


FORTHE PEOPLE

POR EDVCATION
POR SCIENCE

LIBRARY
OF

THE AMERICAN MUSEUM
OF

NATURAL HISTORY

Bound at^

A.M.n.H.

1938











ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA.

BBDO ALBERT, BIRO LAJOS,

CHYZER KORNÉL, ENTZ GÉZA és MOCSÁRY SÁNDOR

K()ZREMUKC>DÉSÉYEL SZERKESZTI

csíki erno.

XY. KÖTE r. - I
^

BUDAPEST.
A UOVAKTANI T^APOK SZERK E SZTSÉO E ÉS K 1 A 1) () lU V A T A l. A

VIII., MAOYAlí Xl'MZKTl MZEIM.



2>Sr-(^t 133 -^^^ií-^^'L

Tartalomjegyzék.

Lapszám

Aigner Lajos : Mimiciy, selectió, Darwinismus — — — — 1

— Ferdinánd bolgár fejedelem mint entomologus — — — I)

— Magyarország pillangói. XXIV—XXVII, — 13, 66, 100, 177

— Változások a magyar lepke-fauna terén. I—II. — — 31, öG

— A faunaterüietek tüzetesebb átkutatása — — — — 47
— Xógrád-Vercze lepke-faunája. I—II. — — — — 76, 124

— Öt hermaphrodita lepke — — — — — — — — 123

— Lepkészeti egj'-veleg — — — — — — — — — 181

— Epinephele Jurtina ab. semialba Brd. — — — — — 133

— A fehér téli lepke — — — — — — — — — 135

Biró Lajos : Adatok a magyarországi apró-darazsak faunájához S4

Bodócs István : Kecskemét környékének szitaköt-faunája — 97

Bordán István: Cyprusi utam. I—III. — — — — 8, 50, 106

Csada Imre : Újabb adatok Magyarország szitaköt-faunájához 49

Csíki Ern : Magyarország szú-féléi. XI—XIII. — — 35, 88, 129

— Új bogár Magyarországból — — — — — — — 39

— A bolhák gyjtése — — — — — — — — — 40

— Olvasóinkhoz — — — — — — — — — — 139

— Catalogus Scaphidiidarum — — — — — — — 151

— A Magyar Xemzeti ]SIúzenm rovargyüjteményének gyara-

podása 1907-ben — — — — — — — — — 182

— Egymást kiszorító futrinkák — — — — — — — 183

— Dr. Mayr Gusztáv — — — — — — — — — 183

— Entomologiai eladások — — — — — — — — 184

Dombay Kornél : A g3^apjas pille kártétele — — __ _ _ 135

Horváth Géza : A rovarászát mint sport — — — — — — 93

Kaufmann Ern: A AValter-féle exhaustor (szövegrajzzal) — -- 85

Kertész Kálmán : Kohaut Rezs (1858—1908). Arczképpel — 141

Kosztka László : Deilephila livornica — — — — — — 43

Kuthy Dezs : Adalék Magyarország Orthoptera-faunájához — 17

Mocsáry Sándor : A lepkebábokban élsköd fémdarázsokról — 5

Rothschild N. Károly : Lepkészeti megfigyelések — — — — 147

Speiser Ferencz : Bogarászati kirándulások -^ — — — — 24

Szabó József: Hangyászati jegyzetek — — — — -- — 175



Szilády Zoltán : Magyarországi rovargyjtésem jegyzéke. — 1

.

Hemiptera. I^-H. ___ — __ — __ 59, 113

Szombathy Kálmán : Bogarászati jeg3^zetek — — — — — 75

Szcs József: Csigaházban él Argyroneta aqiiatica I—II.

(Szövegrajzokkal) — — — — — — — — — 121, 147

Újhelyi József: Hermaphrodíta méh — — — — — — — 150

Különfélék.

A bogarak szarvairól — — — — — — — — — — 41

Óriási rovargyüjteraények — — — — — — — — — 41

A skorpiók szúrása — — — — — — — — — — 42

Colias Myrmidone var. balcanica Rbl. — — — — — — 42

Védekezés élsdiek ellen — — — — — — — — — 42

A Yespa Crabro dolgozóiról (D. E.) — — — — — — 43

A méh társadalma — — — — — — — — — — 90

A szüzennomzésrl — — — — — — — — — — 91

Staphylinidákról — — — __ — — — — — — — 91

Amerikában járt magyar gyjt — — — — — — — 136

Személyi hirek — — — — — — — — — — — 136

Elhunytak ___ — — — — — — — — -- 136

A rovarev madarakról — — — — — — — — — 136

Az Argynnis Laodice-rl — — — — — — — — — 137

Irodalom.

Az ismertetett munkák szerzinek jegyzéke :

x\igner 45; Becker 184; Biekhardt 184; Calwer-Schanfuss

185 ; Csíki 137, 138 ; Flach 44 ; Formánok 185 ; Grund 45 ; Joukl

185 ; Karny 92 ; Krancher 186 ; Matzumura 138 ; Jos. Miiller 184,

185 ; Petri 44 : Reitter 91, 184, 185 ; Schilsky 44.



(r~^
c = =::^

Dugonics-Nyomda R.-T.

Szeged

Kályária-utcza 6.



Mimicry, selectió, Darwinismus.

Irta A. Aífjner Lajos.

Négy évvel ezeltt Dr. Piepers M. C. „Mimicry, Selee-

tioii, Darwinismus" czímü kötetével azzal a szándékkal lépett a

nyilvánosság elé, hogy a mostani társ.' dalomban uralkodó fogal-

makra a jogról s mind arra nézve, ami azzal erkölcsi és tár-

sadalmi tekintetben összefüggésben áll, fölöttébb szükséges refor-

mot kezdeményezzen, még pedig az emberre és társadalmára való

alkalmazásával annak, amit az evolutio tanából biológiai tekintet-

ben meríthetünk.

Ugyan annak a törekvésnek szolgál az imént megjelent

újabb kötete (Xoch einmal Mimicry, Selection, Darwinismus.

Leiden 1907). Abból a meggyzdésbl indul ki, hogy a darwi-

nistikus tan, a darwinistikus morál, miként ezek az egész társa-

dalmi életre kihatnak, az abban ersen eltérbe lép romlottság-

nak igen jelentékeny tényezi.

Ennélfogva harczot indított ellenük és minthogy a darwi-

nistikus elméletre s lvált a kiválogatódás elméletére a Mimicry-

elmélet — miként azt egyik legismertebb követje, W e i s m a n n

hangsúlyozta — a legersebb támasztékok egyike, els sor-

ban az ellen fordul, mivel speciális tanulmányai folytán külö-

nösen alkalmasnak és jogosultnak érzi magát arra, hogy sikere-

sen küzdhessen ellene.

Ha ez az egész hadjárat raár az alapjául szolgáló nemes

szándék miatt is tiszteletet érdemel, szerz mve még azáltal is

különösen érdekessé válik, hogy ellentétben a legtöbb antidar-

winistikus* iratokkal — nem íelekezeti, h.s.iiem tisztim tudományos

szempontból indul ki, hiszen a hitet az észnél alantasabb evolu-

tionális álláspontnak tekinti.

Rovartani Lapok XV, 1 és 2. (1908. I. 10.)
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Els kötetével s egész törekvésével nem igen szíves fogad-

tatásban részesült és csak egyesek igyekeztek a színek evolutió-

járól szóló új elméletét megczáfolni, többnyire csak vállvonoga-

tással találkozott, vagy éppen agyonhallgatták, mint gyakran

szoktak eljárni oly emberrel szemben, aki nem alkalmazkodik az

uralkodó divathoz. De azzal a szerz be nem éri, st nyilván

kényszeríteni akarja a tudósokat, hogy elméletét komoly vizsgálat

tárgyává tegyék s ismerjék el annak helyességét vagy mutassák

ki ferde voltát. És erre elbbi kötetének bírálóit, azok érveit

porba tiporva, éles szavakkal hívja fel.

Mi itt csupán azzal foglalkozunk, amivel a szerz a tudo-

mányt gyarapítani akarja.

Az állatok és növények színét nem tekinti olyasminek, ami

természeténél fogva változhatatlan, st a szín evolutionális vál-

tozásnak van alávetve, mely olykor látszólag megállapodik

ugyan, de máskor fölötte gyorsan tanúsítja hatását. E két szél-

sség között számos átmeneti fázis észlelhet. Valamely faj

egyéneinek különböz színezete azonos folyamatnak ugyanannyi

fokozata.

A színfejldési folyamat lefolyására hat a táplálék éppen

úgy mÍPit az éghajlat és sok más ok ; az ily küls tényezk

azonban mindig csak közvetve kainak, amennyiben a természetes

evolutionális folyamatot siettetik vagy megakasztják vagy egyébként

befolyásolják. így azok a megakasztó jelenségek, melyek a hideg-

nek befolyására a lepkék színének fejldésében fellépnek, szintén

nem valamelyes chemiai vagy physikai hatás közvetetten követ-

kezményei, hanem közvetett befolyásuk van, mely a rovar szín.

evolutionális folyamatát zavarja. Az Arctia caja L. úgynevezett

hidegségi eltérését tévesen emlegetik a szerzett tulajdonságok

átöröklésének példájául. Ha azonban tudjuk, hogy az állítólagos

hidegségi eltérés lényegben nem más, mint — esetleg csakugyan

hidegség által felidézett — késleltetése a színevolutionális folya-

mat lefolyásának, akkor világos, hogy itt szerzett tulajdonságok-

ról szó sem lehet.

Rendesen nem tesznek különbséget a beteges albinismus s

az evolutionális elhalványosodás közt. A hidegség befolyása kö-

vetkeztében az idk folyamatában fehérré vált madárfaj, mint a

jeges medve^ vagy más már teljesen vagy csak télen a póluson

vagy magas hegyeken fehérré valló állatok, vagy a domesztikáczió

folytán fehérré vált állatok éppen oly kevéssé albínók, mint a
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szkeliajú, kékszem fehér germán, kinek fajtája alighanem a

hidegségnek ugyanazon befolyása alatt fejldött az utolsó jég-

korszakban valószínleg Európa északi tájain. Viszont az emlsök

és madarak számos fajánál olykor elforduló fehér példányok

mindig beteges eredet albinók. A beteges albinismust tehát nem

szabad összetéveszteni a pigment elhalványodásával vagy eltné-

sével, mint a színevolutiónak szabályos jelenségével. Ugyanígy

vagyunk az úgynevezett melanismusra váló hajlandósággal is.

Ez sem véletlen vagy hirtelen fellép tünemény, hanem szórvá-

nyosan ugyan, de ismételten elforduló, st valószínleg elsza-

porodó félben, lev evolutionális jelenség olyasmi, ami ismeret-

len ernek látszik, amely az állatok színezésében uralkodik s

azt fokozatos változásnak aláveti. Ámde amaz ismeretlen er nem

más, mint a színevolutió jelensége.

A ki eltt ez a jelenség ismeretlen, az voltaképen nem

lehet tisztában azzal, hogy ez vagy amaz színnek mily jelleget

tulajdonítson és miként feleijen arra a kérdésre, hogy mi oknál

fogva olyanok, a mink. Az ilyennek be kell érnie azokkal a

már egyszer uralomra kapott ingatag fogalmakkal, melyek szerint

azok a hmérséklet és fény hatásának következményei. Abban

a tévtanban is hisz, hogy a déli és északi Európában elforduló

lepkefajoknál mutatkozó különbség a melegség különbözetének

tulajdonítandó, st azt még a dimorphismus lokális eseteire is

vonatkoztatja. De már régebben rámutatott a szerz arra, hogy

ugyanazok a különbségek nagy számban kimutathatók p. o. az

indo-ausztráliai faunában egy azon faj lepkéi között, melyek kü-

lönböz vidékeken, a teljesen azonos éghajlatú viszonyok közt

élnek, pedig ezeknél úgynevezett száraz- és es évadi alakokról

szó sem lehet.

Ezzel kapcsolatban az ily állásponton lév néhány európai

alakban a jégkorszakbeliek megközelítését is látja. Azt is hiszi,

hogy az ilyen, az úgynevezett száraz- és es évadi alakokat,

a trópusokban közvetetlenül a szárazság vagy nedvesség hatása

hozza létre, ami azonban téves fogalom. Ebben a tekintetben

széles körben túlzó nézetek kaptak lábra, amelyek a kontinen-

sen egyoldalúan szerzett megfigyelésen alapulnak. Az igaz ezek-

ben azonban csak az, bogy az említett formák következményei

annak a fokozott színevolutiónak, melyet az esévadban a foly-

tonos busás táplálék elidéz. Azt a véleményt sem fogadja el a

szerz, hogy a különböz pigmentváltozások csak tévszínek
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(Fehlfarben) lennének, mint a pigment bségének, hiányának vagy

eltolódásának jelenségei.

Szerznk a színevolutióról szóló elméletének magyarázatául

felhozzuk a következ példát ; A Catocalák alsó szárnyának felü-

lete egyszeren az eredeti általános piros szín reliktáit mutatja

az átváltozás különböz fokozatában. Néhányuknál az elbbi

piros színnek még egy része megmarad, vagy már halvány pi-

rossá, sárgávává, vagy éppen fehérré elhalványodott, st amellett

a fekete szín kisebb-nagyobb mértékben gyarapodott, annak utána

pedig olykor a kék szín lépett fel interferentiális szín gyanánt.

Mind ez tehát pontosan a színevolutió szabályai szerint megy
végbe, amint az számtalan lepkén észlelhet. Rejtély azonban,

hogy a színrelikták miért nem találhatók a fels szárnyon is.

Valószín, hogy ezen szárny színe különös oknál fogva megvál-

tozott, még pedig ug-yanabból az indokból, mely azt számos más

éjjeli lepkén is létre hozta. Az elszínezdés folyamát elidézi

els sorban a hidegség, a domesztikáczió és földrajzi természet

befolyások, de kétségen kívül van még több ily hatás is, p. o.

a fény, melynek azonban eddigelé túlságos nagy jelentséget

tulajdonítottak.

Ami a domesztikáczió hatását illeti, közel fekszik annak fel.

tevése, hog}^ azt psyehikai befolyásnak tulajdonítsuk, miután az

állatnak leginkább és folytonosan mköd lelki tevékenysége a

táplálék felkeresésére irányul is mind arra, ami ezzel összefüg-

gésben áll, ennélfogva az minimumra száll alá a domesztikált

állatnál, amelyet az ember lát el táplálékkal. De ezáltal igen

megesökkent a saját egyén és családja biztonságára irányuló

gond is, ami okvetetlenül psyehikai következményeket von

maga után.

Pedig a különbség annak hatása közt, amit ingernek nevezünk

és a küls befolyások úgynevezett közvetetlen hatása közt abban

rejlik, hogy az utóbbiak egyenesen kémiai vagy fizikai úton

hoznak változásokat létre, holott az inger a psyehikai elemet

hozza mozgásba s ennélfogva psyehikai hatásokat idéz el, — ha-

bár ezok psyehikai mivoltát ismét chemico-physikainak gondol-

hatjuk — s ennek folytán közvetett szerves változások okozója.

Ennek, természetes következménye az, hogy mindenütt, ahol

bármely, a szervezetet evolutionálisan befolyásoló folyamatban a

küls behatás nyilvánul, ez a hatás csak inger folytán, nem
pedig közvetetlen chemiai-physikai úton jöhetett létre. Nagyon
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valószín tehát, hogy a domesztikáczió által létrejött fizikai hatás

igeiként lép fel és mint ilyen a színevolutió folyamatának fokozásá-

hoz hozzá járul, Ennéfogva, mivel az úgynevezett geographiai

befolyás is ugyanottan az evolutionális folyamatban hasonló mó-

don érvényesül, valószínen feltehet, hogy azt ily inger okozza.

Minthogy továbbá a nevezett folyamatban a hidegség is ugyan-

azon módon nyilvánul, ezt a befolyást is ingernek, nem pedig

közveteti en hatásúnak kell képzelnünk.

A két kötetes munkát ajánljuk mindazok figyelmébe, akik

a tárgy iránt érdekldnek.

A lepkebábokban élsköd fém-

darázsokról/)
Irta Mocsárt/ Sándor.

A rovarvilág kolibrijei a különféle ragyogó színekben pom-

pázó féradarazsak {Chrysididae) családjából eddig mintegy 900

faj ismeretes a föld minden részébl.

Miként tudva van, a fémdarazsak kivétel nélkül mind élsdi,

parazit életet élnek, leginkább a saját rokonaiknál, a hártyás-

szárnyú rovaroknál {Híjmenoptera), fleg a kaparó és redsszárnyú

darazsaknál és a méhféléknél. Petéiket a már eleséggel és az

anyaállat petéjével ellátott fészekbe csempészik s a pete csak

akkor kel ki, midn a gazda álczája teljes növését már csaknem

elérte, az élsdi álcza annak a hátára veti magát és nedvét las-

sankint kiszíván, néhány nap alatt teJjesen feln.

Ezzel ellentétben, a levéldarázsok Nemahis fajainál éls-

köd három ClejÉes-faj : a nitiduhts, semiaurcdus és pallipes, a

fürkészdarazsak módjára, a szabadban él levéldarázs lárvák bre

alá rejti a petéjét és az álcza nem hal el elbb, mígnem bábbá

változását a földben bevégezte.

Aránylag csak kevés, csupán 87 faj fémdarázsnak a gaz-

dája ismeretes. Itt önkényt felmerül az a kérdés, miben élhetnek

a többi fajok, fleg a tropikus tájak lakói, hol az Osmia- és

Odynerits-fajok, — melyek a legtöbb fajnak gazdái — csak gyé"

*) Eladatott a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pozsonyi XXXIV.
vándorgylésén 19Ü7. aug. '^d.
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ren vannak képviselve. E kérdésre megfelni látszik két igen érde-

kes újabb felfedezés, melyek szerint a féradarazsak gazdái nem-

csak a hártyásszárnyú rovarok között keresendk, hanem való-

szinleg a többi rovarrendek között is. így J o a n n i s abbé

(Annál. Soe. Eiitom. Francé. Sér. VII. Tom. VI. 1896. BuUet.

p. 147J számos példányát nevelte és nekem is bségesen jutta-

tott a Chrysis Shanghaiensis-h6\, melyeket neki egy Khinában él
miszionárius küldött s a melyek ott a Monema flavescens Walk.

szövlepkének a parasitái. Ez új fölfedezés már csak abból a

szempontból is igen érdekes, hogy itt az anyaállat hosszú tojó-

csövével a már begubózott s talán már bábbá is alakult hernyót

kívülrl szúrja meg, miként némely fürkészdarázs- fajok. Ma ez

eset már nem egyedül áll az irodalomban. Dr. K. Brauns
felfedezte, hogy a Chrysis Shanghaiensis-hez nagyon hasonló

Chrysis homhycida Mocs. Dél-Afrikában (Bothaville, Orange) a

Coenohasis amoena Féld. nev, szintén szövlepke parazitája s

nekem belle a gubókkal együtt három példányt küldött aján-

dékba.

Ezek után nem lehetetlen, st nagyon is valószínnek lát-

szik, hogy a fémdarazsak a lepke a en és hártyásszárnyú rovaro-

kon kívül még a bogarak s a többi rovarrendeknél is, vagy leg-

alább azok egyrészénél is élsködnek, amely körülmény felfedezé-

süket nagyon megnehezíti. Bizonyára igen érdekes volna tudni,

miféle állatok parasitái a Budapest körül némely években nem
éppen nagyon ritka Cleptes orientális és Euchroeus fjurpuratus

szép fémdarazsak? Hazánk búvárainak még e tekintetben is

tágas tér kínálkozik s azért azt, fleg a fiatal nemzedéknek,

melegen ajánlani el nem mulaszthatom.

Ferdinánd bolgár fejedelem mint

entomologus.

Irta A. Aigner Lajos.

Már egy alkalommal bemutattuk Ferdinánd bolgár feje-

delmet mint gyakorló lepkészt (R. L. XII. kötet 189.), most azonban^

midn nem régen megülte trónra léptének 20-ik évfordulóját,

egész mködésére vetünk futó pillantást.
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HÚSZ éve annak, hogy a bolgár népképviselet az akkor

magyar huszárfhadnagyot, Coburg herczeget fejedelemmé ki-

kiáltotta. Azt a nagy és nehéz feladatot, melyet a fejedelem

magának kitzött, fényesen megoldotta. Egész csendben sikerült

Bolgárországban a rendet helyreállítania, tekintélyes hadsereget

szerveznie s országát aránylag rövid id alatt a haladás és jólét

ösvényére terelnie. Sofia csinos, modern fvárossá lett s a többi

bolgár város is nagy haladásról tanúskodik, A nyilvános iskolák

száma négyszerte nagyobb mint volt, a felsbb tanintézetek fel-

virágoztak, új bolgár irodalom keletkezett.

Mindezeknél jobban érdekel bennünket itt az, hogy a feje-

delem egyúttal entomologus is. Több entomologiai egyesület

tagja s a zürichi Societas'Entomologica védnöke.

A fejedelemnek két nagy rovargyüjteménye van, az egyik

Bécsben van a Coburg-palotában, a másik Sofiában az udvari

múzeumban. Az elbbi csak lepkéket foglal magában, többi közt

a Milliere-féle híres gyjtemény jó részét. A sofiai múzeum fel-

ölel : 1. bogárgyjteményt, m. e. 10,C00 fajjal, többnyire a Bal-

kánból. 2. lepkegyüjteményt, m. e. 3000 exótaés m. e. 2000 palae-

arctikus fajjal, különös tekintettel a bolgárországi faunára

3. Pontosabb rovarfajok biológiai gyjteménye. Mindkét gyjte-

mény rendezését és gondozását a bécsi udvari múzeum re
Dr. Rebel H. tanár vállalta el.

A fejedelem Magyarországon, Görög- és Bolgárországban

buzgón gyjtötte a lepkéket és ö volt az els, aki a Thais

Cerysii-t a Balkán északi oldalán, Tyrnován találta. Jelenleg az

ornithologián kívül különféle ritka lepkefaj tenyésztésével s a

japán s északamerikai selyemszövk meghonosításával foglalko-

zik. Ezeket a kísérleteket a tulajdonát képez állatkertben végzi,

amelyben m. e. 2000 állatfajt eltart.

A fejedelemnek a rovarvilág iránt tanúsított; élénk érdekl-

dése természetesen felköltötte a bolgárok közt is az entomologia

iránti hajlamot. ^ Máris számosan gyjtik a lepkéket és bogarakat

és a külföldi búvárok szívesen veszik igénybe azt a támogatást,

melyben Sofiában részesítik arra, hogy a Balkánban gyjthesse-

nek. A tudományos egyesületek pontosan számontartják az ország

faunáját és maholnap épen oly jól fogjuk ismerni Bolgárország

állatvilágát, mint akár saját hazánkét. És mind ez Ferdinánd

fejedelem érdeme.



Cyprusi utam.
Irta : Bordán István.

I.

Az 1900. év tavaszán a Balkánra készültem, s különösen

Albániában és Montenegróban óhajtottam rovarászát! kutatásokat

eszközölni. Az volt a szándékom, hogy elbb Európa délkeleti

vidékeit bejárom, majd a következ évben átmegjek Syriába és

Anatoliába, végre nedig az Archipelágus szigeteire terjesztem ki

kutatásaimat.

Tervemet közölvén ismerseimmel, ezek azt tanácsolták,

hogy elssorban a kevésbé ismert és igy érdekesebb „Kypros"-t

keressem fel és ne csak rovarokat gyjtsek, hanem madarakra

is terjeszszem ki figyelmemet.

Nagyobb szabású utazásokban ugyan- még kezd lévén,

mivel Cyprus archeológiai szempontból is vonzott, elfogadtam a

tanácsot s miután felszerelésemet a madár vadászatára és brök
preparálására is kiegészítettem — április hó 18-án elindultam,

részint vasúton, részint pedig hajón igyekeztem czélomat mielbb

elérni.

Konstantinápolyig utam a lehet legsimábban folyt le, els

kellemetlenségem az utóbbi helyen támadt: ugyanis daczára a

magammal vitt ajánló-levelek, igazoló okmányok stb. a konstan-

tinápolyi vámosok lfegyveremet és lszerkészletemet elkobozták,

s még 650 piaster bírságot is róttak ki reám, mely bírságot

azonnal lefizetnem kellett. Nem használt ott könyörgés, sem

fenyegetés.

Az osztrák-magyar követség interventiója folytán megkap-

tam fegyvereimet és lszerkészletemet, de a pénzemnek — pedig

annak visszaszerzését is megígérték — annak elhegedült szt.

Dávid

!

Konstantinápolyban három napig kóboroltam, várva a hajó

indulását. Ezen id alatt megnéztem mindazt, amit nagyobb költ-

ség nélkül megnézni lehetett. Szép id lévén a közeli környékre

is kirándultam.

Április 26-án felhurczolkodtam a „Catalonien"-re, melyre^

hogy ellensúlyozzam a nagy „érvágást", a nem éppen kényelmes,

de sokkal olcsóbb és igy rám nézve anyagi tekintetben elnyö-

sebbnek látszott fedélzetre váltottam jegyet. A tengeri út 6 napig
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tartott, s eléggé változatos volfc ; a folyton változó vidék, no meg
a hajóélet is elfelejtette a fedélzet egyéb kellemetlenségeit. Április

27-én reggel Hissarlik mellett haladtunk el, jó szemmel tisztán

kivehet volfc a ,, fa-ló furfang" szintére, Trója vidéke. Smyrna elé

28-án érkeztünk. Már elbb is, mikor egy-egy buján zöld, virág-

pompában díszlett sziget mellett elhaladtunk, igen sok lepkét

láttam. Smyrnában, hol kiszállhattunk a rovarvilág gazdagsága

voltáról közelebbrl is meggyzdhettem. Rhodos szigetnél április

29-én kötöttünk ki, de csak rövid ideig tartózkodtunk, igy csak

a vidék lerajzolására szorítkozhattam. Beyruth elé április 30-án

jutottunk. Itt teljes két napig tartózkodtunk, mely idt arra

használtam fel, hogy a Libanon alját közelebbrl megnézzem,

hogy annak idején tudjam mennyi fontosságot tulajdonítsak e

vidéknek. Itt is valóságos kincses bányát találtam rovarokban.

Ilyen kedvez eljelek után már alig vártam, hogy a hat napi

tétlenség végét érjem, hogy végre valahára kedvem szerint lát-

hassak a rendes gyjtéshez. Biztosra vettem, hogy Cypruson, —
Smyrna és Beuruth közötti fekvésénél fogva, — szintén gazdag

zsákmányra számíthatók, minek már elre is örvendtem. Nagyon

csalódtam !

Május 2-án reggel 3 óra körül érkezett hajónk Cyprus köze-

lébe. A nagy köd miatt azonban mit sem lehetett látni. Öt óra

körül — minden átmenet nélkül, mint a színházban — hirtelen

felemelkedett a köddfüggöny és elttünk feküdt „Aeria", Aphro-

dité szülföldje, a fehér, kietlen kopár, növénytelen „Makaria",

— mint Hesichios nevezte el — mely epitheton ma úgy illik

Cyprusra, mint az ökörre a monokli. 5 órakor lebocsájtotta hajónk

horgonyát mintegy 2 kilométernyire a larnakai parttól, mert a

csekély víz és a sok szikla miatt, melyek a tenger fenekét a

sziget körül ellepik, kisebb hajó sem közelítheti meg egészen a

szigetet, rendes kiköt pedig a szigeten nincsen.

Mig a bárkások a hajónkhoz érkeztek, miután podgyá-

szomat a kiszálláshoz elkészítettem, távcsövemmel „gusztáltam"

leendbeli mködési teremet, miközben vérmes reményeim alapo-

san csökkentek. Amennyire elláthattam a sziget déli részén,.min-

denütt elszomorító kopárságot konstatálhattam, csak itt-ott ütötte

fel egy-egy „török-fa" (datolyapálma) tépett, tollsepr alakú fejét.

A hmérm 29° R. mutatott.

Nagy kedvem támadt, az úti fáradalmak és átélt kellemet-

lenségek daczára, az utat folytatni Pireusba és onnan valami

2
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alkalmatossággal eredeti tervem szerint Albániába tartani, de

nem akartam gyávának látszani, de azért is hogy mondhassam,

hogy személyesen gyzdtem meg arról, hogy nem érdemli meg
a különösebb anyagi áldozatot magán ember részérl Cyprus

szigete, beszálltam a felfogadott bárkába, mely 10 perez alatt

a larnakai angol vámcsszök karjaiba vitt. Mintha csak össze-

beszéltek volna, a vámrök itt is elssorban fegyvereimre vetet-

ték magukat, s ezeket szó nélkül szépen elszedték tlem. A l-

szerkészletemet itt nem bántották, mert azt elvigyázati szem-

pontjából az összes zsebeimben biztonságba helyeztem.

A görög és török nyelvben való akkori gyakorlatlanságom

daczára elég hamar sikerült egy üres elsemeleti folyosórészt

lakásnak kapni, még pedig egy holitschi hazámíiánál, ki azonban

csehül dicsérte a magyarok Istenét, s ki mint „Cirkus-Director"

került ide, majd felcsapott „photografos"-nak. „T^akásom^-ért

havi ^4 L = 18 koronát kellett fizetnem, nó, de legalább volt

egyelre kivel beszélhetni. Chamberlain kormánybiztosnál tett

látogatásommal annyit értem el, hogy tiz nappal késbb V2—V2 L
lefizetése ellenében visszakaptam fegyvereimet, azonban lni, bár

vadászjegyet is váltottam V2 L-ért, csak szeptember hó Í5tl
kezdve volt szabad. A helytartóhoz intézett kérelmem, a fennálló

törvényekre való hivatkozással, nemlegesen intéztetett el, ajánló

leveleim itt is hiábavalóknak bizon^^ultak. Még a „Consiüato

Austriaco" is ahhoz kötötte közbenjárását, ha „bécsi" ajánlóleve-

leket tudok elmutatni.

Mennyire bosszantott, hogy vadászni nem volt szabad, elég

ha felemlítem^ hogy a bent egészen török jelleg városban ezrivel

repült a parti fecske, ritkán ugyai], de néha mégis füstifecske

is volt látható. Esténkint pedig virgoucz kuvikok ugrándoztak a

lapos háztetkön.

A „Phanaroraene" (megjelent) nev ókori óriási szikla-

tömbökbl készült építmény és ezen túl a sóstó mellett lev kis

olajfa berekig veréb, pacsirta, egyszer-másszor egy-egy varjúval

is találkoztam, a berekben pedig rendesen szalonkát láttam.

Miután az adott körülményekhez képest a törvényeket res-

pektálnom kellett, fképen e rovarokra szorítkoztam, ámde Lar-

naka és közeli környéke abban az idben ezekre nagyon hálátlan

területnek bizonyult. Rétek, mezk a szigeten nem léteznek (a

szénát jelz szóra az egész b-zigeten nem akadtam, a xero chota

száraz fú alatt a lábon álló száraz tüskéket értik), az aratást már



Cyprusi utam. 11

április elején fejezték be s a szégyenletesen ritka tarlókon a

tikkasztó hségtl kiszáradt földgöröngyök és forró kövek alatt

Tovarok nem élhettek. A májusban virágzott gránátalmafa rovar-

mentesnek bizonyult, a városi kertben, a „Tikiti"-ben megkísérelt

csalétellel való fogás teljesen eredménytelen maradt.

Az Anatriches és ehhez tartozó néhány ernys növényeken

észlelhet volt egy kis rovarélet : leginkább légy, darázs és méh-

félekbl. Hangya az még a lakásokban is millió számra volt^ úgy
a szúnyogok sokasága sem hagyott kiváni valót.

A görög nyelvben való járatlanságom miatt eleinte csak a

fhadiszállásom közeli környékére terjesztettem ki kirándulásaimat.

Keleti irányban az ormidiai szllkig, észak felé a föszbányákig,

nyugoti irányban pedig a sóstó felett fekv „Agios Georgios

mikro" kolostor és Vlachi nev házcsoportig szoktam kijárni. Az

ezen kirándulások után fennmaradt idmet a görög nyelv mielbbi

elsajátítására fordítottam : naponként 50—100 szóval szaporítván

•emlékezetemben szótáramat.

Ormidia felé tett kirándulásaim alkalmával egy a félúton

lev ókori város romjai közötti szántóföldek nyomorúságos tar-

lóin : Fieris Brassicae, P. Daplidice, Colias Hyale, C. Edusa és

var. Helice meglehets kopott állapotban repült, a Capparis spinosa

éa Árum C3pnumon Lycaenálcat fogtam, ezek friss példányok

voltak, csak a Baeiica volt szintén kopott, jele annak, hogy

késn jöttem. Bogarakból esténként a sósnövényeken és a sáson

nagyobb számban repült egy cserebogár-faj, minden magasabban

kiálló tárgyra csapkodva le, még az embert vagy állatot sem

kerülve ki. Ugyanitt és mindenütt ahol sós növények tenyésznek,

az Orgyia diibia hernyója nagy mennyiségben fordult el. A szár-

nyatlan nstény életképes petéit a gubóba párzás nélkül rakja

le, melybl a kis hernyók a gubófalat átrágva bújnak ki, mirl

számtalanszor volt alkalmam meggyzdni ; megjegyezve, hogy

a túlszaporodást a sok Ichneumon és néhány légyfaj gátolja.

A hím aránylag ritka és. nagyon gyorsan repül a sás srségében.

A sóstó körül s különösen a dzsámin (dervis) kolostor köze-

lében a sás között nagy számban röpült Ascalaphus macaronius

nagyon lomhán, pedig ez az állat nálunk Hunyadm egyében a

Vále Korbuluiban igen gyorsan szokott repülni. A sóstó körül a

virágos tüskéken legyek, darazsak és méhfélék repültek, míg az

erre lev tarlókon Pieris Daplidice var. Paphani, Colias Hyale,

Danais Chrysippus és Charaxes Jasius, néha egy-egy Papilio
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Machaon került hálómba. Késbb, júliusban itt és az e helyhez

közel elfutó földszint feletti vízvezeték aljában zöldel növén3^e-

ken és a szllkertek kerítései körül LycaenaJcat, és néhány

Polyommatust fogtam.

A fszbányák körül leginkább bogarakat gyjthettem, de a

Cistus, zsálya, Entiana stb, bokrokon néha egy-egy lepke is volt

látható. A „Gliphoni", helyi elnevezés, a majoránához nagyon

hasonlító, kiállhatatlan ers szagú növényen, melyet a benn-

szülöttek a fzelék füszerezéséhez használnak (mitl ez az amúgy

is alig ehet kotyvalék európai gyomrú emberre nézve teljesen

élvezhetetlenné válik), egy bogárfaj nagy mennyiségben fordul

el. Ugyan itt és az ókori Salamis romjai körül, két másik

speciese az Ascalaxjhusnak repül, ezek szárnyai tiszta, üvegszerú

átlátszók.

Az Opuntiák sárga virágai nem csalogatták a rovarokat. E
nvén}' fképen Larnaka déli végén terem nagy mennyiségben

;

az ezek között tenyész óriási Anatrichesen azonban gyakran

repült a P. Machaon. Meg kell jegyeznem, hogy a Rhapolocerák-

hoz tartozó lepkék a szigeten roppant gyorsan repühiek, nagyon

„vadak", egy felzavart állat többé meg nem közelíthet. Sáska

ez idben már nem sok, de több válfajban volt észlelhet, a

Mantis religiosa és Myrmeleon is elég gyakori volt fajtársaival.

A Periplaneta, Bl.itta orientális valódi díszpéldányokban maga
jelentkezett, a vendéglkben, az asztalra került fzelékbe repülve.

Az Opuntiák közelében gyjtöttem, három fejldési korában, a

csinos és változó színezet Deiopcia pidchellát. mely igen gyakori

volt. A hernyóit és gubókat kövek alatt gyjtöttem. Ugyan e

helyen fogtam a fiatalabb Anatricheseken Chamae.'eon a/Hcamist

és néhány kígyót is. A Vipera mauritanica-t többször közelítet-

tettem meg, de fogni a legnagyobb igyekezet mellett nem sike-

rült. A gyík is igen gyakori. Helyenként, különösen utakon fut-

károz igen sok apró, a Stavro-Vunó-n (Kereszt-hegyen) és álta-

lában sziklás vidéken óriási mennyiség • nyüzsög. Ezekbl több

helyen gyjtöttem. Közönséges békát, tócsák és kisebb folyóvizek

hiányában csak nagyon ritkán találtam. Teknczökkel csak egy

ízben találkoztam Agios Barnába környékén, denevér pedig leg-

inkább a sziget északi részén volt észlelhet, ahol a Perdica

graeca is igen gyakori.

Igen g3'akran említettek cyprusi ismerseim valami,- állító-

lag nagyon veszedelmes rovart, amelyet „Svalangi^-nak nevez-
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tek (M'utüla spec), de bár szúrásának végeredméii\'ét volt alkal-

main láthatni {egy ni hullát és egy angol orvos által operative

kezelt és kigyógyított nt kezelés alatt és a felgyógyulás után

láttam) a rovart, jóllehet utána jártam és fáradságot nem kímél-

tem, nem sikerült az els idben látnom, pedig majdnem minden

nap jött a hír, hogy itt vagy ott egy asszony vagy gyermek

áldozatául esett.

Magyarország pillangói

Irta A. Aigner Lajos.

XXIV.

19. Erebla Aethiops Esp. ^)

Esper, Die europ. Schmetterl. íq Abbild. I. tab. 1:5. fig. 1 ; tab,

63. fig. 1. (1777); Medea Hübner, Samml, europ. Schmet-

terl. íig. 202—22; Blandina Fabricius, Entomologia

systematica p. 236 (1793).

A szárnyak feketés barnák, a rozsdaszínü szalagban pupillás

szemek állnak. Alul a felsszárny szalagja éles körvonalú ; az

alsó szárny töve és szalagja fehér behintésú^ fehér pontokkal.

Szegélye fogazott ; rojtja sárgás-barna^ feketével tarkázott.

A var. leucotaenia Stgr. -) az alsó szárnyon alul fehéres

szalaggal, inkább a havasi regióban.

Petéje gömbalakú, szennyes hússzín. Hernyója sárgás szürke,

hátán sötét barna vonal fut le, 27—30 mm. hosszú. Április-

májusban Poa annua (perje), Agrosüs canina (tippan), Dadylis

glomerata (ebir) s egyéb fnemeken él. Báhja zömök barnás-sárga.

Elöfordid az összes szomszédországokban : A. és F. Ausz-

triában VII—VIII, Krajna, Karinthia VII— VIIL Isztria VII, Szi-

lézia YlII, Bukovina VII—VllI, Románia VII— VII.

Elterjedési Iwre : Livlandtól Törökországig 57—4:-° és Angliá-

tól az Amurig 15 — 150o.

1) Az aethiopiai.

-) A fehér szalagos.
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20. Erebia Euryale Esp. ^)

Esper, Die europ. Schmetterl. in Abbild. II. tab. 118. fig. 2.,

3. (1780),

A szárnyak színe feketés-barna, rozsdavörös szalagban fekete

pontok állanak, melyek ritkán pupillások. Alul az alsó szárnyon

sárgás szalag van, mely gyakran igen homályos. A rojt fehér-

fekete. Egészben igen hasonlít az E. Ligea-m, de kisebb, hal-

ványabb szín, szalagja keskenyebb.

Hazánknak csaknem összes hegyvidékein tenyészik, Mehá-
diánál 1200-ig emelkedve s itt, valamint Breznóbáiiyán tekin-

télyes nagyságú, kifeszítve 45—47 mm.
Az ab. ocellaris Stgr. ^), melynél a szalag néhány apró folttá

megfogyott, Gölniezbányán, Nagyszebennél és a Branyiszkón. Az
utóbbin a var. Euryaloides Tgstr.^) ]s, apróbb vörös foltokkal^

fekete pontok nélkül.

Az ah. Philomela Esp. keskeny, megszakított szalaggal, mely

alul agyagsárga, fehér csipkés szél, csak Nagyszebennél és

Eperjesnél figyelték meg, itt sokfélekép változván, amennyiben

szalagja csupán foltokból áll, melyek mindkét szárnyon rajztala-

nok, vagy vak szemeket, avagy csupán fekete pontokat viselnek

;

alul sárgás vagy fehér, ersen csipkés szalaggal, valamint fehéres

sávval a ftéren.

Hazánk csalcnem minden hegyvidékén, már az alhavasi tájon

is található, Mehádiánál tekintélyes nagyságú (43—48 mm.) pél-

dányok repülnek.

Eperjesnél találhatók hímek, melyek csak fél akkorák, kávé-

színek, keskeny szalagjuk sárgás, a fels szárnyon csak a 4. és

5. sejtben vannak egybefügg apró pupillás szemek, az alsó

szárnyon a szalag ahg látható pupillátlan sárga foltokból áll.

Ide vonja Caradja A. azt a feltnen kicsiny alakot

(37—39 mni.), melyet a Nagy Sándor havason (Csik m.) 1400—
1640 m. magassaiiban talált; ez nagyságra s a mindig pupillát-

lan szemek számáia nézve igen változik és az alsó szárnyon alul

hol több, hol kevesebb fehéret mutat.

Hernyója sáigás-barna, hátán barnás vonal, oldalt sárgás

sáv fut le, május-júniusban füveken él. Bábja sárgás, sötét-barna

vonalkák és pontokkal.

1) A Gorgonok egyike.

-) Az apró szem
^) Az Euryalehoz hasonló.
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Elfordul az összes szomszédországokban : A. Ausztriában

VII, Stiria, Karinthia VII—VIII, Szilézia és Galiczia VII,

Románia VIII, Bukovinában VII—VIII. (csak Philomela).

Elterjedési köre: Sziléziától Andalúziáig 50-37o és a Pyre-

neáktól az Altai-ig 20— 11 Oo.

21. Erebia Ligea L. ^)

Linné, Systeraa Naturae. Ed. X. p. 473. (1758); Hübner,
Samml. europ. Schmetterl. fig. 225—28 ; Alexis Esper,

Die europ. Sehmetterl. in Abbild. I. tab. 44. fig. 1., 2. ; tab.

54. fig. 2. (1777).

A szárnyak feketés-barnák, a rozsdavörös szalagban több-

nyire pupillás, ritkábban vak szemek állanak. Alul az alsó szár-

nyon a fehérre hajló és befelé ersen fogazott szalagban a szemek

sárga keretek. A rojt fekete-fehér; az alsó szárny szegélye

fogazott.

Fels-Magyarországon igen elterjedt, de egyéb hegységeink-

ben is gyakori ; Mehádiánál a Domegleden különösen szép s igen

nagy példányokban, úgyszintén Pujnális,45 —50 mm, szélességben,

A var Adyte Hb. ^ valamivel kisebb és világosabb, alul az

alsó szárny szalagja agyagsárgás vagy csaknem fehéres, kisebb

eperjesi példányok az E. Euryale tói igen bajosan megkülönböz-

tethetk, mivel felületük ennek és csak fonák oldaluk felel meg az

Adyie-iiek. Ez a fajváltozat az Oszterván és Sirokán (Tátra),

Nagyszebeniiél és Mehádiánál is elfordul.

Hernyója sárgás szürke, hátán sötétbarna, oldalt fehéres

sáv fut le, 27—30 mm. hosszú; májusban Milium effusumon

(kásafú) él. Babja világos-barna, feketés foltokkal.

Elöfordid az összes szoniszédörszágokban : A. Ausztria VI,

Krajna VI—VII., Szilézia VII, Galiczia VII., Bakovina VI -VIII..

Románia VII—VIII.

Elterjedési hre : Lapphontól Olaszországig 70—42o és Fran-

cziaországtól az Altai-ig 20—110^

22. Erebia lappona Esp. ^)

Esper, Die europ. Schmetterl. in Abbild. II. tab. 108. fig. 3.,

(1780); Manto Fabricius, Eiitomologia systematica. pag.

ij Nimfa neve.
1) Adji;os : tilos, szent.

1) A lapplioni.



16 A. Aigner Lajos.

231. (1783); Castor Esper, 1. c. tab. 67. fig. 2.; Mantoides

B u 1 1 e r, Catalogue of Satyridae p. 87. tab 2. fig. 6. (1868.)

A szárnyak íeketés barnák, a fels szárnyon rozsdaszínú

szalagban fekete pontok állanak, melyek az alsó szárnyon csak

némi barna keretben mutatkoznak. Alul a fels szárny csúcsa s

az alsó szárny ibolyás szürke, közepén 2 barna csipkés vonal

fut le. A nstény fölül is, alul is világosabb szín. Kifeszítve

35—45 mm.

Hazánkban csakis a magas hegységekben fordul el, így az

Osszobita, Spalenau, Roliács és Banovka havason (Árva m.) a

Magas Tátrán, a Branyiszkón, a Pietros havason (Máramaros m.)

a Retyezáton, valamint Mehádiánál és Korniareván (1400 mm.-ig.)

Hernyója zöld, hátán íekete vonal fut le, 35 mm. hosszú.

Bábján a tor és a szárnyak hüvelye sötét zöld, a potroh sár-

gás barna.

Elfordul a következ szomszédországokban : Isztria VII.,

Karinthia, Galiczia, Bukovina, Románia VÍII.

Elterjedési köre: Lapphontól Piemontig 70—45° és a Pyre-

néáktól az Altai-ig 20 — IlOo.

23. Erebia Tyndarus Esp, ^)

Esper, Die europ. Sehmetterl. in Abbild. II. tab. 67. fig. 1.

(1781); Neleus Freyer, Neuere Beitr. z. Schmetterlings-

kunde tab. 80. fig. 3., 4. ; Cleo H ü b n e r Samml. europ.

Sehmetterl. fig. 209—12.

A szárnyak sötétbarnák, zöldes tünettel ; a fels szárnyon

rozsdaszínú szalagban pupillás szemek állanak, melyek az alsó

szárnyon apró foltokban ülnek, de olykor egészen el is tnnek.

Alul a fels szárny csúcsa s az alsó szárny világos ibolyásszrke,

közepén finom barna csipkés vonal fut le. Kifeszítve 80—35 mm.
Hazánkban csak a Magas Tátrán és Mehádiánál a Vurfu

zlyvur alhavasi részén fordul el június közepétl július közepéig.

Az ah. cassioides Esp. ^) széles sárga szalaggal és világosabb alsó

szárnyakkal, csak a Magas Tátrában és Dalmácziában található-

A teljesen elsötédett ah. coecodromus Gn.-t, ^) melyen a szemek

homályos foltokká váltak vagy egészen eltntek, csak a Magas

1) Görög liös.

2) A Cassiolioz liasonló.

3) A vak dromus : dromus a Tyndamsnak pirenóai fajváltozata.
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Tátrában figyelték meg. Ez a faj itt éri el északi irányban elter-

jedésének végs határát.

Hernyója barnás szürke, hátán és oldalt sötét-szürke vonal

fut le, 20 m. hosszú, füveken él.

Elfordul a következ szomszéd országokban : Isztria, Krajna

Karinthia, Stiiia, Bukovina VII.

Elterjedési köre: a Magas Tátrától a Kaukázusig 49—40o és

a Sierra Nevadától a Kaukázusig 15—60^.

24. Erebía Alfer Esp. ^) vm\ dalmata God. ^)

Alfer Esper, Die europ. Schraetterl. in Abbild. .tab. 83. flg. 4.,

5. (1] 83) ; Afra B o i s d u v a 1, Icones hisf des Lepid. tab. 34.

fig. 1-, 2. (lSá4) ; Phegea Borkhausen, Naturgeseh. der

europ. Sohmetterl. I. p. 101. (1788); Dalmata Godart,
Encycl. méthod. IX. p. 530.

A szárnyak a törzsfajnál feketés-barnák, a szemsoítól a

szegélyig világosabbak, mintegy porral behintettek ; a szemek

vöröses sárga keretekben állnak. Alul az alsó szárny többé-

kevésbé sötét-barna, szürke behintéssel és fehéres erekkel. A
fels szá.rny csúcsa és szegélye ersen lekerekített. A var. dal-

mata-\\ix\ a fels szárny szegélye egyenes, mindkét szárnyon az

1. sejtben egyszer helyett ketts szem áll ; alul az alsó szárny

erei nem világosak. Az utóbbi kifeszítve 42-45 mm.
A magyar birodalomban csupán a var. dahmta fordul el

Dalmácziában júniusban. Hernyója ismeretlen.

Elterjedési köre : a törzsfajnak : Dél-Oroszország, Armenia

keleti Szibériáig; a fajváltozat elfordul még nyugati Kurdisz-

tánban.

Adalék Magyarország Orthoptera-

faunájához.

Irta Kuthy Dezs.

A Berliner Entom. Zeitschrift 1907. évi kötetében Karny
H. „Die Orthopteren-Pauna des Küstengebietes von Österreich-

Ungarn" czím alatt összeállítja a Magyar Tengermellék, Isztria^

1) Az afrikai.

2) A dalmácziai.



l8 Kuthy Dezs.

Dalmáczia és Bosznia-Herczegovina Orthoptera-faunáját, amelyet

P u n g u r és illetleg Jablonowski katalógusának kiegészí-

téséül átveszünk, elhagyva azokat a fajokat, melyekre nézve

újabb termhely nincsen felemlítve.

Ordo Saltatoria

Subordo Tettígonioidea.

Pam. Stenopelmatidae,

Troglophilus cavicola Koll. Carlopago, Vratnik, Konjsko stb.

;

— negledus Kr. Károlyváros, Kriviput, Meleda, Lesina stb. ;
—

ovuliformis Karny n. sp. Cattaro

Dolichopoda palpata Sulz. Spalato, Cattaro, Lesina, Meleda,

Trebinje.

Pam. Ephippigeridae.

Ephippiger ephippiger Pab. (vitium Sérv.) Kriviput ; -r- dis-

coidalis Fieb. (limbata Pisch.) Kriviput, Lesina, Trebinje, Mostar

stb. ;
— forma minor Kr. Kriviput stb. ;

— f. major Kr. Piume,

Növi, Carlopago, Senj, Jablanac, Spalato stb. ; — sphacophilus

Kr. Növi, Zengg, Carlopago, Mostar, Lesina stb.

Fum. Phaneropteridae.
Polysarcvs (Orpharia) denticaudus Chp. Kriviput, Volujakstb.

Foecilimon elegáns Br. Fiunie, Növi, Lesina, Mostar stb.

;

— ornaius Schmidt Fiume, Növi, Kriviput, Carlopago stb.

Barhitistes serricauda Fab. Blagaj stb. ;
-— Yersini Br.

Fiume, Növi, Carlopago, Mostar stb. ; — Ocskayi Ch. Fiume;

Buceari. Carlopago, Bribír stb.

Leptophyes laticauda Friv. Fiume, Kriviput, Lesina stb.

;

— albovittata Koll. Kriviput, Sarajevo stb. ; — Bosci Fieb. Fiume,

Kriviput stb.

Acrometopa macrojwda Burm. Fiume, Növi, Mostar, Le-

sina stb.

Tylopjsis liliifolia Fab. Fiume, Zrnovnica, Lesina, Cattaro,

Mostar ; — f. gracilis Germ. Carlopago ;
— f. margineguitata

Sew. Cattaro stb.

Phaneroptera falcata Scop, Konjsko; — qiiadrijnmctafa Br.

Fiume, Növi, Lesina, Mostar.

Pam. M e c n e m i d a e.

Meconema brevipenne Yers. Fiume.

Cyrtaspis scutata Chrp. Susanj, Lesina stb.
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Fam. Conocephalidae.

Xiphidion fuscum Fab. Otocac, Cattaro, Trebevic stb. ;
—

dorsale Latr. Svica stb.

Conocephalus nitidulus Scop. (tuberculatus Rossi) Fiume,

Növi, Salona stb. ; — f. ohscura Padew. Növi stb. ;
— f. erythro-

soma 01. Zupa.

Fam. Sagid ae.

Saga serrata Fab. Fiume, Növi, Curzola, Mostar stb. ;
—

Natoliae Sérv. Castellastua.

Fam. T e 1 1 i g n i i d a e.

Tetiigonia (Locusta) eantans Fiiessl. Kriviput stb. ; — cau-

data Chp. Kriviput, Carlopago stb. ;
— viridissima L. Fiume, Növi,

Salona, Mostar.

Fam. Dectieidae.

Gampsocleis abhrevitaa Herm. Sinj, Mostar.

Bhacodeis germanica H. 8. Fiume, Növi, Zára, Lesina, Mos-

tar, stb. ;
— Bucchid Br. Lesina.

Anterasíes Raymondi Yers. Fiume, Lesina, Trebinje stb.

Pachytrachelus striolatus Fieb. Fiume, Növi, Carlopago, Mos-

tar stb. ; — gracilis Br. Fiume, Kriviput, Sarajevo stb.

Pholidoptera (Tliamnotrizon) Chabrieri Charp. Fiume, Növi,

Zengg, Lesiiui, Mostar stb, ; — líUuralis Fieb. Kriviput, Sarajevo

stb. ; — dalmatica Kr. Fiume, Senj, Valcassione, Mostar

stb. ; — aptera Fab. Konjsko, Sarajevo, Blagaj stb. ; — femorata

Fieb. Cupina, Cattaro, Sarajevo, Mostar stb. ; — faUax Fieb.

Növi, Carlopago stb. ; — cinerea L. Dragavölgy stb.

Platíjdeis grisea Fab. Fiume, Portoré, Senj, Mostar stb. ;
—

intermedia Sérv. Fiume, Cattaro, Mostar stb. ;
— affinis Fieb.

Növi, Lesina, Mostar stb. ; — tesselata Chp. Vratnik, Zupa, Mos-

tar stb. ; — nigrosignata Costa Ragusa ;
— orma Burr. Bieevica

;

— stricta Zell. Mamudovac, Carlopago, Blagaj stb. ;
— sepiiim

Yers. Fiume, Növi, Mostar stb. ; — modesta Fieb. Fiume, Portoré,

Növi, Mostar stb. ; — Hörmanni Wern. Baba planina ;
— Kraussi

Padew. 8w. Kriz; — Boeselii Hagb. Otocac, Sarajevo stb.; —
prenjica Burr. Tisevica ; — raia Burr. Tisevica ;

— hicolor Phil.

Carlopago.
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Dectictis verrucivoTHS L. Fiume, Kriviput, Carlopago, Baba

planina stb. ; — albifrons Fab. Fiume, Növi, Carlopago, Lesina,

Mostar stb.

Psorodonotus Fieberi Friv. Iván planina stb.

Subordo Achetoídea.

Fam. e c a n t h i d a e.

Oecanthus pellucens Scop. Carlopago, Cattaro, Sarajevo,

Treskavica-planina stb.

Fam. A c h e t i cl a e.

NemoUus Heydeni Fiscb. Fiume, Vratnik, Salona stb.

Liogryllus (Gryllus) camjiestris L. Fiume, Kriviput. Lesina,

Sarajevo, stb.

Acheta (Gryllus) deserta Pali. Növi, Salona, Mostar stb. ;
—

f. melas Chp. Fiume, Növi, Zrnovnica ; — Btirdigcdenús Latr.

Fiume, Növi, Lesina, Popovopolje stb.

Gryllomori)ha dalmatina Ocsk. Fiume, Zengg, Carlopago,

Lesina, Mostar stb.

Fam. M y r m e c p h i 1 i d a e.

Myrmecophila ocJiracea Fisch. Lesina.

Fam. M g op 1 i s t i d a e.

Mogisoplistes squamiger Fisch. Növi, Ragusa stb. ;
— NovaJd

Kr. Lesina; — hnmneus Sérv. Fiume, Spalato, Trebinje stb.

Araclinocephalus vestitus Costa Senj, Lesina stb.

Subordo Gryllotalpoidea.

Fam. Gryllotalpidae.

Oryllotalpa gryllotalpa L. (vulgáris Latr.) Fiume, Senj, Lesina,

Sarajevo stb.; — f. cophtha Haan, Cattaro, Salona.

Subordo Acrídoidea.

Fam. A c r y d i i d a e.

Acrydium (Tettix) hipimdatum L. Fiume, Kriviput, Cattaro,

Sarajevo, stb. ; — f. Kraussi Saulcy Fiume, Senj, Sarajevo stb.

;
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— subulatum L. Fiume, Seiij, Cattaro, Salona, Sarajevo, Mostar

stb ;
— dejyiessum Bris. Fiume, Senj, Cattaro, Stolac stb.

Paratettix meridionalis Rbr. Fiume, Drága, Cattaro stb.

Fam. Locustidae.

Locusta (Acridium) aegypüa L. Fiume, Növi, Zengg, Salona,

Cattaro, Mostar stb.

Schisíocerca peregrina Oliv. Senj, Cattaro.

Calliptamus (Caloptenus) italicus L. Növi, Carlopago, Salona

Mostar stb.; — f marginella Sérv. és f. í/ermam'ca Fab. ugyanott

— í. p)aUida Karny n. v. Cattaro.

Paracaloptenus caloptenoides Br. Carlopago, Cattaro, Sara-

jevo, Mostar stb.

Podisma (Pezottetix) Salamandra Fiscli. Fiume, Növi, Carlo-

pago, Sarajevo stb. ; — Schmidti Fieb. Fiume, Növi, Carlopago,

Sarajevo, Mostar stb. ; — pedestris L. Carlopago, Sarajevo stb.

Pélecycleis (Platyphyma) Giornae Rossi Növi, Carlopago,

Zára, Mostar stb.

Fam. E r e m b i d a e.

Prionotropis (Cuculligera) hystrix Germ. Fiume, Carlopago

Mostar stb.

Fam. Oedipodidae.

Psophus strididus L. Fiume, Carlopago, Sarajevo stb.

Dedaleus flavus L. ('Pachytylus nigrofasciatus De Geer)

Fiume, Carlopago, Lesina, Sarajevo, Mostar stb.

Pachytylus migratorius L. Fiume ;
— danicus L. Fiume,

Cattaro, Mostar stb.

Oedipoda míniata Pali. Fiume, Carlopago, Cattaro, Mostar

stb. ;
— coeridescens L. Növi, Carlopago, Cattaro, Mostar stb.

;

— f. cruciata Karny n. v. ugyanott ; — f. marginata Karny n. v.

Spalato, Mostar stb. ;
— f, coliaris Karny n. v. Zára ; — f. fer

rugata Karny n. v. Cattaro ; — ornata Karny n. v. Cattaro.

Acrotylus patruelis H. S. Ragusa, Mostar stb. : — v. dor-

salis Karny n. v. Gabela, Mostar ; — veisicolor Burr. Lesina.

Sphingonotus coeridans L. Fiume, Zengg, Gabela stb.
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Fam. Acridi d ae.

Aiolopus (Epacromia) strepens Latr. Pmrae^ Növi, Sálon a,

Mostar stb. ; — thalassinus Fab. Fiume, Cattaro, Zára stb.

Mecosteihus grossus L. Ostarije, Dabarpolje stb.

Acryptera fusca Pali. Kriviput, Sarajevo stb.; — brevi-

pennis Kr. Fiume, Carlopago, Mostar stb.

Dociostaurus (Stauronotus) Généi Ocsk. Lesina, Mostar stb. r

— maroccanus Thbg. Mostar, Trebinje.

Gomphocerus sibiricus L. Prenj, Volujak ; — rufus L. Fiume,

Sarajevo stb. ;
— maculatus Tlibg. Fiume, Trebevic stb.

Omocestus (Stenobothrus^ stigmaticus Rbr. Carlopago, Sara-

jevo, stb. ; — nigromaculatus H. S. Kriviput, Lesina, Trebevic

stb. ;
— istrianus Kr. Kriviput stb. ;

— Fischeri Eversm. Fiume,

Növi, Carlopago, Mostar stb. ;
— lineatus Panz. Ostarija, Lesina,

Trebevic stb.; — miniatus Germ. Kriviput, Carlopago, Trebevic

stb. ; — lufipes Zett. Fiume, Növi, Carlopago, Salona, Mostar

stb. ; — haemorrhoídalis Chp. Növi, Trebinje stb. ; — petraeits

Bris. Fiume, Növi, Carlopago, Zára, Mostar stb.

Stauroderus (Stenobothrus) 7norio Fab. Kriviput, Carlopago,

Sarajevo, Trebevic stb. ; — apricarius L. Konjsko stb. ;
— Mgnt-

tulus L. Fiume, Növi, Carlopago ; — hicolor Chp. Növi, Carlo-

pago, Zára, Sarjijevo, Mostar síb. ;
— vagans Fieb. Fiume, Mos-

tar; — Lesinensis Kr. Cattaro, Lesina, Trebinje, Mostar.

Chortippits (Stenobothrus) declivus Bris. Növi, Carlopago,

Mostar stb. ;
— cdbomarginatus Geer (elegáns Chp.) Kriviput,

Gabela, Mostar stb. ; — f. maxima Karny n. v. Boccagnazo ;
—

dorsatus Zett. Kriviput, Sarajevo, stb. ; — parallelus Zett. Fiume,

Növi, Carlopago, Sarajevo stb. ; — maior Rr. Zupa.

Paracinema tricolor Thbg. Fiume, Boccagnazo stb.

Acrida iurrita L. (Tryxalis nasuta L.) Fiume, Senj, Mos-

tar stb.

Ordo Gressoria.

Fam. B a c i 11 i d a e.

Baeilliis Rossiiís Fab. Fiume, Növi, Lesina stb.
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Ordo Dermaptera.

Fam. Poríiculidae.

Labidura riparia Pali. Fiume, Növi, Saloiia, Mostar stb.

Anisolahis marilima Bon. Fiume, Növi, Cattaro stb. ;
—

annulipes Luc. Lesina ;
— moesta Géné Lesina.

Lahia minor L. Fiume, Növi, Lesina, Sarajevo stb.

Forficula auricularia L. Fiume, Cattaro, Mostar stb. ;
—

decijnens Géné Lesina stb. ;
— puhescens Géné Fiume, Senj stb,

Anechura hipunctata Fab. Kriviput, Vasnaja stb.

Apterygida média Hagb. Sarajevo.

Chelidura acantliopygia Géné Fiume, Osterije, Vucjaluka

stb. ; — Apfelhecki Wern. Ukupna cluljina ; — Reiseri Wern.

Ukupna cluljina.

Ordo Thysanoptera. Subordo Thripoidea.

Fam. A e 1 t h r i p i cl a e.

Aeolothrips viüata Hal. Jablaiiac ; — fasciata L. Cattaro.

Fa.m. T h r i p i cl a e.

Pliysapus ater Geer. Cattaro.

Enthrips annulata Karny. Prozura ;
— atrata Hal. Fiume

;

— subsp. pallidicornis Karny n. sp Cattaro ;
— dalmatica Karny

n. sp. Cattaro ; — discolor Karny n. sp. Cattaro ; — Lythri

Karny n. sp. Cattaro.

Parathtips n. g. Uzeli Karny n. sp. Cattaro.

Thrips physapus L. Zára, Cattaro; — f. annulata Karny n.

V. Cattaro ; — meledensis Karny, Prozura ;
— bicolor Karny n.

sp. Cattaro ;
— commnnis Uz. Fiume, Cattaro ;

— f. anmdicornis

Uz. Cattaro ;
— f. p)'^^lci Uz Zára ; — pallida Karny n. sp. Cattaro.

Subordo Phioeothripidea.

Fam. Phloeothripidae.

Anthothrips aculeata Fab. Zára; — statices Hal. Zára,

Cattaro ; — minor Karny n. sp. Zára.

Anthemothrips n. g. Reuteri Karny n. sp. Carlopago.

Phoeothrips brunnea Jord. Stalak.
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Délután egy órakor kiindulási helyünk a Kiserd.

Ma az összes rovarászó szerekkel indulunk bogárfogásra.

A Vajas szélén indulunk a nagy érsekaradalmi legelre. A Vajas

sekélyes partjánál tömérdek növény van épen a legszebb virág-

zásban : menta, szironták, ernys- és keresztes virágú növények,

málvák stb. Szerencsét próbálunk e kitn vadászterületen a

kaszálózsákkal. A kaszáló elrehaladva, gyorsan forgatja jobbra-

balra a kaszálózsákot és ha csigák csörömpölnének a zsákban,

azokat azonnal kiveszi, mert ezek összezúzzák a lágyszárnyú

meg az apró rovarokat. Rajta! forgasd a zsákot! így jól van!

Itt az árnyékban kutatjuk a fogott zsákmányt. Méhecskék, posz-

méh, darazsak, legyek hadd röpüljenek el; ezek képezik az el-

csapatot. Kisebb-nagyobb sáskafélék, levélbolhák egész raja ugrik

ki a zsákból. Sok lágyszárnyú bogár, Cantharis, Malachius stb.,

röpülve elmenekül. Most következik a serényen kapaszkodó,

mászó, futó, rohanó bogarak derékhada. Bödefélék, CoccineUa,

Halyzia, Scymnus stb. minden szinben, alakban, nagyságban.

Tömérdek körtealakú^ kis ormányos bogarak, Apion, Nmw])liyes

Gymnetron stb. futkároznak minden irányban. A széles test

ormányosok, Centkorrhynchus, Rhinoncus stb., szintén sok alak-

ban, változatban vannak képviselve. Mennyi Sitona, Meligethes,

Cryptocephalus Stb. stb. kapaszkodik a zsák oldalain ? Amit csak •

kaszálunk, kopogtatunk a fákról, a kék zsákba tesszük, hogy a

rovarszemel láda üresen ne álljon.

Újból forgatjuk a kaszálózsákot ! Súrold végig a zsákot : a

ranunkulusz-csoporton, a menta-teiepen, a sáson, nádon, csalánon.

A fzfák árnyékában leülve, tartsunk szemlét a foglyokon. Hagy-

juk nyugodtan elrepülni a méheket, darazsakat, különben meg-

szúrnak. Mennyi szép. zöldesen, aranyosan, bronzosan fényl

czinczérkéket sikerit elfognunk ez alkalommal ! Fiúk ! e csillogó

állatok nem czinczérek, noha azokhoz hasonlítanak, hanem fémes-

vagy aranybogarak. Donacia bicolora Zschach., Donacia semicuprea

Panz. stb. Ezeket bizonyára a sásról, meg a nádról kaszáltátok.

1) Mutatvány szerznek fenti czím alatt megjelent és tanítványainak

oktatására szolgáió tanulmányából. (Különlenyomat a kalocsai Jézus-társa-

sági fgimnázium 1906—7. évi értesítjébl.
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De min zománczosan fényl bogarak vannak a zsák fenekén

!

Most kezdenek kapaszkodni. Ez a smaragdzöld, ultramarinkék

liosszsávva], ez a legszebb, Chrysomela fastuosa Scop. Ezek a

zöldek, tüzes, aranyos zománezszal, ezek talán még szebbek,

Chrysomela menthastri Suffr. Igazi aranybogarak ezek és a neve-

zettek leginkább vizek mentén növényekrl szedhetk.

Min növényrl kaszálhattuk ezeket az élénk zöld, nagy

pajzsbogarakat? Mint látjátok, a kaszálózsákkal rendkivül sok

rovart lehet kézre keríteni, de egy kis hátránya van, t. i. az,

hogy igen sok esetben nem lehet megtudni, mely növényen él

a kérdéses rovar, E tekintetben a rovarernyö fölülmúlja a

kaszálózsákot.'

Nyissátok föl az ernyt és kopogtassátok a fzfa gallyait,

lássuk, ha van-e füzfakedvelö bogár. Levélbolha-nyájak legelész-

nek a fzfa levelein! Hiszen száz meg száz smaragdzöld, Chal-

€OÍdes chlo7Ís Foudr. és aranyos torú, Chalcoides aurata Marsh.,

ugrik az ernyben. Itt lépked nagy ünnepélyességgel egy nagy,

világos-sárga bogár, a hátát hat fekete folt díszíti, Lachnaea

^expunctata Scop. Ebbl a sötét-vörösbl, melynek szárnyfedi

fekete övvel vannak fölékesítve, jó sok él a fzfán, Clytra

laeviuscula B.atz. Fölfödöztem ugró, ormányos bogarakat, itt

ugrándoznak, feketék, fehér hullámos sávval. A neve Rhynchaenus

salicis L. elárulja, hogy e kis ugró ormányos a fzfát lakja.

Én is találtam kis ormánj'os bogarat; ez hamvas sz^'n,

ormánya nagyon hosszú. Fzrágú ormányosnak mondhatjuk e

kis állatot, Balanobius saliciuorus Payh. íme itt mászik fehér

kereszttel földíszített rokona, Balanobius crux F. Fiúk ! Vaunak

tehát füzfakedvelö rovarok

!

Hul vannak a rostáló ifjak? Amott a Vajas szélén rázogat-

ják nagy serényen a rostát.

Fiúk! Szerencse kisért-e titeket? Ilyen szerencsénk még
nem volt, nem hittk volna, hogy a ronda Vajas mellett ily szép

bogarak élnek. Mi megvalljuk, hogy igen kíváncsian be-bekacsint-

gattunk a rostazsákba és ami feltnt láttunk benne, azt kikap-

kodtuk. Ez a legszebb bogár, amelyet valaha fogtunk. Nagy,

sötétkék futóbogár, a szárnyfedkön körös-körül sárga övvel.

Egy vakondok túrásán korhadt növények hevertek, azok alatt

üU e két csinos bogár. E szép állat, Chlaenius Dejeani Dej

,

nemcsak a Sárköznek, hanem egész hazánknak nagy ritkaságai

közé tr-^-toz^'k.
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De más nagy futóbogarakra is akadtunk, egy vén fzfa-

tuskó redves, elálló kérge közé rejtztek volt. Szárnyfedi élénk

vörös színek, közös, fekete hosszfolttal. Nagyon szép futóboga-

rak ezek is, Dolichus hcdensis Schall.

Ebbe az üvegbe tettük a kisebb fajta állatokat. Van benne

vörös szinú futóbogár, a hátát fekete kereszt ékesíti : azután

kék szín, karcsú test. Az elbbi Panagaeus crux major L., az

utóbbi Drypta dentata Rossi. Ugyanabban az üvegben vannak

nagyon díszes sötétvörös, aranyos zománczczal biró pajzsbogarak.

A legszebb pajzsbogarak közé tartozik, Cassida fastiiosa Schcdl.

Hamvas szín, hengeres test, ormányos bogarak is voltak a

rostazsákban. Lixus iridis Oliv. és L. Ascanii L. a nevük. Azon-

kívül sok apró-csepr állatot láttunk a szemét között, azokat

majd kifogdossa a rovarszemel láda. Ti igen helyes rovarász

ifjak vagytok ! De most elre

!

Eme gyalogösvényen a búzaföld szélén egyenkint haladunk.

A búzakalászokon sok széles, vaskos test bogár lóg, irgalom

nélkül kitekerjük a nyakukat. Nem ok nélkül nevezi a nép e

kártékony állatokat gabonaszipolyoknak, Anisojjlia lata Ev,

Anisoplia segetmn Herh. stb., mert fölfalják a kalászos növények

virágainak porod áit és tejes szemeit.

Nagy, fekete futóbogarakat szedtem én a kalászokról ! Ezek

a hírhedt gabona-futrinkák ; kímélet nélkül agyontapossuk. For-

dítsuk csak meg a szántóföld szélein hever rögöket, hármat,

négyet is találunk egy-egy nagyobb rög alatt. A napot rejtek-

helyeken töltik, este felé pedig a gabonafélék szárán fölkapasz-

kodva pusztítják, rongálják azok fiatal magvait. A földbe rakott

petéibl kikel egy fekete fej álcza, melyet a nép ollós kukacz-

nak mond. A teljesen kifejldött kukacz eléri a 20—26 mm. és

idnkint nagy károkat okoz az szi és tavaszí vetésekben.

Aki bátor ifjú, velem jön ! Elttünk fekszik másfél, vagy

két hetes marhalepény, ezt körülfogjuk, és az állatokat ezekkel

a fogócskákkal megragadjuk. Körös-körül sürögforog a nagyon

gyakori kis galacsínhajtó, Gy ninopleurus xdlidarius L. Némelyek

széles, lapátos mells lábaikkal pílulákat gyúrnak, tapasztanak,

mások a kész pílulákat, golyócskákat hosszú, hátulsó lábaikkal

gurítva hajtogatják, hogy aztán alkalmas helyen azt elásva egy

petével megajándékozzák. Egy pilula egy-egy álcának elégséges

eledelt nyújt.

A lepény szélén látunk nagy ganajtúró bogarakat, Geotrupes
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stercoratius L. és Geotrujjes mutator Marsh. Ezek másképpen

gondoskodnak az utódok táplálékáról. A ganéj tszomszédságában,

vagy a ganéj alatt menetekét készítenek a földben, a meneteket

ganéjjal teletömve egy-egy petét raknak egy-egy menetbe.

Ide nézzen mindenki ! A lepény fels, megszáradt részét

emeljük. Száznál több bogár, mindenféle alakban és szinben,

nyüvek kicsinyek és nagyok eviczkélnek a ganéjban. Csaknem

mind eltnt!

Fiúk ! most enyém a szó ! E széles, fekete ganéjtúró két

szétálló, hosszú szarvval van földíszítve, akárcsak a magyar

ökör, Onthojjhagus taurus Schreh. Eme sárgás szárnyfed elli, zöldes

foltokkal tarkázott ganéjtúró pedig a felpajzsnak kell közepén

szarvat visel, Onthophcujus vacca L. Ennek a nagy feketének

még két szarvacskája van. Onthophaqus eamelus F. Ez az apró,

vörös foltos, egy szarvat visel Onthophayus furcatus F.

Ezekbl a hosszúkás ganéjbogarakból még sokkal több

menekül minden irányban. Van itt fekete, vörös, sárga, tarka-

barka szinú, Apliodius foetens F,, fimetarius L. stb. stb. Szalad

itt akármennyi kurtaszárnyú bogár is, Staphíjlinidae ; azután a

gömbös bogárkák egész nyája legelész itt, Cercyon, Sphaeridüim

stb. Kis és nagy sutabogarak bujkálnak mindenfelé. Talpra

öcséim ! Mi itt összekuporodva, térdelve, egészen belefáradtunk

a szemlél kutatásba.

A kiszáradt marhalepényeket mind kirostáljuk, sok apró

lény él azokban, sok meg a napsugár ellen keres azokban mene-

déket. A Tyúkmajor hidja felé!

így tehát még a ganéjban is számtalan állat örvend életé-

nek és talál megfelel táplálékot. A természetnek istentervezte

nagyszer háztartásában semminek sem szabad kárbavesznie.

A víz szélén nagy csoportokban virágzik egy keresztes

virágú növény, Roripa amphibia, ezt okvetlenül az ernybe kell

rázogatnunk. Az erny tele van virágokkal ! És a sárga virágok

közt egész légió zöldeskík ormányos bogárka szaladgál, Ceuthor-

rhynchus erysimi F. ; de egy másik, hamvas szín ormányos

bogár is van köztük, Poophaqus sisymbrii F. így tehát minden

növénynek megvannak a maga állatai. Veregessük a tövises

ighczét, Ononis spinosa, is az ernybe. Számtalan, körtealakú

ormányos bogár hullott ernynkbe, Apion ononicola Bach.

A töltés déli oldalán díszlik a hatalmas szamártövis, sza-

márbogács, Onopordon acanthium. Kedvelik-e ezt is a rovarok?
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Mérjünk rá ers csaprisokat. Hangyaes ! Bödees ! Levéltet-

es ! Mit keresnek ezek a szamártövisen ? Az erny mélyében

fekszik néhány széles test, óriási ormányos bogár, bogács-

ormányos Larinus latus Herh.^ holtaknak tettetik magukat. Más
kisebbfajta bogácsbogár is fekszik az ernyben, Larinus stur-

nus Schall. E bogarak álczái az Onopordon szárában és gyöke-

rében élnek.

Üssük az ernybe ezt a közönséges bogácsot is, Carduus

acanthoides. Hosszúkás, bogácskedvel ormányosok egész serege

fut szerteszéjjel, Lixus algirus i/., Lixus cardui Oliv. : hát még
mennyi kékes ormányos bogárkát leptünk meg, Ajnon carduorum

Kirb., Ajnon radiolus Marsh.

Igen nagy gombatelepet födöztünk föl ! Fiúk, ezt meg kell

néznünk. Rostálok, most rajtatok van megint a sor! A gomba-

telepen össze-vissza futkároz a kurtaszárnyúak tarka serege;

lassan mászik a gombabogár Diaperis boleti L. : mindenféle apró

bogarakat is lehet látni, Cis., Eledona stb. A gombákat dara-

bokra törve, zúzva, fölapritva a rostába hányjuk. Tölgyfa állott

itt : a nagy késsel a korhadt fát is kivágjuk és földestl kiros-

táljuk. Ez nagyszer lelet volt; ilyen helyen mindig sok értékes

és ritka bogár él.

Fiúk! most elmondok egy históriát, de nem szabad meg-

ijedni, vagy épenséggel róla álmodni. Néhány nap eltt három

]iag3^ deák jelentette nekem, hogy igen nagy rovarászati kincses

bányát födöz^íek föl. A selyemerd szögletében, közel a káptalani

szérskerthez egy felakasztot nagy komondorra akadtak és úgy
gondolják, hogy az már jó hónapig lehet ott a fán. Ez nem
mindennapi dolog ám ! Fölakasztott dög, a rovaroknak valóságos

kincses bányája. Eletemben csak háromszor leltem ily rovarászati

kincset. Árra a komlókert felé akadtam egyszer ily szomorú

véget ért házrzre, más két alkalommal pedig a hajósi fáczá-

nosban felakasztott rókákra.

Hogy került a fára a róka koma? Hát csak úgy, hogy az

erdész tavaszkor ag3onlötte es mivel ilyenkor értéktelen a bun-

dája, társainak elriasztására fára akasztotta.

Tegyünk elkészületet ! Két nagy és két kis gyüjtöüvegben

kénfstöt készítünk, errl a galagonyáról botot vágunk. Hogy
bátor ifjak vagytok, azt már többször, de a mai napon is tapasz-

taltam, most pedig parancsszóra kell cselekednetek. Puszta kéz-

zel senki se nyúljon a rovarhoz, evvel a három fogócskával
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hozzuk ket a gyüjtüvegbe. Seri- " a dögöt meg ne mozgassa

mert ez öreg hiba vohia és sok rovarveszteséggel járna.

Erre balra, a kökény cserjésen át a sövény felé. Itt a kin-

cses bánya! Mekkora dongás! Aranylégy, doagólégy, valóságos

légyraj! Nézzétek csak, mi van ott a fa tövénél? A temet-

bogarak egész serege lakmározik a dögrl lecsöppijgött nedven.

Itt van a temetbogarak óriása, a nagy, fekete teraetbogár,

Necrophorus germanicus L., azután egy kisebb fekete, Asholus

littoralis L., de legnagyobb számban van képviselve a vörhenyes,

fakete sávokkal fölékesített temetbogár, Necrophini^ vespiUo L.

és vestigator Hersch. Ezeket mind olyképen ejtjük zsakma113n.1l

hogy a fogócskákkal lábuknál megragadjuk és a gylijtiivegbe

hányjuk.

Most a dög alá tartva a nagy kaszálózsákot, azt kissé meg-

mozgatom a bottal. Hogy zsibong a légyráj ! Valóságos rovar-

es ! Leülve, letérdelve körülfogjuk a zsákot és a fogócskákkal,

kiemeljük a prédát. Vöröstorií dögbogár, Pseudopdta thoracica L.^

feküte dögbogár, Pseudopelta sinuata F. Igen nagy kurtaszárnyii,

Creophüus maxiUosus L., kisebb rokonainak pedig se szeri, se

száma, az egész nyáj minden irányban szétrohan. A zsák fenekén

egész rakás kékesen és zöldesen csillogó sutabogár fekszik,

Sa^winus, Hister, ilyen fajtákat eddig még nem találtunk.

A mindenféle nyüvet, pondrót, álczát kirázva a zsákból, azt

még egyszer a dög alá tartjuk. Most erösebben megmozgatják,

megütjük a dögöt, kiporoljuk a bandáját is. Még nagyobb a

rovares, mint azeltt

!

Az elbbi bogarakon kívül a zsákban találjak a különféle

szalonnabogarakat, Dermsstes lanlaríus L., Frischi Kug. stb., a

szücsbogarakat, Attagenus pellio L. stb. számos alakokat a

Nitidulák rendjébl, Niticlula carnaria SchalL, Omosíta colon L.

stb. stb.

A közelben lev Vajas-árokban becsületesen kimossuk

kaszálózsákunkat, megtisztítjuk fogócskáinkat, kezeinket is meg-
mossuk. Valahányszor erre vetdünk, mindig fölkeressük a dögöt

kedvel rovarok ezen gyülekezési helyét, mert hónapokon át

találunk itt más és más fajta bogarakat.

Hát ifjak! amitl mi undorodunk, az jól ízlik ezeknek az

állatoknak ; ami nekünk méreg, az ezeknek a lényeknek csemege.

A természetben mindenütt rendet, czélszerüséget találunk, semmi-
nek sem szabad veszendbe mennie.
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Az útcn hazafelé elmondja ki-ki, ami különöset látott vagy

tapasztalt a mai napon.

A legjelesebb és leghatalmasabb préda az én üvegemben
van, 35 darab nagy, fekete temetöbogár

;
jól megolvastam, de

jól meg is néztem. Nem teljesen fekete az, szárnyfedinak olda-

lai rötsárgák ; a csápja pedig vaskos, fekete bunkóban végzdik,

Mikor a fogócskával megragadtara, sajátságosan czinczogott,

vagyis mkább nyöszörgött. Én ezt a czinezogó hangot a tarka

temetbogaraknál is észleltem, de nem vettem észre, hogy torukat

hajtogatták volna, mint ezt a czinczérek teszik.

Ugy van ! Ezen nyöszörg hangot az által hozzák létre,

hogy potrohúkat szárnyfedik hátsó széleihez döizsölik.

Néhány temetbogarat láttam, melyeknek lábai apró, vörös

foltokkal voltak tarkázva. Az üvegemben akárhány olyan példány

is van, amelynek nemcsak lába, de potroha is tele van ilyen

foltokkal. Kérem, én a nagy ganéjtúró bogarakon, de st a suta-

bogarakon is észleltem ily vörös foltokat.

Nos fiúk ! Mik ezek a vörös foltok ! Én tudom ! Ilyeneket

láttunk egy igen karcsú \'izipoloska testén, ezek rovaratkák.

Helyesen mondod! Ezeket a rovaratkákat, Gamasus coleopterorum

L., fképen a dögön és a ganéjban él rovarokon lehet észlelni.

Képesek-e a temetbogarak egy döglött kutyát eltemetni?

Csak kisebb dögöt képesek eltemetni, p. o. egeret, patkányt,

vakondokat, kisebb madarat stb. Miért temetik el? Azért, hogy

más dögev állat azokat föl ne falja a benne fejld álczákkal

i^gyütt.

Mit keresett az a sok hangya a számártövisen? Nemde
ugyanegy idben a hangyákkal tömérdek levéltet is hullott a

rovarernybe ? Ezek a levéltetvek a hangyák fejs tehenei. Ezeket

ugyanis addig ütögetik bunkós csápjaikkal, raig éd^s nedvet nem
bocsátanak ki testükbl. Ezt az édes nedvet nagy mohón föl-

nyalják és vele részint a hangyabolyban aiás muakával elfoglalt

társaikat, részint álczáikat etetik.

Hát a bödék tarka serege miért gyülekezett össze a bogá-

cson? Ezek is a levéltetvek miatt kapaszkodtak föl a bogácsra

és bizony vérengz munkát végeztek ottan, mert a levéltetvek

nekik is, meg álczáiknak is legkedvesebb eledelük.
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Változások a magyar lepke-fauna terén.

Irta A. Aigner Lajos.

L

S e i t z A. nagy mvében (Die Grossschmetterlinge der Erde)

nagyon sok változás esik a nemek, fajok és fajeltérések és uj faj-

változatok elkülönítésében, minthogy pedig az egyes csoportokat

elismert szaktekintélyek dolgozták fel, elkerülhetetlen ama válto-

zásokról tudomást szereznünk, legalább annyiban, amennyiben

hazai faunánkra is vonatkoznak. Azonkívül félemlít számos, már

elnevezett eltérést, mely hazánkban is elfordul vagy elfordul-

hat, de amely gyjtink figyelmét eddig elkerülte. Az illet

változásokat a Seitz-nél követett sorrendben adom.

A Pajnlio-nem (feldolgozta Seitz A.) több alnemre oszlik;

a Papilio s. str. alnembe tartozik a P. Machaon L. Az ab. Sjihy-

rus Hb. név helyébe lép ab. asiaíica Mén. ; az ab. imllida Tut alap-

színe nagyon halványsárgás (Budapest) ; az ab. centralis Stgr.-nál a

fekete rajzolat, kivált a fels szárnyé, ersen sárga behintés

(Budapest) ; az ab. Drusus Puchs lényegtelen átmenet az ab.

aurantiaca Speyer-hez ; az ab. bimaculatus Eimer és a fel nem
említett ab. inmaculata SchulZ; valamnit az ab. rufopimdata

Wheeler Seitz szerint nem érdemelnek külön nevet, az ab. te-

nuivittata Spengel pedig csak torzalak.

Papilio Poci ilirius L. a. Cosinodesmus alnembe tartozik ; az

ab. undecemlineatiis Eimer nem érdemel külön elnevezést; vájjon

az ab. decemlineatus Aig. (rednctus Schultz) és ab. noveinlineatus

Aig. is?

Thais Polyxena .Schiíf. ab. Cassandra Mti. {hipunctata

Cosm.) név helyébe lép ab. Rumina Esp.

A Parnassius-nem (feldolgozta Stichel H.) élére lép a

ilfnemos?/ne-csoport. A P. Mnemosijne L.-nél a Staudinger-Rebel-

féle katalógus az ab. Harlmanni Stdfs-t az ab. melaina Honr.-

hoz vonta, de Stichel újra szétválasztja a kettt s szerinte az

elbbi 1000 m magasságban állandóan elforduló sötétebb alak,

holott az ab. melaina sokkal több fekete rajzolatot feltntet

melanistikus eltérés ; az elbbit a Tátrában, az utóbbit Erdély-

ben figyelték meg. A Budapesten és Szaáron található példányok

legnagyobb része az ab. Athene Stichel hez tartozik (R. L. XIV.

160 1.) ; az ab. halteres Musch.-nál a fels szárny korongsejtjében
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lev foltok fekete sáv által vannak összekötve; hazánkban i&

elfordulhat.

P. AjxjUo L. eredeti alakja, nie]3'et Linné leírt, Skandináviá-

ban repül. Stichel megkülönbözteti a közönséges formát, mely

Németországban, így Stájerországban is s a stájer határon bizo-

nyára hazánk területén is elfordul, Apolló geminus Stich, név

alatt az ab. montana Stich, nev havasi formától, mely amannál

erteljesebb és gazdagabb rajzolatú, de foltjai kisebbek; ezek-

nek a rendesnél sötétebb nstényei az ab. nigricans Car.-hoz, a

hímhez hasonló igen világos szín nstények pedig az ab. inversa

Aust.-hoz sorozhatok. Az olyan példánj'okat, melyeken az alsó

szárny tövén piros folt mutatkozik, ab. exselsior-nak, azokat pedig,

meljeken az alsó szemfolt pupillája ketté vált, ab. graphica-\\^\i

nevezte el Stichel, ab. clecora Schultz-nál az analis foltok- piros

magot viselnek ; ab. faseiata Stich. -nél a fels szárny középterén

lev küls két folt feketés szalaggal van összekötve ; mind ez

alakok elfordulnak a tátrai példányok közt is.

A Pieridakat Röber J. dolgozta fel. A Pieris Brassicae L.

nyári nemzedékét, mely a tavaszinál nagyobb, alsó szárnya alul

sokkal világosabb sárga, feketével kevésbé behintett, g. ab.

lepidi-nek nevezi,

A Pieris Eapae L. tör:ísalakja a nyári nemzedék; a g. vern.

metra Stph. kisebb, fekete rajzolatai kevésbbé kifejlettek, als6

szárnya alul sötétebb sárga, feketével jobban behintett. Az egy-

idben repül ab. immaculata Strand^) diagnosisa (a fekete raj-,

zolat csaknem vagy teljesen hiányzik, a fels szárny csúcsa

szürkés behintésú) nem egészen találó, mert az ilyen példánj^o-

kon (csak hímek) a fekete foltok teljesen hián3'zanak, még pedig

fölül is, alul is, csupán a fels szárny csúcsán mutatkozik oly-

kor a fekete rajz nyoma, a szárnyak töve pedig fekete behin-

tés; az olyan példányok, melyeken a fekete foltok nyoma íölü'

vagy alul még látszik, nézetem szerint a v. leucotera Stef.-hoz

tartoznak. Az utóbbinak nsténye olykor határozottan sárgás,

csúcsrajza alig jelzett, a középtér fekete foltjai jól kifejlettek, az

alsó szárny alul élénk sárga; ezt ab. flavescens-iiek nevezi Röber

(Budapest).

P. Manni Mayert-t önálló fajnak tartja Röber.

ij A szövegben szerzként Ckll (?) áll, a tartalomban azonban Strand

íXvt. Ma?. 83. p. 44.). Riihl szerint pedig Fologne a szerz.
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P. Erqane Hb. var. longomaciilata Rost. fölül sárgás fehér,

£l fels szárny fekete foltjai ersebben színezettek, jobban fejldtek

és meghosszabbítottak, a fels szárny csúcsa és az alsó szárny alul

sárga : az ab. ? maynimaculata Rost.-nál a fekete foltok még
ersebben tnnek fel ; az ab. J semimaculata Rost. fölül tiszta

fehér, csupán a csúcsfolt látható. Mind a három eltérést Közép-

Olaszországban figyelték meg, de bizonyára található a magyar

Tengermelléken és Dalmácziában is.

A P. Xa2)í L. tavaszi nemzedéke közt néhány új alakot

Ivülönböztet meg Röber. így a hímnek igen kis példánját ab.

naiia-uak nevezi, amelynek fels szárnya gyöngén sárgás, a

szárny csú:sáh nincsen összefügg fekete rajzolat, csak az erek

vége felé sötétebb, egj^éb rajzolat nem mutatkozik, csupán a,

szárn}' töve sötét ; alul a fels szárny fehér, csúcsa világos- sárgaz

az erek a szárny fels részében szürkék, egyéb rajz nélkül, a

alsó szárny világos-sárgás, az erek sötét szegélyek ; ab.

im2mnctata-nak nevezi az oly hímet, mely fölül a rendes fekete

csúcson és tövön kívül semmiféle rajzot nem tüntet fel és melyen

alul is a fels szárny középfoltjai csaknem vagy teljesen hiányoz-

nak. A nyári nemzedékú XcqKiea Esp. közt akad az ab. virilis

Röb., oly nstény, mely g, hímet megközelíti, azaz fölül fehér,

csak a fels szárnj' csúcsa és töve feketés s az als szárny

elüls szegélyén apró fekete folt van; alul a fels száni}^ !ehér»

csúcsa kissé sárgás, az alsó szárny igen világos-sárgás, az

erek kevéssé sötét szegélynek. A tavaszi var. Bri/oniae 0. közt

is külön választ Röber két alakot, t. i. ab. ohsoleta Röb., oly ns-

tény, melyen a fels szárnyon a középtér folytjai és az erek

szegélyezése nagyon elmosódtak, tehát éles rajzolatot nem mutat

;

ab. concolor Röb. pedig oly nstény, melyen a sötét rajzolat

kiterjedése folytán a sárgás alapszín, kivált a fels szárnyon

csaknem teljesen el van nyomva. Az ab. fumir/ata Gillm. fölül

is alul Is füstös színú. Az utóbbit a Csepelszigeten találták, a

többi is elfordulhat hazánkban.

A Daplidice L-t méltán kivette a Pieris-nem körébl és

Leucochloé új nemet állított fel számára. Az ab. anthracina

Schultz-nál a különben fehér szárnyakat ersen ellepik a fekete

pikkelj'ek ; melanotikus forma (Budapest).

Euchlo'é Belia Cr. ab. Philippsi Rudolph a tavaszi nemze-

dék oly formája, melyen az apicalis folt a korongsejtig terjed s

az alsó szárny közepén fekete behintés mutatkozik. (Dalmáczia.)
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A Cardamines L -t kiveszi Röber az huchloe nembl s ismét
az ánthocharis-nembe helyezi vissza, A nálunk is gyakrabban
elforduló törpe alakot ab. hesperidis névvel jelölte Newnham;
az ab. Alberti Hoffm.-nál a narancs szín folt élénkebb szín, a

fekete rajzolat erteljesebb, a fels szárny bels része kénszín,
az alsó szárny alul sötétebb zöld, fekete középfolttal ; az ab. ?

lasthenia Mill.-nél a fels szárny középfoltja hiányzik, a szárny

csúcsán és szegélyén apró fekete foltok vannak, mindkét szárny

töve tiszta fehér, az alsó szárny alul nagyon világos zöldes-

sárga rajzú ; ettl az ab. immaculata Pabst úgy látszik csak

abban tér el, hogy a hímnek középfoltja hiányzik ugyan, de

különben szabályos; az ab. quadripunctata Fuehs-nál mindkét

szárnyon fölül is, alul is fekete középfolt van, a fels szárnyé

vonalszer, elül lekerekített, hátul lemetszett, az alsó szár-

nyé pedig fölül finom, körforma, szürkés fekete, alul igen

nagy, koromfekete ; az ab. ochrea Tutt alsó szárnya csaknem
egészen sárga, fleg a nstényé ; ab. lutea Gillm., a hím speciális

foltja czítroraszín, Kis-Azsiában találták, de megfigyelték Pécsett

is (az ab. Turritis 0. hasonló eltérése : ab. crocea Röb.) ; ab.

speciosa Röb. igen nagy, az apicális folt élénk narancsszín, az

alsó szárny korongsejtjében és küls szegélyén apró fekete fol-

tok jelentkeznek s alul a zöld rajzolat csaknem szalagszer

elrendezés. Déli Stájerországban figyelték meg, de elfordulhat

hazánkban is.

Colias hycde L. ab. invetsa Alph. a nstény sárga alakja,,

ugyanaz mint ab. fiava Huss ; ab. apicata Tutt az összes

submarginális sárga foltok hiányoznak, csupán az apicális

foltok vannak meg ; ab. obsoleta Tutt, az alsó szárny sötét raj-

zolatai csaknem egészen eltntek ; ab. intermedia Tutt, csak a

marginális fekete foltok sora van meg, a submarginális foltok

hiányoznak ; ab. unimacidata Tutt, az alsó szárny közepén kett

helyett csak egy narancsszín folt van ; ab. ^mZ/^íía Tutt, az alsó

szárny középfoltja halvány; ab. emarginata Röb., az alsó szárny

szegélyén teljesen eltntek a fekete foltok, a felsszárnyon meg-

fogytak a szegélyben és submarginális fekete foltok.

Colias Chrysofheme Esp. ab. sihirica Gr. Gorh., a rendesnél

világosabb szín, a hím küls szegélye szélesebb, a nstényén

a submarginális kénszín foltok nagyobbak ; elfordul nemcsak

Szibériában, hanem Európában is, pl. Bécs környékén, bizonyára-

hazánkban is ; ab. Werneri Geest, a fels szárny középfoltja

igen nagy.
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Colias crocus Fourcr. C Edusa F.), ab. J striaia Geest, a

fekete küls szegély sugarakat bocsát a szárny közepe felé.

Németországon figyelték meg, de található lesz hazánkban is. Az

ab. helicina Obth.-t és ab. Aubuissoní Car.-t egybe foglalta a

Staudinger-Rebel-féle katalógus, Röher azonban különválasztja,

ab. helicina fehéres sárga, ab. Aubuissoní okkersárga, az alsó

szárny fölül szürke, középfoltja nagy, élénk narancsszín.

Colias Myrmidone Esp. ab. micans Röber, ibolyás tünetú.

Itt megjegyzem, hogy a C. Chrysotheme friss péklányain ez az

ibolyás tünet igen gyakori, de bizonyos id múlva eltnik, alig-

hanem a Myrmidone-Tiéá is így lesz.

Lepfidia Sinapis L. ab. snbgrisea Stgr., az alsó szárny alul

nem zöldes vagy sárgás, hanem szürke (a gen. vern. Lathyri Hb.-

nél sötétzöld, a var. Sartha Rühl-nél sárgás).

Ennek kapcsán ide iktatok még egy-két eltérést, melyeket

Verity (Rhopalocera palaearctica) feraelit, ugyanis.

Parnassius Mnemosyne L. ab. nebrodensis Turati, átmeneti

alak a var. nubílosus Chr.-hoz, mely azonban nézetem szerint

nem más mint az ab. Athene Stich.

A'poria Cratacfji L. ab. mÍ7ior Obth., a Pyreneákból leírva,

oly példányok, melyek kell táplálék hiány nálunk is elég gyak-

ran akadnak.

Colias Hyale L. ab. ritfaimk nevez el Verity oly eltérést,

melynek fonákja a rendesnél sötétebb, a barnásra hajló színezet

Magyarország szü-féléi.

Irta Csiki Ern.

XI.

13. nem : Polygraphus Erichson.

A csápok bunkója rövid tojásdadalakú, nem gyrzött, a

csápostor nagyon rövid, öt ízbl álló. A szemek elül mélyen

kikanyarítottak, sokszor majdnem ketté osztottak. Az eltör hátán

nincsenek kiemelked szemcsék, vagy dudorkák. A szárnj^fedk

fogacskázott téle majdnem egyenes, a paizsocska mellett kissé

öblös, hosszanti barázdáik a korongon elmosódottak. A lábfej

fonálforma, a harmadik lábfejíz egyszer.
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A fajok meghatározó kulcsa:

1. Kiszínezdött (barna vagy fekete) példányok lábai sárgák,

A csápbunkó közepes nagyságú. 1. polygraphus.

— Sötétszínú, érett példányok lábai barnák, a czombok több-

nyire sötétebbek, csak a lábfejízek sárgák. A csápbunkó

nagyon nagy. 2. grandiclava.

A fajok leírása:

1. Polygraphus polygraphus Linné (jmbescens Fabr., Ratzb.,

poligraphus Eichh.)

Hosszúkás, hengeres, feketés-barna, kevéssé fényl, pikkely-

szerén szrös, a csápok és a lábak sárgák. A csápbunkó csúcsa

hegyes. A homlok súrún (í) vagy gyéren (?) sárgás-szürke sz-
rökkel fedett. Az eltör háta a tövén szélesebb mint hosszú,

elrefelé ersen keskenyed és elül gyengén befzdött, felülete

finoman és szétszórtan pontozott, ersen fényl. A szárnyfedk

szürke pikkelyektl hamvasak, a hosszanti pontsorok finomak, a

közterek szélesek és sorokban szemcsézettek, lejts csúcsuk

domború (?) vagy kétoldalt gyengén barázdás (j). A lábfej

fonálforma, a harmadik lábfejíz egyszer, nem osztott. Hossza

2-2-8 mm.
Elfordul Észak- és Közép-Európában ; hazai eddig ismeretes

termhelyei a következk : Budapest, Felsl, Sziklatelep (Zólyom),

Zsolna, Tátrafüied ; Hoverla, Lisszahóra és Pop-Iván (Mármaros),

Bisztra-telep (Szászsebesi-hegyek) ; Bosznia : Vucjaluka, Igman-

planina.

Tápnövénye a lúczfeny {Picea excelsa), ritkábban a jegenye

feny {Ahies picea), az erdei feny {Pinus silvestiis), továbbá

P. cembra és P. strohtis. Április vagy május hóban rajzik, július

és augusztusban jelentkeznek az els, és október-novemberben a

második nemzedék kifejldött példányai, st esetleg egy harma-

dik nemzedék is jöhet létre, ennek lárvái azonban áttelelnek s

tavaszszal fejldnek csak teljesen ki. Rágványa nem éppen

jellegzetes, az anyamenet alakja lehet különféle és többnyire a

kéregben fut végig. Alakja leginkább a csillagos anyamenetes

rágványra emlékeztet, habár sok esetben a csillag-alak kimuta-

tása nehéz. A párzási üregbl három-négy, ritkán két vagy egy

anyamenet indul ki, mindegyikben egy-egy nstényt találunk. A
lárvamenetek össze-vissza haladnak és így a rágvány összeku-

szált rajzot is mutat. Leginkább a fels ágakat támadja meg.
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2. Polygraphus grandiclava Thomson (? punctifrons Thoms.)

Sötét barnás-fekete, a lábak barnás-feketék, a csápbunkó

és a lábfej sárga. A csápbunkó nagy, csúcsa tompán hegyesed.

A nstények homloka srn és erteljesen pontocskázott, körben

hosszabb szrökkel fedett. Az eltör háta srn és erteljesen

pontozott, gyengén fényl. Hossza 2-5—4'5 ram.

Elfordul Közép-Európában és Svédországban ; Magyarorszá-

gon ritka (Nyitra vm.)

Tápnövénye a savanyú meggy {Prunns Cerasus) és az

édes meggy {Pr. avium), melynek törzsét és ágait lakja. Rágvá-

nya elbbi faj-éhoz hasonló, de az anyamenetek kissé a küls

fakelmébe mélyedben és ebben fekszenek a bábiiregek is. Erdé-

szetileg nem fontos, mert ritkább faj.

14. nem: Hylurgus Latreille.

A csápostor hat ízbl áll, a csápbunkó kerekded és izeit.

Az áll széles szívforma háromszög, n bels ajak keskenyebb,

elrefelé hegyesebb és sörtékkel fedett. A szárnyfedk téle alig

felhajló és egyszeren rovátkos, nem fogacskázott. A test felü-

letét hosszú srn álló szrök fedik. Az elüls csípk egymáshoz

közelállók, a mellt kimetszése nem terjed ezekig.

A fajok meghatározó kulcsa:

1. Nagyobb, hossza 4-5—57 mm A test oldalán lev sz-

rzet felülrl szemlélve az eltörn kétszer oly hosz-

szú, mint a szárnyfedkön. 1. ligniperda •

— Kisebb, hossza S'o—4-5 mm. A test oldalán lev sz-

rözet hosszú és egyformán hosszú. 2. Nllcklitzi

A fajok leírása:

1. Hylurgus ligniperda Fabricius (elongatus Herbst, flavipes Panz.)

Szurokfekete vagy sötétbarna, a csápok és a lábfejízek

sárgák, teste hosszúkás, keskeny, srn szrös. A fej szemecs-

kézetten pontozott, az orrmány a tövén harántul benyomott,

csúcsán elül élbe folytatódó dudorkával. Az eltör háta csonka

kúp alakú, kissé hosszabb mint széles, hosszanti középvonala

sima és a középen szélesebb, felülete különben mélyen és srn
pontozott. A szárnyfedk hengeresek, pontozottan barázdások, a
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barázdák elül és oldalt elmosódottak, hátul mélyebbek, a csúcson

{a lecsapott részen) a második köztér bemélyedt, a harmadik

kiemelked, a lejt itt hosszú sárga szrökkel fedett. Az elüls

lábszár küls szélén a csúcsa és a közepe között négy apró

fogacskával fegyverzett. Hossza 4*5-57 mm.
Elfordul Közép-Európában, Olaszországban és a Kaukázus-

ban. Magyarországon elég ritka és csak újabban vált innen isme-

retessé. Termhelyei: Újpest, Zircz, Fenyf, Pápa, Lakompak,

Eimaszombat. Dalmácziában Meleda szigetén gyjtötték.

Tápnövénye az erdei feny (Pinus silvestris), de más
fenyk is (P. strohus, P. j^inaster, P. lialeíjpensis), melyeknek

gyökértörzsében él, sokszor mélyen a földben lev gyökerekben

is tálálható. Evenként két nemzedéke van, márczius végén vagy

április elején rajzik és június vagy júliusban teljesen kifejldött

az els nemzedék. A kifejldött állat áttelel. Rágványa alig

jellemezhet, nagyon szabálytalan. Az anyamenet 4-8 cm.

hosszú és hosszirányban fut le, a lárvamenetek szabálytalanul

keresztül-kasul haladnak. Erdgazdasági szempontból nincs nagy

fontossága.

2. Hylurgus Micklitzi Wachtl.

Olyan mint az elbbi faj, de kisebb és oldalának hosszú

szrzete felülrl tekintve egyformán egyenl hosszú Hossza

S'5—4'5 mm.
Elfordul Dél Francziaországban, Görögországban, a Kau-

.

kázusban és Dalmácziában (Ragusa, Lesina, Meleda).

Tápnövénye a Pinus austriaca, P. haleppensis, P. innaster.

Eágványa ismeretlen.

, 3. nemzetség: H y i a s t i n i.

Az eltör háta pontozott, oldalt nem szegélyezett. A szárny-

fedk tszéle ormós, nem rovátkolt és nem fogazott, a csúcson

meredeken lecsapottak. Az elüls lábszár küls széle fogazott.

A harmadik lábfejíz kétkaréjú.

A nemek meghatározó kulcsa:

1. A szárnyfedk pontozottan barázdások, a csúcslejtn

mélyített varratmelletti barázdával ... ... ... ... „. ... 2

— A szárnyfedk sorokban elhelyezett pontokkal, gyapja-
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san hosszú világos szrökkel fedettek, a csúcslejtön a

varratmelletti barázda nem mélyített. 8. Thamnurgus.

A fej lehajló, felülrl nézve részben látható; az orrmáiiy

rövid és széles. Ide nagyobb fajok tartoznak. 1. Hylastes.

A fej ersen lehajló, felülrl alig látható, az orrmány

nagyon rövid. Ide nagyon apró fajok tartoznak 2. Crypturgus.

Új bogár Magyarországból.

Irta : Csiki Ern.

A Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályainak

folyóiratában (V. kötet, lü07.) egyebek között egy új Dapsa-t irtani

le latin nyelven hazánk központi részébl, melyet Dr. Fodor
József helybeli orvos és buzgó bogarász fedezett fel két példány-

ban Mária-Besny és Gödöll között. Azt hiszem nem végzek

felesleges munkát, ha magyar l)Ogarásztársaini kedvéért e helyen

közlöm bogarunk leírásának magyar fordítását :

Dapsa (Phylira) Fodori Csiki, Ann. Mus. Nat. Huiig V.,

1907. p. 578.

Hosszúkás tojásforma, domború, szétszórtan álló sárgás test-

hez simuló szrökkel fedett, vörhenyes, a szárnyfedk közepén

túl az oldalszéle mentén és a csúcson fekete szegélylyel, ez a

fekete szegély patkó alakú rajzolat alakjában közösen díszíti

mindkét szárnyfedt. A fej harántos négyszög, pontozott, a

homlok és a fejpaizs közötti varrat félköralakú, a fels ajak elül

gyengén öblös. A csápok hosszúak és karcsúk, a test felénél

rövidebbek, a harmadik csápiz olyan hosszú, mint a negyedik és

ötödik íz együttvéve, az utolsó iz visszás tojásforma. Az eltör

háta másfélszer oly széles mint hosszú, domború, nagyon finoman

brszerúen ránczolt és sürün pontozott, elüls széle egyenes,

elüls szögletei kerekített tompaszögek, oldalszélük csipkézett,

elül kerekített, hátrafelé az els harmadtól kezdve kissé öblösen

keskenyed, hátsó szögletei derékszögek, tövének kétoldali baráz-

dája rövid, nem mély. A paizsocska tojásforma, harántos. A
szárnyfedk hosszúkás tojásformák, domborúak, nagyon finoman

brszerúen ránczoltak és sürün pontozottak, varratmelletti
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barázda nincs, a varrat a csúcs felé bemélyedt. A lábak olyanok
mint rokonainál, az elüls lábszárak bellii nem tüskések. Hossza
4 mm.

Termhelye: Mária-Besny (Gödöll mellett),

Hazánkban a Phylira alnembl (az eltör hátának oldalai

az elüls szögletek mögött nem kimetszettek) csak a D. trima-

ciilata Motsch. volt ismeretes, ettl fajmik abban különbözik,

hogy az eltör hátának elüls széle egyenesen lemetszett (nem
kiivelt). Közeli rokona a kaukázusi D. limbata Motsch. és nigri-

pennis Reitt. fajoknak, de ezektl már színrajza is könnyen meg-
különbözteti. A D. Horvdthi Csiki (Szibériából) és D. pallescens-

Mars. (Algir)-tl eltekintve szinezdését, fleg abban tér el, hogy
az eltör hátának oldalai nem egyenesek, hanem hátul a hátsó

szögletek eltt öblösek.

Különfélék.

A bolhák gyjtése. A bolhák gyjtésével nálunk mindezideig

alig foglalkozott valaki, pedig ezek képviselik a rovarok között

talán egyikét a legérdekesebb csoportoknak. Épen az, hogy mive-

ljük alig akad, lehet annak oka, hogy máig sem tudjuk teljes

bizonysággal, hogy a rendszerben hova helyezzük ket. Arról már
volt e helyen említés téve (Rov. Lap. XIIL, 1906. 65. 1.), hogy
újabban a bogarak közt jelöltek nekik helyet. Nálunk, eltekintve

néhány ismertet népszer czikktl (Horváth, Kohaut) csak

a legújabb idben foglalkozott velk Kohaut Rezs (Ma-

gyarország bolhái. Állattani Közlemények. H. 1903. 25—46. é&

53-68. 1., 5 tábla rajzzal). Kohaut munkájában 6 nembe tar-

tozó 23 fajt ír le Magyarországból. Ez a szám azonban még
gyarapodni fog, mert; sok nálunk elforduló emls, madár, dene-

vér bolháját még nem gyjtötte senki. így külön említhetem,

hogy hazánkban eddig még senki sem gyjtötte a medve, a

hiúz, galamb, fecske, bagoly stb. bolháját. Ismeretlen volt az

ürge bolhája is, melyet az idén sikerült gyüjtenem.^) — Hogy
annyi állatfaj bolháját még nem ismerjük, annak nemcsak az

az oka, hogy alig foglalkozik valaki gyüjtéí^ükkel, hanem a gyüj-

i) Az ürge bolliájáról. Állattani Közlpinónyok. Ví. 1907. 177. 1.)
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tés nehézsége is. Nagy köszönettel veszem, ha e sorok olvasói

alkalom adtán bolhák gyjtésével segítségemre lennének. A Nemzeti

Múzeum bolha-gyüjteményét kellene a hiányzó fajokkal kiegészíteni,

azért kérem, hogy minnél több bolhát fi-yüjtenének és küldenének

be czímemre a Magyar Nemzeti Múzeumba. — Tudvalev dolog,

hogy elejtett állaton a bolha csak addig marad, a míg a test

ki nem hl, azért nagy állatot azonnal végig kell vizsgálnunk

és a bolhákat azokról leszednünk, kisebb állatokat legegysze-

rbben melegiben spirituszos üvegbe helyezünk, ilyenkor bekerül

az üvegbe a bolha is. Kis emlsöket, madarakat elejtésük után

belül fehér dobozba vagy zacskóba fektetjük és beöntünk néhány

cseiDp chloroformot vagy benzint, a bolhákat így megölve köny-

nyen összegyüjthetjük a dobozból, a zacskóból vagy a szr közül

úgy, hogy benzinbe vagy chloroformba mártott ecsettel érintjük

meg, mire a bolha odaragad és így átvihet az 507o-os spirituszt

tartalmazó üvegcsébe, melybe még a pontos adatokat (gyjtés

napja és helye, gazdaállat neve) tartalmazó papirszeletke is jön.

Nagy állatról szintén chloroformba vagy benzinbe mártott ecset-

tel gyjtjük a bolhákat. A madarak bolháit könnyen nevelhetjük

s peclig úgy, hogy azok fészkét, a mint a fiatalok azt elhagyták,

dobozba fektetjük, idrl-idre kissé megnedvesítjük, hogy a

bolha-lárvák el ne száradjanak; — így azután 6 hét, két hónap

nnilva kifejldnek a bolhák, melyeket azután könny össze-

gyjteni.^
"

Csilá Ern.

A bogarak szarvait sokan fegyvernek, mások az életmódhoz

képest ásó- vagy fúróeszköznek, némelyek az egyensúly fenntar-

tására szolgáló, vagy riasztó szervnek tartják. Legújabban

Krausze A. H. Olaszországban tanulmányozta e tekintetben a

Bahas hison nev ganéjtúrót s azt tapasztalta, hogy a rövidszarvú

nstény éppen oly ügyesen túrja a földet, mint a hosszúszarvú

hím s a szarvnélküli Scarahaeits-fa.jok ebben a tekintetben éppen

oly ügyesek, mint a hatalmas szarvú Copris hispanns. Ennélfogva

ezeket az úgynevezett másodlagos ivari bélyegeket véletlen kép-

zdéseknek tekinti, a melyeknek semmi czélja nincsen. (Zeitschr.

f. wiss. Insektenbiol. III. p. 56—58.)

Óriási rovargyüjtemények. Rendkívül nagy és értékes rovar-

gyüjteményeket kapott ismét a londoni természetrajzi múzeum.

A gyjtéshez szükséges apró üvegeséket kívánatra küldök.
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A lí^gnagyobb és legimpozánsabb ezek között az, amely Pry
Sándor hagyatékából szállt a múzeumra. Ebben a

,
gyjtemény-

ben közel 200.000 rovar van 72.000 fajból összeállítva, melyek

közül sok még eddig nem volt a múzeumban képviselve. KülÖnös^

értéket ad a gyjteménynek a maláji szigetek rovarvilága, mely

úgyszólván teljesen képviselve van. Ehhez a gyjteményhez van

mellékelve egy közel 500 kötetbl álló tudományos könyvtár,,

amely a rovarok leírását tartalmazza. — Egy másik gyjtemény-

ben közel 400.000 különféle exotikus lepke, egy harmadikban

18.000 darab nappali lepke és mnitegy 23.000 darab európai

kullancs van összegyjtve.

A skorpiók szúrását tanulmány tárgyává tette Dr. Montét
Tuniszban. Felnttekre nézve a skorpiók szúrása általában nem
veszélyes. A sebhelyen eleinte többé-kevésbé heves fájdalom

érezhet, amely a megmart testrész töve felé kisugárzik ; ehhez

olykor hideg-izzadás, láz vagy hányás járul. Helyi kezelés mellett

(hypermangansavas kálium vízben való oldata 1 : 100, a sebhely

köri injiciálva) körülbelül 4 óra múlva megsznnek a betegségi

jelenségek. Gyermekekre nézve azonban sokkal intenzivebb a

skorpió-méreg hatása Hatéves fiu néhány órával a száras után

lázat kapott s a test hmérséke 42 fokra emelkedett : az emiitett

lokális és megfelel általános kezelés mellett (a Calmette-féle

serum injectiója és eczetsavas amoniák beadása) kigyógyult a

beteg. Ellenben a skorpiótól megszúrt egyéves, nehéz lélkezés

következtében meghalt. Az említett esetekben Montét a szúró

skorpiót nem látta; a szülk állítása szerint azonban 10 — 12 mm.
hosszú sárga skorpió volt a tettes. A fekete skorpió sokkal rit-

kább és kevésbé veszélyes. A sárga skorpió alighanem Buthus-

australis L , a fekete pedig Scorpio maurus L,, ez utóbbiról már

régebben kimutatták, hogy mérge nem oly hatékony mint a sár-

gáé. (Bull. Mus. Paris 1907. 27)

Colias Myrmklone var. balcanicus Rbl. W agn er F. bécsi lep-

kész l'j07-ben Boszniában gyjtvén a Sarajevo közelében emel-

ked Trebevic havason (1700 m.) fogta a fentnevezett fajnak

fehér nstényét is, mely megfelel a typusos C. Myrmidone ab.

Ágnes Piere és C. Edusa ab. halicina Obth.-nek és melyet a.

felfedez ab. semialba-i\ak nevezett el.

Védekezés élösdiek ellen. Glessányi Gusztáv, a sop-

roni evang. lyceum igazgatója a rovarfiókokat, miután a beiwiük
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lev élsdieket szénkéneggel elpusztította újabb kárnak elejét

veend, a födél körül, valamint az esetleges repedéseket

saját találmányú kencscsel bekente. A kencsöt úgy készítette,^

hogy egyharmad rész disznózsírt és kétharmad rész spermacetet

(vagy viaszkot) arzénsavas nátronban megfzte. Tíz év telt el

azóta s a fiókokban nem esett újabb kár. Ugyancsak Glecsá-
nyi a nagyobb lepkék gyors megöléséhez a veszélyes nicotin

helyett quassia-oldatot szokott használni.

Deilephila íivornica Esp. hazánlvban országszerte található^

dfí eddig mindenütt oly gyéren figyelték meg, hogy ritkaság

számba ment. Izsáki szölötelepemen pedig 1906-ban a hernyá

a szlt oly nagy mennyiséíiben lepte el, hogy csaknem kárté-

konynak volt mondható. Június 10—15ike közt tahíltam kifejl-

dött hernyóját s egyutt;il a Deilephila Galii és a Chaerocampa

elpenor-éi is, de ez utóbbiak az összes hernyóknak csupán 2—

2

százalékát tették ki, holott a D. íivornica é 30 százaléknál több

volt, A június derekí'in el bábozódott hernyók után a lepkék július

15—20 közt keltek ki. 1907-ben mind a három hernyófaj csak

igen szórványosan mutatkozott. A Ch. livoinic.i hernyójának

szeptemberben október közepéig második nemzedéke jelentke-

zett, melynek bábja azonban kitelelt. A Galii-ívdk van-e második

nemzedéke, azt nem állapíthattam meg. Abból a körülménybl,

hogy júliusban a D. Uvornica-nsik összes bábjából kikelt a lep-

ke, második ivadéka pedig nincsen, azt következtetem, hogy

hazánkban nem honos, állandó faj, hanem hogy a gyorsröptú

szender tavaszkor a Balkán felöl átjön hozzánk; itt lepetézik s

egy nemzedéknek ad életet, mely azonban tovább nem sza-

porodik. Kosztka László.

A Vespa Crabro dolgozóiról. 1905. okt. 12-én különös jelen-

séget vettem észre a Vespa Crabro dolgozóin, melyek a délutáni

órákban a kertekben, a falak körül meglehets naffy zajjal,

robajjal röpültek. A darazsaknak röpülése gyönge volt, mert

rövid röpülés után a földre estek. Ezek a dolgozók majdnem
olyan nagyok voltak, mint a királynék. Ezen sajátságos körül-

ményt a szokatlan hidegnek tulajdonítom, mert ezen nap ess és

hideg volt. Feltn volt még az is, hogy sok Ves2)a közelében

egy-egy fürkész darázs is mutatkozott. D. E.
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f lach, K., Bestimmung-Tabellen der europáischen Coleopteren.
Heft 62. Curculionidae 16, Theil ; Genus Strophoso-
mus Stephens. (Különlenyomat : Verli. naturf. Ver Brünn.
XLV. Bánd, 1907, p. 201—230. Taf. 1.)

Az ormányos bogarak Sirophosomus nemének egynémelyik
faja változó külseiú, azért meghatározásuk nem kis nehézségekbe
ütközik. Szerz tehát háládatos munkát végzett ezen munka
megírásával. A fajok legtöbbje a spanyol félszigeten fordul el,
nálunk csak öt alakja, melyek közül a Str. ocnlaris Chevr. mind-
ezideig nem volt megfejthet, egy pedig {Str. rufipes Payk. var.

capitatus Dej. — Horvátország) faunánkra új. A Str. coryli F.
név helyett a régibb Str. m.elanogrammus Först. használandó. A
használható könyvecske szövegének megértését egy jól rajzolt

tábla segíti el, melyen fleg a fej és tor rajzán kivül, az egyes
fajok pikkelyének rajzát találjuk. CsiJd Evnö.

Petri, Dr. Kari, Bestimmungs-Tabellen der europáischen Coleop-
teren. Heft 60. Curculwnidae 14. Theil : Genus L a r i n u s

und Ver w a n d t e. (Különlenyomat : Verh. naturf. Ver.

Brünn. XLV. Bánd, 1907, p. 51—146.)

Szerz, ki nem régen a Lixus-ok meghatározására szolgáló

táblázatot írta meg, most folytatólagosan a Larimiis és rokon
{Microlarinus, Rhinocylliís, Bangasternus) nemek meghatározására
szolgáló kulcsot állította nagy szorgalommal össze. Faunánkban
ezek közül csak két nem {Larimis, Rhinocyllus) fordul el, a ré-

gebben külön nemnek tartott Stolatus Petri szerint csak a Larinus-

egy alnémet képezi, mely a régibb Lachnaeus Schönh. nevet kell

viselje. A Lachnaeus-on kivül a Larinns nemben még három
alnémet különböztet meg, ezek : Eustenopus (n. subg.), Crypho-
pus (n. subg ) és Larinus s. str. Közelebbrl a tárgyalt fajok

közül a következk érdekelnek minket : L. cynarae F. er-

délyi elfordulása kétes, faunánkból azonban nem törlend, mert
szerz Háziasról említi. Faunánkra újak L. latus var. teretirostris

Schönh. (Magyarország), L. brevis var. granicollis Boh. (Erdély,

Horvátország, Herczegovina), L. minutus Gyllh. (Magyarország,
Herczegovina) és az új L. sturnus var. prohoscideus Petri (Erdély).

A 16 új faj és 13 új fajváltozat egynek kivételével hazánkon
kivül fordul el. Csiki Ern.

*

Schilsky, J. : Die Káfer Europas. 44. Heft. Nürnberg, 1907.

A K ü s t e r által megkezdett munka legújabb kötete több-

nyire a Bagoini nemzetségbe és az Anthnhidae családba tartozó

fajok leírását tartalmazza, melyek meghatározására kulcsot is
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találunk. Csak 4 faj Cantharida leírása képez mintegy pótlékot

régibb kötetekhez. Hazai termhelyeket a következ fajoknál talá-

luiik felsorolva: Orthochaetes setiger Beck. (Hang., Croa,tia), Echi-

nocnemus effents Faust (Hung. : Ács), Dicranthus elegáns F.

(Kalocsa), Bagous (Lyprus) Frivaldszl-yi Tourn. (Kalocsa), B.
(Elmidomorphus) petro Hbst. (Hung., Dalni.), B. hitosus Gyllh.

(Hung., Dalm.), B. validwi Rosh. (Kalocsa. Bánság), B. Umosits

Gyllh. (Hung.), B. argillaceus Gyllh. (Kalocsa), B. longitarsus

Thoms. (Herczegov.) Phaenotherium Pulsskyi Friv, (Herkules-

fürd), Trojnderes (Enedreutes) curtirostris Muls (Hung., Dalra. :

Budua), Tr. (E.) cinctus Payk. (Hung.), Tr. oxyacanthae Ch. Bris.

(Erdély), Tr. hüineatus Gerra. (Mehádia, Erdély), Azonkívül Fiume
környékérl leírja az új Danacaea luteipalpis-t. Csíki Ern.

*

Grund, A., L y e a e n a A r g i a d e s Pali. und i h r e A b a r t e n
in der Umgebung von Agram: Entomol. Zeitsehrift

1907. XXI. p. 125 - 126

Szerz tárgyalja a Zágráb környékén elforduló következ
alakokat : L. Argiades Pali (jun. elejétl szeptemberig)

;
gen.

vern. Polysperchon Bgstr. (ápril. elejétl május végéig) ; ab.

coretas 0. (ápr. végétl jun. elejéig és jul.—aug.) és ennek elté-

rése ab. depunda Haschke (caeca Aig.). Nagyobb figyelmet igényel

az ab. decolorata Stgr., mely Zágrábban két nemzedékben repül

(májusban 19—21 mm., jul —aug. 25—28 mm.), nsténye feketés

barna, kék behintés nélkül ; szerz a kisebb tavaszi alakot ab.

rernalis-iiak nevezte,, a mi nagyon fölösleges volU Minthogy az
Argiades és Polys2)ercJion színe ibolyás kék, a decolorotá é pedig
halvány zöldes-kék, továbbá a Polysperchon nsténye mindig, a

decoloratá-é sohasem mutat kék b'^hintést és átmeneti forma nem
létezik, bárha mind a három alak egyidben és ugyanazokon a
helyeken található, felveti szerz azt a kérdést, vájjon a decolo-

rata nem önálló jó faj-e? Budapesten és Szaáron a decolorata

máj.—^júniusban repül, a II. nemzedéket (jul.) csak Herkulesfurdn
figyeltem meg. A. Aig^ier Lajos.

A. Aigner Lajos, Magyarország Lepkéi tekintettel Európa
többi országainak lepke faunájára. A Berge-féle lepkekönyv
képeivel. A szöveget átnézte Dr. Horváth Oéza. Természet-
tudományi könyvkiadó-vállalat, 77. kötet. Budapest 1907.

A magyar könyvpiaczon közelebb oly könyv jelent meg,
mely egy eddigi nagy hézagot van hívatva pótolni irodalmunk-
ban és bizonyára nemcsak a kezd lepkész, de a már gyakorlott
gyjt és a nagyközönség által is a legnagyobb örömmel fog
fogadtatni.

A természettudományi könyvkiadó vállalat kiadásában meg-
jelent ugyanis „Magyarország lepkéi" czím m, melynek meg-
írásával a k. m. Természettudományi Társulat A. Aigner Lajost

„
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e lapok szerkesztjét bízta meg. A mii felette díszes és igen
ízléses kiállítású, 51 táblán 932 színes és 14 szöveg közti képet
tartalmaz, melyek a lepkék meghatározásánál igen alkalmas
segédeszközül szolgálnak. A mú czírae szerint a „Berge"-féle
lepkekönyv 8-ik kiadása alapján készült, azonban annak csak
rendszerét és beosztását tartotta meg, mert tartalmát illetleg

a szerz részint. saját b tapasztalatai és megfigyelései, részint

más kutatók észleletei, valamint az e tekiiitetbeni legújabb iro-

dalom felhasználása által annak tartalmát aanyira javította, bví-
tette és átalakította s helyi, valamint fauna viszonyainkhoz any-

nyira alkalmazta, hogy egészen önálló munkának tekintend. A
„Berge"-féle lepkekönyv beosztását és rendszerét fképpen ezen
mnek meglev, elnyösen ismert lepkeábrái kedvéért kellett meg-
tartania, miután ezek sorrendjét megváltoztatni már' nem lehe-

tett. Jóllehet ennélfogva e m még a Staudinger-féle régi rend-

szert követi, mindazonáltal a szövegben a szerz, ahol csak

lehetett figyelembe vette már a Staudinger—Rebel-féle „Catalog

der Lepidopteren des Palaarctischen Faunengebietes" czímú
munkában megállapított új rendszert.

Elnye és nagy érdeme a mnek, hogy a szerz mindenütt

a hazai viszonyokat és a magyarországi lepke-faunát írja le; e

végbl a ' ,Btírge"-féle táblákat egy új színes táblával kellett

megtoldania, mely egyes a Berge"-féie mben nem ábrázolt

jellegzetes magyar fajokat (pl. Lyc. Jolas, Oxyt. orbiculosa,

Talp. pannonica stb) tartalmaz. A bevezetésben a szerz fog-

lalkozik a lepkék morphologiájával és életmódjával, továbbá gya-

korlati útmutatásokat közöl a lepkék fogása, tenyésztése, kiké-

szítése és eltartása tekintetében. A szerznek e téren gyjtött
tömérdek és felette érdekes tapasztalatai itt közöltettnek és külö-

nösen ezek teszik a megjelent mvet, nemcsak a kezd gyjtre
nézve, hanem a már tapasztaltabb lepkészre nézve is felette

becsessé.

A leíró részben, szerz leírja a lepkéket elször családok,

azután nemek és egyes fajok szerint, mindig a jellemz voná-

sokat és jellegzetességeket átnézheten a laikusra is könnyen
megértheten leírva. Nagy elnye a mnek az is, hogy a szej-z

a tudományos név mellett sok esetben felemlíti a használatban

lev magyar nevet is; az egyes fajoknak nemcsak elfordulási

helyét, hanem röpidejét, st a hernyó megjelenésének idejét,

életmódját és tápnövényét is megnevezi. Mindezek igazolják,

hogy egy oly mvel van dolgunk, mely a kezd lepkegyüjtönek

biztos kalauzul van hivatva szolgálni, amellett azonban alakja

és kiállításánál fogva minden könyvtár és szalonasztal díízére

válik s így mindenesetre nemcsak a szakért körök, hanem
bizonyára a mvelt közönségnek is élénk pártolását fogja kivívni.

Ára díszkötésben 30 korona. Ulbrich Ede.



A faunaterletek tüzetesebb átkutatása

Irta A. Aigner Lajos.

A faunateriiletek tüzetesebb átkutatásáért kardoskodik

Köbeit dr. (Jalirb. Nassau. Vérein LX. p, 310.)- Régi nézetek

szerint — úgymond — Németország állattani tekintetben igen

alaposan átkutatott ország volt, amelyben a helyi kutatásnak

már alig jutott teendje. Ez annyiban helyes volt, amennyiben

csak nagyon kevés állatcsalád, vagy csoport kivételével lehet

arra számítani, hogy a tudományra nézve új fajt lehessen felfe-

dezni, így új gerinezes állatot, új bogarat vagy lepkét, avagy új

csigát senki sem fog pl. a Középrajna területérl várni. (48—öO*^).

De ezáltal felkutatottnak tekinthet-e ez a terület? kérdi

Köbeit. Tudjuk körülbelül, min fajok élnek Nassauban; de

mihelyt alaposan kezdjük vizsgálni a dolgot, mihelyt az egyes

fajok elterjedésérl területünkön tiszta képet akarunk magunknak

alkotni, mindenütt széles hézagok tátongnak felénk. Ez még az

emlsökrl is áll, — a gerinctelen állatokról inkább nem is szó-

lok. Számos fölötte érdekes nemrl vagy családról még hivatásos

tudósok is alig tudnak egyebet, mint hogy azok területünkön

elfordulnak és a legtöbb rovargyüjtrl elmondható, hogy többre

becsülik a gyjtést, mint a kutatást, azaz inkább arra szorítkoz-

nak, hogy a régóta ismert fajokat, a régóta ismert termhelyeken

bizonyos idben összegyjtsék, sem hogy kevesebb eredménynyel

kecsegtet területek rendszeres felkutatásával a honismét gyara-

pítani igyekeznének.

Eddig Köbeit, kinek panaszai és szemrehányásai mintha

Rovartani Lapok XV, 3 és 4. (1908. IV. 1.) 1.
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a mi hazai viszonyainkat ecsetelnék, mert Magyarországon nincs

oly megye, melyrl azt lehetne állítani, hogy állattani szempont-

ból teljesen fel van kutatva. Vegyük pl. Pestmegyét. Tagadha-

tatlan, hogy Budapest környéke, melyet 100 év óta folytonosan

bejárták az entomologusok, alaposan fel van kutatva, úgy hogy

nagyon ritkán akadnak már oly lepke- vagy bogár-fajra, mely
a hazai faunára új volna. De hogyan állunk lepkészeti szempont-

ból a megye legnagyobb részével Visegrád—Vácztól Abony

—

Bajáig? A faunakatalogusban találunk adatokat a következ
helyekrl : Budakesz, Törökbálint, Budafok, Csepelsziget, Isaszegh,

Szentmártonkáta, Monor, Peszér, Vácz, Izsák, Kalocsa. De ezek

az adatok oly gyérek, oly szegényesek, hogy az illet helyi

fauna képét nem nyújthatják. A Visegrádtól, Zsámbék és Szent-

endréig, a Vácztól, Aszód és Versegig emelked hegyek és dom-
bok területén, valamint a déli irányban elterül nagy rónák

számos járásában még nem is járt lepkész.

Mindezeket ismételten hangoztattam a budapesti entomolo-

gusok társaságában, hangsúlyoztam annak szükségét, hogy minden

lepkész szemeljen ki egy-egy járást, vagy szkebb területet s azt

igyekezzék lehet alapossággal felkutatni, ámde szavam elhangzott

a pusztában, daczára annak, hogy a megye térképét is számos

példányban szétosztottam. Csak három irányban történt dicsérend

kivétel : Péczel—Isaszeghen és Szadán (Gödöll mellett). Az
elbbi területet több év óta nagy buzgalommal kutatja Ulbrich
Ede, az utóbbit pedig báró V é c s e y István, valamint Tahi-Tót-

falun Andreánszky Antal közigazgatási biró és fia István,

joghallgató, a kik eddigi kutatásaik eredményét bizonyára köze-

lebb közre fogják bocsátani és reméljük, hogy példájuk a buda-

pesti lepkészekre buzditólag fog hatni. Bár kicsinyeljék is talán

némelyek a helyi faunák közlését, csak azok összegezése ad-

hatja meg a megye faunájának tiszta képét, valamint a megyei

faunák összegezése az egész hazáét.
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Újabb adatok Magyarország szitaköt-

faunájához
(Dolgozat a budapesti Paedagogium biológiai laboratóriumából).

Irta : Csada Imre.

Az 1905—6. év folyamán, mint a polg. isk. tan. képz-
intézet mennyiség- és term.-tud. szakcsoportjának, hallgatói, a

többi között a szitakötk gyjtésével is foglalkoztunk. Az egész

év alatt 35 fajt 423 példányban gyjtöttünk. Az alábbiakban

hazánk szitaköt-faunájának bvebb ismerete czéljából néhánj^

faj újabb lelhelyét adom közre, megjegyezvén, hogy jelen

enunieratióm egyszersmind kibvítése egy korábbi dolgozatnak.*)

A meghatározást Kohaut Rezs: „ Magyarország szitaköt-

féléi" czím munka alapján végeztem.

A fajok névjegyzéke ,.A Magyar Birodalom Állatvilága"

czím munkában használt nevek és rendszer szerint a következ

;

A gyakoribb helyneveket rövidítve használom: Hódmez-
vásárhely, = Hmv., Köhídgyarmat = Khíd., Tatatóváros = Tata.

Libellulidae : Sympetrum flaveolum Linn. Acsalag, Khíd.
— vulgatum L, v. striolatum C h a r p. Hmv. — meridionale

Selys. Hmv., Acsalag, Khíd./Tata. — sanguineum Mull. Hmv.,

Tata., Khíd., Futak, Nagyszölls. — Crocothemis erythrea BiuWé.
Tata, — Libelhda dejjressa Linn. Hmv. — Orthetrum cancellatum

Linn. et coendescens Pabr, Hmv., Tata. — hrunnettm F o n s c.

Hmv. Tata., Futak, Mehádia.

Aeshnidae : Lindenia forcipata Linn. Mehádia. — Aeslina

vidgatissima Linn.' Budapest (Római fürd), Nagyág. — flavipes

Charp. Paks (Tolna m.). — Anax imperátor Le a eh (formosus

Lind.) Czegléd, Hatvan, Acsalag, Tata., Paks, Futak, Mehádia.

Aeshna cyanea Lat r. Tata.

Agrionidae : j^grion splendens Harr. Hmv. — Micronymplia

immilio Charp. Hmv., Khíd., Futak. — elegáns Lind. Khíd.
Tata. — Coenagrion puella Lind. Hmv,, Futak. — hastulatum

Charp. Budapest (Római fürd), Hmv, Tata. — Lestes viridis

Lind. Tata. — Dryas Kirby. Acsalag, Futak. — sj^onsa

Hans. Hatvan, Acsalag, Tata. — vírens Charp. Hatvan, Czeg-

léd, Futak. — Sympycna fusca Lind. Hatvan, Tata.

*) V á u g e 1 Jen dr. : Adatok Magyarország rovar-faunájálioz. I

Odonata: Eov. Lap. XII. köt. 1905. 12 - 14. 1.)
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Cyprusi utam.

Irta Bordán István.

II.

Május 19-éie már annyira haladtam a görög és török nyelv-

ben, hogy fhadiszállásomtól távolabbra es vidékre való kiter-

jeszkedésre is gondolhattam.

Tervszeren óhajtván eljárni, els sorban a keleti irányt

szemeltem ki. Ezért, miután távollétem idejére, a netalán bekövet-

kezhet es és a hangyák ellen az eddig gyjtött anyagomat

biztonságba helyeztem, május 19-én kocsival a Famagusta mel-

letti Varosiaba utaztam, hová este érkeztem meg. Az úton egy-

néhány Scarahaeus- on kivl mitsem gyjthettem.

Alig hogy az úti port magamról kissé levertem és egy

kevés frissítt vettem, átrándultam a közeli Famagustába, hol a

vár árkaiban bogarak után kutattam, nagyon gyenge eredmény-

nyel. Másnap ismételtem itt a gyjtést s ezzel a vár környékére

és a tengerpartra is kiterjeszkedtem, sajnos a tegnapinál nem

jobb eredménynyel, pedig 4 drb. csokoládé szín famulusom

is segített.

Este a vacsoránál hallottam, hogy Agios Sergios és Agios

Theodoros környéke fás és hogy ott zöld rétek is vannak, ezért

még az nap este felkerestem egy kísért, kivel május 21-én

reggel 4 órakor gyalog indultam el a 35 kim. -re es, a „Karpas"

félszigeten fekv vidékre.

Négy-öt kilométernyi utat az újabban épült ;, országút"

mentén, a tengerpartot ellep sás és sósnövények között ballag-

tunk tikkasztó hségben; gyjteni ahg volt mit. Lepképbl:

néhány kopott P. Machaon, egy-két Fierida, Colias Hyale

C. Edusa és ennek var. Helice, néhány jobb állapotban volt

Lycaena., Pararge Aegeria., Deileiohila Livornica és Deiopeia

pidchella, valamint néhány molypíUe, bogarakból az úton bug-

dácsoló Scarabaeuson kivl alig egy-két más féle fajbelit sikerit

gyjteni. Pókokból már több került a gyjt üvegbe. A pók

különben az egész szigeten elég gyakori. Sáska e helyen kevés

volt észlelhet, annál több volt az apró csiga (Helix), mely min-

denütt a tenger közelében a zöld és száraz növényeket a szó

szoros értelmében annyira ellepte, hogy bellük mi sem volt

látható.
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A ókori Salamis és más e környéken volt városok építésé-

hez használt mészk-bányákban néhány bogarat, Tarantula pókot

és Scorviót találtam. Salamishoz közel, szintén a sasos part-

vidéken a már említett Ascala]jliust sikerült hálómba kerítni.

Egy kis édesvízi pocsolyában néhány jól kifejldött görög tekncz

gimnasztikáit egj^más hátán.

Ha itt e sziklás úttalan utakon jár az ember, szinte a hold-

ban képzelhetné magát, annyira csendes ez a vidék: egyetlen

egy madarat sem láttam, csak egy-egy ijedtében elsurranó kígyó

vagy fürge gyík, no meg a rekken hség figyelmeztetett, hogy

a földön járunk, st hajdan áldott, gazdag földön.

A monda szerinti Szt. Katalin sírjában oltottuk kissé szom-

juságunkat, az itt talált élvezhet ivóvízzel, melybl brtömlinket

is megtöltöttük.

Az ezután utunkba esett Pidias meredekben nem fogtam

említésre méltót, a kiszáradt folyammedret bentte sás között

nagyon kevés rovarra akadtam ; itt a hség nagyobb volt mint

kint a tarlókon, pedig ott is 44—46*^ R mutatott hmérm,
a napon.

Kiérve a 2 kim. széles forró katlanból, a tarlókon és par-

lagon hever földeken, helyenként kilométernyi területeket ellep

tüskék között igyekeztünk elre jutni, miközben nem egy ma-

gyaros áldás siklott ki számon.

Már elbb is, de messzebb tlünk, több ízben láttam láng-

kévéket felcsapkodni, melyeknek okát nem tudtam magamnak itt

.megmagyarázni. Agios Barnába után egészen közel, utamba esett

egy ilyen, s így alkalmam nyílt egy népszokással megismerkedni,

mely engemet mint rovarászt érdekelni kezdett. Ugyanis a keleti

idszámítás szerinti Szent János napját minden jóravaló görög

asszony arra használja fel, hogy csipked albérli között alapos

razziát tartson. Szt. János napján a napra kerül a vaczak, mely

rongyok, brök, sznyegek meg párnákból áll. Majd kimennek a

szántóföldekre, ott asszonyok és gyermekek összehordanak

mindenféle száraz bozótot, és miután ezt a tüskemáglyát meg-

gyújtották, és a lángok körülnyaldossák, átugorják ezeket, mi-

közben pokoli lármát csapva, folyton azt kiáltják, hogy

:

Psziloi, psziloi figete,

Ke korgoi pszifigete.

Ke ó agios Joannisz erchete.



52 Bordán István.

Szent János tehát egyszersmind bolha és poloska ijeszt is

egy személyben. E népszokás különben nálunk is, különösen

Erdélyben, az oláhok lakta vidéken szintén található, csakhogy

oláh honleányaink okosabbak, más verset mondanak el; a bol-

hákat a „párintye'' szakálába menesztik.

No, de folytassuk utunkat.

A sok tüske és tövis daczára is örültem, hogy Pidias medre
végre a hátam megett volt, mert itt néha-néha mégis csak ke-

rült egy-egy állat.

Naplementekor érkeztünk Agios Sergiosba, hol a „pápász"-

ná], a falú erényekben gazdag lelkipásztoránál sikerült szállást

kapnom. Persze elre tudtam, hogy — bár váltig bizonyította

a pap felesége, mikor fekhelyemet megmutatta, „epszilomen"' t.

i. hogy össze fogdosta a bolhákat — a fáradságos út után ke-

serves éjszakának nézek elé, a cyprusi Zacherlin-napján.

Nem csalódtam feltevésemben ! Azt hiszem a sziget vala-

mennyi bolhája, poloskája, szúnyogja stb. nálam keresett mene-

déket e nevezetes napon ; valóságos entomologus eldorádóban

töltöttem az éjjelt, de alig vártam ám a végét. Sok keserves

éjszakát éltem Cypruson, de az agios-sergiosi hivk papja portá-

ján töltött örökké emlékezetemben fog maradni.

Alig pirkadt, ott hagytam .,kreváti-'"'mat és igyekeztem ki-

felé a szabadba, körül nézni a faluban, hogy merre is vannak

azok az erdk és rétek? Sajnos a legbehatóbb keresés mellett

sem sikerit ilyeneket felfedezni, hacsak azt a néhány nyomorú-

ságos olajfát erdnek nem kellett nézni. Réteknek azonban

nyomát sem láttam. Ezért miután végre sikerült az „endómá"-k

zaklatása iránt kevésbbé érzékeny kísérmet Morpheus karjaiból

kizavarni, az obligát „mavró" (fekete kávé) bekebelezése után

búcsút véve páterem és hozzátartozóitól, folytattam utamat a

,.;Trachotis"-szon át Agios Theodoros felé, a Karpas-félszigeten

ev másodrangú egyházi nevezetesség búcsúhely látogatására.

A Trachotis mivoltát már a neve is elárulja : kietlen száraz

földterület ez, melyen még a tüske és tövis sem terem meg:

kopár itt minden.

Iránynak a Pendedaktilos-hegységet választottara. Az úton

odáig falút vagy telepet nem érintettünk, a ,,Panagia Paradighi-

otossa" kolostor volt az egyedüli emberlakta hely, mely még
reggel korán utunkba esett.

10 óra után értük el a Pendedaktilos-hegység homokk-
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nyúlványait, melyek azonban teljesen kopárak voltak, s ezért a

heg}'^ lábánál Iieletfelé tartottam.

11 órára Trikoina faluba érkeztünk, hol óriási szomjunkat

valahogyan csillapítani tudtuk. Itt már harmadkori mészkövön

ballagtunk, egy kis vegetáczió is volt erre észlelhet, majd feljebb,

a hegyoldalt egészen ellepte a Cistus-rózsa, mely épen javában

virágzott: valóságos rózsabereknek látszott lenni e táj, sajnos,

hogy néhány apró bogáron kívül csak még néhány fémdarázs és

az obligát O. Cleopatra, — sajátságos csakis hímek repültek —
került a hálómba.

Bagasi felett egy fiatal earubi- és olaj fa-..erdbe" kerültünk.

Itt aztán volt rovarélet, ezt hallani is lehetett. Pokoli lármával

fogadott a százezer Cicada, azt hiszem örömükben rendezték

fogadtatásomra azt az infernális konczertet.

Ez a hely bizonyult az eddigiek között a leghálásabbnak

:

bogár-, légy-, darázs-, méh-, poloska-, pók- és sáska-féléken

kívül néhány Satyrus., Pararge Boxelana és motypille, no meg
Cicada esett zsákmányul. 5 órát töltöttem e helyen. Ha elemózsia

dolgában csak magamról kellett volna gondoskodnom, egy-két napot

is szívesen töltöttem volna itt. Kísérm, telhetetlen gyomrával és

lustaságával inkább terhemre és akadályomra volt, sem mint

segítségemre vagy hasznomra.

Majd ismét medd, homokk-konglomerátus területre jutot-

tunk s este fél 8 órakor Agios Theodoros határát értük el.

Óvatosságból ez éjjelt szabadban kívántam tölteni, ezért

egy arra volt kecskepásztorhoz „szálltam", kinek vendége voltam

a vacsoránál is, kísérm azonban nem volt reábírható, hogy

velem tartson ; neki fedél kellett. Igen szép, szélcsendes id lévén,

„kderezni" próbáltam, ámde rengeteg hangyán kívül nem mutat-

kozott semmi más állat.

Másnap, visszahagyva álomszuszék kísérmet, napkelte eltt

visszafordultam, igyekezvén a mészkövön maradni. Kastra, Ka-

marás és Bagasi falukon át a tengerpart felé tartottam, mert a

nagy hségben féltem, hogy napszúrást kapok. A tengerben való

fürdés közben, mint azt eddig is tettem, amit lehetett gyjtöttem,

este 6 óra után betértem Agios Barnába nev templom papjához,

kiben egy itt igen ritka mvelt emberre ismertem. Látszott is a

háza táján, hogy értelmes ember a gazdája. 7 óra után érkezett

meg Samaho Pansán, öszvéren. Az éjjelt a tiszta paplakban

töltöttem.
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A következ napon hajnal hasadtával Kalopsida és Kuklia

falun keresztül iparkodtam Varosiaba vissza.

Déleltt 9 órakor érkeztem Varosiaba, s miután teljesen

felesleges volt, kísérmet kifizettem, a gyjtött anyagot postára

adtam fel és egy kevés harapni valót beszereztem, elhagytam e

várost és Capo Greco felé irányítottam keséimet, hogy a sziget

egész keleti oldalát végig bejártam légyen. A forró, sima mész-

sziklás terület, hol a vegetáeziónak úgyszólván híre sincs, telje-

sen meddnek bizonyult : néhány légy és pókon kívül más állatot

alig találtam
;

gyík és kigyó azonban — elég sajátságos —
sok volt.

Csak Agia Napa-ig mentem, innen nyugot felé vettem az

irányt, s Botira után egy az utamba esett félig rom templomban,

de azért mégis szabad ég alatt éjjeleztem, alvásról azonban itt

szó sem lehetett, mert a sok hangya ezt nem engedte meg.

Másnap, május 25-én Ormidia felé tartottam. Amíg csak e

község határába nem értem, frissen vetett babföldeket tapostam,

majd a csenevész eziprusfa-bokrok közé érve, itt sem igen volt

mit fogni. A nap nagy részét az ormidiai szlkben és kertekben

töltöttem, utóbbi helyeken a narancs- és gránátfák között nem
volt mit gyjteni, a szlkben azonban néhány már eléggé ki-

fejldött D. Alecto hernyót találtam, melyeket össze is szedtem.

Gyjthettem volna igen sokat, azonban a legtöbbje még csak a

második és harmadik vedlés között volt és tenyésztésrl a fhadi-

szállásomon, a sok hangya miatt, szó sem lehetett. A Capo Pila

felé egy kis száraz patakmedert követve az itt elég buján zöldül

oleánder bokrokat végig kutattam azon reményben, hogy D. Nerii

hernyót sikerül találnom, de még ,, nyomukra'^ sem akadtam;

néhány kopott G. Cleopatra volt az egész zsákmány, melynek itt

birtokába jutottam. Nagyon késn este, elcsigázva s elfáradva

érkeztem szállásomra Larnakába, hol legnagyobb meglepetésemre

az elég biztonságban hitt elbb gyjtött anyagomnak már csak

egy igen csekély részét találtam még meg. Háziasszonyom

állítása szerint az éjjelenként a lakásomba került macskák az

üvegeket az állványokról leverték, az így a kövezeten elszóródott

férgeket kiseperte. Azt hiszem, nem szükséges ecsetelnem, meny-

nyire megörvendtem ennek: egy félhavi fáradságos gyjtésem

kárba veszett. (Néhány nappal elbb, mieltt Cyprusnak hátat

fordítottam megtudtam, hogy nem négy, hanem kétlábú macskák

kerítették el tulajdonomat, persze akkor már kés volt).
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Mérgemben másnap, május 26-án reggel 5 órakor kisér

nélkül a sziget közepe felé indul rnin, anélkül, hogy étel-félével

felszereltem volna magamat. Czéiul a Stavró-vuiii kolostort tz-
vén ki magamnak.

A kovamáladékba vájt Nikosia, a sziget fvárosa felé

vezet utat követve igyekeztem czélomat elérni, de mert kevés

kilátásom volt a poros úton bármit is foghatni, letértem és a

larnakai vízvezeték mellett folytattara az utat, itt legalább néha-

néha egy-egy állat akadt.

Klavdia török falu után kezdetét vette a hegymászás ; hol

kecske-útakon, hol pedig a hegyi patakok kiszáradt medrében

haladtam elre; ugyan azt az utat követve, melyen 1860-ban

Sintenis Pál német botanikus járt. Az Evgali-völgyig küzdenem

kellett a vízhiány, hség és fképpen a nagy fájdalmat okozó

tüskék ellen. Innen már csak zsálya, eistus, entiana, mirthus,

stb. bokrok között baktattam.

A kiszáradt hegyipatakok medrét, mint máshol is oleánder

bokrok szegélyezték, ezért fképpen a medrekben maradtam,

remélvén, hogy sikerülni fog nagyobb mennyiség D. Neriit.

illetve ennek hernyóját gyüjthetni. Sajnos, ide már késn érkeztem;

nyomot sokat találtam, helyenként az oleánder bokrokon csak a

Virág maradt meg, hernyó azonban csak néhány csenevész pél-

dány került. A mészk repedések közül, hová a hernyók gubózás

végett behúzódtak, nem sikerült a sok báb közül egyet is ép

állapotban kipiszkálni, mert a 40— 50 cm. mélységig alkalmas

eszköz hiányában nem tudtam behatolni, feszít vasrúdam nem
volt, mivel a szakialapokat felemelhettem volna. Itt is a G Cleo-

patra meglehets gyakori volt^ de szintén csak kopott hímek

repültek, nstényt egyetlen egy példányt láttam.

Késbb kopár, sziklás helyeken bukdácsoltam — néha

lefelé is — majd ismét apró bokros területre érkeztem, hol

a zsálya stb. bokrokba kapaszkodva tudtam csak elre jutni.

Este 5 órakor érkeztem a hegy tetejére, hol a kolostor eltti

kis szabad téren pihentem meg és kárpótoltam magamat a napi

fáradalmakért a kellemes, illatos levegvel és gyönyör kilátással,

mely innen nyílt. Majd kipihenvén, a kolostorba mentem, hol az

alacsony, poczakos „Proton" igen szívélyesen fogadott s azt ami

felfrísítésemre rendelkezésére állott szívesen adta, csak kár, hogy

a tisztaság fogalma a „ kalugereknél *
is még nagyon alacsony

fokon áll. '

2
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Itt is mint a legtöbb helyen, mert a cypmsiak sütni valója

megnem értette azt, hogy „endomákat" mire is lehet használni

„játros"-nak, orvosnak néztek, mire persze gyakran magam is

szolgáltattam okot, hol sebészeti ismereteimet igénybe véve, hogy
segélyt nyújtsak, hol pedig érdekemet szem eltt tartva reá

fogtam, hogy a rovarok gyógyszerekhez kellenek. így az én

házigazdám is, bár a maga nemében világot látott ember volt

és fpaporvosnak nézvén elssorban a „Svalangi" ellen kért

gyógyszert, mit persze nem adhattam, hiszen az állatot sem
láttam még eddig s azt sem tudtam miféle állat legyen az.

Növelte „orvosi" nimbusomet, hogy készletembl sebészeti

köt-és gyógyszereket adtam és magyaráztam azok mikénti hasz-

nálatát, miért aztán a házigazdám azzal kárpótolt, hogy a vacsorához

igen régi Commandariabort szolgáltatott ki, de csak nekem. —
A papoknak nem szabad bort inni. (Talán csak nyilvánosan,

mert titokban azért csak meg-megkostotolják.)

Az els igazán jól töltött éjszaka után, másnap május 27-én

a Stavró-Vunó környékét látogattam meg, s amit a zsálya, cistus

stb. között foghattam, összegyjtöttem. Egy helyen, egy a hegyek

közti lapálynak termképessé tételével foglalkozott fiatal pappal

találkoztam, ki két ökör vonta „splingia"-val, a cyprusi ekével

az e hel3en meglehetsen srn hevert köveket túrta ki. —
Mintegy 2 órahosszán át jártam az eke után azon reményben,

hogy majd akadok bogarakra, ámde hangyánál egyebet nem túrt

fel az eke. A pap állítása szerint szeptember hóban igen sok e

tájon a lepke; tény, hogy a kolostorhoz tartozó Agia Varvara

gazdasági kolostor kápolnája ablakában igen sok száraz Macroglossa

stellatarum hevert. Este 6 órakí^r érkeztem szállásomra, melyet

a fpap ez alkalommal részletesen megmutatott. A nagyjában

még. az V. századból származó épület, várszer építési modorával

mindenkinek a figyelmére méltó.

Változások a magyar lepke-fauna terén.

Irta A. Aigner Lajos.

II.

A Staudinger-Rebel-féle lepke-katalogus a Zygamidákat a

Geometridák s illetleg közvetetlenül az Ardiidák után külön

csoportban sorolja fel. Ettl eltéren Seitz mvének II. kötetét
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(Szöv- és zúgó-lepkék), mely az I. kötettel párhuzamosan jele-

nik meg, velük, mint a Bomhyces els családjával kezdi ineg.

Ennek 5. neme az elbbi Ino Le;ich, most Procris F., melynek

fajain nem esett változás. A 25. nem a Zygrena F. Itt a követ-

kez eltérések fordulhatnak el Magyarországon is :

Z. purjmralis Brünn. {Pilosellae Esp.), ab. Grossmanni Rühl

(lutescens Tutt.) alsószárnya világos-sárga ; ab. ohscura Tutt. egész

felülete, a piros szín is, a rendesnél sötétebb ; ab. sexmaculata

Burgeff, a fels szárny piros szalagjai megszakítottak, úgy hogy

6 folt mutatkozik; ab cingulata Burgeff, potroha piros övet

visel.

Z. Brizae Esp. ab. interrupta Hirschke, a piros foltok meg-

szakítottak; ab. cingulata Dziur. piros övü.

Z. Scahiosae Sehev. ab. flava Pieszcz. okkersárga ; ab.

flaveola Zickert, narancsszín ; ab. cítrina Spuler, kénszín ; ab.

Hojfmanni Zickert, sötétebb ; ab. nigerrima Zickert, csaknem

egyszín fekete,

Z. Trifolii Esp. ab. lutescens Cock., a piros szint czitromszín

helyettesíti ; ab. ohscura Tutt., barnás ; ab. intermedia Tutt.

narancsszín; var. orientális Horm., nagy példányok kis foltokkal;

var. gracilis Fuchs., kis alak.

Z. Lonicerae Schev., ab. citrina Obth. (flara Oth.), világos-

sárga; ab. chalybea Auriv., a piros szín elsötétedett; ab. carnea

Spul., hússzín; ab. eborea Prést., fehéres rojttal; ab. confluens

Selys, összefolyt foltokkal; ah. rubescens Burgeff, fels szárnya

egyszín piros ; ab. privata Burgeff, a piros foltok 4 igen apró

folttá zsugorodotta :.

Z. Angelicae 0. ab. Doleschalli Rühl., sárga ; ab. sexmacula

Dziurz., 6 folttal; ab. confluens Dziurz., megnagyobbodott foltok-

kal; ab. transcarxmthica Horm., a foltok aprók, fekete ke-

letek.

Z. Cynarae Esp., ab. tricingulata Burgeff, a potroh 3 gy-
rje piros, de többnyire csak oldalt; ab. Centaureae F. W., az

5. folt a bels szegély felé megnyújtott; ab. Genistae H. S., a

fels szárny világosabb és áttetszbb, Magyarországon is ta-

lálták.

Z. Filipendulae L. ab. flava Hobson, sárga ; ab. Chryanthemi

Bkh., a fels szárny foltjai s az alsó szárny barna; ab. Cytisi

Hb., a fels szárny foltjai páronként egybefolytak; ab. confluens
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Dziurz , a párak egymás között is ; ab. hipundata Stgr., az elüls

párok egybefolytak, az 5. és 6. folt szabad marad ; ab. communi-

macula Selys, a hátulsó párok egyesültek s a töbeli foltok sza-

badok; ab. conjuncta Tutt., az összes foltok egybefolytak; ab.

trivittata Tutt., a foltok hosszirányban egyesültek.

Z. transalpina Esp. ab. flava Dziurz., világos sárga, ab.

nigricans Oth., a piros szín kávésbarnává lett; ab. cingulata

Hirschke, a var. Astragali Bkh.-nak piros övú példányai.

Z. Ephialtes L. ab. iderica Led., a fels szárny 6 foltja s

az alsó szárny sárga (az ab. Aeacus Esp.-nél csak 5 folt) ; ab.

Prind Hirschke, a 6., az ab. aurantiaca Uirschke-nél az 5. folt

sárgás piros ; ab. Grüneri Hirschke, a fels szárnyon 6 folt van

;

ab. Metzgeri Hirschke, a fels szárny 6 folttal, az alsó szárnyon

pedig a piros szín csak középfolt alakjában van meg; az olyan

eltérések, melyeknél az alsó szárnyon egy helyett két fehér folt

jelentkezik, a következk : ab. Sophiae Favre (Ephialtes), ab.

Aemüia Favre (Medusa), ab. Bahri Hirschke {Coronillae) és ab.

Wutzdorffi Hirschke [Trigonillaé).

Z. exulans Hochw., ab. flava Obth. halvány sárga ; ab.

fúlva Spuler, pirosas-sárga ; ab. confluens Staud,, az els mells

4 folt páronként egybefolyt.

Z. Meliloti Esp. ab. flava Burgeff, világos sárga; ab.

decora Led. piros övú, 6 folttal (sez ab. Stentdi Frr. csak

5 folttal).

Z. Achilleae Esp. ab. flava Rom., czitrom szín ; ab. hrunnea

Dziurz., kávésbarna; ab. cingulata Dziurz., piros övú; ab. confluens

Dziurz., az els 4 folt páronként egybefolyt ; az ab. Dziurzynskii

Hirschke azonkívül piros övú.

Z. carniolica Sch. ab. dichroma Hirschke, a pirosba sárga

szín vegyül; ab. Grossi Hirschke, a pirosat kávésbarna helyet-

tesíti; ab. diniensis H. 8., a fels szárny foltjai igen nagyok,,

élénk pirosak, igen keskeny keretúek; ab. BohatscM Wagn., a,

foltok páronkint egybefolytak ; ab. Weileri Stgr. (diniensis Obth.

)

a bels foltok egybefolytak, csak a hatodik áll külön ; ab. cingidata

Dziurz. a 6. folt hiányzik ; ab. totiruhra Seitz, egészen piros

magyarországi példány után leírva.
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Magyarországi rovargyjtésem jegyzéke.

Közli : Dr. Ssilády Zoltán.

I. Hemiptera.

I.

Mint a budapesti református gimnázium tanulója 1894-ben

kezdtem rendszeresen foglalkozni a rovargyjtéssel, amelynek

minden öröme és sikere hálás emlékembe idézi els buzditómat

és mesteremet, Biró Lajost. Késbbi tanulmányaim alatt belát-

tam, liogy a gyjtés és a természetben való szemléldés az

egyedüli út, amelylyel az állatvilágban tájékozottságot szerezhe-

tünk s ennélfogva nélkülözhetetlen alapja az állattan bármely

ágára terjed munkásságunknak. Ebben a tudatban folytattam a

mai napig és folytatom tovább is gyjteményem gyarapítását. E
mellett 1901. óta a nagyenyedi Bethlen-kollégium gyjtemé-

nyeinek kezelje lettem. Ez a gyjtemény eldöm, Elekes Károly

tanár buzgóságát dicséri, aki Ormay Sándorral folytatott csere-

viszonyával, saját és tanítványai, köztk Fenichel Sámuel, to-

vábbá Gyulai Demeter Kálmán akkori helyettes tanár gyjtésével

tizenkétezer darabra emelte az állományt Mindezt, darabonként

is leltározva és többnyire jól meghatározva vettem át, hogy

tovább gyarapítsam s az elavult, vagy többszörös példányokat

újakkal helyettesítsem. Egyúttal több tanítványom segítségével

Alsófehérmegye és Erdély egyes nevezetesebb vidékeinek rovar-

tani kikutatását is tervbe vettem, kiterjeszkedve az összes ren-

dekre. Az utóbbi években több ezer példányt eredményezett ez

a gyjtés, amelynek anyagi és szellemi elmozdításáért a Múze-'

umok és Könyvtárak Országos Ffelügyelségének tartozom els

sorban köszönettel.

Az alábbiakban az 1894—1906. években gyjtött félfedeles

szárnyúak (Hemiptera) jegyzékét közlöm, kihagyva belle egyrészt

a fauna-katalogusban már közölt, másrészt a havasi területekrl

származó, (tehát külön dolgozatban tárgyalandó) adatokat. Az

elttem ismeretlen darabok meghatározásáért és saját meghatá-

rozásaim ellenrzéseért hálás köszönettel tartozom Dr. Horváth

Géza úrnak, a Nemzeti Múzeum osztályigazgatójának, aki el-

íiékenységével különös érdekldésem tárgyává tette ezt a rendet.
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Pentatomidae.

Coptosoma scutellatum Gr e o f f r Nagyenyed, Miriszló, Hát-

szeg, Nagy-Maros, Miskolcz, Széplak (Szolnok-Dobokaj Ví

—

VII.*)

Thyreocoris scarabaeoides L. Nagyenyed IV., Csombord II.

18 (rostálva), Alsó Orbó VI., Rákos IV.

Odontoscelis fiiliginosa L. Nagyenyed IV. 15

—

V. 1.

Odontotarsus grammicus L. Nagyenyed, Nyírmez (Kököz),

Budapest VI—VIIL
Psacasta exanthematica 8 c o p. Kelenföld IV. 9.

Eurygaster maura L. Nagyenyed IV—VIII., Miriszló, Maros-

Ujvár, Alsó-Orbó, Igenpataka^ Torda, Budapest (a városban)

.Csepel. — maura L. v. pida P. Nagyenyed, Alsó-Orbó, Torda,

Buda-Örs. ^ nigrocucullata 1 o e z e. Nagyenyed IV. VII. — v.

hottentotta H.-Sch. Nagyenyed, Maros-Ujvár, Budakesz, Buda-Örs

V—VII.

Ancyrosoma albolineatmn F. Spalato 1897. VI. 15.

Oraphosoma lineatum L. Nagyenyed^ Felenyed, Miriszló,

Csobánka, Hidegkút V— IX.

Podops imtncta F, Nagyenyed, Buda-Örs IV—^^VI.

Cydnus nigrita F. Nagyenyed, Felenyed, Miriszló, Torda,

Kelenföld IV—VI,
Brachypelta aterrima P o r s t. Igenpataka, Torda VII—VIIL,

Budapest (a városban) V.

Sehirus luduosus M. R. Nagyenyed IV. 80., Runk VIIL 20^

— sexmaculatus Rarab. Nagyenyed, Budafok, Balatonfüred V—VI.

— bicolor L. Nagyenyed, Felenyed, Budapest (a városban). Szép-

halom Ili— VIIL — dubius Scop. Nagyenyed V. 13., Budapest

a városban) IV. — v. melanopterus H.-Scli. Bedell, Buda-Örs VE.

Gnathoconus albomarginatus G e z e. Nagyenyed V—VI. —
eostalis Fi eb. (= picipes Fali.) Buda-Örs VII. 16.

Menaccarus arenicola S c li o 1 1 z Kispest VI. 19.

Sciocoris macrocephalus B^ i e b. Buda-Örs VI. 4. — distinctus

Fieb. Buda- Örs V. — microphthalmus Flór. Nagyenyed, AIsó-

Orbó, Igenpataka VI—IX. — cursitans Schrk. Alsó-Orbó VL,

Miriszló VII.

Aelia acuminata L. Nagyenyed, Magyar-Bagó, Miriszló, Fel-

(enyed, Igenpataka, Torda, Buda- Örs, Budapest (a városban)

*') A római számok a gyjtés idejét jelzik liónapok szerint.
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V—IX. — rostrata B o li. Miriszló, Igenpataka, Alsó-Orbó, Torda,

Budapest, Kispest, Csobánka, Kassa VI—IX.

Neoüglossa pusilla Giuel. Alsó-Orbó VI. — leporina H.-Sch.

Miriszló, Buda-Örs, Buda-Kesz V—VII.

Eusarcoris melanocephalus P. Maros-Ujvár VI.

Riibiconia intermedia Wolff. Nagj^enyed, Miriszló, Alsó-

Orbó VI, VII, IX.

Feribalus vernalis Wolff. Nagyenyed, IV., Alsó-Orbó V.,

Magyar-Bagó IX., Tusnád Ali. — sphacelatits F. Nagyenyed

IV—V., Balatonfüred MI.

Carpocöris fuscisjnniis B o h. Visegrád IV., Vihnye, Miskolez,

Tusnád, Néma VII—VIII. — purpureipenyiis D e g. Nagyenyed,

Miriszló, Nyírmez (Kköz), Igenpataka, Hátszeg, Kelenföld,

Pomáz VI—X., Spalato VI. — Lynx P. Köbanya, Buda-Örs IX, X.

Dolycoris baccarum L. Nagyenyed, Oláb-Lapád, Miriszló,

Igenpataka, Torda, Miskolez V—VIII.

Falomena viridissima P o d a. Nagyenyed VÍI , IX., Oláli-

Lapád V. — V. sirmdans P u t z. Nagyenyed III. — prasina L.

Nagyenyed, Oláli-Lapád, Keeskekö, Igenpataka, Budakesz^ Sara-

jevó V—VII. — V. sitbruhescens Gorski. Nagyenyed, Budapest,

Csobánka VIII—X.
Piezodorus lituratus F. Nagy-Oklos, Kassa VIII. — v. alli-

aceus Gorski. Nagyenyed, Alsó-Orbó, Nagy -Maros VI. 2.

—

VII. 22,

— V. roseus Gorski. Selmeezbáuya VII. 28., Pomáz X.

Raphigastev nehdosa P o d a. Nagyenyed IX—X., Csonibord II.

Tropicoris rufipes L. Nagyenyed X., Miskolez VII.

Enrydema ornatum L. Remete (A.-Pehér m.), Nagyenyed,

Budapest V—IX. — fesüvum L. .Budafok VII. — v. pictum

H.-Scb. Miskolez VII , Nagy-Oklos VIII. — v. decoratum H.-8eh.

Oláli-Lapád V., Miriszló VII. — dominidus Scop. Nagyenyed,

Nyírmez (Kköz), Oláh-Lapád, Tusnád, Miskolez V—VIII. —
oleraceum L. Nagyenyed, Oláh-Lapád, Miriszló, Igenpataka, Torda,

Széphalom, Kispest IV—VIII.

Arma custos F. Nagyenyed IV.,IX.

Troilus luridus F. Nagyenyed VT.

Jalla dumosa L. Nagyenyed, Miriszló III—VI., Szent

Endre V.

Zicrona coendea L. Nagyenyed VIII.. IX., Budapest IX.

Acanthosoma haemorrhoidale L. Nagyenyed V., Remete

(Alsó Fehér m.) VII., Maros-Ujvár VI., Csík-Szent-Márton VIII.
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Elasmucha ferrugata F. Buclakesz V. — interstincta L
Runk (Torda-Aranyos m.), Széplak (Szolnok-Doboka m.) VII—VII.

— grisea L. Topánfalva VIII Uj az erdélyi (V) régióra.

Cyphostethus tristriatus F. Budapest IX.

Coreidae.

Enojílojjs scapha F. Nyírmez (A.-F'ehér m.) VII., Balaton-

Füred VI., Stomfa IV.

Syromastes marginatus L. Nagyenyed, Miriszló, Igenpataka,

Torda, Csobánka V—VII.

Verlusia rhomhea L. Nagyenyed, Oláh-Lapád, Igenpataka,

Alsó-Orbó, Nagy-Oklos, Rákos, Csobánka, Pilis-Szent-László,

Miskolcz V—IX.

Gonocerus acutangulatus G o e z e. Nagyenyed VI. — Juni-

peri D f t. Nagyenyed X.

Bathysolen nubüus Fali. Nagyenyed, Alsó-Orbó III., VI., IX.

Ceraleptus lividus Stein. Nagyenyed V., Buda-Örs VII. —
gracilicornis H.-8cli. Nagyenyed, Alsó-Orbó, Torda, Budakesz

V., VI., VIII.

Coreus scadricornis Panz. Budapest IX. — denticulatus

Seop. Nagyenyed, Miriszló, Igenpataka, Alsó-Orbó, Szent-Endre

V—VII.

Camptopus laterális Germ. Nagyenyed, Nyírmez (Alsó-

Fehér m.) Alsó-Orbó, Kispest, Csobánka VI— IX.

(Megalotomus junceus Seop. Styriában a határhoz közel es
Rába melléki St. Ruprechtnél gyjtöttem s így feltehetleg a

szomszédos Vasmegyében is található).

Alyclus calcaraius L. Nagyenyed IX., Remete (Alsó-Fehér

m.) VII., Kelenföld IX.

Stenocephalus medius M. R. Nagyenyed V. — agilis Seop.

Nagyenyed, Nyírmez; Remete, Budapest, Sarajevo IV—VIIL —
alhipes F. Nagyenyed, Miriszló, Alsó-Orbó, Budapest, Buda-Örs

V—VIII.

Therapha Hyoscyami L. Nagyenyed, Igenpataka, Remete,

Miriszló, Tusnád, Spalató V—VIIL

Corizus alutilon Rossi. Nagyenyed, Miriszló, Alsó-Orbó,

Remete, Tusnád, Kispest VI., VII. — crassicornis L. Nagyenyed,

Remete, Igenpataka, Magyarosság V—IX. — suhrufus G m e 1.

Nagyenyed VI—VII. — conspersus Fi eb. Alsó-Orbó VI., Buda-
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kesz V. — distinctus Sign, Alsó-Orbó VI. — parumpundatus

S chili. Nagyenyecl, Oláli-Lapád, Miriszló, Remete, Igeiipataka,

Tusnád, Széplialom, Vihnye VII—IX. — tigrinus Scliilj. Nagy-

enyed IX., Miriszló VII., Torda VIII

Maccevethus lineola F, Buda- Örs VI.

Myrmus miriformis Fali. Nagyenyed IX.

Chorosoma Schillingii Sehumm. Budapest IX.

Berytidae.

Neides tipularius L. Nagyenyed IV., Miriszló VIIL, Mis-

kolcz VII.

Berytus davipes F. Nagyenyed IV., IX., Abrudbán^a VII.

— minor H. -Scli. Nagyenyed IV., VII., Abrudbánya Vlí.

Metacanthus elegáns Curt. Nagyenyed VII., Miriszló VIIL,

Nagy-Bagó IX.

Lygaeidae.

Tropidothorax leucopterus G o e z e. Remetei szoros, Igenpa-

taka, Runk, Nagy-Oklos VII— VIII. Mindenütt mészksziklákon a

Vincetoxicum officináié levelein.

Lyaaeus equestris L. Nagyenyed, Á.-Orbó, Remete, Nyír-

mez, Torda, Visegrád, Buda-Örs IV—IX. — saxatilis Seop.

Nagyenyed, Csáklya, A.-Orbó, Igenpataka, Néma (Szolnok-Doboka

m.), Szent-Anna tava, Rákos, Szent-Endre IV—IX. — albomacu-

latus Goeze, Nagyenyed, Remete, Visegrád, Budapest, IV—IX.

— superhus P o 1 1. Igenpataka VII.

Nysius Thymi Wolff. Kispest, Kelenföld. — Senedonis

S chili. Nagyenyed, A.-Orbó, Torda, Budapest, Pomáz VI—X.

Cymus glandicolor Hahn. Tusnád VIII. — melanocephcdiis

Fi eb. Nagyenyed, A.-Orbó VI—VIII. — oUiquus Horv. Nagy-

enyed VIII

Ischnorhynchus Resedae Pz. Buda-Örs VI,

Ischnodemus sahdeti Fali. Nagyenyed IX.

Henestaris halophilus Burm. Torda VIII.

Geocoris erythrocep)halus Lep. Buda-Örs VII. — siculus F.

Rákos X.

Chilacis Typhae Per r. Miskolcz VII.

Heterogaster affinis H. - S c h. v. ruhricata P a t. Buda-Örs

VI. — Artemisiae S chili. A,-Orbó, Igenpataka VI—VII. — ür-
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ticae F. Nagyenyed, A.-Orbó, Miriszló, Topánfalva, Csik-Szent-

Márton V, VII—VIIL
Platyplax Salviae S c h i 1 1. Nagyenyed, Igenpataka, Miriszló,

A.-Orbó VI -VII, Budakesz V.

Melopo]üax Origani Kol. A.-Orbó, Budapest, Kispest VI— VIL«

Oxycarenus coliaris M. R. Nagyenyed, Budapest IB.

Bhyparodiromus antennatus S chili. Nagyenyed VL, To-

pánfalva VII. — hirsutus Fi eb. Nagyenyed VII. — ^jraeíezt./ítís

H. - S c h. Nagyenyed, Á.- Orbó, Alsó-Jára, Rákos, Miskolcz V—VIIL
— dilatatus H. -8eh. Nagyenyed, A.-Orbó VI., Topánfalva IX.

— chiragra F. Nagyenyed, Igenpataka, Csombord, Topánfalva,

Budapest (a városban), Buda-Örs, Párkány, Széphalom IV— IX.

Tropistethus holosericeus 8 c h o 1 1 z. Nagyenyed, A.-Orbó

IV—VL
Pterotmetus staphylinoides B u r m. Miskolcz VII.

Lamprodema maurum F. Nagyenyed, Miriszló, Rákos, Buda-

pest III—IV., X.

Plinthisus trevipennis L a t r. Nagyenyed, A.-Orbó VI.

Lasiosomns enervis H. - 8 c h. Igenpataka VII. Uj az erdélyi

(V.) regióra ; hazánkban a negyedik ismert termhelye.

Stygnocoris rusticus Fali. Rákos X. — pedestris Fali.

Nagyenyed VII. — fuligineus Geoffr. Nagyenyed IV.

Peritrechus gracilicornis Putz. Miriszló VII. — nubilus

Fali. Miskolcz VIIL

Microtoma atrata G o e z e. Nagyenyed VII , Rákos X.

Trapezonotus anorus Flór, Nagyenyed, A.-Orbó IV—VIIL
—

- arenarius L. Visegrád IV. — dispar Stal. Nagyenyed, Igen-

pataka, Budapest III—VIIL

Sphragisticus nebulosiis Fali. Miskolcz VII.

Calyptonotus Rolandri L. Buda-Örs IV., VII.

Aphanus lynceus F. Nagyenyed VIIL, Kassa VIIL — quad-

ratus F. Nagyenj'ed, Miriszló, A.-Orbó, Budapest VI—IX. — con-

fusus Reut. Miriszló VII., Kelenföld, Fiiis-Szt.-László IX. —
alhoacuminatus Goeze. Nagyenyed, Miriszló, Maros -Újvár, Kaláz,

Budapest, Mez-KÖvesd II—XI. — vidgaris 8 chili. Nagyenyed,

Oláh-Lapád, Igenpataka 11

—

XII. — v. sanguineus D. 8. Bedell

VII, , Sarajevo VI. — Pmi L. Na.uyenyed MII., Csombord IL,

Tusnád, Vörösvár VIIL, Miskolcz Ml. — ad^pcrsus M. R. Topán-

falva VII. Els hazai termöhelje.
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Beosus maritimus 8 c o p. Nugyenyed V., VII., Csombord II.,

Rákos VII.

Emblethis Verbasci F. Nagyenyed, Maros-Újvár IV,, Kaösa VIII.

Eremocoris plebejus Fal]. Styriában a Rábamelléki 8t.-

Ruprechtnél találtam ; valószínleg a szomszédos Vas niegyében

is feltalálható. — podagricus P. Buda-Örs VI.

Drymus sylvaticus P. Nagyenyed VI—VIII. — bnmneus

Sahlb. Csombord II.

Scolopostetluis pictus 8 e h 11 1. Miriszló IV. — affinis 8 c h i 1 1.

Nagyenyed, Miriszló, Oláh-Lapád II—V. — Thomsoni Rent.
Nagyenyed, Nyirmez, Igenpataka IV—IX.

Notochilus hamulatíis Thoms. A.-Orbó VI.

Pyrrhocoris apterus L. Nagyenyed, Oláh-Lapád, Miriszló,-

Mez -Kövesd III—XI. — marginatus Kol. Nagyenyed, Miriszló,

Rákos, Miskolcz II—VII.

Tingitidae,

Piesma Salsolae B e c k. Budapest VIIL, Rákos X. — macu-

lata Lap. Nagyenyed IV—V. — capitata Wolff. Nagyenyed

III-IV.

Serentia laeta Pali. A Rába melléki 8t. Ruprechten gyj-

töttem s igy valószín, hogy a szomszédos Vas megyében is

feltalálható.

Acalypta macrophthalma P i e b. Tusnád VII.

Dictyonota tricornis Schrk. Nagyenyed VIII—IX., Alsó-

Orbó VI.

Stephanitis Pyri P. Nagyenyed, Rákos VI—VII.

Copium cornutum Thunb. Budapest VI.

PhyUontocheila aurkulata Costa. Kelenföld V., 8zéphalom

VIII. — capitcina G e r m. Nagyenyed VII. Cardui L. Nagyenyed

VI. — ciliata P i e b. Buda-Örs V., Tusnád VII. — piZosa H u m.

{angusticolis H. - 8 c h.) Nagyenyed IV—VII. — geniculata P i e b.

Nagyenyed IX.

Catoplatus melcmocephalus Pz. Budapest VI— VIII.

Physatoc/ieila dumetorum H.- 8 e h. Nagyenyed IV—VI. —
seaptdaris Pieb. Tusnád VIII.

Monanthia Echii 8chrk. Nagyenyed, Miriszló, Kispest,

Kelenföld, Pihs-8zent-LászIó V—IX. — Symphyti Walt. Duna-

Szent- Pál.

8^
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Aradidaei

Aradus dilatatus D u f. Igenpataka VII. — corticalis L.

Nagyenyecl V., VII. — v. annulicornis F. Nagyenyed IV., VQ.,

VIII. — Betulae L. Maros-Gombás IV., Nagy-Oklos VIII.

Aneurus laevis F. Budakesz V.

Gerrididae.

Hydrometra stagnorum L. Nagyenyed IX., Spalato VI.

Velia rivulorum F. Spalato VL
Gerris rufoscutellatus Latr. Oláh-Lapád VII — paludum

F. Bélabánya VII., Kolpach VIII. — najas Deg. Körmöezbánya
VIII. Uj az északnyugati felföldre (III regio); Veszprém után a

második termhelye. — Costae H, -Sch. Oláh-Lapád VI.
Spalato VI. — thoracicus Schum. Nagyenyed, Miskolcz VU.
— gihbifer Schum. Nagyenyed IV. — lacustris L. Csombord II.,

Topánfalva VIII.

Magyarország pillangói.

Irta : A. Aigner Lajos.

XXV.

3. nem. Satyrus. F. ^)

Többnyire nagy pillangók; szárnyaik szélesek, fölül barnák

vagy feketék, legtöbb- esetben világos szalagokkal és szemekkel.

A szem csupasz, a tapogató alul szrös, utolsó íze általában rö-

vid; a costális s olykor az I. ér duzzadt. A hernyó vastag, orsó-

alakú, csupasz, hosszanti sávokkal; füveken él, nappal rejtzik,

kitelel és a földben alakúi át. A báb vastag. A 44 palaearktikus

faj közül hazánkban 9 honos.

1. A felület fekete vagy sötétbarna, világos szalaggal ._. 2

A felület sötétbarna, a szalag hiányzik vagy alig jelzett 6

2. A felület bársonyos fekete, a fels szárnyon megszakított

széles tejszínú szalaggal és a csúcson nagy szemmel

Circe F.

A felület feketés-barna, sárgás-fehér szalaggal .._ 3
3. A szalag sárgás-fehér (nstény), vagy flistös barnával

borított (hím). A fels szárny csúcsán nagy-, az alsó

szárnyon kis pupillás szem áll, melyek alul is láthatók.

Hermione L.

1) Satyrok: Baehus kiséröi.
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A szalag sárgás-fehér (nstény), vagy füstös-barnával

borított (hím). A fels szárny csúcsán nagy szem áll

(alul is) ; az alsó szárnyon csak alul van apró pupillás

szem. Az elbbi fajhoz nagyon hasonló, de kisebb

Alcyone Schiff.

A szalag hím és nsténynél egyaránt fehér... ... 4

A szalag és a fels szárny elüls szegélye fehéres, két

nagy szem díszíti, melyek pupillája igen apró. A felület

sötét-barna, zöldes tünettel. Briseís L.

A szalag ocker-sárga vagy vöröses-sárgás _.. 5

A szalag széles, oker-sárga; a hím fels szárnyán sötét

barnával egészen behintve, két nagy, pupillás szemmel;

a hímnél a szalag az alsó szárnyon foltokká oszlott és

egy pupillás szemmel díszített Selene L.

A szalag vöröses-sárga, a hímnél keskenyebb foltokká

oszlott. A fels szárnyon egy, fölül vak, alul pupillás

szem áll, az alsó szárny bels zugán egy fekete pont van

Arethusa Esp.

A szalag hiányzik; a felület egyszín sötét-barna; a

fels szárnyon két nagy-, az alsó szárnyon egy kisebb,

kék pupillás szem áll. A szemek a sötétebb hímnél

kisebbek. Dryas 8c.

A szalag alig jelzett, foltokká oszlott ... .__ 7

Az alapszín sötét-barna, a fels szárny elüls szegélyén

világos-szürke. 5 kis szemet visel, melyek közt két fe-

héres pont látszik. A valamivel világosabb szín nsté-

nyen a szemek sárgás keretek, Statilínus Esp.

Az alapszín sötétbarna, 2 nagy, kék pupillás szemmel,

melyek közt gyakran mutatkozik két kékes-fehér pont.

A világosabb szín nstényen a szemek nagyobbak és

vöröses-sárga szín kereten állanak Actaea var. Cprdula Hb.

25. Satyrus Circe F. ").

Fabricius, Entomologia systematica p. 495. (1775);

Proserpina Schiffermüller & Denis, Syst. Verz. d.

Schmetterl. d. Wiener Gegend p. 16i}. tab. 1. fig. 90.

o. (177b).

1) Görög büvósznö.
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A szárnyak bársonyos-feketék, tejszínú széles szalaggal,

mely a fels szárny csúcsán lev, többnyire pupillátlan szem

alatt megszakított. Alul feketés-barna, szürkével márványozott, a

felület rajzaival.

Hazánkban országszerte számos helyen található, de többnyire

ritka, csak helyenkint gyakori jmi. közepétl aug. közepéig szép nagy

példányokban, kifeszítve 57—77 mm. Legkönnyebben reggel

fogható, ha a í erdei réteken a fben ül és inkább csak dél-

után röpül ?-t keresi; késbb az árnyékba húzódik és szeret

fatörzseken és nedves erdei utakon, valamint lóganéjon is ülni,

úgyszintén kedveli az izzadtságot és gyakran a gyjt kabátjára

is rászáll.

Keveset változik; a pupillátlan apicalis folt hol nagyobb,

hol kisebb ; igen ritka az oly példány, melyen ama foltnak tisztán

látható fehér magva van s a 2. sejtben a fehér szalagfoltban

szegélyfelé meglehetsen nagy, gyönyör fehér pupillás .szemfolt

mutatkozik: ab. jjunctata Aig.

Hernyója feketés-barna, hátán 2 fehér vonal fut le, oldalt

sárgás-barna, sárgás, fehér és feketés vonalakkal és okkersárga

sávval, bO—40 mm. hosszú. Május—júniusban Lolium temulentum

(vadócz), Bromus sterilis (rozsnok), Anthoxanthum odoratum (borjú-

páz sis) és egyéb fnemeken él. Nappal közel a földhöz száraz

fszálak közt tartózkodik. Naplemente után, midn táplálkozni

jár, épen úgy mint ezen nem egyéb fajainak hernyói meringetés

által könnyen gyjthet. Bábja e\u\ lelapított, közepén vastag,

hátul hegyes, gesztenyeszín, a szárnyhvelyeken sárga foltok

sora van.

Elfordul a következ szomszédországokban : A.- és Fels-

AusztJÍa VIII., Karinthia VII., Cseh- és Morvaország VII—VIIL,

Galiczia, Bukovina VIII., Románia VII.

Elterjedési Mre: A Harz hegységtl Sicziliáig 52-37^ és a

Pyreneáktól a Kaspitóig 20—65°.

26. Satyrus Hermione L. ^).

Linné, -Museum Ludovicae Ulrieae reg. p. 281 (1764);

Hübner, Samml. europ. Sehmetterl. Fig. 122—24: Hermione

major. Esper, Die europ. Sehmetterl. in Abbild. T. tab.

8. Pig. 3. (1777).

2) Görög ni név.
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A szárnyak feketés-barnák, széles sárgá-fehér (a hímnél

füstös-barnával borított) szalaggal, melyben a 'els szárny csúcsán

egy nagyobb, az alsó szárny zugán eg;>" kisebb pupillás szem ül,

melyek alul is láthatók. Alul az alsó szárny szürke, feketével

márványozott, közepén két fekete sáv és széles fehér, barnával

pontozott szegélysáv fut le.

Hazánkban országszerte gyakori, jun. közepétl aug. közepéig.

Erclszélén vagy erdei tisztásokon a fák derekán vagy szildán

szeret ülni, lóganéjon szívogatni ; az izzadtság is vonzza és akár-

hány rászáll az izzadó emberre.

Példáinyaink rendszerint igen nagyok, kifeszítve (65—70

mm) és leginkább csak a szemek számára s alakjára, nézve vál-

toznak. Akad hím példány, melyen a fels szárny szeme vak

;

viszont nstény, melyen a 2. sejtben még egy pupillás nagy

vak szem jelentkezik, de még olyan is, melyen a két szem közt

a 3. sejtben mutatkozó fekete pont is jelen van : ab. punc-

tata Aign.

Petéje hosszúkás, fölül benyomott, sávozott. Hernyója vörö-

ses-szürke, hátán igen gyönge fekete sáv, oldalt halvány barnás-

szürke sáv fut le, 30-40 mm. hosszú. Kitelelve júniusig Holcus

lanatus (czirok) s egyéb fnemeken él. Báhja sötét-barna, a szárny

hüvelyek világosabbak.

Elfordul a következ szomszédországokban : A,- és Fels-

Ausztria VIII., Karinthia VII—VIII., Cseh- és Morvaország VII.,

Románia VII.

Elterjedési hre: Közép Németországtól Cyprusig 51—35*^

és Spanyolországtól a Volgáig 10—65°.

27 Satyrus Alcyone Schiff. ^)

Schiffermüller & Denis, Syst. Verz. d. Schmetterl.

d. Wiener Gegend p. 169. (1776); Hermione Borkhausen,
Naturgesch. d. Schmetterl. F. p. 63. II. p. 199. (178Ö/89)

;

Hermione minor E s p e r, Die europ. Schmetterl. in Abbild,

T. tab. 8. Pig. 2. (1777).

A szárnyak feketés-barnák, széles, sárgás-fehér (a hímnél

füstös-barnával behintett szalaggal, melyben a fels szárnyak

csúcsán egy szem áll ; az alsó szárnyon csak alul van szem.

Egészben igen hasonlít az elbbi fajhoz, de kisebb s alsó szár-

1) Görög nöi név.



70 A. Aigner Lajos.

nyáuak szalagja alul befelé élesebben körvonalazott. Kifeszítve

47—60 mm.
Hazánknak igen kevés pontjain figyelték meg eddig, t. i.

Tavarnok, Selmeczbánya, Trencsén-Teplicz, Eperjes és Fiume
környékén július—augusztusban.

Petéje gömbalakú, fehéres. Hernyója csontszínü, hátán barna,

oldalt világos sáv fut le, 35 mm. hoss;íú, május— júliusban

B.rachixjodium pinncdumon (kurtatoff) él és kövek vagy alom

alatt bábozódik.

Elfordul a következ szomszédországokban ; F.- és Alsó-

Ausztria VII—VIII., Karinthia VIII., Cseh- és Morvaország és

Szilézia VII., Galiczia VII—VIIL, Bukovina VlII.

Elterjedési köre : Danzigtól Kis-Azsiáig 60—40*^ és a Pyrene-

áktól Derbentig 20 - 65*.

28. Satyrus Briseis L. ^)

Linné, Museum Ludovicae Ulricae regináé, 276. (1764) ;

Hübner, Samml. europ. Schmetterl. tab. 130. Fig. 1.

;

Janthe major E s p e r, Die europ. Schmetterl. in Abbild.

T. tab. 26. Fig. 1. (1777).

A szárnyak sötét-barnák, zöldes tünettel; a fels szárnyon,

melynek elüls szegélye fehéres, ugyanily szín elkülönített fol-

tokból álló szalag fut le, amelyben két, igen apró pupiDájú

szem áll ; az alsó szárny határai elmosódottak. Alul a fels szárny

fehér, töve, csúcsa és szegélye barna, az elüls szegélyen két

fekete folt van ; az alsó szárny töve fekete, szalagja sárgás-

szürke, szegélye pedig barnás-szürke.

Hazánkban országszerte, töbké-kevésbé gyakori jul. elejétl

aug. elejéig, erdei és hegyi réteken virágzó Scabiosán (sikkantyú)

Carduuson (bogáncs), Eringiumon található.

A rendes színezés és méret törzsfaj (kifeszítve 46—56

mm.) csak a felvidéken fordul el.

Budapestnél nagy alakja röpül (55—63 mm.), melynek sza-

lagjai igen szélessek, alul inkább barnás-szürke, az alsó szárny

középszalagja világosabb barnás -szürke, csaknem egyszín szürke.

Ritka az oly példány, mely alul egészen fehéres alapszín, igen

sötét (barnás-fekete) rajzolattal : var. meridionalis Stgr.

2) Briseis : Acliilles rabnje, ki miatt közte és Agamemnon közt vi-

szály támadt.
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Más alakjánál a fels szárnya 2. és 5. sejtjében lev pupil-

lás szemeken kívül a 3. sejtben is jelentkezik apróbb pupillás

szem, mely azonban csak pont alakjában is jelezve lehet : ab.

pundata Aign.

Fetéje gömbalakú, fels végén 3 sor szemölcscsel. Hernyója

sárgás-szürke, hátán sötét-, oldalt világos-szürke sáv fut le,

29—30 mm. hosszú, május—júniusban Sesleria coeruleán (bibikon)

él és napközt kövek alá rejtzik. Babja zömök, hátán sötét

sáv van.

Elfordul az összes szomszédországokban : A.-Ausztria,

Karinthia és Morvaország VII—VIIL, Isztria VIII

—

IX., Csehország

és Szilézia VII—VIIL, Galiczia, Bukovina és Románia.

Elterjedési hre : Németországtól Déli Francziaországig 52—43"

és Paristól a Kaukázusig 20—55^. Fajváltozatai Algirig, Perzsiáig,

Szibériáig.

29. Satyrus Semele L. *).

Linné, Systema Naturae. Ed. X. p. 474. (1758) ; E s p e r,

Die europ. Sehmetterl. in Abbild. I. tab. 8. Fig. 1. (1777).

A szárnyak sötét-barnák^ okker- sárga széles szalaggal, mely

a hím fels szárnyán sötét-barnával egészen behintett, és mely-

ben két nagy, pupillás szem áll; a hím alsó szárnyán a szalag

foltokká oszlott és egy pupillás szemmel díszített. Alul a fels

szárny töve vörös-barna, szalagja pedig sárga, két szemmel; az

alsó szárny szürke és barna rajzolású, közepén sötét csipkés

harántos sáv fut le.

Hazánkban országszerte tenyészik, általában ritkább, csak

helyenkint gyakori, jun. elejétl aug. elejéig, erdszéleken és

erdei réteken, sziklákon és fatörzseken szokott ülni. Példányaink

rendesen igen nagyok (58—63 mm.).

A var. Aristaeus-BonAQ,X,^) melynek sávjai szélesebbek és

úgy mint a középtér élénk színezésúek, csak Fiuménél és Mehá-

dián figyelték meg.

Petéje bordás, sárgás-fehér. Hernyója barnás-szürke, hátán

sötét-barna vonal, oldalt egy sárgás-szürke és egy szürke sáv

fut le, 27—30 mm. hosszú; május—júniusban Aira canescensen

(pákhordó) és Deschampsia caespitosán (nápicz). Bábja zömök,

szürkés-barna.

1) Kadmus leánya, Bacchus anyja.
'^í Görög hös neve.
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Elfordul az összes szomszédországokban : A.-Ausztria és

Karinthia YÍYL., Morvaország VII—IX., Szilézia VI—VII., Romá-

nia VII.

Elterjedési hre: Lapphoiitól Algirig 68—35° és Spanyol-

országtól a Kaspitóig 10—65^

30. Satyrus Arethusa Esp. ^).

Esper, Die europ. Schmetterl. in Abbild. II. tab. 69. Pig.

3. 4 (1781).

A szárnyak sötét-barnák vöröses-sárga szalaggal, mely a

hímnél keskenj^ebb, foltokká oszlott. A fels szárny csúcsán és

gyakran 2. sejtjében, valamint az alsó szárny bels zugán is

1—1 fekete pont áll. Alnl az alsó szárny barnás -sárga, csúcsán

pupiUás szem van, elüls és küls szegélye fekete ; az alsó

szárny barna, világos szürkével márványozott, közepén fehéres

sáv fut le.

Magyarországon aránylag kevés helyen található (jul. köze-

pétl aug. végéig), de ott ahol elfordul, többnyire gyakori er-

dei réteken, Scabiosán (sikkantyú), Eringiumon stb,, kifeszítve

38—47 mm.

Budapesten többnyire szép rajzú példányok röpülnek, többé-

kevésbé élénk rozsda-szín szegélysávval, mely azonban a J-nél,

kivált az alsó szárnyon gyakran ersen megfogyott, st olykor

teljesen eltnik.

Igen ritka a var. peszérensis Aig. ^) világos fakó-barnás

szineséssel, melybl a sáv aranyozva tnik el. Csak Peszéren

figyelték meg.

Hernyója csontszínú, hátán sárgán szegélyezett fekete sáv

fut le ; május-júniusban Festucán (csenkesz) él.

-E7o/brcZ^iZ a következ szomszédországokban: 4. -Ausztriában

VII., Morvaország-Galicziában, Romániában VI.

Elterjedési köre: Kasantól K, -Ázsiáig 56—40*' és Spanyol-

országtól az Altaiig 10—110°.

1) Görög Nimfa.

1) A peszéri, termhelye után.
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31. Satyrus Statilinus Hfn.^)

Hufnagel, Tabellen v. d. Tag-Vogeln etc, d. Gegend

um Berlin: Berlin Magazin II. p. 84. (1766); Freyer,
Neuere Beitrage z. Schmetteiiingskunde tab. 499. Pig. 23. í

Fauna Sulzei., Abgekürzte Gescli. d. Inseln tab. 17. Fig.

8. 9. (1776); Arechne Esper^ Die europ. Sclimetterl. in

Abbild 11. tab. 95. Fig. 2. 3. (178l).

A szárnyak sötét-barnák; a fels szárnyon két, többnyire

pupillás szem és köztük két fehér pont van, az alsó szárny

bels zugán fekete pont és szegélyén fehéres pontok sora jelent-

kezik. A valamivel világosabb nstényen a szemek sárgás kére-

titek. Alul a szegély szürke ; a fels szárny szemei sárga keretnek;

az alsó szárny barna, közepén fehéres sáv fut le.

Hazánkban aránylag igen kevés helyen található aug. ele-

jétl szept. elejéig és ritka, Budapesten és Peszéren azonban

gyakori hegyi réteken és homokbuczkás erdkben kivált Eringi-

umon, üldöztetve, összetett szárnyakkal száraz fú közé a homokba

ül, s akkor r.lig vehet észre. Kifeszitve 43—48 mm.
A var. Allionia F. alul tiszta fehér sávval, csupán Mehádián

és Dalmácziában, valamint Fiúmén, Buecarin és Portorén talál-

ható, mely utóbbi helyeken a törzsalakot helyettesit!. A mehádiai

példányok kisebbek, de élénkebb színezésnek.

Hernyója : agyagszínú, öt egyenl széles sávval. 30 mm.

hosszú ; aprilistól-juniusig Weingaertneria caulescens (pákliordó),

Festuca ovina (csenkesz) és Poa annuán (perje) él. Báhja : zúmok,

sima, barnás.

Elfordul a következ szomszédországokban: A.- Ausztria

VIIL, Csehország, Szilézia VIII., Galiczia és Románia.

Elterjedési hre: Danzigtól Kis-Ázsiáig 55—35*' és Spanyolor-

szágtól Odesszáig 10— 5^.

32, Satyrus Actaea Esp.^) var. Cordula F.*)

Adaea Esper, Die europ. Schmetterl in Abbid. II. tab. 57.

Pig, 1. 6. (1780). Var. Cordula Fabricius, Entomologia

systematica p. 226. (1793); Hippodice Hübner, Samml.

europ. Schmetterl. Fig. 718-ig.

-) A rómaiknál a gyermekek véd istene.

3) Aktaeos : partlakó.

*) Ni név.
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A szárnyak a hímnél sötét feketés -barnák, a fels szárnyon

két pupillás szem és köztlik két fehér pont van; az alsó szárny

zugán egy ritkán pupillás apró szem áll. Alul a fels szárny

csúcsán lev szem sárgás keret ; az alsó szárny közepén keskeny

szürke sáv és szélesebb szegélysáv fut le, zugán 1—2 s elüls

szegélyén olykor egy szem jelentkezik. A világosabb szín nstény

fels szárnyán a szemek nagyok, barnás-sárga keretúek; az alsó

szárnyon barna szalagnak némi nyoma mutatkozik. Alul a fels

szárny világos barnás-sárga; az alsó szárny világos szürkés-

iDarna, világosabb szalagokkal.

Hazánkban csak Portorén és Dalmácziában figyelték meg

augusztusban.

Hernyója: barna, hátán és oldalt 1— 1 feketés-barna sáv

fut le; fnemúeken él.

Elfordul a következ szomszédországokban : Románia, Po-

dolia; egyébként Francziaország, Svajcz és a Balkán havasain;

a törzsfaj Franczia-, Spanyol- és Olaszországban.

33. Satyrus Dryas Sc.^)

Scopoli; Entomologia Carniolica p. 153. (1763); Esper,

Die europ. Schmetterl. in Abbild. I. tab. 40. Fig. 1. 2. (1777)

;

Fhaedra Linné, Museum Ludovicae ülricae regináé p.

280. (1764) ; Briseis E s p e r, 1. c. I. tab. 6. Fig. 1. (1777)

;

Athene Borkhausen, Naturgesch. d. europ. Schmetterl.

I. p. 71. (1788).

A szárnyak egyszín feketés-barnák; a fels szárnyon két

nagyobb, az alsó szárny zugán egy kisebb kék pupillás szem áll.

Alul a szárnyak világosabb színek, a szemek sárga keretek;

az alsó szárny közepén fehéres szalag fut le, mely a világosabb

szín nstényen tisztábban látható, ennek szemei nagyobbak is.

Hazánkban országszerte található (jul. közepétl aug. köze-

péig), többnyire gyakori, helyenkint azonban ritkább. Szeret

erdben a fák árnyékában röpködni. Nagysága változó, a á 48—55,

a ? 56—60 mm. közt ingadozik.

Rajz és színezés tekintetében is igen változó. A fszárny

\ét szeme nagyobbára halvány-kékes, néha tiszta kék, a J-nél

gyakran pupillátlan. Az alsó szárny zugán sokszor kék magú
szem áll, mely néha csak pont által van jelezve, vagy egészen

1) Görög erdei nimfa.
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hiányzik. Alul a fels szárny szemei rendszerint sárgás-vörös

keretben állanak s eperjesi példányoknál gyakran jelentkeznek köz-

tük tisztán kivehet fehéres vonalkák. Az eperjesi példányok az

alsó szárnyon alul rendesen, S-nél ersebb, a ?-nél gyöngébb,

tisztán észrevehet fehér szalagot viselnek. Budapesti példányok-

nál ez a szalag kivált a 5-nél igen megfogyott, sokszor csak

jelezett, ritka esetben teljesen hiányzó. Az efféle példányok a

var. sibirica Stgr.-hez ^) tartoznak.

Egyik eperjesi ?-nek feltnen nagy a két kék szeme, köz-

tük pedig, a 3. sejtben lev nagyobb szem fölött, a 3. sejtben

is jelentkezik egy széles, de kisebb kék szem : ab. punctata Aign.

Hasonló példányt 3 nagy kék szemmel Romániában és Galicziá-

ban is fogtak.

Hernyója : sárgás -szürke, hátán 3 finom fekete ketts vonal,

oldalt barnás -szürke sáv fut le, 30—35 mm. hosszú, május-

júniusban Avena elatioron (zab) él és laza szövedékben a földön

bábozódik. Bábja: zömök potroha világosabb barnás-szürke.

Elöjordtil az összes szomszédországokban: A.-Ausztria,

Karinthia, Morvaország és Szilézia VII—VIII. . Galiczia VII.,

Bukovina és Románia VII—VIII.

Elterjedési Tcöre : Kazántól Olaszországig 56—37*^ is Franczia-

orszagtól Koreáig 20— 160*^.

Bogarászati jegyzetek.

Irta Szomhathy Kálmán.

1907. nyarán az északnyugati felföldön és a lengyel Pieniny

hegyekben bogarászván a magyar fauna adatait néhány érdekes

lelettel gazdagíthattam. Adataim a következk:

I. Nelria Fussi B i e 1 z. A Veresklastromtól (Szepes vár-

megye) a lengyelországi Scawnica-Ki'oscienko felé húzódó hegy-

csoportban egyebek mellett ezt a fajt is gyjtöttem, mely eddig

csak a Radnai havasok (Ünk, Korongyos) és a szomszédos

máramarosmegyei Pietroszról volt ismeretes. Ezek szerint fajunk

elterjedési területe a Központi Kárpátokig terjed.

2) A szibériai.
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2. Nebria transsylvanica Germ. (fenwralis Chaud.) Ezt

a havasalji tájban él fajt elbbivel együtt ugyanazon hegycso-

portban gyjtöttem. Eddig szintén csak a Keleti- és Déli-Kárpátok-

ból (Máramaros vármegye déli részétl Herkulesfürdig) volt

ismeretes.^)

3. Legérdekesebb azonban a Pterostichus (Orthomus) harba-

rus Dej. nev faj megállapítása, mely faunánkból ezideig isme-

retlen volt. Ezt a fajt 1907. július 3-án gyjtöttem Gömör vár-

megye északi határán, a Vernár községhez közel fekv Mokra-

hegy tövében. Ezt a Földközi-tenger tájában honos fajt Dejean
Dél-Francziaországból (Marseille) írta le, késbb azután Spanyol-

országból, Szicziliából, Palesztinából és Görögországból vált

ismeretessé.

Miután fajunk Magyarország faunájára új, itt közlöm annak

rövid leírását;

Pterostichus (Orthomus) barbarus Dej. {longulus Reiche,

elongatus Chd., rectangulus Fairm., longior Chd., atlanticus Fairm.,

herytensis Reiche). — Szurokfekete vagy szurokbarna, a csápok,

a tapogatók, a lábak és sokszor teste alul barnás-vörös. A fej

nem nagy, az eltör háta szélesebb mint hosszú, oldalai kerekí-

tettek, hátrafelé kevéssé és elrefelé ersebben keskenyedek,

hátsó szögletei derékszögúek, tövének két oldalán egy-egy hosz-

szanti rovatkával, e között és az oldalszél között elenyész

hosszanti bemélyedéssel. A szárnyfedk gyengén domborúak, elül.

párhuzamos szélúek, a csúcs eltt öblösek, barázdái mélyek,

az els és második között elül rövid paizsocskamelletti baráz-

dával, a harmadik köztérben két beszúrt ponttal. Alul legfeljebb

az els haslemezek oldalán gyengén pontozott, a A—6 has-

lemez mögött mély harántbarázdával. Az utolsó lábfejíz alul

szrös. Hossza 9— 11 mm.

Nógrád-Vercze lepke-faunája.

Irta A. Aigner Lajos.

I.

Vercze falú Nógrád vármegye legdélibb csücskén, a Duna
mellett fekszik. A falú régibb része dombnak dl, melyen a kath.

templom és fölötte G e i t n e r és R a u s c h budapesti kereskedk

1) Csiki Brnö: Magyarország Bogárfaunája I. köt., 189.
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várszer nyaralója is díszlik. Egyes észak felé es utczái a

lapályba nyúlnak le ; a falu újabb, díszesebb része pedig a Duna
mentén lev sík helyen, agyagos talajon terül el. A környékén

emelked dombok is egytöl-egyik diluvialis képzdmények, csupán

a Borbély-hegyen bukkan fel a homokk. Ezek a dombok a

következk : a keletre, Vácz-felé nyúló Kecskés-hegy, melyen jó

bor terem ; az északkeleti irányban, távolabban emelked Csapás-

hegy ; az észak felé fekv Borbély-hegy, melynek nyugati oldalán

szlt mívelnek, míg déli oldalán felhagyott kbánya tátong,

tetejét és északi lejtit pedig erd koszorúzza. Ettl nyugatnak

a Migazzi vár felé látjuk a Csalamintás nev dombot és erdt,

mely lankásan emelkedik a Szokolya-felé elterül fensikig, A
Kecskés- és Csapás-hegyet a Katalin-völgy választja el, a melyben

az országút Szerdahelyre vezet. A Borbély-hegy nyugat felé

meredeken ereszkedik le a völgybe, melyben kis patak folydogál

a Migazzi vár felé. A dombról büszkén alá tekint Migazzi vár

s illetleg Kismaros fölött nyílik a Szokolyára vezet szép völgy.

Ezen a területen két nyáron gyjtöttem, ugyanis 1903 jú-

nius közepétl szeptember közepéig és 1904. májusban és július

elejétl július 23-íg. Egy ízben Puszta Katalintól kiindulva, a

Váez fölötti Naszályra (343 m.) is Idrándultam. Vasárnapon oly-

tor akadt egy-egy budapesti vendég, többnyire azonban egyedül

gyjtöttem, csupán esti fogásaimban segítkezett egy parasztfiú.

A gyjtés 1903-ban nagyon jó eredménynyel járt, annál gyarlóbb

volt a zsákmány 1904-ben, a mikor a rendkívül száraz nyáron

meg volt engedve a verezeieknek, hogy a marifát az erdbe

hajtsák.

Még csekélyebb eredményt ért el D o m b a y Kornél, ki

egészségi szempontból az 1907-ki évet Verczén töltötte és mel-

lékesen lepkét is gyjtött és tenyésztett. Adatait szíves volt

nekem átengedni, a miért ez alkalommal is köszönetet mon-

dok neki.

Ezek elre bocsátása után felsorolom a megfigyelt fajokat

Papiíionidae.

Fapilio Podalirhis L. Els nemzedéke 1904. máj. 15-én

már kopott; második nemzedéke 1903-ban jul. elején talált her-

nyók után jul. végén kelt ki, 1904-ben pedig már jul. 10-én

repült, de egyik sem volt határozott var.t Zanclaeus Z., mind
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csak átmeniti alak, melynek potroha kevéssé fehér ; ezek hernyóit

aug. elejétl szept. közepéig találtán], csaknem kivétel nélkül

sok piros petytyel borítottak, holott a jun.-juliusi hernyó többnyire

tiszta sötét volt ; ez utóbbiak bábjának színe nagyobbára zöld,

kisebb részt barna, s ezek kiteleltek.

Pajnlio Machaon L, Ritka. 1904. jul. 13. Hernyóját Dictamnus

albumon találtam 1903. jul. 5-én, mely növényen még nem
figyelték meg soha.

Thais polyxena Schiíf. 1904. máj. 15-én egy példány.

Parnassius Mnemosyne L. 1904. május közepétl végéig,

ltj07-ben Dombay is fogta,

Pieridae.

Aporia Crataegi L. 1903. jun. 10-én láttam az utolsó példányt,

1904-ben is gyéren volt.

Pieris Brassicae L. Néhány szép nagy példányt fogtam 1 903.

július vége felé, egy kisebbet 1904. máj. 15-én.

Pieris Bapae L. Igen gyakori jun. végén és jul. közepétl

csaknem szakadatlanul szept. közepéig.

Pieris Napi L. 1904. májusban ritka ; második nemzedéke,

var. Napaeae Esp. jun. végétl jul. közepéig elég szórványosan.

Pieris Daplidice L. Jun. végétl jul. közepéig nem gyakori*

Euchloe Cardamine L. Májusban nem ritka.

Leptidia Sinapis L. Május-júniusban gyakori; a gen. aest^

diniensis B. jun. végétl aug. végéig elég gyakori.

Colias Hyale L. Május közepén; az ab. flava Húsz. jun.

végétl szept. elejéig lóherén gyakori. 1903. szept. 7-én meg-
figyeltem násztánczát is, melynél elöl indult ó, nyomon követve

a ? által.

Colias Edusa P. Aug. elejétl szept. elejéig lóherén nem
gyakori.

Gonopteryx Ehamni L. Jun. végén és jul. 10-én figyel-

tem meg.

Nymphalidae.

Apjatura Iris L. 1903. jun. 19-én a Naszályon egy kopott

példányt láttam.

Apjatura Ilia var. Clytie Schiff. Dombay jun. 1—20-ig

fogta, magam 1903. jun. 19-én a Naszályon figyeltem meg.
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Nex>tis Lucilla F. Egyetlenegy példányt fogtam 1903. jun.

19-én a Naszályon.

Pyrameis átalanta L. Ritka, csak egy példányt láttam.

Donibay aug. 1—10-ig hernyóból tenyésztette.

Pyrameis Cardui L. 1903-ban jun. 21-én láttam az els
példányt; majd jul. 12—19-ig tartó vonulását figyeltem meg Dr.

Madarász Gyulával (lásd R. L. X. köt.), azután aug. végéig

már csak gyéren volt található, de szept. elején újra nagyobb

számban jelentkezett, különösen luczernán ; bogáncson csak

hernj^óját találtam.

Vanessa. lo L. 1903. jun. 20-án talált és nyomban elbábozott

hernyók után jul. 6. és 7-én kelt ki a lepke, melynek hernyó-

ivadéka szept. elején adta a lepkét.

Vanessa ürticae L. Csak egy példányt fogtam 1903. szept.

elején.

Vanessa jjolychloros L. Gyéren mutatkozott í903. jun. végén

Vanessa Antiopa L. 1904. jul. 10-én halva találtam.

Polygonia C-albimi L. 1904. máj. 15-én már kopott; 1903-

ban jun. elejétl aug. közepéig szórványosan mutatkozott, több-

nyire a nyári ivadékú var. Hutchinsoni Rob. alakjában.

Melitaea Cinxia L. Május-júniusban nem ritka.

Melitaea Phoele Kn. Májusban elég gyakori, aug. elején és

végén ritka. Hernyóját máj. 15-én találtam.

Melitaea Dydima 0. Dombay jun. 4—20-ig fogta, én jun.

közepén, jul. U-én és ismét aug. elejétl végéig figyeltem meg;
hernyóját jul. els felében Verbascum nigrán találtam.

Melitaea Trivia Schiff. Igen gyakori máj. 15.—jun. 23.

;

második nemzedéke aug. elejétl végéig, alakban^ szinben és

rajzban nagyon változó példányokban, köztük néhány egészen

apró; mely a var. nana Stgr.hez tartozik.

Melitaea Athalia Rótt. 1904. május végén láttam egy pél-

dányt
;
jun. második felében nagyon közönséges a Naszályon is

;

a var. Corythalia Hb. egy példányát is fogtam.

Melitaea Aurelia Nick. 1904. máj. 24-én fogtam, D o m b a y
1907. jun. 4— 20-ig ; 1903, jun. második felében elég gyakori volt.

Melitaea Parthenie Bsch. 1903. jun. végén figyeltem meg.

Melitaea dictynna Esp. 1903. jun. második felében és jul.

elején repült.

Argynnis Selene Schiff. Jul. els felében elég ritka.
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Argynnis Euphrosine L. Egyetlenegy példányt fogtam 1903.

jul. 19-én.

Argynnis Dia L. A tavaszi nemzedék május közepén már

kopott, a nyári júliusban gyéren, augusztusban nagy számban,

szeptember elején már csak szórványosan volt található. Igen

változó faj.

Argynnis Hecate Esp. Jul. második felében elég ritka. D o m-

b a y jun. 4—20. közt fogta.

Argynnis Daphne Schiff. D o m b a y május elejétl végéig

figyelte meg.

Argynnis Latonia L. Gyakori, jun. 18-án még az els nem-

zedék repül, jul. 4-tl szept. elejéig a második, többnyire nagy

példányok.

Argynnis Aglaja L. Jun 25-tl jul. 19-ig figyeltem meg.

Argynnis Niohe ab. Eris Meig. D o m b a y egész júniusban

fogta.

Argynnis Adippe L. Nem gyakori. D o m b a y jun. 1—20-ig

látta, én jun. végétl jul. közepéig fogtam : a var. Cleodoxa 0.

ugyanakkor, de gyéren repült.

Argynnis Paphia L. Jun. második és jul. els felében nem

nagyon gyakori.

Melanargia Galatea L. Jun. közepétl jul. végéig erdei tisz-

tásokon közönséges ; az ab. leucomelas Esp. D o m b a y szerint jun.

20—jul, 10-ig repül, én ritkán láttam.

Satyrus Circe P. Jun. végétl aug. elejéig helyenkint, p. o.

a Naszályon gyakori erdszéleken a fák derekán ülve és könnyen

fogható, daczára fonákja védszínének.

Satyrus Hermione L. Ugyanakkor és ugyanúgy mint az elbbi.

Satyrus Semele L. Ugyanakkor és ugyanúgy, mint az elbbi

kett, de jóval ritkább,

Satyrus Arethusa Esp. Egész augusztusban gyakori, kivált

oly helyeken, a hol magas a fú.

Satyrus Dryas 8c. Jul. 22-tl aug. végéig igen gyakori

bokros helyeken, közte nem ritka a var. sibirica Stgr., melynek

alsó szárnya alul egyszín.

Pararge Eqeria var. eqerides Stgr. Az els nemzedék máj.

közepén már kopott; a második nemzedék jul. közepétl aug.

elejéig nem gyakori.

Pararge Megaera L. Jul. közepén gyéren volt található.

Pararge Maera L. Aug. els felében elég gyakori.
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Aphantopus Hyperanthus L Jun. 21-töl jul. végéig közön-

séges.

Epinephele Jiirtina L. Jun. közepétl jul. végéig közönséges

»

közte ritka a világosabb szin var. hispulla Hb. és az albinotikus

ab, semialha Brd.

Epinephele Lycaon Rótt. Jul. közepétl aug. elejéig elég ritka.

Coenonymplia Iphie Sehiff. Májusban s ismét jun. közepétl

aug. végéig gyakori.

Coenonympha Arcania L. Májusban és jun. második felében

szórványosan fordul el.

Coenonympha pampihilus L. Májusban és jun, közepétl aug.

végéig gyakori.

Enycinidae.

Nemeohius lucina L. A tavaszi nemzedék máj. közepén már

kopott, a nyári jul. közepétl aug, elejéig repül, de nem
gyakori.

Lycaenidae.

Thecla Spini Sehiff. Jun. közepén többnyire már kopott.

Thecla W-album Kn. 1904. jul. 10 én került egy példány

Thecla Ilicis Esp. Jun. második felében és jul. elején nem
ritka, de legnagyobb részt már kopott; az ab. Cerri Hb. ritka.

Thecla Acaciae F. Jun. második felében már kopottas.

Calloplirys Bubi L. Májusban és június közepétl jul. köze-

péig igen gyakori Salvián, Melilotuson, gyalogbodzán.

Zephyrus Quercus L. Néhány éves vágásban, tölgyfa bola-o-

kon igen gyakori jul. elejétl szept. elejéig, de ekkor már kopott,

daczára annak még szept. 4-én figyeltem meg nászröpülését,

vagyis még akkor is párosodott. A sárga foltú ab. lellus Geth.

igen ritka.

Zephyrus Betulae L. Augusztusban, szept. elején ritka.

ChrysophaniLs Yirgaureae L. Jun. végétl jul. közepéig elég

gyéren repült.

Chrysophanus Thersamon Esp. Május közepén és jul. 22-tl

szept. elejéig úgy nedves réteken, mint dombon lev vágásban
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igen gyakori különösen virágzó Solidago virgaureán, este felé

pedig fszálakon ; nem ritka közte a hosszúíarkú var. Om-
phale Klug.

Chrysophanus dispar var. rutilus Wernb. Az els nemzedéket

Dombay május végén és jun. elején fogta; a jóval kisebb má-

sodik nemzedék aug. els felében repült és fleg gyalogbodzán

volt fogbató.

Chrysophanus phlaeas L, Aug. közepétl szept. elejéig elég

gyéren akadt; a sötétebb var. Ehus F. igen ritka.

Chrysophanus Dorilis Hufn, Május közepén és aug. els

felében fleg virágzó Solidagón nem ritka, többnyire a var.

suialpina Spr. alakjában, melynek nsténye igen sötét szín.

Lycaena Argiades Pali. Gyakori, jun. végétl aug. elejéig

repült a második nemzedék és aug. végén jelentkezett a har-

madik is. Májusban és júliusban nem ritka az ab. Coretas 0. és

és a var. Folysperehon Bgst.

Lycaena Árgus L. (Aegon Sehiff.) májusban és jun. köze-

pétl aug. elejéig minden nem virágon s este fszálakon igen

gyakori.

Lycaena Avgyrognomon Bgst. (Árgus Esp.) májusban, jun.

közepétl aug. elejéig és aug. végétl szept. elejéig fleg zsályán

ölég gyakori.

Lycaena Baton Bgst. Május és júliusban ritka.

Lycaena Astrarche Bgst. Májusban nem ritka
;

jul. végétl

aug. közepéig repül a gen. aest. Calida Bell,, melynek fonákja

barnás.

Lycaena Icarus Rótt. Májusban és jun. közepétl aug. köze-

péig mindennem virágon, este fszálakon közönséges ; ritkább

az ab. icarinus Ser. és igen ritka az ab. arcuata Weym. (máj. 29,).

Lycaena Hylas Esp. Csak egy példányt figyeltem meg
aug. 11-én.

Lycaena Meleager Esp. Jul. elejétl aug. közepéig nem
gyakori

.

Lycaena hellargus Rótt. Májusban és aug. közepétl szept-

ember elejéig nem gyakori.

Lycaena Corydon Poda. Jul. végétl szept. elejéig gyakori.

Lycaena Jolas 0. Csak hernyóját találtam augusztusban.
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Lycaena minima Pssl. Májusban és jul. elejétl aug. elejéig

helyenkint kökénybokrok körül gyakori.

Lycaena Semiargus Rótt. Máius végén és jun. közepétl

jul. közepéig fleg zsályán és Melilotuson igen gyaki; az ab»

caeca Fuchs-nak egy példányát fogtam.

Lycaena Cyllarus Rótt, Május végén és jun. közepétl jul,

közepéig különösen zsályán igen gyakori.

Lycaena Árion L. Jun. közepétl jul. végéig szórványosan

repült.

Cyaniris argiolus L, Májusban és jun. közepétl jul. köze-

péig gyalogbodzán, de gyéren található ; a második nemzedék a

gen. aest. parvipuncta Fucbs-boz tartozott.

Hesperídae.

Heteropterus Morpheus Pali. Jun végén igen ritka,

Adopaea lineola 0. és Thaumas Hfn. Jun. közepétl jul,

közepéig elég gyakori.

Adopaea Actaeon Rótt. Csak aug. elején figyeltem meg,

midn már kopottas volt.

Auqiades comm:i L. Aug. elejétl szept. elejéig elég gyakori,

fonákja igen sötét szín, csaknem olyan mint az ab. catena

Stgr.-é.

Augiades sylvamis Esp. Jun, végétl aug. elejéig gyakori.

Carcharoclus Alceae Esp, Jun. végétl jul. közepéig elég ritka.

Carcharodus Altheae Hb. Ritka, jul. 3-án fogtam egy pél-

dányt.

- Hesperia Carthami Hb. Jul. közepétl aug. közepéig gyakori,

Hesperia orUfer Hb. Egyetlen egy példányt fogtam jun.

18-án.

Hesperia Serrahdae Rbr. Aug. els felében ritka.

Hesperia Alveus Hb. Ritka, jul. közepén repül.

Tanaos Tages L. Május közepén és jul. második felében

nem gyakori.
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Adatok a magyarországi apró-darazsak

faunájához.

Irta Biró Lajos.

A Chalcididae családban külön alcsaládot képez a Perilam-

pinae név alatt összefoglalt, egyöntet alakokból álló csoport,

hova mindössze 8 nem tartozik, melynek fajai elszórva élnek

mind az öt világrészben. Felismerésüknél, már csak a magyar

faunában elforduló alakokra is, a legnagyobb nehézségeket a

Ferilampus-nem okozta, mert az idk folytán számos, újnak tar-

tott fajt írtak le minden kritika nélkül. Ezeltt pár évvel, 1905-

ben Dr. Mayr Gusztáv dolgozott ki egy kritikai átnézetet

(Bestimmungstabelle der europ. Perilampus-Arten. Verhandl. zool.

bot. Ges. Wien, LV. 1905, pp. 562—569), mely ez id szerint a

legmegbízhatóbb forrásnak tekinthet, mert szerzje birtokában

van a legtöbb leírt fajnak a typusos példánya is.

Dr. Mayr a fenti dolgozatban megemlít három fajt is, min-

den részletes megjelölése nélkül a termhelynek. Faunánkra új

adat nincsen közte, mert épen azokat említi, a melyeket a Fauna

Regui Hungariae-ben Mocsáry Sándor a 66-ik lapon, 43, 45

és 46. szám alatt felsorol.

A Nemzeti Múzeum gyjteményében lev újabban gylt

anyagot összesítve az én múlt évi gyjtésemmel, a mihez most

Szépligeti Gyz tanár ajándékából szintén szép számú

Ferilamjms került, Dr. Mayr fenti munkája után meghatároztam

s a kétesebbeknek látszó példányokat a múlt hetekben Dr. Mayr
gyjteményével is összehasonlítottam. Az alábbi részletes jegyzék

után nemcsak hazánk e nem faunája látszik gazdagabbnak,

hanem a fajok földrajzi elterjedésérl is jobban tájékozódhatunk.

Perilampini.

1. Perilampus La tr.

nitens F Ö r st. (chlorinus Först.) — Budapest (Svábhegy, Gellért-

hegy, Hvösvölgy ; máj.—júl.) Budafok, Isaszeg, Pilis-Marót,

Dunaörs, Deliblat, Vrdnik.

chrysonottis Först. — Szeged (Kuthy Dezs gyjtése).

tristis Mayr — Budapest (Rákos, okt. ; Sashegy, okt. ; Hvös-

völgy, aug.— szept.), Növi (júl), Cirkvenica (aug.).
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italicus Fabr. {splendidus Dalm. Mocs). — Badapest, Budafok,

Isaszeg, szöd, Szeghalom, Nagyvárad, Bééi, Lucski, Torna,

Tasnád, (Szilágy-m.) Déva, Herkulesfiirdö Orsova, Peér.

auratus Panz. — Szt.-Lrincz-puszta, Sziget-Csép.

zfio/aceus Fabr. — Budapest (Rákos, ápr., Kincstári erd, máj.,

Gellérthegy és Sashegy jún., Hvösvölgy, máj.), Pócsmegyer

(ápr.), Kalocsa (ápr.), Resicza, Djakovár.

laevifrons Dalra. — Budapest (Rákos, jún., Gellérthegy és

Zugliget jún.. Kincstári erd júl., Rákospalota aug., Sas-

hegy okt.) ; Budafok, Csepel, Nagytétény, . Budars (aug.),

Isaszeg, Peszér, Deliblat, Keszthely, Rozsnyó (aug.).

(cupHnus F ö r s t^ — A magyar fauna-katalogusba tévedésbl

jutott, mert a Förster-nél idézett helyen nem Transsyl-

vania „Siebenbiirgen", hanem „Siebengebirge" szó van. —
Lehetséges^ hogy majd hazánkban is feltaláljuk, de eddigi

gyjtésünk közt nem fordult el.

2. Chrysomalla Först.

Roseri Först. — Budapest környékén Bartkó József találta

meg e ritka faj második példányát. Az els darab, mely-

rl Förster a nemet és fajt leírta 1859-ben, még most is

magányosan díszeleg Dr. Mayr gyjteményében.

3. Chrysolampus Spin.

auricollis Först — Szintén nagyon ritka, melybl tudomásom

szerint kett most a Dr. Mayr gyjteményében van, a

harmadik a bécsi császári múzeumban. Szépligeti Gyz
ajándékából van két példányunk, egyik a Svábhegyrl

(1895. jún. 19), másik a Hvösvölgybl (1897. máj. 30.)

A Walter-féle exhaustor.

Irta Dr. Kaufmann Ern.

Az „exhaustor" a latin exhaurio kimeritek, kiürítek,

kiszedek igébl származik. Valódi magyar értelme annyi volna,

hogy mereget, mert a kimerít kifejezés a magyarban

mást jelent. De a mereget elnevezés ezen mszerre nem
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helyes, mert a magyarban ez alatt valamely kanál formájú, min-

den esetre nyeles edény értetdik. Ha már a latin exhaustor
kifejezést nem akarnánk használni, akkor ezen mszerre legjobban

illenék a „felszívó" elnevezés, mivel mködése szíváson

alapul.

A rovargyüjtk nagyon jól tudják, hogy a virágból, erny-

bl, rostált anyagból, vagy a szabad földrl, kivált gyepes fú

közül, vagy éppen faodvakból, min nehéz a rovarokat kiböngészni.

A gyorsan futó vagy ugró coleopterák, hemipterák, orthopterák

stb. az ujjakkal csak nehezen foghatók meg s ilyenkor a legtöbb

esetben megsértetnek, nem egyszer hasznavehetetlenné válnak.

W altér találmánya valóságos áldás a rovargyüjtkre, de

különösen a bogárgyüjtkre s a rovarrosta feltalálása óta a leg-

nevezetesebb vívmány a rovargyjtés technikája terén, mert ezen

készülékkel gyorsan, biztosan, úgyszólván teljes épségükben jut-

nak birtokunkba a rovarok, st oly zugokból is kifoghatok, a hová

különben csak csíptetkkel jutnánk s a honnét csak sértett rova-

rokat kaphatnánk ki.

Az exhaustor mködése szíváson alapszik. Ha egy csvel a

levegt felszínijük, a cs eltt fekv, a cs öblénél kisebb tárgy

a leveg áramlata által elkapva a csbe sodortatik. így tehát

egy rovar, mely a cs öblénél kisebb, a szívó légáramlattal a cs
belsejébe jutva addig fog tovahaladni, míg valamely akadályba

nem ütközik, vagy pedig a légáramlat meg nem sznik.

Közönséges nyílt csövet rovargyjtés czéljából nem használ-

hatunk, mert a rovarok a felszíváskor szánkba jutnának, a mi

bizony kellemetlen dolog volna. W altér egy oly elmés szerke-

zet exhaustort talált fel, melylyel igen gyors egymásutánban

több rovart szívhatunk fel a fogóba a nélkül, hogy azok szánkig

jutnának, vagy megsérülnének.

Az egész készülék egy nyílt fenek üveg, melynek mmdkét
nyílása parafadugóval van elzárva. Az alsó dugó közepén egy

üvegcs fut végig, melynek az üvegbe benyúló végére ruganyos

fémgyrvel egy kis ferdén álló fedelecske van ersítve, mely a

cs nyüása felett mintegy 5—6 milliméternyi távolságban foglal

helyet. A fels dugón szintén egy darab üvegcs fut végig,

melynek alsó, az üveg üregébe nyíló vége finom sodronyszövettel

van behúzva, hogy az esetleg oda kerül rovarok még se jut-

hassanak a szánkig, míg küls végére egy 20—25 cm. hosszú

és másik végén szopókával ellátott guramics van felhúzva. Az
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als Üvegcs végére még egy darabka gummics is húzható, a

mi azonban egészen fölösleges.

Nézzük most a mszer mködését : Ha a fels gummics
szopókáját szánkba fogjuk s a levegt 'azon felszívjuk, akkor az

alsó cs küls nyílásán a leveg ers

áramlattal hatol az üveg üregébe, a tulaj-

donképpeni fogókamrába, itt azonban a

ferde fémfedeleeskébe ütközve, nem halad-

hat egyenesen a fels cs felé, hanem

elbb ferdén lecsapódik a kamara feneke

felé s ha most ezen légáraralat egy rovart

rántott magával, ugy az a rovar sem

haladhat egyenesen a fels cs felé,

hanem szintén a kamara fenekére csapó-

dik le. És a gyakorlatban ez tényleg igy

is van, mert 8—10 rovarnak egymás után

történt gyors felszívása után, azok tény-

leg a kamara fenekén vannak. Most az

exhaustor fels dugóját felnyitjuk s azt

nyitott szájával lefelé fordítva, a szintén

felnyitott cyankáliumos, vagy más gyjt
üveg szájára helyezzük. A kamarába fogott

rovarok legnagyobb része most önként

dobja magát a gyüjtüvegbe, míg a kama-

rában maradtak óvatos rázassál könnyen

a gyüjtüvegbe terelhetk,

A mellékelt rajz különben az egész

Walter-féle exhaustort igen jól tárja

elénk a Winkler & Wagner bécsi czég

(XVlII.,Dittesgasse 11.) pedig igen olcsón

szállítja.

Én már a múlt évben gyjtöttem ezen eszközzel s mond-
hatom, hogy a vele elért eredmény felette meglep volt. Nem is

tudom magamnak elképzelni, hogy egy rovarász, kivált coleop-

terológus, ha egyszer dolgozott vele, többé nélkülözni bírná.
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Irta Csiki Ern.

XII.

1. nem: Hylastes Erichson.

{To7nicus Beclel).

A fej rövid és széles ormánynyá kihúzott. A csápok az

ormány végén elhelyezettek és harántos mély barázdákba befek-

tethetk, az ostor hét ízbl áll, a bunkó rövid tojásforma és

gyrzött. A szemek tojásformák, hosszúkások, elüls szélük ép.

Az állon elül élecske van. Az eltör háta körülbelül olyan hosz-

szú mint a milyen széles, hosszanti középvonala sírna. A szárny-

fedk tövükön egyenesen lemetszettek, szegélyük itt nem vagy

gyengén kiemelked. A mellt az elüls csípk eltt mélyen

benyomott, a mélyedést kétoldalt éles szegély határolja. A test

alak hengeres, felül nem vagy gyengén szrös, színe fekete vagy

sötétbarna.

Az idetartozó fajok a tlevehíek gyökerét lakják, abban

fejldnek.

A fajok meghatározó kulcsa:

1. Az eltör háta olyan széles mint hosszú; vagy hosszabb,

felül (a korongja is) pontozott, gyakran sima hosszanti

középvonallal vagy bordával, ell nem befzdött. —
1. alnem: Hylastes s. str. __. ._._.. ... 2

— Az eltör háta sokkal szélesebb mint hosszú, elrefelé er-

sen keskenyed, felül ránczolva pontozott, finom sima közép-

éllel. — 2. alnem: Hylurgops Lee.___ ._. 7

2. Nagyobb fajok, melyek legkevesebb 4 mm. hosszúak. A
szárnyfedk hátul sárgán hamvasán szrösek. .„ ._. ... 3

— Kisebb fajok, 3 mm.-nél nem nagyobbak. .„ ._. 4

3. Az ormány középs éle hosszú, hátsó részéig terjed. A
szárnyfedk tövükön egyenesen lemetszettek. 1. ater.

— Az ormány középs éle rcvíd, csak a csúcs harántos bemélye-

désére szorítkozik. A szárnyfedk tövükön öblösek.

2. cunicularíus.
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4. Az eltör háta másfélszer oly hosszú mint széles, felülete

erteljesen pontozott, a pontok hósszúkások helyenként rán-

czokká folynak össze. 3. lineáris.

— Az eltör háta kissé vagy alig hosszabb mint széles, felül

tírün pontozottak, a pontok kerekek. ... _._ ... .__ ... 5

5. A szárnyfedk pontsorai erteljesek és mélyek, a közterek

keskenyebbek mint a pontsorok, egész hosszaságukban egy

sörtesorral fedettek. 4. attenuatus^

— A szárnyfedk pontsorai finomak, a közterek szélesebbek

mint a pontsorok, elül két, hátul egy finom sörtesorral

fedettek. ._. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

6. Az eltör háta hosszabb mint széles, oldalt gyengén kere-

kített az ormány tövén hosszanti rovátkák vannak.

5. angustatus.

Az eltör háta olyan hosszú mint széles, oldalt ersen kere-

kített az ormány tövén hosszanti rovátkák nélkül.

6. opacus.

7. Nagyobb (4.5—5 mm.), az eltör háta sokkal keskenyebb

mint a szárnyfedk, utóbbiak közterecskéin csak hátul van

szemcse- és sörtesor. 7. glabratus.

— Kisebb (3 mm.), az eltör háta csak kissé keskenyebb mint

a szárnyfedk, melyek közterein a szemcse- és sörtesor

majdnem tövükig terjed. 8. palliatus.

A fajok leírása:

1. Hylastes ater PaykuU (chloropus Duft., pinicola Bedel

piniperda Pabr.)

Fényl fekete, a csapók és a lábfej barnás-vörös. Az ormány

csúcsán összenyomott és a homlokkal egyformán pontozott, köze-

pén hosszanti élecskével.

Az eltör háta hosszúkás majdnem tojásforma és felül lapí-

tott, srn és mélyen pontozott, oldalai majdnem párhuzamosak.

A szárnyfedk több mint kétszer oly hosszúak mint szélesek,

pontozatlan barázdások, a barázdák a csúcson mélyítettek, a

varrat melletti barázda is kissé mélyebb mint a többi, a közte-

rek szélesek, elül finoman pontozottak, hátul fíuoman szrösek
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és ránczoltak. A hátsó lábszárak belúl a csúcson súrün szrö-

sek (í) és az utolsó haslemezen is sárga szrökkel fedett göd-

röcske van. Hossza 4—4.5 mm.
Elfordul egész Európában és Szibériában. Magyarországon

(Újpest, Péczel, Kalocsa, Jádvölgy, Zircz, Nyitra, Trencsén, Tá-

trafüred, Turkul-hegy, Pajnavölgy, Szászrégen, Borszék, Gyeké,

Lotriora-völgy, Retyezát). Boszniában (Cevljanovic, Vucjaluka) és

Dalmácziában (Meleda) elterjedt.

Tápnövénye az erdei feny (Pinus silvestris), továbbá ' a

fekete feny (Pinus nígra), a havasi feny (P. cembra) és a ten-

germelléki feny (P. maritima). Az idjárás szerint márczius vagy

áprilisban rajzik és három hónap múlva az els és októberben a

második nemzedéke kifejldött, st egyes években egy harmadik

nemzedék is elfordulhat. Az anyamenet függleges, illetleg

rézsútos és többnyíre a kéreg alatt, ritkán mélyebben halad, a

lárvamenetek szabálytalanok. Bogarunk a fiatalabb (4—12 éves)

fák gyökerét támadja meg és nem ritkán tetemes károkat okoz

var. brunneus Erichs.

Szárnyfedi rövidebbek, nem egészen vagy alig kétszer oly

hosszúak mint szélesek, erteljesen pontozottak, a bels ponto-

zott barázdák mélyebbek, a közterek keskenyebbek. Rozsdabarna

vagy fekete, a csápok és a lábfejízek rozsdavörösek.

Elfordul a törzsfajjal együttesen, de ritka, egyetlen " hazai

ismert termhelye a Szeben-hegység.

Különfélék.

A méh társadalma. Mióta Maeterlinck, a nagy belga

költ, oly gyönyör könyvet írt róluk, divatossá váltak a méhek.

Legutóbb Gaston Bonnier olvasott föl a franczia akadémia

egyik ülésén rendkívül érdekes adatokat a méhek társas érzékérl,

és a maga kísérleteirl számolt be. Ha — úgymond — az édes

virágnedv helyett tiszta mézcseppet adunk a méhek útjába, a

kolónia rögtön tudja, hogy másfajta czukros anyag a mostani.

A titokzatos bizottság, mely a társaságot kormányozza — Maeter-

linck könyvében a méhfcörzs szellemének nevezi — úgy látszik,

arra a gondolatra jut, hogy a munkások valami más, a királynét

vesztett, elzüll kaptárból hozták a mézet. Rögtön megadják a harcz-
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jelet s csakhamar nagy tömeg méh röpül a méz helyére, hogy meg-

keressék a kaptárt, mely mintegy a képzeletükben él. Érdekes

Bonnier-nak még egy kísérlete. Ha a méhek közelébe cznkor-

darabot teszünk, rögtön tudják, hogy czukortartalmú az anyag. A
rágójuk azonban nagyon is gyönge, hogy letörjenek belle. Ekkor

igy segítenek magukon : Nagy tömegben a legközelebbi víztartó-

hoz röpülnek, vizet hoznak s benedvesítik a czukrot, amíg folyós

szirup nem lesz belle. Ekkor fölszivják és elszállítják a kap-

tárba. Bonnier végül még annak a nézetének adott kifejezést,

hogy az egyes méhnek nincs intelligenczíája, de az egész méh-

társadalomnak mindig helyes az ítélképessége és ez egész min-

den helyzetben gyorsan és okosan cselekszik.

A szüzennemzésrl. Legújabban külön kötetben Dr.

Kuekuck M. azt igyekszik kimutatni, hogy a mézel méhnél

nem fordul el a szzen nemzés, mint azt 8 í e b o 1 d kísér-

letezései óta hitték, s ebbl azt következteti, hogy a szzen

nemzés áltában téves fogalom, mint mvének már czíme is

fennen hirdeti (Es gibt keine Parthenogenesis). A méhekre nézve

lehet igaza (nem vizsgáljuk), de hogy a lepkéknél egyáltalában

nem ritka a szzen nemzés, azt még Kuekuck úr sem fogja

tagadni, ha tüzetesebben foglalkozik ezzel a tárgygyal, mvét
egyébiránt bvebben fogja ismertetni egyik szakemberünk, aki

számos kísérleteket végzett.

Staphylinidákat, még pedig J./eoc^arma-fajokat óhajt szerezni

Dr. Fényes A. Cahforniában él bogarász hazánkfia, elnevezett

fajokból 12 név nélküli fajokból 24 példányt, a termhely

jelzésével. Esetleg adna cserében is ritka amerikai Aleocharina-

fajokat. Ajánlatok (árral) czimére . intézendk : P a s a d e n a,^

Californía, U. St. of America.

Irodalom.

Reitter, Edm., Díchotomísche Übersicht der blinden
Silphiden-Gattungen. (Wiener Entom. Zeitg. XXVII.

1908, p. 103—118.)

A barlanglakó vak Sílphidák utáni szorgos kutatás nap-nap

után új nemek és fajok felfedezését eredményezte, úgy, hogy

szerz nagyon háládatos muukát végzett, a mikor az öszzes

eddig leírt nemek és alnemek jogosultságát tisztázta és azok
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meghatározására kulcsot állított össze,

nemek a következk

:

Ezek szerint elfogadott

18.1. Antroherpon Reitt.

2. Leptoderus Sclim.

ö. Astagobius Reitt.

Spelaeobates J. Mull.

Parapropus Ganglb.

Protobrachartliron Reitt.

Aplioleuonus Reitt.

8. Haplotropidius J. Mull.

subg. Spelaetes Apfb.

subg. Haplotropidius s. str.

9. Leonhardia Reitt.

Leonhardella Reitt.

subg. Victorella Reitt.

subg. Leonhardella s. str.

Spelaeodromus Reitt.

Pholeuon Hampe.
subg. Apropeus Reitt.

subg. Pholeuon s. str.

subg. Parapholeuon Ganglb.

Charonites Apfb.

Adelopidius Apfb.

Pholeuonopsis Apfb.

(Blattodromus Reitt.)

*i6. Anillocharis Reitt.

*17. Silphanillus Reitt.

A felsorolt nemek közül a

Birodalom területén is elfordulnak

*4.

*6.

*7.

10.

ni.
n2.

ns

n5

19.

20.

21.

2^.

23.

24.

25.

26.

27.

29.

30.

=31,

Drimeotus Mill.

subg. Drimeotus s. str.

subg. Fericeus Reitt.

Hexaurus Reitt.

Oriotus Mill.

Ardecheus Reitt.

Diaprysius Ab.

Troglodromus Dev.
Isereus Reitt.

Cytodromus Ab.

Troeharanis Reitt.

Antroeharis Ab.

Troglophyes Ab.

subg. Troglocharinus Reitt.

subg. Troglophyes s. str.

Perrinia Reitt.

Spelaeochlamys Dieck.

Bathyscia Schiödte.

subg. Aphaobius Ab.

subg. Bathyscina Reitt.

subg. Mehadiella Csiki {Fri-

valdszkya Ganglb.)

subg. Sophrochaeta Reitt.

subg. Bath}sciella Jean.

subg. Bathyscia s. str.

csillaggal jelöltek a Magyar

Karny, H., E r g e b n i s a e e i n e r o r t h o p t e r o 1 o g i-

schen ííxkursion an deu Neusidíer-See
(Wiener Entom. Zeitg. XXVII., 1908. p. 92-98.)

Az orthopterologusok legfiatalabb és irodalmilag már is leg-

termékenyebbje a múlt évben a Fert tó környékére tett kirán-

dulásáról számol be ebben a közleményében. A fajok közül a

Dunántúli tájra újak: Conocephalus nitíclulus (Boz és Balfs között),

Gampsocleis glabra (Védeny, Pátfalu, Mexikó*, Hidegség), Platyc-

leis affinis (Védeny, Pátfalu, Bánfalu, Pomogy, Mexico, Hidegség),

Pl. montana (Védeny, Pátfalu), Oedíjjoda coerulescens var. margi-

nata (Védeny, Pátfalu, Ilmic, Sphingonotus coeridans (Védeny,

Pátfalu), Aioloqus strepens (Védenytl Balfs-ig közönséges), A. ter-

(jesiinus var. paujionicus (Védeny, Pátfalu, Ilmic, Bánfalu, Po-

mogy, Mexikó, Hidegség), Cliorthwjms cdhomarginatus var. maxima
(Pátfalu Mexikó ; Magyarországra új), Omocestus nigromaculatus

(Mexikó, Hidegség). Végül Pachytylus migratorms-noi elmélkedik,

mely fajt újabban a Fert környékén nem sikerült gyjtenie és

melyet valószínleg a csatornázás pusztított ki. Csiki Ern.
*Község a Hanságban.



A rovarászát mint sport. '^

Irta: Dr. Horváth Géza.

.NapjainJvban a sportolás korszakát éljük, A modern embf

most mindenütt és mindenbl sportot z. Rohamosan elterjedtek

és buzgó hivekre találtak a sport különféle nemei hazánkban is.

A dolog természetébl és a magyar temperamentumból folyik,

hogy nálunk leginkább azok a sportok divatosak és népszerek,

a melyek lehetleg sok zajjal, hhóval, vetélkedéssel és hival-

kodással vannak összekötve. Ellenben azok a sportok, melyeket

csak csendes elvonultságban magunkba szállva és csupán a saját

magunk gyönyörségére szokás gyakorolni, azok már nem igen

tudtak nálunk tért hódítani. Ilyenek péld. a horgászat, a növény-

gyújtes vagy akár — rovarászát.

.;A rovarászát? Hogyan? Hát sport tárgya lehet-e vájjon a

rovargyjtés is?'" — fogja bizonyára nem egy olvasónk csodálkozva

kérdezni. A legtöbben alkalmasint úgv vélekednek, hogy a rova-

rászát csak a bogai-ak és lepkék után való szaladgálásból áll és

csak gyermekeknek való játék, de nem komoly embereknek való

foglalkozás. Vagy legfeljebb azt hiszik hogy ha már felntt em-

berek adják reá a fejket, akkor azok csak szorosabb értelemben

vett szaktudósok lehetnek, a kik tudományos szempontból szak-

szeren tanulmányozzák a rovarokat.

Pedig ez nem áll. A két szélsség, a gyermekjáték és a tu-

1) Mutatvány „Az Állatvilág" czlm folyóirat 1908. évfolyamának 2.

számából.

Rovartani Lapok XV. 5 és 6. C1908. VI. 25)
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dományos foglalkozás között van még eg}' széles középút, és ez

az, a melyen a rovarászát mint sport foglal helyet.

Nyugat-Európában, a honnan a különféle sportok divatja

hozzánk került, számos olyan felntt férfi, st n is van, a ki

nagy kedvvel foglalkozik rovargyjtéssel. Teszi ezt a saját szóra-

kozására és gyönyörségére, a nélkül, hogy tudós számba akarna

menni. Ámbár nem ritkán megesik, hogy ilyen egyszer mked-
vel, ha különben van benne tehetség és hajlam, idvel egészen

derék szakemberré növi ki magát.

Atalánosan ismert és elfogadott igazság, hogy a test er-

sítésére s az életenergia fokozására a szabadban való mozgás

szükséges. A nálunk divatos sportok közül aránylag még legjob-

ban megfelel e czélnak a turistaság. De mennyivel élvezetesebbé

és mulatságosabbá válik a turistaság, ha kirándulásainkon nem-

csak a bejárt kilóméterek számát, nemcsak a megmászott hegy-

csúcsok tengerszinfeletti magasságát tartjuk számon, hanem a

minden lépten-nyomon utunkba akadó természeti tárgyakat, álla-

tokat, növényeket, kzeteket stb. is megfigyeljük. A puszta meg-

figyelés azonban múlékony, emléke csak ideig-óráig marad iTieg;

de állandóan megrizhetjük és még évek múlva is újra felidéz-

hetjük a kellemes emlékeket, ha a kirándulásaink alkalmával lá-

tott és megfigyelt tárgyakat — a mennyire tehetjük — magunk-

kal visszük, alkalmas módon konzerváljuk, egy szóval magunk-

nak bellük gyjteményt csinálunk.

Azok között a természeti tárgyak között, a melyekkel a

szabadban talákozunk, a legvonzóbbak és legérdekesebbek bizo-

nyára az állatvilág képviseli. Az állati élet és csodás jelenségei

mindenkor nagy mértékben lekötötték a gondolkozó ember érdek-

ldését. Nincs oly állatcsoport, mely a vele való foglalkozást meg
ne érdemelné; mindamellett azt hiszem, hogy a mkedvel a

legtöbb élvezetet mégis csak a rovarászatban fogja feltalálhatni.

A rovarászát nem igényel sem sok költséget, sem sok el-

zetes szakismeretet

Valamennyi állatcsoport között a legszámosabbak a rovarok.

Tartózkodásuk, életmódjuk, szokásaik oly változatosak, hogy a

rovargyüjt minduntalalan új megfigyelésekre, új meglepetésekre

lehet elkészülve. A különféle gyjtési módok és fortélyok a szó-

rakozásnak kiapadhatatlan forrásai, melyekbl mindig több és

több élvezetet meríthet. Kora tavasztól kés szig szabadon va-
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dászhat erdön-raezn (még vadászjegyet sem keU váltania) és

biztos lehet benne, hogy soha sem fog üres kézzel hazatérni.

Ha ideje, egészsége vagy kora a fárasztó túrákat nem en-

gf^dik meg, akkor kisebb kirándulásokkal is beérheti. A kisebb

kirándulások is mindig élvezetesek és érdekesek; érdekesek még
akkor is, ha a gyjt ugyanazon a vidéken egy és ugyanazt a

helyet kisebb-nagyobb idközökben ismételve keresi fel. Mert

egy-egy helynek a rovarvilága az évszakok elöhaladtával úgy-

szólván hétrl-hétre folyvást változik; némely fajok eltnnek és

mások jelennek meg helyettük az élet színpadán.

St még akkor sem csappanhat meg a rovarász érdekldése

ha éveken keresztül csak bizonyos kisebb területre, péld. csak

egy-két község határára volna kénytelen szorítkozni és jóformán

mindig csak ugyanazokon a helyeken kellene vadásznia. Még
ennek is megvan a maga elvezetés oldala. Ha a gyjt jól is-

meri már vadászterületének minden zegét-zúgát. akkor mindig

tudja, hogy hol és mikor találhat meg bizonyos rovarfajokat

akkor minden kiránduláson mindenütt régi ismerseivel találkozik

és évrl-évre élvezi a viszontlátás örömeit.

A mi rovarvilágunlv egyébiránt oly gazdag, mondhatnám

majdnem kimeríthetetlen, hogy alig van oly rovarászati kirán-

dulás, a melyen a szemes és ügyes gyjt legalább egy-két,

addig ott még nem észlelt fajt ne ejtene zsákmányul.

És mekkora örömöt okoz aztán valami új vagy ritka rovar-

nak a megtalálása! A kinek még nem volt benne része, az nem

is igen fogja ezt megérteni. Némi fogalmat adhatnak azonban

talán róla egy szellemes franczia rovarász. Charles Nodier kö-

vetkez szavai ; ..Kéjes gyönyörségtl reszketek még most is,

ha eszembe jut az a jelent, a mikor életemben az elsó aranyos

futrinkát {Carabus auronitens) megpillantottam, a mely egy vén

tölgyfa kidlt törzsének nyirkos árnyékákan volt meghúzódva

és úgy tündökölt ott, mintha a Nagy-Mogul boglárjából kiesett

kérbunkulusk lett volna. Jól emlékszem, hogy egy pillanatra

egészen meg voltam bvölve ragyogásától és kezem úgy reszke-

tett a felindulástól, hogy többször kellett felé nyúlnom, a míg

végre valósággal megfogtam. Milyen boldogok a gyermekek, és

milyen sajnálatraméltóak a felnttek, ha nem maradt elég böl-

cseségük arra, hogy ismét gyermekekké tudjanak válni!"

De magával a gyjtéssel még nincsenek kimerítve a rova-

rászát örömei. A hazahozott zsál mány kikészítése preparálása
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ismét új szórakozást nyújt. A ki pedig lepkészettel foglalkozik,

annak a gyjtött hernyók felnevelése, etetése és gondozása szol-

gál kellemes idtöltésül. St még a hideg téli hónapokban is, a

mikor mindent hó és jég borít s a természet téli álmát aluszsza,

folyvást foglalkozhatik és szórakozhatik a rovarász. A meleg

szobában elveszi gyjteményét; rendezgeti, meghatározza és

helyére beosztja az egész éven át szerzett zsákmányt, miközben

minden egyes rovar visszaidézi emlékébe a szabadban töltött

vidám órákat.

A rovarászát oly egészséges sport, mely a testet és lelket

egyaránt felüdíti. Kellemesen szórakoztat, megóv az unalom ellen,

felvidítja a kedélyt és megvigasztal bánatunkban. Tudok nem
egy esetet, hogy olyanok, a kiket az életben a sors súlyosan

meglátogatott, egyedül csak a rovarászatban találtak enyhülést

és vigasztalást.

A ki egyszer a rovarászatot megkedvelte, az többé nem
igen hagyja abba, hanem életfogytáig hive marad. Egyik legjele-

sebb hazai rovarászunk, az 1870-ben 72 éves korában elhunyt

Frivaldszky Imrének életrajzában olvassuk a következ jellemz

sorokat: „Midn a legtöbb emberekben a szenvedélyek elbbre

haladt korban lassan elnémulnak, Frivaldszky Imre azon szenve-

délye, melylyel a természet és a természeti tárgyak iránt vi-

seltetet, élete fogytáig ugyanazon erben megmaradt és ugyan-

azon élvezetet nyújtotta, mint ifjú korában. Egyik korán elhunyt

veje, Bárczy Károly, elttem e szavakat mondta ipjáról, Fri-

valdszky Imrérl: Nem ismerek szerencsésebb embert az ipámnál

még most is ugyanazon szenvedélylyel fürkész és búvárkodik,

ugyan azon szeretettel viseltetik a természet kedvencz tárgya

iránt, mint azt csak egy 24 éves fiatal ember teheti". (Dr

Nendtvich Károly: Frivaldszky Imre életrajza. Pest, 1872.)

Melegen óhajtom, hogy a rovarászát, mint sport, hazánkban

minél több kedvelre találjon. Talán akad olvasóink között is

egyik-másik, a ki kedvet fog hozzá kapni. Elre biztosíthatom,

hogy nem fogja megbánni és hogy a legrövidebb id alatt meg
fog gyzdni róla, hogy milyen igaz a franczia rovartani társu-

latnak ismeretes jelmondata; Natura maximé marinda iii minimis.
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Kecskemét környékének szitaköt-faunája.

Irta Bodócs István.

Különös jelenség, hogy a törzsökös magyarság gyüjtme-

denczéjének, a nagy magyar Alföldnek természeti viszonyai mily

kevéssé ismeretesek az ország egyéb vidékeihez képest. Pedig

az Alföld rovarvilága sokkal érdekesebb és változatosabb, mint-

sem az els pillanatra gondolni lehetne, s kutatása igazán meg-

érdemli a fáradságot. No de reméljük, hogy a „Földrajzi Társa-

ság" kecskeméti vándorgylése az Alföld tüzetesebb kutatásának

felviradó hajnalát jelenti.

Ami magát Petfinek „hírs város "-át, a Duna-Tiszaköz

emez si metropolisát illeti, itt ebben a tekintetben még elég jól

állanak a viszonyok, mert itt egy Biró Lajos és egy Hollós László

nevével találkozunk, kik Kecskemét környékének állat-, illetve nö-

vényvilágát a millenium alkalmával kiadott monographiában meg-

ismertették a világgal

Azóta azonban a rovarvilág rendszeres kutatásával senki-

sem foglalkozott Szakember nem igen jár ezen a tájon, a kecs-

keméti illetékesek pedig elssorban inkább szlsgazdák. Pedig

a város óriási, 200.000 holdnyi határterületén nagyon hálás

dolog lenne, a kutatás, mert hiszen a lepkék, reczés- és álre-

czésszárnyúak rendje még mindig „terra incognita".

A következkben Kecskemét szitaköt-faunáját kivánom is-

mertetni, illetve a faunához adatokat nyújtani. A rendszeres ku-

tatással tudtommal még senki sem foglalkozott, mindössze Biró

Lajosnak köszönünk néhány adatot Kohaut monographiájában.

Ismertetésemhez 4 évi gyjtés szolgál alapul, melynek folyamán

öcséimmel majdnem az egész határterületet átkutattam Nagy-

Kröstl Félegyházig s a Tisza partjától Fülöpszállásig.

Gyjtésem eredménnyé 27 faj, köztük a Lestes macrostigma,

mely a faunakatalógus szerint „ritka" faj s mindössze két hely-

rl (Budapest és Nagyszeben) ismeretes az egész országban, ho-

lott Kecskeméten a „8zék-tó" körül százával található. Ez is

mutatja, hogy az úgynevezett „ritka" fajok száma a faunaterü-

letek tüzetes átkutatásával nagyon meg fog csappanni,

A fauna általános képét a következkben adom

:

Amikor a tavaszi fuvalom nyomán susogni kezd a megbar-
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nult nádas, megjelenik gyöngéd termetével az áttelelt Sympycna
fusca. Ez a tavasz hírnöke a szitakötk között, de mire viráger-

dbe borul a „hirs várost" környez 8.000 holdnyi gyümölcsös,

már eltnik s helyette megjelenik a boglárkáktól himes rétek fe-

lett csapongó Libelulla depressa, mely a quadrimactdata-vsl együtt

egészen a kánikuláig kitart s kiaszott vén példányokban egyes

nstényei még augusztusban is találhatók.

Ezek nem távoznak oly messze a vizektl, mint pl. a Dip-

lax- és Lestes- félék, s azért inkább a határterület nyugati ré-

szében találhatók.

Késbb megjelenik a Libella cancellata és hrunnea, mégpe-

dig a Sympgcna fusca fiatal ivadékával egyidben június végén.

Ezentúl a Di])lax-ok uralma kezddik. Bármerre járunk is

az „arany kalászoktól ékes rónaság"-on, a pusztai legelk, rétek

a várost környez „szlhegy "-ek között, a forró nyári napsugár-

ban messzirl ragyognak a Diplax-ok szárnyai.

Egyes fajaik nem egyszerre jelennek meg. Idrendben els

a sanguinea július második felében. Azután jön a vulgata aug.

elején, a meridíonalis aug. közepén s a striolata aug. végén.

Ezekkel egyidben a Lestes barbára adja a táj képét. Ez a

környék legközönségesebb szitakötje, mely egész nyáron mindig

és mindenütt található.

A vizek körül élénkül a fauna. A nedves rétek fölött egész

légió Mycronymjiha röpköd, nagyobb tavak körül pedig ragyogó

Calopteryx-ek úsznak különös lassú repüléssel a forró nyári le-

vegben.

A Tisza melletti vizeknél, s a szikrai nádas tündérrózsái

fölött vadul czikázik az Aeschna affinis és a mixta, lesve a nád

közt meglapuló nstényeket. Órákon keresztül keringenek ugyan-

azon hely körül anélkül, hogy kifáradnának.

A Tisza partján találjuk a fehértestú Platycnemis-t, a 8ze-

kerczéstónál pedig a környék legnagyobb, de egyúttal legritkább

szitakötjét, az Anax Parthenope-t.

Ha ezekhez hozzá számítjuk a kevésbé gyakori AgHonokat
és az Erythromma najas-t, a fauna általános képét ki is merítettük.

A következkben adom a gyjtött fajok jegyzékét a fauna-

katalogus sorrendjét véve alapul.
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I. Fam. Libellulidae.

Leucorliinia pectoralis Charp. Nem gyakoi'i. Tavasszal repül.

Sympetrum flaveolum Liiiii. Ez a genus legkevésbé gyakori faja;

V'ulgatum Linn., striolatum Charp., meridionale Selys és sangui-

neum Mull. mindenütt közönséges fajok aug.— szept.

Libellula quadrímaculatum Lilin, a határterület nyugati felé-

bon gyakoribb. Ugyanigy az

:

Orthetrum brunneum Fonsc. és cancellatum Linn.

II. Fam. Aeshnidae.

Oomphus flavípes Charp. A szikrai nádasban, Alpár körül.

Nem gyakori.

Atiax Farthenope Selys. Bugacz, Szekerezéstó. Nem gyakori.

Aeschna colubercula Harr. Szikra, Mkert, a következvel

:

affinis Lind. Nagyobb vizeknél. Meglehetsen gyakori.

Calopteryx sple^idens Harr. és virgo L. Nagyobb vizek mellett

Platyc7iemis pennipes Pali. Szikrai nádas, Tiszai töltésnél

gyakori.

MicTonympha pnmilio Charp. és elegáns Lind. Vizek körül

nagyon közönséges.

Enallagma cyathigerum Charp. Gyakori a következvel.

Coenagrion pidcliellum Lind.

Erythromma najas Haiis Mkert. Kevésbé gyakori.

Lestes macrostigma Eversm. Kohaut szerint az egész ország-

ban ritka. .A Széktó körül azonban nagy mennyiségben található.

Dryas Kirby a következvel: virens Charp. kevésbé gyakori; bar-

barits Fabr. Mindenütt közönséges.

Sympycna fusca. Lind. Közönséges

A íajok száma 27 tehát a hazai szitakötféléknek majdnem

fele megtalálható a „hirós város" téres síkságain. Ezzel azonban

Kecskemét szitaköt faunája még nincs teljesen kimerítve s re-

mélhetjük, liogy a tüzetesebb kutatás folyamán még elkerül

néhán^/ alföldi faj.

Végül hálás köszönettel kell megemlékeznem Mocsáry
Sándor nemz. múzeumi igazgató-r úrról, ki a gyjtött fajok egy

részét revidiálni szíveskedett s igy további kutatásomat nagyban

megkönnyítette.
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Magyarország pillangói.

Irta : A. Aigner Lajos.

XXVL
4. nem. Pararge.^)

Nagyobb pillangók, szárnyuk többé-kevésbé sötét- barna,

világosabb szalagokkal és szemekkel díszített ; az alsó szárny

szegélye kissé hullámos. A szem szrös ; a csáp bunkója többnyire

hirtelen megvastagadott ; a tapogató keskeny, végsó íze rövid;

az els lábak igen vékonyak, a nstényé ersebb. A hernyó orsó-

alakú, rövid gyér szrzettel borított, zöldszínú. A báb fejjel

lefelé függ. A 14 palearktikus faj közül 7 hazánkban is honos.

1. A fels szárny csúcsán egy szem, olykor még 1—2 apró

szem álL_. ... .. ... ... ... ... ... ... ... 2
A fels szárny szegélyén 5, az alsó szárnyon 3—6 szem áll 7

2. Az alsó szárny szemei alul egyszerek vagy pontalakúak 3

Az als szárny szemei alul ketts sárga keretúek ... ._.. 5

3. Alul az alsó szárnyon 4—5 sárgás pont áll fekete árnyék-

ban ; az alapszín zöldes-sárga. A felület barna, vörös-sárga

foltokkal ékesített... ... ... ... .. ... ... ... ... .. Egeria L.

Alul az alsó szárnyon egy sor szem áll, a fels szárny

csúcsán lev igen apró ... ... ... ... ... _._ ... — .„ 4
4. Alul az alsó szárny zugán egyszer szem áll. A felület

szürkésbarna; a fels szárnyon nagy vöröses-sárga folt és

csúcsán egy szem áll; az alsó szárnyon 1—2 pont van

Clymene Esp.

Alul az alsó szárny zugán ketts pupilláju szem áll. A
felület szürkés-barna ; a fels szárny közepén nagy vöröses-

sárga folt, csúcsán apró szem áll ; a nstényen az elüls

szegélyen s az altesten néhány fehéres-sárga folt, az alsó

szárnyon 3 szem mutatkozik... .__ ___ ... Roxelana Cr.

5. A felület rozsdavörös, csipkés barna harántos sávokkal,

melyek a nstényen keskenyebbek ; a fels szárny csúcsán

pupillás szem áll ; az alsó szárnyon a szegély eltt rozsdás-

vörös szalagban 4—6 szem van. ... ... ... .„ . . Megaera L.

A felület szürkés-barna, rózsaszín szallaggal vagy foltokkal 6

6. Az alsó szárny közepén gyönge csipkés vonal; a fels

1) pára : mellette és Arge (Melauargia) genusnévböl alkotott név vagyis

ama genushoz közelálló.
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szárny szalagja igen megfogyott ; a szemek keskeny kere-

tnek. Alul a fels szárny a bels szegélyen kevéssé vöröses-

barna ; egyébként igen hasonló a Maera-X^oz, de kisebb és

sötétebb szinezés. ._. ._. .._ ... ... ._. ... ... ... Hiera P,

Az alsó szárnyon nincsen csipkés vonal ; a fels szárny

szalagja jól kifejlett; a szemek széles keretúek. Alul a

fels szárny a bels szegélyen igen szélesen vöröses-

barna ... __ _.. ... ... ... ... .... ... ... __- .__ Maera L.

7. A feJüiet barna, egy sor vak szemmel, melyek halvány-

sárga keretben állnak s alul pupillások. ... ... __. Achine Se.

34. Pararge Egeria L.^)

L i n n é, Systema Naturae. Ed. X. p. 473. (1758) ; B a r r e 1 1,

The Lepid. of the British Islands. I. tab. 31.(1892) ; Meo7ie Esper
Die europ. Schmetterl. in Abbild III. tab 95. fig. (1789).

A szárnyak barnák, vöröses-sárga foltokkal; a fels szárny

csúcsán pupillás szem áll. Alul az alsó szárny zöldes-sárga, a

szegély felé ibolyás szürke, sötét árnyékban 4--5 fehéres ponttal

van. Kifeszítve 3o— 42 cm.

Hazánknak csak délebb tájain, Fiúménál és Dalmácziában

fordul el ; a világosabb színezés var. egericles L.2) azonban

országszerte található, helyenkínt ritka, de általában gyakori. 2

ivadékban, (ápr. közepétl jun. elejéig és jul elejétl aug. köze-

péig) nagy példányokban (kifeszítve 38- 43 cm.) fleg árnyékos

erdei utakon röpül.

A sárgás foltok gyakran kisebbek az inkább barnás-sárga

törzsfajéinál. Budapesten olykor igen nagy, egészen fehéres

pettyeket. Hunyad-megyében pedig még valamivel nagyobb, inkább

csontszinú foltokat visel.

A két alak közti átmenetet képezi a var. vulgáris Z. melyet

Fiume környékén figyeltek meg.

Petéje csaknem gömbalakú, fehéres. Hernyója halvány zöld,

hátán 2 fehér vonal által szegélyezett sötét-zöld sáv, oldalt fehé-

res-sárga ketts vonal fut le, 29-30 cm. hosszú; májusig és

júliusban Trüicum repensen (taraczkbúza) él. Báija világosabb

vagy sötétebb zöld vagy barnás, fehérszegélyú szárny hüvelyek-

kel; kitelel.

1) Olasz nimfa.

2j Az egeriához hasonló.
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Elfordul az összes szomszéd országokban ; A.-Ausztria IV—VI,

VIII- IX, F.-Ausztria IV—V. Vll—VIII, Karinthia V—VIII, Morva-

és Csehország, Szilézia és Galiczia IV—V, VII, Bukovina IV—VI,

VII—VIII, Románia V—X.

Elterjedési hre: Finnországtól Tunisig 61—35d és a Kanári-

szigetektl Ferganáig 1—82*^

35. Pararge Clymene Esp/)

E s p e r. Die europ. Schmetterl. in Abbild. II. tab. 85. fig.

1—3 (1783).

A szárnyak szürkés-bainák ; a fels szárny közepén vöröses-

sárga nagy folt terül el és csúcsán pedig sárgakeret apró szem;

az alsó szárny szegélyén 1—2 szem áll (a nstényen sárga

keretúek). Alul a fels szárny vöröses-sárga, sötét szegélylyel

;

az alsó szárny szürke, zugán egyszer szemfolt van ; a szegélyen

lev sárgakeret szemek aprók és többnyire pupilátlanok. Kife-

szítve 44—58 cm.

Hazánkban Orsován az Allion-hegységben és Herkulesfürdn

a Domogleden fordul el 1100 m, magasságban. Mind a két

helyen igen szk területre szorítkozik és többnyire sr erdben

röpködve, szerfölött nehezen fogható. Egyik gyjt p, o. azt

írja : .,Ha már a Roxelana nehezen fogható, a Clymene még tízszer

oly nehezen keríthet meg". Erdélyben is fogtak már, de a term-

hely ismeretlen. Nálunk éri el nyugati irányban elterjedésének

végs határát.

Hernyója zöld, hátán és oldalán sárga sávok futnak le, feje

kihegyezett ; füvekén él.

Elfordul a szomszédországok közül Romániában is.

Elterjedési hre : Saratowtól Kis-Azsiáig 52—40** és Mehádi-

ától Sareptáig 40—65".

36. Pararge Roxelana Cr.^)

Craner, Papillons exotiques tab. 161. fig. C P. (1782).

A szárnyak szürkés-barnák ; fels szárnya közepén vöröses-

sárga nagy folt, csúcsán pedig apró t^zem van; az alsó szárny

szegélyén 3 sárgakeret szem áll. A nstény fels szárnyán az

^) Prometheus anyja.

-) 11. Szolimán szultán kedvese.
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elüls szegélyen egy, és a csúcsán két apróbb sárgás-fehér folt

mutatkozik; erei és szegélyei sötét-barnák, a vöröses-sárga nagy
folt jóval terjedelmesebb. Alul a fels szárny vöröses-sárga,

szegélyei barnák, a csúcsán lev szem sárga keret ; alsó szárnya

szürkés-barna, közepén két csipkés csík fut le ; szegélye eltt 2
apró és 5 nagy szem sorakozik, melyek közül a zugon álló ketts
pupillája. Kifeszítve 50—60 cm.

Hazánkban csak Mehádiánál és Orsovánál fordul el (június

közepétl július közepéig.) Az Allion hegyen, Orsovánál, sr
bokros erdben röpül, Herkulesfürdnél rendszerint igen magasan
száll a fák körül, de gyakran lejön az erdei utakra és a fák

derekán ül. Általában nagyon nehezen fogható tiszta példány.

Hernyója ismeretlen Magyarországon éri el északi és nyugati

irányban elterjedésének határát.

Elfordul a szomszédországok közül Romániában VJ.

Elterjedési hre : Mehádiától Cyprusig •Q—Sb^ és Mehád iától

Amáziáig 40— 55**.

37. Pararge Megaera L.^)

Linné. System. Nafcurae. Ed. XII. p. 771. (1767); Esper.
Die europ. Schmetterl. in Abbild. tab. 6 fig. 3, tab, 68. fig. 4.

Xphia Boisduval, J^ones hist. des Lépid. I. tab. 44. flg. 6

(1832).

A szárnyak rozsdás-vörösek, csipkés barna harántos sávok-

kal, melyek a nstényen keskenyebbek ; a fels szárny csúcsán

pupillás szem van, az alsó szárny töve fekete, szegélye eltt

rozsdás-vörös szalagban 4—6 szem áll. Alul a fels szárny világo-

sabb, a szem sárga keret, az alsó szárny barnás-szürke, csipkés

sötét harántos csíkokkal és ketts keret 6 szemmel. Kifeszítve

38—58 cm.

Hazánkban országszerte gyakori 2, st helyenkint 3 ivadék-

ban is, (Budapesten ápr. közepétl jún. elejéig, júl. elejétl aug.

végéig és szept. közepétl okt. végéig.) A lepke szeret sziklán,

falakon és fakerítésen ülni és kés estig röpül.

A var. Lyssa B.,^) melynek alsó szárnya alul világosabb,

csak déli tájakon, Fiume, Növi, Portoré, Raduc környékén és

Dalmácziában fordul el ; a világosabb rajzú kisebb, var. Tigelius

1) A bosszúálló istennk egyike.

2j Lyssa a veszettség.

2*
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Bon^) csak Fiuménél ; valamint a var. Alberti Alb., második szem-

mel a 4. sejtben csupán Budapesten került mefigyelés alá.

Petéje hosszúkás, fehéres. Hernyója tenger szín, hátán

fehér szegély sötét sáv, oldalt fehér sáv
;
júniusban és augusztus-

ban Triticum repens (taraczk-búza), Festuca (csúkesz) és egyéb

fnemeken él. Bábja szürkés vagy fehéres, hátán tompa kiemel-

kedéssel,

Elfordul az összes szomszédországokban. A.-Ausztria VL
VIII—IX, P.-Ausztria VI, VIII, Karinthia V—X, Morvaország VI,

VIII, Szilézia V, VII, IX., Galiczía V—VI, VIII, Bukovina és

Románia V—VI, VII—IX.

Elterjedési hre: Christiniától Algirig 60— 3o° és Spanyol-

országtól a Kaukázusig iO—60*^.

S8. Pararge Hiera F^)

Fabricius, Genera Insectorum s. 262 (1777); Hübner
Samml. europ. Schmetterl. fig. 176.

A szárnyak sötét szürkés-barnák ; a fels szárnyon keskeny

rövid rozsda-vörös szalag van, mely az apexen lev szem körül

befelé csipkés körvonalú ; az alsó szárny közepén gyönge csipkés

vonal jelentkezik ; a szegélyen keskeny rozsdás-barna keretben

3 nagy és 2 kisebb szem áll. Alul a fels szárny bels szegélye

kevéssé vöröses-barna. Egyébként igen hasonló a P. Maera-\ioz,

de kisebb és sötétebb színezés. Kifeszítve 37^43 cm.

Hazánkban fleg a hegyi vidékeken, de Budapesten is, több-

nyire két ivadékban (május elejétl június elejéig és július els

felében) fordul el. Erdei réteken, bokros helyeken szeret röpködni

s a fák lombján ülni.

Hernyója zöld, hátán finom sötétebb sáv fut le ; májusig és

júliüsban^ Festucán (csenkesz) él.

Elfordul a következ szomszédországokban : A.-Ausztria VIII.,

Karinthia V—VI, Istria V—VII, Galiczia, Románia, Szerbia.

Elterjedési hre : Lapphontól Kis-Azsiáig 60—90^ és Svájcz-

tól Szibériáig 25—100^

1) Caesar kegyencze.

2^ Alberti a fölfedez.

3) A szent.
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39. Pararge Maera L.^)

Linné, System. Naturae, Ed. x. p. 437(i758) ; E sper. Die

europ. Schmetterl. in Abbild. 1. tab. 6. fig. 2 tab. 68. fig. 3;

Duponchel, Hist. natúr, des Lépid 1. tab. 46, fig. 1—2(1832)
A szárnyak sötét szürkés-barnák ; a nstény fels szárnya

széles, hosszú, rozsdás-vörös szalagban az apexen szem van, mely

gyakran ketts pupillájú és mely fölött olykor még egy apró

szem is jelen van. A hímnél ez a szalag gyakran nagyon homályos.

Az alsó szárnyon rozsdás vörös keretben 3—4 szem áll. Alul a

fels szárny rozsdás-vörös, szélei szürkék ; az alsó szárny vöröses-

szürke, szegélyén barna és rajta sárgakeretú 7 pupillás szem

áll ; valamivel sötétebb tterén 2 csipkés harántos csík húzódik

végig.

Hazánkban országszerte található ; helyenkint ritkább, általá-

ban azonban gyakori két ivadékban, (május elejétl június végéig

és július végétl aug. közepéig) hegyi r.teken s erdszélen. A
budapesti példányok rendszerint nagyok. Kifeszítve 42—51 mm.

Az apikális szemfolt ritkán két pupillás, a fölötte lev apró

szem gyakran hiányzik.

A világosabb színezés var. Adrasta Hb.^) Peszéren, Gölnicz-

bányán Pújon, Fogarason, Fiuménél és Dalmácziában lett eddig

megfigyelve.

Egyik fogarasi gyönyör nagy á-nél (51 mm.) a rendkívül

nagy, két pupillás apicális szemen kívül, a 3. sejtben is jelentke-

zik szép pupillás szem. Az alsó szárnyon a 2. és 3. sejtben nagy

szem áll, a 4. sejtben kisebb, az 1. és 6. sejtben egy-egy apró

s az utbbi mellett a szegély fele még egy igen apró pupillás

szem mutatkozik, mely szintúgy mint a többi, alul is érvényre jut.

Hernyója világos-zöld, hátán fehérszél sötét sáv, oldalt

fehéres- szürke sáv fut le, 30 mm. hosszú ; májusig és júliusban

Poa annua (perje), Glyceria fiuitans (mézpázsit), Hordeum muri-

num (egér árpa), Festuca (csenkesz) és egyéb fnemeken él. Bábja

halvány sárgás-zöld, a nstényé sötét-zöld, olykor fekete ; feje

kéthegy^ háta élesen kiemelkedett.

Elfordul az összes szomszédországokban : A.-Ausztria

VI—Vni, F.-Ausztria VII, Karinthia V, VII—VIII, Morvaország

1) Görög ni név.

1) A meg nem menekülhet.
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V_VI, VIII, Szilézia V, VII,Bukovina V—VI, VII-VIII, Kománia

VI—VIII.

Elterjedési köre : Lapphontól közép Olaszországig 68—-35** és

Spanyolországtól az Altájig 10—110".

40. Pararge Achine Sc.^)

8 c p 1 i, Entomologia Carniolica p. 156 (1763) ;

Dejanira Linné, Museum L. Ulricae p. 282 (1764) ;

E s p e r, Die europ. Schmetterl. in Abbild I. tab. 9. fig. 2.

(1777.)

A szárnyak sötét szürkés-barnák ; a szárny szegélye eltt

5, az alsóé eltt 3—6 halvány sárgakeretü fekete szem sorako-

zik. Alul az alsó szárny világos szürkés barna, közepén túl fehé-

res harántos szalag fut le ; a szemek többnyire fehér pupillások,

sárga és barnás keretüek.

Hazánk hegyes-dombos vidékein, valamint homokos terü-

letein nem ritka, helyenkint gyakori. Június elejétl augusztus

elejéig fleg árnyékos erdei utakon tartózkodik s az erdszéleken

a hímek körülröpködik a tölgj^fákat, melyek lombjain szokott a

sokkal ritkább nstény ülni. Hazai példányaink a 45-50 mmt
ütik meg.

Hernyója halvány zöld, hátán egy sötét, oldalt két fehér

vonal fut le, 30—35 mm. hosszú, április — májusban Poa annua

(perje), Carez glauca (sás), Triticum caninum (eb-búza) és egyéb

fúnemeken él.

Babja zömök, zöld, oldalt két fehér sávval.

Elfordul a következ szomszédországokban . A.-Ausztiia,

Karinthia és Szilézia VI—VH, Cseh- és Morvaország, VI, Krajna,

Galiczia, Bukovina és Románia VII—VIII.

Elterjedési köre : Svédország—Krajnáig 60—45, Paris—Korea

20—160^

Cypiírusi utam.
Irta Bordán István.

III.

Május 28.-án egy az utakat jól ismer -fiatal papot kaptam

kísérül, kivel a Troodos-ra indultam.

Valóságos nyaktör utakon mászkáltam szótian papocskám-

mal, ki valószínleg fogadalmat tett a hallgatásra, sokszor majd-

ij A gyászoló.
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nem fogóval kellett egy-egy helynek az elnevezését kicsikarnom.

Utamat, mert állítólag az volt a legközelebbi, a Maciiéra

és Adolfé nev hegyóriások gerinczén tettem meg.

Dél felé Panagia tu Machera nev kolostorba érkeztünk,

hol a magunkkal hozott elemózsia egy részének elfogyasztását

szándékoltuk. A pápászokat éppen gazdasági munkával elfoglalva

találtuk: lisztet készítettek — egysó-örln! — Ebédünk: a ma-

gunkkal hozott „kotópulyó vrásztó"' (ftt tyúk), néhány sózott

olajbogyó; egy darab cyprusi sajt és lepénybl állott. A kolostor-

béliek hizzá járultak két narancs és egy irgalmatlan nagy ugor-

kával. Mint láthatni, lukulusi ebédlink volt.

Közvetetlenül az ebéd után a túlsó völgyben lev Agios

Elias templom felé indultunk, de félúton nyu^ot felé kényszerit-

tettünk, mivel valószínleg az nap reggel egy leszakadt s az

utat elzárt szikla a tovább haladást lehetetlenné tette. D. u. 4

órakor érkeztünk a „ Machera s" csúcsára. Az egész napi gyj-
tésem igen csekjly volt, a reá fordított fáradságot nem érde-

melte meg. — Most már a völgybe ereszkedtünk le, s mert

sem falut sem zárdát alkonyat eltt elérnünk már nem lehetett,

egy kecskepásztorhoz csatlakoztunk, ki éppen a „Landanum"

gyjtésével volt elfoglalva— a kecskéi szakálát és a csülkék feletti

hosszabb szröket vagdosta le, melyekre a cistus rózsa izadmá-

nya mint gyanta tapadva, összegylt.

Május 29.-én érkeztünk a Troodosia. Itt a helytartónak is

van egy villája, de sem a helytartó, sem pedig a katonák, kik-

nek ez a hely szolgál nyári tábtjrnak, még nem jöttek volt ki

nyaralni. Itt egy kis mac^árélet is volt észlelhet ; néhány rövid

élet forrás mellett pedig páfrány-félék zöldeltek, — az egyik

forrásban egy pár táskarák elmélkedett az angolok kísérleti-má-

niája felett köOO mtr magasságban. Néhány, az elnyomorított fe-

ny erdben fogott lepke, bogár, légy stb. volt az itteni baran-

golásom eredménye.

Procü'omo közelében találkoztunk egy kisebb csapat ván-

dorsáskával, mely észak felé haladt.

Az éjjelt a közelben eszközölt ásatásoktól nevezetessé lett

Prodromo kolostorban töltöttem, hol a vacsoránál a kolostor-ínök

a gyakori sáskajárásokról panaszkodott.

Május 30.-án reggel korán a Troodos déli oldalára tartot-

tam, honnan egy pár bérelt öszvéren folytattuk utunkat Agrichi-

áig, hova igen kés érkeztünk meg, majd másnap május 31.-én
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Levkárá, Aiiglisides falvak érintésével cl. u. 2—3 óra közt vissza

érkeztünk Stavró-Vunira.

A zárdafnök két alantos papjával elembe jött és az álta-

luk két napon át gyjtött rovarokkal kedveskedett nekem.

Következ napon reggel 5 órakor búcsút vettem kedves há-

zigazdám éa paptársaitól s AngJisides, Tersefanó, Arpere és Tek-

ke-n át Larnaca felé baktattam.

Anglisides és Tersefanó között, a limasiói országúton talál-

tam az els „bvalangit", éppen akkor tértek vissza a larnacai

piaczról a környékbeli zöldség és ugorka termelk, kik mikor

meglátták, hogy milyen „veszedelmes" jóí^zaggal játszom az út

közepén; ijedten reám kiáltottak, hogy meneküljek attól az ál-

lattól; mert nagy bajom lehet. Mikor pedig azt látták, hogy jó

tanácsukat mennyire nem méltatom figyelemre, st nem is hede-

rítek figyelmesztetésükre. azzal buzdították egymást, hogy bo-

lond angolnak hiába beszél az ember. Egészen friss cyános

üvegbe tettem az állatot, mégis a kloroformhoz kellett fordulnom

mert bizony a cyán nem volt reá hatással.

Hatnapi kirándulásomról nem nagyon megrakva zsákmánj^-

nyal érkéz; em vissza Larnacaba.

Az eddig szerzett tapasztalatok azon elhatározást érlelték

meg bennem, hogy mivel a növekv hségben az eddiginél is

kevesebb zsákmányra lehet reményem . hiszen a nagy szárazságban

máris minden növényzet pusztulófélben volt, hogy a még meg-

lev kevés pénzemet ne fogyaszszam haszontalanul, itthagyom

Cyprust s átmegyek a Libanon vagy a Taurus-vidékre, avagy át-

megyek Salonikibe és onnan Macedóniába igyekszem, hol lega-

lább arra volt kilátásom, hogy a üozott anyagi áldozatok meg-

térülnek. — Ezért összecsomagoltam czók-mókomat és vártam a

legközelebbi hajót, melylyel elutazhattam. — A hajó mikori ér-

kezése, a sok felül érkezett pestis hirek miatt nem volt elie

tudható, s igy türelemmel kellett azt lesnem. Eközben esténként

ráértem az ágyamból a sok apró gyíkfélét a falról lefogdosni.

Összes pénzem 10 angol font volt, tehát óvatosnak kellett

lennem, nehogy valahogyan vesztegzárba kerüljek, mi nem kis fe-

lesleges kiadást okozott volna. — Cypruson igaz még 3—4 hóna-

pig elnyomoroghattam volna ez összeggel, de mit csináltam volna

azután? Kereseti forrásra itt nem számíthattam. Ilyen reflexió

mellett töltöttem a pünkösdi ünnepeket, mellek alatt, nehogy a
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fanatikcs népnek alkalmat szolgáltassak megbotránkozásra, egé-

czen tétienül kellett lennem.

Június hó 5.-én jött meg az osztrák Lloyd levántei személy

és póstahajója. Evvel szándékoztam Pireusba utazni, ez volt

a legalkalmasabb hajó a mielbbi elpárolgásra. De az óriási

vihar miatt bárkást nem lehetett kapni s igy lemaradtam.

Elkeseredésemben még az nap elmentem Paphosba, fképen ar-

chaeologiai czélból honnan 9.-én este érkeztem vissza.

10 és ll.-éii alkalmas volt modern aphrodisiákat, a kata-

klismó t, a cyiusi görög- keleti pünkösdi ünnepekeL végig élvez-

hetni. Épületes dolgokat nem láttam !

Június hó 13.- áll reggel egy fraiiezia gzös vetette ki hor-

gonyát Larnaca eltt, hogy errl is ne maradjak le, siettem egy

bárkát felfogadni, hogy hét szilvámat minél elbb a hajón lás-

sam. Majd a postára mentem hogy a netalán még ide érkez

leveleim hova küldése iránt intézkedjen. A postán több, a mi

hajóval érkezett levelet kézbesittettek, köztük egyet, mely helyes

tervemtl elterelt. — Ugyanis a Kir. Természettudományi Tár-

sulat értesített, hogy támogatásomra 100 forint szavaztatott meg,

s e pénz május 30.-án czimemre feladatott.

Látván a jó indulatot, a jó szándékkal szemben nem akar-

tam hálátlan lenni, ezért, bár már ismertem a helyi viszonyokat

és elég tapasztalatot szereztem, egészséges tervemet sutba dob-

tam — és maradtam, pedig a kiszemelt területekrl inkább lett

.olna módomban az irányomban tanúsított jó indulatért hálás

lehetni.

Miután a hiányzott anyagokat, szeszt, fényképészeti leme-

zeket, vegyszereket beszereztem, június hó 16.-án reggel ismét

a nyakamba vettem a cyprusi világot, — Ez alkalommal a szi,

get északi partvidékét, a Pendedaktilos-szal, tztem ki czélul-

Kenyria leszálló heiylyel, hová június 17.-én, vasárnap délután

érkeztem meg.

Ez alkalommal átmetszettem a Messagcreá-t, átballagtam

Limbia, Dali, Potamia helységek határain, éjszakásztam Nikosia-

ban, a sziget fvárosában, jártam Kytreia-ban és átkeltem a

Pendedaktilos hegységen.

Néhány napig a közeli környéken jártam és gyjtöttem

amit lehetett, mavd június hó 20.-án a 44 kimre es Aganthu és

Kantará-ra rándultam ki.

Visszatérben Chriosostomo, Buffavento (Castelo regina) és



li(j Bordán Isháv.-

Bellapais kolostorok és váiTomokat kerestem fe]. Utóbbi helyen

fogtam néhány denevért is.

Június hó 23.-án érkeztem vissza Keryniaba. Másnap, egy

vasárnapi napon uz Agios Ilarion hegyre rándultam ki, hol némi

változást találtam a lepkékben, itt fogtam a szép Cigaritis Aca-

mas Klug sajnos csak egy példányát.

Az Agios llario-on csatlakozott hozzám egy kis pásztorfiu,

kit mivel láttam, hogy kedve van bogárfogáshoz, megkérdeztem

vájjon van-e erre Svalangi ? Mire azt a választ kaptam, hogy

van lent a kertek között, több helyet tud, ahol fogni lehet. Meg-

biztam, hogy az átadott cyános üvegbe fogjon a mennyit tud,

darabjáért egy dekárát kap (i dekára 2.6 fillér :) Ezt az aján-

latomat örömmel fogadta és azonnal lekúszott az észak felöli

meredek sziklafalon. Magam délután 3 óráig a gyönyör romok

között rovarokat gyjtöttem ' és rajzoltam, majd én is leereszt-

kedtem a sziklafalon. Egyes helyeken, ahol kevesebb veszélylyel

jáit,-a nagyszámban repül Fararae Eoxelana közül néhány pél-

dányt fogtam, persze az ép példány nag}on ritka volt, meit gyors

repülés közben a sok vékony szárú tüske és tövis között az

állatt hamar tönkre megy.

Leérkezve végre a 700 m. magas hegyoldalról, a kertek

között ráakadtam kis íamuluszomra, ki örvendezve közölte

velem, hogy 6 drbot fogott. Miközben az állatokat megmutatta,

felnyitotta az üveget s ekközben egy Mutilla a kezefejére került,

mely mikor el hesselni akarta, a fiút megszúrta.

E váratlan incidensre nem lévén elkészülve kisso megijed-

tem, de csakhamar a fiu nagy fájdalma közbeni jajgatása da-

czára, visszanyertem higadtságomat s most arra törekedtem,

hogy a netáni súlyos következményeknek elejét veg3em még
ideje korán, a fiu fels karját körülkötöttem, hogy a vérkeringést

meglasítsam, majd pedig mivel más gyógyszerem nem volt, a

szúrás helyén egy — vágást csináltam s az igy megnagyított

sebhelybe kon\ hasót dörzsöltem. Rövid id múlva már némi javu-

lás mutatkozott, s reggelre már csak egy meglehets nagy fe-

héres folt s a vágás helye maradt nieg. Miután a fiút kártalani-

tottam elbocsájtottam, magam pedig Kerynia felé tartottam.

Még az nap a Pendedaktilosnak a város feletti carubi és

olaj berkeibe mentem, hol a többféle Cicada concertje mellett

5. Hermione v. cypriacat, 8. Briseist, P. Megera, no meg a nion-

stre-concert közremköd tagjai közül néhányat fogtam. Este felé
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a város végéii lev régi mészk-bányában felfedezett barlang-

szer üregben C. Hera-t, a kbányában virított bokrokon pedig

egyéb rovarokat gyjtöttem. — Ugyanitt kíséreltem meg június

2t).-án kis baglyokra lni. — E kísérletemet a heryniai bölcs

rendrség egy angol fontra beesülte, persze az általam bevallott

büntetlen eléletemet tekintetbe véve. El kell ismernem, hogy nem
sokat teketóriáztak velem. (Az ornis-nak ilyetén védelme nagyon
helyén volna Oláh- és Olasz-országban.

Kibékülvén a nemes rendrséggel, még az nap d. e. La-

pithosra, illetve Larnaca tu Lapitos-ra rándultam ki — Szándé-

kom volt ugyan a Capo Kormatsiti-ig menni, de látván, hogy az

utat hiába tenném, az eddig gyjtött anyag sem érdemelte meg
a fáradságot, elálltam tervemtl s vissza tértem az elttem bag-

lyai- és záptieirl hiressé vált Ker\iiiaba, hol 28.-án este tartot-

tam bevonulásomat.

A szigetnek ez északi része a forgalomtól, illetve a forgahni

vonaltól ugyan elég mesze esik, mégis nagy drágaság uralkodik

itt, mert a szigetbelí angol hivatalnokok és kereskedk ide járnak

nyaralni július elején.

A drágaság s az igénybe vett kísérk, illetve azok szamarai

(mert hogy igazságos legyek, ha szamárra vagy öszvérre volt

szükt-égem. a kisér gazda nem került pénzbe) alaposan felemész-

tették kevés pénzemet; ezért, is mert gyjtésem eredményével

sehogy senr voltam megelégedve, nem állván egyensúlybaii a

reá pazarolt fáradság- és pénz- áldozattal felszedtem sátorfámat

és június 29.-én reggel öszvér hátán elhagytam a nevezetes he-

lyet és Nikosiára lovagoltam, onnan pedig másnap gyoiskocsival

Larnacaba tértem vissza.

Most már végképen elhatároztam magam arra, hogy ott ha-

gyom Cyprust és mert még Keryniában megtudtam, hogy Albá-

niába, illetve Macedóniába az akkori zavarok miatt, nem lesz ta-

nácsos menni bogarászni, felettem magamba, hogy felvéve a már
megérkezettnek hitt segélyösszeget, Bulgáriába megyek. — Ámde
a 100 frt, nem jött meg. (Csak i901. május 21.-én Pozsonyban

vettem kézhez.) A meglev kis tkém pedig csak fogyott s végre

teljesen pénz nélkül maradiam.

Kellemes helyzetben nem voltam. Hogy rossz íináncziálís

helyzetemen lendítsek valamit és a pénzfolytatólagossági hiányát

kireperáljam, eladogattam fegyvereimet és lszerkészletemet, ez

úgyis csak terhemre volt, esetleg újabb kellemetlenségeket is

3*
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szerezhettem vojna velük. S mert láttam, hogy a segélyösszeg

érkezése teljesen bizonytalan, ott helyben pedig valami jövedelmi

forrásra számitanom nem lehetett, iparkodtam máshonnan annyi

pénzt keríteni, hogy legalább elutazhassam.

Ilyen állapotban közel másfél hónapig úszkáltam. Idtöl-

tésbl, mert most már a közeli környéken a nagy hség miatt

nem volt mit gyüjthetni, no meg néha-néha éhes is voltam, ré-

gészettel foglalkoztam, mihez b anyagot találtam az egyes is-

merseim magángyjteményeiben Kisebb, költségbe nem kerül

kirándulást tettem ugyan, mely alkalmakkor rovarokat is gyj-
töttem, de a kirándulásokat fképen a papokhoz tettem, kiket

az én védekezési módszeremre tanítottam a „Svalingi" ellen, s

hogy ne kételkedjenek ad oculum mindannyiszor magamat szú-

rattam meg egy-egy Mutillával. (Persze elzleg már kipróbálta "n

rajtam otthon is. Hogy közöltem az eljárást másokkal is els
sorban az én kedves házigazdámnak nem tetszett, ki ebbl jö-

vedelmi forrást remélt magának, és ezt veszélyeztetve látván

nagyon sok kellemetlenséget okozott).

CsaK a larnaeai vízvezeték mentén és a közelben lev sz-

lkben találtam a most már pokoli hségben (napközben 49 r.

fok) néha egy pár lepkét, esténkén egy-egy D. Alecto vagy D.

Nerii-t is fogtam.

Augusztus 1.-én, miután pár nappal elbb Aigner Lajos
barátomtól kaptam egy kis útravalót, miért ez alkalommal úgy
neki, mint pedig Dr. Lendl Adolf úrnak hálás köszönetemet

nyilvánítom, rokonaimtól érkezett annyi pénz, hogy elutazhattam,

illetve Aphrodité szülíöldjének hátat fordíthattam, még pedig

még az nap ; 12 órakor még Larnaca lakosa, 1 órakor már a

„Nifi^er" franczia óczeángzös fedélzetutasa voltam.

Dedikia, Beyruth, Rhodos érintése után augusztus hó 20.-át

a Samos--zigeti Port Vathi-ban töltöttük, hol Meyer Gyula
Dresden- Löbtau-i tanitó társaságában töltöttem a nemzeti ünne-

pünket. Meyer úr nevét ezért jegyzem ide, mert késbb,

augusztus b2.-én Konstantinápolyban mint fogolytársam tanuja

volt annak, mint bántak az ottani vámosok az én keservesen

gyjtött anyagommal és mint pusztították el nagy részét egyéb

tulajdonomnak csak azért, mert nem voltam hajlandó és nem is

tudtam ládánként 45 franc baksist fizetni, nem csak tönkre tet-

ték, hanem el is kobozták a gyjteményemet; védekezni pedig

képtelen voltam, mert fent nevezett úrral foglya voltam a kons-
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tántinápolyi nemes baksis ]es rendörségnek. Sófiában szálltam

le és az ottani követséget kértem meg a rajtam elkövetett sére-

lemért jogorvoslást követelni. — A sófiai követség közbenjárá-

sának volt is annyi foganatja, hogy a mi még megmaradt, pedig

de kevés maradt meg, Konstantinápolyban a ládákba csak be-

dobva lett, ugy, hogy mire ide érkezett és a kivetett nagy be-

hozatali vámot kifizettem, alig kaptam valamit.

Elmondván élményeimet teljes objectivitással, még csak azt

akarom megemliteni, hogy bár látszólag cyprus-i utam eredmény-

telen volt, egészen haszontalanul azt mégsem tettem, mert ha

magam nem gyjthettem is eleget, az ügy érdekében megtaní-

tottam házigazdámat G 1 á s z n e r K á ro 1 y t hogyan kell gyjteni

s mint kell e gyjtött anyagot preparálni és szállítani. Tudtom-

mal folytatta is a gyjtést s küldött is a Nemzeti Múzeumnak

cyprusi állatokat, és igy ha közvetetlenl nem is, közvetetve mégis

valami haszonnal járt az útára, de nem nekem.

Magyarországi rovargyjtésem jegyzéke.

Közli : Dr. Szilády Zoltán.

I. Hemiptera.

II.

Phymatidae.

Phijmata crassipes F. Nagyenyed, Miriszló, A.-Orbó, Buda-

pest, Miskolcz, Budaörs. V—VII.

Reduvíidae.

Ploiariola culiciformis D e g. Nagyenyed V. MII.

Pygolampis Udentata G o e z e. Nagyenyed V. IX. Pomáz X.

Reduvius personatus L, Nagyenyed, Remete, Runk VI—Vili.

Budapest VI. Buda-Kalász VIII. (nympha).

Peirates hybridus 8 c o p. Nagyenyed, Oláh-Lapád, Torda,

Budapest, Budakesz IV—V. VIII—X.

Harpador niger H. - 8 c h. Buda- Örs VI.— annulatus L. Nagy-

enyed III. VI. Alsó-Orbó V. Tusnád VII—Ylll. — iracundus Poda.
agyenyed, Miriszló, A -Orbó, Nyirmez, Buda (Gellérthegy) V—VIII.

Coranus subapterus D e g. > agyenyed, IX. Buda-Örs IX.
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Prostemma guttula F, Kelenföld, Buda-Örs, Budapest IV. ÍX.

— aeneicolle S t ei n, Nagyenyed. Maros Gombás IV—VII. — sangu-

ineum Rossi. Nagyenyed IV, VI.

Alloeorhynchus flavipes P i e b. Rákos IV.

NaUs apterus F. Nagyenyed, Miriszló, Magyar-Bagó VIII—XI.

lativentris B o h. Nagyenyed, Nyirmez, Miskolez IV—VII. (Forma

maeroptera frequens : Nagyenyed IV.) — ferus L. Nagyenyed,

M-Bago 0-Lapád, Miriszló, Tusnád V—IX. — rugosus L. Nagy-

enyed, Tusnád V—VII.

Cimicidae.

Lydocoris campestris F. Nagyenyed, Miriszló, Torda IV. VII.

— dimidiatus Spin, Nagyenyed IV. VII. Miriszló VII, Tusnád

VlII. Budapest X. Uj az alföldi (I.) és az erdélyi (V,) régióra;

eddig csak három hazai termhelye ismeretes,

Fiezostethus cursitans Fali. Igenpataka VII.

Anthocoris gallarum Uhni D e g. Nagyenyed III. V. XI. —
sylvestris L. Nagyenyed, Igenpataka, Remete, Csombord, Tusnád,

Budapest, Budakesz 11, V—VIII. — püosus Jak. Nagyenyed VIII.

A magyar faunában ez a harmadik termhelye, Erdélyre új,

Triphleps nigra W o 1 f f. Nagyenyed, Miriszló VIII. IX. —
maiuscula R e u t, Nagyenyed VIII. — minuta L. Nagyenyed IX.

Csombord II, Ákosfalva VlIl.

Brachysteles rufescens Costa. Nagyenyed IX, Budapest Vlil.

Új az erdélyi (V.) régióra,

Capsidae.

Acetropis carinata H. - S c h, Kis-Pest VI.

Miris calcaratus Fali. Nagyenyed, Oláh-Lapád IV—VII, —
laevigatus L, Nagyenyed, A.-Orbó, Igenpataka Abrudbánya V—VII.

— sericans Tieb. Nagyenyed VII. Az erdélyi (V.) régióra új adat

;

ez a negyedik ismert termhelye hazánkban.

Notostira erratica L. Nagyenyed, Oláh-Lapád VII—VIII.

Kis-Pest Ví.

Megaloceraea lineáris F u e s s I, Igenpataka VII. Tusnád MI.
Trigonotylus ruficornis Geoff. Nagyenyed, Budapest,

Buda-Örs IX.

Leptopterna dolabrata L. Nagyenyed, Igenpataka, A.-Orbó,

Garam-Berzencze, Csepel, Budakesz V--VIIL
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Monalocoris Filicis L. Magj'ar-Bagó IX. Igeiipaíaiva VII.

Honda VII.

Bryocoris Pteridís Fali. Nagyenyed VII.

Dionconotiis negleclus F. Igeiipataka VII. Horvátország és

Mehádia után ez a harmadik és hazánkban legészakibb termhelye

ennek az élénk vörös színezet déli fajnak; Erdélyre új adat.

Lojnts gothicus L. Xagyenyed, A.-Orbó Torda, Buda-Örs,

Visegrád VI.

Phytocoris Uhni L. Maros-Ujvár VI.

Adelphocoris lineolatus G o e z e. Nagyenyed, Oláh-Lapád,

Remete, A.-Orbó, Miriszló, Nyirmez, Tusnád, Budapest IV—IX.

— ticinensis Mey. Nagyenyed VII. IX. Az erdélyi (V.) régióra

új. — detritus F i e h. Napyenyed VIII. — vandcdiciis R o s s i.

Nagyenyed, Remete, Oláh-Lapád, Buda-Örs Miskolcz, Szin VI—VIII.

— Reicheti F i e b. Nagyenyed VII. — seticornis F. Nagyenyed,

Oláh-Lapád VII—IX. Garam-Berzencze VI.

Calocoris biimndatus F. Léva VIIí. — roseomaculatus Deg.
Remete (A. Fehér- ni ) VII. .M. Tátra VIII. — affinis H.-Sch Nagy-

enyed VIII. Tusnád VII. — fulvomacidatus Deg. Nagyenyed,

A.-Orbó IV - VI. Tusnád VII. — biclavatus H.-Sch. Igenpataka

VII. — sexguttatus F. Tusnád VII. — uariegatus Mull. Nagy-

enyed, Felenyed, Kelenföld, Budakesz V VI. — pílicornis P.

Kis Pest VJ.

Pycnoptema striata L Budakesz \\

Brachycoleus scriptus F Nagyenyed, Budapest VII.

Stenotus binotatus F. Nagyenyed, Igenpataka, Garam-Ber-

zencze VI—VII.

Lygus pahidimis h Tusnád VII. — Spinolae Mey. Budapest

VII. — pratentis L. Nagyenyed, Magy.-Bagó, Oláh-Lapád, Remete,

Miriszló, Tusnád, Miskolcz VII—IX. — var. campestris Fali. Nagy-

enyed, Miriszló IV -IX. — Pastinacae Pali. Nagyenyed, Magy.-

Bagó, Torda, Budapest, IV— IX. — Kalmi L. Nagyenyed, Topán-

falva, Miskolcz 11— IX. — ruhicundus Fali. Nagyenyed, Tusnád,

Budapest VII.

Poeciloscytus cognatus F i e b. Kbánya IX. — unifasciatus F.

Miriszló, A.-Orbó VI—VH.
Charagochihis Gyllenhcdii Fali. Nagyenyed, Kis-PestVI—VIII.

Liocoris tripustidatus F. Nagyenyed, Oláh-Lapád, Miriszló,

Remete, Igenpataka, Tusnád V—IX.

Camptobroehis pundulata F a b r. Kis-Pest, Kelenföld, Pomáz
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VII — X. — lutescens S chili. Xagyenyed, Igenpataka, Rákos

VI—XI.

Capsus ruber L. Rákos VII. Miskolcz VII. — var. danicus

F. Nagyenyecl, Xvirmez. Remete, Miskolcz MI—VIII. — var.

segusinus Mull. Nagyenyed, Rákos VI. VII. — olivaceus F, Büdös-

patak VIII. — var. fallax Horv. Nagyenyed VI. Második term-

helye. — trifasciatus L. Topánfalva V. — schach F. Spalato \l.

— rutilus H. - S c h. Budapest. Nagy-Maros W.
Rhopalotomus ater L. var. tyrannus F. Nagyenyed, Igen-

pataka, Remete, Budapest, Rákos, Csepel Xl—VIII. — var. semi-

flavufi L. Nagyenyed VII.

Systellonotus triguitatus L. Nagyenye i MI.
Cremnocephalus albolineaius R e u t. Mhnye ML
Orthocephaliis saUator Hahn. Nagyenyed VIII. Visegrád VI.

Strongyloc.oris leucocephalns L Tusnád VII.

Haltictis apterus L. Igenpataka, Miriszló, Tusnád VÍI. —
lui&icollis Pz. Miriszló, Tusnád, Miskolcz VII.

Dicyphus errans Wolff. Nagyenyed, Magyar-Bagó VIII. IX.

Cyllocoris histrionicus L. Nagyenyed V. — flavoquadrimacn-

latus Deg. Nagyenyed Vili. Budakesz V.

Orthotylus flavosparsus Sahlb. Nagyenyed IX.

Heterocordylus üimidicornis H. - S c h. Nagyenyed V—VII.

— Genistae S c o p. Nagyenyed VII.

Conostethus salinus Sahlb. Rákos VI.

Hoplomachus Thunhergi Fali. Visegrád M.

Macrotylus quadrilineatiis Schrk. Nagyenyed, Tusná d VIII

— Herricln Reu^ Nagyenyed VII.

Harpjocera thoracica Fali. Budakesz V.

Byrso2)tera rnfifrons Fali. Tusnád VII.

Phyllus inelanocephalus L. A.-Orbó \'I. — Coryli L. Igen-

pataka VII.

Psallus ambiguus Fali. Nagyenyed V — VI. — variáns

H. - S c h. Nagyenyed VI.

Atractotomus Mali M e y. Nagyenyed ^^ M.
Criocoris nigripes Fi eb. Garam-Berzencze M. — crassicor-

niíi Hahn. Nagyenyed, Igenpataka, Tusnád VI—VIII.

Plagiognathas alpinus R e u t. Nagyenyed VIII. ^'ihnye VII.

— Chysanthemi Wolff. Nagyenyed, Igenpataka. Bedellö

MI—MII. — fiilvÍ2)ennis Kb. Nagyenyed, Miriszló MI. — arbu
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storum F. Mhnve VIL - var. hnmnipennis Mey. Tusnád VII.

— albipennis Fali. Nagyeii3'ed IX. Torda VIII.

Atomoscelis anustus Fi eb. Budapest VIL Kbánya IX.

Chlamydatus pulicarius Fali; Igenpataka YH. Alsó Orbó VI.

Sthenavífs Roseri H. -Sch. Nagyenyed VII. Új az erdélyi

(V.) régióra.

Saldidae.

Salda variahilis H. -Sch. Nagyenyed VII. — scotica Curt.
Nagyenyed Vili. — saltatoria L. Tusnád VIII. Fóth IV. — opacula

Zett. vai. .cdhípennis Reut. Kis-Pest VIII. A Fauna Regni

Hung. nem emliti. Faunánkra új adat. — xKillipes F. Nagyenyed

VIII. — arenicola Sclioltz. Nagyenyed X. — Cocksii Curt.

Nagyenyed III.

Naucorídae.

Naucoris cimicoides L. Nagj^enyed VII. IX.

Nepidae.

Nepa cinerea L. Nagyenyed III— IX.

Ranatra lineáris L. Nagyenyed IV. Ó-Buda (Aquincum) VÉLI.

Notonectídae.

Notoneda glauca L. Nagyenyed III—IX.

Plea minutissima F. Nagyen^'ed \.

Corixídae.

Corixa Geoffroyi L e a c h. Nagyenyed V. Kbánya IX. —
affinis Leach. Soroksár VIII. — hieroglyphica Duf. Nagyenyed

Vm. Debreczen VIII. Miskolcz VIL Kis-Pest VI. Kelenföld IV. —
Linnéi F i e b. Nagyenyed III. Kbánya IX. — Fallenii F i e b.

Csepel X. — Fahricii F i e b. var. nigrolineata F i e b. Igenpataka

VIL — concinna Fi eb. Debreczen VIII.

Micronecta griseola Horv. Nagyenyed VIII. A magyar fau-

nára új ; els, romániai termhelye után ez a második, a melyet

ismerünk.

Jassidae.

Alebra aWostriella Fali. var. fidveola H. -Sch. Budapesti

botanikus kert. VI. Új az (I.) alföldi régióra, harmadik ismert

hazai termöhelve.
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Dicraneura mollicula Bob. Nagyeiiyed IX.

Chlorita flavescens F. Nagj^eiiyed VIII—IX. Magyar-Bagó IX.

Kis-Pest V.

Etnpoasca smaragdula Fal]. Nagyenyed IX.

Eupteryx atropunctata G o e z e. Nagyenyed V, IX. Kelen-

föld V.

Cicadula sexnotata Fali. Nagyenyed, Budapest, Csik-Szent-

Márton VII—IX. — pundifrons F a 1 1. Nagyenyed IX. Az erdélyi

(V) régióra új.

Doratura impudica H o r v. Nagyenyed VI. — stylata B o h.

Hargita VII. Kelenföld IX, — homopjhyla Flór. Nagyenyed, Alsó

Orbó VI. Csepel VII.

Graphocraerus ventralis Fali. Nagyenyed Ví. VII. Alsó-

Orbó Yl. Tusnád, Budapest VII.

Thamnotettix fenestratus H. - S c h. Nagyenyed VIII. — tenuis

G e r m. Nagyenyed IX—XI. Budapest X. — croceus H. - S c h.

Nagyenyed V—IX. — quadrinotatus F. Nagyenyed VII—IX. —
sulphurellus Zett. Vibnye VH. — subfusculus Fali. Buda-Örs

VI. — simplex H. - 8 c h Nagyenyed Vll.

Athysanns flavovarius 11. -Seb. Nagyenyed VII. — intersti-

ticdis G e r m. Nagyenyed, Budapest Vil. — striola Fali. Buda-

pest VI. — lineolatus Brull. Nagyenyed V. — plebeius Zett.

Nagyenyed, Budapest IV—VIII. — aemidans K b. Nagyenyed IX.

Az erdélyi (V.) régióra új. — procenis H, - S c b. Bedell VII.

A.Z erdélyi régióra új.

Jassus furcatus F e i r. Nagyenyed VII. — mixtus F. Nagy-

enyed VII.

Platymetopius undatus D e g. Nagyenyed IX.

Deltocephalus socialis Flór. Nagyenyed VI—IX — ocellaris

Fali. Nagyenyed V. — piduratus Fi eb. Nagyenyed V~IX.
— pidicaris Fali Nagyenyed VII - IX. — striatus L. Nagyenyed
VI—IX. Kelenföld IX. — abdominahs F. Igenpataka, Tusnád,

Csepel VII. — collinus Dablb. Nagyenyed VI—VII. Kelenföld

IX. — striifrons K b. Nagyenyed IX.

Acocephalus nervosus S c b r k. Nagyenyed, M.-Bagó, Tusnád
VII—IX. — hifasciatus L. Nagyenyed VII. — albifrons L. Nagy-
enyed, Topánfalva VII. — histrionicus F. Magyar Bagó IX. —
tividaris G e r m. Nagyenyed, Csik- Szent-Márton VIII.

Fieberiella Flori Stal. Nagyenyed IX. Az erdélyi régióra új.
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Selenoce2)haliis obsoletus Gerni. Nagyenyed, Nyirmez, Buda-

pest VII.

Penthimia nigra Goeze. Nagyenyed, A.-Orbó, Nagy-Maros

VI—VL — var. haemorhoa S c h r k. Nagyenyed, Oláh-Lapád V—VJ.

Euacanthus internqjtus L. ígenpataka, Tusnád Víl.

Tettigonia viriclis L. Nagyenyed, Pilis-Szent-László, Kelen-

föld IX.

Idiocerus scurra G e r m. Budapest VIII. Rákos X. —
Herrichi Hb, Csombord II. Nagyenyed II. VL XI. — liUiratus

Fali. Hátszeg VII. — Populi L, Nagyenyed XI. Csombord 11.

Vihnye VII.

Pediopsis veriscens F. Tusnád, Hátszeg, Budapest VII. —
íícmft H. - S c h. Nagyenyed, VII. ígenpataka VI. Tusnád VII.

Agallia sinuata M. R. Kís-Pest VI — venosa Kall. Nagy-

enyed JII -XI. Tusnád VII. Rákos X. Budapest VII.

Ledra aurita L. Oláh-Lapád VIII.

Megophthcdmus scanicus Fali. Nagyenyed VII. Rákos VI.

ülopa trivia Gerra. Nagyenyed IX.

Membracídae.

Centrotus cornutiis L. Nagyenyed, Alsó Orbó, Csombord,

Nagy-Maros II—VIH.

Gargara Oe^iistae F. Oláh-Lapád VIII.

Cercopidae.

Triecphora mactata Germ. Nagyenyed, A.-Orbó IV—VI.

Lepyronia coleoptrata L. Nagyenyed, A.-Orbó, Csepel VI—VII.

Aphrophora Salicis D e g. Csepel. — Alni Fali. Nagyenyed,

Remete, Tusnád VI—IX.

Ptyelus lineatus L. Nagyenyed VL — camp>estris Fali.

Nagyenyed, Nyirmez-Kköz VII— IX. — spumarivs L. Nagyenyed,

Oláh-Lapád, Alsó-Orbó VI—IX. — var. leucocepkahis L. Nagy-

enyed VI. — var. leucophthalmus L. Szalók, Széphalom VIII.

Cícadidae.

Cicadetta montana Scop. Hargita VIII. — tibialis Pz.

Nagyenyed VI.
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Fulgoridae.

Tettigometra atra H a g e n b. Nagyenyed V. — sulphurea

M. R. Nagyenyed V. Eddig csak három hazai termhelye ismere-

tes. — obliqua P z. Miriszló VI. — varia Fi eb. Nagj^enyed IX.

Cixius püosus 1. Torda \TII. — nervosus L. Nagyenyed \11I,

— cunicularius L. Nagyen^^ed VIII. — stigmaticus G e r m-

Buda-Kesz V.

HyaUsthes ohsoletus S i g n. Nagyenyed VIIÍ.

Oliarus splendidulus F i e b. Nagyenyed VIIl. — pallens

Germ. Ga:am-Berzeiicze IV. Új adat a (IIL) régióra. — quin-

quecostatus F i e b. Nagyenyed VI—VII. Remete VII. — cuspidatus

Fi eb. Nagyenyed, Nyirmez VI— VIII.

Dictyophora europaea L. Nagyenyed VIII—IX. Runk. Buda-

Kaláz, Cso banka VIIL

Mycterodus confusus Stal. Nagyenyed, A.-Orbó V—VI. —
nasutus H. - S c h. Nagyenyed, Oláh-Lapád, Buda-Kesz V.

Issus coleojjtratus F. Valósziniileg a Dunán túli (II.) régióban

is megvan, mert a határhoz közel es Rába melléki St.-Ruprecht-

nél gyjtöttem,

Hysteropterum conspurcatum Spin. Bedell VII.

Asiraca clavicornis F. Nagyenyed V—Vllí.

Megamelus notula Germ. Nagyenyed IX.

Kelisia melanopts Fi eb. Hensehi Horv. Nagj^enyed VII.

Conomelus litnbatus F. Nagyenyed VII.

Delphax ptellucida F. Nagyenyed 1\. VII. Tusnád VIII. —
striatella F. Budapest VII—IX. Rákos VII. — propinqua F i e b,

Kelenföld IX.

Dicranotroins hamata B o h. Miriszló VIII.

Psyllidae.

Bhinocola speciosa Flór, Nagyenyed VII. Csombord ll.

Aphalara Calthae L. Budapest X.

Psylla Foersteri Flór. Nagyenyed, Tusnád, Honda VII.

Trioza Urticae L. -Nagyenyed VII.
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Csigaházban él Argyroneta aquatica.

Irta Szcs József.

Április 11-én a gyrszigeti határban, az új Rába-meder

baloldalán lev csatornának pinnj^édi felén egy mocsári csiga

{Limnaeus stagnalis) lakatlan házában fogtam egy búvárpókot

{Argyroneta aquatica).

E jelenség három szempontból szokatlan volt. Elször azért,

mert tudtommal Argyronetát nem fogtak Gyrött, másodszor az

Argyroneta mint üerman Ottó is irja ,,az állóvizek oly

helyeit kedveli, a melyeken a vizinövényzet dúsan tenyészik",

itt pedig vizinövényzet egyáltalán nem volt, harmadszor pedig

mit keresett az Argyroneta a lakatlan csigaházban?

A pókot hazavittem, betettem az aquariumba a csigaházzal

együtt. A csigaház megtelt vizzel és lemerült az aquarium fe-

nekére, másnap reggel azonban a viz szinén lebegett függleges

helyzetben csúcsával fölfelé,

Hogyan került a holt csigaház a viz szinére?

E kérdésre a feleletet hamar megtaláltam, mert a csigahá-

zon keresztül nézve egy világosabb csaknem gömbalakú réte-

get vettem észre, melybe alulról egy sötétebb test nyúlt bele,

mely nem volt egyéb, mint a pók potroha: ugyanis az Argyro-

neta búvárharangot épített a csigaházba, melyet megtöltött leve-

gvel, a leveg pedig felemelte a csigaházat.

E kérdés megoldása kapcsán felmerül egy újabb kérdés,

hogy hogyan bocsátja ki a csigaházból az Argyroneta az elhasz-

nált, szénsavval telt levegt? Erre vonatkozólag — azt gondol-

tam — csak egy mód lehetséges úgy, hogy az Argyroneta fel-

mászik a csigaház tetejébe, mire a súlypont felkerül és a csiga-

ház felborul, minek következménye ismét csak az lehet, hogy a
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csigaház száján az elhasznált leveg eltávozik, helyébe viz lép

és az egész folyamat újból kezddik. A megfigyelés — mint

alább látni fogjuk — e feltevésnek ellene szólt.

Április 14 én újra kimentem az említett helyre ahol az

Argyronetát fogtam. Szerencsémre, sikerült még egy Argyronetát

fognom, csakhogy a csatornának azon a részen, ahol már egy

kis vizinövényzet (borzhinár) volt. Az Argyronetát akkor fogtam

meg, mikor az harangjából kint volt. Ezt is hazavittem betettem

az aquariumban, melynek fenekére egy üres csigaházat (Lim-

naeus stagnalis) tettem. Csalódásomra a pók nem a csigaházba,

hanem az aquariumban lev borzhinárra építette búvárharangját.

Apr. l6-án reggelre a borzhinárra épitett búvárharang üres

volt. Se pók, se leveg nem voV már benne u. h. egészen össze-

esett. Kerestem a pókot és mindjárt meg is találtam a csiga-

házban.

Apr. 19-ig semmi különÖBebbet nem észleltem egyik pókon

sem, melyek hol a vizszhién, hol a fenekén voltak. Ápr. 19-én

azonban észrevettem, hogy az egyik pók (az ápr. 11-én fogott

példány) csigaházának tetején lyuk van, amelyen buborékok gyön-

gyöznek, miközben a ház lesülyed a fenekére. E jelenség meg-

figyelése megdöntötte az elbbi feltevésemet az elhasznált leveg

kiürítésére vonatkozólag, de viszont megersíti azon nézetet, —
amit Hermán Ottó is valószínnek tart — hogy az Argy-

roneták általában egy rés nyilasa által ürítik ki búvárharangjuk-

ból az elhasznált levegt. Kétségkívül e tény is azt látszik iga-

zolni, hogy a pók búvárharangjának fonalait széthúzta a csiga-

házban és annak tetején bocsátotta Ki a levegt.

Azt kérdezhetné most valaki, hogj'' a lyuk, amelyen a lég-

buborékok távoztak hogyan kerültek a csigaház tetejére ?

A lyuk tekintélyes nagyságú volt és a csigaház utolsó csa-

varulatának letörésébl származott, de hogy mi vagy ki okozta

a letörést azt nem tudom. Nem tartom valószínnek, hogy a pók

csinálta volna a lyukat. Az aquariumban a legszorgalmasabb

kutatás ellenére sem találtam meg a letört részt, tehát valószín,

hogy a pók vagy letört vég csigaházat kerCvSett fel, vagy pedig

hazaszállításkor törött le a kérdéses lész. A másik csigaház még
ekkor teljesen ép volt. Másnap Pestre kellett utaznom, magam-

mal hoztam az Argyroneiákat is a csigaházakkal együtt. Mire

Pestre értem a másik csigaháznak is le volt törve a vége — va-

lószínleg az út viszontagságaitól.



Csigaházban él Ar^yroneta aquaticLt. l'JS

Néháii}' napig a szokott életmódot folytatták az Argyrone-

ták. Nappal csak nagy ritkán jöttek ki, buvárharangjukat éjjel

töltötték meg.

Ápr. 25 én este a két ArgyronéfM a csigaházon kivl ta-

láltam. Testük már nem volt ezüstszín, azaz légbuborék nem

tapadt hozzá. Azt gondoltam, hogy talán megdöglöttek, de téved-

tem, mert az Argyronéták még lomhán mozogtak.

Másnap reggelre mindkett megdöglött, elttem ismeretlen

okokból.

A l<ét csigaházat felbontottam, hogy a búvárharang hely-

zetét megvizsgáljam, de csak annyit tudtam megállapítani, hog}^

a búvárharang a csiga szájának fels részétl ívalakban terjed

k. b. az els nagy csavarulat fels végéig, honnan ismét leko-

nyul. A búvárharang magasságát — még a pók életében -— a

harangban lev leveghólyag kerületébl határoztam meg, t. i.

az árész ahol a leveghólyag volt átnézve rajta világosabb mint

a többi.

A pókoknak rövid élete sajnos lehetetlenné tette további

megíígyeléKJmet ajra vonatkozólag, hogy a lyuk hogyan került

a csigaház lelejére, illetleg hogyan viselkedtek volna a pókok

azon esetb(n. — az elhasznált leveg kicserélésére vonatkozólag

ha teljesen ép csigaházba tesszük ket.

Öt hermophrodita lepke.

Irta A. Aigner Lajos.

Pierís Dapildice L. Ennek a fajnak két úgynevezett herma-

phroditáját bírom. Az egyik példányon a jobb oldal egészen ki-

fejezetten nstény jellem, a fels szárny középfoltja, az apicá-

lis rajz s a beJsö szegélyhez közel álló folt, valamint az alsó

szárny fekete szegélyrajza nagyon jól kifejlettek. (Budapest, 1900

aug. 12.)

Kevésbbé hatáiozottan felemás a második példány (balra

nstény, jobbra í). A bal szárny npicális rajza alig nagyobb, de

kissé sötétebb, a középfolt valamivel nagyobb a jobb szárnynál,

a bels szegéi} hez közelálló folt pedig apró; az alsó szárny

nstényrajza elég erteljes, de a jobb alsó szárny küls szegélyein

is mutatkozik néhány fekete folt, mely a rendes hímen hiányozni

szokott. (Budapest, 1902. jul, 20.)
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Ezekhez járul még a geii. vern. Bellidice O.-iiek egyik pél-

dánya (balra nstény, jobbra hím), melyen a gynandromorphis-

mus gyengén jut kifejezésre ; most a bal fels szárny apiaális

rajza és középfoltja kevéssel nagyobb a mas oldalinál, csak a

bels szegély felé álló folt elég nagy ; az utolsó szárnyon a

nstény rajzának csak a nyoma látszik. (Budapest, 1896. már-

czius 18.)

Mind a három esetben az állatok felemás voltát csak a

következ napon, a feszítés alkalmával vettem észre. Ennélfogva

aztán harmadnapra rá az illet termhelyeken borzasztó öldök-

lést vittem véghez a F. DaxMdice és BelUdicék között, sajnos

eredmény nélkül, mert újabb hermaphrodita nem akadt.

Erebia aethiops Esp. Hermaphrodita példányom fonákján

is balra a nöstén}', jobbra a hím rajzát tünteti fel ; ehhez ké-

pest a bal csáp rövidebb a jobboldalinál. Potroha himnem. (Eper-

jes, Húsz Ármin.)

Boarmía repandata L. Korán elhunyt lepkész-barátora,

N.écsey Istvántól kaptam annak idején cserébe a Boarmia

repandata L. oly példány, melynek baloldali csápja hímieraú,

jobboldali pedig nnem. Potroha nnem. (Verebély 1900 jú-

lius 16.)

Nógrád-Vercze lepke-faunája.

Irta A, Aigner Lajos.

II.

Sphingidae.

Acherontia Atropos L. Dr. Madarász fia talált egy példányt.

Protoparce ConvolvuU L. Augusztusban Mirabilison.

Deilephila Euphorhiae L. Dr. Madarász Gyula fia fogott egy

példányt.

Chaerocampa Elpenor L. Jul. közepén fogtam csalétken.

Metopsilns p)orcellus L. Jul. közepén fogtam egy példányt

csalétken.

Macroglossa Stellarum L. Hernyóját jul. közepén találtam

Galiumon.
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Notodontídae

Cerura hifida Hb. Hernyóját júliusban találtam.

Fheosia tremula Cl. Hernyóját jul. közepén találtam.

Phalera hucephala L. Május végén találtam egy párt copu-

lában, jul. végén pedig hernyó csapatát tölgyfa bokron.

Pygaei a anachorata F. Jul. második felében néhány pél-

dányt találtam nyárfa derekán.

Pygaera piqra Hufn Hernyóját találtam jul. közepén.

Lymantriclae.

Hypogymna morio L. Május közepén és jun. második felé-

ben nem gyakori.

Orgyia gonosíigma P. Hernyóját jul. közepén találtam.

Orgyia antiqua L Jul. második felében nem gyakori.

Dasychira pudihunda L. Hernyóját augusztusban diófán

találtam.

Euproctis chrysorrJioea L. Jul. elejétl aug. elejéig, nem ritka

az abr. pundigera Teich. Hernyója május—júniusban.
Porthesia similis Fssl. Jul. közepén találtam egy példányt.

Siilpnotia Salicis L. Jul. elején nyárfán találtam.

Lymantria dispar L. 1903-ban jul. végétl aug. végéig,

1907-ben tömérdek mennyiségben hernyójával, mely nagy kárt

okozott.

Ocneria ruhea F. Aug. elején ritka.

Lasiocampidae.

Malacosoma neustria L. Jun. elején, hernyója májusban.

Malacosoma castrensis L. Jul. közepén találtam egy pél-

dányt, hernyóját május végén.

Trichmra Crataegi L. Máj. közepén találtam hernyóját.

Eriogaster lanestris L. Hernyóját júniusban láttam.

Marcrothylacia Ruhi L. Máj. közepén fogtam nstényét.

L e m n i i d a e.

Lemonia Taraxaci Esp. Szept. elején Dr. iMadarász Gyula

lámpán fogta.
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Saturniídae

Saturnia Pyri Schiff. Hernyóját jul. végén szilva- és körte-

fán láttam.

Saturnia Spini Schiff. Apró hernyóját május végén figyel-

tem meg.

Drepanidae
Drepana hinaria Hufn. Jul. 2-án fogtam egy példányt.

Drepana cuUraria F. Jul. közepén fogtam néhány példányt.

Thyrididae.

Thyris fenestrella Se. Jun. végétl jul. elejéig gyalogbodzán

elég gyakori.

Noctuidae.

Acronycta áceris L. Jul. közepén találtam.

Acronycta Euphorhiae F, Jul. közepén csalétekre jött.

Acronycta Bumicis L. Július közepétl aug. elejéig csal-

étekre jött.

Agrotis pronuba L., ab. innuba F., comes Eh., ab. adsequa

Tr. c. nigrum L., xantographa F., var. cohaesa H S., Tritici L.,

ypsilon Rótt. Szeptember elején csalétken.

Agrotis Primuláé Esp., simulans Hufn., signifera F. Július

elején csalétken.

Agrotis segetum Rchiff. Hernyóját jul. elején találtam.

Epineuronia cespitis F. Szept. elején csalétken.

Mamestra nebulosa Hufn. Jul. elején csalétken.

Mamestra Brassicae L. Aug. közepén lámpán.

Mamestra Oleracea L. Szept. elején csalétken.

Mamestra Trifolii Rótt. Jul. végén lámpára jött.

Mamestra dentina Esp. Jul. közepétl szeptember elejéig

csalétken.

Mamestra chrysozona Bkh. Jul. 11-én fogtam egy példányt

virágon.

Miana bicoloria ab. furmicula Hb. Augusztus végén került

hálómba..

Hadena monoglypha Hufn. Jul. közepén világossághoz jött.

Hadena lithoxylea F. Jun. közepén ház falán ült.

Dipterygía scabriuscula L. Jul. közepén felkereste a csal-

étket.
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RMzogramma detersa Esp. Jiil. közepén világosságra jött.

Cloaniha rádiósa Esp. Jul. közepén virágokon ült.

Polyijkaenis sericata Esp. Jul. közepén nagy számban ke-

reste fel a csalétket.

Brotolomia maticulosa L. Szept. elején csalétken.

Mánia maura L. Halász nevú tanuló fogta.

Hydroecia niditans Bkh. Jul. vége felé jött a csalétekre.

Leucariia lirens var. immacidata Stgr. Jul. közepén fáról

kopogtattam, szept. elején pedig az est homályban fogtam egy ko-

pott példányt.

Leucania pallens L. Aug. végén és szept. elején estefelé

nedves réteken szállt s a csalétekre is jött.

Leucania L-alhum L. Szept. elején csalétken.

Leucania albipuncfa F. Aug. közepétl szept. elejéig este-

felé nedves réteken és csalétken is fogtam.

Leucania Lythargyrea Esp. Szept. elején csalétekre jött.

Caradrina quadripunctata P. Jul. végén palánkon ült.

Acosmetia caliginesa Hb. Jun. végén nedves réten repült.

Rusina umhretica Goeze. Július közepén srn jött a csal-

étekre.

Amphipyra livida F. Aug. elején fehér házfalon ült.

Amphipyva pyramidea L. Jul. közepén és szept. elején

elég gyakran kereste fel a csalétket.

Mesogona acetosellae F. Szept. elején ismételten jött a

csalétekre.

Calymnia trapezina L. Jul. közepén csalétken.

Orrhodia Vaccinii L. Szept. elején csalétken.

Calocampa exoleta L. Hernyóját június végén találtam Me-

litotuson.

Scotochrosta pulla Hb. Szept. elején csalétken.

Calophasia lunula Hufn. Jul. 12-én fogtam egy példányt.

Cucullia Blattariae Esp. Hernyóját máj. végétl jun. végéig

aug. elejéig találtam Verbaseum nigrum ,
és. phoenicium és

Mülefoliumon.

Cucidlia umbratica L. Jun. végén kerítésen ült.

Cucidlia ChamomiUae Schiff. Aug. végén csalétekre jött.

Cucullia argentea Hufn. Hernyóját szept. közepén Artemisián

leltem.

Heliaca tenebrata Se. Máj. közepén nedves réten.
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Heliodes rupicola Hb. Dombay máj. második felében fogta

és jun. közepén fogtam egy kopott példányt.

Heliothis Cardui Hb. Aug. elején kopott.

Heliothis dipsacea L. Jul. közepéjl aug. közepéig nyiltan

száll virágról-virágra.

Acontia luduosa Esp. Május közepétl jun. végéig és jul.

végétl aug. végéig gyakori.

Erastria pusilla View. Jun. közepétl jul. elejéig fák lomb-

ján nem ritka.

Erastria fascina L. Ritka. Július vége felé fogtam egy

példányt.

Rivida sericealis Cl. Aug. elején nedves réteken ritka.

Prothymnia viridaria 8c. Jul. közepén elég ritka.

Emmelia trabealis Se. Jun. vége felé és jul. végétl aug.

végéig virágokon, gyalogbodzán stb. nem ritka.

Scoliopteryx lihatrix L. Jun. végén fák lombjairól kopog-

tattam, szept. elején csalétekre is jött.

Ahrostola asclepiadis Schiff. Aug. elején a világosságra jött.

Abrostola tripartita Hufn. Aug. végén csalétken fogtam.

Plusia modesta F. Jun. végén nappal kóron ült.

Plusii chrysitis ab. inuncta és ab. 'disjuncta Jun. közepén

és aug. végén nedves réteken szállt este felé.

Plusia gutta Gn. Jul. elején és aug. végén este nedves réten

fogtam.

Plusia gamma L. Jun. közepén, egész júliusban és aug

közepétl szept. közepéig gyakori.

Euclidia mi Cl. Jun. végén és jul. végén nem gyakori.

Euclidia glyphica L. Május—júniusban nedves réteken

gyakori.

Pseudophia lunaris Schiff. Jul. közepétl aug. elejéig, her-

nyóját jul. elején tölgybokron találtam.

Catocala eleda Bkt. Jul. végén és szeptember elején csal-

étken.

Catocala elocata Esp. Jul. végén falon ülve találtam.

Catocala nupta L. Aug. végén és szept. elején falon ült és

csalétekre is jött.

Calocala dilecta Hb. Jul. vége felé fogtam egy példányt

csalétken.

Catocala sponssa L., promissa Esp., Hymenea Schiff. Július

közepén srn jött a csalétekre.
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hccnta ludicra Hb. Július közepén csalétekre jött.

Toxocampa lusoria L., pastinum Fr., Viciae Hb, Craccae F.

Aug. elejétl szept. elejéig elég nagy számban jelentkezett a

csalétken.

Toxocampa limosa Tr. Jul. közepén gyakran jött a csal-

étekre.

Zanclognatha tarsiplumalis Hb Egész júliusban bokroktól

felkavarva elég gyakori, csalétekre iá jár.

Berminia derivalis Hb. Jun. végétl jul. végéig gyakori,

csalétekén is,

Herminia tentacularia L.. Máj. végétl jun. közepéig és jul.

elejétl aug. végéig gyakori, csalétekén is.

Hypena proboscidaUs L. Aug. közepén a világosságra jött.

Hypena rostralis L. és var. unicolor Tutt. Jul. közepétl aug.

végéig csalétekén fogtam.

Magyarország szú-féléi.

Irta Csihi Ern.

xm.

2. Hylastes cunicularíus Erichson {scabrifrons Sturm.)

Fekete, a csápok (a bunkó sárga) és a lábfejízek barnás-sárgák. Az

ormány hosszabb, csúcsán kétoldalt mélyen benyomott és a közé-

pen hosszanti élecskével. Az eltör háta a középen olyan széles

mint hosszú, oldalai kerekítve kiszélesedettek, felül domború,

mélyen és erteljesen pontozott. A szárnyfedk egy és három-

negyedszer oly hosszúak mint szélesek, tövükön kettsen öblösek,

erteljesen pontozottak, a hosszanti pontozott barázdák közül

különösen a belsk mélyek, a közterek keskenyebbek, harántul

ránczoltak és gyéren szrösek. A hímek utolsó haslemezén sárga-

szr gödröcske van és a hátsó lábszárak bels oldala a csúcson

srn szrös. Hossza 3'5—4*5 mm.

Elfordul egész Európában és faunánkban sem rika. Eddig

ismert termhelyei : Trencsén, Tátrafüred, Tátraszéplak, Hoverla-

és Turkulhegy (Máramaros vm.), Radna-Borberek, Ünk, Gyergyó-

tölgyes, Tusnád, Tömös, Brassó, Segesvár, Kerczi- és Szebeni-
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hegység ; Horvátország : Fuzine, Delnice ; Bosznia : Vucjaluka,

Bjelasnica- és Igmaii-planina, Visegrád, Krupa.

Tápnövénye a lúczfenyö (Picea excelsa) és ritkábban a vörös

feny (Larix larix). Április vagy május hónapokban rajzik, els

nemzedéke júliusban, a második októberben teljesen kifejldött,

egy harmadik nemzedék nagyon ritkán fejldik. Rágványa az

elbbi fajéhoz hasonló, eltérés leginkább abban nyilvánul, hogy

a nstény az anyamenet bejératát kiszélesíti, elcsarnokot készít.

Szintén veszedelmes faj, mely különösen a lúczfenyö ültetvények-

ben okoz tetemes kárt.

3. Hylastes lineáris Erichs. {variolosus Perris, clavus Wollast.

Fekete, kevésbé fényl, a csápok, a lábfejizek és ritkán a

szárnyfedk is vöröses-barnák. Az ormány a tövén kissé benyo-

mott, gyenge hosszanti éllel. Az eltör háta másfélszer oly hosszú

mint széles, párhuzamos oldalakkal, felül kissé lapított, ertelje-

sen pontozott, a pontok hosszúkások és helyenként ránczokká

folynak össze, hosszanti középvonala sima vagy élecske emelkedik

ki. A szárnyfedk hengeresek, hosszúak, párhuzamos oldalakkal,

a pontozott barázdák elég finomak, a közterek szélesebbek fino-

man szemecskézettek, testhezálló szrökkel sürün fedettek és egy

sor kissé lehajló sörtével díszítettek. Hossza 3—3-5 mm.

Elfordul egész Európában; Magyarországon (Zirczen és a

Hoverla-hegyen Máramaros vármegyében) ritka.

Tápnövénye az erdei feny {Pinus silvestris) és a tenger-

melléki feny (P. maritima). Életmódját még nem ismerjük eléggé,

az azonban bizonyos, hogy évenként két nemzedéke fejldik, az

els májás-júniusbau, a második július-augusztusban lép fel.

var. corticiperda Erichson.

A törzsfajtól következkben tér el : a szárnyfedk közterei

olyan szélesek mint a pontozott barázdák, utóbbiak pontjai na-

gyok, erteljesek, a közterekben a sr szrözet hiányzik, csak

a sörtesor van meg.

Elfordul a Földközi-tenger tájában, nálunk Dalmácziában

(Meleda) szigetén.
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Lepkészeti egyveleg.

Irta A. Aigner Lajos.

1.

Chrysophanus Dorilis Hufn.

Az „Eiitom. Wochenblatt" 1908. 5. számában leírja G i 1 1-

m e r ennek a fajnak új eltérését mint ab. ^ fusca (egészen

fekete, csak a két szárny szegélysávja sárgás-piros). Ez az alak

Budapest környékén nem ritka. Gyjteményemben két pár fog-

laltatik (mert a hímnek is van ily sávja) ab, fulvomarginalis

Schultz név alatt. Hol írta le Schultz azt sajnos fel nem jegyez-

tem, de bizonyára ugyanarról az eltérésrl van szó, a melynek a

Schultz-féle nevet kell viselni. Megjegyzend, hogy a budapesti

hímnél a szegélysáv nagyon gyöngén van kifejldve, míg a ns-
tény, élénk sárga fonákjánál fogva, átment a var. orientális

Stgr.-hez, a melynek egyes példányai Németországban is elfor-

dulnak. (Spuler, Grossschmetterl. 58. 1.)

Zygaena Astrarche Bgstr.

Az említett helyen megállapítja G i 1 1 m e r a var.

ornata Stgr.-nek Németországon elfordulását. Magyarországon,

nevezetesen Budapesten is található. Ez alkalommal átvizsgáltam

Asírarc/ie példányaimat és úgy találtam, hogy a törzsfajnál (május-

június) a szegélysáv gyöngén fejldt', azaz a fels szárnyon

többnyire csak 4, ritkábban csak 2—ö piros folt látható tisztán,

míg a szárny csúcsa felé es 2, illetleg 3 4 folt igen homályos,

vagy teljesen hiányzik. A var. ornata a legszebb alak, többnyire

a törzsfajnál nagyobb, piros pettyjei nagyobbak (fels szárnyán

6, az alsón 5), fonákja valamivel sötétebb szürke. A gen.aest.

Calida Bell. ugyanoly nagyságú, mint az elbbi, piros pettyjei

(6 és 5) valamivel kisebbek, fonákja barnás. Ez az alak ritka, a

nyári nemzedék (jul.aug.) legtöbb példánya kisebb vagy ugyan-

oly nagy, mint a törzsalak, pettyjei (6— 5) azonban jól kifejlettek

és méltán viselhetnék régibb nevüket ; var. aestiva Stgr., míg a

Calida amaz eltérésének lenne tekintend, épen úgy, mint az

07mata az Asírarche-énak.
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Lycaena Icarus Rótt.

A szárnya tövén többé-kevésbbé kék behintésü nstényt
F u c h s A. caeruleá-n&k nevezte el ; elfordulnak azonban, bár

nagyon ritkán, egészen kék nstények is, a melyeket M a a s s e n
(Stett. Ent. Zeit. 1880. p. 160) glauea névvel jelölt meg ; ezek

közt rendkívül ritka az oly nstény, melynek minden szárnyán

egy sornyi piros szegélyfolt mutatkozik. Ezt az alakot G i 1 1-

m e r M. (Ent. Wochenbl. Iií08. 6. sz.) ab. amethystina-nak

nevezte el. Gyjteményemben van egy példány, melyet Húsz
Ármin fogott Eperjesen.

Colias Hyale L.

Legújabban a C. Hyale-iiak oly hímjét, mely fels^ esetleg

alsó szárnya közepén is narancsszín tünetú, G a e s t W. ab.

jmiior-nak nevezte el. (Zeitschr. f. wiss. Insektenbiologie I. 1905.

p. 380.) Ily példányt kaptam Kassáról, Bezsilla Samu úrtól.

Azt a részben feketés eltérést, melyet nemrég leírtam

(Annales Musei Nat. Hung. IV.) már régebben (1884.) elnevezte

Grumm-Grshimailo ab nigrofasciata-nak, mcst Geest
W. (1. c. 379.) egy kevésbbé feketés eltérést ab. radiata-nak

nevezte, mely nézetem szerint az elbbivel egyesítend.

Gonopteryx Rhamni L.

Újabb idben a német entomologiai lapokban többször volt

szó czitromlepkékrl, melyek sokáig hevervén cyános üvegben,

piros foltokat mutattak. Ehhez megemlítem, hogy néhány év eltt

a Colias Hyale L. és Pieris Rapae L. egy-egy példányát a cyános

üvegben felejtettem és midn néhány hónap múlva rájuk buk-

kantam, mind a kettn karminpiros nagy foltok voltak láthatók.

Ez alkalommal visszatérek a Q. Rhamni nászrepülésére,

melyrl a közelmúlt években többször emlékeztek meg az ento-

mologiai lapok. Ily nászrepülésnek néhány év eltt a budapesti

Farkasvölgyben szintén tanuja voltam és ugyanakkor megfigyel-

tem egy G. Rhamni hímet is, a mely egy holt nstény körül

forgolódott; de azt meg nem állapíthattam, vájjon ez a hím

copulába bocsátkozott- e a holt nsténynyel, a mire már volt eset,

A nászrepülést különben gyakran említik a gyjtk. így

p. 0. a Vanessa polychloros L. nászröptét említi Rothke (Gross-

schmett. von Krefeld 1898. p. 25.) Magam N. Veröczén 1903-ban
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figyeltem meg a Colias HyaJe L. nászröptét, melyben a tova-

szálló hímet csökönyösen követte a nstény.

A Lycaena Árgus L. (Áegon Schiff.)-nél a nászrepüléshez

hasonló jelenséget figyeltem meg néhány év eltt Isaszegen. A fben
lehevertem kissé pihenni. Ekkor láttam két L. Árgust (í ?), a

melyek játszadoztak, kergetdztek, majd majd magasabb szárú

növény aljára szálltak s azon zték egymást, vagyis a nstény

spirális vonalbán haladt fölfelé, nyomon követve a hím által, ha

aztán elértek a növény csúcsához, átszálltak közelálló más nö-

vényre s ezen ismételték elbbi játékukat. Jó ideig gyönyörköd-

tem ebben az- érdekes játékban, mig végre a két lepke tovaszállt.

Epinephele Jurtina L. ab. semialba Brd.

Irta A. Aigner Lajos.

Az „Entmologische Zeitschrift" XXI. évfolyam 38. számá-

ban Meuth P. H. hírt ad arról, hogy 1907. augusztus hó

elején Gráczban az E. Jurtina oly nstényét fogta, melynek

egyik fels szárnya albinotikusan elszínezdött. Ezt, úg^ látszik

nagy ritkaságnak tartja. Utalok e tekintetben Rühl-nek „Gross-

schmetterlinge" czím mvére, melynek 602. lapján ezeket írja:

„Ab. semialba Bruand. Ezen név alatt összefoglalhatók azok az

albinistikus alakok, a melyek az E. Janira (Jurtina) nev fajnál

nem épen ritkák. Ezek csak ritkán tiszta fehérek, (ily példányt

ábrázol E s p e r. A.) mert a legtöbb esetben a fehér szín, többé-

kevésbbé ersen, foltszeren lép fel, még pedig hol szabályosan,

hol szabálytalanul." Ez az elszínezdés Magyarországon épen

nem tartozik a különös ritkaságok közé. Gyjteményemben 29

példány foglaltatik hazánk különböz részeibl. Két példány

csaknem tiszta fehér, csupán a fels szárny töve felé barnás, az

illatozó folt pedig ersen kifejlett; egy példány inkább fakó

barnásán elszínezdött ; némely példányon mind a négy szárnyon

látható szabálytalan nagy fehér vagy fehéres folt ; a legtöbb

példányon azonban az elszínezdés a fels, vagy alsó szárnyakra,

avagy csupán az egyik szárnyra szorítkozik. Oly példány ábráját,

a melynek mindegyik szárnyán csaknem szabályos fehér folt

látható, lásd a Rovartani Lapok I. kötet 1884. 185. lapján.
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Néhányánál az említett példányoknak, melyeket a vidékrl

kaptam, hiányzik a fogás napja, egyeseket júniusban (16. 27.)

és júliusban (15) találtam, a legtöbbet azonban augusztus köze-

pén (15. 17.) — sajnos elkésetten, mert többnyire kopottan —
fogtam Budapesten, a Karaaraerd eltt elterül réten, mely

nyáron át olykor több ízben, nagyobb eszés folytán, áradásnak

van kitéve, mely azonban gyakran le szokott folyni.

Ennélfogva azt hiszem igaza van H a b i c h 0. bécsi lep-

késznek, akinek az a véleménye, hogy a szóban lev albinotikus

jelenségeket a túlságos nedvesség okozza, a melynek a báb ki

van téve.^)

St ennek a nézetnek már régebben adtam kifejezést : „A

részleges albinismust valósziniileg a bábot váratlanul ért nagy

nedvesség okozza.^)

A részleges albinismusokét Standfuss M. is a túlságos

nedvességnek tulajdonítja, mindazonáltal megjegyzi, hogy az Ep.

Janira (Jurtina) oly bábjai, melyek napsütötte lejtkön kifejld-

nek, albinotikus formáknak adnak életet.^)

Ezekkel a véleményekkel szemben megjegyzi a szerkeszt,

S t i c h e 1 H., hogy „az albinismusnak gyakran sajátságosan

korlátozott kiterjedésénél tekintetbe veend az a lehetség, hogy

ilyenkor a szárnyak úgynevezett vérzésérl, vagy a testbl ered
maró kiválasztásról van szó, a mely a lepke kikelése alkalmával

kiömlik és melynek hatása a szárnyak bizonyos részére szorít-

kozik.
"

Ebben a felfogásban nem osztozhatom. Ellene szólnak az

egészen albinotikus, azaz tiszta fehér példányok, valamint az

egyidejleg, augusztus közepén talált fentemlített példányok nagy

száma (kb. 20) ; mert nézetem szerint a „vérzés"-nek csak na-

gyon ritka esetekben lehetne helye, semmi szín alatt sem oly

nagy mennyiségben, mint az érintett esetben.

1) Jahresbericht des Wiener Ent. Ver. VII. p. 29. 1896.

2) Eovartani Lapok 1899. VI. 14. lap.

3) Handbuch d. p. Grossschmetterlinge 2. Aiiü. 1896.
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A fehér téli lepke, melyrl a R. L. múlt évi utolsó tüzeté-

ben megemlékeztem, az idén nem került meg, noha néhány lep-

készünk élénken érdekldött iránta (magam beteg voltam), st
Charles Rothschild is, aki még anyagilag is kész volt fel-

fedezését elmozdítani. Mindenek eltt szándékoztam Újhelyi
József, a M. Nemzeti Múzeum praeperátorát Nógrád-Kálióba ki-

küldeni, aki azonban megbetegedvén, feltett szándékáról lemon-

dott, más vállalkozó pedig nem akadt. Annál buzgóbban folyt a

kutatás a közel Mátrában, Topánkán Wartensleben Ida
grófn napról-napra járt utána, sajnos hiába. Egerben sem értek

el eredményt. C s e r n y Lajos, honvédszázados és buzgó lepkész,

ugyanis felkérte volt az egri honvéd zászlóalj parancsnokát,

hogy embereivel figyeltesse meg a lepkét. Ugyanaz felkérte

egyenesen a kassai vadásztársaság igazgatóját is, de eredmény-

telenül. Szadán báró V é c s e y István épp oly hiába fáradozott,

mint Pillich Ferencz Simontornyán. Még a legnagyobb re-

ménységgel tekintettüek Péczel felé. Ugyanis öreg barátom és

fiatal lepkész-társam Niámessny Imre fia Lcsödön (Péczel

és Isaszegh közti majorság) említette a fehér lepkét. Kálix
Zoltán birtokos eltt, aki azt jól ismeri. Szinte olykor már január

elején lép fel egyes példányban, de a nagy hideg ell elrejtzik

és csak január végétl február közepéig repül estefelé nagyobb

számban, de csak bizonyos szúk területen, az erd szélén. 1903-

ban oly sok lepke volt, hogy vadászat közben rászállt ruhájára,

st arczába is. Budapesten járván és Niámessny gyjtemé-

nyét végig nézvén, kijelentette, hogy a fehér szín lepke alakra

leginkább hasonlít a Spilosoma Menthastri-ia. A nép is ismeri a

lepkét s azt a tavasz els hírnökekínt üdvözli.*)

A. Aigner Lajos.

A gyapjas pille kártétele, Nógrád-Verczén 1907-ben a

Lymantria dispar hernyója, — a népszava szerint „repül her-

nyó" — oly rengeteg mennyiségben lépett fel, hogy az erdben
való gyjtés úgyszólván lehetetlenné vált. Ez a hernyó részint

mászva, részint a szél által tova hordva, az erdt, a réteket,

*) Utólag kaptam Wartensleben grófntl több példányát a

Hyiernia rupicapraria-nsik, melyet f. é. február elején fogott. Ezek a ren-

desnél valamivel világosabb színek. Eepülés közben fehéreknek látszottak.

Bizonyára ezek a keresett fehér téli lepkék. Szerk.
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mezket, legelket oly nagy mértékben lepte el, hogy a dúl-
útakon járók, nagyzás nélkül, minden lépéssel néhány hernyót

eltapostak. A parasztok panaszkodtak, hogy a hernyók a jószágra

nézve is kártékonyak voltak, mivel legelés közben az állatok

szájába kerülvén, abban nagymérv gyuladást idéztek el. Bá-

bozás után a közeli erdk, fképen az . úgynevezett községi erd,

teljesen le voltak kopasztva s a fák, lomb nélkül állva téli ké-

pet nyújtottak. Az okozott kár kiszáraithatatlan. A L. dispar lep-

kéje természetesen szintén tömérdek számban mutatkozott s a

gyjtésre nézve is kellemetlenné vált, mivel más lepke után

csapva a hálóval, egyidejleg 2—3 L. dispar hím is belekerült.

Dombay Kornél.

Amerikában járt magyar gyjt. Dr. Lendl Adolf, alighogy

kisázsiai gyjt útjának fáradalmait kipihente volna, 1908. tavasz-

kor újabb gyjt útra indúlc Dél-Amerikába. Hozzánk érkezett hír

szerint Argentiniában Simay és Neuquen folyók közt elterül terüle-

ten gyjtött, majd kétheti meneteléssel nyugat felé a Cordillerák-

hoz jutott, melyeken a lago Nahnel Huapinál elért és Saso Carlos

de Bariloehe nev kis német teleptl kiindulva áthatolt. A chi-

lei oldalról, rövid idzés után, a Pampa Neuquen-en át vissza-

felé indult és február végén hazátért.

Személyi iiirek. Június els hetében Magyarországon járt

Dr. Holdhaus Károly, a bécsi múzeum assistense, aki

Csiki Ern és Diener Hugo-val a Mecsek-hegységben és

a Mohács-melleti Margittal szigeten g3aíjtött. —
• Ugyancsak a

fvárosban járt átutaztában Rambousek prágai bogarász, aki

behatóan megszemlélte a Magyar Nemzeti Múzeum bogárgyjte-

ményét, fleg a tanulmányainak ftárgyát képez Staphylinidákat.

Eihúnytak. Május hó 13-án éjjel hosszabb betegeskedés után

elhunyt K o h a u t Rezs fvárosi tanár, kiváló aphaniptero-

logusunk, akinek a magyar állattani és fleg rovartani irodalom

több becses munkát köszönhet. — Ugyancsak elhunyt Z s e d é n y i

Géza, a m. kir. Rovar-tani Állomás assistense, a Hortobágyon,

ahol a földmívelésügyi miniszter megbízásából a sáskairtás veze-

tésével volt elfoglalva.

A rovarevö madarakat azzal szokták vádolni, hogy az élsdi

rovarok pusztítása által a kártékony rovarok elszaporodását el-

mozdítják. Ez ellen újabban síkra kel S c h u s t e r W. (Wien.

Ent. Zeit. 1908. Heft 1.) és a madarak pártját fogván, állás-
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pontját következleg okolja meg: 1. A madarak által elfogyasz-

tott hernyók nagyobb része nincsen „megszúrva" élsdiek által.

2. A „megszúrt" hernyó, daczára a benne fejld élsdi álczák-

nak, tovább táplálkozik ; hernyó-kalamitásnál az élsdi álezák

értéke eleinte semmis ; ha hatásuk kezddik, már annyira van a

kalamitás, hogy nem marad mit javítaniok. 3. A milliárdnyi

élsdi darázs túlságos száma oly nagy, hogy tetemes részüket

okvetlenúl Jcell pusztítani ; a madarak, melyeket viszont örökösen

megtizedelnek, hözvetetlenül beavatkoznak, az élsdi darazsak

pedig csak másod- vagy harmadsorban. A madarak feladata nem

a kalamitást megszntetni, hanem annak elejét venni.

Az Argynnis Laodíce Pali. mindjobban kezd terjedni ha-

zánkban. Újabban Ehrenheim- Schy tra Ferdin-ánd, ki

lepkészettel is foglalkozik, Vidrányon, Zemplén vármegyében

figyelte meg. Ennélfogva feltehet, hogy hazánk összes keleti

megyéinek hegyvidékein, Zempléntl- Bihar-Háromszékig található.

Irodalom.

Csiki Ern, Magyarország Bogárfaunája. Vezérfonal a

magyar szent korona országainak teéületén elforduló boga-

rak megismerésére. I. kötet, 5. fiizet. (35d—546. 1., 11

szövegrajzzal. Budapest, 1908. IV. 10.)

Elttünk fekszik „Magyarország Bogárfaunájá"-nak vaskos

5. füzete, melylyel az I. kötet befejezést nyert, A 12 és fél íves

füzet mindenekeltt a futririkafélék (Carabidae) befejezését hozza,

majd a vizibogarak közül a Hygrohiidae, Haliplidae, Dytiscidae

és Oyrinidae családokat és végül a Rhysoaidákat tárgyalja. Az

Amara nem egyik új alnemén (Pseudobradyfus) kívúl a következ

új fajok és fajváltozatok leírását találjuk a füzetben: Carabus

comptus var. szörényensis, Fterostichus (Poecilus) Szépligetii, a var.

tusnádensis és var. radneusis fajváltozatokkal, Pt. anqustatus ab

iamanensis, Pt. Apfelbecki, Omphreus Apfelbecki var. biokovensis.,

Cymindis hungarica és C. budensis. A füzetet a kötet czímlapja

és elszava, valamint a családok, alcsaládok, nemzetségek, nemek,

fajok és fajváltozatok és a szinonimák tárgymutatója zárja be.

A füzet elfizetési ára úgy mint az eddigieké 2 kor, a teljes

köteté peeig 10 korona. (Bolti ár 12 kor.)
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„Az Állatvilág." Állattani, vadászati és halászati folyóirat. 1908.

évf. 1—3. szára. Laptulajdonos Pete Csongor, szerkeszt

Csiki Ern. — Elfizetési ára egy évre 5 kor.

Ily ezímen hézagpótló, népszersít folyóirat jelenik meg,

gazdagon illusztrálva és fényes kiállításban. A megjelent füze-

tekben hazánk szakíróinak szép gárdájával találkozunk. Az egyik

rovartani tárgyú czikket jelen számunk is közli mutatóba. Mutat-

ványszámot szívesen küld „Az Állatvilág" kiadóhivatala (Buda-

pest, VII., Damjanich-utcza 36.)

*

Matsumura, Prof. Dr. S., Neue Cicadinen aus Európa
und Mittelmeergebiet. (The Journal of the College

of Science, Imperial University of Tokyo, Japán. Vol.- XXIII,

Art. 6 , p. 1—46, mit 1 Tafel.)

Szerz ki néhány év eltt hosszabb ideig tartózkodott Buda-

pesten és a Magyar Nemzeti Múzeumban Dr. Horváth Géza
vezetése mellett a kabóczák tanulmányozásával foglalkozott,

szabad idejét az állatok gyjtésére használta fel. Hazánkon kívül

megfordult Németországban, Olaszországban és Észak-Afrikában

(Tunis, Algir, Portsaid) mindenütt szorgalmasan gyjtvén. Tanul-

mányában most leírja az európai útjában gyjtött új fajokat,

számszerint 49 fajt. Minket a következ hazai fajok érdekelnek

:

Ti/phlocyba {Zygmd) serpentina (Fiume, Növi, azonkívül Siezilia

és Észak-Afrika), T. fiumensis (Fiume), Cicadula hrevis (Kolozs-

vár), Thamnotettíx literátus (Csepel, Isaszeg és T'unisz), Delto-

cephalus velox (Kolozsvár), D. immundus (Magyarország) D. kolos-

varensis (Kolozsvár),!), sinuatus (Budapest), D. vnigrum (Isaszeg),

Idioarus latifrons (Magyarország), I. hrunneipennis (Isaszeg). Az

új fajok egy részét szerz képben is bemutatja.

Csiki Ern.



OLVASÓINKHOZ.

Folyóiratunk ügyvitelében változás történt. Szerkeszttár-

sam, Aigner Lajos, aki 1897-ben tíz évi szünet után újból meg-
indította a Rovartani Lapokat, majdnem egy esztendeje súlyosan

beteg. Munkaereje megtört, irodalmi mködése megszakadt.

Reménytelen állapota, további közremködésének lehetetlensége,

arra késztette családját, hogy e folyóiratot alulírottnak átadja.

Nehéz körülmények között vettem át a „Rovartani Lapok"
kiadói tisztét, de kötelességemnek tartottam ezt, annál is inkább,

mert 11 évi szerkeszti közremködésembl kifolyólag erkölcsi

kötelességemmé is vált, hogy a f. évi megkezdett XV. kötetet

befejezzem és ha folyóiratunk ezentúl is abban a jóakaratú

támogatásban részesül mint eddig, — tovább is folytassam.

Szakfolyóiratunk némi átalakítást kivan, hogy olvasóink

igényeit teljesen kielégítse és osztatlan tetszését elnyerje. Ennek
mielbb meg is akarok felelni. A „Rovartani Lapok" czélja

ezentúl is ugyanaz lesz, ami volt, — legels sorban a hazai

fauna ismertetése, a rovartani ismeretek terjesztése, a gyakor-

lati rovartan ápolása, a gazdasági és erdészeti szempontból

hasznos és káros rovarok ismertetése, stb. Minthogy folyóiratunk

hazánk egyetlen ily irányú szaklapja, szükségesnek tartom,

hogy olvasóink ennek révén ismerjék meg mindazt, ami az

entomologia terén nemcsak hazánkban, hanem a külföldön is

történik ; az irodalmi rovatból pedig h képet nyerjenek a

rovartani irodalomról.

Szükségesnek tartottam, hogy folyóiratunk küls kiállí-

tásán is változtassak, hogy nyomása szebb és jobb legyen mint

eddig ; azt hiszem, az újonnan választott nyomda ebben a tekin-

tetben olvasóink igényeinek mindenképen meg fog felelni.

Rovartani Lapok. XV, 7—10. (1908. XII. 15.

i
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Úgyszintén elhatároztam, hogy ezentúl nem 10, hanem 12

füzetben, tehát havonkint jelentetem meg a Rovartani Lapokat.

Kiváló figyelmet óhajtok arra is fordítani, hogy folyóiratunk

tartalma minél változatosabb legyen, — ami azonban minden-

esetre munkatársaim jóakaratii támogatásától is függ.

Ezek után még csak munkatársaink további szíves közre-

mködését, újabb munkatársak csatlakozását és ami a legfon-

tosabb, támogatóink és elfizetink további pártolását kérem.

Budapest, 1908. deczember hó 1-én.

csíki ERN.



Kohaut Rezs.
(1858—1908.)

Irta: De. Kertész Kálmáx.

„Hazánkban — összehasonlítva más országokkal — arány-

lag kevesen foglalkoznak rovarokkal" írja Kohaut Rezs a

Természettudományi Közlöny XXXVIII- ik kötetében, ismertetve

az akkoriban megjelent Junk-féle Entomologen-Adressenbuch-ot.

Bizony kevesen

vagyunk, s még ke-

vesebben azok, kik

nem elégedve meg
a puszta gyjtéssel,

megfigyeléseiket, ta-

pasztalataik atbúvár-

lataik eredményét

közreadva, hacsak

parányival is, hozzá-

járulnak a rengeteg

számú rovar ponto-

sabb ismeretéhez s

ezzel az állatország

megismeréséhez, vi-

tás kérdéseinek meg-

oldásához.

Ez utóbbiak közzé

tartozott Kohaut
Rezs is.

1858. október hó

12-én született Buda-

pesten. Atyja, Kohaut József, fest és jónev fényképész

volt, anyja Praid Heléna. Az elemi iskolát elvégezvén, a

budapesti II. ker. freáliskolába iratkozott be, hol az érettségi

vizsgát az 1875—76-rki tanévben tette le. Felsbb tanulmányait

a kir. magyar tudományegyetemen s a József-megyetemen
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végezte, a hol természetrajzból s kémiából középiskolai tanári

oklevelet szerzett. Késbb, már ns korában, 1889-ben még a

földrajzból is szerzett képesítést. 1881-ben a tnd.-egyetemen az

állattani s összehasonlító-boncztani tanszékhez Margó Tivadar
tanár mellé tanársegédnek nevezték ki, s ez állásában 1886-ig

maradt meg. Ezen állása mellett azonban 1883-tól a II. ker.

állami freáliskolában mint próbaéves tanár is mködött, mig
végre 1886-ban a fvárosnál rendes alkalmazást talált. 1886-tól

1889-ig a II. ker. polgári és kereskedelmi iskolában tanított;

1889 október havában a VI. ker. polgári leányiskolához helyez-

ték át s 1908 január havában helyettes igazgatónak nevezték

ki. Ezen állásából ragadta el a halál 1908 május hó 13-án.

Kohaut Rezs zoológiai munkásságának irányát, tárgyát

az természete szabta meg. Bár a szabad természetet imádta,

mégis dolgozószobájában érezte magát legjobban, hol olvasás-

sal, vagy mikroszkópi készítmények vizsgálatával s rajzolásával

töltötte idejét. A rajzhoz és festészethez való hajlamát atyjától

örökölte s bár aránylag kevéssé gyakorolta, képei, rajzai, ha

nem is mvészi remekek, pontosság és tisztaság szempontjából

semmi kívánnivalót sem hagynak s a szakértelmet az els

pillanatban elárulják.

Az egyetemi állattani s összehasonlító boncztani intézettl

való távozásakor Margó Tivadar tanár felszólítására az egyes

állatphylumok jellemz alakjait olajba festette. Ezek a képek

most is az intézet tantermét díszítik. Az egyetemi anthropoló-

giai intézet részére is nem egy képet festett.

1887 tavaszán felszólított, gyüjtenk össze Magyarország

szitakötit s a M. N. Múzeum gyjteményének felhasználásával

írnok meg monographiájukat. Bár én akkoriban édesvízi mikros-

kopi állatok tanulmányozásával foglalkoztam, szívesen bele-

egyeztem a közös munkába, fleg azért, hogy a rovarok tanul-

mányozásába is beleéljem magamat, másrészt azért is, mert

rövidlátása miatt tényleg szüksége volt valakire, a ki egyrészt

a gyjtést eszközölje, másrészt a gyjtött anyag rendezésében

segítségére legj^en. Három évig dolgozgattunk így együtt, midn
az buzdítására én a dipterologiára adtam a fejemet. Nagy
kedvvel és ambiczióval láttam neki a legyek gyííjtésének és

tanulmányozásának s beláttam, hogy sokkal okosabb lesz, ha

különválunk s mindenikünk a maga dolgának szenteli minden
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idejét, annál is inliább, mert akkor a szitakötök javarésze már

össze volt gyjtve, meghatározva, st nagyjából már a leírások

is megvoltak. Ez idponttól fogva csak gyjtöttem részére, de

a munkába többé már be nem folytam. A munka, elfoglaltsága

miatt lassan haladt, de végre mégis csak elkészült s 1896-ban

3 tábla eredeti rajzzal meg is jelent.

1890-ben hozzáfogott a Mallophagá-k tanulmányozásához.

E czélból lefordítottam neki a magyarországi madarakon él
fajok latin diagnosisait, de ezzel a tárgygyal azután nagyon

keveset foglalkozott.

Eleinte inkább általánosabb természet zoológiai kérdé-

sekkel foglalkozott s népszer czikkeket írt; közbe-közbe írt

tankönyvet, bírálatot. Népszer czikkeinek egész sorozatát

azonban akkor írta, mikor a „Természet" megindult s ennek a

folyóiratnak talán legszorgalmasabb munkatársa volt. A „Halá-

szat"-ban hazánk összes halfajait ismertette s ezen dolgozatát

tíO-nál több ábrával tette érthetbbé s használhatóbbá.

„A magyarországi madarak meghatározó könyvé"-t hama-

rosan elkapkodták; a második bvített s javított kiadás kézirata

élete utolsó napjaiban szintén elkészült, de már meg nem
jelenhetett. A „Fauna Regni Hungariae"-ban az Aphaniptera

és Mallophaga csoportokat állította össze. Azok részére, kik

nem tudományos vizsgálatok céljából, hanem kedvtelésbl akar-

ják a természeti tárgyakat nagyobb nagyítással nézegetni,

megírta a mikroskopi gyakorlat elemeit, gyakorlati útmutatás-

sal a mikroszkópi praeparatumok készítésére.

Mikor a magyar Brehm megindult, t bízták meg a

„Halak" kötetének magyarba való átültetésével. Ezt a munká-

ját is azzal a lelkiismeretességgel és pontossággal végezte, mint

minden más munkáját.

Meg volt szabva, mikor kell kéziratával elkészülnie. Hogy
a határidt betarthassa, a német kötet lapszámainak összegét

elosztotta a rendelkezésére álló napok számával s így tudta

meg, mennyit kell egy nap alatt végeznie. De ezt a munkát

aztán el is végezte minden körülmények között.

Legbecsesebb munkája azonban kétségkívül a m.agyar-

országi bolhák monográfiája, 5 tábla eredeti rajzzal, melyet

a Természettudományi Társulat a Margó-díjjal jutalmazott meg.

Ez volt legkedvesebb tárgya, melyrl 188G-tól kilencz tudomá-
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nyos és népszer czikket írt. A munka alapjául szolgáló gyjte-

ményt a M. N. Múzeum szerezte meg.

Családi élete nagyon boldog volt, a mi szelíd és nyugodt

természetébl önként következik. Szeretett neje, Molenda
Teréz, kit 1887-ben vett nül s fia most velünk együtt gyászolja.

Igazi mintaképe volt a kötelességtudó tanárnak, kiért

tanítványai rajongtak. Tanártársait a szó szoros értelmében

magához tudta bilincselni. Halála napjának délutánján a tan-

testület virággal kedveskedett neki s ez a figyelem annyira

meghatotta, hogy talán még siettette az amúgy is túlságosan

igénybe vett szív munkájának megszntét.

Sírhalma, melyet a hálás tanítványok koszorúi teljesen

elborítottak, ott emelkedik immár a kies fekvés németvölgyi

temet árnyában.

„Embert vesztettünk".

Áldott legyen emlékezete.

*

Kohaut Rezs irodalmi munkásságát a következ össze-

állítás mutatja:

1882. 1, A juhok forgóbetegsége, kergekórja. (Természettud. Köz-

löny. XIV. 349.)

2. A Ferencz-Józsefföld állatvilágáról. (Természetd. Közlöny.

XIV. 411.)

1888. 8. A véletlen sérülések és azok következményeinek öröklé-

kenj^ségérl (Természettud. Közlöny. XV. 351.)

4. A rovarok lélekz mozgásairól. (Természettud. Közlöny.

XV. 176.)

5. A Sciara militaris. (Magyar Kárpátegyl. Évkönyv, X. 85.)

1886. 6. A bolha. Ábrával. (Rovartani Lapok. III. 25, ábrával.)

7. Báthory: „Állat-növénytan" czímii tankönyvének ösmer-

tetése. (Polg. isk. közi.)

1891. 8. Gazdaságtan, polg. és felsbb leányiskolák számára. [Sajó-

helyi Béla és Tiborc Idával együtt.] (Wodianer kiadása.)

1892. 9. Állattan polg. és felsbb leányiskolák számára. (Nagel

Bernát kiadása.)

10. Vángel Jen: „Az állatok konzerválása" czímü müvének

ismertetése. (Polg. isk. közi.)

1894. 11. A magyarországi madarak meghatározó könyve. (Lendl A.

kiadása.)

12. Roth Samu : „Állattan polg. fiu-iskolák számára" czímü

tankönyv átdolgozása. (Frankhn Társulat.)
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1875. 13. Neháu}^ magyarországi szitakötrl. (Tormészettud. Köz-

löny XXYÍI. 47.)

14. A magyarországi bolha-félék. (Természettud. Közlöny. XXVII.

329.)

15. Gazdaságtan. II. kiadás, (lásd 8. sz.)

1896. 16. A mag-yarországi szitaköt-félék természetrajza. 3 tábla

eredeti rajzzal. (A Terraészettud. Társulat kiadványa.)

1897. 17. Uj bolliafajok hazánkban. (Természettud. Közlöny. XXIX.
318.)

18. A férfiak tejmirigyérl. (Természettud. Közlöny. XXIX.
646.)

19. Az Aphaniptera és Mallophaga csoportok feldolgozása a

Fauna Regni Hungariae-ban. (A Természettud. Társulat

kiadván^^a.)

20. Szrmeáru kereskedés. (Természet. I.)

21. Élsdi állatok. (Természet. I.)

22. A rovarok ereje. (Természet I.)

23. Kitömött emberek. (Természet. I.)

24. Él lámpák. (Természet. I.)

25. Kutya gereznák. (Természet. I.)

26. Hatalmas szarvasagancs. (Természet I.)

27. Óriások és törpék az emlsök osztályában. (Természet. I.)

28. Hering és házasság. (Természet I.)

29. Intelligens macska. (Természet. I.)

30. A fejldési id az emlsöknél és madaraknál. (Természet. I.)

31. A lepkeszárny mikroszkópi vizsgálata. Ábrával. (Természet. I.j

32. Allattörvényszékek. (Természet. I.)

33. Valami a cserebogárról. Ábrával. (Természet. I.)

34. A vörös vagy nemes korál. (Természet. I.)

35. Egy kártékony lepkérl. [Ocneria dispar.] (Természet. I.)

36. A legnagyobb medúza faj. (Természet. I.)

37. Férgek a gyümölcsben. (Természet. I.)

38. Ehet fecskefészkek. (Természet. I.)

39. Az elefántcsontról. (Természet. I.)

40. A cserebogár télben. (Természettud. Közlön3^ XXX. 221.)

41. A rühatka története. (Természet. II.)

42. Téli álmot alvó madarak. (Természet. 11.)

43. Az emlsök nyakcsigolj^'áiról. (Természet. 11.)

44. A házi légyrl. Ábrával. (Természet. II.)

45. Hajak és szrmék vizsgálata. Ábrával. (Természet.) II.

46. Mi okozza a kergekórt ? (Természet. II.)

47. A vérrl. Ábrával. (Természet. IT.)

48. A madarak repülési sebessége. (Természet. II.)
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49. A halak gondoskodása ivadékukról. (Természet. 11.)

50. A tejrl. Ábrával. (Természet. II.)

51. II. Frigyes mint ichth3^ologus. (Természet. II.)

52. A dolgozó méh szájrészei, lába és fulánkja. Ábrával. (Ter-

mészet. II.)

53. Az összetett szemrl. Ábrával. (Természet. II.)

54. Sajátságos épitk. Ábrával. (Természet. II.)

55. A tollak szerkezete. Ábrával. (Természet. III.)

56. A pók szájrészei, fonó- és szövszervei. Ábrával. (Termé-

szet. III.)

57. A házipoloska. Ábrával. (Természet. III.)

58. A kagjdóhéj szerkezete. Ábrával. (Természet. III.)

59. A csontok szerkezete. Ábrával. (Természet. III.)

60. A halvészrl. Ábrával. (Halászat. I.)

1899, 01. Halaink. Hazánk összes halfajainak leírása. 60-nál több

ábrával, 24 folytatásban. (Halászat. L, II., III.)

62. A rovarok légzszerveirl. Ábrával. (Természet. IV.)

63. A bogarak lábfejérl. Ábrával. (Természet. IV.)

64. A boka. Ábrával. (Természet. IV.)

1901, 65. A mikroszkópi gyakorlat elemei. G3''akorlati útmutatás a

mikroszkópi praeparátumok készítésére. Számos ábrával.

(Lendl A. kiadása.)

66. Gazdaságtan. III. kiadás, (lásd 8. és 15. sz.j

67. Állattan, polg. leányiskolák számára. II. átdolgozott kiadás,

fWodianer kiad.)

1902, 68. Szterényi Hugó : „Állattan és növénytan polgári iskolák

számára" czim tankönyvének bírálata, (Hivatalos Közlöny.

X. 8, szám.)

69. A hal szervezetének, fejldésének és életmódjának rövid

áttekintése. Számos ábrával. 7 fotytatásban. (Halászat. III.)

1903. 70. Magyarország bolhái. 5 tábla eredeti rajzzal. (Állattani köz-

lemények. II. 25—46, és 53—68.)

1904. 71. Egy új bolhafaj Boszniából. — Un Pulicide nouveau de

Bosnie. Ábrával. (Annál. Mlis. Nat. Hung. II. 87, ábrával.)

72, Szterényi Hugó : „Növénytan, polgári iskolák számára, II.

kiadás" cím tankönyvének bírálata. (Hivatalos Közlöny

Xn. 11. sz.)

1905, 73. Gazdaságtan. IV. kiadás. (1. 8., 15. és 66. sz.)

74. Az állatok világa, VIII. kötet. Halak. Brehni „Tierleben"

czím munkájának magj^arba átültetett kiadása, 11 mlap-
IDal és 146 képpel. (Légrády testvérek kiadása.)

75. A bolhák. 8 ábrával. (Természettud. Közlöny. XXXVII. 369.)

1906. 76. A világ entomológusai. (Természettud. Közlönv. XXXVIII. 69.)
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77. A pisztráng" falánkságáról. (Természettud. Közlöny. XXXVIII.

637.)

1907. 78. Csiki Ern „Magyarország bogárfaimája" cím munkájá-

nak ösmertetése. (Polgári isk. közlöny XI. 2. szám.)

Lepkészeti megfigyelések.
Irta : Rothschild N. Kákoly.

Talán nem lesz érdektelen e lapok olvasóira, hogy folyó évi

június hó 14-én a biharmegyei Cséhteleken Wekthelmsticin Sarolta

kisasszony a Hesperia Sidae Esp. egy hímjét fogta. Ez a példány

felette nag^^, szárnyainak átmérje ugyanis megüti a 36 mm.-t. ügy
tudom, hogy Cséhtelek Magyarországnak, illetleg egész Európának

legészakibb pontja, ahol ez a lepkefaj eddig találtatott.

A tavalyi nyár folyamán ugyanott, Cséhteleken, az aranyes

zanót {CytisHs Lahurnum L.) bokrok leveleit teljesen lekopasztotta

egy molypille hernyója. Nekem sikerült egy ilyen hernyót fel-

nevelni, — a báb áttelelt és folyó évi június hó l8-án kelt ki a

lepke, melyben a Mecyna pohjgonaUs Hb. ab. (j'dvata F.-ra ismertem.

Ez a faj is csak Európa déli részében fordul el.

Csigaházban él Argyroneta aquatica.

Irta : Szcs Józsei''.

II.

A nyár folyamán módomban volt több csigaházban él búvár-

pókot megfigyelni. Megfigyelésem eredménj'eit az alábbiakban

közlöm.

A fogságba került pókokat hazavittem és oly aquariumba tet-

tem, melynek fenekén üres Liiiiuaeus stagnalis házak voltak. Egyes

pókok rövid keresgélés után bementek a csigaházba és ott le is tele-

pedtek, mások ellenben az aquariumomban lev GeratopliyUum ágai

közé építettek házat. Pár nap múlva a Ceratopliyllum-vá. épített

búvárharangok gazdátlanokká lettek és az elbb még ott tanyázó

pókok is felkeresték az üres csigaházakat, valószínleg azért, mert

a fény zavarta ket. Ezt látszik bizonyítani az a tény is, hogy az

Argyroneta nappal csak nagy ritkán jön ki a csigaházból, ellenben

éjjel már többször a házon kívül értem.
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A csigaházakba telepedett pókok az éjszaka folyamán megtöl-

tötték a házakat levegvel. Reggelre a csigaházak már a víz szinén

úsztak kissé félredlve, úgy hogy a ház szája teljesen a víz alatt

volt. Kíváncsi voltam, hogy a pók az elhasznált levegt hogyan cse-

réU ki frissel a teljesen ép csigaházban, mert ez esetben a leveg

kiürítésének ismert módja — hogy a pók széthúzza búvárharangjá-

nak tetején lev szálakat — lehetetlen ; ha a csigaházon belül volna

is búvárharang, kiürítése czéltalanná válnék, mert a leveg úgy sem

mehetne tovább a csigaház csúcsánál és elbb-utóbb a búvárharang

is megtelnék CO2-OS levegvel. Vártam tehát hogyan segít magán a pók.

Tudtam, hogy a pók a csígaházban bent nem fullad, tehát valaminek

történnie kell. Vártam 1—2—3 napig, még sem történt semmi külö-

nösebb változás, kiemeltem tehát a csigaházat pókostól a vízbl. A
pókon semmi változás nem volt, most is ép oly elevennek látszott,

mint a mikor fogtam, ellenben a csigaház szájához háló volt húzva,

melyen egy nag3^obb nyílás is volt, kb. olyan nagyságú, mint a pók

potrohának a keresztmetszete.

Lehetséges, de nem valószín, hogy védekezés czéljából sztte

a pók a hálót. Nem valószín azért, mert azon a lyukon, melyen az

Aiyijroneta ki és bejárt esetleges ellensége is befért volna. Lehet,

hog3^ a térfogat nagyob bítására szolgál a háló, de ez ellen viszont

az szól, hogy a pók akkor miért nem sztte már egészen a csigaház

széléhez és miért beljebb?

Lehetséges, hogy imént említett két ok játszott közre a háló

készítésénél, vagy talán harangépítési ösztöne vezette a búvárpókot

a háló szövésére.

Megjegyzend, hogy nem mindegyik pókom sztt halót, egyik

közülök 18 napig élt egyfolytában egyazon csigaházban, — mely ez

id alatt állandóan a víz szinén lebegett — késbb kivettem belle

az Argyronetát, de a hálónak nyomát sem találtam.

A háló'készítésének czéljával készen volnánk, ugy ahogy. Most

jön másik fontos kérdésünk, hogy hogyan cserélte ki az Arf/i/roiictd

az elhasznált levegt frissel teljesen ép csigaházban ?



149

Minthogy a csigaház mindig' a viz szinén lebegett, valószín-

nek tartom, hogy a pók csak részletenként cserélhette ki az elhasz-

nált levegt frissel, mert ha egyszerre eresztette volna ki, akkor a

csigaház a fenékre síílyedt volna. Valószín, hogy az elhasznált

levegt az Argyroneta potroha és hátsó lábai között kivitte, helyébe

pedig ugyanily módon frisset hozott és e mveletet többször ismé-

telte, miáltal a csigaház levegje részben felfrissült, de azért állan-

dóan a víz szinén lebeghetett.

E feltevés eleinte nevetségesnek látszik és ténjdeg mulatságos,

ha elképzeljük, hogy egy ember rossz levegj szobáját a szabad-

ban a szájába szívott leveg kifúvásával akarná felfrissíteni. Nem
nevetséges, sct czélszer a leveg kicserélésének hasonló módja a

bvárpóknál, hol a potrohra vett leveg és a csigaház térfogata között

a különbség sokszorta kisebb, mint a szájunkba fér leveg és a

szoba térfogata között. A csigaház térfogata legfeljebb tízszer akkora,

mint a pók által egyszerre a víz alá vihet leveg mennyisége. Ez
arányt alapul véve, ha a pók ötször hoz ki a csigaházból elhasznált

levegt és helyébe ötször visz frisset, feltéve, hogy a friss leveg
az elhasználttal teljesen elegyedett, úgy, liogy a pók potrohán is

olyan arányban foglaltatik az elhasznált és friss leveg, mint amilj^en

viszonyban a csigaházban van, akkor az ötödszöri szállításra már

k. b. 40'^/o-a a csigaházi levegnek felfrissül. Igaz ugyan, hogy a

leveg teljes megtisztítására ez a mód nem alkalmas, mert ahhoz,

hogy a levegnek 99'^/o-a megtisztuljon, 44-szer kell a póknak friss

levegért mennie. A leveg teljes felfrissítéséhez pedig vagy 100-szor

kellene az Argyronetának a levegt a csigaházba szállítania, illetleg

ugyanennyiszer onnan kivinnie. E számítás, ha a valóságot meg sem

közelíti, — mert hisz a jó leveg a rosszal nem elegyedett teljesen,

továbbá szállítás közben is lélegzett az Argyronetu stb. — de legalább

fogalmat nyújt airól, hogy aránylag könny munka árán a leveg

ily módon részben felfrissíthet. Állításom valószínségét megersíti

az a tény is, hogy nem kell a búvárpóknak teljesen friss levegben

élnie, hogy életmködését zavartalanul folytathassa. W. Müller^

vizsgálatai szerint emls állatok 14*'/o oxigént tartalmazó légkörben

(rendes körülmén3'-ek között 20"72°/o van a levegben) még huza-

mosabb ideig élnek és csak T'^/o-nál mutatkoznak zavarok a szervek

mködésében, 3°/o-nál pedig már beáll a fuUadási halál. Kár, hogy a

rovarokra vonatkozólag ilynem adatok nem állanak rendelkezésemre.

Nem túlzás, ha azt mondom, hogy ez a mód a legkényelmesebb

az adott esetben, mert, ha a pók egyszerre ürítené ki a levegt,

akkor a csigaház az aquarium fenekére sülyedt volna. Az Argyroneta

1 Veewokk : AUgemeiiie Pliysiologie. Jena 1895.
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a csigaházat újból csak úgy töltheti meg, ha potrohán a levegt az

aquarium fenekéig szállítja, ami meglehets nag}^ mmika, tekintetbe

véve. hogy pókunk nagj^on ügyetlenül mozog olj^ vízben, ahol semmi

kapaszkodó nincs, mint pl. ez esetben is, mert az imént leírt élet-

módot valószínleg csak oly helyen folytatja, hol zsákmány bven
akad, de növény nem.

A most felsorolt megfigyelések és elnyök a leveg kicserélé-

sének emiitett módja mellett szólnak, de nem bizonyítják kétségbe-

vonhatatlanul, hogy adott esetben más mód nem lehetséges. St egy

megfigj^elésem lehetvé teszi azt, hogy a megfigyelési idszak alatt

nem is volt szüksége a buvárpóknak több levegre, mint amennyi

a csigaházba fér, u. i. ol,y kevés levegvel, melj'' csak a potroha kö-

rül (nem a hátsó lába között is) van két óránál tovább képes a viz

alatt maradni anélkül, hogy levegért egj^szer is a viz színére jönne.

Megjegj^zem, hog}" e megfigyelésnél az Argijroneta folyton mozgott a

viz alatt, tehát több levegt kellett elhasználnia, mint rendes körül-

mények között, mikor egész nap tétlenül ül a csigaházban.

Még mieltt czikkemet befejezném meg' kell említenem, hogy

els közleméiu'emben kérdésnek hagytam, hog.y hogyan került a

lyuk a csigaház tetejébe, most már biztosan állithatom, — amit való-

színnek is tartottam, — hogy nem a Vjuvárpóktól származott, hanem

valamely zavaró körülmény okozta.

Hermaphrodíta méh.
Irta : U.thelvi József.

Folyó évi május hó 21-én Isaszegen az Eiicera (Tetralonia)

hunyarica Friese nev méhfaj több példánj^át gyjtöttem, közöttük

egy oly nstényt is, melynek bal csápja hím, a mit könnyen lehet

észrevenni, mert tudvalevleg az Eucem-hímek csápja háromszor oly

hosszú, mint a nstények-é. Az Eucera-nemhl eddig csak egy her-

maphrodítát ismertünk s ez volna a második eset. Az érdekes pél-

dány a Magyar Nemzeti Múzeum gyjteményében nyert elhelyezést.



Catalogus Scaphidiidarum.

A füldkerekségrl eddig' ismert Scaphidiidák felsorolása.

Irta : Csíki Erxu.

Gemmdvger és Harold nagy bogárkatalogusának (Catalogus

Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et sj^steroaticus)

1868-baii megjelent II. kötetében találjuk ezen bogárcsalád legutolsó

teljes összeállítását. Nevezett szerzk akkoriban 9 nemhez tartozó 51

fajt sorolhattak fel. Ezen szám azóta különösen Reitter, Matthews,

Casey és mások munkálatai folytán tetemesen nagyobbodott, iigy hogy

alábbiakban már 19 nembe tartozó 242 fajt és 6 fajváltozatot sorol-

hatok fel.

A Scaphidiidák összeállítása azon alkalomból készült el, hogj^

a Magyar Xemzeti Múzeum gyjteményiében lev elég tekintélyes

an^^ag feldolgozásához fogtam. Feldolgozásom e család ismeretét kü-

lönösen Bmo Lajos újguineai és Katona Kálmán keletafrikai gy'új-

téseibl néhány új nem és nag3'^számú új faj megismerésével gazda-

gította, — ezen tanulmányomban leírandó újdonságokat jelen felsoro-

lásomba még nem vehettem fel. Azt hiszem azonban, hogy

szaktársaimnak fig3'elmét ezen érdekes család tanulmányozására így

is felhívhatom és elmozdíthatom ezen téren való munkálkodásukat.
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— Reitter: Verh. Naturf. A^er. Brünn. XVIII, p.

38 (1880)

var. unicolor Castelxau: Hist. Nat. Ins. Col. II, p. 19

(1851) — Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn.

XVIII, p. 38. nóta (1880)

hímaculatum Mac Leay: Trans. Ent. Soc. N. S. Wales,

I, 2, p. 119 (1871)

Victoi'ia.

U. St. Ame-
rica : Indiana.

Sibiria or.

:

Amur.

? Texas.

Sumatra.

Cap York.

Mexico, Gua-
temala.

Madagascar.

Madagascar.

Madagascar.

Pori Dcnisoii.
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hijiunctatum Redtenbacher: Keise Novara. IT, p. íjl, kío Janeiro.

t. 2, f. 1 (1867.)

var. Redtenbacher: Reise Novara. II, p. 81 (1867)

castaneum Perty: Del. anim. p. 34, t. 7, f. 10 (1830) Brasilia.

Reitter: Verh, Naturf. Ver. Brünn. XVIII, p. 37

(1880)

cerasinum Oberthür: Coleopt. Novit. I, p. 11 (1884) Amazon.
CJiapuisi Gestro: Ann. Mus. Civ. Genova. XV, p. öumatra.

57 (1880)

conjunctum Motschulsky : Etd. Entom. p. 95 India oriont

(1859)

consobrinuni Castelnau: Hist. Nat. Ins. Col. II, p, Madagascar.

19 (1851) — Reitter : Verh. Naturf. Ver. Brünn.
XVni, p. 39 (1880)

coronatum Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, Nov. Holland.

p. 40 (1880)

cyanellum Obekthür : Coleopt. Novit. I, p. 5 (1884) n. India.

cyanipenne Gestro : Ann. Mus. Civ. Genova. XIV, p. N.-Guinea.
559 (1879) — Reitter : Verh. Naturf. Ver. Brünn.

XVIII, p. 39 (1880)

emarginatum Lewis : Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) XI, Japonia

p. 291 (1893)

exclamans Oberthür : Coleopt. Novit. I, p. 6 (1884) Australia.

exornatum Oberthür : Coleopt. Novit. I, p. 9 (1884) gt. Paulo.

fasciatoniaculatum Oberthür ; Coleopt. Novit. I, p. 10 Ega.

(1884)

fasciatum Castelxau : Hist, nat. Ins. Col. II, p. 19 Madagascar.

(1851) — Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn.

XVIII, p. 38 (1880)

fascipenne Reitter : Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, Brasilia.

p. 38 (1880)

femorále Lewis : Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) XI, p. 292 Japonia.

(1893)

geniculatum Oberthür : Coleopt. Novit. I, p. 8 (1884) Panama,
— Matthews : Biolog. Centr. Americ, Coleopt. II, Nicaragua.

1, p. 162 (1888)

grandé Gestro : Ann. Mus. Civ. Genova. XV, jd. 50 Sarawak.

(1880)

impictmn Boheman : Ins. Caffr. I, 2, p. 557 (1851) Caffraria.

incisum Lewis .• Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) XI, p. 294 Japonia.

(1893)

inornatnm Gestro : Ann. Mus. Civ. Genova. XV, p. Sarawak.

55 (1880)

Rovartani Lapok. XV. 7—10. (lOUt*. Xll. 15.

l
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interruiHum Fairmaire : Aiin. Soc. Ent. Belg. ivLI, Madagascar.

p. 368 (1897)

Japonum Rbittbr : Deutsche Entom. Zeitschr. 1877, Japonia.

p. 369 ; Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, p. 36

(1880)

japonkum Leavis : Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) XI,

p. 292 (1893)

lineatocolle Matthews : Biolog. Centr. Amer,, Coleopt.

II, 1, p. 163, t. 4, f. 5 (1888) [lineaticolle]

.

longipes Lewis : Ann. & Mag. Nat. Hist, (6) XI, p.

292 (1893)

lunatum Motschulsky : Etd. Entom. p. 94 (1859)

marginale Reitter : Verh. Natxirf. Ver. Brünn. XVIII,

p. 38 (1880)

inarginatum Matthews : Biolog. Centr. Americ,
Coleopt. II, 1, p. 160, t. 4, f. 1 (1888)

Mastersi Mac Leay : Trans. Ent. Soc. N. S. Wales. II, p,

156 (1871)

Bfatthewsi Csíki: Wiener Ent. Zeitg. XXIII, p. 85 (1904)

unicolor Matthews : Biolog. Centr. Americ, Coleopt.

II, 1, p. 161 (1888) [nec Castblnau]

nietallescens Gestro : Ann. Mus. Civ. Genova. XIV, p.

560 (1879)

niexicanum Castelnau : Hist. Nat. Ins. Col., II, p. 19

(1851) — Reitter : Verh. Naturf. Ver. Brünn.

XVIII, p. 37 (1880) — Matthews : Biolog. Centr.

Americ, Coleopt. II, 1, p. 161 (1888)

nigripes Chevrolat : Guérin. Icon. Régn. Anim.,

Ins., p. 62, t. 17, f. 14.

nigrocinctuluni Oberthür : Coleopt. Novit., I, p. 7

(1884)

nigromaculatuni Reitter : Entom. Monatsbl. II, p.

170 (1880)

nigrutn Castelnau : Hist. Nat. Ins. Col. II, p. 19

(1851)

oMiteratum Lecontb ; Proc. Acad. Philad. 1860, p. 322.

— Casey : Ann. New York Acad. Sci. VII, p. 513

& 514 (1893) ; Journ. New York Ent. Soc VIII,

p. 56 (1900)

qiiadriguttatuin var. Reitter ; Verh. Naturf. Ver.

Brünn. XVIII, p. 36, nóta (1880)

orMculosuni Reittiír : A^erh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, Borneo.

p. 40 (1880)

Mexico.

Japonia.

India orieut.

Calcutta,

Guatemala.

Gayndah.

Panama,
Costarica.

N.-Guinea.

Mexico, Brit.

Honduras,
Guatemala.

Andamanes.

Ceylon.

Madagascar.

U. St. Ame-
rica.
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ornatam Casry : Journ. New York Enlom. Soc. VIII, ? Colorado.

p. 56 (1900)

jHintJietHmim Oberthür : Coleopt. Novit. I, p. 9 (1884) Rio Negro.

pardale Castelnau : Hist. Nat. Ins. Col. II, p. 19 Cayenne.

(1851)

Y&r. nigripenne Oberthür: Coleopt. Novit. I, p. 11 (1884)

Patinoi Oberthür : Coleopt. Novit. I, p. 7 (1884) Columbia.

pefaffine Oberthür : Celeopt. Novit. I, p. (1884) Columbia.

jiMlippinense Reuter : Verh. Naturf. Ver. Brünn. Pliilippiaes.

XVIII, p. 39 (1880) [PliiJippense].

Picconii Gestro : Ann. Mus. Civ. Genova. XV, p. 52 Sumatra.

(1880) — Reitter ; Verh, Naturf. Ver. Brünn.

XVIII, p. 41 (1880)

var. sexmaculatuni Reitter : Not. Leyden Mus. XI, p.

7 (1889)

piceum Melsheimer : Proc. Acad. Philad. II, p. . 103 U. St. Amo-

(1846) — Casey : Journ. New York Entom. Soc. ^"^'^^•

VIII, p. 56 (1900)

qmdrigutiatnm var. Say : Journ. Acad. Philad. III,

p. 198 (1823) — Reitter: Verh. Naturf. Ver.

Brünn. XVIII, p. 36, nóta (1880) — Casey:

Ann. New York Acad. Sci. VII, p, 513 &
514 (1893)

polifum Fairmaire : Ann. Soc. Entom. Francé. 1899, Madagascar.

p. 469.

pulchelliim Reitter : Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, Madagascar.

p. 40 (1880)

jninctatum Castelnau : Hist. Nat. Ins. Col. II, p. 19 Madagascar.

(1851)

punctipenne Mac Leay : Trans. Entom. Soc. N. S. Gayndah.

Wales. II, p. 156 (1871)

quadriguttatum Say' : Journ. Acad. Philad. III, p. 198 U. St. Ame-

(1823) — Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn. ''^«^

XVIII, p. 36 (1880) — ScHWARz: Entom. Amer.

II, p. 138 (1886) — Casey : Ann. New York Acad.

Sci. VII, p. 513 & 514 (1893) ; Journ. iNew York
Entom. Soc. VIII, p. 56 (1900)

quadrinofaium Castelnau : Hist. Nat. Ins. Col. II,

• p. 19 (1851)

quadrijMstídatuvi Say : Journ. Acad. Philad. III,

p. 198 (1823) [nec Oliv.] — Reitter: Verh.

Naturf. Ver. Brünn. XVIII, p. 36, nóta (1880)

[quadriguttatum var.]
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quadrillum Fairmaire : Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, p.

394 (1898)

quadrimaculatum Olivier : Entom. II, 20, p. 4, t. 1,

f. 1 (1790) — Fabricius: Ent. Syst. I, 2, p. 509

(1792); Syst. Eleuth. II, p. 575 (1801) — Erichson:

Naturg. Ins. Deutschl. III, p. 5 (1845) — Jacqu.-

DuvAL : Gen. d. Coléopt. d'Europe. II, t. 34, f. 166

(1857) — Thomson : Skand. Col. IV, p. 126 (1862)

Redtenbacher : Fauna Austriaca, 3. Aufl., I, p. 335

(1872) — Reittbr : Verh. Naturf. Ver. Brünn.

XVIII, p. 36 (1880) ; Verh. zool.-bot. Ges. Wien.

XXX, p. 42 (1881) ; Best.-Tab. europ. Coleopt. III,

2. Aufl., p. 4, (1886) — Seidlitz : Fauna Balt., 2.

Aufl., p. 296 (1888) ; Fauna Transsylv. p. 312

(1889) — Ganglbauer : Die Káf. v. Mitteleuropa.

»III, p. 341 (1899) — EvERTS : Coleopt. Neerland.

I, p. 445 (1898) — Stierlin: Die Kaf.-Faun. d.

Schweiz. I, p. 490 (1900)

quadripustulatum Olivibr : Entom. II, 20, p. 4, t. 1, f. 2

(1790) — Fabricius : Syst. Eleuth. II, p. 575 (1801)

Meitteri Lewis : Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) IV, p. 460

(1879) ; 1. c. (6) XI, p. 293 (1893)

rubicundum Reitter : Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII,

p. 37 (1880)

ruftcorne Fairmaire : Ann. Soc. Entom. Belg. XLII, p,

465 (1898J

riifopygum Lewis : Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) XI,

p. 293 (1893)

7'ufum Brancsik : Trencsénm. Term.-tud. Egyl. Evk.

(Jahresh. Ver. Trencsén.) XV, p. 220 (1893)

saucineum Motschulsky : Etd. Entom. p. 94 (1859)

semiflavum Gestro : Ann. Mus. Civ. Genova. XV, p. 51

(1880)

simile Castelnau : Hist. Nat. Ins. Col. II, p. 19

(1851)

sondaicum Gestro : Ann. Mus. Civ. Genova. XV, p.

55 (1880)

striatipenne Gestro : Ann. Mus. Civ. Genova, XV, p.

55 (1880)

sulcipenne Gestro : Ann. Mus. Civ. Genova. XV, p.

57 (1880)

testaceum Reitter : Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, p.

38 (1880)

Madagascar.

Európa.

N.-Hollandia.

Japonia.

Amer. merid.
(Oarthagena.)

Madagascar.

Japonia.

Nossibé.

Cej'lon.

Sumatra.

Madagascar.

Sumatra.
Celebes.

Java.

Sumatra.

Brasilia.
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transversale Matthbws: Biolog'. Cetitr. Americ, Coleopt. Panama.

II, 1, p. 164, t. 4, f. 6 (1888)

variabile Matthews : Biolog. Centr. Americ, Coleopt. America

II, 1, p. 162, t. 4, f. 3, 4 (1888)
^^^tr.

vittipenne Oberthür : Coleopt. Novit. I, p. 12 (1884) Amazon.

ynnnamim Fairmaire : Ann. Soc. Entom. Francé. (6) Yiinnan.

VI, p. 318 (1886)

Cyparium Erichson, 1845.

Erichsox : Natiirg-. Ins. Deutschl. III, p. 3, nóta (1845) — Lacor-

DAmE : Gen. d. Coleopt. II, p. .239 (1854) — Reitter : Verh. Naturf.

Ver. Briinn. XVIII, p. 35 (1880) — Casey : Ann. New York Acad.

Sci. VII, p. 511 8^ 512 (1893)

anale Rí;itter : Verh. Natnrf. Ver. Brünn. XVIII, p. St. Doming-o

42 (1880)

ater Casey : Journ. New York Entom. Soc. VIII. p. Texas.

56 (1900)

Chanipioni Matthews: Biol. Centr. Americ, Coleopt. Panama.

II, 1, p. 167, t. 4, f. 11 (1888)

flavipes Leconte: Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 1860, U. St. Ame-

p. 322. — Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, ^i^^'^-

p. 42 (1880) — Casey : Ann. New York Acad. Sci.

VII, p. 512 (1893); Journ. New York Entom.

Soc VIII, p. 56 (1900)

suhstriahim Reitter : Verh. Naturf. Ver. Brünn.

XVIII, p. 42 (1880)

inclinans Kirsch: Berl. Entom. Zeitschr. XA'II, p. 135 Peru.

(1873)

31atJiami Oberthür: Coleopt. Novit. I, p. 12 (1884) Iquitos.

paUiatuni Erichson: Naturg. Ins. Deutschl. III, p. 4, Mexico.

nóta (1845)

picetini Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, p. Cap. bon. sp.

41 (1880)

Sallaei Matthews: Biolog. Centr. Amer., Coleo]3t. II, Mexico.

I, p. 166, t. 4, f. 10 (1888)

sibiricutn Solsky: Horae Soc Ent. Ross. VII, p. 350 Sibiria,

(-j^gy^^
Japonia.

subinetallicutn Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn. ? India orient.

XVIII, p. 43 (1880)

terniinale Matthews: Biolog. Centr. Americ, Coleopt. America

II, 1, p. 167, t. 4, f. 9 (1888)
^^"^^-
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2. Tribus: Scaphosoniini.

Scapliisomini Cas?:y: Ann. New York Acad. Sci. VII, p. 511

(1893)

Scapliosomivi Ganglbauer: Die Kiif. v. Mitteleuropa. III, p.

339 & 341 (1889) — Reitter: Wien. Entom. Zeitg. XXVII, p. 31 (1908).

Amalocera Erichson, 1845.

Erichson: Naturg'. Ins. Deiitschl. III, p. 4, nóta (1845) —
Lacordaire: Gen. d. Coléopt. II, p. 240 (1854) — Reitter: Naturg.

Ins. Deutschl. III, 2, p. 361 (1885)

Omalocera Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, p. 35

(1880); Wien. Ent. Zeitg. XXVII, p. 31 (1908)

picta Erighson: Naturg. Ins. Deutschl. III, p. 4, nóta Brasilia.

(1845)

punctatissinia Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn. Celebes.

XVIII, p. 43 (1880) [? Omalocera.]

Alexidia Reitter, 1880.

Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn, XVIII, p. 35 & 43 (1880);

Wien. Ent. Zeitg. XXVII, p. 31 (1908)

MogenhofeH Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn, XVIII, N.-Granacla.

p. 44 (1880)

Scaphoschema Reitter, 1880.

Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, p. 35

[Scuplüsclionaj

.

Scaphiscliema Reitter: Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XXX, -p. 42

& 43 (1881); Wien. Entom. Zeitg. XXVII, p. 31 (1908)

Scaplwsáiema Reitteh: Naturg. Ins. Deutschl. III, 2. p. 361

(1885); Best.-Tab. europ. Coleopt. Ili, 2. Aufl. p. 4 (1886) — Seidlitz:

Fauna Balt., 2. Auíl., Gatt. p. 73 (1888); Fauna Transsylv., Gatt. p.

73 (1889)

Potqnllieri Reiciie: Ann. Soc. Ent. Francé. 1864, p. Algii-,

238 ÍScaplnsomal — Reitteií: Verh. zool.-bot. Ges. fíisi''i"'''^

Wien. XXX, p. 43 (1881)
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Scaphosoma Leacb, 1815.

ScapMsoma Leach: Edinb. Encycl. IX, p. 89 (1815) — Erichson:

Naturg'. Ins. Deutschl. III, p. 8 (1845) — Castelnau: Hist. Nat. Ins.

Col. II, p. 19 (1851) — Lacordaire: Genera d. Coléopt. II, p. 240

(1856) — Jacqu.—DuvAL : Gen. d. Coléopt. d'Europe. II, p. 123

(1857—9) — Thomson: Skand. Coléopt. IV, p. 127 (1862) — R.edten-

bacher: Fauna Austriaca., 3. Aufl., I, p. LXXXIII, 335 (1872) —
Reitter: Yerh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, p. 36 (1880); Verh. zool.-

bot. Ges. Wien. XXX, p. 42 (1881) — Leconte & Horn: Classif.

Col. North Anier. p. 111 (1883) — Matthews: Biol. Centr. Araer.,

Col. II, 1, p. 170 (1888) — Seidlitz: Fauna Baltica., 2. Aufl., Gatt.

p. 72 (1888); Fauna Transsylv., Gatt. p. 72 (1889) — Casey: Ann.
New York Acad. Sci. VII, p. 511, 523 (1893) — Everts: Coléopt.

Neerland. í, p. 445, 446 (1898) — Stierlin: Die Káf.-Fauna d.

Schweiz. I, p. 490 (1900)

Scapliosoma Reitter: Naturg-. Ins. Deutschl. III, 2, p. 361 (1885);

Best.-Tab. europ. Coléopt. III, 2. Aufl., p. 4 (1886); Wien. Ent. Zeitg.

XXVII, p. 31 (1908) — Ganglbauer: Die Kaf. v. Mitteleuropa. III,

p. 342 (1899)

subg. Scapliosoma s. str.

Európa,
Caucasus,
Turkestan,
Asia min.,

Africa sept.

actnosmn Broun: Man. N. Zealand Col. p. 664 (1881) N. Zealand

[aetuosaj.

aciiticanda Fairmaire : Ann. Soc. Ent. Be)g. XLII, p. Madagascar

465 (1898)

agaricinum Linné : Syst. Nat, Ed. X., p. 360 (1758)

[SüphaJ. — Olivier : Entom. II, 20, p. 5, t. 1, f. 4

(1790) [ScapMdmm]. — Erichson : Naturg. Insekt.

Deutschl. III, p. 9 (1845). — Jacqu.-Duval : Gen,

d. Coléopt. d'Europe. II, t. 34, f. 168(1857—9).
— Redtenbacher : Fauna Austriaca., 3. Aufl., I, p.

335 (1872). — Reitter : Verh. zool.-bot. Ges. Wien.

XXX, p. 43 (1881) ; Best.-Tab. europ. Coléopt. III.,

2. Aufl., p. 5 (1886) : Entom. Nachr. XXIV, p. 314

(1898). — Seidlitz : Fauna Balt., 2. Aufl., p. 296

(1888) ; Fauna Transsylv. p. 312 (1889). — Everts :

Coléopt. Neerland. I, p. 446 (1898). — Ganglbauer :

Die Káf. V. Mitteleuropa. III, p. 345 (1899). —
Stierlin : Die Kaf.-Fauna d. Schweiz. I, p. 491

(1900). — Lárva : Perris : Gobert Cat. Col. Landes.
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fasc. o, p. 88 ; Am. Soc. Linn. Lj'-on. XXII, p. 269,

f. 1-8.

pulicarium Rossi
:

" Mant. Ins. Fn. Etr. p. 21 (1792)

[Spliaeridium]

holeü Stephexíí : Illustr. Brit. III, p. 4 (1830).

var. Petzi Csíki: Rovartani Lapok. XV, p. 162 (1908)

[nov. nom.]^

pundipenne Petz : Wien. Ent. Zeitg". XXIV, p. 100

(1905) [nec Mc Leay, 1869].

var. rohustior Pic : L'Échange. XXI, p. 169 (1905).

Albertisi Reitteh: Mitth. Münch. Ent. Ver. V, p. 141 (1881)

anale Motschuesky: Bull. Soc. Nat. Moscou. 1863, II,

p. 434.

apíeale Horn: Proc. Calif. Acad. IV, p. 363 (1873)

apicefasciatiim Reitter : Wien. Ent. Zeitg-. XXVII,

p. 32 (1908)

apicelhim Broun: Man. N. Zeal. Col. p. 160 (1880)

[ajjícelJa].

apicenibrum Obfa<t}ivj<: Coleopt. Novit. I, p. 14 (1884)

[(tpiciruhrum].

at'kansanum Casey: Ann. New York Acad. Sci. VII,

p. 524 & 532 (1893) [arkansana]

assimile Erichson : Naturg. Ins. Deutschl. III, p. 10

(1845) — Rye : Ent. Monthl. Mag. 1865, p. 140. —
Redteneacher : Fauna Austriaca. 3, Anfl., I, p. 335

(1872) — Reitter : Verh. zool.-bot. Ges. Wien.

XXX, p. 44 (1880) ; — Best.-Tab. europ. Coleopt.

III, 2. Aufl., p. 6 (1886) ; Ent. Nachr. XXIV, p. 315

(1898) — J. Sahlberc. : Act. Soc. Fn. et Flór. Fenn.

VI, p. 81 (1889) — Seidlitz: Fauna Baltica, 2.

Aufl.,'p. 296 (1888) ; Fauna Transsylv. p. 312 (1889)

— EviíRTS ; Coleopt. Neerland. I, p. 446 (1898) —
Ganglbauer: DieKaf. v.Mitteleuropa in,p. 344 (1899)

— Stierlin: DieKaf.-Fauna d.Schweiz.I,p.491 (1900)

atomarinm Fairmaire : Ann. Soc. Ent. Béig. XLII, p.

394 (1898)

halteatnm Matthews : Biol. Centr. Amer., Col. II, 1, p.

172, t. 4, f. 12 (1888)

hifasciatum Reitikr : Mitth. Miineh. Ent. Ver. V, p.

140 (1881)

Austria.

Mt. Taurus.

Australia.

Ceylon.

California.

D.-O.-Africa.

N. Zealaiid.

Abyssinia.

Arkausas.

Európa,
Caucasus.

Madagasrar

Mexico.

Australia.

1 Scaphosotiia ayariflnmii Linn. var. Fclzi m. uov. noni. pro punriipnwc

Vv.T/. lt)05 nec Mc Lkav 186Í).
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BilimeTii Rkitter : Verh. Xatiirf! Ver. Brünn. XVIII, p.

48 (1880)

boleti Panzer : Fauna Germ. 12, 16 (1793) —• Aragoxa :

Col. Ital. nov. p. 18 (1830) — Erichson : Naturg-.

Ins. Deutschl. III, p. V) (1845) — Redtexbacher :

Fauna Austriaca, 3. Aufl., I, p. 335 (1872) —
Reitter : A'erh. zool.-bot. Ges. Wien. XXX, p. 44

(1880) ; Best.-Tab. europ. Col. III, 2. Aufl., p. 7

(1886) ; Ent. Naclir. XXIV, p. 315 (1898) — Seid-

LiTz : Fauna Baltica, 2. Aufl., p. 296 (1888) ; Fauna

Transsylv. p. 312 (1889) — J. Sahlberg : Act. Soc.

Fn. et Fior. Fenn. VI, p. 80 (1899) — Everts :

Coleopt. Neerland. I, p. 446 (1898) — Gaxglbauer :

Die Kaf. v. Mitteleuropa. ÍII. p. 345 (1899) —
Stiereix : Die Káf.-Faun. d. Schweiz. I, p. 491 (1900)

assimtle Thomsox : Skand. Coleopt.' IV, p. 127 (1862)

breve Matthews : Biol. Centr. Anier., Col. II, 1, p. 176 (1888)

brevicorne Reitter : Wien. Ent. Zeitg". XXVII, p. 33

(1908)

Carolinae Casey : Ann. New York Acad. Sci. VII,

p. 524 & 531 (1893) [carolinae].

eastaneipenne Reitter : Deutsch. Ent. Zeitschr. 1877, p.

370 [castuneipemüsj.

castaneuni Motschulsky : Bull. Soc. N^t. Moscou. 1845,

IV, p. 36Í, t 6, f. 4. — Lecqxte : Proc. Acad. Nat.

Sci. Philadelphia. 1860, p. 323. — Casey: Ann.

New York Acad. Sci. VII. p. 523, 526 (1893) [casianeaj.

concinnnm Broux: Alan. New Zealand Col. p, 158 (1880)

[coucinna]. — Waterhouse:; Aid II, t. 138, f. 6

eonvexitm Say : Journ. Acad. Philad. V, p. 183 (1825)

— Lecoxte : Proc. Acad. Philad.' 1860, p. 323. —
Casey : Ann. New York Acad. Sci. VII, p. 523,

525 (1893) [coiivea-a].

eubense Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, p.

48 (1880)

curvistria Reitter :

' Deutsch. Ent. Zeitschr. 1891, p.

22; Wien. Ent. Zeitg. XVI, p. 78. (1897); Ent.

Nachr. XXIV, p. 315 (1898)

desertorum Casey : Ann. Ne^v York Acad. Sci. VII, p.

524, 530 (1893).

djíwíi/í« Reitter : Wien. Ent. Zeitg. IV, p. 83 (1885);

. Best.-Tab. europ. Col. III, 2. Aufl., p. 7 (1886) : Ent.

Nachr. XXIV, p. 315 (1898).

Mexico.

Európa,
Caucasus.

Panama.

Africa or.

germ.

ü. St. Amer.
(Carolina).

Japonia.

U. St. Ame-
rica.

N. Zealand.

r. St. Ame-
rica.

Cuba.

Laeus Arai.

Arizona^
Texas.

Caucasuá



164

distignendum Oberthür : Coleopt. Novit. I, p. 14 (1884) Abj^ssínía.

Eichelbaumi Reitter : Wien. Ent. Zeitg, XXVII, p. 33 Africa or.

(1908)
SBvm.

elongatnm Waterhouse : Journ. Linn. Soc. XIV, p. Rio Janeiro.

533 (1879)

evanescens Casey : Ann New York Acad. Sci. VII, p. Jowa, Texas.

524, 528 (1893)

fernshavense Blackburn: Trans. R. Soc. S. Austral. Australia.

XXVÍI, p. 99 (1903)

flavonotatum Pic: L' Échange. XXI, p. 129 (1905) Algir.

Gestroi Reitter: Mitth. Münch. Ent. Ver. V, p. 140 Australia.

(1881)

giiatemálense Matthews: Biol. Centr. Amer., Col. II, America

1, p. 175 (1888)
^'^^^t^-

haemorrhoidále Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1877, Japonia.

p. 369; Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, p. 46 (1880)

hmnerostim Reitter; Verh. Naturf. Ver. Brünn, XVIII, Caracas.

p. 48 (1880)

hyhridum Boheman: Ins. Caffr. I, 2, p. 558 (1851) Caffraria.

imnmndum Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, Oarthagena.

p. 47 (1880)

impunctatmn Reitter.- Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, U. St. Ame-

p. 46 (1880)
'"'''^•

repandum Casey: Ann. N^w York Acad. Sci. VII,

p. 523, 525 (1893j [repcmda].

ineonspicuum Casey: Ann. New York Acad. Sci. VII, Florida.

p^ 524, 530 (1893) [inconspicua]

.

joeosnm Oberthür: Col. Novit. I, p. 15 (1884)
'^Soud.'"'^^

laetum Matthews: Biol. Centr. Amer., Col. II, 1, p. Guatemala

172 (1888)

laeve Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, p. 47 America sept.

(1880)

laeviusculiim Reitter: Ent. Nachr. XXIV, p. 314 (1898) Rossia, sibhin.

longieolle Matthews: Biol. Centr. Amer., Col. II, 1, p. Mexico.

177 (1888)

Innatum Matthews: Biol. Centr. Amer., Col. II, 1, p. Nicaragua.

173, t. 4, f. 13 (1888)

iHteipes Oberthür: Col. Novit. I, p. 5 (1884) Matachin.

madecassum BuANCfiiK: Trencsén Várm. Termtud. Egyl. Nossibé.

Évk. (Jahresh. Ver. Trencsén.) XV, p. 221 (1893)

[madecassa].

mediofaseiatnm Reitter: Wien. Ent. Zeitg. XXVII, p. Africa or.

32 (1908)
^'^™'-
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nebulosuni MATTJiinvs: Biol. Gentr. Amer., Col. II, 1,

p. 173 (1888)

neotropicale Matthews: Biol. Centr. Amer., Col. II, 1,

p. 176 (1888)

noíulum Fauvel: Rev. d'Ent. XXII,' p. 292 (1903)

[uofula].

novicnm Blackburx : Trans. R. Soc. S. Austr. XIV, p.

92 (1891)

ohesulum Casey : Ami. New York Acad. Sci. VII, p.

524, 531 (1893) [obesula].

ohliquemaculatum Motschulsky: Bull. Soc.Xat. Moscou.

1863, II, p. 435.

peninsulare Horx : Proc. Calif. Acad. IV, p. 363 (1873)

perelegans Blackburx : Trans. R. Soc. S. Austral.

XXVII, p. 98 (1903)

pJn'lippinense Oberthür : Col. Xovit. I. p. 14 (1884)

pietitm Motschulsky : Bull. Soc. Nat. Moscou. 1863, II,

p. 435.

politum Mc Leay : Trans. Ent. Soc. N. S. Wales. II,

p. 156 (1871)

pímctatissimnm Matthews : Biol. Centr. Amer., Col.

II, 1, p. 177 (1888)

punctipenne Mc Leay^ : Trans. Ent. Soc. N. S. Wales.

II, p. 156 (1871)

punctulatiun Lecoxte : Proc. Acad. Nat. Sci. Philad.

1860, p. 323. — Casey : Ann. Xew York Acad.

Sci. VII, p. 523, 526 (1893)

qnadratum Oberthür : Col. Xovit. I, p. 13 (1884)

qneenslandicinn Blackburx : Trans. R. Soc. S. Austral.

XXVII, p. 98 (1903)

lieitteri Csmi : Wien. Ent. Zeitg. XXIII, p. 85 (1904)

laeve Guillebeau : Bull. Soc. Ent. Francé. 1893,

p. CCCXXVII (nec Rettter, 1879)

ruhens Casey : Ann. New York Acad. Sci. VII, p. 524,

529 (1893)

ruhrum Retiter : Deutsch. Ent. Zeitschr, 1877, p. 370

rtift/rons Fah^>lj.ire : Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, p.

394 (1898)

rufoguttatum Fahímaire : Ann. Soc. Fnt. Belg. XLII,

p. 223 (1898)

rufnlum Lecoxte: Proc. Acad. Nat, Sci. Philad. 1860,

p. 323. — Casey : Ann. New York Acad. Sci. VII,

p. 524, 529 (1893J

Guatemala.

America
centr.

N. Caledonia.

(Noumea.)

Victoria.

Florida.

Ceylon.

California

Australia.

Ins. Philippin.

Ceylon.

Gayndah.

Guatemala.

Gayndah

U. St. Ame-
rica.

Transvaal.

Australia.

Alffir.

U. St. Ame-
rica.

Japonia.

Madag'ascar.

Madagascar,

U. St. Ame-
rica.
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snhaenemn Fauvei. : Rev. d'Ent. XXII, p. 292 (1903)

siibalpinum Reitter : Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XXX,
p. 44 (1881); Natu^o^ Ins. Deutschl. III, 2, p. 362

(1885j; Best.-Tab. europ. Coleopt. Ili, 2. Aufl, p
. 6 (1886); Ent. Nachr. XXIY, p. 315 (1898) — J

Sahlberg; Act. Soc. Fn. FI. Fenn. YI, p. 80 (1889;

— Seidlitz; Fauna Baltica, 2. AíL, p. 296 (1888)

Fauna Transsylv. p. 312 (1889) — Everts: Coleopt

Xeerland. I, p. 446 (1898) — Gaxglbauer: Die

Káf. V. Mitteleuropa. III, p. 344 (1899) — Stierlix

Die Káf.-Faun. d. Schweiz. í, p. 491 (1900)

agaricmum Seidlitz: Fauna Baltica, j). 203 (1875)

[non Linné;]. •

svbferrugineiim Reitter: Wien Ent. Zeitg. XXVII. p.

32 (1908)

.s?í/?/í'rt?í' Leconte: Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 1860,

p. 323 — Casey: Ann. New York Acad. Sci. YII,

p. 524, 527 (1893) [sutnralis]

terminutum Melsheimer: Proc. Acad. Nat. Sci. Philad.

II, p. 104 (1846) — Leconte: Proc. Acad. Nat. Sci.

Philad. 1860, p. 323. — Casey: Ann. New York

Acad. Sci. YII, p. 524, 527 (1893) [termmata]
^

thoracicuni Matthews: Biol. Centr. Amer., Col. II, 1,

p. 174 (1888)

tropicuw Kirsch: Berl. Ent. Zeitschr. XYII, p. 136 ( 1873)

tnrkomanorum Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1887,

p. 507; Ent. Nachr. XXIY, p. 315 (1898)

N. Caledonia.

Európa,
Caucasus.

Africa or

g'erm

U. St. Ame
rica.

U. St. Amo
rica.

Mexieo.

Peru.

Transcaspia.

subg. Caryoscapha Ganglbauer, 1899.

Ganglbaurr: Die Káfer v. Mitteleuropa. III, p. 343 (1899)

limbatum Erichson: Naturg. Ins. Deutschl. III. p. 11 Európa,

(1845) — Thomson: Skand. Coleopt. lY, p. 128

(1862) — Redtenbachek : Fauna Austriaca, 3. Aufl.,

1, p. 335 (1872) — Reittpjr: Yerh. zool.-bot. Ges.

Wien, XXX, p. 45 (1880); Best.-Tab. europ. Coleopt.

III, 2. Aü:, p. 7 (1886) — Seidlitz: Fauna Baltica,

2. Aufl., p. 296 (1888); Fauna Transsylv. p. 312

(1889) — EvERTs: Coleopt. Neerland. I, p. 446

(1898) — Ganglbauer: Die Kiif. v. Mitteleuropa.

III, p. 344 (1899) — Stierlin: Die Kaf.-Faun. d.

Schweiz. I, p. 491 (1900)

Caucasu.s.
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Scaphiomicrus Casey, 19UU.

Casey: Journ. New York Ent. Soc. VIII, p. 58 (1900)

dimidiatus Casey: Journ. New York Ent. Soc. VIII, U. St. Ame-

p. 59 (1900)
^^^''•

exiguus Casey^: Journ. New York Ent. Soc. VIII, p. U. St. Amc-

60 (1900)
''^'^''•

flavescens Casey : Journ. New York Ent. Soc. VIII, p. U. St. Amc-

59 (1900)
''''''•

laciistris Casey : Journ. New York Ent. Soc. VIII, p. U. St. Amc-

59 (1900) •

"'''''

nugator Casey: Journ. New York Ent. Soc. VIII, p. U. St. Ame-

59 (1900)
''''^•

ptisiUus Lecoxte: Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 1860, U. St. Ame-

p. 323 [Scapliisoma]. — Reittek: Verh. Naturf. Ver.
"'^^•

Brünn. XVIII, p. 47 (1880) [Scapliisoma]. — Casey:

Ann. New York Acad. Sci. VIÍ, p. 524, 532 (1893)

[Scapltisonia]; Journ. New York Ent. Soc. VIII. p.

59 (1900)

Sciatrophes Blackburn, 1903.

Blackburx: Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, p. 100 (1903)

latens Blackburn: Trans. R. Soc. S. Austral. XXVII, Victoria.

p. 100 (1903)

Baeocera Erichson, 1845.

Erichson: Naturg". Insect. Deutschl. III, p. 4, nóta (1845). —
Lacordaire : Genera d. Coléopt. II, p. 240 (1854). — Reitter : Verh-

Naturf. Ver. Brünn. XVIII, p. 36 ( 1880) ; Verh. zool.-bot. Ges. Wien.

XXX, p. 42 & 45, nóta (1881): Naturg. Ins. Deutschl. III, 2, p. 361

(1885) ; Best.-Tab. europ. Coleopt. III., 2. Aufl. p. 4 & 7, nóta (1886)

;

Wien. Entom. Zeitg. XVIII. p. 157 (1899) & XXVII, p. 31 (1908). —
Lecoxte & Horn: Classit. Coleopt. North Americ. p. 111 (1883). —
Matthewö: Biol. Centr. Amer., Coleopt. II, 1, p. 168 (1888). —
Seidlitz : Fauna. Balt., 2. Aufl., Gatt. p. 73 (1888) : Fauna Transsylv.,

Gatt. p. 73. (1889). — Casey: Ann. N. York Acad. Sci. VII, p. 511

& 515 (1893). — Ganölbauer : Die Káf. v. ^íitteleuropa. Ili, p. 345

(1899).
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abdominalis Casey : Joiirn. X. York. Entom. Soc. YIII, U. St. Ame-

p. 58 (1900). "C'^-

apfcalis Leconte : Proc. Acad. Sci. Philad. 1860, p. 323. U. St. Ame-
— Reitter Yerh. Naturf. Yer. Brüiin. XYIII, p. "^^'

45 (1880). — Casey : Ami. N. York Acad. Sci. A^I.

p. 515 & 518 (1893) ; Joiirii. N. York Entom. Entom.

Soc. VIII, p. 57 (1900).

avmata Broun : Man. N.-Zeal. Coleopt. p. 891 ( 1886). N.-Zealand,
.

bogotensis Reitter : Yerh. Natm^f. Yer. Brünn. XYIII, Bogotá.

p. 45 (1880).

cliilensis Reitter : Yerh. Xatiirf. Yerh. Brünn. XYIII. Chile.

p. 45 (1880).

concolor Fabricius : Syst. Eleuth. II, p. 576 (1801 ) ü. St. Auie-

[Scapliidiuni]. — Erichson : Naturg. Insect. Deutsch. '^^'^^•

III, p. 4, nóta (1845). — Casey : Ann. N. York Acad.

Sci. YH, p. 515 & 516 (1893) ; Jomii. N. York.

Entom. Soc. YIII, p. 57 (1900).

congener Casey : Ann. N. York Acad, Sci. A^II, p. 515 U. St. Auiu-

& 517 (1893) ; Journ. N. York Entom. Soc. YIII,
'''^''^

p. 57 (1900).

deflexa Casey: Ann. X". York Acad. Sci. YII, p. 515 U. St. Ame-

& 517 (1893) ; Journ. X. York Entom. Soc. YIII, ^'i^*^-

p. 57 (1900).

nevillei Reitter : Wien. Entom. Zeitg. XYIII, p. 157 Corsica.

& 158 (1899)

discolor Casey : Journ. X"^. Yorli Entom. Soc. YIII, p. u. St. Ame-
58 (1900). rica.

Erichsoni Matthews : Biol. Centr. Amer., Col. II, 1, America

p. 169 (1888). centr.

fulvicollis Broun : Man. X.-Zeal. Col. p. 891 (1886) n. Zealand.

[fulvicolle].

gyrinoides Reitter : Yerh. X^'aturf. Yer. Brünn. XYIII, Teapa.

p. 46 (1880).

major Matthews: Biol. Centr. Amer., Col. II, 1, p. 169 America

(1888). centr.

mexicana Reitter: Yerh. X^aturf. Yer. Brünn. XYIII, Mexico.

p. 45 (1880).

nana Casey: Ann. Xew York Acad. Sci. YII, p. 516 u. St. Amc-
& 521 (1893); Journ. Xew York Ent. Soc. YIII, p. i'ica.

58 (1900).

nobilis Reitter: Ann. Mus. Civ. Genova. XXI, p. 371 Sai-dinia,

(1884); Xaturg. Ins. Deutschl. III, 2, p. 362, nóta Gallia.

(1885); Bull. Soc. Ent. Ital. XYUI, p. 32 (1886):
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^est.-Tab. III., 2. AlI. p. 8 (1886): Wien. Ent.

Zeitg. XVIII, p. 158 (1899).

liallida Casey: Journ. New York Ent. Soe. VIII, p.

58 (1900).

Falmnhoi Ragusa: Nat. Sicil. XI, p. 255 (1892). —
Reitter: Wien. Ent. Zeitg. XVIII, p. 158 (1899).

iricea Casey: Ann. New York Acad. Sci. VII, p. 516,

520 (1893); Journ. New York Ent. Soc. VIII, p.

58 (1900).

jmncHxtennis Matthews: Biol. Centr. Amer., Col. II, 1,

p. 170 (1888).

rohiistiila Casey: Ann. New York Acad. Sci. VII, p.

515, 519 (1893); Journ. New York Ent. Soc. VIII,

p. 57 (1900).

riibri])ennis Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII,

p. 44 (1880).

vtibríventris Casey: Journ. Ncav York Ent. Soc. VIII,

p. 58 (1900).

imfa Brouk: Man. New Zealand Col, p. 665 (1886)

[nifumj.

Schirmeri Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII,

p. 45 (1880); Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XXX, p.

45, 221 (1881); Naturg. Ins. Deutschl. III, 2, p.

362, nóta (1885); Best.-Tab. europ. Col. III., 2.

Aufl., p. 7 (1886); Wien. Ent. Zeitg. XVIII, p. 158

(1899). — Ganglbauer: Die Káf. v. Mitteleuropa.

III, p. 345 (1899).

scuíeUarís Redtenbagher : Reise Novara. II, p. 32 (1867)

[scutellare]. — Reitter: Verh. Naturf. Ver. Brünn.

XVIII, p. 44, 172 (1880).

tenella Pascoe: Ann. & Mag. Nat. Hist. (4) XVII,'

p. 48 (1876).

speculifer Casey: Ann. New York Acad. Sci. VII, p.

515, 518 (1893); Journ. New York Ent. Soc. VIII,

p. 57 (1900).

texana Casey: Ann. New York Acad. Sci. A'II, p. 516,

520 (1893); Journ. New York Ent. Soc. VIII, p.

58 (1900).

usatnharensis Reitter: Wien. Ent. Zeitg. XXVII, p.

33 (1908).'

Pennsylva-
nia.

Sicilia.

U. St. Ame-
rica.

Amer, centr.

Texas.

Columbia

U. St. Ame-
rica.

N, Zealand.

Dalmatia,
Lenkoran.

N. Zealand

U. St. Ame-
rica (Jowa).

Texas.

Africa oi'ieiit.

germ.
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Brachynopus Biuan, 1881.

Broun: Man. N. Zealand. Col. p. 664 (1881).

laetas Broun; Man. X. Zealand. Col. p. 664 (1881). X. Zealand.

Scaphicoma Motschulsky, 1863.

MoTscHUL.sKY : Bull. Soc. Nat. Moscou. 1863, II, p. 435. — Keitter

Verh. Natúr. Ver. Briinn. XVIII, p. 36 (1880).

fíavorittdfa Motschulsky : Bull. Soc. X^at. Moscou. Ceylon.

1863, II, p. 436

longipes Reitter : Verh. Xaturf. Ver. Brünn. XVIII, p. Mysol.

49 (1880).

Toxidium Leconte, 1860.

Leconte : Proc. Acad. X"at. Sci. Philad. 1860, p. 324. — Reitter :

Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, p. 36 (1880) ; Wien. Ent. Zeitg.

XXVII, p. 31 (1908). — Casey: Ann. New York Acad. Sci. VII. p.

511, 521 (1893).

bifasciatum Matthews : Biol. Centr. Amer., Col. II, 1, Guatemala.

p. 179, t. 4, f. 14 (1888).
.

compre.ssum Zimmermann : Trans. Americ. Ent. Soc. II, U. St. Amc-

p. 251 (1869). — Casey: Ann. New York Acad. "''''^

Sci. VII, p. 522 (1893).

evanescens RErrrER : Wien. Ent. Zeitg. XXVII. p. 34 AMca or.

(1908).

'

§'^"^-

f/«/««í«i'Oí<if.^ Leconte : Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. America .sept-

1860, p. 324. — Matthews : Biol. Centr. Amer., Col. '-^'
^^nlr.

II, 1, p. 180, t. 4, f. 15 (1888). — Casev : Ann. New
York Acad. Sci. VII, p. 522 (1893).

integrum Reitter: Wien. Ent. Zeitg. XXVII, p. 34 (1908). Africa or.

japoniciim Reitter : Verh. Naturf. Ver. Brünn. XVIII, Japonia.

p. 49 (1880).

Oberfhüri Reitter : Mitth. Ent. Ver. Münch. V, p. 141 Abyssinia.

(1881).

oratutn Matthews : Biol. Centr. Amer., Col. II, 1, p. Guatemala.

180 (1888).

parrnin Matthews : Biol. Centr. Anier., Col. II, 1, p. Guatemala.

181 (1888).
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praeustum Reitter : Wien. Eiit. Zeito-. XXVII. p. 33 Al'rica or.

(1908).

" '

§'^""-

punctafinu Matthews : Biol. Centr. Amer., Col. II, 1, Mexico.

p. 179 (1888).

Keittevi Oberthür : Col. Novit. I. p. 16 (1884). Abyssinia.

Trichoscaphella Reitter. 1908.

Reitter : Wien. Entom. Zeitg. XXVII, p. 31 6c 34 ( 1908).

sufurísulcafa Reitter: Wien. Entom. Zeitg', XXVII, p. Africa orlont.

34 (1908).

^
S-erm.

Baeoceridium Reitter, 1S89.

Reitter: Xotes Lcydeii Mus. XI, p. 6 (1889): Wien. Entom. Zeitg.

XXVII. p. 32 (1908).

(lepressijfí's Reitter : Notes Levden Mus. XI, p. 6 (1889) Africa ocfid.,

" .^^w/Z/jjcs' Kraatz : Deutsche Entom. Zoitschr. 1895,
Togo.

p. 154 [Scaplüsoma].

Vituratella Reitter, 1908.

Reitter: Wien. Entom. Zeitg. XXVII, p. 32 & 35. (1908).

Eichelbaumi Reitter : Wien. Entom. Zeitg. XXVII, p. AMca orient.

35 (1908).

^
^6^^^-

iíovartani Lapok. XV, 7—10. (1908. Xll. 15.}



Index

Alexidia Reitt. IGO.

Amalocera Er. 160.

Ascaphium Lew. 1512.

Baeocera Er. 167.

Baeoceridium Reitt. 171.

Brachyuopus Broux. 170.

Caryoscaplia Ganglk. 166.

Cvi)arinm Er. 159.

Genera:

Diatelium Pasc. 152.

Episcaphium Le"\v. 153.

OniaJoeera Reitt. 160.

Scaphicoma MoTSCH. 170.

Scaphidium Ol. 154.

Scaphiomicrus Cas. 167.

ScapMschema Reitt. 160.

í^rapliisoma Leach. 161.

Scaphiuni Kby. 152.

Scaphoschema Reitt. 160.

Scajjliosoma Leach. 161.

Seiatroplies Blackr. 167.

Toxidiiim Lec. 170.

Tricho.scapliella Reitt. 171.

Vitiiratella Reitt. 171.

abdominalis Cas. 168.

actnosum Brocx. 161.

aeuticaiida Fairm. 161.

agaricinum Linx. 161.

agarirAnnm Setdl. 166.

Albertisi Reitt. 162.

alpicola Blackb. 154.

amplum Cas. 154.

amiirense Solsk. 154.

anale Motsch. 162.

anale Reitt. 159.

antennatum Reitt. 154.

apicale Horn 162.

apicale Lew. 152.

apicalis Lec. 168.

apicefasciatuin Reitt. 162.

apicellnm Broux 162.

apicerubrum Oberth. 162.

arkansanum Cas. 162.

armata Broux 168.

assimile Er. 162.

assimile Thoms. IH.-i.

ater Cas. 15í(.

Species, varietates:

aterrimum Reitt. 154.

atomarium Fairm. 162.

atripenue Gesteo 154.

atrum Matth. 154.

balteatum Matth. 162.

basale Cast. 154.

bicolor Cast. 154.

bifasciatum Math. 170.

bifasciatum Reitt. 162.

Bilimeki Reitt. 163.

bimaculatmn Mc Leay 154.

bipunctatum Redtb. 155.

bogotensis Reitt. 168.

boleti Panz. 163.

bo]eli Steph. 162.

breve Matth. 163.

brevicorne Reitt. 163.

Carolinae Cas. 163.

castaneipenne Reitt. 163.

castanemn MoTscn. 163.

castanoum Perty. 155.

ca.stanipes Kirby 153.

cerasinum Oberth. 155.

Championi Matth. 159.

Cbapuisi Gesteo. 155.

chilensis Reitt. 168.

r-ompi'essum Zimji. 170,

concinnum Beocx 163.

concolor Faer. 168.

congeaer Cas. 168.

coiijunctiim Mot. 155.

consobrinum Cast. 155,

convexum Say 163.

coronatum Reitt. 155.

cubense Reitt. 163.

curvistiia Reitt. 163.

cj'anellum Oberth. 155.

cyanijienne Gestro. 155.

deflexa Cas. 168.

de])r(?ssipes Reitt. 171.

dcsertorum Cas. 163.

Devillei Reitt. 168.

dilutum Reitt. 163.
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dimidiatus Cas. 167.

discoloi' Cas. 168.

distingnendiini Oberth.

164

Bichelbaumi Reitt.

(Scaphos.) 164.

Eichelbaumi Reitt.

(Vitiirat.) 171.

elongatum Wath. 164.

emarg'inatum Lew. 155.

Erichsoni Matth. 168.

evanescens Cas. 164.

evanescens Reitt. 170.

exclamans Oberth 155.

exiguus Cas. 167.

exornatum Oberth. 155.

fasciatomaculatum

Oberth 155.

fasciatum Cast. 155.

fascipenne Reitt. 155.

femorale Lew. 155.

fernshavense Blackb. 164.

ferrugiiieum Reitt. 153. -

flavescens Cas. 167.

flavipes T.EC. 159.

flaA'onotatiim Pic 164.

avovittata AIot. 170.

fiilvicoUis Beoln 1G8.

gamarroides Lec. 170.

geniculatura Oberth. 155.

Gestroi Reitt. 164.

grandé Gestro 155.

guatemalenso Matth. 164.

gyrinoides Reitt. 168.

haemorrhoidale Reitt. 164.

hiimerosum Reitt. 164.

liybridum Boh. 164.

immaculatum Oliv. 153.

immundum Reitt. 164,

impictum Boh. 155.

impunctatum Reitt. 164"

incisiim Lew. 155.

ioelinans Kirsch 159.

inconspicuum Cas. 164.

inornatum Gestro. 155.

integrum Reitt. 170.

interruptum Fairm. 156.

laponicum Lew. 156.

japonicum Reitt. 170.

Japonum Reitt. 156.

jocosum Oberth. 164.

lacustris Cas. 167*

laetum Matth. 164.

laetus Broun 170.

laeve Gcilleb. 165.

laeve Reitt. 164.

laeviusculum Reitt. 164.

latens Blackb. 167.

limbatum Er. 166.

lineatocoUe Matth. 156.

longicolle Matth. 164.

longipes Lew. 156.

longipes Reitt. 170.

lunatum Matth. 164.

liinatnm Motsch. 156.

luteipes Oberth. 164.

madecassuni Brancs. 1G4.

major Matth. 168.

marginale Reitt. 156.

marginatum Matth. 156.

Mastersi Mc L. 156.

Mathami Oberth. 159.

Matthewsi Csna 156.

mediofasciatum Reitt. 164.

metallescens Gestro 156.

mexicana Reitt. 168.

mexicanum Cast. 156.

nana Cas. 168.

nebulosum Matth. 165.

neotropicale Matth. 165.

nigripenne Oberth. 157.

nigTÍpes Chevr. 156.

nigrocinctulum Oberth.

'l56.

nioTomacula*um Reitt. 1 50,

nigTiim Cast. 156.

nobilis Reitt. 168.

notulum Fauv. 165.

uovicum Blackb. 165.

nugator Cas. 167.

Oberthüri Reitt. 170.

obesulum Cas. 165.

obliquemaculatum

Motsch. 165.

obliteratum Lec. 156.

oj^tabile Lew. 153.

orbiciüosuni Reitt. 156.

ornatum Cas. 157.

ovatnni Matth. 170.

palliatum Er. 159.

paliida Cas. 169.

palUpes Kraatz 171.

Palumboi Rag. 169.

pantherinum Oberth. 157.

pardale Cast. 157.

parvum Matth. 170.

Patinoi Oberth. 157.

l^eninsulare Horn 165.

perafíine Oberth. 157.

pereleg'ans Blkb. 165.

Petzi Csuíi 162.

Pliüippense Reitt. 157.

philippinenso Oberth. 165_

philippinense Reitt. 157.

Picconii Gestro. 157.

picea Cas. 169.

piceuni Melsh. 157.

piceum Reitt. 159.

picta Er. 160.

pictum Motsch. 165.

politum Fairm. 157.

politiun Mc L. 165.

Poupillieri Reich. 160.

praeustuni Reitt. 171.

pulcliellum Reitt. 157.

pulicarium Rossi 162.

punctatissima Reitt. 160.

punctatissimum Matth.

165.

punctatum Cast. 157.
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punctatuin Mattii. 171.

punctipomie AIc L.

ÍScaphid.) 157.

piinctipenne Mc L.

(Scaphos.) 165.

pundipenne Pétz 162.

punctLpennis Matth. 169.

pímctiilatum Lec. 165.

pusülu.s Lec. 167.

quadraticolle Solsk. 153.

rpiadratum (Jbeeth. 165.

ipiadriguttatum Say 157.

(piacMllum Fairm. 158.

fjiiadrimaculatum Oliv.

158.

quadrinotatitm Gast. 157.

quadrijiustulatum Oliv.

158.

quadripustiilaiiini Say 157

queenslandicum

Blackb. 165.

Reitteri Csíki 165.

Roitteri Lew. 158.

Reitteri Oeerth. 171.

lepandum Cas. 164.

robiistior Pic 162.

robustula Cas. 169.

Rogenhoferi Reitt. 160.

Miben.s Vas. 165.

riibicundum Reitt. 158.

rubripennis Reitt. 169.

rubriveatris Cas. 169,

rubruin Reitt. 165.

rufa Broun 169.

ruíicoUe Lew. 153.

riiBcorne Fairm. 158,

ruflfrons Cas. 165-.

rufipes Reitt. 153.

rufoguttatum Fairíi. 165.

rufopygiini Lew. 158.

rufulum Lec. 165.

riifum Braxcs. 158.

Sallaei Matth. 159.

.sanciueum Motsch.. 158.

Scbirmeri Reitt. 169.^

scutellari.s Redtb. 169.

semiflavum Gestro. 158.

semirufum Lew. 153.

sexmaculatuni Reitt. 157.

sibiriciim Solsk. 159.

simile Cast. 158.

soudaicum Gestro 158.

spedrwn Voll. 152.

speculifer Cas. 169.

striatiperuie Gestro 158.

subaeneiim Fauv. 166.

subalpiimm Reitt. 166.

s 1 1 1 )l'erri
i
ginc' iim Reitt.

166.

snbmetallicuni Reitt. 159.

substriatwn Reitt. 159.

sulcipenne Gestro 158.

sulcipenne Lewis 152.

suturaié Lec. 166.

siiturisulcata Reitt. 171.

tenella Pasc. 169.

terminálé Matth. 159.

terminatum Melsii. 166. .

testacoum Reitt. 158.

texana Cas. 169.

thoracicum Matth. 166.

tibiale Lew. 152.

transvorsale Matth. 159.

tropicum KiRscH 166.

turkomanorum Reitt. 166.

Uaicolor Cast. 154.

iinicolor Matth. 156.

iisambarensis Reitt. 169.

Variabile Matth. 159.

vittipenna Oberth. 159.

Wallacei Pasc 152.

yuiiiianmn Fairm. 159.



Hangyászati jegyzetek.

Irta Szabó József.

Az 1908. év nyarán Rimaszombat környékén gyjtöttem, a hol

több ritkábban elforduló hangya került gyüjtü^egembe. ^íinthogy

ezek többnyire oly hangyák, melyek e vidékrl jelezve nem voltalv,

nem tartom feleslegesnek ez adatoknak alábbiakban való közzé-

tételét.

1. Solenopsis fngax Latr. q. — Ezt az apró (M—2-5 mm.)

sárga hangyát többször találtam nagyobb hangyák {FoiDiica caespitiun

és F. prafensis) fészkeiben külön államot alkotva. Fészküket azért

építik nagy elszeretettel idegen hangyák fészkének falába, mert

onnan jnthatnak keskenj^ folyosóikon keresztül legkönnyebben szom-

szédjaik helyiségeibe, a honnan azok bábjait és lárváit megdézsmál-

ják. A zsákmányt fészkülíbe hnrczolják és felfalják. Ez a faj a j\lag3''ar-

országon elforduló hangyák között az egyetlen „tolvajhangya." K
alatt földbl éj^jített fészekben, más hangyafaj szomszédsága nélkül,

csak egy ízben észleltem.

2. Sienanmia WesUcoodi A^•"EST\^'. 5. — Egy esetben Lasíiis

falioinosus között akadtam néhány példányra. A ritkábban található

fajok közé tartozik, mert mint trt vendég, többnyire más hangyák

között él.

3. Leptothorax acervorum Fabr. $ ?. — Államuk kis darab

száraz gallyban volt. Eddig csak Özinnaik, Yihorlat és Mehádiáról

volt ismeretes.

4. DolieJioderus quadripunctatiis Lixn. $ 9- — Fészkét min-

dig kiszáradt fákba és deszkakerítésekbe rágott folyosókban talál-

tam meg.

5. Liometopiim microcepJialmn Paxz. 5. — Fészkét többnyire_

öreg tölgyfák tövén építi földbl a kéreg repedései közé.

6. Polyergns rnfescens Latr. q. — Földbl épített fészkét

csak egy ízben találtam. Rabszolgái a Foruiica rufilxirhis példányai

voltak. Szórványosan többször is volt alkahnam gyjteni.

7. Camponotüs laterális Oliv. q. — A Rimaszombathoz közel

lév Pokorágyi-sziklán fogtam néhány })éldányát. Magyarországon

ez a leo'északibb elfordulása.
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Ez alkalommal kívánom közölni azOJi adatokat is, melyelax3

BíKó Lajos liivta fel a figyelmemet. Ezen adatok ^Magyarország

haiigj^afaunájára vonatkozólag újak és eddig közölve nincsenek.

1. Stigmatomma denticulatum RoG. 9. — Termheh'-e ISIetkovic

(Dalmácziaj. Könnyen felismerhet a Ponerinae alcsaládot jellemz

befzdött potroháról, továbbá a fejiDaizs ersen fogazott szélérl.

Színe téglavörös. Hossza 4—4-5 mm. — Elterjedésének fbb helyeként

Firenze, Róma, Nápoly és Zante-sziget volt ismeretes. Dalmácziai

elfordulása tehát jóval északabbra tolja elterjedési körét.

2. Euponera ochracea Mayr. $. — Egyetlen példányát Dr.

Hensch Árpád gyjtötte a Szerem-vármegyei Ruma mellett.

3. Formicoxenits nitidulus Nyl. §. — Termhelye Krapina

(Yarasd vm.,) ahol Dr. Hensch Árpád gyjtötte. Közép és Észak-

Európából gyakorinak van jelezve.

4. Aphenogaster testaceopilosa Luc. $. — Termhelye Zengg

(Lika-Krbava vm.), gyjtötte Bíró Lajos. Elfordul különben Észak-

Afrikában, Kis-Ázsiában és Dél-Európában.

5. Acantholepis Frauenfeldi Mayr. 5. — Termhelye Zengg,

ahol Bíró Lajos gyjtötte ezt a Dél-Európa faunáját jellemz hangya-

fajt. Dalmácziából ]Síayr és Ed. Axdré is fölemlítik.

6. Cainponotus pennsylvanicus Deg. ^. — Termhelyei a

következk : Görgén3'--Szt.-Imre (Maros-Torda vm.), gyjtötte Dr.

Horváth Géza ; Oláh-Lapád (Alsó-Fehér vm.), gyjtötte Dr, Szilády

Zoltán : Yoröstorony (Szeben vm.), gyjtötte Csíki Ern. Egy pél-

dány jDedig Erdély jelzéssel Frivaldszky gyjtésébl való.

Ez a faj nemcsak Magyarország hangyafaunáját gazdagítja új

adattal, hanem Európáét is. Földrajzi elterjedése az eddig ismert

adatok szerint Észak-Amerikán, Japánon és Khinán keresztül Szibéria

nyugati részéig terjedt. A fenti adatok elterjedésének határát Erdély

nyugati részéig bvítik ki.

A C vagus-hoz. amely hazánk csaknem minden pontján el-

fordul, hasonló. A két faj közötti különbségek a következk : a C.

2)ennsylvanicu.'i jDOtrohát borító sr szrözet aranysárga és hosszú, a

potrohszelvények srn, hátsó szélkön erteljesebben pontozottak.

A C. rarjus potrohán a szrözet ritkább, rövidebb és hamu-

szürke, a potrohszelvények pontozottsága ritkább és egyenletesen

elosztott.



Magyarország pillangói/

Irta : Aignek Lajos.

XXYII.

5. nem : Aphantoinis Wallgr.

A nemnek egyedüli képviselje sötétszín, középnagyságú

pillangó : fels szárnyának tövén két ér duzzadt. TajDOgatója hosszú,

utolsó íze hosszú : csápja fokozatosan megvastagodott. Az elüls

lábak, különösen a hímek-é. csenevészek. A hernyó finoman szrös.

41. Aphantopus Hyperanthus Linn.

Linné, S^^st. Xat., Ed. X, p. 471 (1758) — Espj-:r. Die europ.

Schmetterlnige in Abbild. I, t. 5, f. 1 (1777) — Pohjineda Hübxek.

Samml. europ. Schmetterl.. fig. 172— 173.

A szárnyak egyszín feketés-barnák, mindegyiken 2-3 fehér,

homályos-sárga keret, szem van ; a nöstén}- világosabb szin, a

szemek tisztábbak. Alul sárgás-barna, elüls szárnyán három, a

hátulsón öt okkersárga keret fekete, fehér jDupillás nagy szem van.

Hazánkban június közepétl juhus végéig országszerte erdei

réteken gyakori : példányaink 40—48 -mm. nagyok, sötét színek és

a szárnyak alsó lapjának rajza színezésben nagyon változó.

A hím elüls szárnyának 2. és 5. sejtjében rendszerint egy-

egy apró, kevéssé feltn, homályos sárgás keret, ritkán pupillás

szem áll. Ritkán mindkét szem pupillás és jól láthatóan sárgás

keret : az alsó szem rendesen nagyobb és feltnbb. Alatta a 2.

sejtben néha még egy apró, alig- észrevehet szem is jelenik meg.

Alul a 2. és 3. sejtben ugyanolyan, de többnyire pupülás szem van

és csak ritkán mutatkozili az els sejtben fekete pont.

1 Szerznek ezen már évek óta készen lev munkáját folytatólagosan

közölni fog'om. A munka egj'es helyeken kiegészítésre szorul, dö a szerz

ezt betegsége folytán már nem teheti meg — azért kérem e hiányok szíves

elnézését. S z e r k.
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A nstények mindig világosabb színek, a szárnyakon ugyan-

azokat a szemeket találjnk, de ezek többnyire nagyobbak, tisztábban

Idválók ; az elüls szárny 2. sejtjében lev 3. szem rendszerint vilá-

gosabb, jobban kivehet, a hátsó szárny els sejtjében lev 3. szem

mindig nagj'on homátyos. A szárnyak alsó oldala vilá.gosabb sárgás-

barna, a szemek nagyobbak és tisztábbak (különösen nagyok lierkules-

fürdi példányokon) ; az elüls szárny második sejtjének 3. szeme

nagj^'on apró, pontszer vagy teljesen hiányzik.

(ih. Arete Mull.

Ennél a szárnj'^akon lev szemek felül és alul egyaránt meg-

kisebbedettek vagy teljesen eltntek. Kevés helyen figyelték meg.

A peték gömbalakúak, fekete pontsorokkal díszítettek.

A hernyó barnás-, zöldes- vagy fehéres-szürke, finom vöröses

szrökkel fedett, hátán két keskeny fekete vagy barnás, oldalt egy

sárgás-fehér és két fehéres sáv fut végig. Hossza 30 mm. Kitelel és

májusban a kásafüvön (Alilium efíüsum), perjén (Poa annua) és más

fnemeken él, laza szövedékben bábozódik a föld színén.

A b á b gömbölyded, világos barna, a szárnyhüvelj^ek hosszúak,

a potroh rövid.

Elfordul az összes szomszéd országokban : Alsó- és Fels-

Ausztria VII (VI—IX), Karinthia VII—VIII, Morvaország. VI—VIII,

Szilézia VI—VII, Gralíczia VI—VII, Bukovinában V—VIII és

Rumáuiában VI—VIII.

Elterjedési köre Laphontól Liguriáig (68—43*^j és P>anczia-

országtól az Amur fol3^óig terjed.

6. nem : EjnnejjJiele Hübn.

Kisebb-nagyobb pillangók, melyek ^'ilágosabb ^'agy sötétebb

szárn3^ait szemfoltok díszítik. Az elüls szárny tövén két ér duzzadt,

a hátsónak bels szegélye kimetszett, a küls szegélye fogazott. A
szemek csupaszok, a csápok fokozatosan vastagodok, Ijunkójuk Idcsiny,

az elüls lábak csenevészek, A hernyó karcsú, orsóalakú, finoman

szrös, különféle füveken él, napj^al rejtzködik. A báb fejj el lefelé függ.

A palearktikus tájban él 23 faj közül hazánkban csak 4 faj

fordid el.

1. A szárnyak felül barnák, egy pujjíllás vagy 1—2 vak szemmel. 2

— A szárnyak felül vöröses-sárgák, egy ketts puj^illájú szemmel 3

2. A szárnj'ak felül sötétbarnák, a hímek elüls szárnyának

csúcsán egy pupillás szem vau, mely a világosabb nstények-

nél nagy okersárga foltban áll. Jurtina Li^vn.
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— A szárnyak felül szürkés-barnák, az elüls szárny csúcsán

hímeknél egy. nstényeknél széles sárgás keretben két vak

szem van. Lycaon Rótt.

3. A szárnyak felül vöröses-sárgák széles barna szegélylyel. az

elüls szárny csúcsán ketts pupilláju, a hátsó szárny zugá-

ban vak szem van. A hátsó szárnj^ alul sárgás-barna, sza-

lagja sárga, két apró fehér folttal. Tithonus Lenn.

— A szárnyak felül vöröses-sárgák széles barna szeg^élylyel, az

elüls szárny csúcsán ketts pupillája szem áll. A hátsó

szárnj^ alul vöröses-barna, szalagjában fehér folt nélkül.

lúa Esp.

42. Epinepliele Jurtina Lixx.

Lixx'-\ Syst. Xat, Ed. X, p. 415 (1758) — Hübxer, Samml.

europ. Schmetterl. fig. 161—2 — Janira Linné, í^yst. Xat., Ed. X,

p. 475 (1758) — EsPER, Die europ. Schmetterl. in Abbild. I, t. 10.

f. 1, 2 (4777).

A hímek szárnyai szürkés-barnák, az elüls szárny csúcsán oker-

sárga keret pupillás szem van, a bels szegély tövétl kiinduló sötét

sáv a szánw közepéig terjed. A nstények világosabbak, az elüls

szárny csúcsán lev szem nagyobb (ritkán ketts pupilláju) és oker-

sárga folt veszi körül, a közéj)tér olykor barnás-sárga. A hátsó

szárny alsó lajíjának szegélyén világosabb szalag van, melyet 1—

3

barnás-sárga keret, pupilla nélküli fekete szem díszít.

Hazánkban elterjedt faj, mely helyenként két ivadókban is lép

fel (május végétl július végéig és augusztus elejétl szeptember

elejéig). Budapesten 40—52 mm. nagy példányok repülnek, a hímek

elüls szárnyának csúcsán lev szeme nagy, ritkán kisebb, gyöngyén

pupiUás vagy pupillátlan : a nstényeknél a szem ritkán ketts pupil-

láju, a mellékszem csak ritkán elválasztott. A hátsó szárnyon ali

többnyire szemek nélküli fehéres- szürke szalagot találunk, ritkán a

szalag helyett 4—6 gyengén pupillás apró szem látható.

Xem ritkák az olyan példányok, melyeknél az elüls szárnyak

világosabb és szélesebb szalagjának foltjai nem oh" élesen határoltak,

mint pl. a délfrancziaországi var. hisimlla Esp.-nél, mehdiez átmeneti

alakot képeznek. Typikus hispiiUa csak kevés helyen, Dalmácziában

azonban csak ez fordul el.

Az ah. sejiüalba Biíd. a legkülönfélébb albinotikus színezödés

változatokban Budapest, Csolnok, Eger, Igló, Eperjes és Púj kör-

nj^ékén található.^ Ennek ellentétje, egészen fekete hátsó szárnynyal

biró példányok is léteznek (Budapest, Anker Lajos gyjtése).

1 Lásd : Rovartani Lapok, XY, 1908, p. 133.
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Pozsony környékén oty példányt figyeltek meg, melynek elüls

szárnyán két elmosódott szem áll, melyek közül felül az egyik, alul

pedig mindkett fehér pipullás és itt a kett között még egy har-

madik apró vak szem is jelentkezik. A hátsó szárnyon felül egy kis

fekete pont, alul egy sorban hat okersárga keret szem van. Esper

ezt az alakot Erijmanthea-ndk. nevezte el, melyet utóbb a törzsfajhoz

vontak.

Hermaphrodíta példányok is ismeretesek, Dahl György Mehádia

környékén (balra 9, jobbra ö"), Kempelen Rezs Eperjesen (balra

o, jobbra cT) és Sohmidt Antal Dömsödön (balra cT, jobbra $)

fogott egy-eg}'' példányt.

Gömbalakú petéje fehéres: zöld hernyója, melynek hátán sötétebb

és kétoldalt sárgás-fehér sáv fut le, áttelelvén április és május

hónapokban a perjén [Poa annua] és más fféléken él; bábja

sárgás-zöld.

Parazitái közül több Braconida-faj, továbbá az Apanieles notliiis

Marsh, és .-1. ierebrutor (Ratzb.) Thoms. ismeretes.

A szomszédos országokban Fels- és Alsó-Ausztriától kezdve

Ru mániáig (VI—IX) mindenütt elfordul.

Elterjedési köre'^Laplandtól Algirig és Teneriffától az Uraiig

terjed.

43. Epinephele Lycaon Rótt.

RoTTEMBURG, Naturforschor, VI, p. 17 (1775) — Eudora Esper

Die europ. Schmetterl. in Abbüd. I, t. 45, f. 1 (1777) ; II, t. 69, f. 1-,

2 (1781) -

A szárnyak szürkés-barnák. A hímek elüls szárnyának közepén

feketés hosszanti folt és csúcsán vak szem van, alul vöröses- sárga,

világos-barna szegélylyel és a csúcson pupillás szemmel: a hátsó

szárny vöröses-szürke, a középen' gyakran fekete csipkés sávval. A
nstények elüls szárnyának csúcsán pupillás és a 2. sejtben vak

szem van a barnássárga szalagban, mely befelé a szárny közepéig

terjed és itt sötét behintés.

Hazánkban országszerte gyakori és helyenként két ivadékban

(május közepétl június végéig és július közepétl augusztus végéig)

fordul el az erdk szélén és erdei réteken. Fleg Scabiosa és

Eryngiim-QW található, a déli órákban pedig fák és bokrok árnyéká-

ban ül. A budapesti példányok általában nagyok, kifeszítve 40—45

mm.-esek.

Meglehetsen változó faj. A hímek ritkán fakóbarnák és nagyon

ritkán lép fel szárnyuk 2. sejtjében fekete petty. A nstények 5.
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szárnysojtjébcu lev szem ritkán és csak g^-eiigén, a 2. sejtben lev
pedig sohasem pupillás; utóbbi szemfolt némely budapesti és eperjesi

példánynál majdnem vagy teljesen eltnik.

Csak Dalmácziában figyelték meg a var. hqnniis Costa nev
változatot, mel^aiél a hím szárnyának feketés sávja és küls szegélye

hosszú szrökkel fedett, a nstényeknél a száni}'- töve srn szrös,

szemeit keskeny barnás-sárga keret szegélj'ezi. Ehhez átmenetet

képeznek azon sötét példánj'ok, melyeknél a nagy szemek keskeny

sárgás- barna keretek és pupillátlanok. Budapesten nagj'on ritkán a

nstények szárnyának 2. sejtjében lev szem fölött, annak világosabb

keretében még egy kisebb fekete petty jelentkezik.

Hermaphroditája is ismeretes, Budai3esten fogott egy ilyent

Miss FouxTAixE 1898-ban.

A jDetéje tojásalakú, alul lapított, halvány rózsaszín.

A h e r n y ó zöld, hátán két finom fehér vonal és oldalán

sárga sáv fat végig. Pnemeken él. A báb zöld.

Elfordul az összes szomszéd országokban: Karinthiában (VII—
VIII), Alsó-Ausztriában (VII), Sziléziában (VI—VII), Galíciában

VIII—IX), Bukovinában (VII—VIII) és Rumániában (A'I—IX).

Elterjedési köre Finnországtól Algírig és Spanyolországtól az

Amurig terjed.

4-t. Epinephele Tithonus Lixx.

Llxxé, Syst. Xat., Ed. XII., II, 2, p. 537 (1767) — Tiihonius

LixNÉ, Mant. Plánt. I, p. 537 (1771) — Esper, Die europ. Schmetterl. in

Abbild. I, p. 120. — AmarijIUs BomvHAUSEx, Naturg. d. europ.

Schmetterl. I, p. 80 (1788) — Herse Hübner, Samml. europ. Schmetterl.

fig. 156—7, 612. — Phaedra Esper, Die europ. Schmetterl. in Abbild.

I, t. 9, f. 1 ; t. 28, f. 3.

A szárnyak vöröses-sárgák, széles barna szegélylyel és az

elüls szárny csúcsán ketts pupillájú szemmel. A hím elüls szár-

nyán elmosódott barna folt van, mely a bels szegélybl indul ki és

a középsejten túl terjed: a hátsó szárn}^ zugában pupilla nélküli

szem van. A hátsó szárny alul barna, sárga szegélylyel, i"el.vb|^'^

két apró fehér pont mutatkozik. lannten
Hazánk domb- és hegyvidékét lakja, de aránylag kevéf

qo.^^^^j^jIj

(szöd, Selmeczbánya, Eperjes, Mehádia. Orsova) gJ'akyÍADARÁsz

helyen (pl. Budapesten is) ritka. Példányaink kifeszítve 33— .^^gta fel

mérnek. % XX
Petéje tompa kúpalakú, számos bordával. Hernyója ,^]^

vagy barnás, hátán vöröses és oldalán fehéí'es vonal fut vé^^
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hossza 30 mm. Május és június lióiiapokbaii található a perjén

(Poa annua). a kásafüvön (Miliuiii rff'usani) és egyéb fnemeken, A
báb szögletes, zöldes-szürke, fekete és vöröses pettyekkel borított.

Elfordul szomszédságunkban Távolban, (,-sehországban, Szilé-

ziában (VII—YIII), Rumániában (VII), Szerbiában és Bolgárország-

ban (V).

Elterjedési köre Angolországtól Korzika szigetéig és Párizstól

a Kaukázusig terjed.

45. Epinephele Ida Esp.

EspER, Die europ. Schmetterl. in Abbild. III, t. 92, f. 2 (1784).

A szárnyak vöröses-sárgák, széles barna szegélylyel. Az elüls

szárny csúcsán ketts pupillájú szem áll, alul vöröses-sárga, fekete

folt nélkül, helj'otte a szem fölött fehér folt áll. A hímek elüls

szárnyát élesen határolt barna folt díszíti, mely a középsejten túl

nem terjed. A hátsó szárny világos szürke, közepén fehér szalaggal

és szegélyén néhány fekete ponttal. Kifeszítve 30—40 mm.
A magj^ar birodalom területén csupán Dalmácziában fordul

el, a szomszéd országok közül pedig Dél-Tirolban, Krajnában és

Rumániában.

Elterjedési köre Tiroltól Tuniszig és Gibraltártól Kis-Ázsiáig

terjed.

Különfélék.

A Magyar Nemzeti Múzeum rorarf/yüjteméni/é/iek gyai-upo-

dúsu 1907-ben. A Nemzeti Múzeum 1907. évi állapotáról megjelent

jelentésben azt olvassuk, hogy a rovargyüjtemény 51,972 példány-

nyal gyarapodott. Ezen szám következleg oszlik meg az egyes

rovarrondek szerint: Hiimeaoptera 6534, Coh'u]ilrra 20940, Lepidoptcm
"

. Diptera 12727, Ncuroptem 316, OrÜiopicra 915 és Heniipicm 9573

(május í. A gyjtemény leginkább vétel útján (40,242 péld.) gyara-

fordul eízonban az ajándék (5166), csere (398) és gyjtés (6166)

Erymjium-'úM an^aig is elég szép számú példányt tesz ki. Az ajándé-

ban ül. Al említhet Kkistex Adoef ferdész (Szászkabánya) dél-

mm.-esrországi légygyüjteménye, mely a múzeum gyjteményét becses

/aggal gyarapította. Gyjtés útján l)\<. Hok-nAtm Géza északameri-

ritkf Deí. Méhkly Lajos dalmáczíai, Csíki Ern bakonyi és Dr. Süüs
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La.ios horvátországi gyüjtkirándulásai gyarapították a gyüjteménj't.

A vásárolt an3^agbaii foglaltatik Katona Kálmáx Assab-vidéki

(Kelet-Afrika) és Dr. Lexdt. Adolf kisázsiai utazásának g^^ijtése is.

Csíki.

Egymást Jtiszoi'ífó fKtrinkáh. Fleischer érdekes tapasztalato-

kat közölt legújabban Galánta környékének futrinkáiról. Mintegy 25

évvel ezeltt e vidéken, aratás idején legközönségesebbek a Carabns

Scheidleri nv. HfJh'fi. C. violaceus és G. Tllríchi voltak, ritkábban

került C. lanii/arlciis^ C scabriusculus és Calosoiua auro])wiciatiim. Az
ezidoi aratás idején újból gyjtetett e vidéken. A gyjtés eredménj^e

meglep volt, a mennyiben 300 példány között csak egy-egy C.

Sclteidleri var. Hclh'vi és C. lllrichi és két C. vioJacens akadt, a többi

mind Calosoiiia auropnndatnm volt. Csna.

I)r. Mayv Gusztáv tanár, ismert hjanenopterologus f. évi július

hó 14-én elhunyt Bécsben. Fleg a hangyák és gubacsdarazsak

tanulmányozásával foglallíozott, de más csoportok sem kerülték ki

figyelmét. Mayr orvosi pályára készült, de orvosi oklevelének elnye-

rése után középiskolai tanári képesítést is szerzett magának. Tanári

mködését 1856-ban a pesti községi freáliskolán kezdte meg, a hol

1858-ig mködött, innen szülvárosába, Bécsbe került. Magyar-

országon való tartózkodása alatt élénk összeköttetésben állott Fri-

VAi.uszKY iMRÉvEr., a kinek buzdítására hazánk hangyáit és a Nemzeti

Múzeum Tingitidáit is tanulmányozta. Irodalmilag is elég szorgal-

masan mködött, kisebb-nagyobb munkáinak száma a 89-et teszi ki,

melyek közül néhánj^ minket is közelebbrl érdekel, a mennyiben

hazai faunánkra vonatkoznak vagy nálunk láttak napvilágot. Ezek

a következk: Beitrage zur Insektenfauna Siebenbürgens (Mitth.

siebenb. Ver. f. Naturwiss. IV, 1853); Ausílug nach Szegedin im

Herbste des Jahres 1855 (Yerh. zool.-bot. Ges. Wien. YI, 1856); Die

Ameisen Ungarns (3. Progr. d. stádt. Oberrealschule in Pest. 1857);

Beitrag zur geographischen Verbreitung der Tingiden (Verh. zool.-

bot. Ges. Wien. VIII, 1858); Ein Ausílug nach den südlichen Inseln

des Quarnero (Jahresb. Wien. Kommunal-Realsch. im IX. Gem.-Bez.

für 1862/63): Vorláufige Studien über die Radoboj-Formiciden in der

Sammlug der k. k. geolog. Reichsanstalt (Jahrb. geolog. Reichsanst.

XVII. 1867): Über das Vorkommen der Epitritus argiolus genannten

Ameise in Ungarn (Természetrajzi Füzetek. VI, 1884). Legutóbb

pedig a Nemzeti Múzeumban lev és Bmó Lajos és Dr. Madarász

Gyula gyjtötte ceyloni és singaporei hangyákat dolgozta fel

(Formiciden aus Ceylon und Singapur; Természetrajzi Füzetek. XX,

1897). Gyjteményét a bécsi állattani és növénytani társulatnak

hagyomán3''Ozta. Csíki.
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JEntomologiai eladások. A Természettudományi Társulat állat-

tani szakosztál3^ának deczember 4-én tartott ülésén egyebeken kivl
egy rovartani tárgyú bemutatás is volt, a mennyiben Csíki Ern
Közép-Amerika hegyvidékének egyik jellemz Melolonthida nemét

(Ghrysina) mutatta be, közöttük egy újat is, melyet Chrysina jakqjensis

név alatt szándékozik leírni. Ugyancsak olvasta fel Dr. Kertész

KÁLMÁx-nak Kohaut Rezs -rl irott megemlékezését, melyet

jelen számunkban egészében közöltünk. Csíki.

Irodalom.

Th. Becker: Diptera duo nova ex Huiig-aria. (Annales

hist.-nat. Musei Xationalis Hungarici. TI. 1908, p. 319.)

Két magyarországi új légyfaj leírása, az egyik {Leucoplienga

leucstoma) Szászkáról ( Kristex gj'üjtése), a másik (Madíza pachymera)

Ugodról (Dr. Kertész Kálmáx gyjtése) való. Csíki.

'f

JEdm. Meitter :y>ene palaarktische Rüsselkáfer. ( Entomologische

Blatter. IV, 1908, p. 65-67.)

Egyebek között egy új ormányosbogár leírását tartalmazza,

mely a szlavóniai Ruma-ról való és meh'et szerz a felfedez után

OtiorrhyncJnis Schwiegeri-nek nevez. Az új faj az 0. scabripennis Gyll.

és ventricola Wse. rokona és azoktól fleg abban különbözik, hogy
a csápostor 1. és 2. ize egj^enl hosszú, a szárnyfedk skulpturája

sokkal finomabb, a barázdák gyengén jelzettek és a finomabb fémes

szrözet sorokban elhelyezett foltokat képez. Hossza 9-5 mm.
Csiia.

12. Bickhordt: Beitráge zur Kenntniss der Histeriden. L
(Entomologische Blatter. IV, 1908, p. 41—48.)

Szerz a ScHMioT-féle beosztás szerint a Hister-nenxnek 6.

csoportjába tartozó fajokkal foglalkozik és azok meghatározására új

táblázatot állit össze. A leírt két új faj közül az egyik (Histcr Göizd-

mamii) horvátországi származású. Csíki,

*

T>r. Jos. 3Iiiller: U^eber die europaischon Hister-Arten dcr
VI. Schmidscheii CTruppo. (Entomologische Blatter. TV.

1908, p. 114— 121.J

Szerz kritikai megjegyzéseket közöl az elbb ismertetett dol-

gozathoz és kimutatja, hogy az új Ilisicr Götzdmuruii nem önálló faj,
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hanem a H. stercorarius Hoffm. skuLptur-eltérése. Az ide tartozó fajok

meghatározására szintén közöl meghatározó knlcsot. Csíki.

*

R. Formánek : Eine neue Rüszlergattung und vier iieue

Rüszlerarten. (AMener Entom. Zeitung. XXVII, 1908, p.

223—228)..

A leírt új bogarak közül az egyik magj'arországi (Bihar vm.,

Erdély), ez a Doryiomus Heussi nevet kapta. Csíki.

Z>r. Jos. 3Iíllle>- : E in neuer blinder Trechus (Duvalius Del.,

Gglb.) , aus Zentraldalmatien. (Wiener Entom. Zeitung.

XXYII, 1908, p. 233-234.)

A Trechus iDurallns) XpíoUtzkiji új bogár leírása ; elfordul

Dalmácziában a Alosor-hegység egyik barlangjában és az Anoplitlialmu)$

Irescnvicensis Gaxgt.b. rokonságába tartozik. Csíki.

*

Edm. lieitter : Aclitneue Coleojjteren'aus Európa, Kleinasien

und Turkestan. (Wiener Entom. Zeitung. XXYII, 1908, p.

243-247).

A leírt új bogarak közül az egyiket (Epuraea MnkU) ' Mühl
frankfurti erdtanácsos a Tátrában fedezte, fel, szerz ezt képben is

bemutatja. Csíki.

H. A. J^oukJ : Nvé odrudy nékterych stredoevropskych
motylu. — Einige neue Aberrationen mitteleuropae-.

ischer Schmetterlinge. (Acta Societatis Entomologicae

Bohemiae. V, 1908, p. 96—100).

Szerz cseh és német iwelven négy új lepkeváltozatot ír le és

pedig a Melitaea Cinxia ab. Cernyi nevt a csehországi Bhmerwald-

ból, mel}" a magyarországi ab. Horvátlü Aig.-hez hasonló ; a M. PJwebe

ab. Gürtleri-t a Phtvicei-tavak (Horvátország) környékén gyjtötték;

a DíantJioecia caesia ab. Pecirhü Graz és a Callopistria imrpureofasciata

ab. Srdinkoana Bécs körnj^ékérl való. Csíki.

*

Cam. Schuiifuss: C. G. Calwers Káferbuch. Xaturgeschichte

dcr Káfer Europas. Sechste, völlig umgearbeitete Auflage.

Stuttgart (Sprösser & Nágele) 1908, Lief. 2—9.

Folyóiratunk múlt évi kötetében ismertettük e munka els

füzetét. Azóta még ua^oIcz füzet jelent meg, melyekben az általános

rész (09 oldal) befejezést nyer, a tüzetes részben pedig a Cambidae,

Hüliplidae. Hygrohüilae^ Dytiscidae, Gyrinidae^ Rhysodidae, Paussidae,

Siapliylinidae, Pselapdiidae. Scydmaenidae, Süpliidae és Liodidae csalá-

dok tárgj-altatnak a már jelzett módon. A táblák közül eddig 3 fekete
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kiilíinösen kezdknek ajánlhatjuk, sok gyönyörséget fognak benne

találni, az eléggé sikerült táblák pedig sok hívet fognak a bogará-

szatnak szerezni. TVikt.
*

/>*'. O. Krancher : Entoraologis ches Jahrbu eh. XVIII. Jahrgang.

Kalender für allé Insekten-Sammler auf das Jahr 1909. Leipzig

(Frankenstein & Wagner). Ára 1-60 márka.

Immár 18 évfolyama jelent meg ezen különösen Németország-

ban elterjedt zsebkönyvnek. A naptári részben találjuk a bogár- és

aprólepkék g3^üjtésére vonatkozó utasításokat és üres lapokat jegyze-

tek készítéséhez. Mint eddig n^y ez a kötet is sok érdekes kis tanul-

mányt és megfigyeléseket hoz, melyek között mindenki részére jut

valami. Tartalmából kiemelhetjük a következket: Altalános érde-

k ek: Entomologica varia, Rösel von Rosenhof, Feltn rovarbábok

(táblarajzzal). Dögrovarok, Szorgalmas kéznek. Lepkészetiek ;

Emlékezések a Hohe Yenn-re, Érdekes adatok néhány aprólepke

hernyójának életébl, A Limenitis populi életébl, A Tortricida- hernyók

meghatározó-kulcsa, Apró megfigyelések néhány lepkefajról. Boga-
rászatiak; A Pityophthorus Lichtensteini életmódjáról, Néhány

Tetratoma-faj életmódjáról. Legyészeti: Egy gombalakólég}'- héjas

lárvájáról. Egyenesszárnyúak: Az Orthopterák sarki határa Tirol-

ban. Reczésszárn3''úak :]^Myrmeleon formicarius-ról. Ezeken kívül

sok apró megfigyelés, könyvismertetés, hirdetés gazdagítja a könj^v

tartalmát. Csíki.



„ROVARTANI LAPOK'
XV. Bánd, 1-2. Heft. Január- Február 19C8.

8. 1. L. V. A. Aigner: Mimicry, Selection, Darwi-
ni s m u s. Verfasser bespricht P i e p e r s' neuestes Werk : „Noch
einmal Mimicry Selection, Darwinismus. Leiden, 1907í' •

8. 5. Mocsáry S. : In Schmetterlingspuppen
schmarotzende Goldwespen. Die Goldwespen (Chrysi-

didae) schmarotzen wie bekannt bei iliren 8tamraesverwandten,

bei verschiedeneji Hautflügern. Ein grosser TheiI der Wirthe ist

aber nocli unbekannt und so ist es von grosser Wichtigkeit zu

wissen, dass auch unter anderen Insekten Wirthe von Goldwespen
zu suclien sind. So erhielt Verfasser Chrysis Shanghaiensis aus

der Puppe des chinesischen Spinners Monema flavescens (darüber

berichtete schon Joannis, Bull. Soc Ent, Francé. 1896. 47.)

und durch B r a u n s Chrysis hombycida Mocs. aus der Puppe
eines südafrikanischen (Orange) Spinners {Coenobasis amoena Féld.)

Ein grosser Theil der tropischen Chrysiden ist alsó bei anderen

Insekten zu suche:i, da dorc die Gattungen Osmia und Odynerus
sparlicli vertreten sind. Auch wiirde es interessant sein festzu-

stellen, wo Cleptes orientális und Euchroeus purpiiratus schma-
rotzen? — letztere zwei Ai'ten sind in nianchen Jahren in der

Umgebung von Budapest nicht sehr selten.

8. 6. L. V. A Aigner: Fürst Ferdinánd von Bul-
garien als Entomologe. Anlasslich der 20-jahrigen Feier,

dass Plirst Ferdinánd den Trón von Bulgarien bestiegen hat, be-

richtet Verfasser überden Stand der entomologischen Sammlungen
des Fürsten, die sich Theils in Sofia, Theils in Wien befinden.

S. 8. St. Bordán: Meine Reise nach Cyprus. I. Ver-

fasserreiste 1900 nach der Insel Cypius um dórt zoologische Ansamm-
lungen zu machen. Es wird die Reise bis dorthin beschrieben

und über die Ergebnisse der ersten Excursionen in der Umge-
bung von Larnaka berichtet.

8. 13. L. V. A. Aigner : D i e T a g f a 1 1 e r U n g a r n s. XXIV.
Es wird mit der Beschreibung der i?re&ia Arten fortgefahren.

S. 17. D. Kuíhy : Beitrcige zur Orthopteren-Fauna Ungarns.

Verf. bespricht Karny's Ai'beit „Die Orthopteren-Fauna de&

Küstengebietes von Österreich-Ungarn'' und íuhrt die für unsere

Fauna neuen Daten auf.

8. 24 Speiser F. : Coleopterologische Ausflüge.
Unter dieser Titel veröffentHchte Verfasser (Gymnas.-Programm
Kalocsa, 1907) eiiie Arbeit in welcher er seine Schüler in das

Saraméin einführt. Eine Excursion wird daraus abgedruckt in

welcher berichtet wird was der Streifsack und Schirm von
verschiedenen Pfianzen, das Kafersieb etc. lieferte.
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S. 31. L. V. A. Aigner : Veranderungen in der
Lepidopteren-Fauiia Ungarns I. Verfasser spricht

über jené Veranderungen die durch S e i t z ' s grosses Werk
^,Die Grossclinietterlinge der Erde" bedingt werden.

8. 35. Csiki E. : Die B o r k e n k a f e r Un g a r n s. X L
Verfasser beschreibt die Gattungen Polygraphus und Hylurgus
mit ihren Arten und gibt die Bestimmungstabelle der Hylastini-

Gattimgen.
S. 39. Csiki E. : E i n n e u e r K a f e r a u s U n g a r n. Ver-

fasser gibt eine ungarische Übersetzung der vor kurzem in den
Annales hist.-nat. Musei Nat. Hungariei (V. 1907. p. 578.^ latei-

nisch beschriebenen Dapsa (Pliylira) Fodori Csiki, die von Dr.

J. Fodor zwisclien Mária -Besny und Gödöll (Central-Ungarn)

entdeckt wurde.

Kleinere Mittheilungen.

8. 40. E. Csiki. D a s S a m m e 1 n v o n P 1 ö h e n. Verfas-

ser gibt Anleitung wie Plöhe zu sammeln sind, maeht Notizen

über die bisher aus Ungarn bekannt gewordenen Plöhe und fiihrt

einige Saugethiere und Vögel auf, derén Plöhe aus Ungarn noeh

nicht bekannt sind. SehLesslich wird ersucht Plöhe für das

National-Museum zu sammeln, damit dessen 8ammlung vervoll-

standigt werden kann.

8 41. Über den Zweek der Hörner der Kafer wird nach
Krausze's Mittheilung beriehtet.

8. 41. Bericht über die neuestens dem British Museura
zugefallenen grossen Sammlungen von Pry und anderen.

8. 42. Der Stich der Skorpione in Tunisz. (Beobachtungen
Dr. Montét' s)._

8. 42. Über Gohas Myrmidone var. baleanicus vom Trebevic

bei 8arajevo (ab. semialba Wagn
)

8. 42. Bewahrung der Insektensammlungen vor Raubinsekten.

8. 43. L. Kosztka: Über Deilephila livornica Esp.

S. 43. D. E. : Über die A r b e i t e r von V e s p a

cr abr 0.

Literatur.

8. 44—47. Es werden Arbeiten von Plach, Petri,
Schilsky, Grund und A. Aigner besproehen.



„ROVARTANI LAPOK"
XV. Bánd, 3-4. Heft. Marz-April 1908.

S. 47. L. V. Aigner-Abafi : Die bessere Erforschung
derFaunengebiete. Verfasser referirt kurz über K o b e 1 t's

diesbezüglichen Artikel (Jahrb. Ver. Nassau, 40, 310) und stellt

fest, dass die Verhaltnisse in Ungarn dieselben sind und fordert

die Sammler auf, vernachlassigte Gebiete in ihr Excursionsgebiet

aufzunehmen.

S. 49. I. Csada : Neuere Beitrage zur Odonaten-
fauna U n g a r n s. Verfasser zálilt die neueren Funde, speziell die

bisher in der Literatur nicht vorkommenden Fundorte auf.

8. 50.1. Bordán: Meine Reise na eh C y p r u s. 11. Nacli-

dem Verfasser schon etwas mehr griechisclie und türkisehe

Sprachkenntnisse hatte, so machte er schon weitere Excursionen

von Larnaka aus. Am 19. Mai machte er ein Excursion nach

Varosia und Famagusta, und von da aus nach Agios Sergios und

Agios Tbeodoros. Die Trockenheit war auch hier gross, alsó war

das Sammelergebniss nicht sehr befriedigend. Bei Agios Barnába

konnte er eine interessante Volkssitte beobachten. Zu 8t. Johan-

nis (nach griechischem Kalender) namlich versucht das Volk sich

von den lasslichen Parasiten zu befreien. Bettzeig, Teppiche etc.

kommt alles auf die Sonne, nachher gehen Frauen und Kinder

auf das Féld hinaus, wo aus trockenen Pflanzentheilen Feier

gemacht wird, worüber sie dann ein Lied mit grossem Larm sin-

gen hinüberspringen. Bei diesen ist alsó St. Johann auch Ver-

scheucher der Flöhe und Wanzen. Bei Bagasi war ein kleiner

Óhlbaum-Wald die bisher ergiebigste Sammelstelle. Über Ormidia

fiihrte der Weg nach Stavro vumi, wo gesammelt wurde.

8. 56. L. V. Aigner-Abafi: Verand erungen in der
Lepidopteren-Fauna Ungarn s. II. Verfasser spricht über

die Veranderungen die durch 8eitz's Werk in der Gattung

Zygaena bedíngt wurden.

8. 59. Ds. Z. Sziiády : Verzeichniss meiner Insek-

t e n a n s a m m 1 u n g e n in Ungarn. 1. H e ni i p t e r a. I. Ver-
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fasser zahlt jené Arten iiebst ihren Pundorten auf, welch letztere

in der Literatur noch nicht bekannt varén.

8. 66. L. V. Aigner-Abafi: Die Tagfalter Ungarns.
XXV. Es wird die Gattung Satyrus behandelt. Nachdem eine

Bestimmungstabelle der Arten gégében wird, werden diese ein-

zeln behandelt.

S. 75. K. Szombathy : Coleopterologisclie Notizen.
Verfasser Sammelte Nebria Fussi Bielz und N. transsylvanica

Germ. die ín den Ostkarpaten nördlich bis Mármaros be-

kannt waren, nun in der nahe der Centralkarpaten, namlich

im Gebirgszug der sich von Veresklastrom (Komitat Szepes) gegen

das galizisehe Scawniea-Kroscienko zieht. Am interessantesten

ist aber das Vorkommen von Pterostichus (Orthomus) har-

harus Dej. am Fusse des Berges Mokra bei Vernár (Komitat

Gömör) in Ober-Ungarn. Dies ware alsó der nördlichste bekannte

Fundort dieser mediterránén Art.

8. 76. L. V. Aigner-Abafi: Die Lepidopteren-Fauna
von Nógrád-Vercze. L Nógrád-Vercze liegt in der siid-

lichen Ecke des Komitates Nógrád. Es wird die Umgebung des

Ortes beschrieben und die gesammelten Tagfalter aufgezáhlt.

8. 84. L. Biró : Beitrage zur Microhymenopteren-
Fauna Ungarns. Verfasser behandelt die Unterfamihe P e r i-

1 a m p i n i der Chalcididen von welchen aus Ungarn bisher nur

zwei Arten bekannt waren und fiihrt 3 Gattungen mit 9 Arten

nebst ihren Fundorten auf.

8. 85. Dr. E. Kaufmann : D e r V^^ a 1 1 e r's c h e E x h a u s t o r.

Verfasser bespricht diesen durch Winkler & V^agner in den Ver-

kehr gebraehten sehr nützliehen 8ammelapparat.

8. 88. E. Csiki: Die Borkenkafer Ungarns. XII. Es

wird die Gattung H y 1 a s t e s charakterisiert, eine Bestimmungs-

tabelle der Arten gégében und H. ater nebst der Varietat

brunnens behandelt.

Kleinere Mittheilungen.

8. 90—91. Notizen über den Bienenstaat, Parthenogenesis

und 8taphyliniden.

Literatur.

8. 91—92. Es werden Arbeiten von Reitter und Karny

besprochen.



„ROVARTANI LAPOK"
XV. Bánd, 5-6. Heft. Mai-Juni 1908.

S. 93. Dr. G. v. Horváth: Die Entomologie als
Sport, Verfasser schreibt in seinem Artikel über die Wege der
Eiitomologie und zeigt, dass es nieht genug ist um naeh Kafern
und Schmetterlingen zu laufen. Deshalb muss man immer
Unterschied machen zwischen dem gewöhnlichen sammeln (Sport)

und dem wissentsehaftlielien Arbeiten.

S. 97 I. Bodócs :Die Odonatenfaune der Umge-
b u n g von Kecskemét. Verfasser gibt eine Charakteristik

des Gebietes in welchem im ersten Frühjahr Sympycna fusca
erscheint, welcher Libelhda depressa und quadrimacidata folgt

und im Juni L. cancellata und brunnea. Nacliher fangt die Zeit

der Gílttung Diplax an, von welcher im Juli sanguinea, im
August zuerst vulgata, nachher meridionalis und striolata erscheint.

Es werden dann die 27 Arten des Gebietes nebst Fundorten
aufgezahlt.

S. 100. S. A.-Aigner: Die Tagíalter Ungarns. XXVL
Es wird die Gattung Pararge mit den Arten Egeria, Clymene,
Roxelana, Megaera, Hiera, Maera und Achine behandelt.

S. 106. I. Bordán :Meine Reise nach Cyprus. III.

(Schluss). -— Am 28. Mai ging Verfasser nach Trodos, wo der

grossen Trockenheit wegen auch nur wenig zum sammeln war.

Mitte Juni ging er auf die Nordseite der Insel (Kerynia), wo er

unter anderen auch die seltene Cigaritis Acamas saramelte. Nach-
dem Verfasser noch in der Umgebung von Larnaka sammelte,
verliess er die Insel am 1 August.

S. 1 13. Dr. Z. Szílády : V e r z e i c h n i s s m e i n e r I n-

sektek ansammlungen in Ungarn. I. Hemiptera II.

Verfasser zahlt den Rest der Hemi};teren nebst ihren Fundorten
auf und notirt, die Zeit ihrcs vorkoramens.

S. 121. J. Szcs: In Schneckengeh ausen lebende
Argyroneta aquatica. Es ist bekannt, dass die Wasser-
spinne pflanzenreiche stille Gewásser bewohnt. Verfasser fand

nun die Spinné auf freiem Wasser bei Gyr in einem lehren

Gehause von Limnaeus stagnalis. Itn Aquarium beobachtete er

nun die eingesetzte Spinné und fand, dass sie ihr, einer Taueher-
glocke áhnliches Gewebe, in der áussersten Wmdung des Geháuses
(siehe Textfigur b) unterbrachte und die verbrauchte Luft aus
dem Gewebe herauslies, die sich dann durch die abgebrochene
(alsó offene) Spitze des Geháuses entfernte und das Gehause
alsó gesunken ist.

S. 123. L. A.-Aigner : F ü n í S c h m e 1 1 e r 1 i n g s z w i 1 1 e r.

Verfasser beschreibt drei Zwitter von Pieris Dcqjlidice und je

einen von Erebia aethiops und Boarmia repandata aus seiner

Sammlung.
S. 124. L. A.-Aigner: Die Lepidopterenfauna von
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N ó g r á d - V e r c z e. 11. Fortsetzung des Verzeichnisses der

beobacliteten Schmetterlinge. (Sfhingidae und Noctuidae.)

S. 129 E. Csiki: Die Borkenkafer UngarnsXIII.
Es wird Hylastes cunicularius und lineáris nebst var. corticiperda

beschrieben.

S, 131. L. A.-Aigner : Lepidopterologische Mis-
z ellen I. Chrysophanus Dorilis ab fusca Gillmer ist bei Buda-

pest nicht sellten, falit aber mit ah. fuhomarginalis Schultz

zusammen. Zygaena Asirarche var. ornata Stgr. auch bei Buda-

pest; var. calida Bell. kann aufrecht erhalten bleiben. Lycaena

Jcarus ah. amethystina Gillm. besitzt Verfasser von Eperjes.

Colías hyale ah.junior Gst. kommt bei Kassa vor ; die vom Ver-

fasser besehriebene dunkle Form (Ann. Mus. Nat. Hung. IV.)

falit mit ah. nigrofasciata Grm.-Grshm. zusammen, hieher gehrt
auch ah. radiata Gst. Notizen über Gonopteryx rhamni.

S. 133. L. A.-Aigner : Epinephele Jurtina ab. semi-
a 1 b a Brd. Diese albinistische Form ist in Ungarn nicht selten,

zwei Exemplare aus Verfassers Sammlung sind fást ganz weiss.

Wahrscheinlich entsteht diese Form dadurch, dass die Puppe
plötzlich in grosse Feuchtigkeit geratet.

Kieínere Míttheilungen.

8. 135. L. A.-Aigner: Der weisse Wi

n

terse hme t-

terling. Der weisse Scmetterling der im Winter beobachtet

wurde, war heuer überall gesucht, aber ohne Resultat. Verfasser

bekam aber in letzter Zeit liehtere Exemplare von Hyhernia

rupicapraria, welches , Thier wahrscheinhch der gesuchte Schmet-

terling ist.

S. 135 K. Dombay : Lymantria dispar war 1907 bei Nógrád-

Veröcze in grosse Menge aufgetreten, die Raupe verwüstete nicht

nur die Wálder, sondern auch Wiesen und Felder.

8. 13o. Dr. Lendl ist von seiner argentinischen Reise

(Neuquen) zurückgehehrt. — Dr. Holdhaus (Wien) sammelte

Anfangs Juni mit Csiki und Diener im Mecsek-Gebirge.

8. 136 Verstorben ist R. Kohaut, bekannt durch seine

gediegenen entomologischen Arbeiten über Odonaten und Puliciden,

und G. Zs edény i, Assistent der Kgl. Ung. Entomologischen

Statión, welch letzterer einem Schlaganfall am Hortobágy bei

Debreczen erlag, wahrend dem er die Arbeiten betreff Vertilgung

der schadlichen Marokkanischen-Heuschrecke leitete.

8. 136—137. Notiz über Insektenfressende Vögel (Schuster)

und über die Verbreitung von Argynnis Laodice, die nun auch aus

dem Comitat Zemplén bekannt wurde.

Literatur.

8. 147—138. Es wird Csiki, „Magyarország Bogárfaunája"

Bd. I, Heft 5, die zoologische Zeitschrift .Az Állatvilág" 1908,

No. 1—3 und Matzumura „Neue Cicadinen aus Európa ete.

besprochen.



„ROVARTANI LAPOK"
XV. Bánd, 7—10. Heft. September—Dezember 1908.

S, 139. A 11 u n s e r e L e s e r ! Die uiigarische entomolog-ische

Zeitschrift „Rovartani Lapok" hat Redactions- und Veiiag-swechsol

vor sich. Herr L. A. Aignkk, der Redacteur und Verleger der Zeit-

schrift, ist schon seit über einem Jahr schwer krank und auf sein

baldiges Auflíomraen ist kaum zu rechnen, alsó übernahm der bis-

herige zweite Redacteur Ciistos E. Csiki die Zeitschrift ganz, die nun
mit 1. Január 1909 monathch (bishér jiihrhch 10 Hefte) erscheinen

wird. — Allé Sendungen sind von jetzt ab folgenderweise zu

adressiren : „Rovartani Lapok" (per Adresse : Custos E. Cstki) Budapest

VIIT. Nemzeti Múzeum.

S. 141. Dr. K. Kertész : R. K o h a u t (1858—1908). — Verfasser

würdigt das Lében des am 13. Mai 1908 in Budapest verstorbenen

ungarischen Zoologen R. Kohaut. Er wurde 1858 in Budapest ge-

boren, wo er iiach Beendigung des Obergymiiasiums auf der Univer-

sitát und Teehnik weiter stiidirte und die Befahigung eines Mittel-

schulprofessors für Xaturgeschichte und Chemie, spiiter aber auch

noch für Geographie erlangte. Fünf Jahre hindurch \^irkte er als

Assistent an zoologischen Institut der Universitát neben Professor

T. Margó, nachher nam er eine Stelle als stiindtischer Bürgerschul-

lehrer an. In dieser Stellnng verblieb er bis ihn der Tod als Bürgerscliul-

direktor entriss. Neben verschiedenen zoologischen Arbeiten bescháf-

tigte er sich hauptsachlich mit dem Stúdium der Odonaten, über die

er sein schönes Werk „Naturgeschichte der ungarischen Libelluliden.

Budapest, 1896" verfasste. Spiiter \\andte er sich dem Stúdium der

Aphanipteren, über welche er auch mehrere Arbeiten publicirte, zu-

letzt eine monographische Bearbeitung derselben (Die Flöhe Ungai-ns).

Diese Arbeit illustriren 5 von ihm gezeichnete und sehr gut gelun-

gene Tafeln. Seine sehr reiche Pulicidensammlung gelangte nach

seinem Tod in deii Besitz des Ung. National-Museums. — Die Auf-

zahlung seiner Publicationen, 89 an der Zahl, siehe im ungarischen

Text (pag. 144—147).

S. 147. N. K, Rothschild: Lepidopterologische Beobach-
tungen. Verfasser berichtet, das Fraulein Chaklotte WKKXHEmsTEix

bei Cséhtelek (Comitat Bihar) ein grosses Miinnchen von Hesperia

Sidae Esp. erbeutete, dessen Flügelspannweite 36 mm. erlangte.

Dies ist der nördlichste Punkt in Ungarn und Európa überhaupt, wo
dieser Schmetterling beobachtet wurde. Ebendort wurde der Gold-



regen (Cylisus Lühariium) durch dio Raiipo oiiios Kleinsclimctterliiig'S

ganz abgefressen. Es gelang Verfasser eine Raupe aufzuziehen, die

sich bald verpuppte. Die Piippe übenvinterte. Es eiitwickelte sich

daraus eiue ebenfalls südeuropaische Art, námlich : Meajna polygonaJis

ah. gilvata. F.

S. 147. J. Szcs : In Schneckengehausen lében de
A r g y r n e t a a q u a t i c a II. — Verfasser berichtet über seino

neiieren Beobaclitungen. Die in das Aquarium geset^ten Spinnen

suchten leere Schneckengeháuse auf in welchen sie ihre Netze bald

aufbauten. Einige Spinnen bauten zwischen den Ásten von Cerato-

phyllum, übersiedelten aber auch bald in Schneckengeháuse. Die

Schneckengeháuse waren schon nach der ersten Nacht mit ^Luft

gefüllt und schwimmten mit nach untén gerichteter Öffhung. Es wird

noch über den Austausch der Luft der Schneckengeháuse berichtet.

S. 150. J. Újhelyi : Ein Bienen-Hermaphrodit. — Ver-

fasser sammelte bei Isaszeg ein weibliches. Exemplar von Eiicera

(Tetralonia) Inmgarica Friese, welches aber einen mánnlichen linken

Fühler hatte. Dies ist der zweite bisher bekannte Fali von Herma-

phroditismus in der Gattung Eiicera. Das Exemplar befindet sich in

der Sammlung der Ungarischen National-Museums.

S. 151. E. Csiki : Catalogus Scaphidiidarum. — Auf-

záhlung der bis jetzt bekannten Scaphidiiden, nebst den bezüglichen

Literaturnachweisen. Gemminger und Harold waren 1868 aus dieser

Familie 9 Gattungen mit 51 Arten bekannt, welche Zahl nun auf 19
'

Gattungen, 242 Arten und 6 Varietáten angewachsen ist.

S. 175. J. Szabó : Myrmocologische Notizen. — Ver-

fasser záhlt einige von ihm im Jahre 1908 in der Umgebung von

Rimaszombat (Comit. Gömör) gesammelter Ameisen auf, die aus jener

Gegend bisher unbekannt waren. Weiters veröffentlicht Verfasser

neue Daten zur Ameisenfauna Ungarns. Die betreffenden Arten

sind : Stiymatomma denüculatum Rog. 5 von Metkovic (Dalmatien)

;

Eupomra ochracca Mayr $ von Ruma (Comit. Szerem) ; Formicoxenus

iiítidulus Nyl. Q von Krapina (Comit. Várasd) ; Apliaenorjaster testaceo-

pilosa Luc. Q und Acantliolepis Frauenfeldi Mayr ^ von Zengg

(Comit. Lika-Krbavaj. Sehr interessant ist das Vorkommen von

Gamponotus pennsylvanicus Deg. 5 in Ost-Ungarn (Görgény- Szent-

Imre, Oláh-Lapád, Vöröstorony). Sámmtliche Arten befinden sich in

der Sammlung des Ung. National-Museums in Budapest.

S. 177. L Aigner: Die Tagfalter Ungarns. XXVII. —
Es werden die Gattungen Aplmntopus (mit der Art HyperantJms) und

Epinephele (mit den Arten Jurtina, Lycaon, Tithonus und Ida)

behandelt.



Kleinere Mittheilungen.

S. 182. E. Csiki : Z u w a c h s d e r e ii t o m o n o 1 o g i s c h o n
S a m m 1 u n g' d e s ü n g a r i s c h e n N a t i o n a I-M u s e a ni s i m
Jahre 1907. — Nach dem Jahresberichte des Museums für 1907

hat die Insektensammlung einen Zmvachs von 51972 Exemplaren
g'éhabt. Diese Summe vertbeilt sich folgendermassen: H^^raenopteren

6534, Coleopteren 20940, Lepidoptereii 967, Dipteren 12727, Neu-
ropteren 316, Orthoptereri 915 und Hemipteren 9573 Exemplare. Dic

Dipterensammlung vermehrte sich durch die Sanimluug dos Ober-

försters A. Kristex erlieblich, die als Greschenk dem Museum zuge-

falleA ist. Von dén Ciistoden des Museums sammelte Direktor Horváth
in Nord- Amerika, Dk. Méhely in Dahnatien, Csim im Bakony-Gebirge
und Dr. Soós in Kroatien. Durch Kauf erwarb das Museum ausser

anderem die ganze Sammelausbeute von K. Katoxa aus Assab (Ost-

Afrika) und Dr. A. Lexdl aus Klein-Asien.

S. 183. E. Csiki : E i n a n d e r v e r d r a n g e n d e L a u f-

k á f e r. — Es wird über Fleischer's (Wien. Ent. Zeitg. 1908) Mit-

theilung berichtet, wonach die Caraben der Umgebung von Galánta

sozusagen ganz durch CaIoso)iia auropimciatum verdriingt wurden.

S. 183. E. Csiki: D r. G u s t a v May r. — . Yerfasser würdigt

das Wirken des vor kurzer Zeit verstorbenen allbekannten Hyme-
no^Dterologen und speziell seine die Fauna Ungarns betreffenden

Arbeiten.

S. • 184. E. Csiki : E n t o m o 1 o g i s c h e Vo r t r a g e. — In der

Sitzung vom 4. Dezember 1908. der zoologischen Section derNatur-

wissenschaftlichen GeseUschaft sprach Yerfasser über die Gattung

Chrysina^ wobei er unter anderem auch eine neue Art (Chrysina

jalapensis) zeugte. In dieser Sitzung gelangte auch die Biographie

des verstorbenen ungarischen Entmologen R. Kohaut zur Verlesung

(siehe Abhandlungen).

S. 184—186. 'E. Csiki bespricht verschiedene Arbeiten von

Th. Becker. Edm, Rbitter, H. Bickhardt, Dr. Jos Mülleh, R. Fok-

MÁNEK, H. A. JouKL, Calwer—ScHAUFUss uud Dr. 0. Kraxcher.



10

MAGYARORSZÁG

BOQÁRFAUNÁJA.
Vezérfonal a magyar szent korona országainak #

területén elforduló bogarak megismerésére.

irta:

csíki ERN

Ö

a Magyar Nemzeti Múzeum segédre.

A négy kötetes munka els kötete a Caraboideakat, a

második a Staphylinoideákat és Palpicorniákat, a har-

madik a Diversicorniákat, Heteromerákat és Phyto-

phagákat, a negyedik a Rhynchophora és Lamellicornía

: :

:

hadakat fogja tartalmazni. : :

:

Egy-egy kötet 5 füzetbl áll, egy-egy kötet el-

fizetési ára 10 korona, bolti ára 12 korona.

Megjelent az I. kötet, mely az általános részen kivül

a Caraboideakat (Cicindelidae, Carabidae, Hygro-

biidae, Haliplídae, Dytiscidae, Gyrinidae és Rhyso-

: :

:

didae) tartalmazza. : : :

Elfizetések a szerz czimére (Budapest,

VIII., Nemzeti Múzeum) küldendk.
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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVI. KÖTET. 1909 JANUÁR. 1. FÜZET.

Lixus truncatulus Fabr.,

az új-guineai ültetvénj'-ek kártevje.

Irta Bíró Lajos,

Ez az orjasbog'ár egyike a legközönségesebb új-guineai boga-

raknak. Stephansort környékén, Friedrich-Wilhelmshafennél-, épúgy
mint Német-j-Guinea legnyugatibb lakott pontján Berlinhafenben,

mindenütt tömegesen láttam az ültetvényekben gyomként növ laboda-

féléken. Nyolczan-tízen telepedtek egy-egy szárra, azon futkározván

és egjákrl a másikra repdesvén. Mert itt a Lixusok sem olyan

lusták mint európai fajrokonaik, veszély közeledtére nem tettetik

magukat holtnak, hanem gyorsan szárnyra kapnak, ha épen nem
sikerült idejében elrejtzni a levél vagy kóró másik oldalán. Bár

nappah rovarok, éjjel is elég mozgékonyak, egyeseket sokszor csal

magához a lámpa világa s ha lámpával megyek ki közéjük, akkor

is legalább megkísértik a repülve menekülést.

Ahol egy rovarfaj bizon3^os körülmények között az év minden

hónapjában tömegesen él, fejldése idhöz kötve nincs, tehát bár-

mikor lehet frissen kibújt példányokat találni, annak a bogárnak

fejldését sem nehéz kitaj)asztalni. Egy darabig ugyan hamis nyomra

vezetett a sokféle gizgaz, melyen meghúzódtak, de csakhamar meg-

találtam tápláló növényüket egy laboda-félében. Ennek a szárában

fejldik ki a Lixusok tömege.

Nem tudok ráemlékezni valami növényre, melyet rovarkár csa-

pása jobban sújtana, mint ezt az igénytelen labodát. Hernyórágta

erd, cserebogaraktól lekopasztott gyümölcsös, sáskajárás borzasztóbb

látvány az igaz, de az csak jön és megy mint a tz, azután kihe-

verhetik a növények, de a nyomorult útszéli labodának nincs egy

pihen napja se, itt az öröknyárban ellensége is folyton fejldik,

"kívül-belül rajta rágódik. Emellett nem pusztul bele mint a szl a

fillokszérától, hanem minden részében nyomorékká téve is megél,

magvakat hoz, fenntartja magát is, fajtáját is.

Rovartani Lapok. XVI, 1. (1909. I. 28.) 1



Alig néhány hetes a kis laboda, nem magasabb arasznyinál,

már rárepül a Lixus, helyenként kis lyukakat fúr ormányával és

belehelyezi petéit s emellett lekopasztja a laboda leveleit. A fúrás

helye beforrad, de a lárvák a bélig rágják be magukat s felfelé vagy

lefelé, amint jön, csvet rágnak a szárban. A labodának csak az hoz-

hat némi enyhülést, hogy ahol a lárvák egymás útjába kerülnek,

egyik megeszi a másikat.

Alig van olyan részecskéje a labodának, hol a bél helyén ne

laknék egy-egy Lixus. Épen ezért ers a küzdelem a Lixusok között

a megélhetésért; a nagyobb lárva megeszi a kisebbet, ha a csben
megszoríthatja, viszont a bábozás idejében esik zsákmányul a

kisebbnek, ha ezek rábukkannak arra a rejtekhelyre, ahol bebábo-

zódott. A báb annyival könnyebben eshetik áldozatul, mert lárvakori

helyén j)usztán, véd burok nélkül fekszik, csak a megemésztett

növényanj^^ag törmelékével torlaszolja el magát kétfell.

Bogárrá való átalakulása után több napon át a bábozás helyén

marad, míg küls váza megersödik és kiszínezdik, ^gy látszik

legtöbb idt vesz igénybe annak a sárga porforma anyagnak a ki-

fejldése, mely a mi európai iviíCMs-'fajainkon is megvan. Azután

kerek lyuk jelzi a laboda szárán a bogár eltávoztat.

Új-Guineában most még aránylag alig lehet szó földmívelésrl,

mert az a néhány száz holdnyi terület, melyet az Új-Guineai Tár-

saság Stephansortnál mívelés alá fogott, számításba sem jöv csekély-

ség az egész sziget eredeti állapotában lev területéhez képest ; a

bennszülöttek elszórva fekv kicsiny ültetvényei még kevésbé csalo-

gatják oda a rovarokat. De már mégis jelentkezik néhány konzer-

vatív hajlamú rovarfaj, mely nem akarja megtrni az si állapotok

megváltoztatását. Els helyen áll ezek között a Lixus truncatulus

Fabr. Már jelentkezik néhol, még most kevés számban, a dohányon,

fzelék-növényeken és a finom rostjáért termelt rámih-csalánon

(TJrtica nivea) és nem kell hozzá prófétai tehetség, hogy elre lássuk,

mennyi baja lesz még valaha e Lixus-saX azoknak az ültetvényesek-

nek, kik majdan Új-Guinea rendkívül termékeny talaját igyekeznek

meghódítani a kultúrának. ^

Ezen megfigyeléseim kiegészítéséül melyeket Stephansort-ban

1897 februárjában jegyeztem fel, még azt kívánom megjegyezni,

hogy a Lixus trumcatulus-i Fabricius Kelet-Indiából írta le és ezideig

csak onnan is ismertük. A Magyar Nemzeti Múzeum gyjteményé-

ben kelet-indiai példányokon kívül vannak olyanok a Malakka-fél-

szigetrl (Kwala-Lumpur), Szumatra és Jáva szigetérl, továbbá

Német-Új-Guinea több pontjáról (Friedrich-Wilhelmshafen, Stephan-

sort, Simbang, Erima), fajunk tehát úgy látszik az indo-ausztráliai

szigetvilágon is messze elterjedt.



újabb adatok Magyarország bogár-

faunájához.

(8. pótjegyzék a faunakatalogushoz).

Irta .Csíki Ern.

A faunánkból kimutatott újabb bogarakról utolsó összeállítá-

somat e folyóirat 1905. évi XII. kötetében tettem közzé. Ugyanakkor
közölte Waohsmann Ferencz els hét pótjegyzékem anyagát együt-

tesen a könnyebb áttekinthetés végett.^ Alábbiakban összeállítottam

az azóta ismeretessé vált újabb adatokat, kivéve a Caraboideákat,

melyek .„Magyarország Bogárfaunája" czím munkám I. kötetében

benfoglaltatnak, tehát azok újbóli felsorolását feleslegesnek tartom.

A faunánkat gazdagító adatok a következk :

Staphylinidae.

Ocalea hadra var. rohusta Bernh. •— Orsova, Erdély.

Amarocliara Bonnairei Fauv. — Fiume.

Phloeopora nüidiventris Fauv. — Herkulesfürd.

Phloeopora opaca Bernh. — Kalocsa.

O.cyusa nigrata var. Eppelsheimi Bernh. — Magyarország.

Eíiryalea (Erichs.) imirina Erichs. — Horvátország.

Oxypoda ninibicola Fauv. — Brassó.

Oxypoda SMlitzkyi Bernh. — Keresztényhavas.

Oxypoda Doderoi Bernh. — Fert-tó, Kszeg, Keresztén3^havas.

Oxypoda ntgulosa Kr. — Herkulesfürd,

Microglossa longicornis Thoms. — Dél-Magyarország.

Medon piceus Kr. — Fiume.

Lathrohium palUdum var. Jansoni CfloTCH. — Tátra.

Oxytelus Bernhaueri Ganglb. — Magyarország.

Bledius verres Er. — Herkulesfürd.

TrogoplüoPAis Bodemeyeri Bernh. — Herkulesfürd.

Xylodromus a/finis Gerh. — Magyarország.

Phloeonomus (Heer) hosnicus Bernh. — Dél-Magyarorsíág, Erdély,

Horvátország.

Omalium imitátor Luze — Pozsony, Herkulesfürd.

1 Adatok a magyar bifodalom bogárfauiiája ismeretének bvítéséhezi

(A magy. orvosok és természetvizsgálók 1905-ben Szegeden tartott XXXIII.

vándorgylésének történeti vázlata és munkálatai. Budapest, 190G, 298— 333. 1.^



Scydmaenidae.

Etelea^ (Csíki) [Microtherium Petri nec M?:yer] tenuis Petri—VörÖs-

toronyi szoros,

Gephennium regale Holdh. — Vöröstoronyi szoros.

Silphidae.

Cyrtusa x>auxilla Schmidt — Szeged.

Endotnyehidae.

SpTiaerosoma laevicolle Rbitt. — Fiume.

SpTiaerosoma pilosum var, lunigerum Reitt. — Fiume.

Nitidulidae.

Epuraea Mühli Reitt. — Tátra,

Cucujidae.

Laemophloeus Krüperi Reitt. — Fiume.

I>ermestidae.

Megatoma pubescens Zett. — Lázári (Szatmár vm.; Vadas Jen f-
erdtanácsos gyjtése).

Eucnemidae.

Hypocoelus cariniceps Reitt. — Velebit.

Cantharidae.

Danacaea luieipalpis Schilsky — Fiume.

Cleridae.

Tillus elongatus var. bimaculatus Don (Jiyalinus Sturm) — Vöröstoronyi

szoros.

Meloidae,

Zonabris bosnica Reitt. — Lika.

Zonabris bosnica var. decipiens Mull, — Lika.

1 Magyarország Bogárfaunája. II, p. 8 (1909).



Aderidae.

(Hylophilidae).

Aderiis (Euglenes) testaceiis Kol. — Fiume.

Curculionidae.

Phyllohius alpinus Desbr. — Tátra.

Polydrosiis Scliwiegeri Reitt. — Rum a.

Polydrosus picus var. dahnatinus Stierl. — Fiume.

Brachysomus ZeUichi Form. — Gyulafehérvár.

Omias concinuus Boh, — Fiume.

Larinus brevis var. granicoUis Boh. — Erdél}^, Horvátország.

Larinus latus var. teretirostris Schönh. — Magyarország".

Larinus minutus Gyllh. — Magyarország.

Larinus sturnus var. prohoscideus Petri. — Erdély.

Dorytomus Reiissi Form. — Bihar vm., Erdély.

Acalles turbatus ab. balcanicus Sol. {vicarius Dan.) — Fuime,

Acalles Capiomonti Bris. — Fiume.

Rhytidosoma (Steph.) fallax Ottó — Fuziue.

CeuthorrhyncMdius hassiciis Schultze — Dél-Magyarország.

GeutJiorrhynckidius caynpanella Schultze — Horvátország.

CeuthorrhyncMdius Thalhammeri Schultze — Kalocsa.

Miarus distindus Boh. — Fiume.

Miarus banaiicus Reitt. — Herkulesfürd.

Apion cerdo var. consanguineum Desbr. — Nyitra vm.

Apion transsylvanicum Schilsky — Várhegy (Maros-Torda vm.)

Apion oblivium Schilsky — Magyarország.

Apion melancholicum Wencke — Erdély.

Apion aestimatum Faust -— Fert-tó, Brassó.

Lariidae.

Briichidius varius Schilsky — Herkulesfürd.

Ipidae.

Eccopitogaster mali var. strigilatmn Reitt. — Magyarország.

Cerambycidae.

Hylotrupes bajulus ab. lividus Muls. — Fiume.

Rosalia alpina ab. Kyselyi Zouf. — Nyitra-Podhrágy.

Aromia moschata ab. nigra Schilsky — Közép-Magyarország.



Chrysomelidae.

Cryxjtoceplialus Reitteri ab. fiumensis Pic — Fiume.

Crepidodera picea Petri — Kerczi-hegység (Bulea-tó, Vurfu vunetare).

Psylliodes algirica All. — Fiume.

Phyllotreta erysimi Wse. — Erdély.

Magyarország pillangói.

Irta: Aigner Lajos.

xxvin.

7. nem : Coenonytnpha Hb.

Kisebb, vöröses- sárga vagy barnás pillangók, melyeknek szár-

nyai nem fogazottak. Az elüls szárnyak tövén három ér duzzadt,

a hátsó szárny bels szegélye kissé kimetszett. A szemek csupaszok,

a csápok rövidek, bunkójuk keskeny és hosszú, a tapogatók alul

szrösek, utolsó Izük hosfízú. Az elüls lábak csenevészek. — A
hernyó vékony, közepén kissé vastagabb, hátul hegyes; kitelel. —
A báb zömök, fejjel lefelé függ.

A palearktikus tájban él 23 faj közül hazánkban hét faj

fordul el.

1. Mindkét vagy csak az egyik szárny barna, alul fémfény
vonallal 2

— Mindkét szárny vöröses-sárga, alul fémfény vonal nélkül . 6

2. A hátsó szárny alsó lapján a szemsor eltt ersen fémfény
vonal fut le 3

— A hátsó szárny alsó lapján lév vonal gyengén fémfényú.

Az elüls szárny sárgás-barna, a hátsó barnás 4

3. A szárnyak felül feketés-barnák, a hátsó szárny alsó lapján

lev sárgás vagy barnás-sárga keret, fekete szemek pupillája

ezüstfehér. Oediptts Fabr.

— A szárnyak felül fakó sötétbarnák, a hátsó szárny alsó

lapján lev rozsdasárga keret szemek pupillája fehér.

Hero LiNx.

4. A hátsó szárny alsó lapján lev világossárga keret szemek

pupillája apró. A hímek szárnya felül okerbarna, a ns-
tényeké okersárga. Iphis Schiff.



— A hátsó szárn3^ alsó lapján lev szemek nagyok, sárga

keretek 5

5. A hátsó szárny alsó lapján, a szemek és a szegélyvonal

között lev szalag sárgás-vörös. A hímek szárnya felül

szürkés-barna, a nsténj^eké világos barnás-sárga, széles

sötétbarna szegélylyel. Leander Esp.

— A hátsó szárny alsó lapján lev széles szalag fehér. A
szárnyak felül okerbarnák, széles szegélyük sötétbarna.

Arcania Lixx.

6. A hátsó szárny alul sárgás-szürke, töve sötétebb, szemek

nélkül vagy azok helyett fehér pontokkal. A szárnyak felül

okersárgák. Pamphilus Linn.

— A hátsó szárny alul barnás-szürke, sárgakeret pupillás

szemekkel. A szárnyak felül barnás- sárgák. Tiphon Rótt.

46. Coenonympha Oedipus Fabr.

Fabricius, Mant. Insect. p. 31 (1787) —Godart, Hist. nat. d.

Lépid. d. Francé. II, t. 19, f. 5 (1822) — Geticus Esper, Die curop.

Schmetterl. in Abbild. t. 102, f. 2; t. 107, f. 5 — Pylarge Hübner,

Samml. europ. Schmetterl. f. 245—6, 702— 3.

A szárnyak feketés-barnák, a nstényeknél a szegély mellett

egy sor tisztán látható halvány barnáskeret pupillás szemmel, ezek

hímeken homályosak vagy egészen elenj^észk. Alul a szárnyak

sárgás-barnák, az elüls szárnyon a fémfény szegélyvonal eltt

néhány fekete pupillátlan, a hátsó szárnyon egy sor sárgakeret és

ezüsfehér pupillás szemmel. Kifeszítve 31—37 mm. nagyságú.

Hazánkban kevés helyen található. Réteken fordul el és

lanyhán repül. A budapesti római fürdnél repül példányok szép

nagyok.

Oly példányok melyek elüls szárnyának alsó lapján lev

szemek teljesen eltnnek és a hátsó szárny ötödik sejtjében lev

szem hiányzik vagy nagyon homályos, képezik az ab. himgarica AiG.-t.

A hernyó világos-zöld, hátán sötét, oldalán sárgás-fehér sáv

díszíti. Hossza 20 mm. Júliusban található perjén (Poa), sáson (Carex)

vagy a sásnszirom (Iris pseudoacorus) levelein, melyeknek felületét

rágja. A következ év májusában bábozódik. — A báb sárgás,

a szárnyhüvely szegélye fehér, a fej kéthegy.

Termhelyei : Budapest (VI—VII közepéig), Peszér, Selmecz-

bánya, a Magas Tátra és Orsova. A szomszéd országok közül Kraj-

nában, Stájerországban és Alsó-Ausztriában fordul el. Elterjedési

köre Kazántól Turinig és Francziaországtól Koreáig terjed.



47. Coenonympha Hero Linx.

LixxB, Fauna Suecica. p. 274 (1771) — Esper, Die europ.

Schmetteri. in Abbild. t. 22, f. 4 (1777).

A szárnyak sötét szürkés-barnák, a hátsó szárnyon négy vörö-

ses-sárga, fekete-pnpillás és némelykor az elüls szárny csúcsán is

egy szem van. Alul az elüls szárny barna, csúcsán apró szemmel,

a hátsó szárny szegélyén 5—6 sárgakeret szem, mellettük keskeny

fehér csipkés szalag és a szélén sárgás-vörös fémfény vonal van.

Kifeszítve 28—32 mm. nagyságú.

Hazánkban nagyon ritka, kevés helyrl ismeretes. Június és

július hónapokban repül. Termhelye : Fels-Löv, a Tátra, Poprád,

Eperjes, Selmeczbánya és Dalmáczia.

Petéje barnás-zöld, bordás, alul lapos. Hernyója a czimboron

(Elynms europaeiis) és egyéb fféléken él.

Hazánkon kívül elfordul szomszédságunkban Alsó-Ausztriában,

Csehországban, Sziléziában és Galicziában.

Elterjedt Norvégiától Dalmácziáig és Paristól az Amurig.

48. Coenonymplia Iphis Sohifp.

ScHiFFERMiLLBR & Denis, Syst. Vorz. d. Schmetteri. d. Wiener

Gegend. p. 321 (1776) — HtiBNER, Saunii], europ. Schmetteri. f.

249—251.

A hím szárnyai okerbarnák, a nstényéi okersárgák, keskeny

sárgás-vörös szegélylyel, a hátsó szárnyak sötétebbek. Az elüls

szárnyak csúcsán pupillátlan szem van, alul e szárn3^ak sárgás-barnák,

a csúcson némelykor apró pupillátlan szemmel. A hátsó szárnyak

alul szürkés-barnák, szegélyük homályos fémfény vonala eltt hat

nagy sárgakeret és ezüstszín pupillás szem sorakozik, ezeken

belül pedig fehér szalag fut le. Kifeszítve 30—33 mm. nagyságú.

Hazánkban elterjedt és gyakori, többnyire két ivadéka van, az

els május közepétl június végéig, a második július végétl augusz-

tus végéig repül.

A Budapest-vidéki nstények némelykor, époly sötétek mint a

világosabb színezés hímek és a hátsó szárny szemei és szegély-

vonala homályos. Egy Breznóbányáról származó nstény ezzel szem-

ben nagyon világos volt, a hátsó szárnyon csak négy szemmel; alul

az elüls szárny ötödik sejtjében lev szem alatt, a 4. és 3. sejtben

is egy-egy sárgakeret apró pont, a hátsó szárny els sejtjében

pedig tisztán feltn mellckszem volt. IÍ3'en hímet és albinotikus

nstényt Axker Lajos Budapesten is fogott.



A hernyó zöld, hátán sötétebb, oldalán fekete sávval, felülete

finom hosszú szrökkel fedett. Hossza 20—24 mm. Májusban található

különféle füveken {Bracliypodium silvaikiün, Cynosurus eristátus, stb.).

A báb zöld, hátán hat fehér ponttal, szárnj'-hüvelye sötét szegély.

Szomszédságunkban elfordul Alsó- és Fels-Ausztriában, Ka-
rinthiában, Morvaországban, Sziléziában, Galicziában, Bukovinában

és Ruraániában.

Elterjedési területe Finnországtól Kis-Azsiáig és a Pireneusok-

tól az Amur vidékéig n^ailik.

Magyarország szú-féléi.

Irta Csíki Ern,

XIV.

4. Híjlastes attenuatus Erichson (opacus Ratz., símph-x Rey).

Hosszúkás, fénytelen feketés-barna, a szárnyfedk többnyire

barnás-vörösek, a csápok töve és a lábfej barnás-sárga, felül nagyon

finom szrökkel fedett. A fej finoman és srn pontozott, az ormány

tövén hosszanti barázda fut le. Az eltör háta hosszabb mint széles,

elrefelé kissé kerekítve keskenyed, srn, mélyen és finoman pon-

tozott, hosszanti középvonala sima és kissé kiemelked. A szárny-

fedk mélyen pontozottan-barázdásak, a közterekben egy sor szemecs

és sörte látható. Hossza 2—2-5 mm.
Elfordul egész Európában ; Magyarországon (Budapest, Zircz,

Lakompak, Nagy-Bocskó, Kis-Talmács) és Boszniában (Cevljanovic)

ritka.

Tápnövénye az erdei feny (Pinus süvestris) és ritkábban az

erdei feny (Pinus austriara) is. Rajzása korán indul meg, már

márciusban kezd repülni és évenként két nemzedéke van. Rágványa

némileg e Polygraghus j)olygraphus- éra, emlékeztet, rövid anyamene-

tének azonban mindjárt a bejárat mellett sarkantyúalakú kiszélese-

dése van, mel3'et a nstény rág ki. Az erdei fenj^ fiatalabb példá-

nyait támadja meg és pedig azoknak gyökerét, de a törzs tövét is.

o. Hylastes angustatus Herbst (graplius Duft., opacus Thoms).

Hosszúkás, fénytelen fekete, a csápok töve és a lábfej barnás.

A fej srn pontozott, az ormány tövén lev hosszanti barázda finom.

Az eltör háta hosszabb mint széles, elrefelé kissé keskenyed,
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srn és kissé ránczolva pontozott, hosszanti középvonala sima és kissé

kiemelked. A szárnyfedk pontozottan barázdások, a közterek elül

szélesebbek, hátrafelé keskenyedek, elül szabálytalanul szemecskézet-

tek és szrösek, hátul ezek egy sorban állanak. Hossza 2b—3 mm.
Elfordul egész Európában és Szibériában. Magyarországon

(Pécs, Zircz, Sopron, Bártfa, Brassó) és Dalmácziában (Meleda) ritka.

Tápnövénye az erdei fenny (Pinus süvestris), ritkábban a

tengermelléki feny (Pinus maritima) és a lúczfeny (Picea excelsa).

Rágványa a H. attemiatus-éhoz hasonló.

6. Hylastes opacus Erichsox (angustatus Gyllh.)

Hosszúkás, fénytelen fekete, finoman szrös, a csápostor és a

lábfejízek vörösesek. A fej srn pontozott, az ormány domború,

hosszanti vonal vagy barázda nélkül. Az eltör háta ahg hosszabb

mint széles, oldalai kerekítettek, elrefelé kissé ersebben keskenyed
mint hátrafelé, domború, mélyen és srn pontozott, hosszanti közép-

vonala sima és kissé kiemelked. A szárnyfedk pontozottan baráz-

dások, a közterek finoman szrösek, elül szemecskézetten pontozottak,

hátrafelé keskenyedk és a szemecskék egy sorban elhelyezettek.

Hossza 2—2'5 mm.
Elfordul egész Európában, Magyarországon (Bártfa, Nagy-

Bocskó) ritka.

Tápnövénye az erdei feny (Pinus silvesiris), azonkívül Pinus

maritima és állítólag az aranyes zanót (Cytistis Laburnum) is. Even-

ként kétnemzedéke van, mely márczius—áprilisban és június—júliusban

rajzik. Rágványa szintén a H. attenuatus-éhoz hasonló. Az anyamenet
3—6 cm. hosszú, melybl a lárvamenetek derékszög alatt indulnak

ki. Megtámadja a fák törzsének és a gyökereknek a tövét.

Különfélék.

A British Miiseuni rovargyüjteniényéneTi nagysága. Az an-

golok világhír múzeuma újabban kiadta gyjteményének történetét,

melyben a gyjtemények nagyságáról számokban is beszámol.

Eszerint az 1904. év végén a rovargyüjtöményben 1,018,000 példány

volt, a névvel jelölt fajok száma pedig kitett 153 ezerét. Az egyes

rovar-rendek példánj'^száma a következ volt; bogarak 398,000, lepkék

355,700, hártyásszárnyúak 132,000, félszárnyúak 57,600, legyek 47,000

egyenesszárnyúak 18,800 és más rovarrendek 9,200. Meghatározott

faj pedig volt a bogárg^'^üjteményben 67,300, a lepkegyüjteményben
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41,000, a hártyásszárnyúak között 20,000, a félszárnyúak között

11,700, a legyek gyjteményében 74C0, az egyenesszárnyúak között

3900 és a többi rovarrendbl 1900. A rovargyüjtemény zömét néhány

nagyobb gyjtemény képezi, így Bowring bogárgyjteménye 230,000,

Stephens rovargyjteménye 90,000, Leech lepkegyjtemén^^e 50,000

és Pascoe bogárgyjteménye 45,000 példánjaiyal (utóbbi gyjte-

ményben 3000 typus van). — Nem lesz érdektelen, ha fenti számok
mellé összehasonlítás kedvéért a Magyar Nemzeti Múzeum rovar-

gyjteményének számadatait állítjuk. A Magyar Nemzeti Múzeum
rovargyjteményében ugyanakkor, tehát az 1904. év végén volt

542,061 bogár, 74,511 lepke, 52,367 hártyásszárnyú, 124,972 fél-

szárnyú, 73,079 légy, 8089 egyenesszárnyú és 6734 reczésszárhyú

vagyis összesen 881,813 rovar. Ezek szerint tehát a British Museum-
ban csak 136,187 példánynyal volt több, a Magyar Nemzeti Múzeum
bogár-, légy- és félszárnyú-gyjteménye pedig a példányok számát

tekintve gazdagabb volt. Hogy múzeumunk gyjteményében hány
névvel jelölt faj van, azt adatok hiányában nem tudjuk. Csíki.

ElJiúnyt rovarászok. A közelmúltban a halál néhány kiváló

entomologust ragadt el az élk sorából:

Ottó C. E. Schwarz, Meghalt Berlinben 1908 november 22-én,

47 éves korában. Az elhunyt kiváló bogarász az Elateridáknak

ezidszerint legjobb ismerje volt. Errl a bogárcsaládról szól leg-

több dolgozata, többek között a Wytsman-féle Genera Insectorum

czím vállalat egyik füzete, egy hatalmas kötet. Gyjteményét Ottó

Leonhard vásárolta meg és a német rovartani nemzeti múzeumnak
ajándékozta.

Dr. William Harris Ashmead, a washingtoni múzeum segédre,

meghalt 1908. október 17-én 53 éves korában. Szakmáját a hártyás-

szárnyúak képezték, ezek közül azonban különösen az Ichneumo-

noideákkal foglalkozott. A szaktudomány egyik nagyon tevékeny

munkását veszítette benne.

Wasziij E. Jakovlev, az irkuczki vámhivatal nyugalmazott

igazgatója, meghalt Eupatoriában, a Krimi félszigeten, 70 éves korá-

ban. Rovarászati mködését Asztrachan vidékén kezdette és Irkuczk-

ban folytatta, mely város környéke rovarfaunájának felkutatásával

nagj'' érdemeket szerzett. maga a bogarak és félszárnyúak tanul-

mányozásával fdglalkozott, elbbiek közül azonban kiválóan a Sj^lic-

nojytera és Dorcadion nemek kötötték le figyelmét. A félszárnj'úak

tanulmányozása terén Oroszországban úgyszólván úttör munkál-

kodást fejtett ki. Az orosz rovarászok benne egyik szorgalmas kar-

társukat vesztették el. Gj^jteménye, melyet 1898-ban Irkuczkban még
megszemlélhettem, kedvenczei kivételével, már akkoriban a szent-

pétervári akadémiai múzeumba került. Csíki.
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Zj óriáshogáv. MotíER százados a Deutsche Entomolog-ische

Zeitschrift legújabban megjelent füzetében egy új óriásbogarat írt le,

melynek hazája Bolívia. Az új faj, mely a Dynastes Satanas nevet

kapta, fényl fekete, a fejtet, tora elül, a szarv alul, valamint a mell

és a has alul sárga szrökkel fedett, hossza 115 mm., tehát jóval

kisebb az általánosan ismert Herkulesbogárnál. Az új faj, melynek

képét is bemutatjuk, a D. Neptunus legközelebbi rokona.

- Csíki.

Dynastes Satanas Moser (D. E. Z. nyomán).

Irodalom.

31. Bezzi: Rhagionídae et Empididae palaearcticae novae
ex Museo Natíonali Hungarico. (Annales híst.-nat. Mus.

Nat. Himg. VI, 1908, p 389—396).

A czímben említett családokból való 7 új légyfajnak leírása,

melyek közül az Empis scuteUariae Olaszországon és Alsó-Ausztrián

kívül Mehádia környékén, Empis melaena Szár, Kup, Ugod, Jászénak

és Breze és Eynpis gymnoptoda Budapest, Gyón, Pécs, Zlaticza és

Jaszenak-on fordul el, utóbbi faj azonban egész Közép-Európában

elterjedt. Csíki.

F. Szépítgeti: Braconiden aus der Sammlung des Ungari-
schen National-Museums. (Annales hist.-nat. Mus. Nat.

Hung. VI, 1908, p. 397—427).

Fleg külföldi Braconidák leírása mellett, néhán^^ magyarországi

állat leírását vagy hazai termhelyének felsorolását talá!juk szerz

érdemes dolgozatában felemlítve. Újak a következ hazai fajok: Micro-



13

chetomis (n. g.) Imngaricus (Áporka), Chelonuspusülus (Budapest, Fonyód),

Plianerotoma acumínaia (Mehádia). Néhány Clielonus-í&i részére fel-

állítja szerz az új Clielonella nemet. A Sigalphus, Ghelonella, Chelonus.

Ascogaster, Orgüus^ Agatlüs. Microdus. Macrocentrus, Amicroplus, Helcon,

Gymnoscehis és As2ndoeol2ms-fR.io]í meghatározására szolg-áló kulcsok-

ban a magyarországiak csillaggal vannak jelölve. Az Ascogaster tritoma

Marsh, nev fajra szerz új nemet állít fel és azt Tritoma névvel

jelöli, ez a név azonban mint már többször alkalmazott nem marad-
hat meg.i Csíki.

Dr. K. Petri: Coleopterologische Mitteilungen. (Annales hist-

nat. Musei Nat. Hung. VI, 1908, p. 570—575).

Szerz elször is Qg^ új vak Scydmaenida-nemet és fajt ír le,

melyet a Vöröstoronyi szorosban fedezett fel, ezt Microtlieríum tenue--

nak nevezi. A Microilierium név azonban nem maradhat meg, mert

ezt a nevet Meyer már 1865-ben alkalmazta egy serals-nem jelö-

lésére. Petri Microtherium-ái ennélfogva Etelea-uak. neveztem el.^

Továbbá leírja a Saidcyella Schmidti Márk. eddig ismeretlen hímjét,

melybl Segesvár körn^^ékén több példányt gyjtött és egy új Cleo-

nidiát (Isomerus Fausti) Perzsiából. Csiia.

*

K. Holdhaus : Ein neues Cephennium aus den Transsylva-
nischen Alpen. (Annales hist.-nat. Musei Nat. Hung. VI,

1908, p. 578—580).

Szerz leírja az új Cephennium (Megaloderus) regale nev fajt,

melyet Dr. Petri Károly fedezett fel a Vöröstoronyi szorosban.

Csíki.

M. Pic: Sur le génre Cryptocephálus (L'Échange. XXIV, 1908

p. 91—94.)

Szerz a palearktikus Cryptocephalusok fajváltozatainak egész

seregét írja le ezen czikkében, közöttük a Cryptocephatus Reitteri

Weise var. fiumensis-t Fiume vidékérl. Ennél mindegyik szárnyfedn
két fekete folt van, az egyik a vállon, & másik a csúcson. Csii-ü.

*

M. Pic: Descriptions ou diagnoses et notes diverses. Suite

(L'Échange. XXIV, 1908, p. 41—46).

1 Bracotritoma iiov. nom. pro Tritoma Szépligeti 1908 nec Faericius 1775.

2 Magyarország Bogárfaunája. II,. p. 8 (1909) : Etelea nov. nom. pro

Microtherium Petri 1908 nec Méter 1865.
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Egyebek mellett a PacJiyhrachys dalmatinus nev új faj leírását

tartalmazza. Ez Dalmácziából való és a tesselaius rokonságába tartozik.

Csíki,
*

G. V. de Lapouge: TsiblesLUx^ de détermination des formes dn
génre Carabus. (L'Échange. XXIV, 1908, p. 18—21, 29—31,

37—38, 52-53, 83—85).

Szerz, akinek nagyon furcsa nézetei vannak a fajokról, faj-

változatokról, folytatja évekkel ezeltt megkezdett úgynevezett meg-
határozó táblázatait, amelyekben az egyes fajokat csoportonként

tárgyalja. A minket is érdekl fajok közül elször a nemoralis-

csoporttal foglalkozik, ahová a nemoralis, Heydeni, moniivagus és

Wiedemanni tartozik. A C. nemoraUs-nak 20 varietását, subvarietását

és aberratióját írja le a szerz, ezek közül 11 új. Faunánkból való

a subv^ai\ deletus, amely azonkívül Oroszországban is elfordul ; ez

kisebb, felül fényl, színe kárminosan vagy bíborosán fényl. Mint-

hogy ez nem különbség, egyszeren a nemoraUs szinonímjei közé

sorolandó. Hasonlóképen kell eljárnunk a C. montivagus új fajválto-

zatával (var. medhis), mely a Bánságban, az erdélyi havasokon,

Rumániában, Bulgáriában, Szerbiában, Boszniában és Horvátország-

ban volna otthonos, tehát már termhelyei után ítélve több földrajzi

változat egyes példányait foglalja magába. Az arvensis csoportba két

faj tartozik a C. ohsoletus és C. arvensis F. Az obsoletus magyarországi

faj változatait Mallász annak idején megállapította, ezen szép tanul-

mány megírása azonban szerzre nem volt semmi hatással, mert

a szinonimák közül újból feltámasztotta a carpatMcus és aureo-

cupreus-t, a tÖrzsfaj azon egyedeire pedig, melyeknél a másod- és

harmadrend közterecskék többé-kevésbé egybeolvadnak, felállítja

az új subvar. Mallászi-t, mely sajnos, szintén csak az ohsoletus szi-

nonimáit gazdagíthatja. A keleti Kárpátokból való var. XJhligi

HoLDHAus fi. l.)-t szintén leírja, sajnos úgy, hogy fel nem ismerhet,

kár volt szerz leírását be nem várni. A C. arvensis 6 új faj változattal

gyarapodott, szerencsére magyarországi nincs közöttük. A Trachy-

carabusok közül minket csak a C. scahriusculus érdekel, mely

hazánkból szerencsére szintén nem szolgáltatott újdonságokat, kijutott

belle azonban Oroszországnak. A Pachystusok csoportjába a C.

glahrakis-sal nagyon heterogén elem került és újból feltámadt a

hungaricus szinonimái közül a var. viennensis, melyet manapság leg-

feljebb néhány osztrák gyjt tart hazafias felbuzdulásból külön

fajváltozatnak. Szerz nem hogy tisztázta volna dolgozatával a

futrinkák ismeretét, hanem csak tetzte a zavart. Csíki.



„ROVARTANI LAPOK"
XVI. Bánd. Január 1909. 1. Heft.

S. 1. L. Biró: Lixiis truncatulus Fabr.. ein Schádling
der Anpflanzungen Neu-Guineas. — Dieser Rüsselkáfer ist in

Deutsch-Neu- Guinea in den Anpílanzungen auf Chenopodiaceen

überall háufig'. 8—10 Stück sind auf einen Ástchen der Pflanze zu

sehen, wo sie schnell herumlaufen oder von Ast zu Ast fliegen.

Dieser Lixus ist hier nicht so trage wie seine europáischen Ver-

wandten, bei Gefahr versteckt er sich schnell oder fliegt weiter.

Auch Nachts fliegt er oft zain Licht. Xachdem er das ganze Jalír

hindurch zu finden ist, so ist es leicht gewesen seine Entwicklung

zu verfolgen. Er entwickelt sich ini Stengel einer Chenopodie. Es
gibt keine Pflanze die so viel leiden muss, wie diese vom Lixus.

Raupenfrass,"_Maikáferverherung etc. sind durchgehend, die Pflanzen

können sich nachher erholen, diese Chenopodie aber niemals. Hier

im immerwárendem Sommer entwickelt sich der Káfer fortwarend

und frisst an der Pflanze inner- und áusserlich, dabei verkrüppelt

sie sich, bringt aber Samen und sorgt für ihre Nachkommen. Schon

die ganz kleine Pflanze wird vom Káfer befallen, er frisst kleine

Löcher in den Stengel, legt hier die Eier ab und frisst dabei die

Blátter ab. Die Löcher wachsen zu, die Larve frisst sich im Sten-

gel ein und ihre Gánge gehen je nach dem, nach untén oder oben.

Die Pflanze hat nur insofern Trost, dass sich die Larven beim

Zusammentreffen auffressen. Die grössere Larve frisst die kleinere,

diese aber die wehrlosse Puppe, falls sie diese antrifft, was um so

leichter möglich ist, da die Puppe ohne jede Umhüllung liegt. Ein

Loch im Stengel zeigt, dass der fertige Káfer ausgeflogen ist. In

Neu-Guinea kann jetzt noch nicht von Ackerbau gesprochen wer-

den, die wenigen hundert Joch die bei Stephansort von der Neu*

Guinea Gesellschaft einer Kultivirung unterzogen wurden, kommen
neben dem riesigen Urgebiet nicht in Betracht, ebenso die kleinen

Anpflanzungeu der Eingeborenen. Trotzdem melden sich einige

konservative Insekten, die die Umánderung der altén Verháltnisse

nicht dulden wollen. Zu diesen gehört auch Lixus truncatulus Fabr.,

der schon, wenn auch in geringer Anzahl, in den Tabak-, Gemüse-

und Ramih- Nessel {Urtica «i?;ea)-Pílanzungen auftritt. Schon jetzt

kann mann profezeien, wie viel Plage jené Pflanzer mit diesem Tier

habén werden, die einst den ausserordentlich fruchtbaren Boden

Neu-Guineas für die Kultur gewinnen wollen. Lixus truncaUdus war
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bisher nur aus Ost-Iudien bekaimt, nacli deii Belegstücken der

Sammluno' des Uug-arischeii National-Maseums kommt er aber aucli

auf Maiakká (Kwala-Luaipur), Sumatra, Java und in Deutsch-Neu-

Cxuinea (Friedrich-Wilhelmshafen, Stephansort, Simbang, Erima) vor.

S. 3. :e. Csiki: Neuere Beitrage zur Káferfauna Ung-arns.
— Verfasser gibt einen 8. Nachtrag zai Kuthy's Katalog der Káfer

Ungarns mit Aiisnahme der Caraboideen, die in seiner Fauna
Ungarns eine neue Zusammenstellung erfahren habén.

S. 6. L. Aigner: Die Tagfalter Ungarns. XXVIII. — Ver-

fasser behandelt fortlaufend einige Arten der Gattung Coenonym^jha.

S. 9. E. Csiki: Die Borkenkáfer Ungarns. XIV. — Ver-

fasser behandelt fortlaufend Hylastes aUepuatus. angustatus und opacus.

Kleinere Mitteilungen.

S. 10. E. Csiki: Bestand der Insektensamralungen des
British Museum in London. Es wird nach der vor kurzem
herausgegebenen Gescbichte der Sammlungen dieses Museums über

die Grösse derselben berichtet und damit die Sammlungen des Unga-

rischen National Museums verglichen. Die Insekten-Sammlung des

British Museum ist nur um etwa über hunderttausend Exemplare

reicher, dagegen ist die Coleopteren-, Dipteren- und Hemipteren-

Sammlung des Ungarischen National Museums bedeutend grösser.

S. 11. E. Csiki: Verstorbene Entomologen. — Verfasser

gedenkt den vor nicht langer Zeit verstorbenen Entomologen Ashmead,

ScHWARz und Jakovlev.

S. 12. E. Csiki: Neuer Herkuleskafer, — Es wird berichtet,

dass MosER einen neuen Dynastes aus Bolivien beschrieben hat

(D. E. Z. 1909. 112). Es wird auch die Abbildung der neuen Art,

derén Entdeckung überall grosses Aufsehen erregte, reproduzirt.

Literatur.

S. E. Csiki bespricht verschiedene Arbeiten von M, Bezzi,

V. Szépligeti, Dr. K. Petri, K. Holdhaus, M. Pic und G. V. de

Lapouge, bei welcher Gelegenheit zwei Gattungen neu benannt

wurden.
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Darwin származástana és az entomologia.

Irta LósY József.

Darwin Károly az állatok törzsfejldésének elképzelésekor a

rovarok származásának kérdésében a legersebb akadálj'ra talált.

A gerinczesek útját megjelölni, a szervezetek azonos szabásának, a

gerinczoszlopnak, a végtagoknak egy-egyazon vázlatának útmutatói

mellett kisded képes koczkajáték volt annak a nagy hézagnak az

áthidalásához képest, amely a rovarok és az sgerinczesek, avagy

azok és a férgek köre között tátong.

Darwin korrektségére jellemz, hogy elméletének ezt a gyönge

pontját nem takarta el a valószínség spanyolfalaival : nem keresett

okot, álokot a devonban, a jurában, az srovarok millió elpusztult

faja között, hanem a tudomány exakt tárgyilagosságát tartván

szem eltt, — bevallja és egyenesen itt ezen a helyen felfödi az els

„ellentmondó tényt", amelyre kielégít magyarázatot adni nem tudott.

A fejldéses származástan ug3^anis nem magyarázza meg ugyan-

azon hangyafajnak két vagy három munkáskasztját, vagy terméketlen

nstényééinek a létezését, i Ha az els rovar keletkezésének a kér-

dését a tárgyilagosság szempontjában már tudományosnak nem tart-

hatjuk, ez a kérdés annál inkább az, mert benne van az elmélet

területében.

A legjobb változatnak a fönnmaradása, az ivari kiválogatódás,

a legtökéletesebb fajföntartó egyénnek a gyzelme a könyörtelenül

tizedel életküzdelemben — a rovarok körében — mint érthetetlen

jelszó elhalkul és alább a férgek körében a fejldéses származás a

sülyedéses tökéletesedéssel helyettesítend, mert ottan a szabad

egyénekkel szemben túlsúlyban, szervezettségükben nyavalyáthint

mételyek, tolvaj és gyilkos megfogyatkozott paraziták, az evoluczió

él tagadásai ; tökéletes koldusok teremnek.

^ Ch. Darwin : Die Entstehung- der Arten. p. 622.

Rovartani Lapok. XVI, 2. (1909. 11. 27.)



A rovarok többalakúságát sem varietással, sem a faj fogalmá-

val magyarázni nem lehet. Föltehet-e az, hogy a felemás-darazsak

egymástól mereri eltér testszabású hímje és nsténye nem agy faj ?

Föltehet-e, hogy a három-négyalakú hangya, termesz és méh ugyan-

annyi szisztematikai faj magaslatán áll ? Megengedhet-e, hogy az

egymást évszakosán váltogató gubacsdarazsak— például — az ivaros

Spatliogaster similis Adl. és a szzenszaporító Cynips longiventris Hart.

csere- fajoknak értelmezendk ?

Itt mindenhol a kellen nem ismert szzenszaporítás játszik

szerepet. A parthenogenesis vagy eminenter bizonyítja, vagy teljesen

tagadja az ivari kiválást. Ma az ellentétes felfogásokban válogat-

hatunk.

Darwin a parthenogenesist számításba nem vette. Késbb —
mondhatom ismét a korrekt tárgyilagosság nemes indulatában —
bámulatát fejezte ki azon, hogy LAMARCK-nak tana ellen : az örökölt

szokások ellen, senki sem hozta fel az ivartalan rovarok bizonyító

esetét. „Jam surprised that no one has hifherto advanced this de-

monstratíve case of neuter insects, against the well-known doctrine

of inherited habit, as advenced by Lamarck.i

Talán valóban megfejthetlen rejtély az a mi kivétel. Az Eciton,

Crypiocerus, Mynnecocystus, Anomma, híres többalakú hangyák külön-

leges szervezdését, behunyt szemmel — hogy az örökldés tényét

ne lássuk — a Lamarck- elvvel fogjuk ideig-óráig tetszvé tenni.

Igen, de a rovarok átalakulásának a kérdése is nyilt maradt.

Czélomtól térnék el, ha ebbe a témába belemélyednék. Csak

érintem.

DARWiN-nak örök érdeme, hogy a zoológiai kutatásoknak elvet,

irányt és módszert adott. Ez ma már lehet kifogásolható, de soha

sem tagadható el, hogy a tudomány történetében korszakot alkotott.

Ezer búvár dolgozott, gondolkozott a ÜARWiN-féle származástan irá-

nyában.

A rovarok fejldését ennek elébevágó alapgondolatában akarta

megfejteni Lubbook János.- Ugyancsak ezen fáradozott Brauer,

Packard, Weissmann, Mosbley, Müller Frigyes, Haeckel és mások.

Szükség volt egy srovarra. Megtalálták a CaíujJocZea-lárvatipusban,

de sajnos, elvesztették a legyek, hártyásszárnyúak, szúk és ormányos

bogarak lábatlan nyveiben és pondróiban. Mi itt a törzsfejldés

képe ? Különböz phyiogenetikai utat járnának a rovarok ?

1 Charles Darwin : On the origin of species. Fiftli edition. London,

1869. p. 296.

- Joim LunnocK ; Urspriing und Metamorpliosen der Insecton, 1876,
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Fleischmanni, KoRscHELr és Heidiír hangsúlyozza, hopy a

rovarok fejldése a HAECKEL-féle biogenetikai alaptörvénynek ellene

szól. Ez pedig" azt mondja : Minden él alak fejldésében végigfutja

azokat a legfontosabb alakváltozatokat, amelyeket s eldei törzs-

fejldésüknek hosszú, homályos sidejében végigjártak.

KoRSCHELT és Heider azt írják : „Vizsgálatainkból az követ-

kezik, hogy a rovarok alakváltozását a törzsfejldés iránj^ával össze-

egyeztetni alig lehet. Szembeötl, hogy a petébl kikelt lárva nagy-

jában már a rovartest típusos tagozását mutatja, azaz soha, eg3^etlen

egy esetben sem fejldik a lárvában olyan seldnek az alakja,

amilyentl a legrégibb rovaralakok származhattak volna. Minden,

ami a rovarlárvákon tapasztalható, osztályuk keretében marad".

Azt, hogy a törzsfejldés elmosódva, eltolódva és új alkalmaz-

kodásokkal módosítva csak mint sejtelem tnik fel a i^ovarok fejl-

désében, a törzsfejldés megtörténtét meg nem történtté nem teszi.

Egy tónyt azonban megvilágít. Azt, hogy a devonban csírázott rovar-

törzsfa fejldését elérte ; st rendkívül nagy veszteséggel, új és új

alkalmazkodással javítva él összezsugorodó osztálykörében. De nem
hézagosabb-e és ezzel együtt megfejthctetlenebb a férgek köre ?

Az idben korán kialakult éllények rendszere az idmesszeség ará-

nyában vesztette el a rokon kapcsolatokat és veszíti ma is.

Ennek tudatában azonban tagadni az eddig elért fejldés foko-

zatos menetét nem szabad. A rovarok köie a phjdogenesist mint

befejezett tényt állítja elénk. A törzsfejldés munkája a rovaroknál

oly régen van már befejezve, hogy millió faj pusztulása után, a meg-

maradottaknak volt idejük bven új alkalmazkodásokban eltörülni a

megtett út nyomait.

Való igaz az is, hogy új rovarfaj keletkezését nem tapasztaltuk.

Addig, amíg a Darwin származástanát a külön teremtések ellenében,

mint befejezett tényt veszem, csak addig tudom bizonyítani. A varie-

tások lehetsége szemben áll a fajok konzervatizmusának, azok egyhe-

olvadásának, a meddségnek és a fajok kihalásának tén3^beli való-

ságával. Sokkal több körülmény gátolja a kirívó varietásnak vezet-

szerephez jutását, mint könyörtelen kigyomlálását, azaz a negatív

selectiót.

A varietás azonban újra meg újra megjelenik. Izolált területe-

ken a cserebogár táj fajtákká idomul. Standfuss, Fischer kezében a

lepke színezete változik meg. Az a jelenség mindig ad a természet-

búvárnak gondolatot. S ha Darwin mellett, ha ellene szól is az új

meg az új hipotézis, a háttérben a nagy gondolkodó iránjátja az

eszméket, mert tömegesen fedezte föl a lét problémájának legszebb

és legmélyebb titkú kérdéseit.

1 A. FiiEiscHMANN '. Dio De3ef»nflonzllicorio. p. 14P.
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Új Carabus Norvégiából.

Irta Csíki Ern.

A Magyar Nemzeti Múzeum bogárgyjteményének rendezése

és meghatározása közben a Carabus tnolaceus Linn-. nev futrinka

három példánya került kezembe, melyek Hermán Ottó norvégiai

gyjtésébl származnak. Hehman ezeket' könyvében^ Frivaldszky

János meghatározása alapján mint a tipikus C. violaceus-t sorolta fel.

Az újabb vizsgálatok alapján ezen fajt és faj változatait, valamint

azok elterjedését elég jól ismerjük. A törzsfajnak, vagy a mint

Hartert nevezi, a Carahus violaceiis violaceus-nak elterjedési területe

fleg Németország északi részére szorítkozik, ahonnan délre Ausztriá-

ban és Magyarországon, északra pedig Svédországban éri el elter-

jedésének határát. Ezen tipikus alaktól a Hermán gyjtötte észak-

norvégiai példányok merben különböznek és külön nevet érdemel-

nek. Leírásukat a következkben adom :

Carabus violacens Linn. var. Ottonis nov. var.

A C. vioiaceo typico differt : statura minre, corpore angustiore,

mandibulis angustioribus, pronoto dense rugoso-punctato, elytris

dense fortiusque irregulariter asperatöagranulatis. Penis ut iu forma

typica compresso, apice rotundato, ante apicem minus constricto,

non incurvato. Colore nigro, marginibus pronoti elytrorumque viola-

ceis vei cyancis, pronoto basi cyanescente. Long. 21—23 mm.
Norvégia: Bergen (1$, 1888. VI. 12), Throndhjem (2 cf , 1888.

VI. 18) ; légit Ottó Hermán.

Secundum descriptionem formae britannicae {var. soUiciians

Hartert, Novit. Zoolog. XIV, 1907, p. 335) affinis est.

Az ormányos bogarak Balanobius nemérl.

Irta : Bolkay István.

Minthogy Csíki Ern „Magyarország Bogárfaunája" czím
nagy munkáján kivül — melybl azonban ez ideig még csak az els

kötet jelent meg — nincs hazánk bogárfaunáját tárgyaló magyar

munkánk, azt hiszem nem végzek felesleges munkát, ha egyik-

másik nem vagy csoport meghatározó kulcsát összeállítom.

1 Az északi inadárliog'.y^k tájáról, Biidapost 189;i. 437— 4.'')B. 1.
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Ez alkalommal az ormáin-os bogarak {Curculioidae) családjának

egyik érdekes nemével kívánok foglallcozni. A Bahtitohiics-nem a

TycJiiini nemzetség egyik képviselje és a Bnlainiins-nem legközelebbi

rokona, melytl jó ideig el sem választották, hanem alnemének

tekintették. Másrészt rokonságban van a kártékonyságuk révén álta-

lánosan ismert rügyfúró ormán3^osokkal (AhUio)wi)U(s) is.

A B(ihuiobÍHS-uem a palearktikns táj lakója. Európában öt faj

képviseli, mel^'ek közül faunánkban azonban csak három fordul el.

Ezek meghatározására kulcsot állítottam össze, azonkívül a könn3^ebb

felismerhetés kedvéért természet után lerajzoltam azokat.

Balanobius cnix Fabe., B. salicivonis Payk. és B. pi/rrhoceras Marsh. képe.

(Szerz rajzai).

Balanohiiis Jekel.

A szárnyfedk helyenként és a test alul fehér pikkelyekkel

fedett. A bogár teste rövid és széles, felül a fehér pikkelyek-

bl álló mustrázat a következ : az eltör hátának két olda-

lán egy-egy hosszanti sáv, a paizsocska, a szárnyfedkön

egy sáv a varraton, egy^ haráutcsík a középen és több folt

a tövükön fehér. A szárnyfedk közterecskéit különben finom

sötét szrözet fedi. Hossza 2—2-5 mm. — Elfordul egész

Európában. Faunánkban is elterjedt : termhelyei : I. Buda-

pest, Péczel, Kalocsa, Szeged, Makó ; II. szöd, Sopron

;

III. Trencsén, Rimaszombat ; IV. Bártfa, Sátoralj a új heh^,

Sárospatak' Tokaj, Ladomér, Erdbénye, Beregszász, Luhí

:

Y. Tasnád, Deés, Szamosújvár, Szászrégen, Élpatak, Seges-

vár, Brassó, Prázsmár, Fogaras, Nagyszeben, Hátszeg : VI.



Herkulesfürd ; VII. Viiikovce, Fazine. (crncifer Fuchs).

1. ci'ux Fabr.

— A szárnyfedk közterecskéit két-két sorban elhelyezett szür-

késen fényl szrök fedik. A testet alul fehér pikkelyek

borítják 2

2. A szárnyfedk küzterecskéi kétszer oWan szélesek mint a

barázdák. A bogár teste meglehetsen széles, alul pedig

egj^forma srn fedik a fehér pikkelyek. Hossza 2—2-5 mm.
— Elfordul egész Európában, Magyarországon is elterjedt.

Termhelyei : I. Budapest, Szeged, Makó ; II. szöd ; III.

Trencsén ; IV. Bártfa, Máramaros ; V. Deés, Segesvár, Prázs-

már, Brassó, Nagycsür, Nagyszeben, Hátszeg, Detonáta

;

VI. Herkulesfürd ; VII. Vinkovce. {hrassicae Fabr.)

2. salicivorus Payk.

— A szárnyfedk közterecskéi domborúak, kissé szélesebbek

miiit a barázdák. A bogár teste karcsú, alul srn, a mell-

vég közepe gyéren fehér pikkelyekkel fedett. Hossza 1-3—2

mm. — Elfordul egész Európában és Magyarországon is

elterjedt faj. Ternihel3'^ei : I. Budapest, Makó; III. Rima-

szombat ; IV^. Beregszász ; V. Peér, Segesvár, Nagycsür,

Szent-Erzsébet, Nagyszeben, Hátszeg, Déva ; VI. Herkules-

fürd, Orsova ; VII. Vinkovce, Ivankova.

3. pyrrhoceras Marsh.

Magyarország pillangói.

Irta: Aigner La.jos.

XXIX.

49. Coenonympha Leander Esp.

EsPER, Die europ. Schmetterl. in Abbild. III, t. 89, f. 5 (1784)

— Clite PIüBNER, Samml. europ. Schmetterl. f. 526—527, 747—748.

A hímek szárnyai szürkés-barnák, a nstényekéi világos barnás-

sárgák, széles sötétbarna szegélylyel, az elüls szárnyak csúcsán

apró vak szem, a hátsók szegélyén fekete pontok vannak. Alul az

elüls szárny vöröses-sárga, csúcsán vak szemmel, a hátsó szárn3''on

nagy világossárga keret pupillás szemek sorakoznalr, közöttük és a

fémfény szegélyvonal között élénk sárgás-vörös szalag fut lo. Nagy-
sága kifeszítve 26—30 mm.
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Magyarországon ezideig csak Nezsideren és a herkulesfürdi

Domogleden figyelték meg, utóbbi helyen 1200 m. magasságig fordul

el. Május közepétl június közepéig repül. Hazánkban éri el nyugati

elterjedésének határát.

Hernj^ója ismeretlen.

Szomszédságunkban csak délen fordul el Szerbiában, Rumá-
niában, Bolgárországban és Kelet-Rumeliábau.

Elterjedési köre Kasantól és Nezsidertl Perzsiáig terjed.

50. Coenonympha Arcania Llxn.

LiNXÉ, Fauna Suecica. p. 273 (1761) — Hübner, Samml. europ.

Schmetterl. f. 240-241.

Elüls szárnya felül vöröses-sárga, széles sötétbarna küls
szegélj'lyel és csúcsán homályos vak szemmel. A hátsó szárny

barna, szegélj^én 3—4 barnáskeret szemmel és bels zugában

rozsdasárga szegétyvonallal. Alul az elüls szárny rozsdasárga,

csúcsán sárgakeret vak szemmel, a hátsó szárny okerbarna, sze-

gélyén 3—6 sárgakeret pupillás szemmel, melyek között eg3^enltlen

szélesség, fehér szalag húzódik végig ; mindkét szárny sárgás-

vörös szegélyvonala mellett fémfény vonal fut le. Nagysága kifeszítve

30—38 mm."
Hazánkban elterjedt és gyakori, csak helyenként ritkább. Május

végétl, június elejéig erdei réteken repül, a fölvidéken úgylátszik

júliusban egy második ivadéka is fellép.

A hátsó száni}^ alsó oldalán lev szemek nagysága és száma

a rendestl nem ritkán eltér.

A havasokon elforduló alakja kisebb, a hímek nem ritkán

egészen barnák, a hátsó szárny alsó oldalán lev fehér szalag kes-

keny (var. Dariviniana Staudgr.) vagy egyenl széles (var. Satijrion

Esp.). Nálunk ezeket csak Branyiszkón figyelték meg.

A hernyó csupasz, zöld, hátán sötétzöld, oldalán 2—2 sárga

vonallal. Hossza 30 mm. A gj^öngyfüvön (Melica ciliata és nutans)

és más füveken található április és május hónapokban. A báb
széles, zömök, potroha vöröses, szárnyhüvelye fehéres.

Elfordul az összes szomszédországokban Isztriától Rumáuiáig.

Elterjedési köre Svédországtól Algírig és Paristól az Urai-hegy-

ségig terjed.
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51. Coenonympha Pamphilus Linn.

LixXNÉ, Syst. Nat. Ed. X. p. 472 (1758) — Esper, Die europ.

Schmetterl. in Abbild. I, t. 21, f. 3 {1777) — Neph ele Bijb:<er, Samml.

europ. Schmetterl f. 237—239.

A szárnyak okersárgák sötét szegélylyel, az elüls szárny

csúcsán homályos vak szemmel. Alul az elüls szárnj'- barnás-sárga,

csúcsán sárgakeret pupillás szemmel, a hátsó szárny sárgás-

szürke, töve sötétebb, közepén fehéres szalaggal vagy helyette

fehér folttal és szegélye eltt fehér pontokkal. Kifeszítve 28—31

mm. nagyságú.

Magyarország egész területén gyakori, helyenként három ivadék-,

ban lép fel (pl. Budapesten) és pedig április végétl június végéig,

július elejétl augusztus elejéig és augusztus végétl október közepéig'.

Világos vagy sötétebb okersárga e pillangó színe, a szárnyak

fekete szegélye pedig keskenyebb vagy szélesebb, a csúcson lev

szem többnyire tisztán feltn, némelykor nagy ; nagyon ritkán az

elüls szárny 2. sejtjében és a hátsó szárny 2. és 3. sejtjében is lép

fel egy-egy fekete pont. A hátsó szárny alul többnyire egyszín

szürke, szegélyén tisztán látható fehér pontsorral, az elüls szegély

fehér csikszer foltja belül sötéten határolt, a fehér szín azonban

többnyire elenyész, vagy egészen hiányzik.

Nagyon ritkák az oly példányok (Hunyad vm.j, melyek elüls

szárnyán ketts szem van, melyek közül az alsó kisebb és pupillát-

lan lehet. (var. hiimpillaia Cosm.)

Érdekes egy Portoréról való nstény, melynek szegélye nagyon

széles, csúcsán lev szeme nagy, tisztán kivehet pupillával, alatta

a 2. sejtben még egy alig pupillás szem lép fel. A hátsó szárnyon

az 1—4. sejtben egy-egy gyöngén pupillás, jól látható szem mutat-

kozik. Alul az elüls szárny szemei nagyobbak, feltnk, a barna

hátsó szárn3^on az 1—6. sejt fehéi^ pontjai és a keskeny fehéres

középszalag tisztán kiváló. Ez a példán}!' a Dalmácziában is elfor-

duló ab. Thyrsides STGK.-hez tartozik.

A második ivadék közt akad oly példány is, melj'^en a sötét

szegélj^t hosszában finom sárga vonal szeli Jretté: var. Lyllus Esp.

Egyes példánj'ok sötét szegélye nagyon kiszélesedik, úgy hogy az

alapszín csak a középen jut érvényre.

Elvétve a felület csontszínvé válik: ab. cbiirnca Hab. Ilyen

példányok elfordulnak Budapesten és átmeneti alakokban Orsova

és Púj környékén.

A sárgás-barna i)ete felül kissé púpos, alul lapos, bordázott.

A hernyó fzöld, hátán fehéres ketts vonal, oldalt sárgás sáv
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C)-istatus. Poa annna. Antlioxanilinm odoruiuni stb.) A báb zömök, zöld,

fehér pontokkal és vonalakkal díszített.

Elfordul az összes szomszéd országokban: Karinthia, Alsó- és

Fels-Ausztria, Morvaország, Szilézia, Galiczia, Bukovina és Románia.

Elterjedési köre Norvégiától Algírig és Portugáliától az Altájig

terjed.

52. Coenonympha Tiphon K OTT.

RoTTEMBURG, Naturforscher, VI, p. 15 (1775) — Tíjpltoii Haworth,
Lepidopt. Brit. p. 16 (1803) — Darus Fabricius, Gen. Insect. p. 259

(1777) — Herbst & Jablonsky, Natursyst. aller Insect. t. 186, f. 3—6.
— Tullia HüBNER, Samml. europ. Schmetterl. f. 243—244.

A szárnyak barnás-sárgák, az elüls szárny csúcsán egy sárgás

keret (nsténynél többnyire kett), a hátsó szárny zugában pedig
2—3 vak szem van. Alul az elüls szárny barnás-sárga, 2— 3 pupil-

lás szemmel és ezek eltt világos harántcsík; a hátsó szárny barnás-

szürke, 4—6 nag3^, sárgakeret pupillás szemmel és ezek eltt a

középen csipkés fehér sávval vagy folttal. Nagysága kifeszítve 35—40

mm.
Magyarországon szórványosan fordul el a hegyvidéken: Me-

hádia, Rév, Tavarnok, Velika, azonkívül Debreczen homokos talaján.

Északi alakja a var. Isis Thunbg., melynek szemei kicsin^'ek,

szintén Mehádiánál fordul el.

A világosszürke pete tojásalakú. A hernyó világoszöld sze-

mölcsös, hátán sötétzöld, oldalt két sárga vonallal. Hossza 25 mm.
Április és májusban különféle füveken található {Festuca eIaííoi\ Erio-

Xjliorum nvgnstifoUuin. Carex). A báb zöld, hátán sötét vonallal.

Szomszédságunkban Karinthiában, Alsó- és Fels-Ausztriában,

Sziléziában, Morva- és Csehországban, Galicziában, Bukovinában és

Rumániában fordul el.

Elterjedési köre Lapphontól az Alpokig és Angolországtól Ja-

pánig terjed.

IV. család : LIBYTHEIDAE.

A többi nappali lepkétl ez a család a csápok rendkívüli fej-

lettségében különbözik. Részben az Erj'cinidákhoz, részben a Nym-
phalidákhoz hasonlítanak, alakjuk és mustrázatuk is ezekéhez hasonló.
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1. nem : Libythea Fabr.

A rövid csáp fokozatosan megvastagodott, a szemek csupaszok,

a tapogatók srn szrösek, a csápok félhosszát megütik, a hímek

elüls lábai csenevészek.

A palearktikus tájban egyetlen faj fordul el, mely hazánkban

is található.

l. Libythea Celtis Láich.

Laichartixg, Fuessly's Archív d. Insectengeschichte. t. 8,

f. 1—3 ; t. 14 (1782) — E.sper, Die europ. Schmetterl. in Abbild. t.

87, f. 2, 3 ; t. 109, f. 2—8. (1783).

A szárnj'ak sötét kávébarnák, vöröses-barna rajzolattal. Az elüls

szárny elüls szegélye hajlított, küls szegélj^e az ötödik éren kampó-

szeren kiszélesedett, csúcsán és elüls szegélyén egy-egy, a közép-

téren négy folttal. A hátsó szárny fogazott szegéty és sávszer folt

díszíti. Alul az elüls szárnj^on a fels vöröses-sárga rajzolat látszik,

a hátsó szárny vöröses- szürke, feketén behintett. Kifeszítve 35—41

mm. nagyságú.

Hazánkban csak a délvidék egyes pontjain fordul el, de ott

pl. Orsován gyakori. Két ivadéka repül, a második ivadék úgy lát-

szik áttelel.

A hernyó fekete pontokkal tarkított zöld, hátán fehéres vonal-

lal és oldalt fehér vagy vöröses sávval. Hossza 30 mm. Tápnövénye

az ostorfa (Celtis australis). A báb zöld, a szárnyhüvelyek világos

szegélyek.

Élsdijei közül egy légyfaj, a Machaira serriventris Rdi., ismeretes.

Hazai termhelyeiként felsorolhatok : Orsova, Herkulesfürd,

Fuzine, Lic, Kapela, Portoré, Fiume és Dalmáczia. Elterjedési köre

Dél-Tiroltól Kis-Ázsiáig és Francziaországtól az Uraiig terjed. Szom-

szédságunkban elfordul Dél-Tirolban, Isztriában és Bolgárországban.

Magyarország szú-féléi.

Irta Csnci Ernü.

XV.

7. Hylastes íHylurgops) glabratus Zetterstedt {decumauus

Erichs., tenehrosus Sahlbg., ? crenaius Paxz., ? Paykulli Duft.)

Hosszúkás, szurokbarna vagy barnás-vörös, alig fényl, a

csápok töve és a lábfej vöröses-barna. Az ormány tövén félköralakú
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beniélj^edés van, a csúcsán kis élecske és ennek kétoldalán bemélye-

dés. Az eltör háta körülbelül olyan hosszú mint széles, felül mélj'en

pontozott, többé-kevésbé elenyész hosszanti középvonallal, elre- és

hátrafelé keskenyed, a középen a legszélesebb, elül befzdött.

A szárnyfedk pontozott barázdái elül gyengébbek, a közterek elül

ránczolva szemecskézettek, hátul finoman szemecskézettek és dudo-

rozottak, finom pikkelyekkel fedettek. Hossza 4—5 mm.
Elfordul az egész holarktikus tájban. Magyarországon a Kár-

pátok egész területén nem ritka és elfordul Dalmácziában is. A követ-

kez hazai termhelyekrl származó példánj^okat vizsgálhattam :

Tátraszéjílak, -Máramaros : Hoverla, Menczul és A^izérvölgy, Radna-

borberek, Brassó, Bucsecs, Szebenhegység: Presba és Sánta, Kudsiri-

havasok : Magura.

Tápnövénj'e a lúczfeny {Picea exceJsd) és ritkábban a havasi

feny {Piiias cenihra) is. Valószínleg két nemzedéke van évenként.

Rajzása májusra esik. Rágványa egy 5—8 cm. hosszú anj^amenetbl

áll, mel3^bl jobbra-balra vízszintes irányban lépnek ki a lárva-

menetek.

8. Hyldsfes (Jlyluvgo'gs) palliatus Gyllexhal (maryinatus Duft.,

HeJferi A^h^la, ? ahieUyerda Bechst., ?piceus Marsh.)

Hosszúkás teste fénjd feketés-barna, az eltör háta, a száru}'-

fedk közepe, a csápok, a lábszárak és lábfejízek barnás-vörösek.

Az ormány közepén élecske vonul végig, a csúcson kétoldalt be-

mélyedt. Az eltör háta szélesebb mint hosszú, hátrafelé alig", elre-

felé ersebben keskenyed és befzdött, felülete srn ránczolva-

pontozott, hosszanti közéj)vonala sima és elül megrövidült. A szárny-

fedk pontozott-barázdái finomak, a közterek dudorkásan ránczoltak

és sorokban szrösek. Hossza 2'5—3"5 mm.
Elfordul egész Európában ; Magj'arországon a Kárpátok terü-

letén [Tátrafüred, Bártfa, Máramarossziget, Nagybocskó, Hoverla,

Menczul, Nagyszeben, Presba, Kudsiri- havasok (Magura), Brassó

(Czenk), Bucsecs, Borszék], Horvátországban (Skare, Jasenak) és

Bosznia-Herczegovinában (Igman-planina, Cevijanovic, Vucjaluka)

nem ritka.

Tápnövénj^e fleg a lúczfeny (Picea exceha)^ de azért a többi

fen^'^t (Pínus silvestris. P. cemhra^ P. austriaca, P. leucodcrmis, P. stro-

bus. P. jnnea, P. maritima. Ahies peetinata, Larix europaea) sem veti

meg. A frissen levágott, de szabadon hever törzseket választja

tanyájául, ezek közül is els sorban azokat, amelyeket más szuvak

vagy valami gombabetegség már megtámadott. Evenként csak egy

nemzedéke van és nem kett amint azt régebben többen állították.

Rajzása a tavasz elejére, márcziusi'a esik. Rágványa, mivel már más
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fajoktól ellepett fákat támad meg", azok ráfT"váii3^ával összekuszálódik,

tehát nem mutat tiszta képet. Az anj^amenet függleges irányban halad,

kissé meggörbült, 2 mm. széles és 4--5 cm. hosszú, a njálás mellett

csizmaalalai kiszélesedést matat, melyben a petelerakás idejében

a hím tartózkodik. A lárvamenctek vízszintesen indulnak ki az anya-

menetbl, majd késbb elgörbülnek és egymást sokszor keresztezik.

A petelerakás áprilisban kezddik és júliusban már kifejldött boga-

rakat találunk bábok és ki nem fejldött lárvák mellett. Azon példá-

nyok, melyek sszel nem érik el teljes kifejldésüket, a jöv májasban
érik azt el.

Különfélék.

Lemonia balcanica H.-Sch.-völ. Aigner Lajos a Rovartani

Laj)ok 1907. évi XIV^. kötetének 158. lapján említi elször hazánkból

ezen felette érdekes balkánfélszigeti lepkét Orsováról, ahol Raíchl
Sándok cyüjtötte. 1908 szeptemberében. Dr. Horváth Géza nemzeti

múzeumi osztály-igazgató kíséretében megfordulván Orsován, Raichl

és Habetin ottani g3mjteményében szintén láthattuk a lepkét, de

gyjtenünk nem sikerült. Néhány nap múlva Herkulesfürdre kerül-

vén ezt is pótolhattuk, amenn^nben a nagy vendégl terasszán Aszxer
világítási szerel segítségével sikerült két példányt zsákmányul ejteni.

A lepkét Frivaldszky Imre nevezte el, de Herricii-Scháffer írta le

elsnek a Balkánról (1844) és két évvel késbben (1846) Gastropaclta

Bremeri név alatt Kolexati Örményországból. Hernyója a mezei

katángon (Cicliorinin Iniyhus) él. Ezek után a Leinonia vagy a mint

régebben nevezték a Lasiocunipa balcanica H.-Sch. mag3^arországi

elfordulása megersítést nyert, lepkefaunánk balkán elemeinek

száma pedig egygyel gyarapodott. Újhelyi József.

A niesszinui földvengés által elimsztitott gyjtemények.

A deczember 28-iki földrengés értesülésünk szerint két ottani gyj-
tt is hajléktalanná, földönfutóvá tett, mindenükkel, a gyjteményü-
ket és"^ könyvtárukat is elpusztította. A szerencsétlenek Francesco

Vitale mérnök és Diego Marangolo. Elbbi menhelyet talált Enrico

Ragusa ismert palermói rovarász házánál, a Revista Coleotterologica

Italiana szerkesztje (Antonio Porta egyet, tanár) pedig gyjtést
indított részére, kérvén a rovarászokat, különösen pedig a bogár-

gyjtket, hogy adományaikkal segítsenek a mindenét elvesztette

szaktársukon. Úgy pénzbeli adománj'okat, valamint könyveket, külön-

lcn3-oniatokat, szicziliai bogarakat vngy európai ormányos bogarakat

köszönettel fogad el és ezek legczélszerbben czíniérc (Geom. Frax-
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CESCO ViTALE, Hotel des Paluios, Palermo) küldendk. A „Rovartani

Lapok" szerkesztsége szívesen közvetíti az adományokat és a maga
részérl mozgalmat indított, hogy magyarországi ormányos bogarakból

szép gyjteményt hozzon össze és küldhessen el. A budajDesti gyj-
tktl máris szép anyag került össze, többen pedig kilátásba hel^^ez-

ték ezen gyjtemény gyarapítását. Csna.

Notaris Mcrkli Stierl. Ezt az ormányos bogarat Stierlin

délmagyarországi példányok alapján írta le, melyek Merkl Ede gyj-
tésébl származtak. Legújabban Formanek (Wiener Entom. Zeitg.,

XXVIII, 1909, p. 31) megvizsgálta ezen faj típusait és megállapította

azokról, hogy ez a Notaris acriduhis Lixn. nev fajjal azonos. Ennél-

fogva a N. Merlüi faunánkból is törlend, illetleg a N. acriduhis

szinonimái közé felveend. Csíki.

Irodalom.

Dr. K. Sulc : Zur Kenntnis der weidenbewohnenden Psylla-

Arten. (Wiener Entom. Zeitung. XXVIII, 1909, p. 11—24.)

A fzfán él Ps?///a-fajok ismertet bélj^egeinek szabatosabb

megállapítása és a szinonimáiknak tisztázása kapcsán a szerz Psylla

Klapaleki néven egy új fajt is leír, melyet Ki,apa.lek B'erexcz prágai

tanár 1904-ben Nagyszeben vidékén (Magas Csurgó) fedezett fel és

mely ezenkívül még Ausztriában és Svájczban is honos.

*

JDr. C. Kertész: Catalogus Dipterorum hucusque descripto-

rum. Vol. III. Budapestini 1908; Vol. IV. Budapestini 1909.

Ed. Museum Nationale Hungaricm. In comissione apud G.

Engelmann, Lipsiae.

A földkerekségrl ismert legyek katalógusából rövid egymás-

utánban ismét két kötet hag^'ta el a sajtót. A 367 oldalas III. kötet a

Stratiomyiidae, Erinnidae, Coenomyiidae, Tabanidae, Fantoplithalmidae

és Bhagionidae családokat tartalmazza, melyekbl 167 nemet és 2874

fajt és a reájuk vonatkozó irodalmi idézeteket találjuk felsorolva. A
IV. kötet 352 oldalas és az Oncodidae, Nemestrinidae, Mydaidae. Api-

oceridae és Asüidae családokat tartalmazza 238 nemmel és 3249 fajjal.

A köteteket a nemek és fajok tárgymutatója zárja be. Még felem-

lítvén, hogy a III. kötet az 1905., a IV. kötet pedig az 1906. évvel

záródik, a nagy szorgalommal és kitartással összeállított munkát az

érdekldk szives figyelmébe ajánljuk. Csíki.
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Cleinens Dzuirzynski: Die palaearktischen Arten dor Gat-

tung Zygaena F. (Berliner Entom. Zeitschr. 1908, p. 1—60,

mit 1 Textdruok- und 2 Bunídruck-Tafeln.)

A Zygaena vagy amint az újabb munkákban nevezik, SizAniJiro-

ccra-nem, a lepkék felette érdekes és mustrázatban nag3'on vál-

tozó nemét szerz tanulmány tárgyává tette és annak eredmén5''eirl

fenti munkájában számol be. A morfológiai viszonyok leírását jó

rajzok helyettesítik, azokból megismerkedhetünk a test részeivel, a

szárnyerezet viszonyaival, a mustrázat falakjaival, a csápok és a

hátsó szárnyak alakjával. Az általános részben szerz rámutat azokra

a nehézségekre, melyekkel ezen nem rendszertani ismertetésénél ta-

lálkozunk. A fajok legbiztosabb elkülönít bélyegeit a csápok alakja

és a si^árnyak mustrázatának elhelyezése és alakja képezi. Nagyon
változó a mustrázat színe, nemcsak egy szín különféle árnyalatáról

lévén szó, hanem sokszor a rendes színt egészen más szín váltja fel.

Fontos az egyszín potrohhal bíró fajoknál egy színes gyr fel-

lépése és a szárn^^ak foltjainak eltnése vagy azok megszaporo-

dása. Az elüls szárny foltjainak elhelj^ezése alapján szerz három

ftipust különböztet meg, melj^ek szerint azután a fajokat is három

csoportba sorozza, e csoportokat joedig Purpuraliformes, Trunsalpinifor-

rnes és Carníolicifoiines névvel jelöli. A tüzetes részt szinonímikai és egyéb

jegj^zetek vezetik be, majd az új alakok leírásaésaz eddig ismert fajok és

alakjaik ismertetése következik. A munkában a szerz összesen 72 fajt és

ezeknek sok alakját sorolja fel. Hazánkat mint termhelyet csak né-

hány alaknál találjuk felemlítve, mert a legtöbb változat elterjedési köre

nagy és így az egyes országok külön felsorolása feleslegessé vált. A
faunánkból említettek a következk: Z. angelícae Ochsh. f. typ. (Magj^ar-

ország), Z. cynarae Esp. (Magyarország), f. nibrianata'BTjRG. (Gödöll),

f. conffuens Bdrg. (Gödöll), f. genistae H.-S. (Magj^arország, Dalmá-

czia), Z. filipenchdae L, f. OcJtsenheimeri Z. (Dalmáczia), Z. epliialtas

L. f. iyg. (AIag3^arország), Z. meliloii Esp. f. decora Ld. (Dalmáczia),

Z. laida Hbx. (Magyarország), Z. carniolica Se. f. typ, (Magyarország)

és f. Vángdi Schultzi (Vercze). Nem találjuk a munkában a Z.

carmolica f. Vellapí Aigx. és f. Horváihi Aign. nev faj változatokat,

mel3^ek leírása és képe folyóiratunkban jelent meg (Rovart. Lapok.

VI, 1899, p. 103, fig.). Csíki.

1 Recte Z. carniolica ab. Vángeli Aigk. (Rovartani Lapok. XII, 1900,

p. 152 : XIII, 1906, p. 74).



„ROVARTANI LAPOK"
XVI. Bánd. Fabruar 1909. 2. Heft.

S. 17. J. Lósy : Darwins Abstammiingslehre und die

Entomologie. — Als Darwin sich die Stammesenlwicklung' der

Tiere vergegenwártigte, stiess er in der Frage der Abstammung der

Insekten auf das grösste Hinderniss. Deii Weg der Entwicidung der

Wirbeltiere, im Gegensatz zu jenem der einerseits zwischen Insekten

und Urwirbeltieren. andererseits zwischen jenen und Würmern klaffte,

war als leichter zu bezeichnen. Es gereicht Darwin's Exaktheit

zur Ebre, dass er diesen schwachen Punkt seiner Theorie nicht ver-

hüUte, sondern diese wiedersprechende Tatssche eingestand. Die

Abstammungslehre erklart z. B. das Yorhandensein verschieden-

gestalteter Arbeiter oder unfruchtbarer Weibchen bei einer und der-

selben Ameisenart nicht. Den Polymorphismus der Insekten kann

man weder als Varietaten, noch durch den Artbegriff erklaren. Hier

spielt die Parthenogenese, die Darwin gar nicht beachtete, eine

grosse Rolle. Zur Erklárung der Phylogenio der Insekten brauchten

spátere Forscher ein Urinsekt, welches Sie in der CamjJocZea-Larven-

type fanden, aber bei den fusslosen Larven und Maden vieler Insekten

wieder entberen mussten. Die Entwicklung der Insekten spricht gegen

Haeckel's biogenetisches Grundgesetz, nach welchem jedes Thier in

seiner Entwicklung die wichtigsten Organisationsstufen, welche seine

Vorfahren durchlaufen habén, durchmacht. Die Insekten erreichten

ihre höchste Stammesentwicklung im Devon und lében nun, nach

grossen Verlusten und durch neuere Anpassungen verbessert, als

ein verminderter Stamm. Die Phjdogenie der Insekten zeigt

sich uns für abgeschlossen, ihre Stammesentwicklung für vollendet

und so habén die zurückgebliebenen, nachdem Millionen von Arten

zu Grundé gegangen sind, zwischen neuen Ani)assungen die Spuren

des zurückgelegteii Weges gánzhch verwischt. Es steht fest, dass

wir das Entstehen einer neuen Insektenart durch die Erfahrung

nicht bestatigen können. Die Variationsfáhigkeit spricht gegen die

Unveránderlichkeit der Arten, derén Verschmelzung, Unfruchtbarkeit

und die tatsáchliche Wirkhchkeit derén Aussterbens. Yielmehr

Umstande verhindern dass eine auffallende Varietát sich zu einer

leitenden Rolle emporschwingt, als das unbarmherzige Ausmerzen

derselben, das heiszt die negatíve SelectionDie Varietat erscheint aber

immer wieder. In isolirten Gebieten bilden sich Lokalrassen des
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Maikafers, in den Hándeii von Standfusö, Inricjnii;, vcrandcrt sich

die Farbe des Scbmetteriings. Dieses S^'mptom gibt dem Naturforscher

immer Gedanken. Und wenn die neuen Hj^pothesen auch für oder

gegen Dauavin sprechen, so lenkt er doch im Hintergrund die Ideen,

da er die schnsten nud heimlichsten Fragen des Lebeproblems in

Anzabl entdeckte.

S. 20. E. Csiki : Neuer Carabus aus Norwegen. — A"er-

fasser bescbreibt eine neue Yarietat des C. violaceus aus Norwegen
unter dem Namen var. Oitonis. Lateinische Diagnose siehe im un-

garisclien Text.

S. 20. ,/. Bolkay : Über die Ri-issellcafergattung Bala-

nobins. — Verfasser gibt eino Bestimmungstabelle der drei in

Ungarn vorkommenden Arten und bildet diese auch ab.

S. 22. L. Aigner: Die Tagfalter Ungarns. XXIX. — Es
werden Coenonymplia Lecmdrr. Arcíoiia. Pampliüus u. Tiplion und die

Familie Libi/ilieidtíe mit der einzigen Gattung und Art Libythea Celiis

behandelt.

S. 26. JS. Csíki: Die Borkenkáfer Ungarns. XV. — Als

Fortsetzung wird HyJasies (Hylurgops) f/Iahraius und paUiaius be-

handelt.

Kleineve 3Iitteilungen.

S. 28. J. Újhelyi: Über Lemonia balcanica H.-Sch. Diesen

zuerst durch Aigner von Orsova aus Ungarn aufgeführten Schmet-

terhng, sammelte Verfasser im September 1908 auch in Herkulesfürd.

S. 28. E. Csiki: Durch das Erdbeben in Messina ver-

ni chte te Samralungen. — Es wird berichtet dass Fraxcesco

ViTALE und DiEGo Maraxgolo mit AUem, auch ihre Sammlungen
verloren. Einem Aufruf Pr-of. Porta's zufolge sind die ungarischen

Coleopterologen bemüht für Vitale eine Sammlung ungarischer

Curculioniden zusammenzubringen.

S, 29. E.Csiki: Über Notaris Merkli Stierl. — Es wird

berichtet, dass dieser Kafer nach Formaxek mit N. acriihdns Lixx.

zusammenfiiUt.

TAteratur.

S. 29—30. Es werden Arbeiten von Dr. K. Sulc, Dr. C. Ker-

tész und Cle.mens Dziurzyxski besprochen.
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KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVI. KÖTET. 1909 MARCZIUS. 3. FÜZET.

Pásztor István.

(1874—1909.)

Irta Jáblomowski József.

Ha kishit vagy babonás volnék, kétségbe kellene esnem, ha

meggondolom, hogy a balsors mennyire gyorsan s egymásután sújtja

a vezetésemre bízott intézetet, a m. kir. állami Rovartani Állomást

!

Még nem zöldült ki az a sírdomb,

amely a lcsei temetben Zsedéxyi

Geyza asszistens hlt tetemét ta-

karja s már is utolsó pihenre

kísértük egy másik tisztvisel tár-

samat, Pásztor István adjunktust a

budapesti farkasréti temetben, ott,

ahol nem messze e frissen ásott

sírtól egy más sírhalom Vellay

Imre asszistens földi maradványait

takarja. A kegyetlen végzet eme

csapása annál sújtóbb, mert a halál

áldozatait könyörtelenül mind fiatal,

javakorbeli emberek közül szedi.

Hiszen legutóbbi áldozatát is

élete legszebb korában ragadta ki

közülünk.

Pásztor Istváx 1874. évi deczember 6-án született Bácska köz-

ségben, Zemplén vármegyében. Édes atj^ja, aki földbirtokos volt és

akit az ég bizony számos tagú családdal áldott meg, gondosan nevelte

ezt a fiát is, csakúgy mint a többi testvéreit. Gimnáziumi tanulmá-

nyait Lcsén a kir. kath. fgimnáziumban végezte s ugyanott tette

le 1895-ben az érettségi vizsgálatot. Onnan Budapestre kerülvén, a

tudományegyetemen a természetrajzi szakot hallgatta nyolcz féléven

át. Szakvizsgáját 1897-ben, pedagógiai vizsgáját pedig 1899 május

Rovartani Lapok. XVI, 3. (1909. III. 24.) 3
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havában tette le. Mieltt azonban e vizsgáját letette volna, 1897 ok-

tóber havától asszistens volt a Tudományegj^etem növénytani tan-

székénél. Innen nevezte ki Darányi földmívelésüg3á miniszter 1898

június 8-án a Rovartani Állomáshoz asszistenssé. Már itt mködött,

amikor mint egészséges test, nagy erej és jól tornázó fiatal ember

megszerezte 1900-ban a tornatanári oklevelet is. Ugyanezen év

augusztus 2-án kinevezte t a vallás- és közoktatásügyi miniszter a

beregszászi fgimnáziumhoz tanárrá. De Pásztor, aki e minségben
Czeglédre óhajtott volna jutni, e kinevezést megköszönte és továbbra

is a Rovartani Állomáson maradt. Darányi, aki Pásztor-í már 1899-ben,

azonnal a tanári oklevél megszerzése után adjunktussá és egyúttal

helj^ettesemmé nevezte ki, még a beregszászi kinevezés eltt, 1900

június 15-én ismét elléptette s ugyanezt megtette vele még négy-

szer (1900-ban még egyszer s azután 1903-ban, 1904-ben és 1907-ben),

s ha be nem következik megrendít halála, most e napokban bele-

került volna a VIII. fizetési osztályba.

Ha megjegyzem még, hogy 1896—97-ben lerótta a katonai

kötelességét, hogy 1897-ben cs. és kir. hadapród, 1899. évi deczem-

ber havában cs. és kir. hadnagy, 1905 óta pedig m. kir. honvéd-

hadnagy volt : akkor felsoroltam rövid élete fbb eseményeit.

Pásztor a rovartannal már középiskolai tanulmányai idején

kezdett behatóbban foglalkozni. A kötelez iskolai bogárgyüjtés any-

nyira megkedveltette vele a természetrajzot, hogy már akkor, tehát

gimnáziumi tanuló korában, kezdett nagyobb aránj^okban lepkét

gyjtenie E gyjtést folytatta egyetemi tanulmányai idején is. Mint-

hogy magyar nyelv lepidopterologiánk akkori idben nem volt,

maga állított a maga használatára Heinemann szerint egyet össze,

amelynek kéziratát többször láttam, s amelyet könyvei között halála

után is megtaláltunk.

A Rovartani Állomáson a lepkegyüjtést abbahagyta, mert itt a

gyakorlati mezgazdasági rovartan más terhet rótt reá. Amilyen

lelkiismeretes volt, feladatának a legnagyobb gondossággal felelt

meg, mert valóban szorgalmas és lelkiismeretes, pontos és rend-

szeret tisztvisel volt. Elzékeny, udvarias volt mindenkivel szem-

ben és senki sem sejtette, hogy ez a csendes ember mennyit szenved

a,kkor, ha valakivel tárgyalnia, vagy csak szóba állania is kellett.

Irodalmi mködésre nem volt hajlama és csak hosszas kéré-

semre és gyakori bíztatásomra határozta el magát, hogy a gyümölcs-

fákat bántó AntJionomus-okkíú. {cincius Redt. és pomonim L.) foglal-

kozva, írásba foglalja idevonatkozó tanulmányait. E dolgozat 1001-ben

jelent meg.^ A gyakorlati rovartanra igen fontos ez a gondosan és

1 Az almavirág-orrmányos és a körterügj'fi'iró bogár életmódja és

irtása. (Kisérlctiigyi Közlemények. IV. kötet, 1901, 3. füzet. 6 ábrával). —
A körterügyfúró bogár. (Rovartani Lapok. IX, 1902, G7—75. 1. 3 ábrával).
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alaposan megírt monográfia, amelylyel g3'-Ökeresen tisztázta az

Anthonomiis-kéráést, amely pl. a német és a többi irodalomban ma
is teljesen össze-vissza kuszált. Utána, ismét csak többszörös unszo-

lásomra fogott hozzá a csajkó (Leflirus) tanulmányozásához. Noha e

kérdéssel is csak olyan lelkiismeretesen és alaposan foglalkozott, mint

az Anthonomus-okkal^ de lassan haladt elre és munkája, egy kis töre-

dék és néhány apróbb megfigyelés feljegyzése, befejezetlenül maradt.

E befejezetlenség oka Pásztor lelkivilágában folyó nagy tusá-

ban keresend.

nagy kedvvel fogott hozzá 1898-ban a Rovartani Állomáson

megkezdett munlíájához, de csakhamar látnom kellett, hogy ez a

munkakör nem felel meg az szellemi hajlamának, mert igen érzé-

keny lelk ember lévén, nem közpálj^ára való volt, ahol mint köz-

szolga, nem a maga vágyainak, hanem annak kénytelen élni, amit a

hivatás, a vele egybefügg mindennapi élet reá ró. Ha a sors ked-

vezett volna neki, hogy csendes természetének megfelelen, vissza-

vonulva az emberektl, a maga szíve vág5^ának, a saját eszmeköré-

nek háborítatlanul élhetett volna, Pásztor talán a legboldogabb ember

lehetett volna s rövid életében bizonyára többet alkotott volna, mint

azt, amire a hivatás kényszerítette. De nem így történt ... Az élet

árja egyre jobban sodorta az emberek közé, ahova nem vágyódott.

Ahol tehette, kerülte a világot s — egy-egy barátját kivéve — ke-

rülte régi ismerseit is. Állandó kérése az volt, hogy ne küldjem ki

hivatalosan sehová. Amennyire tehettem, teljesítettem is c kérését.

De távollétemben, vagy ha többi tisztviseltársa másfelé volt elfog-

lalva, olykor mégis csak kellett neki is mennie. Hogy ilyen kényszer-

helyzet ell meneküljön : 1906-ban orvosi bizonyítványnyal mentette

fel magát a hivatalos küls munkától.

Érzékeny és emberkerül természete idvel gyanakodóvá tette.

Csendes, vagy szinte félénk természeténél fogva nem tzött ugyan

össze senkivel, de hirtelen, ok nélkül szakított egyik-másik bará,tjá-

val, hogy azután hónapok, esetleg hosszabb id múlva, mintha köz-

ben semmi sem történt volna, ismét közeledjék régi ismerseihez.

A gyanakvó természete nem ismert senkivel, még magával szemben

sem határt : mindenkirl azt hitte, hogy rosszakarója. Hogy e zaklató

gyanúja miben rejlett, azt sohasem tudtam kivenni belle. E gyanú-

jával még csekélységemet is illette, habár tizenegy évi együttlétünk

alatt tlem nemcsak rossz szót, de még olyan megjegyzést sem hal-

lott, amelyben valami czélzatos rendreutasítás lappanghatott volna.

Mikor mások, az intézet körén kívül állók, zúgolódtak a szokatlan

zárkózó természete ellen, nekem kellett t védenem és kérlelnem az

illetket, hogy nem lehetünk mindnyájan egyformák. Hol van ember,

akinek valami hibája ne volna ?
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Ilyen lelkületben váltott 1908 tavaszán jegyet. Nem tudom,

de sejtem, hogy a jegyváltás által teremtett új helyzetbe szegény

Pásztor egyáltalában nem tudta magát beleélni. Nem tudott bele-

tördni abba, hogy élete ezentúl nem egyedül az övé, hanem a

jegyeséé is és hogy a magányosságra hajló, szinte komor gondolkodás-

módjával fel kell hagynia, mert most van egy lény, akiben feltétlenül

bíznia s akihez szívvel-lélekkel ragaszkodnia kell, S ragaszkodott

is, de valamint szertelen volt az emberkerülésben, azonképen szerte-

len volt most is, midn a szomorú és fájó múlt után mind a maga,

mind arája boldogságát már eleve is minden bajtól, sötét felhtl

óvni akarta. S ez volt a tragikus végzete ! Nem benne volt a hiba,

hanem a felette már uralkodó balvégzete okozta, hogy az eljegyzés

felbomlott. Eleinte némán trte a helyzetet. Beteges képzeldése

azonban csakhamar megszülte benne az önvádat, hogy ami történt,

mégsem jól történt. Gondolkodásmódját folyton agyrémek háborgatták.

Midn érezte, hogy lelki egyensúlya felbillenfélben van, szinte

sírva panaszolta el nekem lelki baját. Igyekeztem megnyugtatni, hogy
még semmit sem veszített, hiszen nem az els, akivel ilyen eset

megtörtént. A megnyugvás azonban csak látszólagos volt. Az utóbbi

3—4 hét alatt alig múlt el nap, hogy be nem jött volna hozzám és

az ügyérl nem panaszkodott volna. Folyton gyanakodott, hogy ellen-

ségei nem árulták-e be ? Hiába igyekeztem megnyugtatni, hogy senki

sem árulkodik, hiszen nincs is ok arra és nincs is ellensége. Mindig

aggódott, hogy nem indítják-e meg ellene eljegyzése fölbontása miatt a

fegyelmi eljárást? Nem helyezik-e el vidékre? A szó és a tettek bizonyí-

téka nem hatott, PÁszTOR-ra nézve megnyugtató erejük már nem volt.

A zaklató agyrémek annyira ert vettek a szegény ember

lelkén, hogy amikor üldözésük ell e földön már nem talált mene-

déket sehol, menekült oda, ahonnan visszatérés többé nincs ! . . .

1909. évi február hó 18-án halva találtuk a szegényt.

Február 21-én eltemettük. Darányi miniszter úr, akinek való-

ban humánus és jóindulatú gondolkodásmódját a tisztviselivel szem-

ben mindenki ismeri, szakított a törvény ama ridegségével, amely az

elhunyt ntlen tisztviselnek eltemetésérl nem gondoskodik és el-

rendelte, hogy az elhunytat a kincstár költségén tisztességesen temes-

sük el. Szegény Pásztor-í szomorú utolsó útján elkísérték gyászoló

testvérei, atyafiai, elkísérte a Rovartani Állomás egész tisztviseli

kara s elkísérték jó barátai is, akiket a temetés idejérl még idejé-

ben sikerült értesítenünk.

Zord volt az id. Sivított a csontokig ható, fagyasztó szél . . .

Mi némán követtük a koporsót, hogy elhelyezzük szegény Pásztor-í

ama pihen helyére, ahol felzaklatott lelkének földi maradéka végre

nyugalomra talál.

Legyen neki a föld pora könny

!



Adatok Huszt és környékének faunájához.

(Közlemény a pedagogium biológiai laboratóriumából.)

Irta : Schin Bertalan.

A természeti érdekességekben gazdag Máramaros vármegye

rovarfaunájából, különösen a hártyásszárnyú rovarokat és a legyeket

illetleg mindezideig kevés adattal találkozunk az irodalomban.

Dr. Vángel Jen egyetemi m. tanár, igazgatóm ösztönzésére

az 1907. évi szünidben, június 10-tl augusztus 25-ig foglalkoztam

jelzett két rovarrend gyjtésével, mely alkalommal 133 faj Hymeno-

pterát és 203 faj Dipterát sikerült összegyüjtenem. Ezeket a Ter-

mészettudományi Társulat által kiadott „A Magyar Birodalom Állat-

világa" czím munkában követett rendszer szerint, hazánk faunájá-

nak behatóbb ismerete czéljából sorolom fel.

A fajok meghatározását útmutatás és segítség mellett, a peda-

gogium rovargyüjteménye alapján végeztem, míg a kétes fajokat

MocsÁRY Sándor nemzeti múzeumi igazgatór és Tha-Lhammer János

tanár, kiváló szakférfiaink voltak szívesek meghatározni. Fogadják

ezért ez úton is köszönetünket.

A gyjtött fajok a következk

:

Hymenoptera,

Tenthredinidae. Abia sericea L. — Hylotoma ustulata L. —
Pteronus myosotidis Fabr. — Phymatocera fuliginosa Schrnk. —
Tomostethus ephippium Fanz. — Athalia rosae L. — Strongy-
logaster multifasciatus Fourcr. — Poecilosoma luteola Klg. —
Rhogogastera picta Klg., viridis L. — Macrophya punctum-

album L., neglecta Klg. — Allantus temulus Scop., marginellus

Fabr., viennensis Panz., fasciatus Sgop., Koechleri Klug. — Ten-
thredo flava Scop. — Megalodontes plagiocephalus Fabr,

Siricidae. Xiphydria dromedaria Fabr.

Ichneumonidae. Ichneumon gracilentus Wesm., culpator

Schrnk., multiannulatus ^Grav. — Crypturus argiolus Grav. —
Colpotrichia elegantula Schrnk. — Perithous mediator Fabr.

Chrysididae. Ellampus auratus L. — Holopyga ardens

Cqub. — Hedychrum nobile Scop. — Chrysis austriaca Fabr.,

Saussurei Chevr., sucoincta L. var. bicolor Lep., cyanea L., nitidula

Fabr., fulgida L., rutilans Oliv., inaequalis Dhlb., ignita L.

Heterogynidae. Methoca ichneumonoides Latr. — Tiphia

minuta Vanderl., morio Fabr., ruficornis Schrnk., semipolita Tourn.

— Sapyga repanda Spin.



Pompilidac. Ceropales maculatus F. — Salius jdusíUus

ScHDTE. — Pompilus cinctellus Vanderl. — Calicurgus fascia-

tellus Spin. — Pseudagenia carbonaria Scop.

Sphecidae. Tachytes earopaeus Kohl. — Tachysphex
nitidus Spin. — Palarus guttatus Fabr. — Ammophila sabulosa

L. — Cerceris rybiensis L,, hortivaga Kohl, arenaria L., rubida

Fabr., quinquefasciata Rossi, labiata Fabr. — Oxybelus raelan-

cholicus Chevr. — Ny SS 011 trimaculatus Rossi, maculatus Fabr. —
Alyson fuscatias Panz. — Crabro vagabundus Panz., vagus L.,

chrysostomus Lep., plauifrons Thoms., clypeatus L., alatus Panz.

Vespidae. Eumenes pomiformis Fabr., mediterranea Kriechb.

— Odynerus crassicornis Panz., debilitatus Sauss,, gracilis Brullé,

parietum L., var. renimacula Lep., var. trifasciatus Fabr. — Vespa
sylvestris Scop.

Apidae. Apis mellifica L. — Bombus hortorum L., subter-

raneus L., Derhamellus K., arenicola Thms., agrorum Fabr., variá-

bilis ScHMD. var. tristis Seidl., pomorum Panz., lapidarius L., soroen-

sis Fabr., confusus ScHRN^í., var. festivus Hoff., terrestris L. var.

lucorum L. — Podalirius vulpinus Panz., furcatus Panz. — Eucera
salicariae Lep.. longicornis Ij. — Macropis labiata Panz. — An-
threna Moravitzii Thoms., austriaca Panz., Schenckii Mor., fuscipes

K. — Halictus calceatus Scop., costulatus Kriechb., interruptus

Panz., leucozonius Schrnk., laevigatus K., quadrinotatus K., rubi-

cundus Christ., tetrazonius K., tumulorum L., zonulus Sm. — Eriades
truncorum L., nigricornis Nyl. — Osmia coerulescens L., melano-

gaster Spin., fuiviventris Panz., leucomelaena K., Spinolae Schrnk. —
Megachile maritima K., Willughbiella K., ericetorum Lep., melano-

pyga Costa, centuncularis L., pacifica Panz. — Anthidium puncta-

tum Latr. — Psithyrus vestalis Fourcr. — Crocisa scutellaris

Fabr. — Epeolus tristis Sm. — Nomada fucata Panz., jacobeae

Panz,, rhenana Mor. — Coelioxys rufocaudata Sm.

Diptera^

MycetopJiilidae. Sciara Thomae L., analis Egq.

Chironomidae. Ceratopogon ílavipes Meig. — Chironomus
plumosus L. — Camptocladius byssiiuis Schrnk.

Culicidae. Culex pipiens L.

Tipulidae. Pachyrhina pratensis L.. histrio Fabr. — Tipula
oleracea L., ochracea Mg.

Stratiomyidae. Pachygaster ater Fabr. — Ox3''cera leonina

Panz. — Odontomyia viridula Fabr. — Chrysomia formosa Scop.
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Tabanidae. Haematopota pluvialis L. — Tabanus rusticus

Fabr., fulvus Mg., bovinus Lw., bromius L. — Chrysops caecuti-

ens L., relictus Mg,

Leptidae. Leptis tringaria L. — Chrysopila aurea Mg.,

nigrita Fabr., helvola Mg., Atherix Ibis Fabr.

Asilidae. Dioctria atricapilla Mg., rafipes Deg., flavipes Mg. —
Stenopogon sabaudus Fabr. — Cyrtopogon ruficornis Fabr. —
Laphria ephippium Fabr., gibbosa L., fuliginosa Pz., marginata L. —
Asilus spiniger Zell., rufibarbis Mgq., rusticus L., flavioornis Ruthe,

flavipes* Mg., cingulalus Fabr., trifarius Lw., crabroniformis L.

Bomhylidae. Anthrax morio Lixn. — Argyromoeba leuco-

gaster Mg. — Bombylius ater Scop., fulvescens Mg.

Empidae. Cyrtoma sj)uria Fall. — Erapis livida L. —
Hilara bivittata Stróbl. — Rhamphomyia umbripennis Mg.

Dolichopodidae. Dolichopus plumipes Scop., nitidus Fall.,

ungulatus Fabr. — G^'^mnopterus celer Mg. — Chrysotus laesus

WiED. — Argyra argentina Mg. — Teuchophorus spinigerellus

Zett.

Lonchopteridae. Lonchoptera tristis Mg.

Syrphidae. Xanthogramma ornatum Mg. — MelithreiDtus

scriptus L., V. strigatus Staeg., menthastri L. — Catabomba py-

rastri L. — Syrphus lunulatus Mg., balteatus Deg., ribesii L.,

V. vitripennis Mg, — Melanostoma mellinum L. — Chilosia
scutellata Fall., impressa Lw,, viduata Fabr,, vernalis Fall, —
Rhingia rostrata L. — Volucella bombjdaus Mg. v, plumata Deg,,

pellucens L. — Eristalis sepulcralis L., aeneus Scop., tenax L.,

arbustorum L., nemorum L., pertinax Scop. — Myiathropa florea

L. — Helophilus triyittatus Fabr., pendulus L. — Merdön
cinereus Fabr. — Spilomyia vespiformis L. — Temnostoma spe-

ciosa Rossi. — Xylota ignava Panz, — SjTitta pijDiens L. —
Eumerus ovatus Lw. — Orthoneura nobilis Mcq. — Pipizella

virens Fabr., annulata Mcqu. — Paragus tibialis Fall. — Chry-
sotoxum bicinctum L. — Ceria conopsoides L.

Conopidae. Sicus ferrugineus L. — Conops coronatus Rxdl,

scutellatus Mg., quadrifasciatus Deg. — Zodion cinereum Fabr. —
Oucomyia atra Faer.

Oesti'idae. Gastrophilus equi Fabr,

Muscidae. Meigenia bisignata Mg. — Exorista leucophaea

Mg. — Parexorista gnava BB. — Chaetolyga quadripustuiata

ScHiN. — Cnephalia bisetosa BB. — Macquartia chalconota

Wied. — Thelai'ra leucozona Mg. — Demoticus plebejus Fall. —
Aphria longirostris Mg. — Olivieria laterális Fabr. — Ocyptera
brassicaria Fall. — Ocj'-pterula pusilla Mg. — Fabricia ferox
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Mg. — Pelleteria tesselata Mg. — Plagia curvinervis Scmx. —
Sipliona geniculata Mg. — Gymnosoma rotundatum L. — Psa-

lida simplex Fall., analis Mg. — Phasia analis Fabr., crassipen-

nis Mg. — Ananta laterális Mg. — Melanophora roralis L. —
Clista ignota BB. — Onesia sepulcralis Mg., floralis R. D. —
Sarcophaga coeralescens Rdxi. v. carnaria Rdl, atropos Mg. v.

noverca Rdi., haemorrhoa Mg., haematodes Mg. — Dexia rustica

Fall. — Prosena longirostris Egg. — Myiocera carinifrons Fall.

— Stomoxys calcitrans L. — Pollenia rudisFABR., vespillo Mg. —
Graphomyia maculata Scop. — Musca corvina Fabr. — Cyrto-

neura simplex Lw. — Lucilia caesar L., cornicina Fll. — Cal-

liphora erythrocephala Mg., grönlandica Zett. — Stomoxys
melanogaster AIg. — Aricia erratica Fll. — Spilogaster quadrum

Mg., calceata Rndl, indistincta Rdi. —^Hydrotaea dentipes Fabr. —
Ophyra leucostoma Fall. — Homalomyia scalaris F., coracina

Lw., polychaeta Stein. — Hylemyia cinerella Mg. — Anthomyia
radicum L., cilicrura Rndl, piuvialis L. — Hammomyia buccata

Fall. — Pegomyia bicolor Wied. — Coenosia decipiens Mg.

globuliventris Zett., tigrinaF. — Cordylura puberaL. — Phrosia
albilabris F. — Scatophaga lutaria F., stercoraria L. — Helo-

myza affinis Mg. — Sciomyza albocostata Fall. — Tetanocera
coryleti Scop. — Limnia unguicornis Scop. — Elgiva albiseta

Scop., dorsalisF. — Seoptera vibransL. — Chrysomyza deman-

data F. — Sapromyza sexpunctata Mg., fasciata Fll., obsoleta

Fll. — Lauxania aenea Fall. — Meliera crassipennis Fabr. —
Carphotricha pupillata F. — Oxyphora Schneideri Lw. —
Urellia cometa Lw. — Sepsis cynipsea L. — Saltella scutellaris

Fall. — Psila fimetaria L. — Meromyza variegata Mg. — Cen-

ter Cereris Fll. — Oscinis lineella Fll., annulifera Zett., pusilla

Mg. — Notipbila cinerea Fall. — Trimerina nigella Mg. —
Gymnopa subsultans F. — Hydrellia flavicornis Fall. — Dro-

sophila transversa Fall. — Agromyza carbonaria Itl.

Hippohoscidae. Hippobosca eqina L.

A vetési bagolypille.

Irta PiLLiCH Ferencz.

Simontornj'^ai kertemben évek során csalétekkel nagymennyiség

vetési bagolypillét {Agrotis segetum Schiff.) gyjtöttem. Ezen nagyon

változó lepke jDéldányait többszörösen megvizsgálván, gyiijteménj'^em

részére 28 példányt (17 o^, 119] választottam ki, mindegyik más-más

tipus. Az eltéréseket minden esetben az elüls szárny fels lapján
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kerestem, vizsgálván annak alapszínét, foltjait és sávjait. A hímek
általában világosabbak mint a nstények, a rajzolatuk is élesebb.

Egyenl szín és rajzú hímeket és nstényeket, kivéve az ab. nigri-

cornis ViLL.-t, melyet Schmidt Axtal nemzeti múzeumi segédr volt

szíves meghatározni, nem találtam, ennélfogva alábbiakban elször a

hímpéldányok, majd a nstények típusait fogom leírni.

Alábbiakban a szárnyak alapszínét tekintvén, a legvilágosabb

példányok leírásával kezdem a sorozatot és fokozatosan haladok a

legsötétebbekig.

Hímek (cT).

var. paliida Stgr. :

1. (1908. VIII. 19). A szárny elüls szegélyének hossza 14 mm.
Alapszíne fehéres-szürke, a kör-, vese- és csap- alakú folt es az

elüls sáv ers rajzú, a hátsó sáv valamivel gyengébb, a hullámvonalat

néhány világos sávocska jelzi, a küls szegély elüls része sötétebb

árnyalatú.

forma typica:

2. (1908. V. 21). A szárny elüls szegélyének hussza 19 mm.
Alapszíne -gyengén sárgás-szürke, a három folt, a két sáv és a vilá-

gos hullámvonal egészen jól kifejldött, a küls szegély mentén
helyenként sötétebb árnyalatú.

3. (1908. X. 27), A szárny elüls szegélyének hossza 17 mm.
Alapszíne gyengén sárgás-szürke, a három folt és az elüls sáv

gyenge rajzú, a hátsó sáv és a hullámvonal csak nyomokban van

meg, a küls szegély mentén helyenként sötétebb árnyalatú.

4. (1908. V. 17). A szárny elüls szegétyének hossza 17 mm.
Alapszíne sárgás-szürke, a foltok és a két sáv jól kifejldött, a vilá-

gos hullámvonal csak a küls szegély, elüls felében látható, a küls
szegéi}'" e helyen sötétebb. Nagyon jellemz e példányra egy sötét

sáv, mely a vesealakú folt aljától a bels szegélyig terjed.

o. (1908. V. 17). A szárny elüls szegélyének hossza 14 mm.
Az egész felület alapszíne gyengén zöldes-szürke, melybl csak a

három folt gyenge rajzolata tnik kissé el.

6. (1908. VIII. 16). A szárny elüls szegélyének hossza 16 mm.
A felület alapszíne szürkés-világosbarna, jól kifejldött kör- és vese-

alakú folttal és elüls sávval (csapalakú folt nincs), a hátsó sáv rajza

gyenge, a küls szegély közepe táján sötét árnyalat nyoma látható.

7. (1908. IX. 7). A szárny elüls szegélyének hossza 16 mm.
A felület alapszíne szürkés-barna, sötét behintéssel, melybl csak a

három folt és az elüls sáv eléggé kifejlett rajza válik ki.

8. (1908, Vni. 1). A szárny elüls szegélyének hossza 17 mm.
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Alapszíne szürkés-barna, a három folt és az elüls sáv rajza nagyon

ers, más rajz, a sötét küls szegélyt leszámítva, nincs.

9. (1908. VIII. 10). A szárnyszegély hossza 16 mm. Alapszíne

szürkés-barna, a három folt és mindkét sáv rajza nagyon ers,

más rajz, a sötét küls szegélyt leszámítva, nincs.

10. (1908. VIII. 2). A szárnyszegély hossza 18 mm. Alapszíne

világosbarna, a három folt rajza elég jól kifejldött, az elüls sávból

csak annak a csapalakú folt alatti része látható, a világos hullám-

vonal meg van, a küls szegély mentén az erek végét többé-kevésbé

vastag, párhuzamos sötét sávok jelzik, a mi a szegélynek sötét szí-

nezetet ad.

11. (1908. V. 17). A szárnyszegély hossza 17 mm. Alapszíne

világos kávébarna, a három folt rajza gyenge, az elüls sáv és a

világos hullámvonal csak gyengén jelzett.

12. (1907. VII. 25). A szárny elüls szegélyének hossza 17 mm.
Alapszíne elmosódott szennyesbarna, melybl a sötét vesealakú folt

és küls szegélj'" kiválik. Az elüls sáv rajza ers, a hátsóé gyengébb.

13. (1908. VIII. 5). A szárny elüls szegélyének hossza 17 mm.
Alapszíne barna, a három folt éles rajzú, az elüls- sáv gyengébb, a

hátsó sáv helyét sötét pontsor jelzi, hullámvonal nincs, a küls sze-

gély közepe táján sötét folt van.

Iá. (1908. V. 23. Az elüls szárnyszegély hossza 15 mm. Alap-

színe gyengén vörösbe hajló barna. A kör- és vese-alakú foltok

körvonala sötét, belseje az alapszínnel egyez. A csap-alakú folt és

a két sávnak csak a nyoma látható. A világos hullámvonal jól lát-

ható, a küls szegély nem sötét.

15. (1908. VIII. 2). A szárny elüls szegélyének hossza 17 mm.
Alapszíne vöröses-barna, teljesen jól kifejldött rajzolattal és sötét

küls szegélylyel.

16. (1908. VIII. 2), Az elüls szárnyszegély hossza 17 mm.
Ez a legsötétebb hím, melynek alapszíne feketés-szürke, a kör- és

vese- alakú folt kissé világosabb (barnás), A sötét foltok rajza külön-

ben élénk, a két sávnak csak gyenge nyoma látható. A küls szegély

szélesen sötét.

Nstények (9).

A nstények mind a törzsfajhoz tartoznak.

17. (1908. VIII. 12). Az elüls szárnyszegély hossza 19 mm.
Alapszíne világosbarnába hajló szürke, ugyanilyen a sötét körvonalú

foltok középs része. Az elüls sáv gyengén kifejldött, a hullám-

vonalat a küls szegély mentén, az erek végén rövid és párhuzamos

világos vonalak jelzik.
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18. (1908. VIII. 1). Az elüls szárnyszegély hossza 19 mm.
Alapszíne barnás-szürke, rajzolata élénk. A foltok és sávok rajza

éles, a hullámos vonalat széles és megszakított sötét sáv helyettesíti,

melyben helyenként világos sávocskák láthatók, melyek a hullám-

vonal helyét jelzik.

19. (1908. VIII. 10). A szárny elüls szegélye 16 mm. Ez a

legtarkább nstény. Alapszíne feketés- szürke, helyenként (különösen

a ttéren) barnába hajló. A foltok és sávok rajza élénk. Az erek

végén, a küls szegély mellett rövid párhuzamos sÖtét vonalak van-

nak, melyek mindegyikének közepén lev világos pontok jelzik a

hullámvonalat.,

20. (1908. VIII. 4). A szárnyszegély hossza 18 mm. Nagyon
tarka példány. Alapszíne barnába hajló szürke, a ttér tájéka világos-

barna. A foltok és sávok rajza élénk. Az alapszín a küls szegély

felé elsötétedik, ugyanitt fut le a világos hullámvonal.

21. (1907. VIII. 19). A szárny elüls szegélyénok hossza 18 mm.
Alapszíne rozsdabarna, a foltok sötétek, rajzuk jól válik ki, a sávok-

nak csak gyenge nyoma látható.

22. (1907. VIII. 16). A szárnj^szegély hossza 18 mm. Az egész

felület egyhangú barnás-szürke, a foltok és sávok rajza elmosódott.

23. (1908, VII. 24.) A szárnyszegél}^ hossza 17 mm. Alapszíne

barnás- szürke, minden rajzolatnak nyoma nélkül.

24. (1907. VIII. 21). A szárnyszegély hossza 15 mm. Alapszíne

fényl feketés-szürke, a foltok rajza éles, a sávok-é fogyatékos.

2. (1908. VIII. 24). A szárnyszegély hossza 16 mm. Alapszíne

egyhangú feketés, a ttéren némi barnás behintéssel. A foltok és az

elüls sáv rajza gyenge, alig kivehet.

26. (1908. VIII. 8). A szárnyszegély hossza 16 mm. Alapszíne

fényl fekete, a ttéren barnás behintés. A foltok rajza éles, a vilá-

gos hullámvonal nyomokban van jelen.

*

Végül külön említem meg a vetési bagolypillének azon faj-

eltérésének példányait, melyeket szeptemberben gyjtöttem. Ez a faj-

eltérés Magyarország faunájára új, hím példánya pedig elüt a törzs-

fajtól, hogy eleinte külön fajhoz tartozónak véltem:

vai'. nigricornis Vill.

27. (1908. IX. 8). cf A szárny elüls szegélyének hossza 15 mm.
Alapszíne barnás-szürke, az elüls és hátsó sáv ettl eltér világos-

barna. A három folt körvonala világos, rajza homályos.

28. (1908. IX. 17). 9 A szárnyszegély hossza 16 mm. Alap-

színe barnás-szürke, a sávok világosbarnák. A foltok és sávok rajza

homályos, a szegély mentén a világosabb hullámvonal nyomai
láthatók.
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Magyarország pillangói.

Irta: Aigner Lajos.

XXX.

V. CSALÁD : ERYCINIDAE.

Erre a családra jellemzk az apró tapogatók, a szárnyakon a

zárt középsejt és a hímek elüls lábának teljesen elcsenevészedett

volta (a nstények-é jól kifejldött). A hernyók ászka-alakúak. A báb

fejjel fölfelé megersített.

A palearktikus tájban él két neme közül Európában csak az

egyik fordul el.

1. nem: Nemeobius Steph.

Kisebb pillangók hirtelen megvastagodott csáppal, melynek

bunkója rövid. A tojásalakú, fehér keret szemet rövid szrök fedik
;

a tapogatók rövidek, különösen a hegyes utolsó ízük.

A palearktikus tájban csak egy faj él, mely hazánkban is el-

fordul.

1. Nemeobius Lucwia Linn.

Linné, Syst. Naturae. Edit. X., p. 480 (1758) — Esper, Die

europ. Schmetterl. in Abbild. I, t. 16, f. 2 (1777).

A szárnyak sötétbarnák, az elüls szárnyon három sor vöröses-

sárga folttal, melyek közül a szegélyen levkben fekete pont van,

a hátsó szárnyon hasonló szegélyfoltok és ezek eltt a szárny köze-

pén vöröses- sárga foltok sorakoznak. A szárnyak alul barnák, ugyan-

olyan szegélyfoltok díszítik mint felül, a hátsó szárnyon azonkívül

két fehér szalag látható, mely foltokból áll. Kifeszítve 24—30 mm.
nagyságú.

Hazánkban mindenütt gyakori és két ivadékban (április elejé-

tl május közepéig és július elejétl augusztus közepéig) lép fel.

Erdei réteken található leginkább a gyalogbodza virágain.

A lepke leírásában Rühl tévesen azt állítja, hogy a sötét

szegélysáv és a küls harántvonal között feketés-barna háromszögek

állanak. Ez nem helyes, mert említett helyen az alapszínnel egyez
holdalakú pettyek sorakoznak, melyekben fekete pontok foglalnak

helyet, ezek sötét példányokon csaknem összeolvadnak a szegélylyel.

Ilyen példányok hátsó szárnya egészen fekete, csupán a szegély

pettyei tnnek tisztán fel, a barna középs szalagnak csak a nyoma
maradt meg.
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A pete gömbalakú, alul lapos, zöldes-sárga. A hernyó ászka-

alakú, halvány olajszín, hátán sötét sáv, oldalán egy sor vöröses

szemölcs és világosabb sáv fut le. Hossza 25—27 mm. Június és

augusztusban a kankalin (Primula) és lósóskán {Rumex) található,

nappal azok levelei alá rejtzik. A báb sárgás-barna és fekete pon-

tokkal díszített ; fejjel fölfelé fonallal megersített.

Elfordul az összes szomszéd országokban, így Alsó-Ausztriá-

ban (IV— VI), Karinthiában (V—VI), Morvaországban és Sziléziában

(V), Bukovinában (V, VII—VIII) és Oláhországban (IV—V, VII—IX).

VI. CSALÁD : LYCAENIDAE.

Kis pillangók, apró fejjel és csupasz vagy szrös szemekkel.

A csápok vékonyak, bunkójuk hosszúkás és gyrzött ; a tapogató

sörtékkel fedett, utolsó íze csupasz. A hímek elüls lábfeje sarló-

alakú, nem ízeit, vége horgas, belül rövid tüskékkel fegyverzett

;

a nstények lábfeje jól kifejldött, ízeit és karmokkal ellátott.

A hernyók ászka-alakúak, felül domborúak, finom rövid-

szrökkel fedettek, A hernyó feje kicsiny és a test els gyribe
visszahúzható. A báb zömök, hátul tompa, fejjel lefelé függ vagy

övvel odaersített, nem ritkán azonban levélen vagy száraz növényi

részek alatt fekszik.

A palearktikus tájban e családot 16, Magyarországon csak 3

nem képviseli.

A nemek meghatározó kulcsa:

1. A csápok fokozatosan megvastagodottak, bunkójuk hosszú-

kás és aránylag vékony. Az elüls szárny hetedik ere a

küls szegélyig fut, a hátsó szárny második ere rendszerint

rövid farkocskával végzdik. A szárnyak felül többnyire

barnák, alul fehér vonalakkal díszítettek, 1. Thecla.

— A csápok hirtelen megvastagodottak, bunkójuk meglehetsen

nagy. Az elüls szárny hetedik ere a csúcsig vagy az elüls

szegélyig terjed 2

2, A hátsó szárny középsejtje csaknem a szárny közepéig ter-

jed ; ez a szárny a 2. és 3, ér táján a leghosszabb. Felülete

aranyos-vörös. 2. Chrysophanus.
— A hátsó szárny középsejtje jóval rövidebb ; ez a szárny a

2. és 3, éren olyan hosszú mint az 5-en. A felülete kék

vagy barna. 3. Lycaena.
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Különfélék.

új adat Magyarország Orthoptera-faunájához. Dr. Horváth
Géza nemzeti múzeumi osztályigazgató 1908-ban Krassó-Szörény-

megye szi rovarfaunáját tanulmányozandó, ezen év szeptemberében

megfordult a Kazán-szoros fels bejáratánál fekv új-moldovai nagy

szigeten is. Itt egy felette érdekes déli Orthoj^tera-ísijt gyjtött,

melyet hazánk faunájából ezideig nem ismertünk. Ez az Acrotylus

longijjes Charp. nev faj, mely eddig Olaszországból, a Balkán-

félszigetrl (Bolgár- és Görögország), Kis-Azsiából és Afrikából

(Asszab, Dongola, Abesszínia, Zanzibar) volt ismeretes, de emiitik

Mecklenburgból is. Ezen utóbbi adatot már Brunner feltnnek
tartja és magam is azt hiszem, hogy az a valóságnak alig felelhet

meg.
,

KuTHY Dezs.

Irodalom.

Dr. A. Fleisclier : Bemerkenswerte Koloritaberrationen. (Wie-

ner Entom. Zeitung. XXVIII, 1909, p. 32).

Szerz két új fajváltozatot ír le faunánkból. Az Anaspis fron-

talis LiNx. ab. Melichari a Tátrából származik és a törzsfajtól abban

tér- el, hogy az eltör hátának hátsó szögleteit kisebb-nagyobb sárgás-

vörös folt díszíti, a szárnyfedk, a has és a lábak sárgás-vörösek, a

mellt és a mellközép fekete, a csápok feketék, els három ízük

sárgás-vörös. Ugyanezen helyrl kapta szerz az ab. Hoff'garteni

ScmLSKY nev fajváltozatot is, mely hazánkból ezideig ismeretlen

volt. A másik új fajváltozat a TimarcTia meiaUica Laich. ab. Wendleri

nevet kapta és a boszniai Dubostica-ról való. Ez a törzsalaktól csak

abban tér el, hogy kékes-zöldesen fényl fekete, a csápok és a lábak

pedig érczesen fényl barnás-vörösek. Csmi.

Edm. Reuter: Einige neue Coleopteren aus der palá-

arktischen Fauna. (AViener Entom. Zeitung. XXVIII, 1909, p.

53—58).

Szerz ezen dolgozatában 11 új bogarat ír le a palearktikus

tájból, közöttük van egy, a Saperda octopunctata var. sexpunctata,

mely a Kaukázuson kivl Szlavonországban, Ruma vidékén is el-
fordul. Ez az új fajváltozat abban tér el a törzsfajtól, hogy a szárny-

fedk utolsó (negyedik) foltja hiányzik, azokon tehát összesen csak

hat folt látható. Csíki.
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S. 33. j; Jahlonoivski: István Pásztor (1874—1909). — Die

kgl. ung. Entomologische Station verlor wieder einen ihrer Beamten,

den Anjunkten und Vorstandsstellvertreter J. Pásztor, Er wurde
den 6. Dezember 1874 zu Bácska (Com. Zemplén) geboren, lernte

arn Gymnasium zu Lcse und studirte nachher Naturwissenschaft

auf der Universitát Budapest. Nach Beendigung der Universitáts-

studien wurde er Assistent am Botanischen Institut der Universitat,

von wo ihn Minister Darányi 1898 zura Assistenten und ein Jahr

spáter zum Adjunkten der Entomologischen Station ernannte. Pásztor

begann schon als Gymnasialschüler Schmetterlinge zu sammeln,

wundte sich aber spáter seiner Anstellung gemáss der angewandten

Entoroologie zu. Wir verdauken ihm eine ausgezeichnete Arbeit über

den Birn- und Apfelknospenbohrer {Antlionomus cinctus Redtb. und
A. pomorum L). Diese Arbeit erschien 1901 und war von grosser

Bedeutung, indem sie unsere Kentnisse über die Antlionomus-FrB.ge

gründlich klárte. Spáter widniete er sich dem Stúdium der Entwick-

lung von Lethrus apierus Laxm. Diese gründlicho Arbeit líonnte er

aber nicht mehr beendigen, nur einige Notizen und Pragmente des

Manuscriptes blieben zurück. Er starb am 18. Február 1909.

S. 37. B. ScJiin: Beitráge zur Fauna von Huszt und
Umgebung. Verfasser sammelte im Sommer 1907 (VI. 10—VIIL 25)

in der Umgebung von Huszt (Com. Máramaros) Hymenopteren und
Dipteren, die er aufzáhit (siehe im ungarischen Text). Er sammelte

insgesammt 133 Arten Hymenopteren und 203 Arten Dipteren. Die

Revision der Hymenopteren besorgte Custosdirektor A. Mocsáry,

die der Dipteren Prof. J, Thalhammer.

S. 40. F. Pillich: Die Saateule. — Verfasser sammelte seit

Jahren in seinem Garten zu Simontornya (Com. Tolna) eine grosse

Anzahl dieses sehr variirenden Schmetterlings {Agrotis segetum). Nach
Dursicht des Materials konnte er 28 Exemplare für seine Sammlung
heraussuchen, jedes Exemplar eine besondere Type in Zeichnung und

Farbe darstellend, Verfasser charakterisirt nun diese Exemplare,

17 cf und 119, von welchen ein cf der var.palUda Stdor., ein Párchen

der var. nigricornis. Vill. (für die Fauna Ungarns nou), die übrigen

Exemplare aber der Stammform angehoren.
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S. 44. L. Aigner: Die Tagfaltér Ungarns. XXIX. — Ver-

fasser behandelt fortlaufend die Familie Erycinidae mit der einzigen

Gattung und Art : Nemeohiiis Lucina L., die in Ungarn weit verbrei-

tet ist, und gibt nach einer kurzen Charakteristik der Lycaeniden

eine Bestimmungstabelle für die Gattungen Thecla, Clirysoplianus und
Lycaena.

Kleinere MitteÜiingen.

S. 46. D. Ktithy : Beitrag zur Orthopterenfauna Un-
garns. — Direktor Dr. G. Horváth sammelte im Herbst 1907 in

Süd-Ungarn (Com. Krassó-Szörény), bei welcher Gelegenheit er auf

der grossen Donau-Insel bei Új-Moldova eine südliche Orthopteren-

Art : Acrotylus longipes Charp. sammelte, die bischer aus Ungarn
nicht bekannt war. Diese Art wird zwar auch aus Mecklenburg

angeführt, was schon Brunner für sehr auffallend fand und nach

dem Verfasser auch ganz unwarscheinlich ist.

Liíeratur.

S. 46. E. CsiJii bospricht je eine Arbeit von Dr. A. Fleischer

und Edm. Reitter.
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KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVI. KÖTET. 1909 ÁPRILIS. 4. FÜZET.

Poloska-Óriás a magyar faunában.

Irta : De. Horváth Géza.

Negyven év óta foglalkozom már Magyarország Hemiptera-

faunájának kutatásával és bízvást állíthatom, hogy hazánk hemíptero-

logíaí tekintetben most már Európának egyik legjobban és aránylag

legegyenletesebben átkutatott országa. A milleníumí Fauna-Katalogus

szerint az 1897-ik év végéig a Magyar Birodalom területérl már
nem kevesebb mint 1643 Hemiptera-faj volt ismeretes, tehát az egész

palearktikus l'aunaterületrl akkor ismert összes fajoknak körülbell

V3 része. Hemíptera-faunánk ismerete azóta is foh^vást bvült és

most sem múlik el egy év sem, hogy Hemiptera-fajaink száma újabb

felfedezésekkel ne gyarapodnék.

Az 1908-ik évben szintén több érdekes s a hazai faunára nézve

új fajt sikerült felfedeznünk. A legmeglepbb és legérdekesebb volt

közöttük az az óriási vízi poloska {Amorgius niloticus Stal), a melynek

természetes nagyságban felvett képmásait a következ lapokon bemu-

tatom.^

Ez a barnás alapszín vízi poloska, mel}^ 65—75 mill. hosszú

és 23—27 mill. széles termetével valóságos óriás, a Belostomatidák

családjának egyetlen európai képviselje és tulajdonképen az afrikai

faunához tartozik. Afrika keleti részén el van terjedve Egyiptomtól

kezdve délre messze túl az egyenlítn ; földrajzi elterjedésének leg-

délibb pontja a portugál Mozambique. De elfordul Afrika nyugati

1 Ezt a rovarfajt reudesen Belostoma nüoticum néven szokták a szak-

irodalomban emlegetni. De Mo:standon 1900-ban kimutatta, hogy az 1807-bl

származó LATREiLLE-féle Belostoma-genust addig tévesen értelmezték és hogy
a Belostoma név voltaképen azt a genust illeti meg, melyet A^iyot és Ser-

VTLLE 1843-ban Zaitha néven irtak le. Ebbl következik, hogy ama genus

megjelölésére, mely oly sokáig, de tévesen Belostoma néven szerepelt és

melyhez a mi fajunk is tartozik, a SiAL-féle Amorgius nevet kell használni.

Rovartani Lapok. X.Y1, (1909. TV. 30.) 4
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részén is Angola, Congo és Szenegál vizeiben. Ázsia területérl

Arábiából, Szíriából és Rhodus szigetérl jelezték. Európában eddig

csak Görögországból és Dalmácziából volt ismeretes.

Dalmáczia déli részén, jelesen Raguza és Cattaro vidékén nem
épen ritka. Nem hiányzik Herczegovina szomszédos területeirl sem.

A szerajevói orsz. múzeumban láttam egy-egy példányát Trebinje.

Stolácz és Gabela melll. Elterjedésének legészakibb biztos határ-

pontja ekkoráig Spalato volt, ahonnan Lp:on Dufour 1863-ban Belo-

stonia pruinosum néven új faj gyanánt írta le.

Arra azonban nem volt eddig

semmi hiteles adatunk, hogy ez

a termetes vízi poloska a Ma-

gyar Birodalom jelenlegi hatá-

rain belül is elfordulna.

A zágrábi orsz. múzeumban
van ugyan Qgj példány, mel^^et

1893 körül állítólag Zenggen (a

kiköttl délre fekv uszoda

mellett) iskolás fiúk fogtak és

melyet aztán Novak zenggi ta-

nító a múzeumnak beküldött.

De ez az adat kezdettl fogva

oly gyanúsnak látszott nekem,

hogy a milleniumi Fauna-

Katalogusba nem is mertem
felvenni. Most azonban már a

zenggi adatot sem tartom any-

nyira gyanúsnak..

A szerencsés véletlen ugyanis

ugy akarta, hogy az 1908-ik év

nyarán az Amorgiiis niloticiis

hazánk két pontján kézrekerült.

Az els példányt július 28-án

éjjeli 11 órakor Springer Ágos-

ton nyiüg. tüzérkapitány a te-

mesvári tiszti kaszinó terrasszán fogta, a hová az az elektromos

lámpafényhez repült és még egészen nedves állapotban lebukott.

LiNTiA Dénes temesvári tanfelügyelségi tollnok szíves volt nekem
róla egy fényképet küldeni, a melynek alapján azonnal meggj^zd-
hettem, hogy a feltn rovar minden kétségen kívül a dalmácziai

Amorgius niloiicus fajhoz tartozik. Lintia Dénes úr hathatós közben-

járása folj^tán Springer kapitány utóbb magát a rovart is átengedte

a M. Nemz. Múzeumnak.

Amorgius niloticíis Stal, Temesvárról

(természetes nagyságban).
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Alig néhány nappal a temesvári nevezetes fogás után meg-
került e poloskafajnak második magj'arországi példánya Szatmár-

Németibl. Ezt Grósz Kálmán, a budapesti polg. iskolai tanítóképezde

hallgatója, augusztus els napjaiban a szatmári zsidó templom mel-

lett este 8 óra tájban egy fa tövében találta. E példány, szerencsés

tálalójának ajándéka gyanánt, szintén a M. Nemz. Múzeum gyjte-
ményébe került.

Ha már most a két lelet állatföldrajzi méltatásába akarunk

bocsátkozni, mindenekeltt hangsúlyoznunk kell, hogy az Amorgius

niloticus felfedezésével a Magyar
Alföld rovarfaunája csakugyan

nevezetes egy fajjal gyarapo-

dott. A leletek hitelességéhez —
személj^es puhatolózásaim alap-

ján állíthatom — semmi kétség

sem fér, st a két lelet egy-

másnak a hitelességét kölcsö-

nösen emeli.

Fontos kérdés azonban,

hogy honnan jutott az a két

elfogott Amorgius-Tpéldány a Ma-

gyar Alföldre. Vájjon csak vé-

letlenül és csak 1908-ban vetd-

tek-e ide messze földrl, mint

valami eltévedt vándorok ? Vagy
pedig régóta honos- e már ná-

lunk ez a nagy vízi poloska, itt

tenyészik- e állandóan s a kézre-

került temesvári és szatmári

példányok csak az ottani vizek-

bl származnak-e ?

A válasz az efféle kérdé-

sekre, ha valamely feltnbb
állat felfedezésérl van szó, ren-

desen mindig az szokott lenni,

hogy az illet állatfaj megjelenését csak új bevándorlásnak vagy

legfeljebb csak véletlen ide tévedésnek kell tulajdonítani. Ha az állat

még hozzá a déli fauna tagja, akkor rendszerint elhozakodnak

aztán a szokatlanul forró nyárral, az uralkodó déli szelekkel és más

ilyen idjárási viszonyokkal, a melyekkel a déli állatfajok bevándor-

lását megmagyarázni vélik.

Vizsgáljuk meg, mit lehetne a mi esetünkben az akkor ural-

kodott idjárásból kimagyarázni. Elttem fekszik a délmagyarországi

Amorgius niloticus Stal, Szatmár-

Németibl (természetes nagyságban).
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természettudományi társulat temesvári meteorológiai obszervatóriumá-

nak 1908. évi idjárási jelentése s abban azt olvasom, hogy Temes-

vái^ott 1908. július havában „az idjárás túlnyomóan borult, szeles,

ess és az évszakhoz aránylag* hvös volt", továbbá, hogy „a szelek

leggyakrabban az északi negyedbl fújtak." (Természettudományi

Füzetek. XXXII. p. 257.)

Hát ezek bizony mind oly adatok, a melyek épen nem szóluak

a mellett, hogy az Amorgius nüoUctis 1908-ban meleg idjárásunktól

vonzatva s a déli vagy délnyugati szelektl hajtva került hozzánk.

Különben is tekintetbe kell vennünk, hogy az Amorgius nüoticus

élterjedési körének addig ismert legközelebbi területe, t. i. Dalmá-

czia középs része légvonalban több mint 400 kilométernyire fek-

szik Temesvártól. Ez akkora távolság, amelj^en egy gyors röpt
madár vs^gj rovar (péld. lepke, darázs, légy, szitaköt) aránylag

rövid id alatt csakugyan végig repülhet. Hiszen így kerül hozzánk

például a mediterrán régióból elég gyakran az oleander-lepke

{Deüepliila Nerii). üe az Amorgius niloticiis nem valami jó és kitartó

repül, hanem ép ugy mint a többi vízi rovar csak esti szürkületkor

szokott szárnyra kelni és legfeljebb csak egyik pocsolyától a másikig

elkalandozni. Az ilyen helyi érdek kóborlások azonban bizonyára

nem terjednek a legjobb esetben sem néhány kilométernyi távol-

ságon túl.

Ha továbbá azt is figyelembe vesszük, hegy Dalmáczia és

Temesvár, illetleg Szatmár-Németi közt ott fekszenek még a Dinári

Alpok és az egész boszniai hegyvidék, egyenesen kizártnak kell

tartanunk ama feltevést, hogy a Magyar Alföld keleti szélén talált

két Amorgius-ipéldiny 1908-ban Dalmácziából vetdött hozzánk.

Én azt hiszem, st meg vagyok róla gyzdve, hogy ez a ter-

metes vízi poloska már régóta honos mi nálunk és hogy földrészün-

kön nemcsak Dalmácziában és Görögországban fordul el, hanem el

van terjedve az egész balkán félszigeten. Csak is innen juthatott el

mi hozzánk lassú és folj^tonos terjedéssel, még pedig ugy, hogy
hazánkba minden valószínség szerint közvetetlenül Szerbiából

került. Igaz, hogy eddig sem Szerbiában, sem attól délre Maczedó-

niában még senki sem találta. De ez a negatív körülmény nem sokat

bizonyít feltevésem ellen, mert hiszen tudjuk, hogy úgy Szerbia, mint

Maczedónia még nag^^on kevéssé átkutatott területek és hogy rovar-

faunájuk még csak hézagosan ismeretes.

Bizonyára elég különös, hogy Magyarországban 1908 eltt még
senki sem akadt rá erre a feltn és nagy termet rovarra. Ez azon-

ban mqg' koránt sem jelenti azt, hogy azért nem élt, nem tenyészett és

nem lappangott itt észrevétlenül a Magj^ar Alföld mocsaraiban.

Nagy köszönettel venném, ha a magyar ontomologusok ezentúl
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tüzetesen ügyelnének erre a nevezetes rovarra s újabb hazai term-
helyeinek felfedezésével igazolnák abbeli feltevésemet, hogy az Amor-
gius nüoticus csakugyan már si jogon és si soron benszülött tagja

Magj'^arország rovarfaunáj ának.

Simontornya és vidékének lepkéi.

Irta PiLLicH Ferencz.

Alábbiakban nyoloz évi gyjtésem eredményeként közlöm a

Simontornya és vidékén gyjtött nagy lepkék névsorát, evvel is

hozzá akarván járulni lepkéink elterjedésének pontosabb ismeretéhez.

Simontonn^a három vármegye (Tolna, Fehér, A^eszprém) határán

fekszik, a vidék jellege északon sík és mocsaras, délen dombos és

erds, kzet az egész vidéken nincs.

A fajok felsorolásában a Staudinqer és REBEL-féle palearktikus

lepkekatalogust követem, innen magyarázható, hogy a használt nevek
nem mindig^ azonosak az Aigner „Magyarország lepkéi" czim mun-
kában használtakkal.

A gyjtött fajok és fajváltozatok a következk :

Fapilionidae. Papilio Podalirius L., ab. undecimlineatus Eim.,

ab. novemlineatus Aign., Machaon L., ab. bimaculatus Eim., ab.

immaculatus Schultz, ab. aurantiaca Spr. — Thais Polj^xena ScmFF.
— Parn-assius Mnemosyne L.

Pieridae. Aporia Crataegi L. — Pieris Brassicae L., Rapae
L., ab. leucotera Steph,, ab. immaculata Fol., Napi L., var. Napaeae
Esp., Daplidice L., var. Bellidice 0. — Euchloe Cardamines L.,

var. Alberti Hoffm., ab. turritis 0. — Leptidia Sinapis L., var.

Lathyri Hb., var. diniensis B. — Colias Hyale L., Chrysotheme

Esp., Edusa F., ab. Helioe Hb. — Gonepteryx Rhamni. L.

Nymphalidae. Aj)atura Ilia Schiff. var. Clytie Schiff. —
Neptis Aceris Lep. — Pja^ameis Atalanta L., Cardui L. — Va-
nessa Jo L., Urticae L., Polychloros L., Antiopa L. — Polygonia
C-album L. — Araschnia Levana L., var. Prorsa L. — Melitaea
Phoebe Kn., Didyma 0. var. occidentalis Stgr., Athalia Rótt., Aurelia

NcK., Parthenie Bkh. — Argynnis Selene Schiff., Dia L., Latonia

L., Aglaja L., Adippe Ij. ab. Cleodoxa 0., Paphia L., Pandora Schiff.

— Melanargia Galatea L., ab. leucomelas Esp. — Satyrus Circe

F., Hermione L., Alcyone Schiff., Briseis L., Semele L., Arethusa

Esp., Statilinus Hufn., Dryas Scop., var. sibirica Stgr. — Pararge
Aegeria L. var. Egerides Stgr., Megaera L., var. Alberti Alb., Maera

L. Aphantopus Hyperanthus L. — Epinephele Jurtina L., var.
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Hispulla Esp. — CoenonjTapha Iphis Schiff., Arcania L., Pam-

philus L.

Erycinidae. Nemeobius Liicina L.

Lycaenidae. Tliecla Spini Schiff., W-album Kn., Ilicis Esp.,

Acaciae F., Pruni L. — Challophrys Rubi L., ab. immaculata

FucHS. — Zephyrus Quercus L., ab. bella Gerh., Betulae L. —
Chrysophaniis Thersamon Esp., dispar Haw. var. rutilus Weenb.

Phlaeas L., Dorilis Hufx. — Lycaena Argiades Páll. ab. Poly-

sperchon Bgst., Árgus L., Argyrognomon Bgst., Baton Bgst., Orion

Páll., Astrarche Bgst., var. calida Bell., Icarus Rótt., ab. Icarinus

ScR., ab. arcuata Weym., Amanda Schn., Meleager Esp., Bellargus

RoTT., Corydon Poda, minima Füssl., semiargus Rótt., ab. Andereggi

RüHL, Árion L. — Cyaniris Argiolus L., ab. parvipunctata Fuchs.

Hesperidae. Heteropterus Morpheur, Páll. — Adopaea
lineola 0., Thaumas Hufn. — Augiades comma L., Sylvanus Esp.

— Carcharodus Alceae Esp., Altheae Hb. Hesperia Carthami Hb.,

Sao Hb., Malvae L. — Thanaos Tages L.

Sphingidae. Acherontia Atropos L. — Smerinthus Quercus

Schiff., Populi L., ocellata L. — Dilina Tiliae L. ab. Ulmi Stgr. —
Sphinx Ligustri L. — Protoparce Convolvuli L. — Hyloicus
Pinastri L., ab. fasciata Lmp. — Deilephila Euphorbiae L. —
Chaerocampa Elpenor L. — Metopsilus Porcellus L. — Ma-

croglossa stellatarum L. — Hemaris Scabiosae Z.

Notodontidae. Ptorostoma palpina L. — Phalera bucephala

L. — Pygaera anastomosis L.

Thaunietopoeidae. Tliaumetopoea processionea L.

Lymantriidae. Hypogymna morio L. — Orgyia antiqua L.

— Dasychira fascelina L. — Euproctis chrj^sorrhoea L., ab.

punctigera Teich. — Stilpnotia Salicis L. — Lymantria dispar L.

Lasiocampidae. Malacosoma neustria L. — Eriogaster

lanestris L. — Lasiocampa Quercus L., Trifolii Esp. — Macro-
thylacia Rubi L. — Gastropacha quercifoiia L. — Odonestis
Pruni L.

Saturniidae. Saturnia Pyri Schiff.

Drepanidae. Cilix glaucata Scop.

Thyrididae. Thyris fenestrella Se.

Nocttiidae Diphthera alpium Osb, — Acronycta leporina

L., Aceris L., tridens Schiff., Psi L., Euphorbiae F., Rumicis L.,

ab. Salicis Curt. — Craniophora Ligustri F. — Oxycesta geo-

graphica F. — Agrotis janthina Esp., fimbria L., obscura Brhm.,

pronuba L., var. innuba Tr., Comes Hb., Baja F., C-nigrum L.,

xanthographa F., var. cohaesa H.-S., ab. rufa Tütt., ab. nigra Tutt.,

depuncta L., simulans Hufn., putris L., exclamationis L., ab. paliida
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TuTT., ab. obsoleta Tutt., ab. picea Haw., Tritica L. var. aquilina

Hb., obelisca Hb., Ypsilon Rótt., segetuin ScmFF., var. paliida Stgr.,

ab. nigricornis Vill., saucia Hb., crassa Hb. — Epineurohia pojju-

laris F. — Mamestra Brassicae L., albicolon Hb., oleracea L., ab.

obscura Spul., dissimilis Knooh, thalassina Rótt., Trifolij Rtt., reti-

culata ViLL., chrysozona Bkh. — Dianthoecia luteago Hb., compta

F., capsincola Hb., Cucubali FssL. — Miaiia strigilis Cl., var. latrun-

cula Hb., bicoloria Vill. — Bryophila raptricura Hb., receptricula

Hb. — Diloba caeriüeocephala L. — Apamea testacea Hb. —
Celaena matúra Hufn., — Hadena sordida Bkh., monoglypha

HüFN., Secalis Bjerk., var. leucostigma Esp. — Aporophyla nigra

Hw. — Polia polymita L. ^ Miselia Oxyacanthae L. — Dryobota
monochroma Esp. — Dipterygia scabriiiscula L. — Chloanta
polyodon Cl., Hj^periei F. — Trachea Atripliciá L. — Euplexia
lucipara L. — Brotoloniia meticulosa L. — Luceria virens L. —
Leucania pallens L., ab. ectypa Hb., obsoleta Hb., L-album L.,

vitellina Hb., albipuncta F., lythargyrea Esp. — Gi-rammesia tri-

grammica Hfn. — Caradrina quadripunctata F., Kadenii F.,

Morpheus Hufn., Taraxaci Hb., arnbigna F. — Riisina umbratica

GoEZE. — Amphipyra Tragopogonis L., livida F., pyramidea L. —
Taeniocampa gothica L., pulverulenta Esp., stabilis Vw., incerta

Hufn., ab. fuscata Hw., var. pallidior Stgr., miinda Esp. — Dicycla
Oo L. — Orthosia circellaris Hufn., pistacina F., ab. serina Esp.,

nitida F. ab. obscurata SpuIí., litura L. — Xanthia gilvago Esp. —
Qrrhodia erythrocephala F. ab. glabra Hb., Vau-punctatum Esp. —
Scopelosoma satellitia L., ab. briinnea Lamp. — Calocampa
vetusta Hb., exoleta L. — Calophasia lunula Hufn. — Cucullia
verbasci L., umbratica L., Campanulae Frr. — Heliaca tenebrata

Se. — Heliothis dipsaceus L., scutosus Schiff. — Chariclea
Delphinii L. — A c önti a lucida Hufn., var. albicollis F., luctuosa

Esp. — Thalpochares purpurina Hb. — Erastria argentula Hb.,

deceptoria Scop., fasciana L. — Emmelia trabealis Scop. —
Scoliopteryx libatrix L. — Abrostola triplasia L., tripartita

Hufn. — Plusia chrysitis L., Festucae L., gutta Gn., gamma L. —
Euclidia Mi Cl., glyphica L. — Aedia funesta Esp. — Catocala
electa Bkh., elocata Esp.. puerpera Giorn., nupta L., dilecta Hb.,

sponsa L., promissa Esp., hymenea Schiff., nymphagoga Esp. -«

Simplicia rectalis Ev. — Zanclognatha tarsiplumalis HJB., tarsi-

peonalis Tr., tarsicrinalis Kn. — Herminia tentacularia L. — Hypena
proboscidalis L., rostralis L., ab. radiatalis Hb., unicolor Tutt.

Cyniatophoridae. Thyatira batis L. Cymatophora octoge-

sima Hb.

Bvephidae. Brephos puella Esp.
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Geotnetridae. Geometra vernaria Hb. — Ne móri a viridata

L. — Thalera fimbrialis Scop. — Acidalia dimidiata Hurx., virgu-

laria Hb., var. canteneraria B., rusticata F.. humiliata Hurx., degene-

raria Hb., inornata Hw., aversata L., ab. spoliata Stgr., emarginata

L., immorata L., rubiginata Hüfx., marginepunctata Goeze, caricaria

Reutti, strigilaria Hb., flaccidaria Z., ornata Scop., violata Thunbg.

var. decorata Bkh. — Ephyra porata F. — Rhodostrophia vibi-

caria Cl., var. strigata Stgr. — Timandra amata L. — Lythria
purpuraria L., var. rotaria F., ab. abstinentiaria Fuchs, ab. lutearia

Stgr. — OrthoHtha moeniata Se. — Alinoa murinata Scop,, ab.

cineraria Stgr. — Lithostege farinata Hufx., griseata Schiff. —
Anaitis plagiata L. — Triphosa dubitata L. — Scotosia rham-

nata Schiff.-- Larentia ocellataL., viridaria F., ferrugata Cl., sociata

Bkh., picata Hb., albicillata L., biliueata L., ab. iufuscata Gmpbg.,

autumnalis Ström, rubidata F., comitata L. — Asthena candidata

Schtff. — Tephrocly stia oblongata Thbg., lariciata Frr., subno-

tata Hb. — Chloroclystis rectangulata L. — Phibalapteryx
polygrammata Bkh., tersata Hb. — Abraxas grossulariata L,,

adustata Schiff. — Deilinia exanthemata Se. — Selenia lunaria

Schiff. — Hygrochroa syringaria L. — Therapis evonymaria

Schiff. — Urapterix sambucaria L. — Epione apiciaria Schiff.

— Caustoloma flavicaria Hb. — VeniHa macularia L. — Semiot-

hisa alternaria Hb., liturata Cl. — H3^bernia aurantiaria Esp.,

marginaria Bkh., defoliaria Cl. — Biston hirtaria Cl. — Boarmia
gemmaria Brhm., roboraria Schiff., consortaria F., lichenaria Hufx.,

selenaria Hb., crepuscularia Hb., ab. defessaria Frr. — Gnophos
serotiuaria Hb. — Ematurga atomaria L. — Diastictis artesiaria

F. — Phasiane clathrata L., glarearia Brhm. — Eubolia arena-

cearia Hb., var. flavidaria Ev., murinaria F. — Scoria lineata Se.

Syntomidne. Syntomis Phegea L.

Arctiidae. Spilosoma mendica Cl., lubricipeda L., menthastri

Esp. — Phragmatobia fuligmosa L. — Diacrisia Saiiio L. (russula

L.) — Arctia Caja L., viliica L. — Callimorplia quadripunctaria

PoDA. — Cybosia mesomella L.

Zygaenidae. Zygaena Achilleae Esp., Lonicerae Schv., Fili-

pendulae L., carniolica Se. — Inc ampelophaga Bayle, statices L.

• PsycMdae. Pacbytelia uDicolor Hufx.

Sesiidae. Sesia empiformis Esp.

Cossidae. Cossus cossus L. — Phragmataecia Castaneae

Hb. — Zeuzera pyrina L.

Hepialidae. Hepialus sylvina L.



új levéíbogár Trencsén-vármegyébl.
Irta : Laczó József.

Orsodacne lineola Panz. ab. Brancsiki nov.

Testacea, capite sternoque nigris, macnla ovali discoidali pronoti,

scutello, fascia arcuata mox ante médium elytrorum et margine

suturali ante hanc fasciam usque ad basin elytrorum extensa

violaceo-nigris micantibus.

Habitat circa Bolesó (Com. Trencsén).

Barnás-sárga, a fej és a mell fekete, egy hosszirányban

elhelj^ezett tojásforma folt az eltör hátának közepén, a

paizsocska, egj ívesen hajlott harántcsik a szárnyfedk közepe eltt

és a varratszegély elül a harántcsíkig kékes-feketén fényl.

Elfordul Bolesó környékén Trencsén vármegyében.

Ezt a feltn uj fajváltozatot Dr. Brancsik Károly vármegyei

forvosnak tiszteletére neveztem el, aki Trencsén vármegye faunájá-

nak kikutatásában kiváló érdemeket szerzett.

Magyarország pillangói.

Irta: Aignee Lajos.

XXXI.

1. nem : Thecla Fabr.

Kicsiny, sötét szin pillangók, melyek hátsó szárnyának 2. erén

farkocskával ellátottak. A szem szrös vagy csupasz, a hosszú tapo-

gatók utolsó íze apró.

A pete kitelel. A hernyó ászka-alakú, rövid szrökkel fedett,

átalakulása a földön, leveleken vagy ágakon megy végbe. A báb

háta domború, alul lapos.

Ez a nem fleg a trópusokban gazdagon képviselt, az európai

fajok rajzolata egymáshoz hasonló, évenként egyszer jelennek meg.

Az ainemek és fajok meghatározó kulcsa:

1. A hátsó szárny hátul farkocskával végzdik 2
— A hátsó szárnyon nincs farkocska, alsó oldalán szegélyrajz

nélkül. — 2. alnem : Callophrys Bilbb. — Ide egyetlen

faj tartozik. 6. jRuM.



2. A tapogató hosszú, utolsó íze kicsiny. — 1. alnem : Thecla
Fabr. 3

— A tapogató rövid és vékony, az utolsó íz kivételével hosszú

szrökkel fedett. — 3. alnem : Zephyrus Dalm 7

3. A hátsó szárny alsó oldalán fehér sáv van, mely némelykor

megszakított 4
— A hátsó szárny alsó oldalán lev sáv kékes-fekér, a szegély-

szalag vöröses-sárga, benne kékes-fehér keret fekete pon-

tokkal. Felül sötétbarna, vöröses-sárga szegélyfoltokkal.

5. Primi.

4. A hátsó szárny alsó oldalának fehér sávja meg nem szakított 5

— A hátsó sárny alsó oldalának sávja megszakított .... 6

5. A szárnyak alul sötétbarnák, mindkét szárnyon alul fehér

csík fut végig a hátsó szárny zugáig, ahol nagyobb kék

folt van. Felül sötétbarna, a hátsó szárny zugán 1—2 vörös

petty van. 1. Spint.

— A szárnyak alul szürkés-barnák, a két szárn^^on alul végig

futó fehér csík a hátsó szárny zugában éles W-alakot mutat.

2. W-album,
6. A hátsó szárny alsó oldalának szegélyén vöröses-sárga, befelé

feketés pettyek sorakoznak, a fehér csík megszakított.

3. llicis.

— A hátsó szárny alsó oldalának szegélyén vöröses-sárga fol-

tok vannak, a fehér csík meg nem szakított. 4. Acaciae.

7. A szárnyak alul selymes világosszürkék. 7. Quercus.

— A szárnyak alul okersárgák. 8. Betulae.

1. Thecla Spini Schiff.

ScHiFFERMiLLER & Denis, Syst. Vcrz. Sclimetterl. Wiener Gegend.

p. 186 (1776) — HüBNER, Samml. europ. Schmetterl. f. 376—377- (1776)

— Lynceas Esper, Die europ. Schmetterl. in Abbild. I, p. 356 (1777).

A szárnyak sötétbarnák, a hátsó szárny zugán és a farkocska

tövén gyakran vöröses-sárga pettyek jelentkezünk. A hímek elüls

szárnyán a középsejt vége felé szürkés petty á,ll, mely felül benyomott,

alul kiálló. Alul a szárnyak sötétbarnák fehér csíkkal, mely mindkét

szárnyon végigfut s a hátsó szárny zugán szöget képezvén az itt

lev kékes folttal érintkezik, a szegélyfoltok vöröses-sárgák, belül

feketével szegélyezettek. Kifeszítve 30—33 mm. nagyságú.

Magyarország egész területén elég gyakori és június elejétl

július elejéig repül erdei réteken a kakukf (Thymus), zsál}^! (Salvia)

és gyalogbodza (Smnbucus ebulus) virágain.
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A hátsó szárny zugán lev sárgás-vörös folt többnyire alig

látható, alul sötétkék, majdnem fekete. A herkulesfürdi példányok

szárnyának alsó oldala kávébarna, tornai példányoké alul ersen
kék behintés. Anker Lajos Budapest vidékén egy olyan példányt

fogott, melynek rajza alul hullámos volt.

Az ab. linceus Hb., melynek nsténye az elüls szárny közepén

nagy rozsdasága foltot visel, eddig csak Budapest, Pécs, Brassó és

Puj környékérl ismeretes.

A hernyó zöld, hátán három világos sárgás vonal fut végig,

köztük sárga vagy vöröses szemölcsök állanak, oldalt világosabb

vonal és a lábak fölött fehéres-sárga sáv van. Hossza 20—25 mm.
Májusban Rhmmms catliarüca, Bh. frangida., Rh. saxatüis, Prunns

spinosa és Pr. domesticá-n található.

A báb zömök, barnás-szürke, barnás-szürkén márványozott.

A báb az ágakhoz teste körül futó szövedékszállal van ersítve.

Elfordul az összes szomszéd országokban, így Alsó-Ausztriá-

ban (VI—VIII), Karinthiában, Sziléziában és Bukovniában (VI—VII),

Morvaországban és Rumániában (VII—VIII) és Isztriában (VI).

Elterjedési köre Kasantól Andalúziáig és Spanyolországtól Japánig

terjed.

2. Thecla W-album Kn.

Knoch, Beitr. z. Insectengesch. II, p. 85, t. 6, f. 1—2 (1782)

— Fentoni Butler, Proc. Zool. Soc. London. 1881, p. 854.

A szárnyak sötétbarnák, a hátsó szárny második erén fark-

szer nyúlván van és ezeltt 1—2 vörös petty. Alul világos szürkés-

barna, a mindkét szárnyon végig futó fehér csík a hátsó szárny

zugában éles W-alakot mutat, a vörös szegélj'^sáv belül fekete sze-

gély. Kifeszítve 27—32 mm. nagyságú.

Elfordul Magyarország egész területén, de mindenütt a ritkább

fajok közé tartozik. Június eleiétl július elejéig szilfák közelében

virágzó gyalogbodzán szeret idzni.

A herkulesfürdi példányok alul sötét kávébarnák.

A hernyó zöld, hátán ketts finom fehéres tüske sor van, a

fej sárgás-barna. Hossza 22—25 mm. Májusban szilfán (ülmus cam-

pestris és alha), bengén (Bhamnus frangida), lonczou {Lonicera tatarica),

sóskafán [Berberis vulgáris), bangitán (Viburmcm lantana), vörös somon
(Corniis sanguinea), tölgyön és hársfán található.

A báb szürkés-barna, a szárnyhüvely sötétebb.

Parazitája a Microgaster triangtdator Wsm. nev Braconida.

A szomszéd országok közül elfordul Alsó-Ausztriában, Ka-

rinthiában és Gahcziában (VI), Salzburgban és Szüéziában (VI—VII)
és Bukovinában (VI

—

VIII). Elterjedési köre Stockholmtól Kalábriáig

és Angolországtól az Amur-vidékig terjed.
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Különfélék.

4 házipolosJiáról. Kísérleti czélokra nagyszámú házipoloskát

{Cimex lectularia Linn.) gyjtöttem és neveltem a közelmúltban.

Ezeket a poloskákat egy üvegben tartottam, amelj^ben minden táp-

lálék híján éldegéltek. Egyik kísérletem czélja a szénkéneg hatá-

sának kipróbálása volt, melytl nemcsak a kifejldött példányok,

hanem a peték is gyorsan elpusztultak. Egy másik kísérletem oda-

írányult, hogy külön üvegcsébe helyeztem el petéket, melyekbl

1908. évi október hó 23-án keltek ki az apró poloskák. Ezeket az

apró poloskákat szintén minden eleség nélkül tartottam el. ami f.

évi február hó végéig sikerült is, ekkor kezdtek ugyanis az els

példányok pusztulni, az utolsó példány azonban március 25-ig húzta

ki, tehát teljes öt hónapig élt. A poloska koplalómvészetének kipró-

bálásával már többen kísérleteztek és ahhoz az eredményhez jutot-

tak, hogy a házípoloska nagyon szívós állat, mely teljes esztendeig

is kihúzza étlenül. Újszülött példányok ily hosszú koplalásáról még
nem volt tudomásunk. Az éheztetett apró poloskákról még meg
akarom jegyezni, hogy azok nem vedlettek. Újhelyi József.

Irodalom.

3Iühl: Bemerkungen zu Epuraea Mühli Reitt. (Wiener Entom.

Zeitung. XXVIIL 1909, p. 37).

E folyóirat múlt évi kötetének 185. lapján megemlítettem, hogy

Reitter a Tátrából leírt egy új Nitidulidát Epiiraea Miildi név alatt.

Szerz most a leírás kiegészítéséül közli, hogy nevezett bogár csápja

nem egyszín vöröses-sárga, hanem a csápbunkó barna vagy fekete.

Elfordulását illetleg megjegyzi, hogy 1899 és 1902 júliusában a Tátrá-

ban (a béla-zdjári úton Barlangliget és a Mária-Terézia- út között) gyj-
tötte a jegenyefeny rakásra dobott frissen levágott ágairól. Csiia.

Józef Dziedzielewicz et Frant. Klapálek: Novae species Neu-
ropteroídeorum in Karpathibus Orientalibus anno
1907 collectae. (Acta Societatis Entomologicae Bohemiae

V, 1908, p. 21—24, 3 íig.)

A Keleti Kárpátokból (Csernahora) való két új faj leírása, az

egyik egyúttal egy új nem képviselje. Mindkét faj a reczésszárnyúak

Limnopliüidae családjába, illetleg Glmeiopterycjinae alcsaládjába tar-

tozik és név szerint a következk : Heliconis (Dziedz., nov. gen.)

chomiacensis Dziedz. és Heptagenia nigrescens Klp. Csíki.
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i)r. Em. LoTcay : Bt\\áÍQ o rodu: Hladkon, Liosoma Stephens.

(Acta Societ. Entom. Bohemiae. V, 1908, p. 103—188, 15 fig.)

Szerz az ormán^'-os bogarak Liosoma nemét tette tanulmány

tárgyává és ezen dolgozatában számol be vizsgálatairól. Amennyire

a cseh nyelven megírt dolgozatból tájékozódni lehet 20 faj meg-

határozó táblázatát és ezek részletes leírását nyújtja, közöttük egy új

fajt is találunk, a L. Formáneki-t Krajnából, melynek latin leírását

és képét is adja. A legtöbb faj hímvesszeje is le van rajzolva. Új a

L. deflexuvi-nsik egy faj változata is Francziaországból, melyet szerz

var. Bang-Haasi-nak nevez. Minket közelebbrl az érdekel, hogy szerz

a Brancsk által Trencsén vármegyébl leírt L. carpatMcum ós var.

ruficoUis-t a Liosoma cribrum szinonimái közé sorolja és hogy a

L. bosnicum K. Dan. két újabb termhelyét közli a Keleti-Kárpátokból

(Csernahora, Máramaros). Csíki.

*

Edniund Meitter : Fauna Germanica. Die Káfer des Deut-

schen Reichos. I. Bánd. Mit 66 Text-Illustrationen und 40

Farbendrucktafeln. zusammengestellt und redigiert von Dr. K. G.

LuTz. p. IX. + 248. Stuttgart, 1908.

A német bogarászati irodalom újból egy jó kis könyvecskével

gyarapodott, mely egyúttal a német tanítók természettudományi

egyesülete munkáinak 22. kötetét képezi. Nevezett egyesület elhatá-

rozta, hogy tagtársai részére jó kézikönyveket ad ki, melyekbl

hazájuk természeti kincseit könnyen megismerhessék. így sorra került

egy a bogarakat ismertet kézikönj^v kiadása. A munka megírására

megnyerték Reitter Ödön császári tanácsost, az általánosan ismert-

kiváló szaktudóst. Terv szerint a Német Birodalom bogarait kellett

volna analitikus módszerben ismertetni, szerz azonban lakóhelyének

(Morvaország) faunáját is felvette és így Letzner-í követvén még
Csehországot és Sziléziát sem mellzhette. Az I. kötet az általános

részen kívül a bogarak els alrendjét és hadát, a Caraboideákat

tárgyalja. Az általános részben szerz a bogarak morfológiai viszo-

nyait tárgyalja, majd ismerteti a gyjteszközöket és azok haszná-

latát, a preparálást, a gyjtemény berendezését stb., egyszóval rövi-

den megismerteti olvasóival mindazt, amit tudniok kell. A tüzetes

részben röviden ismerteti a családokat és nemeket, közli a felölelt

területen elforduló fajok rövid meghatározó kulcsát és a könyv els

felében röviden a fajokat is jellemzi, utóbb azonban a helyszke
miatt ettl el kellett tekintenie. Jegyzet alakjában több új faj és faj vál-

tozat leírását találjuk, ezek legnagyobbrészt nem németországiak, né-

hány faj részére pedig új alnemeket állít fel a szerz. Újak a követ-

kezk : Bembidion lampriniilum (Kaukázus), B. HaupU (Ordubad),
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B. j)unctulatum var. hracteonoides (Kaukázus, Talysh), B. niiidutum var.

lyrikeuse (Kaukázus, Lenkoran), Treclius bescidicus (Beszkidek, Cseh-

erd), Patrohus austriacus (Alsó-Ausztria : Schneeborg), Amara nitida

var. mibella, Harpalus pygenaeus ah. pygmaeolus (Bajorország), Oodes

Hahii (Tashkend, Bokhara), Lehia scajndaris ' ab. insolita (Sziria

:

Akbes), Hydroporus Liitzi (Galiczia), Agahus inguttatus (Kaukázus)

és Gyrinus fulviventris (Sziria : Akbes). Új nevet kapott a Lionyclms

unicolor Fleisch. (nec Heyá.^ Schilsky) = Fleischeri. Az új alnemek
pedig' a következk : Pterostichus subg. Parasteropas (PL Illigeri

részére), Harpalus subg. Acardystus {H. rufusstb. részére) és Chlae-

nius subg. Stenoclilaenius (CM. coeruleus és anchomenoides részére) és

és subg. Chlaeniellus (CM. variegatus, vestitus stb. részére). A. kötethez

mellékelt 40, illetleg 20 mindkét oldalára nyomott színes tábla

nag3^on sikerültnek mondható, a közbe alkalmazott részlet és lárva-

rajzok azok becsét nagyon emehk. A táblák rajzai fleg Sturm,

Dejean, Jacquelin-Duval, Fowler és Schiödte ismert munkáiból

vétettek át. Sajnálnunk kell azonban, hogy a kiadó helykímélés

szempontjából a testrészek nevének teljes kiírása helyett rövidítések

alkalmazását kötötte ki, a mi a meghatározó kulcsok használatát

megnehezíti. Ugj'ancsak líöltségkimélésbl nag3'on gyarló papirosra

nyomatták a munkát, a mi az elég jól sikerült és csinos- táblák mel-

lett nagyon is szembeötlik. A munka rövidre szabott szövege és

táblái révén Németországon túl is el fog terjedni. Csíki.

Szerkeszti ilyenetek.

D. A. (Munkács). — Köszönettel vettük sorait és szívesen meg-felelünk
kívánságának. A rovargyiijt eszközöket és az egyéb hozzávalókat a „Hazai
Zoológiai Laboratorium"-t'^l (Budapest, VIT. Damjanicli-utca 36) rendelheti

meg. Külföldi czégek közül a „Winkler & Wagner, Wien XVIII. DiUes-Gasse
11" czéget, ajánlhatjuk leginkább. Jó eszközöket szállít még Deyrolle Párizs-

ban, Niei)elt Zirlauban és mások, de eszközeiket a magas vám nagyon meg-
drágítj a.

K. (7. (Kondoros). — Elfizetink csereajánlatát szívesen és díjmen-

tesen közöljük. Megjegyzendnek tartjuk azonban, hogy nálunk Magyar-
országon a cserebelés kevésbé elterjedt, gyjtink ugyanis többnyire csak
hazánk faunáját gyjtik és nagy súlyt fektetnek arra, hogy gyjteményük-
ben lehetleg minden íjéldány saját gjmjtésük eredményeként foglaljon helyet.

Ez helyes is, mert így nagyobb gondot fordíthatnak az állatok életviszonj^ai-

nak megfigyelésére és sohasem fognak a külföldön olyan divatos „tömegben
való gyjtésnek"' hódolni, mely nem egy ritka faj kipusztítására vezet.

TöbbeJcneJc. — Folyóiratunk terjedelmét nem apasztottuk, az ez idei

kötet is legalább 15 ívnyire van tervezve, de úgy határoztuk, hogy havon-
ként csak egy ívet adunk és egy füzetet pedig nég}^ ívre bvítünk ki, hogy
ebben egy terjedelmesebb munka láthasson napvilágot, ezáltal akarván a

^.folytatásos" czikkek számát apasztani. Ilyen közlésre váró czikkeink közül
ftjlemlíthetjük a magyarországi „díszbogarak (Buprestidae)" és a „dongók
(Bornbus)" meghalározó kulcsait ; hasonló meghatározó kulcs készül „han-

gyáinkról"' is, de ez utóbbi valószínleg már csak a jöv évi kötetre fog maradni.



„ROVARTANI LAPOK"
XVÍ. Bánd. April 1909. 4. Heft.

S. 49. Dr. G. Horváth: Riesenwanze in der Fauna Un-
garns. — Die Hemipterenfauua Ungarns vermehrt sich fortwáhrend

indem immer noch für die Fauna neue Arten gefunden werden. lm
verflossenen Jahre 1908 wurde eine sehr interessante und bemer-

kenswerthe Entdeckung gemacht, uámlich es wurde die Risenwasser-

wanze Amorgius inloticus in Ungarn gesammelt. Die zwei ungarisehen

Exemjolare werden auch bildlicli (siehe im ungarisehen Text) dar-

gestellt. Amorgius nüoticus, oder wie die Art früher genannt wurde
Belostoma nüoticnm, ist in Afrika von Agypten bis Mozambique ver-

breitet, kommt aber auch in Arabien, Syriea, auf der Insel Rhodus
und in Európa in Griechenhuid und Dahnatien vor. In Dalmatien ist

die Art bei Ragusa und Cattaro nicht selten, ebenso in der angren-

zenden Herzegowina (Trebinje, Stolac, Gabela). Der nördhchste bisher

bekannte Fandort war Spalato, von wo die Art als Belostoma. pruino-

smn durch Dufour (1863) beschrieben wurde. Aus dem Königreich

Ungarn war die Art bisher nicht bekannt, im Museum zu Zágráb

befindet sich zwar ein angebhch bei Zengg gesammehes Exeraplar

diese Angabe ist aber zweifelhaft gewesen. Im verflossenen Jahr

wurde nun Amorgius niloticus am 28. Juli bei Temesvár gefunden,

wo Hauptmann A. Sprixger das Exemplar fing, welches dem elek-

trischen Licht zuflog. Einige Tagé spáter (Anfangs August) sammelte

K. Gkósz das zweite Exemplar bei Szatniár-Németi. Es ist nun noch
die Frage ob die Tiere nur zufállig, vielleicht durch Wanderung nach

Ungarn kamen, oder ob die Art hier seit jeher endemisch ist ? Nach
der Ansicht des Verfassers ist eine Einwanderung ausgeschlossen,

dagegen sprechen zuerst die meteorologischen Aufzeichnungen und
die geograpische Lage der ungarisclien Tiefebene, námlich zwischen

Dalmatien und Ungarn liegen die Dinarischen-Alpen und das bos-

nische Gebirge, die eine direkte Einwanderung ausschliessen. Das
Tier wurde bisher bei uns warscheinlich nur übersehen, wir müssen
den Sümpfen unserer Tiefebene eine grössere Aufmerksamkeit schen-

ken und werden dann noch náheres über diese interessante Wasser-

wanze erfahren.

S. 53. F. Pillich : Die Schmetterlinge von Simontornya
und Umgebung. — Verfasser berichtet über sein achtjahriges

Sammelorgebniss in der Umbebung seines AVohnortes Simontornj'-a

(Comitat Tolna). Die Stadt liegt an der Grenze der Comitate Tohia,
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Fehér und Veszprém, ihr Gebiet ist nördlich eben und reich an

Siimpfen, südlich hügelig und bewaldet. Gestein ist im ganzen Gebiet

ni elit zu finden. Es werden dann die gesammelten Macrolepidopteren

aufgezáhlt, derén Liste aus dem ungarischen Text ersichtlioh ist.

S. 57. tT. Laczö: Ein neuer Blattkáfer aus dem Oomitat

Trencsén. — Verfasser beschreibt Orsodacne lineola var. Brancsiki

aus der Umgebung von Bolesó. Lateinische Diagnose und Abbil-

dung siehe im ungarischen Text.

S. 57. L. A. Aigner: Die Tagfalter Ungarns. XXXI. —
Es wírd fortlaufend die Gattund Theda charakterisiert, eine Bestim-

mungstabelle der Untergattungen und Arten gégében und Th. Spini

und Th. W-album beschrieben.

Kleinere Mitteiltingen.

S. 60. J. Újhelyi: Über die Bettwanze. — Verfasser" hielt

eine grössere Anzahl der Bettwanze (Cimex lecüilaria) in Glásern

ohne jede Nahrung. Ein Theil wurde mit Kohlenschwefelstoff getötet,

wobei sámmtliche Exemplare (auch Eier) schnell abstarben. Aus

Eiern die in besondere Gláschen gesetz wurden kroohen die kleinen

Wanzen am 23. Olítober 1908 aus und blieben ohne Aufnahme jeder

Nahrung bis Ende Február 1909 am Lében, das letzte Exemplar

lebte sogar bis 25. Márz. Die jungen Wanzen hánteten sich wahrend

dieser Zeit nicht.

Literatur.

S. 60. E' Csiki bespricht Arbeiten von Mühl, J. Dziedzielewicz

und Fr. Klapálek, Dr. Em. Lokay und Edm. Reiter's Fauna Ger-

manica „Die Kafer des Deutschen Reiches" Bánd I. Letzeres Werk
wird ausführUch und anempfehlend besprochen und die darin be-

schriebenen neuen Kafer aufgezáhlt. Als Fehler des Werkes, die

aber nur den Verleger betreffen, müssen hevorgehoben werden : das

unter jeder Kritik schlechte Papier und das Sparren mit den Lettern.

Rbitter's ausgezeichnetes Werk soll ja ein Handbuch sein, welchem

Zweck ein schlechtes Papier doch gar nicht entspricht. Auch die vor-

geschriebenen zahlreichen Abkürzungen erschweren dem Laien und

Anfánger den Gebrauch, — ohne diese Hieroglyphan hátte sich der

Text hüchstens um 1—2 Druckbogen vermehrt, was doch bei der

Herausgabe eines solchen guten und auf weite Verbreitung rechncn-

dcu Werkes doch kaum in Betracht kommen dürfte.



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVI. KÖTET. 1909 MÁJUS—JÚNIUS. 5-6. FÜZET.

A „Rovartani Lapok'' szerkesztsége mély fájda-

lommal jelenti, hogy

A. Aigner Lajos

folyóiratunk volt szerkesztje, hosszas betegség után

f. évi június hó 19-én, életének 69. évében elhunyt.

Folyóiratunknak tizenkét éven át volt a szer-

kesztje és legfáradhatatlanabb munkása, a míg súlyos

betegsége munkaerejét meg nem törte, a halál pedig

rovartani irodalmunk egyik legszorgalmasabb munkását

örökre el nem némította.

A „Rovartani Lapok" benne elveszítették egyik

megalapítójukat is, az érdeme volt és fáradozásainak

köszönhet ugyanis, hogy folyóiratunkat 12 évi szüne-

telés után 1897-ben újból megindította és minden tehet-

ségét annak fejlesztésére fordította.

Béke poraira !

Rovartani Lapok. XVI, 5—6. (1909. VI. 30.)
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Cleonus-fajaínk.

Irta Csíki Ern.

Mezgazdasági szempontból talán eg5áke a legfontosabb ormányos-

bogár-nemeknek a Cleomis, melyet irodalmunkban répabogárnak vagy

répabarkónak neveznek. Az idetartozó fajok nagy része és talán bizo-

nyos körülmények között az összesek is nagy ellenségei a répának.

Régebben alig jöttek figyelembe, de a répatermesztés növekedésével

a répabarkók is jelentkeztek, nem egy helyen pedig' az egész termést

veszélyeztették. Gazdasági fontosságuk folytán irodalmunkban már
többször foglalkoztak velük, különösen a lisztes répabogárral [Cleonus

])unctiventris Germ.), az összes fajok közül a leghirhedtebbel. Eltekintve

a Rovartani Állomásnak e bogarak irtására vonatkozó útmutatóitól,

folyóiratunk is foglalkozott említett fajjal,^ újabban pedig szintén

Jablonowski tárgyalta a répa ezen kártevit behatóan.

^

Amíg tehát a gazdasági irodalomban eléggé foglalkoztak a

C7eoM2ís-fajokkal, addig tisztán rendszertani szempontból nem igen

vizsgálták azokat, a faunánkban elforduló fajokat nem állapították

meg végérvényesen, az irodalmi adatokat pedig felülvizsgálásnak nem
vetették alá. Igaz ugyan, hogy ez nehéz feladat is volt, mert elbb

a palearktikus táj összes fajait kellett volna megállapítani, hogy a

mi fajainkról is tiszta képet nyerhessünk. Végre 1904-ben megjelent

az idközben elhunyt kiváló Curculionida-ismernek, FAUsx-nak tanul-

mánya ezekrl a bogarakról, melyet késbben Reitter egészített ki.

Faust tanulmányában^ néhány amerikai faj kivételével a föld-

kerekségrl ismert összes fajokat revideálta, meghatározó kulcsokat

állított össze a nemek és részben a fajok részére is. a Cleonini-k

nemzetségét 61 nemre osztja, ezeket azonban többnyire oly csekély

különbségekre alapítja, hogy azok legnagyobb részét külön nemekként

fentartani lehetetlen, azok legfeljebb alnemeknek tekinthetk.

A Magyar Nemzeti Múzeum gyjteményének tekintélyes anya-

gát Faust munkája alapján revideálván, sok érdekes dolgot sikerült

megállapítanom, így pl. néhány fajról kimutatni, hogy azok faunánk-

ban nem fordulnak el, hanem téves meghatározások révén jutottak

az irodalomba és helyüket így mostanáig megtartották a katalógu-

sokban, másrészt új adatokat is sikerült megállapítanom, amennjnben

állatjaink között faunánkra nézve újakat is találtam. A FAUsT-féle

1 Jablonowski József : A répabogár. (Rovartani Lapok. IV, 1897,

115— 120. 1., szövegTajzzal).

2 Jablonowski József : A czukorrépa állati ellenségei. Budapest, 1906.

3 J. Faust: Revision der Gruppé Cléonides vrais. (Doutscho Entomolog.

Zeitsohr. 1904, p. 177—302).
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nemeket sajnos, nem tarthattam fenn, azokat ennélfogva csak mint a

Cleomis-nem alnemeit tárgyalom. Az eg3'es fajokra vonatkozó érde-

kesebb feljegyezni valókat a megfelel hel3''eken tárgyalom.

A Magyar Birodalom területén elforduló Cleonus-ía^ok

meghatározó kulcsa:

1. Az eltör háta a tövén egyenesen lemetszett, a középen

a paizsocska felé nem vag}^ alig kihúzott. — 1, alnem :

Leucosomus Motsch. — Fekete, szürkés-fehér, sárgás-szürke

vagy szürkés-barna szrökkel srn és foltókban fedett, az

ormány két barázdája, egy-egy hajlott sáv az eltör hátának

oldalán és két kerek folt a szárnyfedkön srbben világosabb

szrökkel fedett. Az eltör hátának középs hosszanti élecs-

kéje csak elül jelzett. A test rövidebb és széles tojásforma.

Hossza 10 5— 15 mm., szélessége 4"5—7 mm. — Elfordul

Közép- és Dél-Európában ; faunánkban elterjedt és nem ritka

faj, mely a Nemzeti Múzeum gyjteményében a következ
helyekrl van meg : Budapest, Hidegkút, Bag, Pilismarót,

Bártfa, Radnót, Szent-Erzsébet, Fiume, Buccari, Zengg,Raduc,

Mali Rainac Jezero, Arbe, Knin. {Momus Scop., quadripimda-

tus ScHRANK, ophfliahnicus Rossi, distinrtKS F., ocellatus Fhrs.)

1. pedestris Poda.

— Az eltör hátának a töve kétoldalt öblös, kerekített vagj''

lemetszett és a középen hátrafelé kihúzott 2

2. A szárnyfedk pikkelyekkel fedettek, a világos szín pikkel3''ek

kerekített lándzsaalakúak, kerekek, vesszalakúak, csücskö-

sek vagy csomószeren összeállított szrökbl állanak. Az

ormány a homloktól nem elválasztott 3

— A szárnyfedk szrösek, ritkán pikkelyesek, de akkor az

ormányt harántbarázda választja el a homloktól .... 12

3. A csápostor második íze rövidebb mint az els íz ... 4

— A csápostor második íze hosszabb mint az els íz. — 5. alnem :

BotTiynoderes Schönh 10

4. A hátsó lábfej második íze sokkal hosszabb mint a har-

madik íz. A haslemezeken nincsenek harántsorban elhelye-

zett csupasz pontok 5

— A hátsó lábfej második íze nem hosszabb mint a harmadik

íz. A haslomezeken egy harántsor csupasz pont van vagy

feketésen harmatosak. — 4. alnem : Pachycerus Schönh. . 9

5.- A mellvég hosszabb mint amilyen széles az els haslemez

nyúlványa a hátsó csípk között. — 2. alnem : Coniocleonus

Motsch. (Plagiographus Chevr.) 6



— A meJlvég rövidebb mint amilyen széles az els haslemez nyúl-

ványa a hátsó csipk között. — 3. alnem : Stephanocleomis

MoTSCH. — Szürke vagy szürkés-barna szrökkel fedett, a

toron négy világos keskeny hosszanti sáv, a szárnyfedkön

pedig két rézsútos kívülrl befelé haladó csík és a csúcs

eltt, a kiemelked dúdorka mellett, sötét folt van. Az eltör

hátának közepén elül finom élecske, hátul széles és mély

barázda van. A szárnyfedk a csúcson háromszögén kimet-

szettek, finoman pontozottan-barázdások, a közterek sírnák,

a 3. és 4. köztéren a szárnyfedk közepe eltt rövid és mély

sötét bemélyedés van. Hossza 11—14 mm., szélessége 4'5—

6

mm. — Elfordul Dél-Oroszországban, a Kaukázusban és

Magyarországon (Budapest, Kolozsvár, Herkulesfürd)^; ritka.

(concinnus Gyllh.) 6. tetragranitmis Páll.

6. A czombok fels részén vagy oldalán nincs hosszú elálló

szrözet
— A czombok fels részén és oldalán hosszabb többé-kevésbé

elálló szrök vannak. Fekete, szürke szrökkel fedett. Az or-

mányon két barázda vonul végig, ezek között hosszanti

élecske emelkedik ki. Az eltör háta oldalt a középen kissé

öblös, közepén hosszanti élecske van, ennek két oldalán elül

nagyobb és hátul a paizsocska eltt kisebb gödröcske van.

A szárnyfedkön két rézsútos csupasz csík van, az elülsn,

mely a szárnyfedk közepe eltt van és nagyobb, a harma-

dik köztér duzzadt és domború, a hosszanti barázdák pedig

itten mélyebbek és szélesebbek. A hátsó kisebb csíkban a

harmadik köztér szintén kiemelked, a bemélyedések azonban

kisebbek, A szárnyfedk tövén az els, harmadik és negyedik

barázda gödörszeren bemélyedt, a negyedik köztér pedig

élszeren kiálló ; az utolsó negyedben lev kiálló- dudor er-

sen kiemelked. Hossza 10—13 mm., szélessége 3-5—5 mm.
— Elfordul Közép-Európában, Magyarországon (Budapest,

Nagyszeben, Szent-Erzsébet, Nagycsr) ritka, (ericae Fahrs.,

callosus Bach, arciferus Chevr., spinosus Ponza).

5. cicatricosns Hoppb,^

7. A szárnyfedk hosszanti pontsorai közül elül egyiksem

barázdaszeren bemélyedt. Fekete, szürkés-fehér szrökkel

tarkán fedett. Az ormány két barázdája között ersen ki-

1 A í'aiinakatalogusban említett Cl. microgrammus Gyllh. példányai is

ezen fajhoz tartozóknak bizonyultak.

2 A magyar faunakatalogusban (p. 149) Cl. crinipcs Faiirs. név alatt

szorejiel, ez azonban más kaukázusi faj.



emelked lécz van. Az eltör hátának közepén elül kiemel-

ked él, hátul mély és széles gödröcske van. A szárnyfedk

pontsorainak pontjai nag-yok és mélyek, helyenként kettesé-

vel nagyobb gödröcskévé olvadnak össze, a két csupasz

harántcsík kisebb-nagyobb. Hossza 8-5— 11 mm., szélessége

3"5—4 mm. — Elfordul Európában és Szibériában, Magyar-

országon ritka ; termhelyei : Nagyvárad, Fenj'-f, Szerencs,

Fogaras, Segesvár, (glaticus Gyllh., ohesuliis Desbr.)

2. glauciis Fabr. ab. turbatus Fahrs.

— A szárnyfedk els, harmadik és negyedik pontsora elül

barázdaszeren bemélyedt • 8

8. Az ormány oldalai a csápbarázdától a csúcsig szrösek.

Fekete, szürkés-fehér szrökkel fedett. Az ormányon két

barázda van, ezek srn szürkés-barna szrökkel fedettek,

a közéjís élecske keskeny és csupasz. Az eltör háta

oldalt kissé öblös és hátrafelé kiszélesed, oldalán két kissé

hajlott fehér sáv díszíti, különben barnás szrökkel fedett,

közepén elül kiemelked élecske, hátul gödörszer bemélye-

dés van. A szárnyfedk srn szrösek, a középen világo-

sabbak, oldalt sötétebbek, két rézsútos sötét csíkjuk befelé

kiszélesedik, ezekben a hosszanti pontsorok barázdaszer

gödröcskékké bemélyedtek. Hossza 9—13 mai., szélessége

3-5—5 mm. — Elfordul Dél-Európában, Észak-Afrikában és

Kis-Ázsiában, Magyarországon (Budapest, Isaszeg) és Dal-

mácziában (Sebenico) ritka, {lacunosus Gyllh., tabidus Gyllh.,

megalograplius Fahrs.) 3, excoriatus Gyllh. i

— Az ormány oldalai tövüktl a csúcsig simák és csupaszok.

Fekete, szürkés-fehér szrökkel fedett, a szárnyfedk felül

világosabbak, oldalt sötétebbek, rajtuk két sötét rézsútos

csík van, ezek befelé szélesbedk, az ormány barázdái bar-

nás szrökkel fedettek, úgyszintén az eltör háta is, a két

kétoldali kissé hajlott fehéres sáv kivételével. Szinezdését

és mustrázatát illetleg elbbi fajjal majdnem teljesen meg-

egyez, de ormányának elül is teljesen csupasz oldalai révén

könnyen megkülönböztethet. Hossza 10-5—14 mm., széles-

sége 3-4—5 mm. — Elfordul Európa déli felében, Turkesz-

tánban és Észak-Afrikában ; faunánkban nem ritka, elterjedt

faj. {obliquus Fabr., albirostris Chevr., leucomelanus Hope).

4. nigrosuturatus Goeze.

9. A szem keskeny, hosszúkás, majdnem párhuzamos szél.

1 Faunánkra új, nálunk eddig a Cl. nigrosuturatus Goeze (obliquus

Fabe.) fajtól, melyhez hasonló, nem különböztették meg.



A has srn pikkelyozett, néhán}' csupasz folttal. Fekete, felül

szürke, szrszer pikkelyekkel fedett, az eltör hátán és a

szárnyfedk köztereiben csupasz és fényl szemcsékkel vagy

kiemelked ránczokkal. Az ormány keresztmetszetben négy-

szög, felül lapos, két széles barázdával és párhuzamos

oldaléllel. A hátsó lábszár egyenes. Hossza 9—10 mm., szé-

lessége 3-5—4 mm. — Elfordul Közép-Európában ; Magyar-

országon (Budapest, Péczel, Kecskemét, Debreczen, Nagy-

csr, Gyeké, Mezzáh, Oravicza) és Horvátországban elég

ritka, {corcliger Germ., segnis Germ.) 7. niadidus Oliv.

— A szem felül szélesebb, lefelé ékalakúan keskenyed. A has

szrözetét elég srn álló csupasz kerek foltok tarkítják.

Fekete, szürke vagy szürkés-barna és sötétebb pikkelyszer

szrükkel tarkázott. Az ormányon két sekély barázda van.

Az eltör háta erteljesen, a szárnyfedk finomabban és

hátrafelé elenyészbben szemcsézettek. Az eltör hátának

középs hosszanti barázdája finom. A hátsó lábfej második

íze hosszabb mint a harmadik íz. Hossza 9— 11 mm., széles-

sége 3-1—4-8 mm. — Elfordul Európa déli felében, Kis-

Ázsiában és Oranban, Magyarországon (Budapest, Péczel,

Isaszeg, Kalocsa, Pécs, Oravicza, Carlopago, Fiume)
.
ritka.

{seriegranosus Chevr.) 8. varitis Hbst.i

10. Az eltör hátának korongja egyformán srn pontozott, a

pontok között nagyobb pontok vagy ránczok nélkül. Felül

fehéres pikkelyekkel srn fedett. Hossza 8— 10 mm., széles-

sége 3"6—4-2 mm. — Elfordul Európa déli felében, nálunk

Magyarországon és Dalmácziában. {maciüicoUis Chevr., mus

Chevr.) 9. albicans Gyllh.

— Az eltör hátának finom pontjai között erteljesebb pontok

vagy ránczok vannak 11

11. A testalak karcsú. Felül fehéres, szürkés vagy ritkán sárgás

pikkelyekkel fedett, a szárnyfedkön a rendes sötét rézsútos

csíkon és a csúcs eltti fehéres dudor körüli folton kivül

sötétebb foltok nélkül. Az eltör hátának középs élecskéje

jól kifejldött, gyenge vagy hiányzik. Hossza 10—17 mm.,

szélessége 3'8— 6 mm. — Elfordul Közép-Európában, Oláh-

és Oroszországban, a Kaukázusban és Spanyolországban.

Magyarországon elterjedt, a répa leghirhedtebb ellensége.

{uniformis Chevr., Meneiriesi Chevr.) 10. punctiventris Germ.

^ Ide tartoznak azon példányok is, melyek a magyar bogártani iro-

dalomban Cl. mixlus Fabr. név alatt szerepeltek. Utóbbi fajnak nálunk való

elfordulása nagyon is kétes.
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Változata: Olyan mint a törzsfaj, a szárnyfedk a ren-

des sötét rajzolaton kívül srn tarkázottak. — Elfordul

Kelet-Európában, Dél- Oroszországban és Magyarországon

(Budapest, Péczel, Pilis-Marót, Nagyszeben).

ab. stigma Sturm.

— Széles és zömök test. Olyan mint az elbbi faj, a szárny-

fedk azonban a rendes sötét foltokon kivül srn sötét

pikkelyekkel tarkítottak. Az eltör hátának tojásforma be-

mélyedésében három kiemelked élecske van. Hossza 11—15

mm. — Elfordul Közép-Európában, Magyarországon i, Dél-

Oroszországban, a Kirgiz steppén és Transzkáspiában. [irro-

ratus Mén., hetavonis Chevr., lineiventris Chevr.)

11. farinosHS Fahr.

12. A szárnyfedk váll nélküliek. A hátsó lábfej második íze

nem hosszabb mint a harmadik íz. — 7. alnem : Pseudocleo-

nus Chevr 13

— A szárnyfedk válla jól kifejldött 14

13. Felül szürke vagy sárgás- szürke pikkelyekkel fedett. Az el-

tör háta mindkét oldalának közepén 1^1 hátrafelé széle-

sed, az oldalszegély mentén pedig keskeny íves sáv van,

a hosszanti középéi teljes. Az ormány középs éleoskéjének

mindegyik oldalán 1—1 sekély, fehér szrökkel fedett barázda

van. A has és a lábak jól láthatóan harmatosak. Hossza
7-5—13 mm., szélessége 3—5-5 mm. — Elfordul Európa

déli felében, faunánkban elterjedt és gyakori, (costatus Fabr.)

16. cinereus Schrnk.

— Felül okerbarnán beporzott, az eltör hátán keskeny fehér

vagy sárgás oldalsáv van, melynek folytatásaként a

szárnyfedk vállán kis folt és ugyancsak a szárnyfedk

második pontsora tövében hasonlószin kerek folt van. Az
eltör háta ránczolva-pontozott, a kiemelked lécz csak elül

éles. A has fát3'-olozott, a lábak nem harmatosak. Hossza

10—11 mm., szélessége 3-6—4-4 mm, — Elfordul Közép-

és Dél-Európában ; Magyarországon (Budapest, Segesvár,

Fiume) nagyon ritka. 17. graminictis Panz.

14. A haslemezek szimetrikusan sötéten foltosak, a foltok oldalt

némeljdíor összefolynak. — 8. alnem : Chronioderus Motsch. 15

1 Ezt a ré]3abogarat, mely a gazdasági irodalomban többnyire Cleonus

betavorus név alatt szerepel, elször Reitter említi (Deutsche Entom. Zeitschr.

1903, p. 205) hazánkból. Magam magyarországi példányt nem láttam és egy-

általában azt hiszem, hogy a betavorus név alatt ismeretes állat nem más

mint a Cl. punctiventris, a M. Nemzeti Múzeum kelet-európai hetavorus-sx is

ennek bizonyultak.



— A haslemozeken nincsenek sötéten szrös szimetrikus foltok

vagy harántsorban elhelyezett csupasz foltok 16

15. Az eltör hátán nincs sötét csupasz oldalsáv, ezt csak elül

jelzi egy kis folt. A bogár felületét nagyon srn álló fehér,

szürkés-fehér vagy sárgás-fehér pikkelyek fedik, a fej, egy

hátrafelé ersen kiszélesed sáv az eltör hátán, egy folt a

vállon, egy harántcsík a szárnyfedk közepe mögött és egy

folt a csúcs eltti kidudorodás körül sötét és többé-kevésbé

csupasz. Az eltör háta erteljesen ránczolt és pontozott.

• Hossza 7—10-5 mm., szélessége 2-8—3-8 mm. — Elfordul

Európában és Szibériában ; Magyarországon a síkság és

dombvidék lakója ; nem ritka, {affinis Schrank., niveus Boisd.,

albidus Fabr., herolinensis Gmel.) 18. fasciatus 0. F. Mull.

— Az eltör hátán sötét és csupasz oldalsáv van, mely a szárny-

fedkön folytatódik és ezek elüls harántcsíkjával egyesül.

A szárnyfedk második harántcsíkja fokozatosan keskenyed-

vén a csúcsig terjed. Az egész testet különben fehéres pikke-

lyek srn fedik. Hossza 7— 11 mm., széleissége 2 5—3-6 mm.
— Elfordul Dél-Oroszországban, Szibériában és Magyar-

országon a Nagy Alföldön (Budapest, Gödöll, Kecskemét,

Keczel, Hajós, Nagyvárad, Pécs, szöd, Deliblat) ; ritka.

(scalaris Fisch., Jiamatus Gebl., picipes Fahrs.)

19. declivis Oliv.

16. Az eltör háta a szem mögött nem lebenyszeren elrehúzott,

itt egyenltlen hosszúságú pillaszrök fedik. Az ormányon

két barázda van. — 9. alnem : Cyphocleonus Motsch. . . 17

— Az eltör háta a szem mögött lebenyszeren elrehúzott,

pillaszrök nem fedik vagy ha ilyenek is vannak jelen, ezek

rövidek és egyenl hosszúak 20

17. Az ormány közepén végigvonuló élen nincs elül barázda . 18

— Az ormány közepén lev élen elül barázda van .... 19

18. Az eltör háta oldalt az elüls széle mögött hirtelen bef-

zdött, az ormány a homloktól elkülönített. Fekete, az ormány

két barázdájában, az eltör hátán reczét alkotva és a szárny-

fedkön egyes csupasz foltok és néhánj^ szürke vagy barnás

szrfolt kivételével fehéres pikkelyekkel fedett. Az eltör

hátán és .
a szárnyfedk tövén ersen kiemelked fényes

ránczok és szemölcsök vannak. Hossza 8—14 mm., szélessége

2-6—4-5 mm. — Elfordul Európában, a Kaukázusban és

Perzsiában ; faunánkban elterjedt és nem ritka faj. {niar-

moratiis Fabr.) 20. tigrinus Panz.

— Az eltör háta elül befzdés nélküli, az oldalak ennél-

fogva ívesen kerekítettek, az ormány nincsen a homloktól
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elkülönítve, a két mély barázdája pedig csak a homloktól a

csápok tövéig terjed. Sárgás-barna pikkelj'-ekkel srn fedett,

az ormány két barázdája, az eltör hátának középs hosz-

szanti sávja, harántcsíkja és oldalsávja, a szárnyfedk rézsú-

tos csíkokat képez foltjai és a test alul fehér pikkelyekkel

fedett. Az eltör hátának és a szárnyfedk tövének kisebb

kiemelked szemcséi és a szárn3^fedk egyes pontjai nem
pikkelyesek, feketésen eltnk. Hossza 9-5—15 "5 mm., szé-

lessége 3—o'8 mm. — Elfordul Magyarországon (Budapest,

Peszér, Kalocsa, Sátoraljaújhely, Tolcsva, Brassó, Resícza,

Deliblát), Szmirnában, Teneriffán és Szenegáliában ; nálunk

ritka. {acJiatesides Chevr., morhülosus auct. non Fabr.)

21. Achates Fahrs.

19. A szárnyfedk rövidebbek, a vállon belül és a paizsocska

körül alig láthatóan benyomottak, a szrözet rövid és vékony.

Az ormányon három barázda van, a középs azonban sokkal

finomabb és rövidebb mint a szélsk. Fekete, az ormány
barázdái, az eltör hátának középs és két oldalsávja és a

szárnyfedk foltosán finom szrökkel fedettek. Hossza 8— 11

mm., szélessége 3-5—4 mm. — Elfordul Európa déli felében

;

Magyarországon (Párád, Pilis-Aíarót, Nyitra, M.-Laborcz,

Szinna, Vulkán, Nagyszeben, Kerczi-hegység, Királyk, Seges-

vár, DicsRzentmárton, Temesvár) ritka.

22. trisulcatiis Hbst.

— A szárnyfedk hosszabbak, a vállon belül és a paizsocska

körül mélyen benyomottak, a szrözet hosszabb és vastagabb.

Színre nézve elbbi fajhoz hasonló, a szrözet fehéres-szürke.

Hossza 9—12 mm., szélessége 3'5—4 mm. — Elfordul Dél-

Oroszországban és Ázsia határos nyugati részében, nálunk

pedig Vánky szerint Szeged környékén, {occultus Fahrs.)

23. altaicus Gebl. var. adutnhratus Gyllh.

20. A lábszárak alul nem szemcsések. A hátsó lábfej harmadik

íze alul teljesen szivacsos. A paizsocska jól látható. — 6. a,l-

nem : 3Iecaspis Sghönh 21

— Legalább az elüls lábszárak alul szemcsések. A has harmatos 24

21. A has fátyolosan harmatos 22

— A has élesen harmatos 23

22. Az eltör hátának sávjai mélyek és szélesek, szürkés-fehér

szrökkel fedettek. A szárnyfedk 1, 2, 7, 8. és 9. köztere

egészen, a 3. a csúcs kivételével, a 4, 5 és 6, foltokra meg-
szakítva srn szürkés-fehér szrökkel fedett. Hossza 9—10

mm., szélessége 3'9—4*2 mm. — Elfordul Dél-Európában,

Algírban és Sziriában; Magyarországon (Budapest, Sátoralja-



7í

újhely, Tolcsva, Czéke, Varaimó, Szciit-Erzsébet) ritka, {coeno-

hita Oliv.) 12. striatellus Fabr. ^
— Az eltör hátának sávjai keskenyek és nem mélyitettek.

A szárnyfedk laposan harántul domborúak, legfeljebb a

negyedik és ötödik köztérben van néhány sötét folt, külön-

ben finoman és nem srn szürkésen szrösek. Az eltör

háta finoman pontozott. Hossza 6"5—9'9 mm., szélessége

2'5—4 mm. — Elfordul Dél-Európában, Magyarországból

eddig csak Szent-Erzsébetrl (Szeben vm.) ismeretes.

13. nanus Gyllh.

23. Fekete, szürke szrökkel fedett, a szárnyfedk negyedik és

hatodik köztere megszakítva szrös, az eltör hátán négy

gyengén bemélyedt szürkés-fehér sáv van. Az ormányon

három kiemelked élecske van, ezek között pedig két barázda.

A szárnyfedk kétszer oly hosszúak mint szélesek. Hossza
8-5—13 mm., szélessége 3-6—5 mm. — Elfordul Közép- és

Dél-Európában. Faunánkban elterjedt, de elég ritka faj.

(lucrans Hbst.) 14. alternans Hbst.

— Fekete, szürke szrökkel fedett, a szárnyfedk harmadik és

nyolczadik pontozott barázdája között nagy sötét folt van,

mely oldalt elrefelé a vállig terjed. A szárnyfedk körül-

belül másfélszer oly hosszúak mint szélesek. Hossza 8—9'4

mm., szélessége 3-2—3-7 mm. — Elfordul Dél-Európában,

Dél-Oroázországban és a Kaukázusban, nálunk Fiume körül

és Horvát- s Szlavonországokban (Papiik-hegység, Bukova-

kusa, Cirkvenica) fordul el. {cunctus Fahrs., moerens Fahrs.)

15. caesiis Gyllh.

24. Az ormány középs éle nem barázdás. A hátsó lábfej har-

madik ízének talpa nem egészen szivacsos, a tor és a szárny-

fedk szemcsézettek.— 10. alnem : Adosomus Faust.— Fekete

vagy szurokbarna, felül fehéres- szürke foltokban tarkázott,

a szárnyfedkön e foltok szabálytalan harántcsíkok irányában

elhelyezettek. A has gyengén és fátyolozottan harmatos'.

Hossza 9-5—16 mm., szélessége 3'3—6 mm. — Elfordul

Európa déli felében és Magyarországon (Kalocsa, Nagyvárad,

Pécs, Zircz, Sopron, Keszthely, Villány, Bártfa, Sátoralja-

újhely, Hátszeg, Nagyszeben, Khalom) s Horvátországban

(Bukova-kusa) ritka. (Fahrícn Gemm.)

24. roridus Páll., F.s:br.

— Az ormány középs éle egész hosszában vagy csak elüls

felében barázdás. A hátsó lábfej harmadik ízének talpa tel-

jesen szivacsos. A paizsocska jól látható. — 11. alnem:

Cleonus Sghünh. — Az ormány három barázdája majdnem
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egyforma széles. Fekete, srn pontozott, az eltör háta és

a szárnj^fedk töve szemcsés, elég" srn szürkésen szrös,

az eltör hátának közepén lev sáv és két sáv oldalt fehé-

resen szrös, a szárnyfedkön két kívülrl felfelé rézsútosan

haladó sötét csík van. Hossza 10—19 mm., szélessége 4—5*9

mm. — Elfordul Európában, Észak-Afrikában és Ázsia

némely vidékén ; Magyarországon elterjedt ; közönséges faj,

mely mint a répa kártevje, figyelemreméltó, {sulcirostris Linn.)

25. piger Scop.

Változata: Némely vidéken hatalmas nagy példányok

fordulnak el, melj^ek teste szélesebb is, színezdésük pedig

egyenletes szürke vagy sárgás-barna, az eltör hátának vilá-

gos sávjai nagyon gj^engék, a szárnyfedk két rézsútos csíkja

elenyészett s helyettük némelykor a közterek szrözete sötét

pontok által megszakított. Hossza 15— 18 mm., szélessége

5-5— 6'5 mm. — Elfordul a törzsfaj között, Magyarországon

(Budapest, Szeged, Mezhegyes, Ulma, Pécs) ritka, [impexus

MoTSCH. var. scutelloJus Boh.

Magyarország pillangói.

Irta: A. Aigner Lajos.

XXXII.

3. Thecla Ilicis Esp.

EsPER, Die europ. Schmetterl. in Abbild. I, p. 353 (1777). —
HtJBNER, Samml. europ. Schmetterl. fig. 378—379 (1776). — Linceus

Fabricius, Mant. Insect. II, p. 69 (1787).

A szárnyak sötétbarnák, a hátsó szárny második ere apró

farkszer nyulványnyal végzdik, zugában vörös petty van. A ns-
tények elüls szárnyán nagy rozsdavörös folt jelentkezik. Alul a

szárnyak világosbarnák, rajtuk fehér csík fut végig, mely a szárny

zugában V-alakot nyer ; a szegélj^ mentén 4—5 feketén szegélyezett

vörös petty áll. Kifeszítve 32—38 mm. nagyságú.

Magyarországon elterjedt és nem ritka. Június elejétl július

közepéig tölgyesekben repül tölgyfák, fagyai {Ligustrum vulgare)^

gyalogbodza, szeder és virágzó kakukf {Tliymus) körül.

Változatai közül nálunk kett fordul el.

Az db. Cerri Hb. nstényének elüls szárnyán nagy rozsda-

vörös folt terül el, ez azonban nem oly élesen határolt, mint pl. dél-

francziáországi példányokon. Hasonló, de halványabb rajzot Dahl-
STROEM Gyula eperjesi hímeknél is megállapított.
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A var. caudatida Z. abban különbözik a törzsfajtól, hogy
farkocskája hosszabb. Délkeleti alak, mely nálunk Dalmácziában

található.

A hernyó halványzöld, finom vöröses szrökkel fedett, haránt-

vonalakkal és oldalsávval, a fej és els lábai feketék. Hossza 22—25

mm. Május végéig tölgyön és szilfán {TJlmus campestris) található.

A báb barna, potrohrészén három sorban elhelyezett fekete

ponttal.

Szomszédságunkban mindenütt elfordul, igy Alsó-Ausztriában,

Karinthiában, Sziléziában és Oláhországban. Elterjedési köre Szilé-

ziától Kis-Azsiáig és Portugáltól a Kaukázusig terjed.

4. Thecla Acaciae Fabr.

Fabricius, Mant. Insect. p. 69 (1771). — Hübner, Saraml. europ.

Schmetterl. fig. 741—746.

A szárnyak sötétbarnák, a hátsó szárny második erén fark-

szer nyúlvány, zugában pedig 1—2 vöröses-sárga petty van. Alul

szürkés-barna, tövén némi halvány zöldes-szürke tünettel ; mindkét

szárnyon fehér, kissé csipkés csík fut le, a hátsó szárny szegélyén

pedig piros pettyek sorakoznak, melyeket belül 3—4 fehérszél fekete

hold határol. Kifeszítve 30—35 mm. nagyságú.

Az egész országban elterjedt, de csak helyenként gyakori.

Május elejétl június végéig repül és leginkább kökénybokron és

virágzó kakukfüvön szeret ülni.

A hosszú farkocskával biró var. abdominalis Gerh. nev változat

egy példányát Anker Lajos állítólag Budapest környékén fogta és

ugyanott a törzsalaknak egy ibolyás példányát is.

A hernyó sárgás-zöld, hátán ketts sárga vonal és oldalt sárga

harántvonalacskák futnak le, a lábak fölött pedig szintén sárgás vonal

van. Május elejétl június elejéig kökényen található.

Elfordul szomszédságunkban Alsó-Ausztriában (VI—VII),

Karinthiában, Tirolban, Csehországban, Galicziában, Bukovinában és

Oláhországban (VII) és Bolgárországban (IV). Elterjedési köre a

Pireneusoktól a Kaukázusig és Triertl Granadáig terjed.

5. Thecla P.runi Linn.

Linné, Syst. Nat., Ed. X, p. 482 (1758). — Esper, Die europ.

Schmetterl. in Abbild. I, t. 19, f. 3 ; t. 39, f. 1 (1777).

Sötétbarna, a hátsó szárny második erén farkszer nyúlvány

és szegélyén, némelykor az elüls szárny zugában is, néhány vöröses-



sárga petty van. A hímek elüls szárnyán a középsejt vége felé

benyomott apró hely mutatkozik. Alul vöröses-szürke, mindkét

szárnyon kékes-fehér csík fut le, az elüls szárny szegélyén pedig

2—3 kékes-fehér szél fekete pont áll, a hátsó szárny szegélyén

vörös sáv van, melyet belül 6—7 kékes szél fekete pont szegélyez.

Faunánkban elterjedt, de mindenütt elég ritka. Május végétl

július közepéig repül szilvafa-félék körül.

A rozsdaszín szegélypettyek a hímeknél többnyire alig lát-

hatók, a nstényeknél némelykor egészen hiányzanak.

A pete fehéres-zöld, a hernyó világoszöld, feje sárga, hátán

fehéres-sárga hosszanti és finom harántvonalak vannak. Hossza

23 mm. Májusban található kökényen, szilván, bengén (Bliamnns

cathartica) és mandulán. A báb barna, tora mögött ersen befzdött.

A szomszéd országok közül elfordul Alsó-Ausztriában (VI[),

Karinthiában és Oláhországban (VI—VII), Morvaországban és Gali-

cziában (VI), Sziléziában (V—VI), Bukovinában (V—VII) és Bolgár-

országban (IV). Elterjedési köre Finnországtól Granadáig és Angliától

az Amur vidékéig terjed.

6. Thecla (Callophrys) Rubi L.

Linné, Syst. Nat., Ed. X, p. 483 (1758). — Esper, Die europ.

Schmetterl. in Abbild. I, t. 21, f. 2 (1777).

A szárnyak sötétbarnák, a hátsó szárny fogazott. Alul élénk-

zöld, mindkét szárnyon fehér pontsor fut végig, mely az elüls

szárnyon azonban sokszor elenyész. Kifeszítve 25—30 mm.
Országszerte gyakori és két nemzedéke május elejétl június

közepéig és június végétl július közepéig repül. Leginkább virágzó

kakukfn (Thynius), zanóton {Cytistis)^ somon és egyéb bokrokon

található.

Gyakoriak az olyan példányok, melyek átmenetet képeznek az

ab. immaculata FucHs-hoz, amennyiben azoknál csak az elüls szegély

eltt találunk egyetlen fehéres pettyet. Az ab. immaculata hátsó

szárnyán alul nincs egyetlen fehér petty sem.

A hernyó fszin vagy sárgás-zöld, hátán sárga vonal, lábai

fölött fehéres-sárga sáv fut le, feje barna. Hossza 18—20 mm. Június

elejéig és augusztusban a következ növényeken található : zanót

(Cytisus nigricans)., kökény, szibaraczk, rekettye, seprzanót (Sarotham-

nus vulgáris)^ szaka {Sedum jxtlustre), kakasfej (OnobrycMs sativa).,

málna, vörös áfonya, som- és nyírfa. A báb barna, a stigmák vilá-

gosabbak ; teste zömök. Moha vagy alom alatt telel ki.

Élsködi közül két légyfaj ismeretes, ezek a Parexorista

tritaeniaia és confinis.



Szomszédságunkban elfordul Alsó- és Fels-Ausztriában és

Sziléziában (IV—V), Karinthiában (IV, VI), Morvaország és Gali-

cziában (V), Bukovinában (V—VII), Oláhországban (V—VIII), Salz-

burgban és Bolgárországban (IV). Elterjedési köre Laphontól Algirig

és Francziaországtól az Amurig, illetleg Észak-Amerikáig terjed.

7. Thecla (Zephyrus) Quercus L.

Linné, Syst. Nat., Ed. X, p. 482 (1758). — Esper, Die europ.

Schraetterl. in Abbild. I, t. 19, f. 2. (1777).

A hímek szárnya ibolyáskék széles fekete szegélylyel, a ns-
tényeké sötétbarna, az elüls szárny tövén két ibolyás tünet hosz-

szanti folttal. Alul világos selymesszürke, fehéres csíkkal, mely az

elüls szárny elüls szegélyétl a hátsó szárny bels szegélyéig fut

és itt W-alakú szöget alkot, ez eltt pedig két sárgás-vörös keret

fekete vak szem van. Kifeszítve 26—31 mm.
Hazánkban gyakori, tölgybokrok körül röpköd, azok levelén ül,

este felé a fákat magasan körülrajozza.

Az ab. hellus Gerh. elüls szárnyán 2—3 rózsaszín pettyet

mutat. Nagyon ritka, kevés helyen figyelték meg.

A hernyó szennyes testszín vagy sárgás-barna, hátán egy

sor kiálló háromszög sárgás folttal, oldalt sárga sávval, feje barna.

Hossza 22—24 mm. Május közepétl június közepéig tölgyféléken él

és lomb alatt bábozódik a földön. A báb oldalt kerekített, barna,

sötétebb pontokkal díszített.

Élsködi közül a Parexorista confinis Fel. légyfaj ismeretes.

Elfordul az összes szomszédországokban, így Alsó-Ausztriában

(VI—VIII), Karinthia és Bukovinában (VI—VII), Morvaországban

(VII—VIII), Sziléziában (V). Elterjedési köre Stockholmtól Szardiniáig

és Angliától az Uraiig terjed.

8. Thecla (Zephyrus) Betulae L.

Linné, Syst. Nat., Ed. X, p. 482 (1758). — Esper, Die europ.

Schmetterl. in Abbild. I, í. 19, f. 1. (1777).

A szárnyak sötétbarnák, a hátsó szárny bels zuga és far-

kocskája vöröses-sárga, a hímek elüls szárnyán világosabb szegély

fekete középfolt, a nstényekén sárgás-vörös sávszer harántos nagy

folt van. Alul okersárga, az elüls szárnyon a szegély eltt tégla-vörös

harántos csíkkal, mely kifelé fekete és fehér szél, a hátsó szárnyon

vöröses-sárga csík fut le, mely mindkét oldalon fekete és fehér szegé-

ly. Kifeszítve 30—40 mm. nagyságú, délen nagyobb, északon kisebb.
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Hazánkban oiszágszerte található, de mindenütt ritka, rend-

szerint különféle bokrok vagy szilvafák körül röpköd vagy virágzó

gyalogbodzán ül. Július közepétl szeptember végéig repül.

Áz ah. Spinosae Gerh. hímjének elüls szárnyán egy nagyobb

és többnyire két kisebb vüágosabb folt van. Magyarországon eddig

csak Budapesten, Lipiken és Eperjesen figyelték meg. Dahlström

Gyula Eperjesen hasonló szinezés nstényt is gyjtött, melynél a

narancsszin szalagot azonban az erek 2—3 foltra osztották. Dahl-

ström a törzsfaj hermaphodita példányát is fogta, mely balra a cf,

jobbra a 9 jellemz tulajdonságait mutatta.

A hernyó kékes-zöld, hátán kiálló ketts sárga vonal fut le,

mely a fej eltt szétágazik, oldalt sárgás sáv díszíti, feje pedig barna.

Hossza 27 mm. Májns közepétl június végéig szilvafán, kökényen,

mandulán, zelniczen {Padus vulgáris)^ nyírfán és kajszínbaraczkon

található. Lomb alatt, a föld színén bábozódik.

Szomszédságunkban elfordul Alsó-Ausztriában és Sziléziában

(VII—IX), Fels-Ausztriában (VIII—IX), Karinthiában, Morvaország-

ban és Galicziában (VII), Bukovinában (VII—X) és Oláhországban

(VIII—X). Elterjedési köre Angolországtól Örményországig és

Francziaországtól az Amurig terjed.

Magyarország szú-féléi.

Irta Csíki Ern,

XVI.

2. nem : Crypturgtis Erichson.

A csápostor két ízbl áll és sokkal rövidebb mint a csápbunkó,

utóbbi tojásforma és fényl. A fej ersen lehajló, felülrl alig látható,

az ormány rövid. Az eltör háta egyenletesen pontozott. Az elüls

csípk majdnem érintkeznek, a mellt kimetszése nem terjed a csí-

pkig. A lábszárak szélesen lapítottak, elül szélesebbek, küls szög-

letük kerekített.

Ebbe a nembe kivétel nélkül apró fajok tartoznak.

A fajok meghatározó kulcsa:

1. A test felül fényl, majdnem sírna, az eltör háta többnyire

gyéren pontozott, a szárnyfedk pontsoraiban kerek pontok

vannak, a közterek jól kifejlditek és egy sorban elhelye-

zett néhány ponttal és hosszabb sörtével. A test színe fekete,

némelykor a szárnyfedk barnák, vagy az állat egészen barna. 2
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— A test felül fénytelen, az eltör háta pikkelyszeren ránczolt,

a szárnyfedk rovátkoltan barázdások, a pontok haránt-

rovátkákká kihúzottak, a közterek nagyon keskenyek, harántul

ránczoltak, sr finom pont- és sörtesorral. A finoman és

srn szrös test többnyire barna, a lábak barnás-sárgák,

ritkán sötétek 3

2. Az eltör háta gyéren pontozott és brszer en reczézett,

ezért nem ersen fényl. 1. pusillus.

— Az eltör háta srn és erteljesen pontozott, sima és fényl.

2. cribrellus.

3. Felül fénytelen, az eltör hátának pontozottsága nagyon
finom és alig látható, a szárnyfedk barázdái nem mélyek.

3. cinereus.

— Felül gyengén fényl, az eltör háta srbben és mélyebben

pontozott, a pontok elég jól láthatók, a szárnyfedk rovátkolt

barázdái mélyek. 4. numidicus.

1. Crypturgus pusillus Gyllenhal (parallelecollis Eichh.)

Hosszúkás, fényl, fekete, majdnem csupasz. Az eltör háta

hosszúkás, kissé hosszabb mint széles, finoman brszeren ránczolt

és gyéren pontozott, hosszanti középvonala sima. A szárnyfedk

olyan szélesek, mint az eltör háta a középen és kétszer oly hosszúak,

mint egjmttesen szélesek, mélyen pontozottan-barázdások, a közterek

szélesek, a középen egy sor egymástól távol álló ponttal. Hossza
1—1-1 mm.

Elfordul egész Európában, Algírban, Japánban és Észak-

Amerikában. Magyarországon (Trencsén, Tátrafüred, Tátraszéplak,

Bártfa, Hoverla, Nagytalmács, Szebenhegység, Kudsiri havasok

:

Chirpa) és Bosznia s Herczegovinában (Ruiste, Pesurici, Rogatica,

Trebevic, Visegrád, Cevljanovic, Vucjaluka) elterjedt, de nem épen

gyakori faj.

Tápnövénye els sorban a lúczfeny {Picea excelsa), de elfordul

még a következ tleveleken : Abies pectinata, Larix eurojmea^ Pimis

silvestris, P. strohus^ P. pinasier, P. pinea, P. austriaca, P. montana,

P. leucodermis.

Evenként úgy látszik két nemzedéke van, kés tavasszal rajzik

és mint kifejldött bogár, báb- vagy lárvaállapotban telel át. Rág-
ványa vízszintes anyamenetbl és srn egymás mellett futó keskeny

függleges lárvamenetekbl áll ; sok esetben azonban más szúfélo

meneteiben található az ott lev falisztben. Úgy a fiatalabb mint a

vén fákat támadja meg, kártétele azonban nem nagy és így alig

számbavehet, ennélfogva erdészeti szempontból alig bir nagyobb
fontossággal.
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2. Crypturgus cribrellus Reittek.

Domború, fényl barna, a lábak sárgák. Az eltör háta hosszabb

mmt széles, oldalai kerekítettek, elrefelé azonban jobban keskenyed

mint hátrafelé, a közepe mögött a legszélesebb, felületén srn és

erteljesen pontozott, különben sima és fényl. A szárnyfedk barázdái

finomak és srn állanak, a barázdákban srn és erteljesen pon-

tozottak, a varrat melletti barázda kissé mélyebb. Hossza 1'2 mm.
Elfordul Dalmácziában (Ragusa, Meleda),Dél-Francziaország-

ban és Korzika szigetén.

Tápnövénye a Pimis lialepensis. Oekologiai viszonyai ismeretlenek,

3. Cryptiu'giis cinereus Herbst {tenerrimus Sahlbg.)

Hosszúkás teste hengeres, szurokfekete, majdnem fénytelen,

szürke szrökkel fedett, a csápok és a lábak barnásak. Az eltör

háta kissé (9) vagy jóval (cf) hosszabb mint széles, fénytelen, felül

ersen domború, nagyon finoman és srn pontozott, oldalai kerekí-

tettek, hátsó szögletei lekerekítettek. A szárnyfedk barázdái nem
mélyek és nagy harántos pontok által harántul rovátkoltaknak látsza-

nak, a közterek keskenyek. Hossza V2— 1'5 mm.
Elfordul egész Európában és Algírban. Magyarországban

. (Menczul-hegy Máramaros vármegyében, Brassó, Bodzái hegység)

és Bosznia-Herczegovinában (Ruiste, Mokro) ritka.

Tápnövénye az erdei feny {Pimis süvestris), azonkívül P. leu-

codermis, lialepensis, st>'ol)us, austriaca, pinaster és Picea excelsa. Évente

két nemzedéke van, elször tavasz végével, másodszor októberben

rajzik. Rágványa teljes határozottsággal még nem ismeretes, több-

nyire más szú-fajok meneteiben található. Elszeretettel a fiatalabb

fákat (15—30) éveseket támadja meg, ahol az ágakon, ritkábban a

törzs alján található. Erdészeti szempontból nem bir nagy fontossággal.

4. Crypturgus nuniidicus Ferrari (mediterraneus Eichh., dubius Eichh.

Teste hosszúkás és hengeres, szurokfekete, gyengén fényl, a

csápok és a lábfejízek barnás-sárgák. Az eltör háta nem vagy

kissé (?) vagy jóval (cf) hosszabb mint széles, oldalai majdnem
egyenesek és párhuzamosak, tövén lemetszett, felül finoman, srn
és mélyen pontozott. A* szárnyfedk pontozott barázdái mélj^ek, a

pontok szélesre kihúzottak, rovátkaszerek, a közterek keskenyek,

a varrat mellett kiemelkedk, nagyon finom pontsorral. Hossza

r2—1"6 mm.
Elfordul Dél-Európában, Algírban és a Kaukázusban, nálunk

csak Dalmácziában (Meleda, Lesina) és Herczegovinában (Drieno).

Tápnövénye a Pinus halepensis, továbbá a P. pinaster és P. leu-

codermis. Rágványa és életviszonyai ismeretlenek.
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Gyjteményem néhány eltér lepkéjérl.

Irta : Pillich Ferexcz.

Alábbiakban lepkegn^üjteményem több eltér példányának, ille-

tleg példány-csoportjának leírásával az illet fajok tanulmán3''0zá-

sához óhajtok anyagot szolgáltatni. A lepkék egy része nem hazánkbeli,

de ezeket is én gyjtöttem az illet országokban.

Papilio Podalirius L. — E lepke törzsalakjának elüls szárnyán

lev ötödik sávját vizsgálván, nem találkozott oly példány, melynél e sáv

egj^enletes lefutású lett volna. A hátsó közép-érnél a szárny világos-

sárga alapszíne ékalakban többé-kevésbé behatol e fekete sávba.

Az ab. undecimlineatus Eim. egyik (Simontornya, 1908. V. 13.)

példányánál a szóbanforgó sávnak a hátsó közép- ér alatti része felé-

njnre megvékonyodott és közvetleniíl a fels, osztott sávrésznek bels
csíkja alatt osztatlanul folytatódik a szárny bels szegélyéig.

Egy másik ab. imdecimlineahis (Simontornya, 1905. május.) pél-

dán3mál nevezett sáv hasonlóan megvékonyodva a fels osztott sáv-

résznek küls csíkja alatt húzódik le : a hátsó közép-érnél a szárny

alapszíne ék alakjában behatol e sávba.

Ismét egy ah. undecimlineatus (Simontornya, 1906. V. 8.) pél-

dánynál a szóbanforgó sáv fels, osztott része a hátsó közép-érnél

megsznik és egy sejt kihagj^ása után vékonj'-abban, osztatlanul

húzódik lefelé.

A Pajjillo Podalirius var. Feisthaineli Dup. nyári ivadékának,

az ah. Latteri AusT.-nak fekete potrohú példányai közül kiválik egy.

délfrancziaországi (Boulou, P3a^énées orientales, 1904. VII. 28.), mely-

nek potroha a var. Zancleus módjára fehéren behiutett.

. EucMoe Cardamines L. o^- (Styria : Thörl, 1904. V. 24.) fels

szárnj'-ainak nagy foltja narancsszín helyett fakó okersárga.

Theda Spini Schiff ab. major Rühl cT (Krajna: Adelsberg, 1907.

VII. 18.) 35 mm. és 9 (Karinthia : Eisenkappel, 1907. VII. 7.) 34 mm.,

mindkettnek fonákja sötétbarna, a törzsfaj simontornyai példányainak

világosbarna fonákjával szemben azonfelül mindkét példány elüls

és hátsó szárnj^ának fonákján lev fehér csík összefügg hajlott

ívet képez, holott a törzsfaj itteni 32—33 mm-es példányainak elüls

szárnyfonákján 'ev csík lefutás közben a küls szegél3'hez közeledik,

\xgy hogy a hátsó szárnj'fonákon a fehér csík 2 ram. -el beljebb
kezdi lefutását.

Zepliyrus qucrciis $. Az elüls szárny fels lapján rendszerint

kék foltú példányok között a simontorn^-ai erdben lila foltúakat is

fogtam, melj^eknél ez a többiektl elüt lila jelleg évek után is meg-
marad.
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Zephijrus querciis $ . ab. bella GERH.-nak unipunctus Tutt. válfaja

repked a simontornyai erdben.

ChrysopJianus Virgaureae L. cT. (Stájerország' : Schönstein, 1907.

Vn. 4.) A hátsó szárny fonákjának közepén lev többé-kevésbé ers
rajzú fekete ívecske e példánynál hiányzik.

Lycaena Alcon P, 1907. július 7. Eisenkappel-nél Karinthiában

fogott 24. cf és 9 példány elüls szárnya fonákjának tövét vizsgálva,

a bal és jobb szárnyon következnek találtam a tfoltok számát

:

1— 1 ; 1— ;
—0. (A Lyc. Icarus-nál tudvalevleg ez utóbbi változat

indokolja az ab. Icariiius ScR.-t.)

Vanessa Folyclúoros L. — A hátsó szárny felületének küls sze-

gélye mentén több fekete pont szokott sorakozni, Qgj simontornyai

(1901.) példán}^ azonban e helj^en pont nélküli.

MeUtaea Atlialia Rótt. (Tirol : St. Johann, 1904. VII. 5.) A hátsó

szárnj'fonák töve mellett összefügg széles, világossárga sejt-öv

foglal helyet, kívülrl kacskaringós, keskeny, barna (alapszín) v
által körülfogva ; e szárn3'^fonák további küls része rendes jelleg.

Melanargia Galatea L. (Simontornya, '1905. YI. 15.) A hátsó

szárnj'' felületének töve körül és az elüls szegély közepe táján egy-

egy foltocska van; a szárny középs részébl hiányzik a fekete

foltrajz, úgy hogy az szélesen fehérnek látszik, a szegélyen a rojtig

terjed széles fekete szalagban csak a hátsó zúg tájékán van 3 kis

fehér folt.

Melanargia Galatea L, (Simontornya, 1902. VI.) és Mel. Galatea

var. Procida Hbst. (Krajna : Adelsberg, 1907. VII. 18.) Mindkét pél-

dány elüls szárnyának fonákján két szemfolt van ; az egyik folt a

csúcsban, a másik ez alatt, a küls szegély közepe táján helyez-

kedik el.

Egy másik var. Procida-n (Itália: Pontebba, 1907. VII. 11.)

szintén két szerafolt van, de itt a foltok, a szárnyfonák csúcsában,

közvetlen egymás mellett vannak.

Melanargia Galatea ab. TJlbriclii Aig. (Krajna : Adelsberg, 1907.

VIL 18.) A hátsó szárny alapszíne a szokott fehéres szín helyett

krémsárga jelleget visel; e szárny felületén és fonákján fekete szegély-

sávban több kékes pont van.

Satyrus Circe F. (Délfrancziaország : 1904. VII. 24.) A simon-

tornyai példányoknál jóval nagyobb (83 mm.) ; barnás-fekete felüle-

tének hófehér sávjai elütök az itteni példányoknak gyengén krémbe
átmen fehér színétl. A déleurópai Circe-k valószínleg mind ilyen

elüt jellegek.

Satyrus Hermione L. — A quarneromenti (Buccari, Abbázia)

cf példányoknál a szárnj^felület széles szegély- sávja, kivált a hátsó

szárnyon sokkal világosabb, mint a tolnamegyei példányoknál. Ugyan-
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ottani 9 példányoknál az említett sáv szintén nem csontszín sár-

gás, mint a mi példányainknál, hanem jóval világosabb szennyes-

fehér szín.

Satyrus J.ctoeaEsp. (Délfranciaország: Avignon, 1904. VII. 24.)

Majdnem egyszín barna felületébl az elijls szárny csúcsán egy
nagy, alatta pedig a küls szegélj^ mentén három további kisebb

szemfolt válik ki ; e foltok a fonákon is láthatók.

Satyrus Actaea var. Cordula. (Délfrancziaország : Douzére, 1904.

VII. 24.) Az egyszín bársonyfekete felületbl az elüls szárny csú-

csán eg;y fehér pupilla tnik el.

Satyrus Drias Se. — Simontornyai ö" és $ példányoknál a

hátsó szárny felületén a hátsó zúgnál gyakran lép fel egy kis szem-

folt. Ugyanott fogtam az ab. tripunctatus XEUBGR.-t is.

Említést érdemel egy Dryas d" (Simontornya, 1905. VII. 28.)

melynél az elüls szárny két szemfoltja a felületen tiszta fekete'

míg a fonákon rendes pnpillás jelleg. — Egy másik cf-nél (Simon-

tornya, 1907. VIII. 15.) e két folt a szárnyfelületen nagy, kékpupillás

míg a szárnyfonákon szintén nagy, de tiszta fekete.

Pararge Hiera F. — 1904 május 25-én a stájerországi Hoch-

schwab-hegyláncz tövében fogott példánj^ok hátsó szárnya fonákjának

alapszíne többnyire barna volt, de akadt köztük lilaszürke pél.

dány is.

Parage Maera L. — A simontornyai példányok hátsó szárnya

fonákjának alapszíne barna, mint a Pararge Megaera ugyanottani törzs-

alakjánál. A Karinthiában (Villach, Eisenkappel) ésKrajnában(Kronau)

fogott példányok (több év július havában) eme szárnyfonákja mindig

sokkal világosabb, határozott szürke színt mutatott, akárcsak a Pararge

Megaera var. Lyssa B.

Pararge Acliine Scop. — A hátsó szárny fonákjának töve mellett

e lepkefajnál többnyire világos sáv vagy folt lép fel, egy karinthiai

példánynál (Eisenkappel, 1909. VII. 7.) azonban e ttér rajztalan.

ArJierontía Áiropos L. (Simontorn3^a, 1908. IX. 8.) A halál-

fejet mutató rajz rendszerint szürkés homlokrésze e példánynál feke-

tén beporzott.

Egy másik példánynál (Simontornya, 1908. X. 5.) az elüls szárny

fonákjának (rendesen igen ers rajzú) fekete középsávja alig látható.

Deilepliüa EuphorMae L. — Az elüls szárny felületén, az elüls

szegély közepe alatti olajzöld folton kívül, attól kifelé gyakran lép

fel Qgj kisebb folt is. Egy simontornyai példánynál e két foltot szé-

les fekete sáv köti össze.

Az elüls szárny felületének szegélyét simontornyai példányok-

nál szürke, rózsaszín és sötét-ibol3''aszinnek, sokszor pedig ezen

színek vegyülésébl származott jellegnek találtam.
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Ugyanezen példánj^oknál az elüls és hátulsó szárnyak szegé-

lyében, továbbá az elüls szárny középterében gyakran észlelhet

némi fekete beporzás. Nj^olczvan közül két példán^mál az elüls

szárny egész középtere sr fekete beporzást mutat, e kett egyiké-

nél azonfelül mindkét szárny fonákja is feketén beporzott.

Ino amvelopliaga Bayle. Egyes években e lepkefaj tömegesen

lepi el Simontornya vidékét. Tora és potroha hol fekete, hol zöld,

hol meg kék. Elfordul azonban, hogj tor és potroh nem egyszín,

például a tor fekete, a potroh pedig kék. A példán^'^ok javarészének

mindkét szárnya feketés, elfordulnak azonban szürkés szárnyúak is.

Arctia ViUica L. (o^. Simontornya, 1905. VI. 10.) A hátsó

szárny felületén a küls szegély mentén a hátsó zúg táján lev két

nagyobb fekete foltot fekete sáv köti össze.

Gastropaclia quercifolia L. var. et ab. aJmifolia Heuacker. —
1905 július havában fogták Crkvenicán.

Sahirnia Pyri Schiff. — Említést érdemel egy simontornyai cf

példán}?- (1909. IV. 29.), ennek a négy rendesen kifejlett szárnyon

kivül a baloldali elüls szárn^^a alatt egy ötödik szárnyacskája is

van, mely 19 mm. hosszú, feketés szinü és széles szürkés szegély

veszi körül.

A hátsó szárny felületén a szemfolttól kivül es hullámos sáv

eg3''es simontornj^ai példányoknál többé-kevésbé elmosódott. Egy
1903 tavaszán kelt példánynál azonban e hullámos sávnak nyoma
sincs ; itt a hátsó szárny szemfoltját körülvev világos középtér a

küls szegély felé fokozatosan elsötétedik. Ezen érdekes, még meg
nem figj^elt fajeltérést ab. Aigneri névvel óhajtanám megjelölni.

Saiurnia Pavonia L. o^ (Simontorny3, 1907. V. 10.) Az elüls

szárny felületén a küls hullámos sáv beljebb fut le mint rendesen,

úgy hogy a szemfoltot érinti.

Agrotis Promiba L. — Néhány száz simontornyai példányt át-

vizsgálván, a fels szárny felületének alapszínére nézve négy tipikus

szín példányt találtam u. m, : krérabarna, hamuszín, szürkés-barna

és feketésbarna alaj)színeket ; a kör- és vese-folt az összes példá-

nyoknál jelen volt.

Annál változatosabb képet nyújtanak az Agrotis Proniiba var.

innuba Tr. példányok. Az elüls szárnyfelület az QgyQS, jellemz pél-

dánj^oknál a következ alapszíneket mutatja : krémszürke, galamb-

szürke, világos- barna, vörös-barna, feketés barna és feketés-szürke.

A körfolt néha hiánj^zik ; Qgj feketés-szürke példánynál pedig a

vesefolt sem látható, csak a tiszta fekete csúcsfolt válik ki a szárny-

felületbl.

Agrotis xanthograjjha F. — Úgy a törzsfaj, valamint a változatok

példányainál a hátulsó szárny fonákján rendszerint egy^ a küls
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szegélylyel párhuzamos sötét sáv lép fel, mely azonban, uéha hiány-

zik. Egy var. cohaesa példánynál (Simontornya, 1907. VIII. 30.) a

körfolt hiányzik.

Acjrotis ijpsilon Rótt. — Ez év márczius 31-én és április 1-én

néhány $ példányt fogtam csalétken, mi azt bizonyítja, hogy e lepke

áttelel.

Leucania cilbipímcta F. — Simontornyai példányaim fonákja

többnyire rajzolatlan, a hátsó szárnyfonákon azonban gyakran, az

elülsn ritkábban, még ritkábban ezen felül mindkét szárny felületén

is fekete pontsor húzódik végig.

Taeniocampa stabilis View. (Simontornya, 1908. III. 30.)

Az elüls szárny felületén a kör- és vesefolt kerülete, továbbá a

hullámvonal barnás- sárga. A hullámvonal eltt hiányzik a fekete

pontsor.

Taeniocampa incerta Hufn. (cf. Simontornya, 1909. III. 24.)

Elüls szárnyának felülete egyszín barnás-vörös, a hátfolt és a

hullámvonal rajzával.

Plusia chrysitis L. — A nagyszámban fogott példányok egy

részénél az elüls szárny felületének két fémfény sávja zöld, másik

részénél ettl elüt aranyszín ; e sávok vagy külön vannak egy-

mástól, vagy a legkülönbözbb szélesség sávok által egymással

összekötöttek.

Litliostege griseata Schiff. ab. StöeMi nov. ab. (Simontornya,

1906. V. 14. — Mérete 29 mm.) Az elüls szárny felületén a csúcs-

ból sötét sáv húzódik le a bels szegélyig; 2 mm. -el beljebb ezzel

párhuzamosan egy második, szintén sötét, de valamivel élesebb sáv

húzódik végig a külstl a bels szegélyig.

Ezen új változatot Stöckl, Ágost lembergi lepkész tiszteletére

neveztem el.

Heliodes rupicola Hb.
Irta : Ulbrich Ede.

Május hó vége felé jelenik meg nálunk a Heliodes rupicola Hb.,

mely úgy szórványos elfordulása, mint szépsége és egyéb tulajdon-

ságainál fogva minden tekintetben leköti a gyjt figyelmét. Ez a

lepke szórványosan fordul el, de elfordulási helyein némely esz-

tendben éppen nem mondható ritkának. Nagy fürgesége és élénk-

sége, továbbá neutrális, a háttérrel gyorsan összeolvadó színezete,

nemkülönben apró volta azt hozza magával, hogy a lepke nehezebben
észlelhet és ritkábban hozzáférhet.
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Ked\'encz tartózkodási hel3'e a kakukfü (TJujjííiís), mely meg-

jelenése idejében éppen a legszebb virágzásban áll. Csak kivételesen

lehet a lepkét más növénj^en is találni, de csak azért, hogy gj^ors

röptében rövid pihent tartson. Röptében csak nagyon nehezen és

ritkán lehet megfogni, a mi apró zömök alkotásán alapuló roppant

ügyessége és gyorsasága, nemkülönben szárn3^ainak a környezettel

egybeolvadó színezetén alapszik.

A kakukfüvön elemében van, azon teljesen otthonosnak érzi

magát ; valóságos kéjelgéssel tartózkodik a buja illatú virágzaton,

amikor a biztonságára való óvatosságról is megfeledkezik és ilj^en-

kor közelíthet és fogható meg a legkönnyebben. Hosszabb ideig

azonban egy és ugyanazon a virágszálon soha sem idzik, hanem

ép oly ügyességgel és elegáncziával, amilyennel magát a bodor virág-

zat közé vetette, az illatos virágkehelj'-bl való néhány szippantás

után onnét újra felszáll és elrejDÜl, hog}'' megjelenésével egy más

virágot szerencséltessen. E tekintetben igazi csapodár. x\zonban soha

nem száll a közvetlen szomszéd virágokra, nem száll mint a szen-

derek virágról-virágra, hanem inkább az egynéhány lépésnyire tovább

es közeli kakukfü csoportra, hogy onnét is csakhamar tovább útra-

keljen. A virágraszállás pillanata és azon való rövid idzése a leg-

alkalmasabb és csaknem egyedüli idpont arra, hog}^ zsákmányul

ejthessük, mert máskülönben a már említett okoknál fogva csak

nagyon nehezen fogható meg.

Röpülési ideje nálunk május 20-tól körülbelül június 6-ig tart,

ellenben a közeli fejérmegj^ei Szaáron és a nógrádmegyei Yerczén
még június közepén és azontúl is találhatók egészen hibátlan, frissen

kikelt példányok, mi arra enged következtetni, hogy a csekély szé-

lességi eltérés daczára, ott az állat késbben jelenik meg és minden

valószínség szerint még június vége felé is található.

Különfélék.

Vadászfy Jen emlékezeténeTi. Folyó évi május 3-án elhunyt

Pilismaróton szorgalmas bogarásztársunk Vadászfy Jen m. kir. köz-

alapítványa erdtanácsos, pilismaróti erdgondnok. A megboldogult

a szepesmeg3'ei Imrefalván született 1846. évi április 11-én. Közép-

iskolai tanulmán3^ait Lcsén és Nagj^váradon, az erdészetieket a sel-

meczbányai erdészeti akadémián végezte. Erdészi oklevelének meg-

szerzése után CoBURG herceg magyarországi uradalmában nyert

alkalmazást, ahonnan a m. kir. vallás- és közoktatásüg^á miniszter az

igazgatása alá tartozó közalapítványi erdészeti ágazathoz nevezte ki.



A köztisztviseli pályán éppen a 40. esztendt töltötte, amikor a

halál hirtelen elragadta 64 éves korában. Szakavatott erdész lévén,

elöljáróinak figyelmét hamarosan magára vonta, úgy hogy már szol-

gálatának els éveiben erdgondnoki állásba jutott, sokáig volt

Budajiesten, utolsó állomása pedig Pilismarót volt. Tisztviseltársainak

önzetlen kollegája, alárendeltjeinek mindenkor igazságos és nemes-

szlv fnöke volt. Az erdgazdaságon kívül elszeretettel foglalkozott

méhészettel és rovartani kutatásokkal, de ott találjuk mindenütt, ahol

hazájának szolgálatot tehetett. Szaktudásának elismerése juttatta oda,

hogy tevékeny részt vett az 1885. -i országos és 1896. évi millennáris

kiállítás rendezésében, illetleg utóbbi kiállítás alatt mint bíráló-

bizottsági tag munkálkodott, mindkét alkalommal legfelsbb elismerés

érte a közhasznú közremködésért. A rovartannal mindig elszere-

tettel foglalkozott szabad óráiban s pedig nemcsak az erdgazdasági

szempontból fontosak kötötték le figyelmét, hanem egyáltalán szor-

galmasan kutatta lakóhelyeinek faunáját, amirl hátrahagyott bogár-

gyjteménye eléggé tanúskodik. Budapestrl eltávozván Pilismarótra,

felhívta budapesti ismersei figj^elmét ezen vidék gazdag és érdekes

faunájára, úgy hogy a budapesti rovarászok azóta minduntalan fel-

keresték e vidéket gyjtés czéljából, mely alkalommal nem egy

érdekes, de a tudományra nézve uj fajok is kerültek el. Egy ízben

a Természettudományi Társulat állattani szakosztálya szokásos pün-

kösdi gyjtkirándulását Vadászfy meghívására Pilismarót és vidé-

kére rendezte ; hogy ezen kirándulás olyan jól sikerült és szép ered-

ménnyel járt, azt tisztán az vezetésének és útbaigazításainak

köszönhettük. Nemcsak szakmája veszített benne egy kiváló munkást,

kartársai önzetlen kollegát és alárendeltjei igazságos és nemesszív-

fnököt, hanem a magyar rovarászok kis csapatja is fájlalja egyik

szorgalmas munkásának, mindnyájunk jó barátjának elhunytát. Nyu-
godjék békében hazánk azon földjében, ahol a természet nagyszer-

ségét oly gyakran csodálhatta. Csíki Ern.

Parthenogenezis ormányoshogaraTinál, Az Otiorrhynclms-nem.

fajai közül a 0. üirca-ra, vonatkozólag Ssilantjew orosz rovarász

1905-ben közölte kísérleteinek eredményét, melyek szerint ez az

ormányosbogár parthenogenetikus úton is szaporodik. Legújabban a

nálunk is közönséges és kártékonyságáról ismeretes Otiorrhynchus

ligustici'Yl közli Wassiliew hasonló megfigyeléseit. Ez a búvár

Oroszország jekaterinoslawi kormányzóságában tanulmányozta a bogár

biológiai viszonyait. E helyen a lárvák a luczernásokban okoztak

nagy karokat. WAssiLiBw-nek feltnt, hogy a gyjtött példányok

kivétel nélkül nstények voltak, amit a legpontosabb boncztani vizs-

gálat is megersített. A luczernásból szedett négy példány bábból

kifejldtek külön-külön üvegben a bogarak, melyek közül három
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nstény hamarosan elj)usztult, a negyedik pedig télen a meleg szo-

bában megkezdte petéinek lerakását. Egy hónapon keresztül 213

petét rakott le, melyek 50—70°/o-ból kikeltek a lárvák, ezek felneve-

lése azonban nem sikerült. Egy másik kisériet abban állott, hogy
néhány teljesen kifejldött, de még puha és ki nem szinezdött

bogarat is ásott ki nevezett luczernáson, ezeket külön elzárva tar-

totta. A példányok Qgy részét megvizsgálta Cholodkowski és meg-

állapította, hogy azok nstények voltak, továbbá hogy a receptacula

seminis-ben spermatozoonok nem voltak és hogy a petefészkek

kevéssé voltak kifejldve. A többi bogár szépen lerakta petéit, melyek-

bl 12—13 nap múlva kikeltek a kis lárvák. Csna Ern.
A bécsi rovartani egyesület mködése. Ez az egyesület most

adta ki az 1908. évi 19. jelentését, melynek egjdk-másik közleménye

minket is közelebbrl érdekel. A tagok (számszerint 54) majdnem
kizárólag lepkészek, ami a közölt czikkekbl is látszik, mert ezek

egynek kivételével mind lepkészeti tárgyúak. Az egyesületi össze-

jövetelek jegyzkönyvében olvassuk, hogy Bohatsch Ottó egy alka-

lommal néhány magyarországi lepkét mutatott be és pedig az Argynnis

FapMa ab. Marilláé AiGN.-t nemcsak eredeti termhelyérl Marilla-

fürdrl, hanem a szlavonországi Lipik vidékérl is, továbbá az ab.

nigricans CosMov.-t (o^9) Aradról. A közlemények során Mauer P.

a Colias Eclusa egy új eltérését írja le ab. nigricans néven a fels-

ausztriai Taufkirchen vidékérl, mel.ynél az elüls szárny széles oldal-

szegélye sötét fekete, az elüls szegéi}'' sárga foltjai alig jelzettek, a

hátsó szárny sárga szegélyfoltjai pedig hiányzanak, amennyiben a

széles fekete szegél^^sáv azokat teljesen elnyomja; a hátsó szárny

narancssárga középs foltja jól kifejldött, ezen szárny felülete külön-

ben zöldes-szürke pikkelyekkel fedett. Sterzl A. adatokat közöl az

alsó-ausztriai úgynevezett ,,Waldviertel" lepkefaunájáról. Meiszl Fr.

R. a Larentia ferrugata egy új eltérését írja le a bécsi Schneebergrl

és azt ab. Georgi-nak nevezi (elüls szárnya sötét sárgás-barna,

kesken}^ fekete elmosódott harántcsíkkal a t eltt és szintén elmo-

sódott szegélysávval, melyben az erek mentén hosszúkás rozsdabarna

foltok vannak; hátsó szárnya füstös-szürke, az erek végén apró

szegélyfoltokkal; a szárnyak rojtja füstös-barna). Dr. Wernbr F.

adatokat közöl Ausztria Orthoptera-faunájához, Hoffmann Fr. pedig

a Glockner-vidék lepkefaunájához. Dr. Schawerda Károly jelentést

tesz néhány lepkészeti gj^üjtkirándulásról, melyet és társai

Boszniába és Herczegovinába tettek és közli azon termhelyeket,

mel3^eket Rebel munkájában még nem sorolt fel. A felsorolásban

néhány új lepke leírását is találjuk, így a Colias myrmidone var.

balcanica Rbl. következ eltéréseit: Orciis, nígrocuneata, Aplirodyte

Stefánia, Anna, továbbá a Melitaea aurinia ab. halcaníca és Erebia
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manto var. osmanica-i. Hirschke százados a Parnassius Phoehus egy
új eltérését írja le ab. Barthae név alatt, melyet Dalnokfalvi Bartha
Viktor fhadnag'y gyjtött Sulden fölött Tirolban.^ Krone W. tanár

három új aprólepkefajt ír le: Elachista aljjella (az Alpok magasabb
helyeirl: Schneeberg, Groszglockner, Ortler stb.), Coleophora helich-

rysiella (Dalmáczia: Gravosa) és Lühocolletis lapadiella (Dalmáczia:

Lapad-félsziget Gravosa m.). Dziurzynski Kl, a Zygaena-nem egy-
néhány eltérését írja le és közli azoknak színes képét egy táblán,

melyen a fentebb említettek közül még több más újdonság jó képét
is megtaláljuk. Csíki Ern,

Charaxes Jasius Z,. a magyar tengertnelléken. Ezt a dél-

európai pillangót, nappali lepkéink egyik legnagyobbjai, évekkel
ezeltt Carlopagonál láttam repülni — a mit azonban senki sem
akart nekem elhinni. Végre f. évi június 12-én déli egy órakor zenggi

kertemben sikerült egy példányát fogni. Lepkénk Dalmácziában is

elfordul, ahol pl. 1906 nyarán Budua mellett Dr. Horváth Géza
nemzeti múzeumi osztályigazgató gyjtötte. A lepke hernyójának

tápnövénye az Arbutus Unedo nev déleurópai bokor, melyet a magyar
tengermelléken is kultiválnak, de akad belle vadonterm is, — így
tehát valószín, hogy a zenggi példány nem Dalmácziából származó

vándor, hanem lepkefaunánk bennszülött képviselje.

Dobiasch
,
Fbrencz.

Az esperanto-tniinyélv és a rovartani irodalom. Tudvalev
dolog az entomologusok eltt, hogy újabban majdnem minden nem-
zet a saját nyelvén írja le a tudományra nézve új fajokat is, a minek
következménye már most is a dolgozó entomologusok részérl nagy
nyelvismeretei igényel. Azon régi megállapodásnak, hogy minden új

állatot latin diagnózissal kell megismertetni, mindinkább kevesebb

követje akad és pedig azon egyszer okból, mert a latin nyelv

tanítása sok országban már a legkevesebbre terjed vagy egyáltalában

el is hagyták. Újabban pedig a latinon kivül az angol, franczia vagy

német nyelven való ismertetést kívánják kötelezvé tenni, a mi nem-

csak a kisebb, de nagy nemzetek (orosz, japán) sérelme, azért

másrészrl a közömbös esperanto-mnyelvet ajánlják a latin nyelv

pótlásául. Ez azonban nemcsak kívánság, hanem az els kísérlet

már meg is történt. Forel, a hangyák jeles ismerje és egyébként

is ismert svájczi tudós, ugyanis az esperantisták tudományos folyó-

iratának, az „Internacia Scienca Revuo" 1907. évi IV. kötetének

144. lapján Myrmecpcrypta Emeryi név alatt tisztán esperanto-mnyelven

egy új hangyafajt írt le és Wlieeleriella név alatt új hangya-nemet

vezetett a tudományba. Csua Ern.

1 Ezt az érdekes lepkét néhány nappal késbb ugyanott De. Kertész

Aea Í3 gyjtötte.
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A 3Icigyar Nemzeti Múseuin rovargyiijteményéneU gyara-

podása 1908-ban. A Nemzeti Múzeum 1908. évi állapotáról meg-

jelent jelentésben olvassuk, hogy a rovargyüjtemény ebben az esz-

tendben 54,060 példán3'-n3'al gyarapodott. Ezen szám az egyes

rovarrendek között következleg oszlik meg: Hymenoptera 13.501,

Coleoptera 11.578, Lepicloptera 4638, Diptera 14.534, Neuroptera 246,

Ortlioptera 392, Hemiptera 10.055. A rovargyüjtemény leginkább vétel

útján gj'-arapodott és pedig 38.423 példánynyal, a többi ajándék

(5171), csere (220) és gyjtés (10.246) útján került a gyjteménybe.

Az ajándékozók között találjuk Dr. Almásy Györgyöt, a ki tjansani

expedicziójának becses anyagát ajándékozta a múzeumnak. Az állat-

tári osztály' tisztviseli közül Dr. Horváth Géza igazgató Újhelyi

József preparátorral Krassó-Szörény vármegye hegyvidékén és az

Al-Dunánál, Dr. Kertész Kálmán múzeumi r Pest és Bars vár-

megyékben. Csíki Erxö múzeumi r Baranj^a vármegyében, Dr. Soós

Lajos múzeumi segédr Dalmácziában és Schmidt Antal segédr a

Bakonyban és Budapest vidékén gyjtöttek különféle rovarokat.

Csníi Ern.

Irodalom.

Dr, Ferdinánd Fax: Einige fossile Insekten aus den Kar-

pathen. (Zeitschr. f. wissenschaftl. Insektenbiologie. IV, 1908,

p. 99—100).

Szerz említi az Aeschna grandis L. nev szitakött a fehér-

pataki (Alacsony-Tátra) mésztuffából, egy szúféle rágványát Felek

(Szeben m.) vidékérl való fosszilis fenyfából, két legyet (Stratyomis

chaniaeleon L. és Ceria sp.) a gánóczi mésztuffából és a Solenopsis

fugax Latr. nev hangyát ugyancsak a feleki palásszénbl.

Csíki.

€siM Ern: Magyarország Bogárfaunája. II. kötet, 1. fzet.

1—80 1., 8 szövegközti rajzzal. Megjelent 1909. május 10-én.

A Bogárfauna legújabb füzete a Staphylinoideák hadának jel-

lemzésén kívül az idetartozó 11 bogárcsalád meghatározására szolgáló

kulcsot tartalmazza. A többi szöveg a Scydmaenidae, Clamhidae és

Süplúdae családok ismertetését foglalja magába, utóbbi családból

azonban csak a Liodini és Agyrtini nemzetségekre vonatkozó rész

jelenhetett meg. Új bogár a tárgyaltak közt csak egy volt, az Aga-



92

thiclüim rhinoceros Sharp. nh. ferrugineum, mely Bártfáról való. Annál

több azonban a helyesbít, valamint a faunánkra vonatkozó új adat.

Csíki.
*

Dr. 3Iax BernJtauer : Beitrag" zur Stapliylinidengattung
Sipalia. (Entomolog. Blátter. V, 1909, p. 102—104).

Többek között a faunánkból való Sipalia Deubeli nev új faj

leírását tartalmazza, melyet Deubel Fpjgyes g-yüjtött a brassói Czenkeii

és Alsó-Rákos mellett. Csíki.

Edni. JReitter: Coleopterologische Notizen. (Wiener Entom.

Zeitg. XXVIII, 1909, p. 110).

Jegyzeteiben említi szerz, hogy az általa leírt Saperda octo-

piímctata ah. sexpunclata-i (lásd Rov. Lap. XVI, p. 46) ugyanezen név

alatt Flbischer már elbb leírta (Wiener Entom. Zeitg. XXVII, 1908,

p. 14). Egy másik jegyzet szerint a kaukázusi HydropMlus sartus

Sem. nev vízibogár Budapest környékén is elfordul (Mihók Ottó

gyjtése.) Csíki.
*

JDr. A. Fleischer : Eine Koloritaberration des Stenus graci-

lipes Kr. (Wiener Entom. Zeitg. XXVIII, 1909, p. 110).

Szerz leírja a Stenus gracüipes ah. Wankai nev fajváltozatot

Herczegovinából (Igbar-völgj^), mely a törzsfajtól abban különbözik,

hogy alsó állkapcsi- és alsó ajaktapogatója barnás-sárga, a második

csápíz csúcsa és a többi egészen vöröses-barna, a lábfejeik sárgás-

vörösek. Csíki.

Pályázati hirdetés

a budapesíi m. kir. kertészeti tanintézetbe való felvételre.

A budapesti m. kir. kertészeti tanintézet okleveles kertészképz

három éves tanfolyamán 10 bentlakó rendes tanuló és korlátolt számú

kintlakó rendes tanuló felvételére ezennel pályázat hirdettetik.

Felvételi kellékek

:

a) Legalább 16 éves, legfeljebb 20 éves életkor, mely anya-

könyvi kivonattal igazolandó.

h) Hatósági bizonyítvány arról, hogy a pályázó büntetlen múltú

és kifogástalan magaviselet.
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c) Iskolai bizonyítváiw a középiskola 6 osztályának jeles ered-

ménynyel történt elvégzésérl.

d) Hiteles bizonyítvány arról, hogy a folyamodó a közép-,

avagy a polgári iskolai osztály elvégzése után valamelj^ nagj'-obb

rendszeres és ismertebb hazai kertészetben egy évet mint kertész-

tanuló töltött el és a kertészeti foglalkozáshoz szükséges képességet

tanúsított. Elnj^ben részesül az, a kinek magasabb iskolai képzett-

sége, vagy az elírt iskolai képzettségen kivül hosszabb idej gya-

korlati elképzettsége van.

e) Hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy a pályázó ép, ers

testalkatú ; teljesen egészséges, védhimlvel újra be van oltva, undo-

rító vagy fertz betegségben nem szenved, látóképessége mindkét

szemén külön-külön és együttvéve kifogástalan ; nem túlságosan

közel vagy távollátó és kifogástalan hallása van. A felvett tanulót

belépésekor az intézet orvosa is felülvizsgálja és végleges felvétele

ettl tétetik függvé.

/) A szül vagy gyám hiteles nyilatkozata arról, hogy a fel-

vett tanulót a szükséges ruházattal és eszközökkel saját költségére a

tanfotyam egész tartamára ellátja és a bentlakásért az évi 600 korona

ellátási dijat a szabályszer idben és részletekben megfizeti ; a kint-

lakó tanulónak pedig lakásáról és ellátásáról saját költségén gon-

doskodik.

Pályázók kötelesek a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi

miniszter úrhoz czimzett, kellen felszerelt és bélyegzett, sajátkezleg

írott kérvényeiket f. évi augusztus hónap l-ig a Kertészeti Taninté-

zet igazgatóságához (Budapest, I. ker., Ménesi-út 45.) beküldeni.

A nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter úr minden

évfolyamra 6, összesen 18 alapítványi helyet létesít, melyre szegénj'--

sorsú vagy árva, de jó magaviselet és jelesebb iskolai bizonyítványú

tanulók pályázhatnak.

Az alapítványi helyre felvett tanuló szülje vagy gyámja köte-

lez nyilatkozatot tartozik kiállítani arról, hogy az ellátási díjat meg-

téríti abban az esetben, ha ez alapítványi helyre felvett tanuló a

tanfolyam teljes elvégzése eltt saját akaratából hagyja el az intézetet.

Akik az alapítványi helyre pályáznak, kérvényükhöz hatósági

szegénységi bizonyítványt is tartoznak mellékelni.

Budapesten, (I. ker., Gellérthegy, Ménesi-út 45.) 1909. évi

június hónap 10-én.

A hudapesti in. Mr. Kertészeti Tanintézet igazgatósága.



„ROVARTANI LAPOK"
XVI. Bánd. Mai—Jtini 1909. 5—6. Heft.

S. 65. — Todesanzeige. Herr L. A. Aigner, der frühere Her-

ausgeber und Redakteur der „Rovartani Lapok", ist am 19. Juni d.

J., nach langer Krankheit und schwerem Leiden, ím Altér von 69

Jahren gestorben. Er war 12 Jahre hindurch nicht nur Redak-

teur, sondern auch einer der fleissigsten Mitarbeiter dieser Zeitschrift,

bis vor Jahresfrist eine schwere Erkrankung seine Arbeitskraft

unterbrach und der Tod einen der fleissigten Arbeiter der ungari-

schen entomologischen Literatur wegraffte. Diese Zeitschrift verlor

in ihm auch einen seiner Begründer, námlich sein Verdienst war,

das die „Rovartani Lapok" nach zwölfjáhriger Pause im Jahre 1897

mit dem IV. Bánd weitergeführt wurden. Sein Lebensbild und die

Würdigung seines Wirkens werden wir in einem der náchsten Hofte

veröffenthchen.

S. 66. — E. Csiki: Unsere Cleonus-Arten. — Eine der in

landwirtschaftHcher Hinsicht wichtigsten Rüssler-Gattungen ist die

Gattung Cleonus, derén meisste oder in gewissen Falién auch samm-

tliche Arten, die grössten Feinde der Zuckerüben sind. In früherer

Zeit kamen diese Rüsselkáfer kaum in Betracht, mit dem Aufschwung

der Rübenpflanzung kamen nun auch diese zum Vorschein und

wurden oft der ganzen Ernte gefáhrlich. Der landwirtschaílichen

Bedeutung zufolge wurde in unserer Literatur oft über diese Rüssel-

káfer, besonders aber über den gefáhrlichsten, über Cleonus puncti-

ventris Germ. geschrieben. Ausser den Wegweisern zur Bekámpfung

dieser Schádhnge, die von der Kgl. Ung. .Entomologischen Station

veröffentUcht wurden, behandelt J. Jablonowski, Direktor der Kgl.

Ung. Entom. Station, die schádlichen Arten sehr ausführlich in

seinem iu ungarischer Sprache erschienenem Werke : Die tierischen

Feinde der Zuckerrübe (Budapest, 1906). Wenn nun in der land-

wirtschaftlichen Literatur auch viel über diese Káfer geschrieben

wurde, so wurden die in Ungarn vorkommenden Arten bisher noch

keiner Revision unterzogen, was ja auch nicht so leicht war, da wir

ja einer Revision sámmtlicher paláarktischen Arten zuerst bedurften,

um nachher mit unseren Arten klar zu werden. Im Jahre 1904

erschien endiich die nicht ganz vollendete Revision der Cleoniden

des inzwischen verstorbonen ausgezeichneten Curculioniden-Kenners

J. Faust, welche Arbeit spáter durch E. Reitter ergánzt wurde.

Verfasser hat nun das Matériái der Sammlung des Ungarischen

National-Museums einer Revision unterzogen und eine Bestimmung-
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stabelle der in Ungarn vorkommenden Arten zusammeng-estellt, in

welcher die FAUST'schen Gattung-en aber nur als Untergattungen

behalten wurden. Die Revision stellte fest, dass Cleonus microcjram-

mus Gyllh. in Ungarn nicht vorkoramt und dass die in der Literatur

unter diesem Namen aufgeführten Exemplare sich als Cl. tetragram-

mus Páll. herausstellten. Ebenso ist Cl. crinipes Fhrs. zu streichen,

die Exeraplare sind Cl. cicatricosus Hpe. gewesen. Cl. excoriaius

Gyllh. kommt auch in Ungarn (Budapest, Isaszeg) und Dalmatien

(Sebenico) vor und wurde bisher von dem sonst háufigen Cl. nigro-

suturaüis Goezb nicht unterschieden. Cl. mixtus Fabr. scheint in

Ungarn auch nicht vorzukommen, die als mixtus bezettelten Exem-
plare erwiesen sich als Cl. varius Hbst. Eine sehr fragliche Art ist

der in der landwirtschaftlichen Literatur als Cleonus betavorus sehr

bekannte Schádling, dessen alterer Prioritátsberechtige Name Cl.

farinosus Fhrs. ist, Diese Art wird auch als in Ungarn vorkommetid

bezeichnet, die in der Literatur vorzufindenden Unterschiede reichen

aber kaum dazu die Art von Cl. punciiventris Germ. abzutrennen.

Die russischen Exemplare des betavorus der Musealsammlung erwiesen

sich auch nur als zu punciiventris gehörig.

S. 75. — Tj. a. Aigner: Die Tagfalter Ungarns. XXXIL
— Verfasser behandelt fortfahrend die Arten der Gattung Thecla^

und zwar : Th. Ilicis Fabr. (mit ab. Cerri Hb. und var. caudatula Z.),

Th. Acaciae Fabr. (mit var. abdominalis Gerh.), Th. Pruni Linn., Tli. Bubi

LiNN. (nebst Übergángen zur ab. immaculata Fuchs), Tli. Quercus Linn.

(nebst ab. bellus Gerh.) und Th. Betulae Linn. (mit ab. Spinosae Gerh.)

S. 79. — E. Csiki: Die Borkenkáfer Ungarns. XVL —
Es wird die Gattung Críjpturgus mit den Arten : pusillus Gyllh.,

cribrellus Reitt., cinereus Herbst und numidicus Ferr. behandelt.

S. 82. — F. Pillich: Über einige abweichende Lepidop-
teren meiner Sammlung. — Verfasser bespricht mehrere aber-

rante Exemplare seiner Sammlung die meistens aus der Umgebung
von Simonytornya, einige aber aus Süd-Frankreich, Steiermark,

Krain, Kárnthen und Italien stammen. Von Saturnia Pyri wird einen

áb. Aigneri nach Exemplaren von Simontornya (Com. Tolna) be-

schrieben. Bei diesen Exemplaren ist die ausserhalb des Augen-
fleckes liegende Wellenlinie der Hinterflügel ganz veiioschen und
der lichte Fleck ringsum des Augenfleckes wird gegen den Aussenrand
immer dunkler. —• Lithostege griseata ab. Stöckli, nach Herrn A.

Stöckl in Lemberg benannt und 14. Mai 1906 bei Simontornya
gesanimelt, misst 29 mm. ; am Vorderflügel zieht sich ein dunkler

Streifen vom Aussenwinkel bis zum Innenrand, ein zweiter schárferer

dunkler Streifen zieht sich mit ersterem parallel aber 2 mm. weiter

nach innen vom Aussen- bis zum Innenrand.
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S. 86. — E. VTbrich: Heliodes rupicola Hb. — Dieser

Schmetterling' kommt nur sporadisch vor, ist aber mitunter stellen-

weise nicht selten. Seine Lieblingspflanze ist Thymus, die zu seiner

Erscheiniingszeit in bester Blüte steht. Heliodes rupicola fliegt von

20. Mai bis 6. Jiini, ist aber z. B. bei Szaár und Verocze auch noch

Mitte Juni in frischen Exemplaren zu sammeln.

Kleinere Mitteilungen.

S. 87. — E. Csiki: Dem Andenken J. Vadászfy's. Forstrat

Jexö Vadászfy, ein eifriger Káfersamniler, ist am 3. Mai d. J. in

Pilismarót v^rstorben. Er wurde am 11. April 1846 zu Imrefalva

geboren, und stand eben 40 Jahre im Staatsdinst.

S. 88. — E. Csiki: Parthenogenese bei Curculioniden.

Es wird über WassuliIev's Beobachtungen referiert, der Parthenogenese

bei Otiorrhynclius ligustici feststellte.

S. 89. — E. Csiki beriobtet über den Wiener Entomologischen

Vérein (nacb dessen 19. Bericht 1908) bei welcher Gelegenheit

bemerkt wird, dass Dr. Aba Iü:rtész den im Bericht neubeschrie-

benen Parnassius Plioehus oh. Bartliae einige Tagé spáter als der

Entdecker ebenfalls bei Sulden sammelte.

S. 90. — F. Dobiasch: Charaxes Jasius L. im unga-
risclien Littorale. — Verfasser hat diesen südeuropáischen

Schmetterling der auch in Dalmatien vorkommt (Direktor Horváth

sammelte diesen bei Budua) nun auch bei Zengg gesammelt. Er ist

für unsere Lepidopterenfauna neu.

S. 90. — E. Csiki: Die EsjDerantosprache und die Ento-

mologie. — Verfasser berichtet, dass die schone lateinische Sprache

in neuerer Zeit in der descriptiven Entomologie nur wenig benützt

wird. Jede Nation beschreibt nova ohne lateinischer Diagnose in

seiner eigenen Sprache, wass grosse Sprachkenntnisse eines jeden

Entomologen erfordert. In neuerer Zeit wird versucht die Inter-

nationale Esperantosprache einzuführen. Prof. Forel ist der erste

der eine neue Ameise : Myrmecocrypta Emeriji in der Zeitscbrift

„Internaoia Scienca Revuo" (IV, 1907, p. 144) in dieser Sprache

beschrieben hat.

S. 91. — E. Csiki: Zuwachs der entomologischen Sammlung
des Ungarischen National-Aluseums im Jahre 1908. — Der Zuwachs
in diesem Jahre waren 54.060 Exomplare, davon Hymenopteren
13.501, Coleopteren 11.578, Lopidopteren 4.638, Dipteren 14.584,

Neuropteren 246, Orthopteren 392 und Hemipteren 10.055. Ein
werthvoUes Greschenk bildete die Tjanshan-Ausbeute des Dr. G.

Almásy.

Literattir.

S, 91. — E. Csiki bespricht Arbeiten von Pax, Csiia, Bernhauer,
Reitter und Feeischer.



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVI. KÖTET. 1909 JULÍUS—AUGUSZTUS. 7-8. FÜZET.

Nemzetközi rovartani kongresszus.

Az a tény, hogy a rovartan a nemzetközi állattani kong-resz-

szusokon csak alárendelt szerepet játszik, arra indított néhány angol

rovarászt, hogy külön nemzetközi rovartani kongresszus tartását

indítványozzák.

Az elmunkálatok végzésére megalakult egy ideiglenes „állandó

bizottság", mely elhatározta, hogy az I. Nemzetközi Rovartani
Kongresszust 1910 augusztus els hetére Brüsszelbe hívja össze.

A fczélok egyike a rovarászokat egyrészt az általános állat-

tannal, másrészt a gj^akorlati rovartannal közelebbi érintkezésbe

hozni, ezért az állandó bizottság minden harmadik évben nemzet-
közi kongresszus tartását indítvám^ozza és pedig- körülbelül mintegy
14 nappal az állattani kongresszust megelzleg-, hogj'' esetleges

általános fontosságú indítványok vagy elhatározások utóbbiakon is

elterjeszthetk legyenek.

A tárgj-ak, melyek megbeszélésre kerülnek és melyekbl el-
adások tartására az összes rovarászokat felszólítjá,k, a következk

:

rendszertan, nomenklatúra, boncztan, élettan, pszikologia, ontogenia,

származástan, slénytan, ökológia, mimikri, bionomia, állatíuldrajz,

orvosi és gazdasági rovartan és mzeologia.

A kongresszus tagjai lehetnek: alapítók és rendesek. Ala-

pító tagok azok, a kik egy- és mindenkorra 200 márkát fizetnek be
az összes megtartandó rovartani kongresszusok tagdíjáuak fedezésére.

Ezért a kongresszusok alkalmából megjelen összes kiadványokat

megkapják. A rendes tagok minden kongresszus alkalmából 20 márka
díjat fizetnek és ezért az illet kongresszus összes kiadványait díj-

talanul kapják meg. A tagok kíséretében lev hölgyek vag}- g3"er-

mekek minden kongresszus alkalmával 10 márka díjat fizetnek, az

összes kedvezményiekben részesülnek, de a kiadványokat nem kajD-

ják meg.

Rovartani Lapok. XVI, 7—8. (1909. VIU. 30.)
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Az ideiglenes állandó bizottság tagjai : E. L. Bouvier, H,

Rowla.nd-Brown, G. C. Champion, F. A Dixey, L. Ganglbauer, W.
Horn, A. Janet, K. Jordán, A. Lameere, G. B. Longstaff, E. B.

PouLTON és G. Severin.

A felsoroltak közül négj^en képezik egyúttal a végrehajtó-

bizottságot és 23edig úgy^ bogy : Horn képviseli Kelet-EnrójDát, bele-

értve Dániát, Németországot, Svájczot és Olaszországot, továbbá

Japánt, Janet Francziaországot a gyarmataival, Spanyolországot és

Portugáliát, Jordán Angolországot gj^armataival és Dél-Amerikát és

Severin Belgiumot, Németalföldet, az észak-amerikai Egj^esült Álla-

mokat és Mexikót.

A végrehajtó bizottság támogatására helyi bizottságok alakultak

az egyes országokban, melyek minden kérdésre felvilá^gositást adnak.

Az eddig megalakult hel^á bizottságok elnökeinek jegyzéke a követ-

kez :

Angolország : G. B. Longstaff — London.

Ausztrália : W. Froggatt — Sydney.

Ausztria: A, Handlirsch — Bécs.

Balkán-államok : P. Bachmetjew — Sofia.

Belgium : H. Schouteden — Bruxelles.

Dánia : A. Klöcker —• Kopenhagen-Valby.

Dél-Afrika: L. Péringuey — Capetown.

Dél-Amerika : H. v. Ihering — Sao-Paulo.

É.-Am. Egyesült Államok : H. Skinner — Philadelphia.

Francziaország : A. Grouvelle — Paris.

Japán : S. Matzumura — Sapporo.

Kanada : 0. J. S. Bethune — Guelph.

Magyarország : Dr. Horváth Géza — Budapest.

Németalföld : J. C. H. de Meijere — x\msterdam.

Németország : S. Schenkling — Berlin.

Norvégia : W. M. Schöven — Christiania.

Olaszország : A. Bérlése — Firenze.

Oroszország : N. J. Kusnezow — Szt.-Pétervár.

Spanyolország és Portugália : I. Bolivár — Madrid.

Svájcz : V. ScHULTHESS — Zürich.

Svédország : Y. Sjöstedt — Stockholm.

A brüsszeli kongresszus tisztikarában is már meg van a meg-

állapodás. Elnök lett: A. Lameere (Bruxelles), ftitkár: G. Severin

(Bruxelles) és pénztáros : A. H. Jones (London).

A brüsszeli világkiállítás alkalmával tartandó kongresszus tárgy-

sorozatát a jöv tél folyamán fogják megállapítani, egyelre csalc

arra nézve ttirtént megállapodás, hogy az állandó bizottság 1910

július 29-én tartja utolsó ülését és 31-én ismerkedési estély lesz.
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Augusztus elsején hétfn nyitja meg Laímeere elnök a kongresszust,

mely alkalommal a szakosztályok vezetségét is megválasztják.

Kedden (elnük Bouvier), szerdán (elnök Lameere) és csütörtök (elnök

Poulton) déleltt általános ülések, ugj'^anazon napokon délután pedig

szakosztáhd ülések lesznek. Pénteken (elnök Lameere) rekesztik be

a kongresszust. A záróülésen választják meg az új állandó bizott-

ságot, állapodnak meg a II. kongresszus helyét illetleg és meg-
választják annak elnökét. A kongresszus berekesztése után szombaton
kirándulás lesz az Ardennekbe.

Az általános ülésekre 1—2 hosszabb eladást terveznek franczia,

angol vagy német nyelven, melyek megíartására a végrehajtó bizott-

ság nevesebb rovarászokat fog felkérni. A világ cisszes rovarászait

pedig felkérik, bog}' rcivid eladásokat jelentsenek be a szakosztályi

ülésekre.

A helyi bizottságok^ mködésére vonatko.^ólag a következkben
állapodtak meg :

1. A bizottságot az elnök tagok kinevszésével a szükséghez

képest kiegészíti, esetleg az országban albizottságokat szervez.

2. A bizottság kötelessége a kongresszus érdekében minden
lehett elkövetni, az I. kongressus tömeges látogatása érdekében

közremködni, a kongresszus kiadványaira elfizetket (20 márka
tagdíj fejében) és alapitó tagokat szerezni. A kongresszuson nemcsak
a tudomám^osan mköd rovarászok vehetnek részt, hanem mindenki,

aki a rovartau iránt érdekldik.

3. A bizottság kötelessége pontos jegyzéket készíteni a követ-

kez czímekrl és azt a végrehajtó-bizottság tagjainak beküldeni :

a) a rovartan iránt érdekld összes magánemberekrl és

tisztviselkrl

;

b) az összes rovartani, állattani és orvosi egj^esületekrl

;

c) egyetemek és akadémiák állattani és orvosi karáról ; az

erdészeti-, keriészeti-, földmives-, bortermel-, selyemtermel stb.

intézetekrl ; az összes természetrajzi múzeumokról

;

d) a rovartani szempontból (a c) alattiak tekintetbe vételével)

tekintetbe jöv kereskedi czégekri;

e) az összes kormányhatóságokrói, melyek hatáskörébe vala-

melyik rovartani tanulmán}" tartozik. (Az illet tisztviselk pontos

czíme és állása megkívántatik).

4. Neves rovarászokat feUvérni, hogy eladások tartásával a

szaküléseken részt vegyenek.

1 A. kongresszus magj^ar bizottsága legközelebb meg fog* alakulni,

a mirl annak idején hü-t fogunk adni.
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5. Közbejárni, hogy a 3. alatt felsorolt hatóságok minél több

hivatalos kiküldöttel képviseltessék magukat.

6. Elterjesztést tenni a szakosztálj'ok meg'alakítása ügj^ében,

azok elnökének és jegyzjének és az állandó bizottság' új tagjainak

megválasztása ügyében.

Magyarország pillangói.

Irta: A. Aignek Lajos.

XXXIII.

2. nem : Chrysophamis Hb.

Kicsiny aranyos-vörös pillangók, melyek szeme csupasz, csápja

hirtelen megvastagodott, hosszúkás csápbnnkóval. Az elüls szárnj^ak

sngár-ere négyágú, a középs ér töve a sug'ár-érrel összekötött.

A hátsó szány középs sejtjét a haránterok rézsútossá teszik.

A peték zöldesek, korongalakú ?.k, felületükön mély és nagy

hatszög gödröcskékkel.

A hernyók kissé karcsúbbak, mint a Lycaena-nem. hernj^ói,

finom rövid szrözettél fedettek, barna fejük is apró. Elszeretettel

sóskán élnek, áttelelnek és fszálakon vagy a földön bábozódnak.

A báb hátul tompán lekerekített.

Ebbl a nembl 23 faj él a palearktikus tájbau, melyek közül

8 Magyarországon is található.

A fajok meghatározó kulcsa:

1. A hátsó szárny alul vöröscs-okersárga, a küls sor fekete

pontjait kifelé fehér pontok határolják. A szárnyak fölül

aranyos-vörösek (hímek) vag}^ aranj^os-sárgálc fekete foltok-

kal (nstéiyek). 1. Virgaureae.

— A hátsó szányr alul nem vöröses- okcrsárga, a fekete 2)ontok

fehérkeretek 2

2. Az elüls szárny alsó oldalának szürke szogcl^yébeu egy sor

fekete pont van, a hátsó szárú,)' alul sárgás-barna. Az elüls

szárny felül aranyos-vörös, a hátsó szárny barna, a hím-é

ibolyás tünet, a nstény-é fekete foltokkal díszített.

2. Thcrsainon.
— Az elüls szárny alsó oldalának szürke szegélyébon nincsen

fekete pontsor 3

3. A szányak felülete nem kékes tünet 4

— A szárnyak felülete részbon vagy ogészou kékos tünet . . G
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-I. A hímok és nstények színezdése nem egyforma .... 5

— A hímek és nstények szinezclése egyenl, a felület aranj^os-

vorös, széles fekete szegélylyel és nég-yszüg-n fekete föltok-

kal, a. hátsó szárn}^ fekete, széles aranyos-sárg-a szeg'ély-

sávval. 6. phlaeas.

5. A hímek elüls szárnya felül aranyos-vörös fekete közép-

folttal, a nstén3^oknél azonfelül a szeg-ély eltt eg-y sorban

elhelyezett fekete pettyek állanak, melyek alul a fekete

ftérrel érintkeznek. A hátsó szárn}^ alul hamuszín.

3. dispar var. rutUus.

— A szárnjrak felül feketés-barnák fekete pettyekkel (hímek)

vag-y sárgás-vörösek, vöröses-sárga szegélj^foltokkal, melyek-

ben egy-egy fekete petty áll (nstények). 7. Dorilis.

6. A hímek és nstények színezdése különböz 7

— A hímek és nstények színezdése egyforma. A szárnyak

felül vöröses-sárgák kék tünettel, az elüls szárny közepén

fekete pettysor, a keskeny vöröses-sárga szegélj^sáv eltt

pedig kékszegél^áí pettj^sor van. 8. Anijthidamas.

7. Felül élénk aranyos-vörös és a szegéty mentén ersen kék -

tünet (hímj vagy barna és a hátsó száni}^ szegélyén

vöröses-sárga pett^'ek állanak (nsténj^). Alul sárgás-szürke,

az elüls szárny szegétyén fehérkeret pontsorral.

4. HíppotJioé'.

— Felül aranyos-sárga kék behintéssel (hím) vagy barna és a

hátsó szárn}'' szegélyén egy sor sárgakeret petty, ezek eltt

pedig kis kékes foltok (nstény). 5. Alcijthron.

1. Chri/sopJianus Virgaureae Linx.

Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 484 (1758). — Esper, Die europ.

Schmetterl. in Abbild. I, t. 22, f. 2 (1777).

A hím felül tüzes aranyos-vörös, keskeny fekete szegélylyel és

a hátsó szárnyon még egy evvel összefügg pontsorral. A nösténj^

aranysárga fekete pontsorokkal. Alul mindkét nem egyenl, az elüls

szárnyak fénj^telen vöröses-sárgák, a középsejtben négy folttal és

hátul ívesen elhelj^ezett pontsorral, a hátsó szárny zöldes-szürke

vagy okerbarnás, tövén apró pontokkal és a küls egyenes pontsor

között hosszúkás fehér foltoldial. Kifeszítve 32—37 mm.

A hegyvidék lakója s különösen havasi réteken gyakori, május

közepétl július közepéig repül. Bars-, Sáros- és Hunyad-megyékben

szélesebb fekete szegély példánj'ok repülnek, nagyon szépek a

Herkulesfürd vidékérl való példányok is.
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A var. Miegii Vogel sárgásabb és az elüls szárnj'^ közepét

fekete pettyek díszítik. Xáluiik csak a Branjnszkói-heg3^ség'ben

íigj^elték meg.

A peték felénjá oly magvasak mint szélesek, felületük göd-

röcskés. A hernyó sötétzöld, hátán sárga dudorokkal, oldalt sárgás-

zöld vonallal. Hossza 25—27 mm. ^lájus és júniusban különféle sóskán

(Rumex acutus. acetosa, acetosellii, crisjjus) él. A báb zömök, színe

barnás, szárnj^hüvetye sötétebb.

Magyarországi termhelyei : Budapest V. 10—VIÍ. 12, Szeged,

Nagyvárad, Rézbánya, Yaskóh, Feketeerd, Ploss-hegy, Jádvölgy,

Eger, Párád YI. 10, Pécs, Szaár VII. 17, Zala-Tapolcza, A^'isegrád VI. 29,

Gjí-r, Kszeg, Fels-Löv. Sopron ATI

—

VIII, Pozsony VIÍ, N.-Lévánd,

Tavarnok VI—Yll^ Verebélj^, Zsarnócza VI. 23—30, Selmeczbán,ya,

Bakabánya, Beszterczebánya, F.-Szarvas, Gács, Koritnicza, Rózsa-

hegy, Trencsén-Teplicz, Óvár, Teretova, Rozsnyó V. 20~VII. 15,

Árvaváralja, Gölniczbánya VI. 26~VIII. 2, Igíó VI. 15-VE. 13,

Szepesolaszi, Magas-Tátra VII. 15—20, Eperjes VI. 25—VII. 25,

Kassa, Szorosk, Homonna, Ungvár, Vörösmart, Gatinhegy, Kolozs-

vár, Borszék VII. .15, Nagyszeben VIII, Nagyág, Hátszeg, Puj VIIT,

Mehádia VI. 28—VH. 4, Korniareva, Ferenczfalva, Temesvár, Ogulin,

Jasenak, Fiume A"I, Buccari, Dalmáczia.

Elfordul az összes szomszéd ország'okban : i\]só-Ausztria, Buko-
vina és Oláhország VII—VIII, Fels-Ausztria "és Karinthia VII—VIII,

Morvaország VI—VII, Szilézia és Galiczia VII.

Elterjedési köre Laphontól Görögországig és a Pireneusoktól

az Amurig' terjed.

2. Chrysophamis Thersanion Esp.

E.spER, Die europ. Schmetterl. in Abbild. t. 89, f. 6 (1784) —
XnnfJie Hübner, Samml. europ. Schmetterl. f. 346.

Felül aranj^os-vörös, a hímek kissé ibotyásan fényllc. A ncJs-

tények elüls szárnyán két sor fekete petty és a szegélj'' eltt aranyos-

vörös sáv van. Az elüls szárnj'- alul vöröses-sárga, szegélyén két

sor apró és egy sor nagyobb petty van, a hátsó szárny sárgás-

szürke, a középen szemsorral és a vörös szegélysáv kétoldalán fekete

pontokkal. Kifeszítve 29—35 mm.
Magyarország egész területén található, de a ritkább fajokhoz

tartozilc, csak helyenként gyakoribb. Két-három ivadéka van, ezelc

Budapesten április végétl június végéig, július elejétl augusztus

elejéig és augusztus közepétl szeptember közepéig repülnek. Az els
ivadék kifeszítve 24—26 mm., a második ivadék 29—33 mm. fizélos.

A lei^ke különösen a gj^alogbodzát és az aggóft (Senecio) kedveli.
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A n3''ári ivadék rendesen a var. Oiiipliale Klug-Iioz tartozik, mely a

törzsfajtól abban különbözik, hogy farkocskája hosszabb.

A hím gyakran ibolyás, egyébként nem oly változó mint a

nsténj^ Egyik budapesti nstényen az elüls szárny közepén lev
pettysort csak három pont jelzi, azonkívül egy-egy kifelé tolt pont

fekete vonal által a küls pettysor megfelel pontjaival függ össze.

Egy másik nstény egészen halván}'' világos aranyos-sárga. A hátsó

szárny Qgy nösténjaiél egészen fekete, egy másiknál piros, minden

rajz nélküli.

A hernyó zöld, hátán világos csíkkal, sötét rézsútos vonalak-

kal oldalt és sárga vonalakkal a lábak fölött. Hossza 20—-25 mm.
Tápnövénye a sóska {Ramex) és zanót {Scirotliamnus). A báb zömök,

világosbarna, finom sötét vonalkákkal.

Magyarországi termhelj^ei akövetkezk: Budajoest IV. 22—-VI. 30,

VII. 8—vili. 8, VIÍI. 19—IX. 20, Peszér Y. 10, VI. 30, Szeged IV, VIU,

Szentes \^ Arad V. 5, Nagyvárad, Debreozen, Eger, G.3^öngyös, Párád,

Kisújszállás, Pécs IV. 28—V. 26, VII. 1—VIII. 17, IX. 1-tl, Gyr,
Fels-Löv, SopronVI—VII,PozsonyVII—VIII, TavarnokV, Vn-VIII,
Verebély lA". 30

—

V. 1 1, Gács, Rozsnj^ó, Kocsócz, Gölniczbánya

VII. 20--VIII. 4, -Eperjes VII. 18—VIII. 20, Komjáti, Szorosk,

Kolozsvár, Szentgothárd, Gj^eke, Nagj^ág, Réa, Mehádia, Szekul,

Jeselnicza, Vrdnik, Vinkovce, Lipik ; Dalmáczia.

Elfordul a következ szomszéd országokban : Alsó-Ausztria,

Morva- és Csehország, Fels-Ausztria, Tirol, Salzburg, Oláh- és

Bolgárország.

Elterjedési köre Szászországtól Perzsiáig és Piemonttól Szibé-

riáig" terjeg.

3. Chrysophanus dispar Hw. var. rutilus Wernb.

disixír Haworth, Lepidopt. Brit. p. 40 (1803). — Wood, Index

Entomolog. f. 59 a, b (1833). — Hippotlwe Lewin, The Insects of

Gr. Brit. t. 40 (1795).

rutilus Werneburg, Beitz. z. Schmetterlingskuude. I, p. 391 (1864).

— Hippotlioe HtJBNER, Samml. europ. Schmetterl. f. 352—4, 966— 8.

A törzsfaj Angolországban volt honos, de kipusztult, amennyi-

ben mintegy 50 esztendeje nem gyjtötte senki.

A szányak aranyos-vörösek, keskeny fekete szegélylyel és

fekete középfolttal, a nstényen azonkívül a szegély eltt fekete foltok

sorakoznak, melj^ek a hátsó szárnyon hosszúkás alakot nyernek s a

feketés ftérrel érintkeznek. A hátsó szárny alul hamuszín, tövén

kék behintéssel.
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Egész Alagyarország-on található a havasi tájak kivételével és

alighanem mindenütt két ivadéka repül vizenj^s réteken. Budapesten

május végétl június vegéig és július végétl szeptember elejéig repül.

Ekjszeretettel keresi fel a iDOglárka (Raminachts) és az ördögszem

iScabiosa) virágait. Budapesten és Herkulesfürdn rendszerint nagy

példányok (31— 40 mm.), viszont Xezsidernél, a krassószörénymegyei

Kavaran-Szakulon és gj^akran Eperjesen is nagyon kicsinyek repülnek.

Az eperjesi j)é\áányok fekete szegélye szélesebb, középfoltjuk pedig

nagyobb szokott lenni, azonkívül a hímeknél gyakran és a nstények-

nél mindig taláhnik az elüls száni}^ középfoltján belül a t felé egy

fekete pontot vagy pettyet. Ugj^anazt viseli egy nagy peszéri hím-

példány is, mely minden tekintetben nagyon megközelíti az Angliában

kihalt törzsfajt.

A nstény a petéket eg\'enként vagy 10— 12 darabonként

rakja le a tápláJó növény alsó lapjára. A hernyó sötétzöld, sötét

bársonj^os szrözettél. Hossza 16 mm. Május és júliusban található

sóskán (Rumex acetosa,. liydrolaputlium, aquaticus) és a kigyós keser-

füvön (Pohjgoimni historta). A báb hamuszín, a hátán barna szöges

rajzokkal ; fejjel felfelé övvel a tápnövényhez ersítve függ.

Termhelyei : Budapest V. 28-VI. 26, YII. 26—IX. .12, Peszér,

Szeged V, Vlíl, Nagyvárad, Párád, Pécs V. 26—VIIL 15, Zala-

Tapolcza, Szaár, Nezsider, Pozsony VI, YII

—

VIII, Tavarnok V—VI.

VIII—IX, Verebély V. 20, VIIL 19, Selmeczbánya VI—VII, Nagy-

maros, Vercze, Rozsnyó V. 20, Kikulahegy, Eperjes V. 16

—

VI. 2,

VII. 10—VIIL 15, Szorosk, Nagyszeben VI. 11, Segesvár VII. 15,

Élpatak, G-yeke, Nagyág, ]\íehádia. Szakul, Fehértemplom VII. 20,

Aankovce, Lipik VII. 20, Josipdol; Dalmáczia.

Elfordul a következ szomszéd országokban : Alsó-Ausztria

VII—VIII, Szilézia VI, Csehország, Galiczia, Bolgárország, Bukovina,

Oláhország V, VIII—IX.
Elterjedési köre Kasan-tól Toszkánáig és Angolországtól Pekin-

gig terjed.

4. Chrysoi>hanus HijfpotJioe Linn.

LixNÉ, Fauna Suecica. II, p. 274 (1761). — Esper, Die euroji.

Schmetterl. in Abbild. I, t. 22, f. 3, t. 28, f. 5 (1777). — Enrydice

lioTTEMBURG, Naturforschcr VI, p. 28 (1775). — Esper^ 1. c. t. 31, f.

3. — Chrysds "Borkhausbx, Naturg. europ. Schmetterl. I, p. 144 (178).

A szárnyak élénk aranyos-vörösek, a feketés-barna szegél^^en

kék tünettel (hím) vagy barnák, a hátsó szárny szegélyén vöröses-

sárga pettyekkel (nstény). Alul sárgás-szürke, az elüls szárnyon

két sor fehérkeret fekete ponttal és a hátsó szárny szegélyén
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vöröses-sárga pettyekkel és kétoldalt fekete i^ontokkal, ezek eltt

fehérkeret fekete jDett^^ekbl álló sor és a szárny közép- és tterén

iig-yanilyen 6—7 petty van. Kifeszítve 32—35 mm.
Hazánkban országszerte, különösen a hegyvidéken található

vizenys réteken június és júliusban. A világosabb és középfolyt

nélküli var. Eurybia Ochs. csak a Branyiszkón és Dalmácziában, a

var. confluens Gerh. (alul egybefolj^ó pettyekkel) Ej^erjesen és Gölnicz-

bányán fordul el.

A hernyó sötétzöld, fehér bársonyos szrökkel fedett, hátán

sötét és oldalt két fehéres vonallal. Hossza 25 —27 mm. Májusig

sóskán (Riiviex acélosa) és klgj^ós keserfüvon [Polygonum hisiortu)

él. A báb zömök, hátul lekerekített, sárgás, szárnyhüvelye fekete.

Termhetyei : Nagyvárad, Pécs YI. 17, Zala-Tapolcza, Sopron

Vn—Vni, Pozson}^, Tavarnok VH, Bars m., Selmeczbánya VI, VH,
Breznóbánya, Rozsnyó YII. 10, Rózsahegy, Árvaváralja, Gölnicz-

bánya VII. 5—18, Igló VI. 3, Magas-Tátra YII. 16, Eperjes VI.

2—26, Máramaros, Szent-Gothárd, Mehádia, Ulma, Temesvár, Josipdol;

Dalmáczia.

Elfordul az összes szomszéd országokban : Alsó-Ausztria

VI—YIII, Fels-Ausztria és Morvaország Y—-YI, Csehország és

és Szilézia Y

—

VI, Karinthia Y—YII, Salzbn-g YI—YII, Galiczia

YI

—

VII, Bukovina Y—YI, Oláhország VI—YII, Bolgárország Y'.

Elterjedési köre Norvégiától Toszkánáig és Angliától Pelringig

terjed.

5. Chrysophanus Alciphroii Rótt.

RoTTEMBURG, Naturforschcr YI, p. 11 (1775). — Hipjíonoe Kspeh.,

Die europ. Schmetterl. in Abbild. t. 78, f. 6 (1782). — Lampetie,

HtJBNER, Samml. europ. Schmetterl. fig. 356—7.

A szárnyak aranyos-sárgák, ersen kéken behintve, a szegély

eltt két sor fekete pettyel és néhány petty a középen (hím), vagy

barnák és a leírt rajzon kívül a hátsó szárny szegélyén egy sor

vöröses-sárga folttal. Az elüls szárny alul vöröses-sárga, szegélyén

egy sor fekete petty és eltte párosával álló szemek ; a hátsó szárny

alul vöröses-szürke, szegétyén vöröses-sárga sávval melj^'et kétoldalt

fekete pontsor szegélyez, eltte szemsor és azon belül 6—7 szem van.

Hazánkban országszerte található ritkább faj, mely csak helyen-

ként gyakoribb. Hegyvidéki és erdei réteken található június és

július hónapokban. Budapest környékén, Isaszegen, Peszéren és

Herkulesfürdnél nagy, többnjáre 38—41 mm. nagy példányok for-

dulnak el.

A hímek mindig kisebbek és gyakran ersen pirosak, ezen
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példányok átmenetet képeznek a sárgás-piros var. gordius SuLz-hoz,

melynek tij^ikus példányai a Branyiszkón, Plitvicán, Dubokojon és

Dalmácziában fordulnak el.

A jDoték körtealakúak, zöldes-sárgák, kitelelk. A hernyó
fakózöld, hátán két barna és a lábak fölött feketés vonal van. Hossza
25—27 mm. Április és május hónapokban a sóskán (Biimex acélosa)

található és a föld színén laza szövedékben alakul át. A báb zömök,

a tor mögött befzdött, szürke, zöldesen csillámló.

Termhelyiéi : Isaszeg, Peszér VI. 1—30, Nagyvárad, Debreczen

V. 27

—

Yl. 9, Pécs, Pozsony, Gács, Rozsuj^^ó, Gölniczbánya VI.

26-VII. 30, Eperjes VI. 8—VII. 4, Réa, Mehádia, Báziás, Ferencz-

falva, Josipdol, Raduc.

Elfordul a legtöbb szomszéd országban : Alsó-Ausztria és

Csehország VI—VII, Karinthia V, Tirol, Isztria, Szilézia VII, Galiczia

VI, Bukovina és Oláhország VI— VIII.

Elterjedési köre Livlandtól Görögországig és Svájcztól az

Altai-ig terjed.

6. Cht'ysophanus phlaeas Linn.

Linné, Fauna Suecica, p. 285 (1762). — Esper, Die euroj).

Schmetterl. in Abbild. I, t. 22, f. 1 (1777).

Az elüls szárny aranyos-vörös, széles fekete szegélylyel és

fekete nagy foltokkal, melyek sávszerén sorakoznak. A hátsó szárny

feketés-barna, szegélyén aranyos-vörös szegélylyel. Alul az elüls

szárny sárgás-vörös szürke szegélylyel s a felül ;t rajzaival; a hátsó

szárny vöröses-hamuszín, fehéres keret apró fekete pontokkal s

alig jelzett vöröses szegélysávval.

Hazánkban országszerte gyakori, helyenként két st három
ivadéka repül. Budaj^esten április közepétl május végéig, június

közepétl július végéig és augusztus elejétl október elejéig repül-

Példánj^aink rendszerint nagja^k (27—32 mm.) és nagyon változó

rajzolatnak. A hátsó szárny egész felülete (különösen hímeknél)

barnás-vörös, a nsténj'-eknél feketés, nálunk csaknem általában

sötét feketés-barna vagy ritkán fekete.

A kevés helyen megfigyelt II. ivadékú var. Eleiis Fabr. elüls

szárnya nagyon elsötétedett, úgy hogy csak a tövén mutatkozik az

alapszín. Az I. és II. ivadék némely példányán azonban a hátsó

szárny szegélye eltt a rendesnél nagyobb s élénkebb szín kék

pettyek vannak ; ezek a példánj'^ok az ah. cpcnileojmnctata Stgr.-Iicz

tartoznak, melyet eddig Bars, Hunyad és Szilágy vármogj^ékben

figyeltek meg. Fehér alapszín példányok sötét rajzolattal képezik
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az ab. ScJimidti Gerii.-í, mely Szilágy vármegyébl, Poprád, Eperjes

és Nagyszeben vidékérl került.

A peték szélesebbek mint magasak, szürkés-zöldek. A hernyó
zöld, hátán és oldalt vörös vagy sárga sávval. Hossza 18—20 mm.
Április, május, július és augusztusban Bumex acetosa-n és Pohjgonum

bisiorta-ii található.

A törzsalak termhelyei : Budapest IV. 18—V. 29, YI. 17—YII.
27, YIII. 4-X. 6 (vagy YIII. 4—IX. 5 és X. 2, 4), Peszér. Szeged

lY. 14, Nagyvárad, Beél, Belém^es, Széketyhíd, Debrecen, Eger,

Párád, Gyöngyös, Pécs lY. 24 ~Y. 31, YII. 6, Pápa, Szaár, Gyr,
Felslöv, Sopron, Pozsony Y, YIII

—

IX, Nagylévánd, Tavaruok

lY. YI—YIII, Yerebély A^i/yIII. 19—27, Selmecíbánya, Besztercze-

bánj'a, Gács, Rozsnyó \. 9—20, YII. 8—12, Kocsócz, Arvaváralja,

Gölniczbánj^a Y. 8—26, YII. 17-IX. 18, Igló YII. 9-22, Szepes-

Olaszi, Poprád, Eperjes Y. 5—30, YJI; 15—YIII. 3, Kassa, Jászó,

Szorosk, Homonna, Parnó, Huszt, Kolozsvár, Szentgothárd, Kovászna,

Élpatak, Nagyszeben YII. 10—27, Fogaras Y—XI. 20, Nagyág,

Réa, Puj, Mehádia, Orsova, Oravicza, Temesvár X. 20, Lipik, Josip-

dol, Raduc, A'inkovce, Fiume lY, Y, YI—X, Buccari, Növi ; Dal-

máczia.

Az ab. Eleus Fabr. termhelyei : Budapest, Tavarnok, Gölniez-

bán^^a, Poprád, Eperjes, Nagyszeben, Puj.

Elfordul az összes szomszéd országokban, mint Alsó-Ausztria

Y, YII-X, Fels-Ausztria lY, YII-YIII, Karinthia lY-X, Tirol,

Csehország és Morvaország Y— YIII, Galiczia Y, YII, Bukovina

Y—YI, YII—IX, X-XI, Oláhország Y—X.

Elterjedési köre Laphontól Észak-Afrikáig és a Kanári szige-

tektl Peking-ig terjed, elfordul azonkívül Észak-Amerikában is.

7. Chrysophamis Dorilis Hufn.

HuFNAGEL, Berlin. Magazin, 11. p. 68 (1766). — Circe Schif-

FERMU.LER & Dexis, Syst. Yerz. d. Schmetterl. d. Wiener Gegend. p.

181 (1776). — HüBNER, Samml. europ. Schmetterl. f. 334—36. —
Xanilie Fabricius, Mantissa Insect. jd. 81. (1787). — Pliocas Rottem-

BURG, Naturf. YI, p. 29.

A hímek szárnya feketés-barna, a szegétyen egy sor apró

sárgás-vörös pettyel, melyet kétoldalt fekete pett3"ek szegélyeznek,

elttük egy sor és a középsejtben három fekete petty van. A ns-
tén3'ek elüls szárnya sárgás-vörös, ers feketés behintéssel és két

sor fekete pettj'-el ; a hátsó szárnj^ feketés. Alul fehéres-szürke (a

nsténj^ sárgás-szürke), a szegélyen két sor fekete ponttal, melyek
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között keskeny vöröses-sárga sáv fut le, mögöttük számos apró

szemfolt vaii. Kifeszítve 30—32 mm.
Magyarország egész területén erdei tisztásokon és réteken

gj^akori. Kedvez években három ivadéka is jelentkezik (május

köze];)étl június közepéig, július elejétl augusztus végéig). A lepke

tavasszal különösen a Sanecio virágait keresi fel.

A var. suhalpina Spr. felül mind]í:ét nemnél egyforma, kissé

fényl feketés-barna, alul is csak elmosódott vöröses szegélyfoltok-

kal. Elfordul Tavarnokon és a Branyiszkón.

A var. orientális Stgr. alul sárgás-szürke, a nstények felül

egészen sötétek, a fekete szegélypontok kerete barnás-v^örös. El-
fordul Budapesten.

A jDeték fénj^elen zöldek, felületükön hatszög gödröcskékkel.

A hernj^ó világos-zöld, ritkán ibolyás, fehéresen pontozott és vöröses

sörtékkel fedett. Hossza 19—23 mm. Április és július hónapokban
található Biunex acélosa és R. acetosella-n^ Genisfa-n, Saroihammis-ow

;

a föld szinén alakul át. A báb zömök, zöld vagy barnás. Élsködje
az Ichneuuion lur.tatorias nev fürkészdarázs.

Hazai termhelyei: Budapest V. 10-VI. 13, VH. 8—A^IH. 15,

Vin. 27, Peszér, Nagyvárad, Eger, Párád, Pécs IV. 22- V. 25, VII. 27,

Zákán}^, Szaár V. 26—VI. 13, Gyr, Nezsider, Felslöv, Sojoron,

Pozsony V, A^III, N.-Lévánd, Tavaniok VI, A'II, Verebély V. 6— VI. 4,

Selmeczbánya VI, VIII, Gács, Rozsnyó Y. 26—VI. 8, VIII. 21,

Kocsócz, Aíagas-Tátra Vi. 8, Eperjes V. 4—30, VII. 4—28, Kassa,

Jászó, Nag3'szeben Yl. 12, VIL 27, Élpatak, Nagyág, Réa, Mehái^ia,

Vinkovce, Vrdnik, Lipik, Josipdol, Fiume V ; Dalmáczia.

Elfordul az összes szomszéd országokban : Alsóausztria V,

VII—IX; Fels-Ausztria IV—V, VIII; Karinthia V—IX, Morva-

ország V—VIE; Szilézia V, VII—VIII ; Galiczia V—VIII; Bukovina

és Oláhország V—VI, VIII—IX ; Bolgárországban V.

Elterjedési köre Kasantól Görögországig és a Pireneusoktól az

Altaí-ig terjed.

8. Chryso])h(iiiits AntjiJiidamas Esp.

EspER, Die curop. Hchmetterl, in Abbild. II, t. 58, f. 4 ; t. 63,

f. 5 (1779). — Helle Hübner, Samml. euroio. Scbmetterl. fig. 331—3.

Az elüls szárnyak vöröses-sárgák, feketés bchintéssel, a sze-

gélyen keskeny vöröses-sárga sávval és a középen két sor fekete

pettyel. A hátsó szárny feketés-barna, vöröses-sárga szcgélysávja

feketén pontozott, ezeltt mindkét szárnyon fekete pontok állanak,

ezek a pontok a nösténj^eknél kék szegél3'ek, mig a hímek egész-

ben kék tünetek. Alul az elüls szárny sárgás-vörös, a hátsó szárny
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pedig vöröses-szürke, mindkét szárny szegélj^én vöröses-sárga sáv

fut le, melyet lefelé fehér-fekete pontsor határol, e mögött egy sor

és ezen belül több fekete petty van. Kifeszítve 18—25 mm.
Alagyarországon nagj^on ritka és eddig csak kevés hetyen figyel-

ték meg: Szeged és Segesvár (V), Poprád, Rókusz, fiperjes (VI—VII).

Magyarországon úgy látszik, hogy úgy mint Németországban két

ivadéka repül vizen3!'s réteken.

Petéje fehéres, hernyója világos-zöld, hátán három halvány-

sárga sávval, felül srn rövid szrökkel fedett. Július és augusztus-

ban Polygomim hisiorta-n és Viola r.anina-n található. A báb sárgás-

barna, hátán feketén pontozott.

Szomszédságunkban elfordul Alsó-Ausztriában (V—A^I), Cseh-

ország és Sziléziában (V—VI, VIII), Galicziában (VII) és Buko-

vinában (V).

Elterjedési köre Laphontól a Kaukázusig és Belgiumtól az

Amurig terjed. '
•

A dongókról.

Irta : De. Zilahi Kiss Endre.

A magyar nép dongóknak nevezi a Bonihus-neníbe tartozó

méheket s jól megkülönbözteti más rovaroktói.

Az összes Magyarországon él méhfajok közül a legnagyobbak

a dongók, melyek színezetükkel, hangjukkal annyira feltnk, hogy
közismertek. Ez a közismeret azonban nem terjed tovább a nem
ismereténél s nem különböztet meg a nem keretén belül több fajt.

Pedig van belle jSIagj^arországon is elég, számra nézve minteg}^

25 faj és 14 fajváltozat, melyek a fekete, szürke, barna, vörös és

sárga színek minden változatát és keretét betöltik. Már jókor tavasz-

szal megjelennek és zummogó hangjukat az els havazásig mindig

hallhatjuk, legtöbb ebbl is nyáron van.

Lássuk, hogy hogyan élnek ezek a nevezetes állatok.

Kora tavasszal, a hó olvadásával elkerülnek rejtekhelyeikbl

a tél keserveit átélt megtermékenyített nsténj^ek s odahagyva a régi

hajlékot megfelel hely után néznek, hogy új hazát alapítsanak.

Vannak fajok, melyeknek erre a czélra valamely elhagyott

egér- vagy ürge-lyuk vagy vakondok-menet látszik legalkalmasabb-

nak, vannak melj^^eknek inkább tetszik a lehullott levelek és moha
közötti hézag. x4ltalában egyik faj sem ragaszkodik különösen vala-

mely meghatározott helyhez s néha igen különös helyekre, például

csókafészek, elhagyott méhkas, st mint Hoffer írja egy padláson

maradt ócska köpenj^eg roncsai is szolgáltak lakás-építésére szolgáló
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hetyül, hogy midn a szerencsétlen tulajdonos a köpenyeget nyakába

kerítve egy egész légióját zúdította fel a gyilkos fulánkosoknak, kik

nem is késtek a méltatlankodásuknak megfelel kifejezést adni.

A mikor megvan a lakás helye, elkezddik az építés. Epít-

anj^agul úgy mint a méheknél, itt is viasz szolgál, de ez nem oly

szép sárgás-fehér mint a méh-é, hanem egészen sötétbarna.

Az els sejtek elkészültük után mindjárt bölcsül is szolgálnak,

mert a még egyedül él anya petéit ezekbe rakja le. A lárvákból,

melyek a petéidbl 4—5 nap alatt kelnek ki, eleinte mind csak dol-

gozók fejldnek.

Eleinte az egész családot az anya látja el. O hord nekik mézet,

építi az újabb sejteket s végzi a petelerakást is. Késbb, midn
már kell számú dolgozó van, az auya többé nem hagyja cl a fészket

s az'eleséggyüjtés és sejtépítés nehéz muul:áját a dolgozók veszik

át. Az eg3''es fajoknál nagyon különböz számú egyén él egjáitt

egy-egy fészekben, a Bombus ierestris és B. Uortorum fajoknál talál-

juk a legtöbbet, számszerint egészen 500 példányt is. Ily nagyszámú

egyénekbl álló fészekben már meglehets mennyiség méz is van.

Ezt persze sokfelé tudják a gyermekek is és nj^omban kiássák ezen

annyira hasznos állatok fészkét s a mézet kirabolva, tönkre teszik

az egész társaságot.

Élénk emlékemben van, hogy mint kezd rovargyüjt ezeket

a fészkeket tanulmánj^ozni akartam s egynéhánj^at, — azt a biztatást

nyervén, hogy nj^igodtan tehetem, mert csak ott donganák az ember

füle körül, de nem szúrnak, — kiástam. Bizony összeszurkáltak

engem s öcsémet alaposan, st minthogy éppen cgj mezei út mellett

volt a fészkük, még a szekéren gyanútlanul arrahaladó parasztokat

is megtámadták, szúrásuktól pedig a lovak is megvadultak. Lehet,

hogy nem mindig ilyen harcziasok, nekem azonban elment a kedvem

attól, hogy számukra vonatkozólag statisztikai adatokat gyjtsek.

Ez éppen a Bombus líqndarius faj volt. A kiásott fészket azonban

mégis megvizsgáltam. Mintegy gyermekfej nagyságú gömböt képezett,

mely összehányt hordó alakú sejtekbl állott. A sejtek vegyesen

lárvákkal és mézzel voltak megtelve.

A fészek sejtjeiben lev lárvákból nem mindig fejldik dongó,

hanem nagyon gyakran alig egynéhány dongó és emellett sok éls-

köd. Ezek között van egy mélmem is, melynek fajai annyira hason-

lítanak a dongókhoz, hog}^ még szakértknek is meg kell nézni,

hogy nem Bombus-e a mi a kezében van ? Ez a Psyikirus-nem^

magyarul „áldongó"-nak nevezlietnk. Ezeken kívül még sok más

hártyásszárnyú van a fészekben, melyek mind a szegény dongók

rovására élnek.

De nem ezek a legveszedelmesebb élsködk, hanem az Aplioria
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cotonella L. nev viaszmoly, mely tönkre teszi magát az építményt, a

sejteket kirágja, összefonja és gyakran az egész fészek pusztulását

okozza. A Meloe-hogkv lárvájának sok példánya is szokott közöttük

lenni, mivel ezek lárvaállapotuk Qgj szakaszát itt élik át.

A kiépített fészekbl azután a nyár folyamán megjelennek az

apró dolgozókon kivül az úgynevezett „kis nstények" is, melyek a

parthenogenetikusan rakott petékbl fejldnek. A hímek, amint ki-

fejldnek, rendesen elhagyják a fészket s csak kivételesen keresik azt

fel, mégis a párosodás a fészekben kell hog}'' történjék. Ezt abból

következtetem, hogy bár tavaszszal elég sok nagy nstényt látunk,

sszel pedig, mikor ezek már kivannak fejldve, csak elvétve kerül

egy-egy a szemünk elé. Párosodni sohasem láttam ket, de arról

nincs tudomásom, hogy más megfigyel látta volna, azért valószín,

hogy a párosodás magában a fészekben történik.

A dongóknál Qgj igen érdekes életjelenséget figyelhetünk meg,

de a mint látszik nem minden fajnál s még annak sem mindegyik

fészkében. Ez a jelenség a trombitások jelenléte, t. i. reggel jókor

a népes család bejáratánál megjelenik Qgj kis nstény s ott szár-

nyait fentartva elkezd zümmögni, mintegy munkára hívja a dolgozókat,

melyek engednek a hívó szónak s lassankint mind nagyobb számban

kezdik el napi munkájukat. Ez eltart mintegy órahosszat, mire a kis

nstény eltnik a fészekben.

Ezt a megfigyelést már mintegy 200 évvel ezeltt tette Gödart

és irta le, azonban megfigyeléseinek helyességét az összes többi

megfigyelk, közöttülc még Reaumur is tagadták, mig végre Hoffer
grá.czi tanár rehabilitálta s megersítette, hogy igenis a trombitások

megvannak.

A nyár elrehaladtával azután a hímek nem térnek többé

vissza a fészekbe, a megtermékenyített nagy nsténj^ek is ott hagy-

ják a fészket, az elöregedett anya elhal s az els fagyok beáltával

a még meglev lárvák is éhen vesznek s az egykor oly népes

fészekben csendesség lesz.

Nálunk Magyarországon, mint elssorban földmível államban

a szó szoros értelmében terjeszteni kellene a dongókat, mivel sok

növény beporzását egyedül lc végzik. Van olyan gazdasági növé-

nyünk, mely nélküle egyáltalán nem hozna magot. Ez a lóhere,

melyet kivált a délvidéki felföldön termelnek nagyban. Megfigyel-

tem, hogy száraz években, melyek a dongóknak kedveznek, rendesen

több a lóheremag mint máskor. A közönséges méh a lóhere meg-
termékenyítésében sem tudja a dongót pótolni.



112

Adatok Erdély lepkefaunájához.

Irta : Csíki Ern.

Bogarászati kirándulásaim alkalmával, ha idm engedi itt-ott

néhány lepkét is gyjtök. Ezt megtettem a délkeleti felföldön tett

kirándulásaimon is és így évek során elég tekintélyes mennyiség
lepkét gyjtöttem. Alább közlöm jegyzéküket és termhelyeiket.

Állatföldrajzi szempontból talán nem lesz felesleges, ha a gyjtött

fajok jegyzékét és termhelyét közlöm, annál is inkább, mert van

közöttük néhány nemcsak Erdély, hanem Magyarország faunájára

nézve új alak is. Az állatokat néhai A. Aigner Lajos barátom hatá-

rozta meg és sorozta be a Nemzeti Múzeum gyjteményébe.

Papilionidae.

Papilio podalirius Linn. — Dicsszentmárton.

— Machaon Linn. — Dicsszentmárton.

Parnassius Mnemosyne Linn. — Vöröstoronyi szoros (Vurfu leului),

Nagydisznód (Götzenberg).

Pieridae.

Aporia crataegi Linn. — Dicsszentmárton, Vöröstoronyi szoros (Vurfu

leului).

Pieris hrassicae Linn. — Déva, Vöröstoronyi szoros (Vurfu leului).

— rajiae Linn. — Déva.

— ncqn Linn. var. napaeae E>p. — Déva, Kózsa, Szováta, Radna-

borberek.

— — var. bryoniae 0. — Radnaborberek.

Euchloe cardamines Linn. — Déva, Preszáka, Lotrioravölgy, Radna-

borberek.

Leptidia sinapis Linn. — Preszáka, Dicsszentmárton, Szováta.

— — var. diniensis B. — Déva.

Golias Tiyale Linn. — Dicsszentmárton.

— — ab. fava Húsz. — Szováta.

Gonepieryx rhamni Linn. —• Preszáka, Lotrioravölgy, Szováta.

Nyinjihalidae.

Apatura Iris Linn. — Lotrioravölgy, Szováta, Mezhavas (Csorepesk),

Radnaborberek.

Limeniiis popidi Linn. — Szurduk-szoros.

— Sibylla Linn. — Radnaborberek.
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}íeptis Lucilla Linn. — Preszáka, Vöröstorony, Radnaborberek.

— aceris Lep. — Dicsszentmárton, Szováta.

Pyrameis cardiii Linn. — Kózsa, Radnai havasok (Ünk).
Vanessa lo Linn. — Mezhavas (Cserepesk).

— urticae Linn. — Dicsszentmárton, Szováta, Mezhavas (Cse-

repesk).

Polygonia c-album Linn. — Dicsszentmárton, Szováta.

Arasclinia Levana Lirn. var. Prorsa Linn. — Marosillyo, Fels-Cscrtés,

Szováta, Mezhavas (Cserepesk), Radnaborberek.

Meliiaea Trivia Schiff. — Kózsa.

— Ailuüüü RoTT. — Kózsa, Fels-Csertés, Dicsszentmárton,

Szováta.

— Aurelia Nick. — Fels-Csertés.

— Dichjnna Esp. — Fels-Csertés.

Argynnis Selene Schiff. — Dicsszentmárton.
— Dia Linn. — Kózsa, Fels-Csertés, Lotrioravölgy, Dicsszent-

márton.

— Dapline Schiff. — Kózsa.

— Latonia Linn. — Szováta, Radnaborberek.

— Aglaja Linn. — Szurduk-szoros, Szováta.

— Niobe LixN. — Szováta.

— — ab. Eris Mbig. — Fels-Csertés, Szováta.

— PapMa Linn. — Lotrioravölgy, Dicsszentmárton, Szováta.

Melanargia Galathea Linn. — Fels-Csertés, Preszáka, Vöröstorony,

Dicsszentmárton, Szováta.

Erebia Melampus Fsl. — Radnaborberek.

— aethiops Esp. — Preszáka, Dicsszentmárton, Szováta, Mez-
havas (Cserepesk).

— — var. leucotaenia Stgr. — Mezhavas (Cserepesk).

— Euryale Esp. — Mezhavas (Cserepesk), Radnaborberek.

— Ligea Linn. — Lotrioravölgy, Dicsszentmárton, Mezhavas
(Cserepesk).

— lappona Esp. — Ünk.
Satyrus Hermione Linn. — Dicsszentmárton.

— Semele Linn. — Preszáka, Nagy-Árpás-havas (Fogaras megye).

Dicsszentmárton, Szováta, Mezhavas (Cserepesk).

— Dryas Scop. — Erdalja.

Pararge Aegeria var. egerides Stgr. — Szováta.

— Megaera Linn. —• Lotrioravölgy, Szováta.

— Maera Linn. — Nagydisznód (Götzenberg), Lotrioravölg}^

(Girku), Fogarasi havasok (Nagy-Árpás), Szováta, Mez-
havas (Cserepesk), Radnaborberek.

— Acliine Scop. — Dicsszentmárton.
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Apliantoi'jus Hyperantlius Linn. — Dicsszentmárton, Szováta, Mez-
havas (Cserepesk).

Epinepheh Jurtina Lixx. — Kózsa, Fels-Csertés, Dicsszentmárton,

Erdalja, Szováta, Mezliavas (CsercjDesk).

CoenonympjliSL Arcania Lixx. — Preszáka, Szováta.

— Pampliüus Lixx. — Vöröstorony, Dicsszentmáríon.

Erycinidae.

Nemeohrus Lucina Lixx. — Szováta.

Lycaenidae.

Tliecla sjnni Schiff. — Dicsszentmárton, Szováta.

— acaciae F. — Dicsszentmárton.

Callophrys ruhi Lixx. — Fels-Csertés, Vöröstorony.

Chrysojyhanus virganreae Linn. — Lotrioravölg-y, Radnaborborek.

— pMaeas Linx. — Riuvadulni.

Lyraena Argiades Páll. — Szováta.

— Árgus Lixx. — Dicsszentmárton, Szováta.

— Astrarche Bergstr. — Riuvadului.

— Icarus RoTT. — Vöröstorony, Rinvadului, Dicsszentmárton,

Erdalja.

— hdlurgiis Rótt. — Preszáka, Riuvadului.

— cyllarus Rótt. — Fels-Csertés, Dicsszentmárton.

— Alcon F. — Fels-Csertés.

— Árion L. — Szováta.

Cyaniris argiolus L. — Kózsa.

ITesperidae.

Pampjliila Palaemon Páll. — Riuvadului, Dicsszentmárton.

Adopaea Thaumas Hufx. — Szováta.

A'ugkides sylvamis Esp. — Fels-Csertés, Dicsszentmárton, Erdalja,

Mezkapus.

Sphnigidae.

C]iai::rocampa Elpenor L. — Szováta.

Notodontidae.

Cerura hifida Hu. — Hzo\'áta.

Lophoptf'ryx camelivn L. — Vöröstorony (Vuríu lenini).

Pierosfonid /nilpiiia L. — Xag'yszebeiL



115

Lymantriidae.

Hi/pogymna inorio L. — Dicsszentmárton.

Euproctis clirysorrlioea L. — Dicsszentmárton.

Stilpnotia sulicis L. — Dicsszentmárton.

Ziasiocampidae.

Lasioeamxjü querais L. — Dicsszentmárton.

Noctuidae.

Acronicia leporina L. — Szováta.

— rumicis L. — Szováta.

AgroHs obscura Brahm. — Lotrioravcilgy (Girku).

— pronuba L. — Nagyszeben, Lotrioravölgy (Girku).

— plecta L. — Lotrioravölg-y (Girku).

— obelisca Hb. — Nagyszeben.

— ypsilon RoTT. — Nagyszeben.

Maniestra leucopliaea Vw. — Lotrioravölgy.

— persicariae L. — Szováta.

— nihicolon Hb. — Lotrioravölgy.

Diunthoeda lideago Hb. — Nagj^szeben.

—
- compta F. — Déva.

Miana strigüis Cl. — Nagyszeben.

— — var. latruncida Hb. — Nagyszeben.

Hatlena monoghiplia Hufn. — Vulkán-szoros, Nagyszeben, Mezhavas
(Cserepesk).

— lülioxylea F. — Nagyszeben.

Dipjierygia scabriuscida L. — Nagyszeben.

Trachea atriplicis L. — Szováta.

Caradrina quadripunctata F. — Kutyfalva.

— Morpheus Hufn. — Szováta.

— alsines Brahm. — Nagyszeben, Szováta.

AmpMpyra iragopogonis L. — Lotrioravölgy (Girku).

— pyramidea L. — Erdalja.

Calymnia trapezina L. — Lotrioravölgj^ (Girku), Szováta.

Dyschorista fissipuncta Hw. — Nagyszeben.

Cucidlia iimbratica L. — Szováta.

Aconiia luctuosa Esp. — Déva.

Erastria fasciana L. — Kutj^falva.

Bivida sericealis Scop. — Szováta.

Scolioptenjx libatrix L. — Szováta.

Abrostola triplasia L. — A^öröstoron3^

— tripartita Hufn. — Dicsszentmártou.
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Plusia clirysitis L. — Nagyszeben.

— guita Gn. — Erdalja.

— jota L. ab. percontationis Tr. — Lotrioravölg-y (Girku).

— gamma L. — Erdalja, Szováta.

— interrogationis L. — Lotrioravölgy (Girku),

Euclidia glijpliica L. — Dicsszentmárton.

Aeclia funesta Esp. — Nagyszeben.

Catocala elocata Esp. — Dicsszentmárton.

Zanclognatlia tarsiplumalis Hb. — Dicsszentmárton.

Hypeiia probosádalis L. — Szováta, Mezhavas (Cserepesk), Lotriora-

völgy (Girku).

Geometridae.

Pseudoierpna pruinata Hufn. — Déva.

Euchloris smaragdaria F. — Mezhavas (Cserepesk).

Hemithea sirigata Mull. — Szováta.

Acidalia similata Thbg. — Dicsszentmárton.

— rufaria Hb. — Dicsszentmárton.

— deversaria H.-S. var. diffluata Hb. — Dicsszentmárton.

— rubiginata Hfn. -^ Erdalja.

— strigüaria Hb. — Déva.

Ortholitha limüata Scop. — Preszáka, Szováta, Radnaborberek.

Minoa murinata Scop. — Szováta.

Anaitis praeformata Hb. — Dicsszentmárton.

Tripliosa sabaudiata Dup. — Lotrioravölgy (Girku).

Scotosia vetulata ScmFF. — Dicsszentmárton.

— rhamnata Sghiff. — Dicsszentmárton.

Larentia ocellata L. — Fels-Csertés.

— fluctuata L. — Dicsszentmárton.

— montanata Bkh. — Lotrioravölgy (Girku).

— designata Rótt. — Lotrioravölgy (Girku).

— albiciUata L. — Lotrioravölgy (Girku).

— alchemillata L. — Lotrioravölgy (Girku).

— albulata Sghiff. — Lotrioravölgy CGirku).

— büineata L. — Dicsszentmárton.

Tephrocíysta vulgata Hw. — Lotrioravölgy (Girku), Szováta.

— pygmaeata Hb. — Szováta.

Abraxas grossidariata L. — Dicsszentmárton.

— sylvata Scop. — Radnaborberek, Ünk.
— marginata L. — Lotrioravölgy (Girku).

Metrocampa margariiaia L. — Szováta.

Ennomos almaria L. — Nagyszeben.
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Angeronia prunaria L. — Radnaborberek.

Caiistoloma fiavicaria Hb. — Dicsszeiitmártoii.

Venilia macularia L. — Szováta, Radnaborberek.

Semiothisa signaria Hb. — Fogarasi havasok (Nagy-Árpás).

Ampliidasis betularia L. — Erdalja.

Boarmia cinciaria Schiff. — Lotrioravölgy. (Girku).

— gemmaria Brahm. — Vöröstorony, Szováta.

— repandata L. — Lotrioravölgy (Girku).

— consortaria F. — Vöröstorony.

— crepuscnlaria Hb. — Szováta.

Gnoplws glaucinaria Hb. — Preszáka.

Psodos quadrifaria Sulz. — Ünk.
Ematurga atomaria L. — Szováta.

PJiasiane dathrata L. — Dicsszentmárton.

Eubolia murinaria F. — Szováta.

Scoria lineata Scop. — Erdalja.

Si/ntoniidae.

Síjntoinis pliegea L. — Dicsszentmárton, Szováta.

Dysauxes ancilla .L. — Preszáka, Erdalja.

Arctiidae.

Sp)ilosoma meiithastrí Esp. — Vöröstorony.

Phragmatobia fuliginosa L. — Dicsszentmárton.

Parasenia plantaginis L. — Vöröstorony, Szováta, Radnaborberek.

— — var. liospüa Schiff. — Lotrioravölgy, Radnaborberek.

Arctia Caja L. — Dicsszentmárton.
— villica L. — Lotrioravölgy.

Callimorplia dominula L. — Szurduk-szoros, Vöröstorony, Lotriora-

völgy (Girku), Preszáka, Szováta.

— — ab. hamelensis PflíJm. — Szováta, Radnaborberek.

— — var. hyihinica Stgr. — Preszáka, Radnaborberek.

— quadripunctaria Poda. — Dicsszentmárton, Erdalja, Szováta,

Radnaborberek.

Miltochrista miniaia Forst. — Mezhavas (Cserepesk).

Cíjbosia mesomella L. — Lotriaoravölgy (Girku),

Gnophria ruhricollis L. — Radnaborberek.

Lithosia lurideola Zinck. — Szováta.

— complana L. — Dicsszentmárton, Szováta,
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Zygaenidae.

Zygaena piirpuralis Brünn. — Preszáka, Szováta.

— aclúlleae Esp. — Szováta.

— lonicerae Schev. — Szováta.

— filipendulae L. — Fels-Csertés, Dicsszentmárton, Szováta.

— Epliialtes L. ab. trigonülae Esp. — Dicsszentmárton.

— carnioUca Scop. — Fels-Csertés.

Ino pruni Schiff. — Dicsszentmárton.

— staiices L. — Déva.

Sesiidae.

Sesia tipuliformis Cl. — Dicsszentmárton.

— formicaeformis Esp. — Radnaborberek.

— empiformis Esp. — Nagyszeben, Dicsszentmárton.

Hepialidae.

Hepialus carna L. — Lotrioravölgy (Girku, Pojana fagatielii).

Pyralidae.

Aglossa pnnguinalis L. — Lotrioravölgy (Girku), Szováta, Radna-

borberek.

Pyralís farinaUs L. — Erdalja.

NomopMla noctuella Schiff. — Erdalja.

Pionea nebulalis Hb. — Lotrioravölg-y (Girku).

Pyrausta nubilalis Hb. — Déva, Nagyszeben.

— alpnnalis ScfflFF. — Radnaborberek.

Tineidae.

Adela croesella Scop. — Déva.

Lepkészeti följegyzések.

Irta : Pillich Fekexcz.

Gyalogszerrel véghez vitt rovarászati kirándulásaink, kivált ha

a vidék jellegét erd, rét, mez, nádas, hegy, havas tarkítja, bséges,

változatos anyagDt szolgáltatnak. Ha az apostolok lova helj'ett más

gyorsabb, általunk kormányozható közlekedési eszközt választunk,

úgy nagyobb területet van módunkban átkutathatni és az eredmény

is változatosabb.
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Az 1904. év nyári hónapjaiban kerékpáron hosszabb kirándu-

lást tettem. A kiindulási pont Fiume volt, honnét az osztrák és

svájczi Alpokon keresztül-kasul, majd Délfrancziaországon át a

Pireneusok spanyolországi oldalán fekv Figueros városkáig", innét

pedig visszafordulva Francziaországon, Délnémetországon és Cseh-

országon át visszatértem hazánkba. Utazásom czélja fként szóra-

kozás, az illet országok megismerése volt, mindazonáltal feltettem

magamban, hogy mindazon lepkéket, melyek nappal az út mentén

lekötik figyelmemet és a melyeket egy-egy szép tájékon mellesleg

megtett gyalogsétáim alkalmával megpillantok, lehetleg zsákmányul

ejtem. Hálóm botja az els kerék villája mentén volt megersítve és

szükség esetén azonnal rendelkezésre állott, a többi kellékek : háló,

dobozok és üvegek pedig kabátomnak külön o czélra készített öblös

zsebeiben foglaltak helyet. Eme utazásom alkalmával megfigyelt

egyes eltér fajokról e folj^óirat 5—6. számában számoltam be, most

még néhány vidék jellemz lepkevilágáról szeretnék egyet-mást

elmondani.

A Fiume— adelsbergi útvonalon akkoriban, június végével, a

Melanargia galatea var. ])rocida Hbst. volt mindenütt található, annak

eltér alakját, az ab. UlbricJii AiG.-t, az Adelsbergtl északra elterül,

lepkékben gazdag erdségekben figyeltem meg több esetben.

A következ napon a világszép Veldesi-tó környékén a Zygaena

CarnioUca Scop. sok fajváltozata szolgáltatott gyjtésre bséges
anyagot. Karinthiában gyakori lepke a Pararge Achine Scop., Tirol-

ban Imst környékén az országút nedves részein a Melitaea Didyma
rubinpiros (var. aljnna Stgr.) példányijait gázoltam le tömegesen a szó

szoros értelmében. Az Inn-nek Landecktl felfelé Nauders-ig terjed

részén Lycaena Dámon ScmFF., Odezia atrata L. és Parnassms Apolló

L. voltak az uralkodó fajok. Ez utóbbi gyönyör állat az évnek ama
szakában az Alpokban véges-végig repkedett megszámlálhatatlan

helyi fajtákban ; napos idben egy hálócsapásra gyakran öt is fioz-

kándozott a hálóban. Svájcz területére érkezvén, mindjárt els nap
az Engadin völgy nyiijtott nagy választékot mindennem havasi

lepkékbl, de valóságos lepkészeti oldoradónak nyilváuyult a Furka-

és Grimsel-szorosok közti részlet, a fenséges Rhöne-Gletscher vidé-

kével. Országutakon járó turista szeme elé olyan látvány tárul mint

sehol másutt Európában, a merre a szem ellát, pedig innét bizony

messze ellát, földrészünk leghatalmasabb heg3'csúcsai merednek
körös-körül az égnek. Napijárásnyira nincs falu a vidéken s az itt-

ott tündökl néhány „szálloda" nevet visel kastély mesés árjegy-

zéseivel hathatóan távol tartja az avatatlan szemeket a vidék szem-

lélésétl.

A Furkának a Szt.-Gotthárd hegycsoportra néz része a kora
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reggeli órákban sárgálott lomhán repked Gleogene lutearia F. rajától.

Egy-két óra múlva már megkezdhettem sík vidék lakója módjára a

válogatást az eddig még nem fogott szebbnél-szebb Erebiák-h&n

(E. Mdampus Fssl., Mustra Hb., Euryale Esp., Tyndanis Esp., Gorge

Esp.) stb. és Endrosák-hDin {E. auriia var. ramosa F., Kühliveini Hb.).

Délután a Grimsel oldalán Colias Palaeno L. száguldott nagy meny-

nyiségben, atyafia a havasi Colias Phicomone Esp. társaságában.

Elkel társaságukba itt-ott egy fürge Pieris Callidice Esp. is vegyült.

Késbb, július vége felé Délfrancziaországban állandó kisérim

voltak : Pieris rapae var. minor Costa, Pieris Mamii Mayer, a Pararge

Egeria L. törzsfája, Coenonym])lia Dorus Esp. és már nagyon kopott

Melanargia Lachesis Hb. példányok. A napsugarak behatása folytán

leperzselt növényzet kopár helyeken Satyrusok tanyáztak, névszerint

:

Statilinus var. allionia F., arethusa ab. dentata, actaea Esp. és egyúttal

ennek fajváltozata var. Cordula F. is. Közel a Pyreneusokhoz, Per-

pignan városa tájékán a Papilio Podalirias var. Feistliameli második

ivadéJía tnt fel u. n. füstös habitusa által. Javában repkedett a

Gonepteryx Cleojyatra L. is. A Hesiyeriá-ksit H. Sao ab. Eucrate 0. és

Proto Esp. képviselte.
*

Ha faunakatalogusokban lapozgatunk, azt látjuk, hogy nagy

városok, pl. Budapest, Temesvár, Kassa, Eperjes stb. vagy külföldön

Bécs, Berlin, Boroszló stb. rendelkeznek a legváltozatosabb listák

felett, mi els sorban annak tudandó be, hogy e városokban sok

gyakorlott rovarász lakik. Ha alkalmunk van egy vidék lepkefaunáját

évek során át minden évszakban megfigyelhetni, úgy egy-kétszeri

látogatás által hálátlannak vélt tájakon is sikerül néha kedvez vagy

mondjuk szerencsés napokon alkalmi fogásokat eszközölni s így a

vidékrl gazdag, változatos faunajegyzéket állíthatunk össze. Hosszas

gyjtés után néha említésre érdemes dolgok is lekötik figyelmünket.

Saját észleléseim eredményeként alábbiakban néhány Simontornya

vidékére vonatkozó, többé-kevésbé érdekes megfigyelést közlök

:

Az ákáczosokban egyes napokon sok Oxycesta geograpMca F.-ra

lehet szert tenni ; a lepke két ivadékban lép fel, nappal repked s

könnyen fogható. — Ugyanott némely években nyártól szig tömér-

dek Siinplicia redalis Ev.-t zavarhatunk fel a bozótból ; o lepke el-

szeretettel telepszik le folyosók fehér falára és ugyancsak srn jár

sz elején alma-csalétekre. Gyakori lepkéje a vidéknek Aedia fiinesta

Esp., mel}'- nappal a bokrokból könnyen kizavarható és a házak fehér

falain is elüldögél. 1906. évi július 15-én délután egy budapesti

tanuló negyvennél több Argynnis Pandora ScmFF.-tól fosztotta meg a

simontornyai erdt. E lepke, mely az Arg. Paphia L. társaságában

tartózkodott, más években csak szórványosan volt látható. Ino am-
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l)elopliaga Bayle hern3'ója Siniontornyán majd minden év május havá-

ban kárt tesz a borterm szl fiatal levélhajtásaiban, késbb a per-

metezés elzi onnét ; sokkal nag-yobb menn3aség'ben lepi el azonban

e hernj^ó a vadszlt. Lepkéjébl eddig csak az els ivadékot figyel-

tem meg, mely június júliusban a tápnüvények levelein és azok

mellett a földön üldögél, hol néha sok agyontaposott példányra

bukkantam. A hímek meleg napos órákban csendesen rajzanak.

1903 július 20-án esti 10 órakor ugyanott egy gyümölcsös közelében

gyertyafény mellett vacsorázva, Zeuzera prjrina L. néhán}'" száz hím

példánj^át sikerült fognom, melyek a gyert^'-a fényét lomhán körül-

röpködték. Több hernyó gyjtése itten jó jövedelmi forrását képezi

a gyermekvilágnak, igj minden év július havában a Saturnia pyri

ScHiFF. hernyója, melyet fejld korában körte-, nyári baraczk- és

almafákról vagy pedig már bábozódásra készül barna állapotban

mindenféle bokrokról, kerítésekrl szednek. Az 1901. év szén bur-

gonyaszedéskor, az 1908. év nyarán pedig LycÍH})i-hokYokon ezer-

számra gyjtötték a halálfejes pille [Aclieronüa airopos) hernyóit.

Itt említhetem több ízben tett észleletemet, hogy a nagy szenderek

bábjából a lepke délutáni 4 óra tájban kel ki. A siómenti füzesekben

évrl évre gyakori junius-juliusban a Fygaera anastomosis heriiyója,

mely itt a Phalera bucephahi hernyóinak társaságában idyllikus csend-

életet folytat. Elbbiekbl tenyésztett néhány eltér példány a Magyar

Nemzeti Múzeum gyjteményét gyarapítja.

*

1904 május 21-én déleltt Sümegrl Tapolczára igyekeztem a

Bakonyon át, az esre hajló borult id daczára a nem mindennapi

Melitaea Trivia és Aurinia-hól tettem nagyobb mennjnségre szert,

mely lepkék útmenti virágokon pihentek.

Magyarország szú-féléi.

Irta : Csíki Eenö.

XVII.

3. nem : Thartmurgus Eichhoff.

A csápok hosszúak, a csápostor ötízes, fonálszer, a bunkó

rövidebb. A mellt nyúlványa jól kifejldött. Az eltör hátának

korongja egyformán j^ontozott. A szárnyfedk hengeresek, sorokban

pontozottak, a közterekben gyapjasán szrösek, a csúcslejt sima,

nem fogazott, a varratmelletti barázda ezen nem mélyített.

Ebbl a nembl Európában 8 faj él, melyek közül faunánkban

azonban csak három fordul el. Az ide tartozó fajok dudvás nvé-
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nyékben tanyáznak s rendes meneteket sem fúrnak, mert a nstények
a dudvák felületén okozott gubacsszer képzdményekbe rakják

petéiket.

A fajok meghatározó kulcsa:

1. A lábak feketék vagy barnás-feketék, a lábfej sárgás. A szárny-

fedk csúcslejtje meredek, a varrat itten kissé kiemelked.

1. varipes.
— A lábak vörösek vagy világos barnás-sárgák, a czombok

ritkán sötétebbek • 2

2. A szárnyfedk csúcslejtjén kétoldalt a kissé kiemelked
varrat mellett hosszában mélyen benyomott. 2. euphorbiae.

— A szárnyfedk csúcslejtjén csak hátul van egy sekély, né-

melykor megrövidült hosszanti barázda. Az eltör háta srn
és erteljesen pontozott. 3. Kaltenhachi.

1. Thatnnui^gus vavijtes Eichhoff {euphorhiae Perr.)

Hosszúkás, fényl fekete, fehéresen szrös, a csápok és a láb-

szárak sárgásak, a lábak különben feketék vagy feketés- barnák.

Az eltör háta sokkal hosszabb mint széles, oldalt kerekített, elre-

felé kissé jobban keskenyed mint hátrafelé, egyformán srn pon-

tozott, hosszanti középvonala sima. A szárnyfedk hengeresek, a mély
jDontok többé-kevésbé szabályos sorokat képeznek; a csúcslejt ersen
meredek, lapított és sima. Hossza 2-3—26 mm.

Flfordul Dél-Európában (Pireneusok, Üél-Francziaország, Her-

czegovina, Alsó-Ausztria), nálunk Boszniában (Reljevo) és Her-

czegovinában.

Tápnövénye két kutyatejféle : Eiqjhorbia amygdaloides és E. Ge-

rardiana.

2. Thaninurgus euphorhiae Küstek.

Hosszúkás, karcsú, fén3d gesztenyebarna, fehéresen szrös, a

csápok és a lábak barnás-sárgák. Az eltör háta felényivel hosszabb

mint széles, oldalai kerekítettek, elre- és hátrafelé egyformán kos-

kenyedk, felül hosszúkás pontokkal fedett, a hosszanti középvonal

kissé kiemelked, sima és fényl. A szárnyfedk hongeresek, finoman

pontozottak, a pontsorok szabálytalanok ; a csúcslejt félköralakú,

fénjd, simán benyomott. Hossza 2-4— 2-6.

Elfordul Francziaországban, Olaszországbari és Görögország-

ban, nálunk Dalmácziában és Herczegovinában (Mostar).

Tápnövénye az Eíiphorhia dendroides, Gerardiuna és Wulfenü.
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Thamnurgus Kaltenhachi Bach (declivis Reitt.)

Hosszúkás test, fényl fekete, hosszú fehéres szrökkel fedett,

a csápok és a lábfejízek vöröses-sárgák. Az eltör háta kissé hosszabb

mint széles, elrefelé kissé ersebben keskenyed mint hátrafelé, felül

hosszúkás pontokkal gyéren fedett, a hosszanti középvonal elmosó-

dott. A szárnj'fedk hengeresek, erteljesen ránczolt hosszúkás és

mély pontokkal, melyek szabálytalan sorokban elhelj^ezettek ; a csúcs-

lejt kissé lapítottan domború és pontozott, a hímeknél a varrat itten

kiemelkedbb és az oldalszcgély élesebb. Hossza VI—2-4 mm.
Elfordul Közép-Európában, Franczia- és Olaszországban és a

Pireneusokban. Magyarországon ritka ; termhelyei : Budapest, Pilis-

hegy, Gerebencz.

Tápnövényei a vízi gamandor (TcKo-iitni Scordium)^ a vad ma-

jorána {Origanniii vulgare)^ a fehér árvacsalán (LcDimoii album), az

orvosi tisztesf {Stachys v. Betonica officinalis) és az erdei tisztesf

{Stadiys silvatica).

Különfélék.

Személyi Jiírek. A párizsi természetrajzi múzeum Dií. Horváth

Géza nemzeti múzeumi osztály-igazgatót levelez tagjává választotta.

— A földmívelésügyi m. kir. miniszter a Rovartani Állomás adjunktu-

sává Bakó Gábor assistenst és assistenssé Kadocsa Gyulát ne-

vezte ki.

A Magyar Xe^nzeti Múzentn természetrajzi folyóirata. A Nem-
zeti Múzeum természetrajzi osztálj-ainak folyóiratából (Annales hist.-nat.

Musei Nationahs Hungarici) július elején jelent meg az ezidei VII. kötet

els része 352 oldalnyi szöveggel, hét táblarajzzal és 28 szövegközti

rajzzal. A vaskos füzet czikkeinek legnagj'obb része a rovartani iro-

dalmat gazdagítja. Dr. Horváth Géza és Dr. H. Rebel elbb ismer-

tetett hazai vonatkozású czikkén kívül a rovartani tárgyú czikkek

közül a következket említhetjük : A hártyásszárnyúak rendjérl két

dolgozat szól, az egyik Mocsáry Sándor múzeumi igazgató-r szor-

galmát dicséri és 88 faj új levéldarázs leírását tartalmazza ékes latin

nyelven (Chalastogastra nova in collectione Musei Nationalis Hun-

garici), a másikban Dr. H. Friese, a méhek ismert jeles speczialistája,

Bíró Lajos felette gazdag gyjtései alapján Új-Guinea méh-faunáját

tárgyalja (Die Bienenfauna von Neu- Guinea). Szerz Bmó Lajos

fáradozásait méltányolván, az neve után a következ új fajokat

keresztelte el : Spliecodes Birói, Halictus Birói, AUodape Birói, MecjacMle

Birói, Anthidmn Birói^ Nomada Bírói, Coelioxijs Biröi és Trigona Birói.
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Bogarakról is két dolgozat szól, az egyik Szombathy Kálmáx-ó (Notes

sur quelques Eiaterides exotiquesj, melyben a Nemzeti Múzeum
Elateridáinak egy részérl ír, a másik Csíki EnNö-é (Coleoptera nova

in Museo Nationali Hungarico. II. j, melyben több exotikus új bogár-

fajt ír le, közöttük egy 110 mm. nagyságú óriásczinczért Paraguay-

ból {Enoplocerus gigás), melyet színes táblán képben is bemutat.

Leg3'észeti tárgyú czikk Dr. J. J. Kieffer-ó (Considérations sur le

gonre Stenoxenus Coq. avec description d'une espéce nouvelle),

Friedr. HBXDET>-é (Über die Gattung Euxesta Loew.) és Dr. Kertész

Kálmá.v két czikke fVier neue südamerikanische Mycetophiliden. —
Xoch einiges über die Dipterengattung Loxoneura Macqu.). Egyenes-

szárnyúakkal csak Dr. Achille Griffini (Studi sopra alcuni Grilla-

cridi del Museo Nazionale di Budapest) foglalkozik. Sokkal több

czikk kerül a félszárnyúakról, Dr. Horváth Géza élbb ismertetett

czikkéu kívül egy másikban Th. Becker ismert dipterologus kanári-

szigeti gyjtését dolgozza fel (Eíémipteres recueillis par M. Th. Becker

aux íles Canaries), A. L. Montandon pedig vízipoloskákról értekezik

(Nepidae et Belostomidae. Notes diverses et descriptions d'espéces

nouvelles). Katona Kálmán keletafrikai gyjtésébl Richárd Sidoway

Bagnall egy új Thysanopterát ismertet, mely egyszersmind új nem
és család képviselje (On Urothrips paradoxus, a new type of

Thysanopterous Insectsj. A füzet többi részét más állatokról írt

czikkek töltik ki, így Dit. Soos Lajos csigákról, Dr. Hollós Lajos

gombákról, Bolkay István békalárvákról, Dr. Daday Eenö egy új

rákról, Dr. Madarász Gyula mongolországi madarakról és vad-

ludakról és Zimányi Károly egy brazíliai ásványról ír.

Csíki Ern.

Irodalom.

Dr. G. Horváth: Les Graphosoma dEurope. (Annales hist.-nat.

Musei Nationalis Hungarici. VII, 1909, p. 143—150, avec 6

figures).

Szerz 1903-ban közölte a Graphosoma-nam monográfiáját, mely-

nek kiegészítéséül az európai fajokra vonatkozó újabb megfigyoléseit

közli. A Gr. semipicnctaium Fabr. fajváltozatai közül az egyik új

(var. subaequale), ennek elterjedési köre Dél-Európára és Észak-

Afrikára szorítkozik és faunánkban is elfordul Cirkvenicán és a

dalmácziai Ragusán. Egy másik új változat (var. anceps) nálunk nem
fordul el. Újnak bizon3'ult Qgy krétaszigeti faj Bíró Lajos gyjté-

sébl : Gr. creticum., az új var. hemistictian faj változattal. A másik

tárgyalt két faj a Gr. lineaium L. és Gr. italicum Míjll. Csíki.



12c

t)r. H. Rebel, Eine neue Psychiden-Art aus Croatien. (An-

nales hist.-nat. Musei Nationalis Hungarici. VII, 1909, p. 344

—

346, mit 2 Textfiguren).

Szerz a Magyar Nemzeti Múzeum lepkegyüjteményébl Oi^eo-

psyclie Bírói név alatt új szöv-pillét ír le faunánkból. Ezt a lepkét

még 1893 július 28-án gyj-
tötte Bíró Lajos a Velebitben

Raduc mellett. Páyel János

annak idején megállapította,

hogy a lepke új, de az egyet-

len gyjtött példány alapján

vonakodott azt leírni. Az új

faj minden tekintetben figye-

lemre méltó felfedezés, mind-

ennekeltt érdekes, hogy két

nyugateurópai faj, a dél-

francziaországi 0. vesubiella

MiLL. és a Pyreneusokból

való 0. Leschenaulti Stgr.

rokonságába tartozik és külö-

nösen elbbi fajhoz hasonló

és közelálló. Az új 0. Bírói

az 0. vesiibiena-iól követke-

zkben tér el : a hím csápja

hosszabb és hosszabban fé-

ss, a szárnyak középsejtjé-

nek fels része tompított, az

R4— 5 és Ml erek töve egy-

mástól távolabb ered. (Az

erezetben lev különbséget

az itt is lenyomott eredeti

rajzok jól mutatják). Az új

lepke leírását következkben

ismertethetjük : A csápostor

vége nem terjed egészen &z

elüls szárnyak elüls szélé-

nek közepéig. A csápok fés-

fogainak száma 21, ezek

hosszúak és srn szrösek.

A csápok barnások, a fésfogak tövükön fehéresen behintettek.

A szemek fénylk, aranyos-vörösek. A test karcsú, fekete szrökkel

bol3'hosan fedett, a potroh karcsú, a hátsó szárnyak bels szögletén

túlterjed, a far szrcsoraója kettéosztott. A lábak hosszúak, karcsúak,

Oreopsyche Birói Rebel

Ki 2+3

Oreopsyche vesubiella Mill.
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sarkantyú nélküliek. A szárnyak megnyúltak, áttetsz szürkék, nagyon

finom szrszer pikkelyekkel fedettek, oldalról nézve tejszeren

opalizáló, rövid barna rojttal, mely csak a hátsó szárnyak tövén

hosszabb, szrforma. Az elüls szárnyak elüls széle csak a csúcs

eltt hajlott: a sugár-ér három ága (Ri, R2— .3, R4—0) kissé íves, az

utolsó még a csúcs eltt egyesül a szegélylyel. A középs sejt foko-

zatosan kiszélesedik, hátul a kis beszögeléstl eltekintve majdnem
egyenesen lemetszett. x\z elüls szárny hossza 10 mm., legnagyobb

szélessége 5 mm., kifeszítve az állat 22 mm. széles. Csíki.

*

Walter Mothschild : Cat alogue of the Collection of Parnas-

siinae in the Tring Museum, with systematic Notes.

(Novitates Zoologicae. XVI, 1909, p. 1—20).

Szerz a tringi múzeumában meglév Parnassiinákat sorolja fel

termhelyeikkel együtt, egyik-másik alakhoz megjegyzéseket is fz.

Minket közelebbrl a következk érdekelnek : A Parnassius mnemo-

syne L. törzsalakja északi alak, mely a Skandináv-félszigeten és

Észak-Oroszországban fordul el, magyarországi alakját P. mnemosyne

Imngaricus név alatt külön alfajként írja le, mely a többi európai

alaktól abban tér cl, hogy sötét mustrázata nagyon redukált, a lepke

pedig nagyon széles. Rothschild gyjteményiében ezt 7 példán}^ kép-

viseli, melyek Brassó és Herkulesfürd vidékérl és a galicziai

Przemyslrl valók. A P. Apolló L. törzsalakja szintén északi állat,

faunánkból valók a következ subspecziesek : P. Apolló carpathicus

Rebel & RoGENHOFER (Solmcczbánya, Tátra, Barlangliget, Branyiszkói

hegyek, Radna, Brassó), P. Apolló bosniensis Stighel (Bosznia :

Koricna, Sarajevo) és P. Apolló liburnicns Rebel & Rogenhofer (Ve-

lebit, Croatia). Csíki.

Kari Pospisil: Bekámpfung des Rüben-Rüssolkáfers. (Socie-

tas entomologica. XXIV, 1909, p. 57—59).

Szerz, aki valamelyik magyarországi nagyobb répatermel

gazdaságban volt alkalmazásban (hogy hol, azt nem mondja meg !),

elmondja czikkében a répabarkó összes kártételeirl, az ellene való

védekezés eredményérl tett tapasztalatait. Végül felemlíti a répa

többi rovar ellenségét, mely alkalommal az Agrotis seyetum hernyó-

jának kiváló pusztítójaként a Carahus nuraüis-t nevezi meg, ami

azonban nem helyes, mert tudvalev, hogy ez a futrinka Csehország-

éri el elterjedésének keleti határát, Mag^'^arországon nem fordul el.

Csíki.
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S. 97. — Intemationaler Entoniologen-Kongress. — Es wiid

über den im Jabre 1910 nach Brüssel einberufei)en I. Entomologen-

Kongress borichtet und zu reger Teilname aufgefordert. Das Lokal-

Komitee für Ungarn wird sich in kürzester Zeit konstituiren.

S. 100. — L. A. Aigner: Die Tagfaltér Ungarns. XXXIII.
— Verfasser behandelt die Gattiing Glirysopliamis^ gibt eine Bestim-

niiingstabelle der 8 im Gebiet vorkommenden Arten und beschreibt

dieso ausfürlich. Die behandelten Árten nebst ihren Varietáten und

Aberrationen sind folgende : virgaureae und var. Miegii, Thersamon

und var. Oiuphale. dispar var. rutihis, Hippotlioe mit var. Euryhia und

var. covffuens, Alcipliron mit var. gordius, pMaeas mit var. Eleus^ ab.

caerideopimctaia und ab. Sclnnidti. BorUis mit var. sithalpina und var.

orientális und Ampldamas.

S. 109. — Dr. E. ZilaM-Kiss : Über die Hummeln. —
Verfasser beabsicbtigt die Hummeln Ungarns zu bearbeiten und

schreibt bei dieser Gelegenheit über die Hummeln im Allgemeinen.

S. 112. — E. Csiki : Beitráge zur Lopidopterenf auna
Siebenbürgons. — Verfasser sammelte auf seinen coelopterolo-

gisclien x\usflügen, insofern es möglich war, mitunter auch Schmet-

terlinge und führt die Liste derselben nebst den Fundorten auf.

Einige Formen sind nicht nur für Siebenbürgen, sondern auch für

die Fauna Ungarns neu.

S. 118. — F. Fillieh : Lepidopterologische Aufzeichnun-
gen. — Verfasser machte auf seinem Fabrrad in den Sommermo-
naten des Jahres 1904 eine Exkursion von Fiume aus durch die

oesterreichischen und schweizerischen Alpen bis nach Figueras in

den Pyrenáen auf spanischer Seite und zurück durch Frankreich,

Süddeutsshland und Böhmen. Diese Reise wird kurz geschildert und

einige der gesammelten Lepidopteren namhaft gemacht. — Die übri-

gen Aufzeichnungen betreffen Schmetterlinge aus der Umgebung
seincs Wobjiortes Simontornj^a (Komitat Tolna). In den Akazien-

waldern ist an manchen Tagén Oxycesta geographica in Anzahl zu

'finden, ebendort in den Soramermonaten Simplkia redalis. Auch
Aedia fanesiü ist eine háufige Art des Gebietes. Am 15. Juli 1906

sammelte ein Schüler 40 Exemplaro der hier sonst seltenen

Argynnis Pandora. Die Raupo von Ivo ampelop)liaga verursacht im
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Mai immer Schaden, indem sie die jungen Triebe der Weinrebe

abfrisst, noch háufiger ist sie aber am wilden Wein anzutreffen. Iti

der Náhe eines Obstgartens flogen eiiimal gegen 10 Uhr Abends

über 100 Exemplare von Zeuzera jjijrina an das Kerzenlicht. lm
Sommer des Jahres 1908 war die Raupe von Acherontia Atropos zu

tausenden auf Z/í/aMm- Stráuchern zu finden. In den Weidenbestánden

an der Sió sind im Juli und August die Raupen von Pygaera anasto-

mosis und Phalera hucepliala sehr hanfig.

S. 121. — E. Csiki: Die Borkenkáfer Ungarns. XVII. —
Es wird die Gattung Thamnurgus mit den drei Arten : vari/pes Eichh.,

eupJiorhiae Küst. und KaltenhacM Bach behandelt.

Kleinere 3Iitteilungen.

S. 123. — Personalnachrichten. Dr. G. Horváth, Direktor der

Zoolog. Abtheilung des Ung. National-Museums in Budapest wurde

korrespondierendes Mitglied des Museum d'Histoire Naturelle in

Paris. — Der kgl. ung. Ackerbauminister ernannte den Assistenten

G. Bakó zum Adjunkten und Gy. Kadocsa zum Assistenten der kgl.

Entomologischen Station.

S. 123. — Die Naturhistorisehe Zeitschrift des Vngarischen

National- 3Iuseums. Es wird über den Inhalt des I. Teiles des

diesjáhrigen VII. Bandes referiert.

Literatur.

S. 124. — E. CsHíi bespricht Arbeiten von Dr. G. Horváth,

Dr. H. Rebel, Walther Rothschild und Karl Pospisil.



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVI. KÖTET. 1909 SZEPTEMBER-OKTÓBER. 9-10. FÜZET.

^m

A ,iRovartani Lapok'' szerkesztsége mély fájda-

lommal jelenti, hogy

miniszteri tanácsos a Lipót rend és Ferencz József rend lovagja,

a iViagyar Tudományos akadémia tagja stb.

folyóiratunk szerkesztbizottságának tagja, f. évi szep-

tember hó 21-én, életének 74. évében, rövid szenvedés

után elhunyt.

Az elhunyt mint hazánk közegészségügyének veze-

tje, életének javarészét ezen hivatásának szentelte,

mindamellett azonban szabad óráit állattani kutatásokra

fordította. Alapvet munkái a' rákokról voltak els tanul-

mányainak eredménye, késbb inkább a pókok, bogarak

és skorpiók tanulmányozásával foglalkozott. E téren való

mködésérl több kiváló munkája tanúskodik.

Folyóiratunknak nemcsak buzgó munkatársa, ha-

nem mint a szerkesztbizottság tagja hathatós támoga-

tója is volt.

Áldott legyen emlékezete !

Rovartani Lapok. XVI, 9—10. (1909. X. 25.)
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Adatok Magyarország lepkefaunájához.

(Beitrcige zur Lepidopterenfauna Ungarns.)

Irta : Báró N. Ch. Rothschild (London).

Az ezen czikkemben felsorolt

lepkéket Holtz Márton gyj-
tötte az 1908. év nyarán ;

meglátogatta kérésemre az alább

felsorolt különböz helyeket.

A jegyzéket, valamint a két

új faj leírását tisztelt barátom-

nak Dr. H. REBEL-nek (Bécs)

köszönhetem, kinek fáradozásá-

ért és drága idejének erre való

felhasználásáért szinte köszö-

nettel tartozom.

A két új fajon kivül több

olyan is van, melyek Magyar-

ország területérl e helyen em-

líttetnek els ízben ; ezek dlt
betvel jelöltek.

HoLTZ Márton úr sikeresen

gyjtött lámpafény mellett és

csalétekkel, mely módszereket a

magyarországi gyjtk is való-

szinleg rendkívül kedvez ered-

ménynyel felhasználhatnak.

A termhelyek, a gyjtés ide-

jének felemlítésevei, a követ-

kezk :

Die im vorliegenden Artikel

genannten Exemplare wurden

im Sommer 1908 von Herrn

Martin Holtz, der auf mein

Ersuchen die verschiedenen

hier genannten Localita.ten be-

suchte, gesammelt.

Die Liste, sowie die Beschrei-

bnng der zwei neuen Arten,

wnrden von meinem geehrten

Freund, Prof. Dr. Hans Rebel

(Wien), gemacht und bin ich

ihm fr seine Mhe und kost-

bare Zeit, die er dazu verwen-

dete zu aufrichtigem Dank ver-

pflichtet.

Ausser den zwei neuen Arten

sind mehrere andere, die aus

Ungarn hier zum ersten Mai

verzeichnet wurden ; dieselben

sind durch Uegenden Druck

hervorgehoben.

Herr Martin Holtz machte

ausgiebigen Gebrauch von

Lichtfang sowohl als Köderfang,

welche Methoden wahrscheín-

lich von Sammlern in Ungarn

mit ausserordenlich günstigem

Erfolg angewendet werden

könnten.

Die Fundorte, nebst Angabe
dor Sammelzoit, sind folgendo :

Almádi (Veszprém vármeg^yc^), VII. 19

—

VIII. 1.

Csorna (Sopron vármegye). VI. 9—VII. 11.

Fon3''ód (Somogy vármegye), VIII. 1— ^'1II. 4.

1 vármegj'^e = Komitat.
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Hortobágy (Hajdú vármegye), V. 18, V. 28—30.

Nádudvar (Hajdú vármegye), V. 10—26, VI. 1—4.

Nádudvar : Makkodszél, Y. 15.

Nádudvar : Nagy-Halomzug", V. 16—A". 22.

Nádudvar : Sebesérhalom, V. 14.

Osli (Sopron vármegj^e), VII. 8.

Pákozd (Fehér vármegye), VI. 15.

Siófok (Veszprém vármegye), VII. 29.

Szentkirályszabadja (Veszprém vármegye), VII. 31.

Papilionidae.

Papilio Macimon L. — Pákozd.

Pieridae.

Pieris brassicae L. — Almádi.

— najn L. — Csorna.

— Daplidice L. — Almádi,

Leptidia sinapis L. — Csorna.

Colias Hyale L. — Csorna, Almádi.

— Edusa F. — Csorna, Almádi, Fonyód.

Gonepteryx rliamni L. — Csorna.

Nyniphalidae.

Apatura Ilia Schiff. var. Clytie SV. — Csorna (gyakori — zahlreich).

Pyrameis cardiii L. — Almádi.

Vanessa urticae L. — Csorna.

— polycMoros L. — Csorna.

Polygonia C-album L. — Csorna, Fonyód.

Arasclinia Levana L. gen. aest. Prorsa L. — Csorna.

Melitaea PJioehe Knoch. — Szentkirályszabadja.

— Athalia Rótt. — Fonyód.
— — ab. Corythalia Hb. (transit.) — Fonyód.

— Didynna Esp. — Csorna.

Argynnis Dia L. — Csorna.

— Aglaja L. — Csorna.

— Adippe L. — Pákozd, Fonyód.

— Paphia L. — Pákozd, Csorna.

Satyrus Hermione L. — Almádi.

— Briseis L. — Szentkirályszabadja.

— Semele L. — Pákozd, Szentkirályszabadja.

— Aretlmsa Esp. — Almádi, Fonyód.
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— Dryas Se. — Almádi, Fonyód.

Pararge Aegeria L. var. Egerides Stgr. — Osli.

— Megaera L. — Almádi, Fonyód.

Einne]pliele Jurtina L. — Pákozd, Csorna.

Coenonymplia Oedipus F. — Csorna.

— Ipliis ScHiFF. — Almádi, Fom^ód.

— Arcania L. — Pákozd.

— Pampliüus L. — Fonyód, Csorna, Pákozd, Nádudvar.

Lycaenidae.

Zeplnjrus hetulae L. — Almádi.

Chrysoplianus Thersamon Esp. — Almádi, Nádudvar.

— dispar Haw. var. rutüiis Wbrnb. — Csorna.

— pMaeas L. gen. aest. Eleus F. — Almádi.

Lycaena Argiades Páll. — Csorna, Osli.

— Árgus L. (Aegon Schiff.) — Alsó-Osli, Almádi, Csorna, Nád-

udvar (gyakori — zahlreich).

— Argyrognomon Brgstr. — x\lsó-Osli.

— Icarus RoTT. — Csorna.

— Corydon Poda. — Almádi, Szentkirálj^szabadja.

— mhmus Fuessl. — Csorna.

— Argiolus L. — Csorna.

Hesperiidae.

Heieropterus Wlorplieus Páll. — Csorna.

Adopaea lineola 0. — Csorna, Pákozd.

Augiades Sylvanus Esp. — Csorna.

Garclmrodus alceae Esp. — Almádi.

Hesperia carthami Hb. — Pákozd.

— orhifer Hb. — Almádi.

— malvae L. — Fonj^ód, Szentkirátyszabadja.

Thanaos Tages L. — Fonyód, Almádi, Csorna.

Sphingidae.

Smerintlms popidi L. — Csorna.

DeilepMla eupliorhiac L. — Csorna.

Hemaris scahiosae Z. — Almádi.

JVotodoiitidae.

Pheosia iremula Cl. (diciaéa Esp.) — Csorna.
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Notodonta dromedarius L. — Csorna.

Lophopteryx carnelina L. — Csorna.

Pterostoma palpina L. — Fonyód, Nádudvar,

Pygaera curtida L. — Siófok.

Lyniantriidae.

Hypogymna morio L. — Almádi, Pákozd.

Euprocüs chrysovrlioea L. — Csorna.

Stilpnotia sídícis L. — Csorna.

Lasioeampidae.

Malacosoma neustria L. — Csorna, Pákozd.

CosmotricJie potaioria L. var. 'berolincnsis Heyne — Csorna,

Ep)icnaptera tremidifolia Hb. — Csorna.

Drepanidae.

Drepana falcataria L. — Csorna.

(Mix cjlaucaia Se. — Csorna.

Noctuidae.

Acronyda leporina L. ab. hradyporína Tk. — Csorna VI. 28, VII. 4 (cP)-

— aceris L. — Almádi VII. 20.

— megacephala F. — Csorna VI. 26, VIII. 9.

— psi L. — Csorna VI. 23—VII. 9.

— rumicis L. — Nádudvar V. 18, Corna VII. 5 (gyakori — hiiufig).

Arsüonche albovenosa Goeze — Hortobágy V. 25, Csorna VI. 26.

Agrotis promiha L. — Almádi VII. -21.

— ditrapezium Bkh. — Csorna VI. 26 (cT).

— 2)lecta L. — Csorna VI. 22.

— exclamantionis L. — Nádudvar, Fonyód, Csorna.

— tritici L. var. aquüina Hb. — Csorna VII. 5.

— corticea Hb. — Csorna VI. 27.

— ypsilon RoTT. — Csorna VII. 5.

— segetum L. — Csorna VII. 5, Almádi, Fonj^ód VIII. 2.

Mamestra hrassicae L. — Almádi VII. 22.

— splendens Hb. — Csorna VII. 5 (többszörösen — mehrfach).

— oleracea L. — Csorna VII. 5.

— genistae Bkh. — Nádudvar : Nagyhalomzug.
— dissimilis Knoch — Csorna VI. 23

—

27.

— — ab. confluens Ev. — Csorna VI. 23—27.
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— — ab. variegata Rbl. — Csorna VI. 23—27.

— trifolii RoTT. — Nádudvar : Nagylialomzug, Almádi VII. 26.

— dentina SV. a.b. Latenai Pier. — Fonyód VIII. 2 (9).

— reticulata Vill. — Csorna VI. 24.

— dianthi Tausch. — Nádudvar : Nagyhalomzug, Hortobágy,

Pákozd V. 25—VI. 10.

Viantlioecia cucuhali Fuessl. — Csorna VI. 22

—

VII. 3.

Miana strigüis Cl. ab. latruncula Hw. — Csorna VI. 22.

— — ab. aeihiops Hw. — Csorna VI. 22.

— bicoloria Vill. — Almádi VI. 23 (cf).

Bryopliüa fraudatricula Hb. — Nádudvar, Pákozd (többszörösen —
mehrfach).

Hadena sordida Bkh. — Nádudvar : Nagyhalomzug V. 18.

— monoylypha Hufn. — Csorna VI. 29.

— Uthoxylea F. — Csorna V. 7.

— secalis L, — Almádi VII. 26.

Diptertjgia scahriuscula L. — Nádudvar, Almádi, Fonyód.

Cloantha hyperici F. — Csorna VI. 21—27.

Trachea atriplicis L. — Csorna VI. 26. (tömegesen — zahlreioh).

Leucania impudens Hb. — Csorna VI. 28

—

VII. 6.

— impura Hb. — Csorna VI. 26

—

VII. 6.

— pallens L. — Csorna VI. 16—30.

— straminea Tr. — Almádi VII. 19 (d), Fonyód VIII. 5 (cf).

— obsoleta Hb. — Hortobágy, Almádi VII. 26.

— L-album L. — Csorna Vll. 5.

— conigera F. — Csorna VII. 5.

— alhipímcta F. — Csorna VI. 28, Almádi VII. 28.

— turca L. — Csorna VI. 28.

Garadrina superstes Tr. —- Almádi VII. 27,

— alsines Brahm. — Csorna VII. 20.

— iaraxaci Hb. — Csorna VII. 10.

— Unta Tr. — Fonyód VIII. 3 (cf).

Petiiampa arcuosa Hw. — Csorna VI. 24 (3 j)éld. — 3 Stiick).

Anip)hi])yra tragopogonis L. — Csorna (nagyon közönséges — sehr

báufig).

— livida F. — Almádi VII. 20.

— pyramidea Íj. — Csorna VII. 6.

Calymnia pyralina View. ab. ciiprea Horm. — Csorna VI. 24 (cT).

— affinis L. — Csorna VII. 4.

— trapezina L. — Csorna VI. 26.

Dyschorista fissipunda Hw. — Csorna VI. 22—26 (nagy mennyiség-

ben — massenhaft).

Plastenis retusa L. — Csorna VII. 9 (2 j^éld. — 2 Exempl.)
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Plastenis siiltusa F. — Csorna VI. 22 (1 péld. — 1 Exempl.)

Calophasia lunula Hufn. — Csorna VII. 10, Almádi VII. 28.

— platyptera Esp. — Almádi VII. 26—28 (3 péld. — 3 Exempl.)

Giicullia umJyraiica L. — Csorna VII. 8, Fonyód VIII. 6.

Eutelia adulatrix Hb. — Almádi VII. 18.

Heliotlús cognata Frr. — Almádi VII. 20.

— dijpsacea L. — Hortobágy.

Aconiia lucida Hufn. — Nádudvar, Csorna, Almádi.

— — ab. alhicollis F. — Almádi VII. 22.

— luctuosa Esp. — Nádudvar, Csorna, Almádi.

Thalpochares jmrjmrina Hb. — Nádudvar (1 cT), Csorna VI. 24.

— comíminimaada Hb. — Almádi A^II. 20.

Emmelia trabealis Se. — Nádudvar, Csorna, Almádi.

Erastria argeniula Hb. — Csorna VI. 28

—

VII. 10 (nagyon közönséges —
sehr haufig).

— — ab. confluens Schultz — Csorna (1 péld. szabálytalan

alakú — 1 Stück assymetrisch).

— iincula Cl. — Csorna VII. 4, Almádi VII. 29.

— pusilla ViEw. — Csorna VII. 5 (számos példány — zahlreich).

— deceptoria Se. — Csorna VII. 27.

— fasciana L. — Csorna VII. 6.

Bivula sericealis Se. — Csorna Yl. 22.

Protliymnia viridiaria Cl. ab. fusca Tütt — Csorna VI. 24—28 (gyakori

— haufig).

Scoliopieryx libatrix L. — Csorna VI. 28 (többszörösen — mehrfaoh).

Plusia gulta Gn. — Csorna VII. 1.

Eudidia ghjphica L. — Almádi VII. 21.

Catephia alchymista Sohiff. — Almádi VII. 22.

Caiocala nupta L. — Csorna VII. 7.

Madopci salicalis Sohiff. — Csorna VII. 27.

Herminia derivalis Hb. — Csorna VII. 22.

Hypena rostralis L. — Csorna VII. 6.

Cymatophoridae.

Cymatopliora diiplaris L. — Csorna VI. 19 (2 péld. — 2 Stück).

Geotnetridae.

Geomeira papiUonaria L -.- Csorna VI. 19 (1 cf).

Euchloris smaragdaria F. — Fonyód VIII. 2 (2 cT).

Nemoria viridata L. — Nádudvar, Almádi, Fonyód.

— pulmentaria Gn. — Nádudvar, Almádi VII. 26.

Thalera fimbrialis Se. — Csorna VII. 2.
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Acidalia trüineaia So. — Csorna VI. 26.

— oclirata Se. — Almádi VIL 28, Siófok VII. 29.

— . dimicUata Hufn. — Csorna VII. 2, Fonyód VIII. 2.

— rusticata F. — Almádi VII. 22, Csorna.

— humüiata Hufn. — Csorna VII. 11.

— immorata L. — Fonyód, Siófok.

— riibiginata Hufn. — Nádudvar : Nagyhalomzng', Pákozd, Csorna,

Almádi.

— marginepímctata Goeze — Nádudvar : Nagybalomzug, Almádi
VII. 26.

— caricaria Reutti — Nádudvar (1 cfj.

— immutata L. — Csorna VI. 23

—

VII. 9.

— corrivalaria Kretsch. — Csorna VI. 23. (1 cT).

— faccidaria Z. — Nádudvar, Csorna VI. 23, Fonyód VIII. 3.

— ornata Se. — Almádi VII. 23.

— violata Thbg. var. decorata Bkh. — Almádi VII. 26.

Codonia punctaria L. — Almádi VII. 20.

— ruficüaria HS. — Almádi VII. 19.

-- linearia Hb. — Nádudvar (1 $).

BJwdostrophia víbicaria Cl. — Almádi VII. 26.

— — ab. strigata Stgr. — Almádi (kis példányok — kleine Stücke).

Timandra amaia L. — Nádudvar, Csorna VI. 29, Fonyód VIII. 5.

Lytliria purpuraria L. — Csorna VI. 19, Almádi VII. 19.

— — gen. aest. rotaria F. — Nádudvar : Nagylialomzug V. 16.

Mesotype virgata Rótt. — Csorna VI. 30.

Liiostege farinata Hufn. — Nádudvar, JSIakkodszél.

— griseaia Schiff. — Nádudvar, Makkodszél.

Anaiiis plagiata L. — Fonyód VIII. 5.

Lohopjhora sexalata Ritz. — Csorna VII. 6.

Larentina fidvata Forst. — Csorna VII. 27.

— ferrugata Cl. — Nádudvar VI. 2, Csorna VII. 6.

— fluviata Hb. — Csorna VI. 30.

— vittata Bkh. — Csorna VII. 5 (1 9)-

— sociata Bkh. — Csorna VII. 4 (nagyon sötét — sehr dunkel).

— obliterata Hufn. — Csorna VII. k.

— hiUneata L. — Csorna VII. 11.

— ruhidaia F. — Almádi VII. 26.

— comitata L. — Fonyód VIII. 3.

Tephrodystia ohlongata Thbg. — Nádudvar : Nagybalomzug, Csorna

VII. 4-11.
— linariata F. — Csorna VII. 9, Almádi VII. 26.

— assimüata Gn. — Nádudvar : Nagylialomzug.

— síibnotata Hb. — Almádi VII. 27.
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Tc'pJtroclystia valerianuía Hb. — Csorna VI. 28.

Pliihalapterix polyrjrammata Bkh. — Csorna VI. 9.

Ahraxas marginata L. — Csorna A-'I. 24.

— adusiata SV. — Almádi.

Slegamia diledaria Hb. — Csorna A^I. 28—A"II. 10.

Deilinia pusaria L. — Csorna VII. 1.

Sdenia lunaria Schiff. ab. delunaria Hb. — Csorna VII. 5.

— tetralunaria Hufn. gen aest. aestiva Stgr. — Csorna VI. 26.

Epione apiciaria Schiff. — Csorna VI. 19 (9).

Gaustoloma flavicaria Hb. — Nádudvar (1 cT)-

Samiotliisa notata L. — Nádudvar (1 cf)-

— aUernaria Hb. — Csorna \1. 23

—

VII. 2.

Ampliidasis hetularia L. — Csorna VII. 6.

Boarmia lichenaria Hufn. — Nádudvar, Csorna.

— selmaria Hb. — Fonyód VIH. 5 (cT).

— crepuscidaria Hb. — Csorna A^I. 27.

— — ab. defessaria Frr. — Csorna VI. 28.

— punctularia Hb. — Csorna VI. 28—VII. 5. (kicsiny és nagyon

sötét — Idein und sehr dunkel).

Fidonia fasdolaria Rótt. var. tessulariu AIetzn. — Nádudvar : Sebes-

érhalom A". 14, Nagyhalomzug.

Emaiurga atomaria L. — Csorna A^'II. 1— 10.

Phasiane pdraria Hb. — Csorna A"l. 30.

— datlirata L. — Nádudvar, Pákozd, Csorna A"I. 6.

— glarearia Brahm. —• Almádi A"II. 26.

Eiiholia arenacearia Hb. — Nádudvar.

— — ab. ffavidaria Ev. — Csorna A'II. 4—7.

Aspilates formosaria Ev. — Csorna A^II. 1 (3 cf, kopott — verflogen).

Nolidae.

Nola ddumgdulalis Hn. — Csorna.

— cdbida Schiff. — Csorna.

— centonaUs Hb. — Csorna (gyakori — háufig.)

Cymbidae.

Earias ddorana L. — Csorna.

Syntofnidcie.

Nadia andlla L. — Csorna,
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Arctiidae.

Spilosoma lutea Hüfn. (luhricipeda Esp.) — Csorna.

— luhricipeda L. {menihastri Esp.) — Almádi, Csorna (a hátsó

szárnyak sokszor foltok nélküliek — die Hinterflügel oft

ungefleckt).

— urticae Esp, — Nádudvar, Csorna.

Phragmatobia fuliginosa L. — Csorna, Almádi,

BJiyparioides Metelkana Led. — Csorna (6 példány — 6 Stück).

Arciia caja L. — Osli.

Hipjocrita jacohaeae L. — Csorna.

Lüliosia griseola Hb. — Csorna.

— sororcula Hufn. — Nádudvar.

Pelosia muscerda "Hufn. — Almádi, Csorna.

Zygaenidae.

Zygaena fiUpeiidulae L. ab. cytisi Hb. — Almádi.

— carniolica Se. transit. ad var. amasina Stgr. — Almádi.

Ino cognata HS.^ — Csorna.

Sesiidae.

Sesia iclmeumoniformis F. — Csorna, Siófok.

— emjnformis Esp. — Nádudvar.

Cossidíie.

Dyspessa ulida Bkh. — Nádudvar.

Phragmatoecia castaneae Hb. — Csorna, Nádudvar, Pákozd.

JPyi'alidae.

Melissoblaptes MxMnctanus Z. — Pákozd, Csorna VI. 30.

Galleria mellonella L. — Csorna VH. 10.

Cramhus paludellus He. — Fonyód VHI. 5.

— inquiiiatellus SV. — Fonyód VIIL 3.

— contamineUus Hb. — Nádudvar, Nagyhalomzug.
— l'uteellus ScHiFF. — Nádudvar, Nagyhalomzug, Csorna (közön-

séges — zahlreich).

— perlellus Se. — Csorna.

1 Seitz : Groszschmetterl. der Erde. Palaearctica II, p. 8, 1906.

Lásd azonkívül ezen czikk befejez sorait. — Siehe ausserdeni die

letzten Zeilen dieses Artikels.
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Cranibus aureliellus F.-R. — Csorna VI. 23—YII. 11 (a nstények sok-

szor majdnem tiszta fehérek — mehrfach die ? fást rein

weiss).

— margaritellus Hb. — Pákozd (1).

— verellus Zck. — Csorna — VI. 30—VII. 4.

— falsellus SV. — Csorna VII. 1—5.

— chnjsonuchellns Se. — Xádudvar.
— cratereUus Se. — Xádudvar, Csorna.

— liortmllus Hb. — Csorna VI. 23—VII. 9.

— — ab. melanotica — Csorna (1).

— süvellus Hb. — Fonj^ód VIII. 2.

— pascueUus L. — Csorna (gyakori — zahlreich).

Platytes cerusellus Schiff. — Nádudvar (gyakori — zahlreich).

Chilo i)lirag)nitellus Hb. — Csorna A^I. 6 (cf?).

Talis quercella SV. — Almádi VII. 28.

ScJioenohius forficellus Thbg. — Csorna, Xádudvar, Pákozd (gyakori —
zahlreich).

Donacaida nmcronella SV. — Csorna VII. 26.

Einateíides pundella Tr. — Almádi VII. 26.

Homoeosoma sinuella F. — Hortobágy, Pákozd, Almádi, Fonj^ód

(gyakori — zahlreich).

— nebulella Hb. — Nádudvar, Csorna, Almádi.

— nimMla Z. — Almádi VII. 26.

— binaeveUa Hb. — Nádudvar.

Ancylosis cinnamomella Dup. — Almádi VII. 27 (gyakori — zahlreich).

Heterogrcqjhis ohlitella Z. — Nádudvar, Csorna, Almádi VII. 27.

Pempelia düutella Hb. — Csorna VI. 23.

Euzopliera cinerosella Z. — Fonyód VIII. 3.

Nyctegretis achatinella Hb. — Nádudvar : Makkodszél, Csorna VII. 5.

Etiella Zinckenella Tr. — Nádudvar, Ahnádi.

Hyporatasa dllotrieUa H.-S. — Nádudvar (1 cT)-

Megasis ülignella Z. — Nádudvar, x\lmádi VII. 24.

Epischnia prodromella Hb. — Almádi VII. 28.

Selagia argyrella F. — Csorna, Fon3^ód.

Salebria semiriibella Se. — Csorna VII. 2.

Nepliopteryx Jiostilis Steph. — Csorna VII. 5.

Traclionitis cristella Hb. — Almádi VII. 18.

Brepliia compositella Tr. — Almádi VII. 28 (második kisebb nemze-

dék — zweite kleinere Generation).

Acrohasis Zelleri Rag. — Csorna VI. 20.

— consociella Hb. — Almádi.

Glyptoteles leiicacrinella Z. — Csorna A^II. 4.

Myélois cribrella Hb. — Nádudvar.
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Myelois tetricella F. — Nádudvar.

Enclotricha flammealis SV. — Almádi VII. 19.

Aglossa pinguinalis L. — Hortobágy (1 9)-

Hypsojnjgia costaUs F. — Nádudvar, Csorna VII. 5.

Pyralis farinalis L. — Csorna, Almádi.

Herciilia glaucinalis L. — Csorna.

— rubülalis SV. — Almádi VII. 28.

Actenia lionestalis Tr. — Almádi VII. 28, Fonyód A^III. 2.

— hrunnealis Tr. — Fonj^ód VIII. 2—4.

Cledeobia bombycalis Schiff. — Nádudvar : Sebesérlialom VI. 14 (3 cf)-

— angustalis SV. — Csorna VII. 4.

Nymxjliula stagnata Don. — Nádudvar, Csorna.

— nymjjliaeata L. — Nádudvar, Csorna.

Catachysta lemnata L. — Csorna VI. 19, Almádi VII. 24.

Steiiia imnctalis Schiff. — Hortobágy.

Eurrliyxjara urticata L. — Nádudvar, Csorna VII. 9.

Fsammotis jmlveí-alis Hb. — Csorna A"II. 9.

Scoparia Zelleri Wck. — Csorna VII. 22.

— ambigualis Tr. — Csorna A"II. 5.

— frequentella Stt. — Almádi VII. 18—26.

Sylepta ruralis Se. — Csorna VII. 6.

NomopMla noctuella SV. — Csorna VI. 26.

Evergestis aenealis Schiff. — Nádudvar (1 cT).

— straminalis Hb. — Csorna A^II. 1—4.

Phlyctaenodes verticalis L. — Nádudvar, Almádi.

— turUdalis Tr. — Almádi A^II. 26, Fonyód VIII. 2.

— stidicalis L. — Nádudvar.

Diasemia Uterata Sc. — Nádudvar.

Calamochrous acutelltis Ev. — Nádudvar VI. 4 (3 cfj-

Metasia opliialis Tr. — Almádi A^'II. 26 (1 $).

Pionea ruhiginaUs Hb. — Csorna VII. 5.

Pyrausta cilialis Hb. — Csorna A^I. 6.

— terrealis Tr. — Pákozd (1 $).

— sambuccdis Schiff. — Pákozd, Nádudvar.

— nubilabis Hb. — Pákozd, Csorna.

— cespitalis Schiff. — Nádudvar, Csorna.

— — var. intermedicdis Dup. .— Csorna.

— sanguinalis L. — Csorna A^II. 5, Almádi VII. 27.

— piirimralis L. — Csorna VI. 28.

— aurata Se. — Csorna.

— — ab. meridionalis Stgr. — Csorna VII. 5.

— albofascialis Tr. — Nádudvar : Nagyhalomzug V. 16 (1 9).
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PteropJioridae.

Platyptüia gonodacíyla Schiff. — Pákozd.

Aludta pentadaciyla L. — Nádudvar.

PteropJiorus monodaciyla L. — Pákozd, Csorna, Almádi.

Stcnoptüia pterodaciyJa L. — Nádudvar.

— bi'inmctidactyla Hw. — Csorna VII. 5.

Tortricidae.

Cacoecia Podmui So. — Csorna A^II. 4.

— costana F. — Nádudvar V. 20, Fonyód VIII. 2 (o'').

— sirigana Hb. — Fonyód.

Pandemís heparcwia SV. — Csorna VI. 26—29.

GnepJiasia incertana Tr. — Nádudvar.

— Walühomiana L. — Csorna.

— nuhüana Hb. — Csorna VI. 23.

Lozopera Mlboé'nsis Rössl. — Almádi VII. 24 (cf).

Couchylis dubítana Hb. — Hortobág3^

— posterana Z. — Nádudvar, Csorna, VI. 23.

— Mnsselüiana Tr. — Nádudvar : Sebesérhalom.

— udana Gn. — Nádudvar (1 cf).

— caUosana HS. — Nádudvar : Nagyhalomzug".

— cocnosana Mn. — Nádudvar : Nagyhalomzug, Csorna VI. 24.

— amhiguella Hb. — Csorna Vil. 11.

— zephyrana Tr. — Nádudvar : iSIakkodszél.

Euxanhis lailioniana Hb. — Pákozd.

— hamana L. — Nádudvar, Csorna.

— zoegana L. — Csorna VII. 4.

— straminea Hw. — Csorna VII. 11.

Garposina scirrliosella HS. — Almádi. VII. 26 (1 9)-

Oletlireuies capreana Hb. — Csorna VH. 6.

— rivulana Se. — Csorna VI. 23.

— lacunana Dup. — Csorna, Fonyód.
— a?itiquana Hb. — Csorna VI. 30.

SteganoptycJiá riifimürana HS. — Almádi VII. 24, Fonyód VIII. 5 ($).

Bactra lanceolana Hb. — Nádudvar.
— rohustana Chr. — Nádudvar (4).

— furfiirana Hw. — Hortobágy (nagyon közönséges — selír

zahlreich), Csorna VI. 23.

Semasia liypericana Hb. — Csorna VI. 26.

— aemidana Schlág. — Csorna VI. 26.

— conterminana HS. — Almádi VII. 24.

Notocelia junctana HS. — Hortobágy V. 20, Csorna VI. 28, Almádi

VII. 27.
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Ejnhlema alUdulana HS. — Csorna VII. 6.

— fulvana Steph. — Csorna VI. 27.

— injyunctana F. — Nádudvar.

— Pflugiana Hw. — Hortobágy, Csorna.

Grapliolülia succedana Froel. — Csorna VI. 27.

Tmetocera ocellana F. — Csorna VI. 23, Almádi.

Ancylis derasana Hb. — Almádi VII. 29.

DicJiroramplia peUvereUa L. — Csorna VI. 27.

Glyphipterygidae,

Simaethis Fabricianci L. — Pákozd.

Glyplüpteryx Tlirasonella Se. — Nádudvar.

Hyponomeutidae.

Syponomeuta padellus Z. — Csorna, Almádi.

PlutelUdae.

Phitella macidipemiis Curt. — Nádudvar, Almádi, Fonyód.

Gelechiidae.

Meizneria neuroplerella Z. — Csorna VI. 30.

Platyedra vilella Z. — Nádudvar V. 20, Csorna VII. 1.

Bryotroplia terella Hb. — Nádudvar, Csorna.

GelecMa disUnctella Z. — Almádi VII. 27.

— oppletella HS. — Csorna VI. 19.

— solutella Z. — Almádi VII. 27 (cf).

Lita atripjlicella F.-R. — Nádudvar.

— ohsoíetella F.-R. — Nádudvar : Nagyhalomzug-.

Teleia luculella Hb. — Csorna VII. 9.

Tacliyptüia popullata Cl. — Csorna VI. 22.

Acantliopiliila alaceUa Dup. — Csorna VI. 26.

XystopjJiora lucidella Stph. — Nádudvar.

— quaestionella HS. — Csorna VI. 2G.

Brachmia triamdella HS. — Csorna VII. 9.

— inornatella Dgl. — Csorna VI. 23.

Ypsoloplius barbeUus Hb. — Almádi VII. 28.

Egj'- Nádudvaron május közepén Ein einzelnes, sehr gut erhaltenes

g,yüjtött és nagyon jó állapotban mánuliches Stück einer Gelechiide,

lev hímpéldány Gelechiida, beható welches in Nádudvar Mitte Mai

vizsgálat után új nem felállítását erboutet wurde, macht nach genaucr
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tette szükségessé, ez a nem a

Bracliinia (Hb.) Meyr. nemmel van

legközelebbi rokonságban.

Untersuchung die Aufstellung einer

neuen Gattung notwendig, welche

die nachste Verwandscliaft einer

Brachmia (Hb.) Meyr. besitzt.

Catabrachmia Rebel n. g.

A hosszú, a csúcs felé jól lát-

hatóan fogazott csápok tíze egyen-

letesen megvastagodott és hengeres,

a csápok a szárnyak elüls szélé-

nek majdnem Vs részéig terjednek.

A nagyon hosszú ós ers tapoga-

tók tíze aránylag hosszi'i, az ösz-

Die langen, gegen die Spitze

dentlich gezáhnelten Fühler zeigen

ein gleichmássig verdicktes, cylin-

drisches Basalglied und reichen fást

bis V der Vorderrandslánge. Die

sehr langen, kraftigen Palpen be-

sitzen ein relativ langes Basalglied,

Catabrachmia Rozsikella n. sp.

szenj'^omott középs íz hozzásimuló

pikkelyekkel fedett és kifelé kiszé-

lesedett. A nag'yon hegyes, saiió-

forma végíz hosszabb minta középs
íz és azon merlegesen elhelj^ezett.

A lábak hozzásimuló pikkelyekkel

fedettek, a hátsó lábszfirakon két

pár hosszú sarkanlyúval.

Az elüls szárnyak nag^^on meg-

nyúltak, éles csúcsuk felé mind-

egyik oldalon rézsútosak, csak az

R4 és Rs erek hosszú nyelek, az

összes többi erek egymástól távol

erednek. A hátsó szárnyak oly szé-

lesek mint az elülsk, csúcsuk le-

benyszeren elrehúzott, szegélyük

lemetszett, mely a középen — az

M2 éren — kerekített szögletet ké-

pez. A hátsó szárnyak összes erei

nyél nélküliek. A középs sejt

mindkét szárnyon annak ^/i hosz-

das kompresse Mittelglied ist anlie-

gend beschuppt und nach Aussen

doutlich erweitert. Das sehr spitze,

sichelförmige Endglied übertrifft an

Lángé das Mittelglied und steht auf

domselben senkrecht. Die Beine

sind anliegend beschuppt, die Hin-

terscbienen mit zwei Paar langen

Sporen.

Die Vorderflügel sehr gestreckt,

gegen die scharfe Spitze beiderseits

doutlich zugeschrágt, zeigen nur

Ader Ri und Rs láng gestielt, allé

anderen Adern entspringen weit

getrennt von einander. Die Hinter-

flügel von gleicher Breite mit den

Vorderflügeln, besitzen eine lappig

vorgezogene Spitze und einen ge-

stutzten Saun, der in der Mitte —
auf Ader M2 — eine gerundete

Ecke bildet. Sámtliche Adern der
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száig- terjed. A bels szegély rojtjai

a hátsó szárnyak bels szélén el-

érik a szárnyak szélességét.

A Brachmia-neiatl a tapogatók

hosszabb végíze, a szárnyak hosz-

szabb középsejtje és a hátsó szár-

nyak nem nj^eles erei alapján azon-

nal megkülönböztethet.

Hinterflügel sind ungestielt. Die

Mittelzelle reicht axif Vorder- und
Hinterflügel bis -V-i der Flügellánge.

Die Fransen erreichen am Innen-

rand der Hinterflügel die Flügel-

breite an Lange.

Von der Gattung Braclimia durch

lángeres Palx^enendglied, lángere

Mittelzelle aller Flügel und unge-

stielte Adern der Hinterflügel so-

gleich zu nnterscheiden.

CatahracJimia Mozsikella Rebel n. sp. — Nádudvar V. 15 (o'').

A csápok sárgás-szürkék, gyen-

gén sötéten hamvasok. A tapogatók

középs íze fekete cstícsán sárgán

szegélyezett. A végíz agyagsárgás

és csak a csúcson gyengén söté-

ted. A fej agyagszin pikkel^^zeto

a középen feketés-bai'na. A tor

háta barnásán hamvas, a vállfedk

agyagsárga szegélyek. A potroh

rövid, a csúcson szélesen lemet-

szett. A lábak ag-yagsái'gák, az

elülsk küls oldalukon ersen

feketés-barnák. A hátsó lábak láb-

szára rövid szrökkel fedett, gyen-

gén barnásán hamvas. Az elüls

szárnyak agyagsárgák, ersen bar-

nán hamvasok, a csúcson feketés-

barna hosszanti vonalakkal, ép oly

rövid tcsíkkal és sötét erekkel. A
közép-sejt csvicsán, a hosszanti sáv

alatt, egy agyagsárga keret feketés-

barna kerek pont van és eltte egj

feketés-barna hosszanti csík, a

szegélyrojtok világos agyagsái-gák,

szakadozott fekete hamvas vonallal.

A hátsó szárnyak fehéres-szürkék,

a rojtok agyagsárgásan fénylk.

Az elüls szárnyak alul világos-

szürkék, barnásán hamvasok vilá-

gosabb erekkel, a hátsó szárnyak

erei az elüls szegély felé barnásán

hamvasok. Az elüls szárnyak

hossza 9, kifeszítve 18 mm.

Die Fühler sind gelbgrau,

schwach dunkler bestáubt. Das

Mittelglied der Palpen ist schwarz,

an seiner Spitze gelb gerr. ndet.

Das Endglied gelblich lehmfarlien,

nnr an der Spitze schwach ver-

dunkelt. Die Kopfbeschuppung

lehmfarben, in der Mitte scliwai-z-

braun. Der Thoraxrücken ist braun-

staubig, die Schulterdecken Lhm-
gelb gerandet. Der Hinterleib kurz,

am Ende breit gestutzt, bráunlich-

grau. Die Beine lehmgelb, die

Vorderbeine aussen stark schwarz-

braun verdunkeltj die Hinterbcine

mit kurz behaarten Schienen sind

schwach braun bestáubt. Die Vor-

derflügel sind lehmgelb, stai'k braun-

staubig' mit schwarzbraunem Lángs-

streifon in der Spitze, solchem kur-

zem Faltenstreifen an der Wurzel

und dunklcn Adern. Am Schluss

der Mittelzelle Iregt nnterhalb dos

Lángsstreifens ein schwarzbrauner

rundcr Punkt mit lehmg'elben Hof,

davor ein schwarzbrauner Lángs-

streifen. Die Saumfransen hell

lehmgelb mit schwarzer, untei'-

brochener Staublinie. Die Fárbung

der Hinterllügel ist woissgrau, die

Fransen lehmgelb schimmcrnd. Dio

Unterseite der Vorderílügel hcllgrau,

braun bestáubt mit lichteren Adern,
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Ezen. nagyon érdekes faj, melyet

Rothschild N. Károly báró neje

tiszteletére neveztem el, már szár-

nyainak alakja által tnik ki, miben

a következ fajjal megegyezik. Az

új faj tvp\isa a bécsi természetrajzi

udvari múzeumban van.

jené der Hinterflügel gegen den Vor-

derrand braunstaubig. A'^orderflügel-

lange 9, Bxpansion 18 mm.
Diese selír interessantc nacli

Frau Baronin N. Charles Rothschild

benannte Art ist schon durch dic

FJügelform, díe mit der folgenden

Art übereinstimmt, selír ausgezeicli-

net. Die Type befindet sicli im
Natuihistor. Hofmuscum in Wien.

Catabrachmia csomensis Rebel n. sp. — Csorna Yll. 9(9).

Eg3" egyedüli nsténypéldány,

melyet július T-én gyjtöttek Csor-

nán, a legfbb bélyegekben, külö-

nösen a tapogatók és szárnj^ak

alakjában niiut az erezetben nagy

hasonlatosságot mutat az elbb le-

írt új fajhoz (C. Bozsikclla), úgy
hogy daczára a csekély különbsé-

geknek, ugyanabba a nembe kell

tenni.

A faj kisebb, színe okersái'gás,

az elüls szárnyak sötét hamvas-

sága sokkal gyengébb.

A részben letöredozett csápok

agyagsárg'ák. Az okersárga tapoga-

tók középs íze kívülrl feketp, az

ugyanolj^an hosszú és tfoi'ma

végíz csak okersárgás. A test és a

lábak okersárgásak, többé-kevésbé

barnásau hamvasok. Az elüls szái'-

nyak rövidebbek mint az elbbi

fajnál, okersárgák, gyengén barná-

sán hamvasok, egy-egy fekete pont-

tal a középsejt közepén és végén.

Egy rövid fekete hosszanti sáv van

még az elüls szegély alatt, a

szárnyhossz els ötödében. A rojtok

agyagsárgák, gyengén barnásán

hamvasok. Az úgy mint elbbi faj-

nál alakított hátsó szárnyak szür-

kék agyagsárga rojtokkal. Az elüls

szárnyak alul okersárg-ák és szür-

kén hamvasok. Az elüls szárnyak

hossza 8, kifeszítve 16 mm.

Ein einzelnes weibliches Stück,

in CsGrna am 9. Juli erbeutet, zeigt

in den organischen Merkmalen, bc-

sondei s in der Palpon- und Flügel-

foi-m und Geader so grosse Überein-

stimmung mit der vorbeschriebenen

Art (C. Rozsikella), dass trotz kleiner

Differenzen clie gleiche Gattung

anzunehmen ist.

Die Art ist kleiner, die Farbung
ockergelblich,die dunkle Bestáubung

der Vorderflügel viel schwacher.

Die zum Theil abgebrochenen

Fühler sind lehmgclb. Das Mittel-

glied der ockorgelbon Palidén ^ ist

Ausson schwarz, das gleichlange,

nadelförmige Endglied nur ocker-

gelblich. Körper und Beine ocker-

gelblich, mehr oder weniger braun-

stáubig'. Die Vorderflügel kürzer

geformt als bei der vorigen Art,

ockergelb, schwach braunstáubig",

mit jc einem tiefschwarzen Punkt

in der Falté bei Va und am Schluss

der Mittelzelle. Ein kurzer schwar-

zer Langsstrich findrt sich auch

noch unterhalb des Vorderrandes

bei V der Flügellánge. Die Fransen

lehmgelb, schví^ach braunstáubig.

Die wie bei der vorigen Art geform-

ten Hinterflügel grau mit lehmgelben

Fransen. Die Unterseite der A-^order-

flügel ockergelb, grau bestaubt.

Vorderflügellange 8, Exp. 16 mm.
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Ez a faj színben és rajzolatban Diese Árt gleicht in Fárbung-

némileg a BracJwiia inornatella undZeichnung einigermassenSrac/i-

Dgl. és Megacraspedus hinotellus inia inornatella Dgl. und Megacra-

F.-E.-hez hasonló, de szervi alkata- spedus hinotellus F.-R., weiclit aber

ban azoktól nagyon különbözik. durch die organische Beschaffenlieit

A typus a bécsi természetrajzi von beiden weit ab.

udvari múzeum gyjteményében Die Type befindet sich im Natur-

van. historiscben Hofmnseum in Wien.

Sojjhronia liumerella SV. — Csorna VI. 23.

Oegoconia quadrijninda Hw. — Nádudvar, Almádi VII. 23.

Hypatitna inunciella Z. — Csorna VII. 5.

Pleurotá rostrella Hb. — Nádudvar (cT).

— salviella HS. — Nádudvar.

Psecadia scxpunciella Hb. — Csorna VII. 5.

— hipímciella F. — Nádudvar, Almádi VII. 27.

— funerella F. — Csorna VII. 5.

Deprcssaria ? amantMcella Hein. — Csorna VI I. 5. (Tipikus példá-

nyoknál kisebb cf, az elüls szárnyak 9-5 mm. hosszúak,

szélesebbek, tisztább szürkék, a középs sötét foltjuk

közelebb fekszik a tövükhöz, közelebb a ketts ponthoz,

a tapogató végíze tövén is fekete gynvíú mutat. Talán új

faj. — Ist ein kleineres d als typiscbe Stücke, Vorder-

flügel 9-5 mm. láng, breiter und reiner grau, der dunkle

Mittelfleck derselben liegt mehr basalwárts, náher zum
DojDpelpunkt, das Palpenendglied zeigt auch an der Basis

einen schwarzen Ring. Vielleicht neue Art).

— propinquella Tr. — Csorna VII. 11.

— artemisiae Nick. — Nádudvar.

— nervosa Hw. — Csorna VII. 5 (nagyon apró cf — sehr kleines cf).

Lecithocera Briantiella Tur. — Fonyód VIII. 2 (cf).

Borkhausenia uniíella Hb. — Csorna VI. 22- -VII. 9.

— formosella Hb. — Csorna VII. 11.

— procerella SV. — Csorna VI. 19.

JElachistidae.

Scythris chevopodiella Hb, — Nádudvar.

Limnaecia j)hragmiteUa Stt. — Csorna VII. 5.

Stagmaiophora serraidlu Tr. — Almádi VII. 20, FonjTÍd VIII. 2.

ColeopJwra alcyonipenella Költ.. — Nádudvar.
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ColeopJiora brevipalpella Wck. — Csorna VI. 28, VII. 11 (3 nagy

cT — 3 grosse d"). •
.

— murinipenella Dup. — Nádudvar.
— iroglodytella Dup. — Nádudvar.

— TJierinella Tngstr. — Csorna.

— caespititiella Z. — Csorna VII. 5.

Elachista cerusella Hb. — Nádudvar, Csorna.

Lithocolletidae.

BedeUia suniiuíJciitcUa Z. — Nádudvar : Makkodszél.

Tineidae.

Atychia appendiculata Esp. — Pákozd (9)-

Monopis imella Hb. — Nádudvar.
— movacJieUa Hb. — Pákozd, Fonyód.

Tríchopliaga tapetzella L. — Csorna VI. 23.

Tinea Ankerella AIn. — Csorna VI. 23.

— frmidulentella HS. — Csorna VI. 23 (1 $).

— granella L. — Nádudvar, Almádi.

— fuscipímciella Hw. — Nádudvar, Csorna.

— pellionella L. — Nádudvar.

— lapella Hb. — Nádudvar.

Tineola hisellíella Hum. — Nádudvar.

Adela Degeerella L. — Osli VII. 8.

Az Ino-nem némel}^ faját csak

a hímivarszervek segítségével

lehet pontosan meghatározni.

A mint az itt álló rajzokból lát-

ható, ezen szervek az egymás-

hoz külsleg nagyon hasonló

fajoknál : globtdariae, cognata és

Imdensis nagyon különbözk.

Mellékesen felemlíthet, hogy
az a faj, mely Angolország déli

EijiigG Arten der Gattunk Ino

kann man mit Sicherheit nur mit

Hülfe dcr mannlichen Genitalien

identificieren. AVie aus neben-

stehenden Figuren ersichtlich

ist, sind diese Organe in den

ausserlich einander sehr áhn-

lichen Arten glohiúariae, cognata

und hudensis recht verschieden.

Es sei nebenbei bemerkt, dass
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részében repül és melyet az die im Síiden Euglands fliegende

angol lepkészek tévesen globu- Species, welche die eng-lischen

lariae-nak neveznek, nem az, Lepidopterolog-en fálschlich glo-

hanem Ino cognata. diilariae nennen, Ino cognata ist.

cognala biidenfiis

Aberrativ lepkealakok Sárospatak vidékérl.

• Irta : Kiss Árpád.

Az aberrativ lepkealakok összegyjtése és tanulmányozása

állandóan kedves tárgya volt a lepkészeknek. Bár beható tanulmányo-

kat is végeztek az aberrálás irányának és okainak felderítésére, mégis

a kérdés számos részét homály fedi ; úgy hogy biztos ítéletet csak

igen kevés esetben mondhatunk. Egyrészt mivel a lepkék színeze-

tére, rajzára igen sok tényez módosító, átalakító hatással van, más-

részt, mivel sok esetben nem tudjuk, hogy az életkörülmén5''ek egy-

némelyikének megváltozása milyen hatást idéz el a kérdéses fajnál,

amennyiben mindenik faj természetének megfelel elváltozással felel

a reakczióra.

így az aberrativ alakok tanulmányozásánál sok új adatot vár-

hatunk, fleg a részletkérdésekben : egyszersmind felvilágosítást

n3^erünk a faj természetére, variálási iránj^aira, esetleg törzsfejldé-

sére vonatkozólag. Fleg ez az utóbbi körimén^'' tesz értékessé egj'^es

aberratiókat. E kutatásainkban felette óvatosaidnak kell lennünk,

mivel a rajz eg3"éni fejldésébl nem következtethetünk minden eset-

ben a törzsfejldésre, továbbá minden aberrativ alakot sem tekint-

hetünk a törzsfejldés bizonyságának.

Hogy milyen tényezk mködnek, illetleg mködhetnek közre

aberratiók létrehozásánál, arra nézve legáltalánosabban azt felelhetjük,

hogy mindazok, amelj^ek között a hernyó vagy a báb él. Minden fajra

nézve fennáll az életkörülménj^eknek egy oly összalkata, amelynél

normális példányok jönnek létre. Bármel3'ik leg3^en is ezek közül

feleslegben jelen, a lepke alakja, nagj^sága, színezete változást szen-

ved. Minél nagj^obb a rendetlenség az életkörülmén^^ekben, annál
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nagyobb elváltozást reméilietüjik. Ha az életkörülmények alakulása

káros a fajra, létrejönnek a j^athologikus elváltozások.

Tehát aberrativ alakok létrehozásában közremködhetnek, — a

rendesnél alacsonyabb vagy magasabb hmérséklet, a táplálék hiánya

vagy bsége, annak minsége a szükségesnél több vagy kevesebb

nedvesség. E tényezk hatásáával jelenleg nem foglalkozom, mivel

lejebb úgyis lesz róluk szó az egyes

aberratiók ismertetésénél.

Bár e tényezknek az aberratiók

létrehozásában való szerepe kétség-

telen, mégis marad az eltéréseknek

oly csoportja, amelyet ezekkel meg-
magyarázni nem tudunk. Ezek alatt

az egyéni eltéréseket értjük a faj al-

katán, sajátságain alapuló variálási

hajlandóságot. Feltnen látható ez az

ersen variáló fajoknál. így a MelUaea

Didyma 0. nstényei között alig talá-

lunk két egyforma példányt, holott

nem tételezhetjük fel, hogy mindenik

más körülmények között ntt volna

fel. Az ilyen esetekben fel kell ten-

nünk, hogy az illet faj jelenleg ers
átalakulásban van, vagy sajátságai

nem szilárdultak meg eléggé. Való-

szín, hogy mint mindennek, úgy e

nagyfokú variálásnak is megvan a

maga oka, de ez jelenleg ösmeretlen.

A talált aberrativ példánj'-okat kön}^-

nyebb áttekintés kedvéért a követ-

kez csoportokba foglalva tárgyaljuk

:

atrophia, eltorzulás, albinismus, mela-

nismus és egyéb eltérések. Az utóbbi

csoportba foglaljuk össze az egyéni

variáczió eseteit és az egyoldali,

assymmetrikus aberrácziókat.

Atrophia abban az esetben áll el,

ha a hernj'^ó nem kap elegend táp-

lálékot. Ekkor, vagy egyáltalában nem fejldik ki a lepke, vagy

a rendesnél jóval kisebb — pygmaeus — lesz. Rendkívül száraz nyáron,

amikor fa növényzet összeaszott, a lepkék a rendesnél kisebbek. Ezt

az 1905. évi szárazság alkalmával a Picrís DapUdke L.-n vettem észre.

Az idnként nagy mennyiségben fellép fajoknál, — mint a Lymantria

1. kép. Epinepliele Jurtina

L. ab.

2. kép. — Epinephele Jtirtina L.

ab. inocellata iiov. ab.
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kép. — Lythria imrpuraria L. ab.

dispar L., Malacosoma neustria E., Aporia crataegi L. — a nsigy el-

szaporodás alkalmával^ de még inkább az ezt követ évben a törpe

példánj'^ok nag-y mennyiségben lépnek fel. Ezt a túlságos elszaporo-

dás folytán elálló táplálékhián}^ s az emiatti degeneráczió hozza

létre. Törpe példányokat a következ fajokból találtam : Pieris Da-

pjUdice L., Aporia crataegi L., Lycaena Árion L., Argijnnis FapMa L.,

Melitaea Didyma 0., Malacosoma neustria L. és Líjmatria dispar L.

A torzképzdés meglehetsen gj^akori. Oka lehet a báb meg-

sérülése vagj'- rendellenes helyzete. Kelló nedvesség hiányában a

szárnyak tökéletlenül fejldnek ki s így nagy szárazság idején a torz-

példányok meglehetsen gyakoriak. Az eltorzulás foka rendkívül vál-

tozó. Majd mind a négy, majd csak az egyik szárny hibás, össze-

gyrdött, illetleg csökevény

alakjában van jelen. A rajz ren-

desen az eltorzult szárnyakon

is normális, a mi azt mutatja,

hogy az eltorzulás annak kifej-

ldése után következett be. Osz-

szegyrdés elállhat oly mó-

don, hogy a lepkének még lágy

szárnyát nyomás éri, vagy a

növekedés egyes helyeken id
eltt megsznik. A szárnyak hiá-

nyos, vágott volta parazita m-
ködésének tulajdonítandó. Torz

példánj^okat a következ fajok-

ból találtam : Melitaea Atlialia

RoTT., Fararge Egeria L. var.

Egerides Stgr., Spliinx ligustri L.,

Syntomis Pliaegea L., Satiirnia

spini ScHiFF., Lymantria dispar L., Larentia hilineaia L., L. fuctuata L.,

Venilia macidaria L. és Ortliolitha limitata Se.

Gyakori az az eset is, hogy a szárnyak teljesen épek, csak-

hogy közülök Qgj vagy több a rendesnél kisebb, esetleg nagj^obb,

vagy alak tekintetében többé-kevésbé eltér. 1908. évi júliusban talál-

tam egy olyan Lycaena Orion PALL-t, amel^mél a bal elüls szárny

középtáján Qgj kis befzdés van. Ez oly módon állhatott el, hogy

a szárny e részén a növekedés id eltt megsznt. 1909 júniusban

talált Melitaea Aurelia NiCK-nál a jobb elüls szárn}^ a másiknál kisebb.

Hasonló eltérést mutat az ugyanabban az idben talált Heterogenea

Umacodes Hufx. bal hátsó szárnj^a.

Albinismus alatt az eltérésnek azt a faját értjük, amikor a

pikkelyek festékanyaga, a szárny egész területén, vagy annak egyes

4. kép. — Lythria purpui'aria L. ab.
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pontjain, részben, v&gy egészben hián^^zik, ami által a szárny többé-

kevésbé fehér, illetleg* fehér foltos lesz. Az elz esetben teljes, az

utóbbiban részleges az albinismus. Okául a bábot ért túlságos ned-

vességet tekintik, amelj^ esetben az albinismust kóros elváltozásként

foghatjuk fel. A rajztól teljesen független, úgy hogy az teljes albi-

nismus esetében is látható.

A teljes albinismus meglehetsen ritka jelenség s bár több

darab albinistikus alakot találtam, egj sincsen közöttük ilyen. Leg-

jobban megközelíti az 1909 június 16-án talált MeUtaea Atlialia Rótt.,

melynek alapszíne sárgás-fehér. E világos színbl élesen kiválik a

barnás-fekete rajz. A szárnj^ eredeti sárgás színe csak helyenként

látható a fekete rajz körül. A másik albinistikus példány egy Augiades

comma L (1907 augusztus), melynél a szárnyak színe fehéres-sárga.

A rendes szín egyedül az elüls szárny fekete középfoltja körül lát-

ható. Szintén albinistikus alaknak tekinthet egy igen világos EjH-

5. kép. — Zygaena lonicerae Schbv.

nepliele Lycaon Rótt. (1906 július), Lymantria dispar L. és Ematiirga

atomaria L.

A fentemlített j^éldányokra jellemz az, hogy a fehér színezet

a szárnyakon egj^enletesen oszlott el.- Gyakran elfordul, hogy a

szárnj^ak színe normális s csak helyenként vannak fehér foltok. így

egy nstény (lásd az 1. képet) Epinephele Juiiina Li.-nél (1907 július)

a jobb elüls szárnyon, részben a fekete szemfolton s lejebb 1— 1, a

hátsó szárnyon pedig sorban 4 hasonló folt van. Egy Argynnis Aglaja

S.-nél pedig a bal hátsó szárny szélén van egy sárgás-fehér folt.

Ess id után meglehetsen gj^'akran találtam az Epinepliele

Jurtina L. oly nstény példányait, melyeknél az elüls szárny

vörhenyes foltja részben, vagy egészben szennyes-fehérré változott

(ab. pallens Th.-Meig.) Véleményem szerint ezek az ab. pallens Th.-Meig.

névvel ellátott alakok épen úgy albinistikusak, mint az ab. semialba

Brd. alatt összefoglalt eltérések, s így különválasztásuknak semmi

értelme nincsen.
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A melanismus abban az esetben áll el, ha a vér festanyaga,

a melanin, a pikkelyekben a rendesnél nagyobb mennyiségben rakó-

dik le. Független a faj rajzától, s a tiszta feketétl kezdve elfordul

minden átmenetben. Oka, amint Aigner irja, ^ „alighanem individuális

hajlamon alaj)ul s tultengésen, az erk túlságos mértékén alapul,

amint az ilyen melanistikus jDéldánj^ok nagyság tekintetében is több-

nyire felülmúlják a rendes példánj^okat".

E magyarázat kétségkívül helj^es alapon njaig^szik, de minden-

ben nem kielégít. A melanismus létrehozásában helyet kell enged-

nünk a hmérsékletnek, amint azt a földrajzi sötét alakok igazolják,

így ismeretes tény, hogy egyes lepkefajoknak hidegebb vidéken

sötétebb alakjaik vannak. Ez az eltérés is sok ecetben független a

rajztól s a tiszta feketéig fokozódhatik. A földrajzi sötét alakokat és

a kivételesen fellép melanistikus példánj^okat egjmiástól élesen el

nem választhatjuk. Kolbe szerint 2 valószínleg a klima hatására jön

6. kép. — Melitaen Aihalia Rótt. ab.

létre és a hvös, borongós id okozza. Ezt megersíthetem, amennyi-

ben 1909 júliusban több darab, a sárospataki rendes példányoknál

sötétebb Lycaena Árion L. fogtam, amit a tavaszi és nyáreleji hvös,
borongós id okozhatott.

Egyes esetekben a meianismust visszaütésként is foghatjuk fel,

a következk alapján. A jelenleg él alacsonj^abb fejlettség rovarok-

nál uralkodó a melanin okozta fekete szín s így feltehetjük, hogy ez

a régi si színezet, azaz származástanilag a legrégibb. 3 Hogy a lep-

kéknél is a melanin-színezet a legrégibb, azt többek között Linden

a Pajnlio podalirms L., Tliais Pohjxena Schiff. s néhány Vanessa-n

végzett ontogenetikai vizsgálattal igazolja.

1 Rovartani Lapok. VI, 1889, 12—16. 1.

2 Kolbe : Eiafülii'ung in die Kentniss der Insocten.

3 Wai.demar Geest : Untersuchungen über die Wechselbeziehuiigcn

und zwischen Pigment und Schuppenform 11. zw. Zeichnung u. anatomische

Verh. d. Fiügels etc. (Zeitsclir. f. wiss. Insectenbiologie 1908).
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Ha a melanismus egyes eseteit risszaütésnek tekiuthetjük, akkor

kell óvatossággal és körültekintéssel a melanismus származástanilag

is értékesíthet. Ezt kísérelte meg Aigner az Argijnnis Papkia L. sötét

alakjainak magj^arázásakor. ^ Hogy az Arcjynnis és Melitaéa nemeknél

az si alak sötétebb lehetett, azt a konzervatívabb nstények sötétebb

színezete és a nem ritkán egészen fekete alakjai is igazolják.

E meglehetsen hosszú kitérés után áttérek a talált néhány

melanistikus példán}^ ismertetésére. 1908 július hónapjában találtam

egy csaknem egészen fekete 9 Melitaéa Didyma 0.-t, továbbá egy

M. Plioehe Kx.-t, melynél az elüls szárny a középtérig, a hátsó pedig

a küls szegély kivételével barnás-fekete és egy M. AtliaUa Rótt. ab.

samonica RiEs-t. Xagyon szép melanistikus példány egy Endrosa irorella

Cl. (1909 YII. 10). A szárnyak alapszíne ennél füstös-barna, a szegéi}-

rojtok feketék. Az elüls szárny foltjaiuak száma, elhelyezése normális.

Mikroszkópi vizsgálat szerint e színeltérést az okozza, hogy a szárnyak

fonákján lev pikkelyek túlnyomó része fekete, úgyszintén meglehe-

tsen sok van a szárnyak színén is. Ilyen fekete pikkely a normális

példányoknál csak elszórtan fordul el és pedig fleg a fels szárny

fonákján, az erek mentén.

A rajzban mutatkozó eltérések felette változatosak. Okaik sok

tekintetben bizonytalanok s könnyebbség kedvéért a faj variálási

hajlamával magyarázzuk. Egyes jobban variáló fajnál nincs a rajznak

olj-an eleme, amel}^ kisebb-nagyobb változást ne mutatna fel. Gyakran

a faj megkülönböztetésére használt béh^egek is elmosódnak, helyökbe

új elem lép. Mennél nagyobb a rendelkezésünkre álló anyag-, annál

több a kivételes példány s az átmeneti alakok hosszú sorozata.

Rendkívül változó az Epinepliele Jurtina L. nsténj^e. xV nor-

mális példányok mellett találtam egyrészt olyanokat, melyeknél a

fels szárny vörhenyes foltja megkissebbedett vagy részekre oszlott,

másrészt olj^anokat, melyeknél ersen megnagyobbodva a középtérre

is elterjedt s a hátsó szárnyon is hasonló foltok mutatkoztak (var. liys-

pidla Esp.) A foltok színe a tüzes narancssárgától a szennyes-fehérig

felmutat minden átmenetet. Változik az apicalis folt is, amennyiben

a középen lév fehér folt majd ketts, majd elenyészik. Egy augusz-

tus 13-án talált példánynál a fekete folt is teljesen hiányzik. Ezt az

érdekes eltérést, melyet a Satyridákra jellemz apicalis folt elma-

radása jellemez, ab. mocci?aí«-nak- neveztem el. (Lásd a 2. képet.)

1 AiGNER L. : Hét lepkefaj líj eltérése. Rovartani Lapok IX, és „Kz

Argynnis papliia L. melanistikus alakjai." R. L. VI. p. 82—4.

2 Epinepliele Jurtina L. ah. inocellata nov. ab. (üg. 2). A tj-po differt =

niacula apicali deficiente. — Habitat in Hungária septentrionali circa

Sárospatak.
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A Lytliria piirpuraria L. fajnál találtam olyan jDéldányokat,

melyeknél a két sáv között fellépett egy harmadik és pedig majd

középen, majd a küls kiszélesedett, sávhoz kajícsolódva. (Lásd a

3. képet.) Egy 1909 júliusban talált példánynál a fels szárny csak-

nem teljesen piros, s a hátsó szárny fonákja tele van j^iros foltokkal.

(Lásd a 4. képet).

A Syntomis Phaegea L. fajnál a következ eltér iDéldánj^okat

találtam : a) az elüls szárnyon öt, a hátsón egy, b) az elülsn három,

a hátsón egy petty van, c) az elüls szárnyon két, a hátsón három

petty van.

Zygaena filipendulae L.-nél találtam oly példányokat, melyeknél

két-két petty egj^beolvadt és pedig egyrészt olj^anokat, a melyeknél

az 5—6, másrészt olyanokat, a melyeknél 3—4 petty olvadt össze.

Az 1908 június 26-án talált Enclrosa irorella ÜL.-nél a fekete

foltok az elüls szárnyról hiányzanak.

1909 júliusában találtam Qgj Larentia decolorata Hs.-t, melyen

több és sötétebb a rajz mint a normális példányokon.

1905 májusban kelt ki egy Papilio podalirius L., melynek rajza

sokban hasonlít a var. undecimlineatiis LiNN.-hoz. Feltn, hogy a

negyedik haránt sáv a középen megszakított és fels része alakú.

Egyoldali eltérés esetében mutatkoznak a legnagyobb szabály-

talanságok. Ekkor ugyanis a lepke jobb vagy baloldali szárnyai nor-

málisak, míg az ellenkez oldalon kisebb-nagyobb eltérés, esetleg

egészen új rajz mutatkozik. Ezek az eltérések legjobban a laterális

hermafroditizmus eseteihez hasonlítanak, azzal a különbséggel, hogy

itten nem a másodlagos ivarjellegekhez tartozó rajzelemek változnak,

hanem egészen újak.

Magyarázatul egyesek azt említik, hogy új sajátsággal van

dolgunk, amelyek elször az egyik oldalon mutatkoznak, hogy késbb
állandósulva a másik oldalon is fellépjenek. E nézet helyes voltát

csak kísérletek és megfigyelések igazolhatnák, de valószínsége ellen

szól az a tény is, hogy az ilyen eltérések eg3^szer a jobb, máskor a

bal oldalon mutatkoznak. Szerintem az ilyen elváltozásokat a báb,ot

egyoldalon ért fizikai vagy vegyi hatásnak kell tulajdonítani.

Kisebb eltérések elég gj^akoriak, igy találtam otyan Apa túra

Tris Ij.-t és Syntliomis Phaegea L.-t, melynél az egyik oldalon egy kis

fölös petty volt. Nagyobb eltérések meglehetsen ritkák, s mindössze

négy ilyen jDéldányt találtam, melyek a következk : Zygaena louicerae

ScHEV. (1909 június 14.) a jobb elüls szárny foltjai egybefolytak oly

módon, hogy a Z. purpuralis BRüNNicn-hoz hasonló rajz jött létre

(lásd az 5. képet). Melüaea Athalia Rótt. (1909 június 14.) a jobb

elüls szárnyon hiányzik a középtér harántsávja, a fonákán pedig

semmi rajz nincsen, míg az ellentétes szárnyon mindez élesen meg-
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van (lásd a 6. képet). Endrosa iroreUa Cl. (1909 július), a jobb elüls

szárnyon a foltokat fekete hosszanti sávok kötik össze. Végül ide

tartozik a 4. képen feltüntetett Lytliria yurimraria L. is.

Ezek voltak, azok az aberrativ lepkealakok, amelyeket ismerte-

tésre méltónak gondoltam. Végül felemlítem, hogy a felsorolt példá-

nyok jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonát képezik.

Magyarország szú-féléi.

Irta : Csíki Ern,

XVIII.

4. nemzetség : Ipini.

Az eltör háta elül szemecskézett vagy dudorkás, oldalt nem
szegélyezett. A szárnyfedk tszéle ormós, de ez sem nem rovátkolt,

sem fogazott, a csúcson meredeken lefelé hajlottak. Az elüls lábszár

küls széle fogazott vagy legalább a végén egy kifelé irányult foggal

fegyverzett. A harmadik lábfejíz mindig hengeres.

A nemek meghatározó kulcsa:

1. Az eltör hátának elüls részében többé-kevésbé háromszög
nagy szemcsézett folt van, az elüls szél közepén pedig finom

szemcsesor vagy apró elreálló fogacskák vannak, töve fino-

man és keskenyen szegélyezett. A test többnyire fénytelen,

a szárnyfedk pikkelyesen szrösek vagy világos vastag sörte-

sorokkal díszítettek. 1. Cryphalus.
— Az eltör hátán oldalt és hátul nincs élesen határolt szemcse-

folt, a felület skulpturája oldalfelé és hátrafelé mind finomabb,

az elüls szélen nincsenek fogacskák vagy szemcsék, töve

ritkán szegélyezett. A test egyszeren szrös, a szárnyfedkön

nincsenek pikkelyszer sörtesorok 2

2. Az eltör hátának töve finoman szegélyezett. A szárnyfed-

csúcs meredek lejtjén a varrat mellett sima barázda van.

2. Pityophthorus.
— Az eltör hátának töve nem szegélyezett 3

3. Az eltör háta oldalainak közepén harántos vagy rézsútos

bemélyedés van 4

— Az eltör háta oldalainak közepén nincs bemélyedés ... 6

4. Az eltör hátának hátsó felében sima és lapos hosszanti



156

duzzadás van. A szárnyfedk iDontsorai nagyon gyengék, a

hímek csiícslejtjén tüskékkel. 3. Tityogenes.

— Az eltör hátának töve eltt nincs hosszanti duzzadás.

A szárnj^fedk pontsorai erteljesek 5

5. A szárnyfedk pontsorai többn3áre erteljesek, a csúcslejt

kivájt és oldalt fogacskás. 4. Ips.

— A szárnyfedk sr jjontsorai finomak, a csúcslejt domború

vagy rézsútosan lapított, nem fogacskázott, legfeljebb szemcse-

sorok és hosszú szrsorok díszítik. 5. Taphrorychus.

6. A szemek nem osztottak 7

— A szemek két teljesen elválasztott külön részre osztottak.

10. Xyloterus.

7. A paizsocska csökevényes, alig látható. A hímek szárn}^-

fedjének csúcslejtje kivájt és fényl, felül kúpforma fogacs-

kával fegyverzett, a nstényeknél lapított, fel nem fegyver-

zett, kiemelked varrattal és a középen finom szemcsesorral.

6. Xylocleptes.

— A paizsocska ajDró, de mindig jól látható. A szárnj^fedk a

csúcslejtu mindkét nemnél sem nem kivájtak, sem fogacs-

kázottak 8

8. A szárnj^fedk csúcslejtje domború, szemcsesorok vagj''

dudorkák nélküli 9

— A szárn^'-fedk csúcslejtje rézsútosan lapított, finom semcse-

sorokkal vag}'' dudorkákkal. A test hengeres. 8. Xyléborus.

9. A szárnyfec'k varratmelletti barázdája a csúcslejtn több-

ny'iYQ méhátett. A hímek és nstények teste egyaránt hen-

geres. Az eltör háta hosszában alig domború. 7. Dryocoetes.

— A szárnyfedk varratmelletti barázdája a csúcslejtn nem
mélyített. A nstények teste hengeres és magasan domború,

a hímeké rövid visszástojásforma. Az eltör háta. hosszában

púposán domború ($) vagy lapított {rj). 9. Anisdndrus.

Különfélék.

Szívós élet lepJce. A múlt esztend végén Xeográüi Antal

festmvész barátom hozott nekem néhány Rhopalocerát, melyeket

június végétl augusztus elejéig Grömör-megyc északi részén, a hol

a nyarat tanulmányok festése végett töltötte, részemre gyjtött és

kis papirdobozocskákban (Düte) magával hozott. Az áhatok között

volt néhány Parnassius Apolló, különféle Apafura, Melüaea, Argynnis

és Lycaena-íélék s néhány Vanessa Aniiopa és polychloros. En ezen

állatokat, úgy a hogy a papirdobozokban voltak, október 31-én fel-
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puhítás végett az áztatóba tettem és november 2-án onnét kivettem.

Mily nagy volt azonban meglepetésem, a midn egy ilyen papirdoboz

felnyitása után, egész vígan felém rejjült egy Vanessa pohjcJiIoros $,

mintha csak n3^ár kell közepén lett volna ! Tekintettel arra, hogj a

polychloros-okut barátom június végén és július elején gyjtötte, a

minden bizonynyal nem teljesen megölt állat a papírdobozban fel-

éledt és onnét kezdve egészen október végéig, tehát teljes négy
hónapig feküdt a legnagj^obb szárazságnak kitéve a papírdobozban

s november elején, mirden sanyarúságot és méltatlanságot elfeledve,

mintha semmi sem történt volna, felrepült, bizonyára a hivatásszer

lepetézés mveletére gondolva. Az ily visszás körülmények közötti

megélés, minden esetre mutatja, mily nagy életer és szívósság lakik

egy ily állatócskában. Ulbmch Ede.

A nemzetközi rovartani kongresszus magyar bizottsága meg-
alakult. Tagjai Dr. Horváth Géza nemzeti múzeumi osztál^^-igazgató

elnöklete mellett Jablonowski József kir. tanácsos, a Rovartani Állo-

más fnöke és Dr. Kertész Kílmán s Csmi Ern nemzeti múzeumi
rök. A bizottság az érdekldknek szívesen szolgál felvilágosítással.

Irodalom.

F. W. Frohawk: Life-history of Argynnis Laodice. (The

Entomologist. XLII, 1909, p. 49—54, egy színes táblával).

• RoTHScmLD X. Károly, a ki magj^ar származású neje révén

meleg érdekldéssel viseltetik Magyarország és jelesen annak lepke-

faunája iránt, 1907-ben Biharmegyében Cséhteleken a ritka Argynnis

Laodice joillangót gyjtötte és életmódját megfigyelte. (Y. ö. Rovar-

tani Lapok. XVI, 1907. p. 222.) St sikerült neki négy nsténj^t le

is tojatní. Ezek a fogságba került nsténj^ek szeptemberben a sovány

ibolya {Viola canina) leveleire és szárára rakták petéiket. Rothschu^d

a petéket átadta a szerznek, a ki aztán bellük a hernyót, bábot és

pillangót felnevelte és jelen dolgozatában minden egyes fejldési

stádiumot pontosan és részletesen leirt. A peték februáriusban keltek

ki, tehát átteleltek ; a hernyók, melyek a sovány ibolya leveleivel

táplálkoztak, ötszöri vedlés után június második felében bábozódtak be.

A dolgozathoz csatolt szines tábla valóságos mremek s bámu-

latos finomsággal és pontossággal mutatja be a hernyó különféle

stádiumait, valamint a bábot és a kifejlett pillangót. —a.
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Dr. Fr. Soholár : Carabus irreguláris F. (Entomologische Rund-

schau. XXVI, 1909, p. 87—89).

Szerz tanulmányában megállapítja, hogy törzsalaknak a német-

országi Közéiihegység alakját kell venni, mely Sziléziáig fordul el.

Az Alpokban él (Svájcz) alak var. 'sculjítitis Heer-nek veend, a

Keleti-Alpok alakja, mely a bécsi erdben nyeri el legszebb kifejl-

dését var. ceplialotes (nov. var.). Krajna és Horvátország határterü-

letén honos a var. hucephalus Kr. A boszniai, eddig szintén huceplia-

lus-xíok (Apfelbeck) tartott alakot szerz var. Bamanus név alatt

különíti el. A délkeleti Kárpátok alakjait szerz újra különválasztja

és a keletit (Nagy-Hagymás, Rareu) var. Montandoni Buyss., a délit

pedig (Fogarasi- és Szeben-hegység) var. Peronae Hopffg. {brunnipes

Beuth)-nek jelöh. ^
Csíki.

Dr. féterft Tibor: Szövettan. (Stanip fel- féle Tudományos Zseb-

könyvtár. 209—212. sz., Budapest, 1909. Ára 240 fillér).

E munka elssorban az orvosnövendékek számára készült

segédkönyv, amelyet a szövettani eladások és a szövettani gyakor-

latok anyagának átismétlésekor czélszerüen használhatnak. A könyv

terjedelme azonban túlhaladja a használatban lév u. n. kompendiumok

terjedelmét, másfell azonban önállóbb és részletesebb tárgyalásra

igyekszik. Ennek fleg az az oka, hogy ez az els ilj^en irányú

magyar tankönyv, melyet mai nap az orvostanhallgatók tanulmá-

nyaikban- felhasználhatnak. A terjedelmes anyag összefoglalását és

áttekinthetségét sematikus szövegrajzok és összefoglaló táblázatok

könnyítik meg. A szerz tekintettel volt a mvelt laikus közönségre

is, mely természettudományi tanulmányaiban a szövettannal kapcso-

latos általános biológiai és fejldéstani fogalmakkal is megismerkedni

óhajt s a szövettanról mint egységes tudományról egj^séges össze-

foglaló képet akar nyerni. Ezért tárgyalja az els részben behatóbbban

a sejt alaktani és élettani jellegeit és az eg^^énfejldéssel összefügg

általános biológiai és természetfilozófiai kérdéseket. A könyv tartalma

sejttan, általános fejldéstan, általános szövettan és részletes szövet-

tan részekre oszlik. E felosztás mellett megkísérli a szerz, hog}^ az

egész tárgyat egy egységes alapra, a sejtelméletre helyezze, úgy
hogy az általános szövettan tételei a sejttanban elmondottakból, a

szervek szövettanának sajátosságait viszont az általános szövettanból

mag3^arázza meg. Az idegrendszer szövettana kimaradt a munkából,

mert mint az elszóban meg van említve, ez a rész mint a szövet-

tannak egyik legjobban kidolgozott területe egy külön füzet tartal-

mául marad. A nagy gonddal és tudománj^os alapossággal készült

jeles könyv irodalmunkat egj igen értékes hiányt pótló munkával

gyarapítja, mert eddigelé idegen, jobbára német müvekbl lehetett

csak a szakbavágó ismereteket elsajátítani. sz.



„ROVARTANI LAPOK"
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S. 129. — Dr. Korneliiis Chyzer, Ministerialrath, Ritter des

Leopold- und Franz Josef-Ordens, Mitglied der Ungarischer Akadé-

mia der Wissenschaften und des Redaktions-Komitees der „Rovartani

Lapok" ist am 21. Septeraber im Altér von 74 Jabren plötzlich

gestorben. Seine ersten Arbeiten schrieb or über Crustaceen, befasste

sich spáter aber mehr mit dem Stúdium der Arachnoideen und
Coleopteren. Ausser faunístischen Arbeiten schrieb er gemeinsam

mit KuLczYNSKi' das gross angelegte dreibándige Werk über die

Spinnen Ungarns : Araneae Hungáriáé, welches von der Akademie
der Wissenschaften herausgegeben wúrde. Biographie und Bild des

Verstorbenon wird demnáchst in dieser Zeitschrift publiziert werden.

S. 130.

—

Báron N. Ch. Bothschild (London): Beitráge zur.

Lepidopterenfauna Ungarns, — (Den deutschen Text siehe

neben dem ungarischen Text).

S. 148. — A. Kiss: Aberrative Schmotterlingsformen
aus der Umgebung von Sárospatak. (Mit 6 Textfiguren). —
Verfasser schreibt kurz über die Sohwierigkeiten einer prezisen

Beurteilung aberrativer Formen und bespricht die beobachteten For-

men folgender Gruppén : Atrophie, Verkümmerung, Albinismus,

Melanisraus, andere Aberrationen (zu diesen werden die individuellen

Variationen und einseitig assymetrische Aberiationen gerechnet).

Zwergexemplare faud Verfasser von folgenden Arten : Pieris

Daplidice L., Aporia crataegi L., Lycaena Orion L., Argynnis Pajjhia

L., Melitaea Didyma 0., Malacosoma neusiria L. und Lymantria disparLi.

Verschiedene Grade monströser Entwicklung vi^urden beobachtet

bei : Melitaea Atlialia Rótt , Pararge Egeria L. var. Egerides Stgr.,

SpMnx ligustri L., Syntomis Phaegea L., Saturnia spini Schiff., Lyman-

tria dispar L., Lareniia hilineata L., Larentia fluctuata L., Venilia

macidaria L. und OrthoUtha Umitata Se. Verkümmerung eines Flügels

bezüglich Form oder Fláche zeigte sich bei Lycaena Orion Páll.,

Melitaea Aurelia Nick. und Heterogenea limacodes Hufn.

Vollstándigen Albinismus beobachtete er bei Augiades conima

L., Epinephele Lycaon Rótt., Lymantria dispar L. und Ematurga ato-

maria L., partiellen Albinismus bei Epinephele Jurtina L. (Fig. 1.)

und Argynnis Aglaja Ij. Die Aberrationen pallens Th.-Mg. und semialba

Brd. von Epinephele Jurtina verdienen als albinistischo Formen keinen

besonderen Namen.
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Verfasser schreibt dann über den phylogenetischen Werth des

Meianismus und führt folgende Fálle anf : MeUtnea Didíjma 0., M.

Phoehe Kn., M. Athalia Rótt. ab. samonica Rios und Endrosa irorella Cl.

Als neu wird bescbrieben Epinepliele Jurtina L. ab. inocellata

(Fig. 2), bei welcher der den Satyriden eigenthümliche apicale Fleck

í'ehlt. Von Lyihria purpuraria L. werden zwei Exemplare mit aber-

ranter Flügelzeichnung- abgebildet (Fig*. 3 und 4). Von SyntJiomis

Phaegea L. werden drei Exemplare mit aberranter Fleckenzeichnung-

und von Zíjgaena fiUpendulae solche mit verscbmolzenen Flecken

orwáhnt. Vom Vorderflügel einer Endrosa irorella Cl. fohlen die

Flecken, wáhrend bei einer Larentia decolorata die Zeichnung dünkler

und grösscr ist.

Assymetrie wurde bei Apaiura Iris und Syntliomis Pliaegea in

kleinerem und bei Zygaena lonicerae (Fig. 5), Melítaea Athalia (Fig. 6)

und LyÜiria purjmraria (Fig. 4) in grütísujcai Maasso bcobachtet.

Zuletzt wird ein Exemplar von Endrosa irorella erwáhnt bei welchem

die Flecke des rechten Vorderflügels durcb Láugsbinden verbuiiden

sind.

S. 155. — E.Cftiki: Die Borkonkáfer Ungarns. XVÍTI. —
Es werden die Ipini charakterisiert und eino Bestinmuuigstabello der

Gattungen gégében.

Kleinere 3IitteUungen.

S. 156. — E. Ulbrich: Ein záher Schniettorling: — Ver-

fasser berichtet, dass Ende Jani und Anfangs Juli 1908 gesammolte

und in Düten gelegte Vunessa polyclúoros ani 2. November, nachdem

sie auf zwei Tagé unter die Glasgloeke kanien, nacb Öffnuiig der

Düte ganz frisch wegflogcn. Die Scbraetterlingo lagen alsó vier

Monate in der grüsston Trockenhoit.

S. 157. — Das Lokalkomité für Ungarn des I. Interna-

len Entomologen-Kongresses konstitnirte sicli uicr dem Prási-

dium von Dr. G. Horváth. Mitglieder des Koniitcs sind J. Jablo-

NOwsKi, Dr. K. Kiírtész und E. Csikl

Literatur.

S. 157. — Besprechung der .Arboitcu von F. W. Frou.wvk,

Dr. Fr. Sokolár und Dr. T. Péterfi.



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVI. KÖTET. 1909 NOVEMBER-DECZEMBER. 11—12. FÜZET.

Magyarország Buprestidái.

Irta : Csíki Ern.

I.

„Magyarország- díszbogarai" czím munkám, melyet a K. M.

Természettudományi Társulat 1903. évi közgylése dicsérettel tün-

tetett ki, majd választmánya kiadásra is elfogadott, közbejött sajná-

latos körülményekbl kifolyólag nem láthatott napvilágot és hogy ez

a közel jövben megtörténjen, arra sincs semmi remény, azért bará-

taim unszolására elhatároztam, hogy terjedelmes munkámból a meg-

határozásra szolgáló kulcsokat kivonatképen kiadom. Ezzel több évi

munkám nem marad teljesen hiábavaló, gyjtink pedig legalább

meghatározhatják állatjaikat és megismerhetik faunánk ezen csoport-

ját, mert MARSEUL-nek 1865-ben megjelent és már elavult monográ-

fiája óta a külföldi irodalomban sem találnak erre való munkát,

Redtenbaoher (1874) és Seidlitz (1888) közkézen forgó kézikönyvei

ugyanis állatjainknak csak egy részét tartalmazzák, Kerremans most

megjelen nagy monográfiája pedig, eltekintve attól, hogy belátható

idn belül nem lesz teljes, a palearktikus táj fajait a külföldiekkel

szemben feltn felületességgel és minden kritika nélkül tárgyalja.

Munkámban részletesen irtam le az egyes nemeket és fajokat,

valamint azok biológiai és ökológiai viszonyait, azért abban a meg-

határozásra szolgáló kulcsok csak a legfontosabb bélyegek felsoro-

lására szorítkoztak. így szükséges volt ezen kulcsokat a leírásokból

az állatok rövid jellemzésével és elterjedési viszonyaikra vonatkozó

adatokkal kiegészíteni, hogy a munka így is némi teljességre számot

tarthasson.

Abban a reményben, hogy nemcsak gyjtinknek könnyítem

meg ezen díszes és elszeretettel gyjtött bogarak megismerését,

hanem erdészeink is meghatározhatják azt a sok kártevt, mellyel

ez a bogárcsalád a gondjaikra bízott erdk fáit rongálja, nem sajnál-

tam az idt és munkát monográfiám kivonatolására. Azt hiszem, hogy

Rovartani Lapok. XVI, 11—12. (1909. XII. 31.)
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az egyes fajokat pontos megvizsgálás után, még ha a legnehezebben

meghatározható nemek valameljákéhez (pl. Agrüus) is tartoznak,

mindenkor könny lesz meghatározni. Lesz nehézség egyes ese-

tekben, de a ki ilyenkor pontról pontra követi a meghatározó kulcs

tételeit, azt hiszem mindenkor helyes eredményhez fog jutni.

A díszbogarak az egész földkerekségen elterjedtek (a leg-

északibb és legdélibb hideg területek kivételével) és a pusztaságok-

ban épúgy otthonosak mint a növényzetben bvelked területeken.

Eddig hatezernél több díszbogarat ismerünk, ezek közül legtöbb a

neotropikus tájban él (1782), azután következik az indo-maláji táj

1151, az etiópiai 1124, az ausztráliai 944, a palearktikus 834 és a

nearktikus táj 263 fajjal. A palearktikus fajoknak alig egy hatod

része lakja faunaterületünket.

A mi díszbogaraink nagyságban, alakban vagy színpompában

ugyan meg sem közelítik külföldi rokonaikat, mindazonáltal faunánk-

nak is van néhány jellemz és díszes faja.

A díszbogarak a rendszerben a Throscidae, Eucnemidae, Cero-

pliytidae és Elateridae családokkal együtt, Qgj elég jól elkülönített

csoporthoz {Sternoxia) tartoznak, mely csoport a Folypliaga alrend és

Diversicornia hadnak alkotórésze.

A Buprestidák legjobb és a legtermészetesebb beosztását Ker-

REMANS-nak köszönhetjük, a ki a családot 12 nemzetségre osztja,

melyekbl faunánkban hatnak van képviselje. Magam a díszboga-

rakat mindenekeltt három alcsaládra osztom, fajainkat pedig hét

nemzetségbe sorolom.

BUPRESTIDAE.

A fej rövid és függlegesen álló, a szemek eliptikusak vagy

tojásformák, ritkán alul kimetszettek, a csápok tizenegy-ízesek, több-

nyire a szemek bels és alsó szélén innen erednek, a harmadik vagy

nyolczadik íztl kezdve fogazottak, a háromszög ízek egyik vagy

mindkét oldalán pórusokkal borítottak, melyek némelykor egy göd-

röcskébe szorultak. A fels ajak keskeny és kiálló. Az alsó ajak-

tapogató rövid, háromízes. A fels állkapcsok rövidek és erteljesek.

Az alsó állkapcsi tapogatók rövidek és négyízesek. Az eltör több-

nyire harántos, elrefelé keskenyed. A jDaizsocska alakja változó,

nem ritkán nem látható. A szárnyfedk befedik a potrohot vagy leg-

feljebb a farfedt hagyják fedetlenül, a csúcson többnyire fog^azottak

vagy tüskével végzdnek. A mellt elrenyúló, a toroklemez attól éles

varrat által elkülönített. A mellközép rövid, a raellvég harántos.

A haslcmozek száma, öt, az els és második összeforradt, a hímek
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ötödik haslemeze kimetszett, a kimetszésben egy apró hatodik lemez

tnik el. A lábak rövidek, a lábfejízek száma öt.

Az alcsaládok meghatározó kulcsa:

1. A mellgödröt oldalt és hátul csak a mellközép határolja.

(1. kép). 1. Sternocerincie.

— A mellgödröt oldalt a mellközép, hátul a mellvég határolja

(2. kép). .' 2

2. A mellközép oldalnyulványa hosszúkás. 2. Buprestinae.

— A mellközép oldalnyulványa nagyon rövid, oldalt elenyész

vagy nem látható. 3. Trachydinae.

1. kép. — Ptosima melle. 2. kép. — Buprcstis mello.

1 = mellt, 2 = mellközép, 3 = mellvég'.

I. alcsalád: STERNOCERINAE.

Ezt az alcsaládot a mellgödör szerkezete jellemzi, azt a bemé-

lyedést ugyanis, melybe a mellt nyúlványa belefekszik, egyedül a

mellközép határolja.

Ebbe az alcsaládba Kerremans következ nemzetségei tartoz-

nak : Julodini, Polycestini, Schizopini és Tlirincoinjcjini^ melyek közül

faunánkban csak a Polycestini-k vannak képviselve, ezeket azonban

a prioritás törvényei szerint az Acmaeoderini elnevezés illeti meg'.

1. nemzetség: Actnaeoderini.

A mellgödröt csak a mellközép határolja. A csápízek pórusai

egy alul vagy oldalt álló gödröcskében elhelyezettek. A jDaizsocska

vagy nem látható vagy látható, de utóbbi esetben is rendesen nem
tulnagy. A karmok a mi állatjainknál fogazottak.

Faunánkban ezt a nemzetséget két nem ké^Dviseh, melyek mind-

egyike egyúttal egy-egy alnemzetség képviseli.
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Az alnemzetségek és nemek meghatározó kulcsa

1. A paizsocska nem látható. — 1. alnemzetség : Acmaeoderae.

— Egyetlen nemmel. 1. Acmaeodera.
— A paizsocska látható. — 2. alnemzetség : Ptosimae. — Egyet-

len nemmel. 2. Ptosima.

1. nem: Acmaeodera Eschscholtz.

A fej lapos vagy kissé domború, a csápgödrök harántosak,

a csápok rövidek és karcsiik, 5.— 10. ízük fürészes, a szemek nagyok
és kissé domborúak. Az eltör háta harántos, némelykor szélesebb

mint a szárnyfedk, a középen barázdás vagy domború. A mellt

széles, lapos vagy kissé domború, a csúcson szélesen kerekített.

A mellközép elül kimetszett. A lábak rövidek, a lábfejízek vaskosak,

az ötödik lábfejíz majdnem olyan hosszú mint a többi együttvéve.

A fajok meghatározó kulcsa:

1. A szárnyfedk oldalszéle a váll mögött egyenes. A test alul

fehér szrökkel fedett 2

— A szárnyfedk oldalszéle a váll mögött többé-kevésbé ersen
szögletesen kimetszett 3

2. Az eltör háta, gj mint az egész test, fekete. Felül szürkés-

fehér szrökkel fedett. A fej kicsiny, kissé domború és srn
pontozott, a szemek nagyok. Az eltör háta kétszer oly szé-

les mint hosszú, hátul három gödröcskével és mély hosszanti

barázdával a középen. A szárnyfedk az utolsó harmadig

majdnem párhuzamosak, innen hátrafelé keskenyedk és

fogazottak, a hosszanti barázdák pontozottak és elég élesek.

Hossza 8—10 mm. — Elfordul a Földközi-tenger tájában

(Dél-Európa, Észak-Afrika, Szíria). Nálunk állítólag Fogara-

son fordul el (Bielz, Kuthy), ez az adat azonban nagyon

kétes és ha ez a faj csakugyan elfordulna faunánkban,

akkor is nem ott, hanem a tengermelléken keresend, {acu-

minipennis Lap., cylindrica auct.) 1. convolviili Waltl.
— Az állat fémfény rézszín, fehér szrökkel fedett, a szárny-

fedk sárga rajzolatúak, illetleg sárgák, az oldalakon kisebb,

a varrat mentén nagyobb és összefol3^ó rézszín foltokkal.

A fej domború, srn ránczolva pontozott, a középen gyenge

barázdával, a szemek nagyok. Az eltör háta domború, s-
rn pontozott, tövén három gödröcskével, középs hosszanti
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barázdája gyenge. A szárnyfedk olyan szélesek mint az

eltör háta, pontozott barázdái élesek. Hossza 8 mm. — El-
fordul Észak-Olaszországban, Dél-Tirolban és Magyarorszá-

gon (Kolozsvár, Déva, Papuk-hegység, Nasice) ritka, {discoi-

dea Oltv.) 2. pilosellae Bon.

A test alul fehér szrökkel fedett 4

A test alul fehér pikkelyekkel fedett 6

A test a sötét alapszínen sötét szrökkel fedett 5

A test a sötét alapszínen is világos hosszú szrökkel fedett.

Fémfény fekete, a szárnyfedkön 2—4 sárga folttal, melyek

hosszanti sorban elhelyezettek, az els három folt nagyobb,

a csúcs eltti kisebb vagy egyáltalában hiányzik. Srn
pontozott, az eltör hátának középvonala és a töve eltti

gödröcskék nagyon gyengék. A szárnyfedk oldalszéle a

váll mögött gyengén kimetszett. Hossza 6 mm. — Elfordul

Dél-Európában és Észak-Afrikában. Nálunk Fiume vidékérl

említi Matisz. {sexpusiulata Lap., Pittneri Rosh.)

5. bipuncfata Oliv.

A szárnyfedk sárga foltjai két sorban elhelyezettek. Feketés- -

kék, a szárnyfedk ibolyások, felül fehér, alul fekete, a sárga

foltokon sárga szrökkel fedett ; a szrözet felül egyszer,

lehajló. A fej erteljesen pontozott, a homlok közepén apró

sárga foltocskával. A törzsfajhoz tartozó példányok eltorá-

nak hátát is öt sárga folt díszíti, melyek közül az egyik az

elüls szél mellett a középen, kett-kett pedig az oldalszél

mellett fekszik. Hossza 8—11 mm. — Elfordul Dél-Európá-

ban és Algírban. Az irodalomban faunánkból mindenünnen

csak a törzsfajt említik, az elttem fekv példányok az;on-

ban mind az alábbi fajváltozathoz tartoznak, (ododecimgut-

tata Pillér & Mittbrp., sedecimpunctata Schrnk., multipunctata

LuG.) 3. degener Scop.

Változata: A test karcsú, az eltör hátán nincsen hosz-

szanti középvonal és sárga foltok, a szárnyfedk sárga foltjai

egyenltlenek és kevésbé szabályosak. — A következ helyek-

rl ismerem : Pápa, Pécs, Peér, Pele, Szent-Erzsébet, Nemoc,

Növi. var. FrivaldszUyi Mars.

A szárnyfedkön sárga harántcsíkok vagy harántul kiszéle-

sedett foltok vannak. A szrözet felül szürkés-fehér, a fol-

tokon sárga, alul fekete, hosszú és felálló. Fényl fekete,

a szárnyfedk ibolyaszínen fénylk. A fej domború, srn
pontozott, a középen sárga folttal, a tojásforma szemek

nagyok. Az eltör háta erteljesen pontozott, oldalt kissé

ránczolt, elmosódott hosszanti középvonallal és gödröcskék-
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kol a töve eltt, oldalszegélye sárga. A szárnyfedk ponto-

zott barázdái erteljesek, a válldudor kiemelked és fényl

;

a liarántcsíkok közül az els kissé rézsútosan be- és hátra-

felé, a következ kett be- és elrefelé irányult, az utolsó

pedig egyenes; az els két harántcsík között az oldalszél

mellett azonkívül sárga folt van. Hossza 8—10 mm. — El-
fordul Dél-Európában és Algírban és Marséul szerint Ma-

gyarországon is ; közelebbi termhelye ismeretlen, {muicibilis

Spin.) 4. quadrifasciata Rossi.

A szárnyfedk szrökkel vagy hosszúkás pikkelyforma sz-

rökkel fedettek. Karcsúbb, fényl fekete, némelykor réz-

szinen vagy ibolyásan fényl. A fej és az eltör háta hosszú

sárgás-fehér szrökkel srn fedett. A fej domború, rán-

czolva és srn pontozott, a tojásforma szemek nagyok.

Az eltör hátának hosszanti barázdája elég mély, a töve

eltti három gödröcskéje jól kifejldött, felülete ránczolva

pontozott. A szárnyfedk kissé szélesebbek mint az eltör

háta, a pontozott barázdák száma tiz, ezek elég erteljesek,

a két sárga harántcsík közül az egyik a középen, a másik

az els csík és a csúcs között a középen elhelyezett, ezen-

kívül nem ritkán a szárnyfedk els harmadában is találunk

néhány sárga foltocskát ; a közterek közepén a fehér szrök

egy sorban állanak és különösen a szárnyfedk hátsó felé-

ben jól kifejldöttek. Hossza 6*5—11 mm. — Elfordul

Európa déli felében és Algírban ; faunánkban nem ritka.

{taeniata F.) 6. flavofasciata Pill. & Mittbrp.

Színe és mustrázata az elbbi fajéhoz teljesen hasonló, de

attól zömökebb, rövidebb és szélesebb teste által és fleg

abban tér el, hogy a szárnyfedk nem szrökkel, hanem
széles tojásforma pikkelyekkel fedettek. Hossza 6—9 mm. —

•

Elfordul Pestmegye homokpusztáin (Peszér, Kecskemét,

Csepel). 7. arenicola Csmi.

2. nem: Ptosima Solier.

A fej függlegesen lefelé álló, a csápok rövidek, a szemek nem
nagyok, a fejtetn egymástól távol állók. Az eltör hátának oldalszélo

élszeren kiálló. A paizsocska apró és kerek. A szárnyfedk mell-

fedje elül a váll mögött ersen kiszélesedett, a hátsó csípk táján

azután kikanyarított és hirtelen keskenyed, oldalszélük és kerekített

csúcsuk finoman fogacskázott. A mollt elül szélesen öblös, nyúl-

ványa a csúcson kerekített, a mollközép elül kimetszett, a mellvégtl
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finom és egyenes varrat vállasztja el, a hátsó csi-

I3k kifelé kissé szélesedk, elüls szélük öblös,

hátsó szélük egyenes. A lábak nem hosszúak, a

lábszárak egyenesek, hengeresek, a csúcs felé kissé

kiszélesedk, a karmok töve fogacskázott. A has

els két szelvénye összeforradt és körülbelül olyan

hosszú mint a következ három együttvéve.

Ez a nem Madagaskar és Ausztrália kivételé-

vel az egész földkerekségen elfordul ; 13 ismert

faja közül faunánkban csak egy fordul el.

Hosszúkás, hengeres, fényl feketés-kék, szür-

kés szrökkel fedett. A fej domború, srn
pontozott, a szemek nem nagyok, tojásformák. 3. tép. — Ptosima
Az eltör háta finoman, oldalt erteljesebben és imdecimmaculata

srbben pontozott, középs hosszanti baráz- alulról,

dája és egy-egy rövid rovátka tövének két-

oldalán finom. A szárnyfedk oly szélesek és háromszor oly

hosszúak mint az eltör háta, felületükön finoman és srn
pontozottak, a hosszanti barázdák finomak. A törzsfaj sárga

mustrázata a következ : a homlok közepén egy kerek folt

van, az eltör hátának mindegyik oldalán két, tehát összesen

négy folt van, metyek közül a bels hosszúkás, a küls
kerek, mindegyik szárnyfedn pedig három-három folt van,

ezek közül az els holdalakú és a váll mögött, a második a

középen és a harmadik az utolsó negyedben van, utóbbi

kett többnyire harántos. Hossza 8-5—13 mm. — Elfordul

Dél-Európában, Kis-Azsiában, Szíriában és Észak-Afrikában
;

Magyarországon elég elterjedt faj. (flavogiittata Illig.)

1. iindecinimaculata Herbst.

Változatai: a. Olyan mint a törzsfaj, az eltör hátának

mindegyik oldalán azonban csak a bels hosszúkás sárga

folt, tehát összesen csak két folt van jelen. — Elfordul a

törzsfaj között és Magyarországon közönségesebb mint az.

db. novemniaculafa Hbst.

b. A fejen és az eltörn sárga foltok nélkül, mindegyik

szárnyfedn három folttal. — Elfordul a törzsfaj között

(Péczel, Debreczen, Peér). ab. maculiceps Pic.

c. Az eltörn nincs sárga folt, a fejen egy, a szárnyfed-

kön 3—3 sárga folttal. — Elfordul a törzsfaj között (Buda-

pest, Péczel, Isaszeg, Bártfa). ab. sexmaculata Herbst.

cl. A fejen és az eltör hátán nincs sárga folt, a szárny-

fedk mindegyikén pedig csak a két hátsó folt van meg,
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az elüls hiányzik. — Elfordul Francziaországban és Ma-

gyarországon (Szádel). ab. quadrimactilata Pic.

e. Az állat összes sárga foltjai hiányzanak, kivéve a szárny-

fedk utolsó harántos foltját, mely majdnem a varratig ter-

jed. — Elfordul Pécs vidékén. áb. ujiifasciata Csiki.^

11. alcsalád: BUPRESTINAE.

A mellgüdröt oldalt a mellközép és hátul a mellvég határolja,

elbbinelc oldalnyulványa hosszúkás.

Ebbe az alcsaládba a következ nemzetségek tartoznak : Chryso-

cJiroini, Chalcophorini, Splienopterini, Buprestini és Chrysohothrini^

melyek közül az elsnek azonban faunánkban nincsen képviselje.

A nemzetségek meghatározó kulcsa:

1. A csápízeken lev liliacsok az ízek mindkét oldalán elhelye-

zettek. A paizsocska szabadon fekv, jól látható. {Chalco-

2Jhormi). 2. Capnódini.
— A csápízeken lev likacsok mindegyik ízen egy gödröcské-

ben elhelyezettek 2

2. A homlok a csápok töve között széles, a szemek egymáshoz

egyik oldalon sem közeledk 3

— A homlok a csápok töve között keskeny, a szemek rézsúto-

san elhelyezettek, felül egymáshoz közeledk.

5. Chrysohothrini.

3. A paizsocska széles, hátul hegyesed. Az áll nagy és három-

szög. A csápízek gödröcskéi a likacsokkal a szélen elhe-

lyezettek. 3. Sphenopterini.

— A paizsocska középszer, elrefelé nem szélesbed, hátul

nem hegyesed. Az áll harántos. A csápízek likacsos göd-

röcskéi alul vagy oldalt elhelyezettek. 4. JBtiprestini.

2. nemzetség: Capnódini.

A mellgödröt hátul a mellvég, oldalt a mellközép határolja.

A csápízeken a likacsok az ízek mindkét oldalán elhelyezettek.

A paizsocska látható.

1 Ptosima undecimmaeulata Hbst. ab. unifasciata nov. — A tj-po differt

:

maculis flavis, solum elytrorum macula ultima transvorsa oxcciDta, deficienti-

bus. — Habitat circa urbem Pécs (Hungária merid., Comit. Baranya).
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Ezt a nemzetség-et két aliiemzetségTe lehet osztani, ezeket

faunánkban négy nem képviseli.

A nemek meghatározó kulcsa:

1. A hátsó lábfej els íze sokkal hosszabb mint a második íz.

— 1. alnemzetség : Chalcopliorae. — Ide egyetlen nem tartozik.

3. (Jhalcophora-
— A hátsó lábfej els íze olyan hosszú mint a második íz. —

2. alnemzetség : Cajmodi (Psilopterites) 2

2. Az utolsó haslemez a két ivarnál (cf 2) különböz. A har-

madik és negyedik lábfejíz oldalrésze rövidebb mint a talp-

lemez 3

— Az utolsó haslemez mindkét ivarnál egyenl. A harmadik
és negyedik lábfejíz oldalrésze legalább olyan hosszú mint

a talplemez. 6. Capnodis.
3. A hímek utolsó haslemeze a csúcson kimetszett és két fo-

gacskávai végzdik. A szárnyfedk a csúcson egyenesen

lemetszettek éá két heg-yes fogacskával fegyverzettek.

4. Latipalpis.
— A hímek utolsó haslemeze a csúcson lemetszett. A szárny-

fedk a csúcson egyenkint kerekítettek. 5. Perotis.

3. nem: Chalcophora Solier.

A fej ersen ránczolt, a középen benyomott, nem mély hosz-

szanti közéi3Vonallal. A csápok majdnem olyan hosszúak mint a fej

és az eltör háta együttvéve. A szemek nem nagyok, hosszúkásán

kerekítettek. Az eltör háta harántos, domború, a középen hosszanti

élecskével. A paizsocska apró. A szárnyfedk hosszúkások, dombo-
rúak, közepüktl hátrafelé ívesen keskenyedk, a csúcson kerekí-

tettek, felületükön négy bemélyedéssel. A mellt elül egyenesen

lemetszett, nyúlványa hátul kerekített, közepén két hosszanti baráz-

dával. Az els haslemez közepén hosszanti mélyedés van, melyet

kétoldalt kiemelkedés határol. A hímek utolsó haslemeze a csúcson

félköralakúan kikanyarított, a nstényeké kerekített vagy nagyon
gyengén öblös.

Ez a nem az egész holarktikus tájban fordul el ; eddig mint-

egy 10 faját ismerjük, melyek közül faunánkban azonban csak egy
fordul el.
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Felül fémfény feketés-barna, a mélyedésekben vöröses

vagy zöldes rézszín, némelykor hamvas, alul rézvörös.

A szárnyfedkön négy bordának megfelel kiemelkedés van,

ezek között, valamint a középs két kiemelkedés megszakí-

tásában ránczolva pontozottak, a ránczok pedig rézvörösek

vagy zöldesek. Hossza 24—32 mm. — Lárvája a Pinus sil-

vestris és P. strohiis már elhalt törzseiben található, tehát a

bogár kártékonynak nem mondható. Elfordul Európában,

Nyugat-Szibériában és Algírban ; Magyarországon elég ritka

(Budapest, Pécs, Kszeg, Pozsony, Nagyszombat, Trencsén,

Illava, Nag3^szeben, Nagytalmács, Herkulesfürd ; Horvát-

ország : Lipik ; Szlavonország ; Bosznia : Zavidovic) és csak

ott található a hol nagyobb terület erdeifeny-erdk van-

nak, (hiulca Páll., deaurata Voet). 1. tnariana Linn.

4. nem: Latipalpis Solier.

A fej ránczolt, a csájDok nem hosszúak, a szemek tojásformák,

kissé rézsútosak és a fejtetn egymáshoz közelebb állók. Az eltör

háta szélesebb mint hosszú, oldalai elül szélesen kerekítettek és hátul

ersen keskenyedek. A paizsocska nagyon apró, kissé harántos, ke-

rekded vagy tojásforma. A szárnyfedk párhuzamos szélek, az utolsó

harmadban ersen keskenyedek, a csúcson leinetszettek. Az els has-

lemez közepén lev hosszanti bemélyedés 'sekély, az utolsó haslemez

a csúcson kimetszett (cf) vagy kerekített (?). A test általában széles,

kissé domború, a középen párhuzamos szél, elül kerekítve, hátul

egyenesen keskenyed.
Ezt a nemet Dél-Európában két és Chile-bán egy faj képviseli.

A fej ránczolt és erteljesen pontozott, a pontok zöldek

vagy rézszínek, a csápok ibolyás-feketék, tövük fekete. Az
eltör háta harántos, szabálytalanul pontozott, a pontok ara-

. nyosak és rézszínek. A szárnyfedk pontozottan barázdá-

sak, szabálytalanul pontozottak, a jjontok aranyszín foltoklíá

tömörülnek. A test alul rézszín, a lábfejízek kékszínek.

Hossza 17 mm. — Elfqrdul Görögországban és Dalmá-

cziában. 1. stelUo Kiesw.

5. nem : Perotis Solier.

(Aurigena Cast, & Gory).

Széles és lapos test állatok, a tojásforma test elrefelé kere-

kített, hátrafelé keskenyed. A fej ránczolt, az eltör háta széles,
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gyengén domború, oldalai elül szélesen kerekítettek, hátul egyene-

sek. A paizsocska kissé harántos és nagyon apró. A szárnyfedk

az utolsó harmadig párhuzamos szélek, innen a csúcsig ívesen kes-

kenyedk. A mellt közepén két barázda van. Az els haslemez

közepén hosszanti bemétyedés van, az utolsó haslemez kerekített.

A lábfej els négy íze szívforma, széles és egyenl hosszú.

Az ebbe a nembe tartozó fajok egynek kivételével a paloark-

tikus táj lakói. Nálunk két faj fordul el.

1. Szép fémfény aranyos-zöld, a szárnyfedk közterecskéi

simák, egj^szeren pontozottak. A csápok feketések, az els

csápíz rézszín. A fej ránczolva pontozott, kissé domború,

a fejtetn finoman barázdás, a szemek tojásformák, nagyok.

Alul rézszín, molyhosan fehérszrös, a lábfejízek kékes-

zöldek. Hossza 16—26 mm. — Elfordul Görögországban,

Kréta és Cziprus szigetén, Szíriában, Kis-Azsiában és fau-

nánkban állítólag Dalmácziában is. (gossypiata Reiche &
Saulcy). 1. chloraiia Cast. & Gory.

— Sötét fémfény rézvörös, barnás, zöldes vagy feketés szín,

alul aranyos rézvörös, fehér szrökkel fedett, a lábfejízek

kékesszínek. A csápok a rézvörös els íz kivételével kékes-

feketék. Az eltör háta két és félszer oly széles mint hosszú,

oldalai hátul egyenesek, elrefelé kerekítve keskenj^edk,

felülete gyéren, az oldalak felé srbben pontozottak, a

hosszanti középbarázda nyoma legfeljebb elül látható, két-

oldalt a hátsó szögletek felé rézsútos bemélj^edés halad. A
paizsocska széles és keskeny vagy kerekded, a középen be-

nj^omott. A szárnyfedk srn pontozottak, a ]3ontok oldalt

ránczoklvá folynak össze, mindegyik szárnyfedn azonkívül

három sorban elhelyezett sima és fényl mezcskék emel-

kednek M. Hossza 16—27 mm. — Fleg Közép- és Dél-

Európában, Dél-Oroszországban, a Kaukázusban, Szibériában,

Kis-Azsiában és Szíriában fordul el ; Magj'^arországon nem
ritka és különösen elpusztult kökénj^bokrok száraz ágain,

úgyszintén beteg és száraz szilvafákon található. {Laportea

Brull., aereiventris Reiche, mutabüis Ab., ininchdata Ab.,

eiiropaea Ab.) 2. lugiibris Fabr.

6. nem : Capnodis Eschscholtz.

Zömöktest, elég domború, fekete vagy rézszín állatok, melyek

a pontszer mélyedésekben többnyire sr fehér nyálkaszer anyag-
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gal fedettek. A fej a szemek között boiij^omott, a szemek nagyok,

tojásformák. Az eltör háta harántos, oldalt kerekített és kiszélese-

dett, a hegyes hátsó szögietek eltt befzdött, a paizsocska eltt

háromszög mély vagy két kerek bemélyedéssel, felülete srn br-
szeren pontozott, helyenként kiemelked fényl foltokkal. A szárny-

fedk rovátkásan, a közterekben finoman pontozottak. A mellt elül

mélyen kimetszett, nyúlványán két barázda van vagy nagyobb pon-

tokkal beszórt. A szegéljí'ezett utolsó haslemez tompán lemetszett (cT)

vagy kerekített (?). A lábak erteljesek, a lábszárak tüskések, a

lábfejízek szélesek, kétoldalt tüskeszeren megnyúltak.

Ez a nem a palearktikus tájban és Ázsia némely szomszédos

vidékén fordul el.

1. A test felül és alul fekete, a pontokban fehér nyálkaszer

anyaggal fedett 2

— A test felül többé-kevésbé rézvörös, alul fémes feketés-kék.

A fej srn pontozott, homlokán benyomott, a fejtetn éles

középvonallal, a csápok rövidek, rézvörösfény feketék. Az

.

eltör háta szívforma, mert oldalt félköralakúan kiszélese-

dett, felülete srn pontozott, közben nagyobb pontokkal és

3—3 nagyobb és több apró sima kiemelkedéssel. A paizsocska

domború, kissé kiemelked és nagyon finoman pontozott. A
szárnyfedk oldalai elül egyenesek, a középen túl ívelten,

majd egyenesen keskenyedk, a csúcson kerekítettek, felü-

letükön nagyon finoman és srn pontozottak. Alul fém-

fény feketés-kék, nagj^-on finoman pontozott, a pontok hátra-

felé mindinkább megnj^iütak és élénk rézvörösek. Az utolsó

haslemez a csúcson egyenesen lemetszett (cT) vagy kerekí-

tett (?). Hossza 17—20 mm. — Elfordul a Földközi-tenger

tájában, nálunk a tengermelléken (Carlopago) és Dalmácziá-

ban. (tenebrionis Rossi, dorsata Voet, semisuturális Mars.)

3. tenebricosa OLrv.

Változata: A törzsfajtól abban különbözik, hogy az el-

tör háta nem szívforma, hanem harántos, majdnem négy-

szög. — Eddig csak faunánkból ismeretes : Carlopago ; Dal-

máczia : Spalato, Ahnissa, Lissa, Ragusa.

var. Ingens Küst.

2. A mellt nyúlványán oldalt mély hosszanti barázda fut le.

Fényl fekete, a szárnyfedk pontozottan barázdások. A test

felületén lev és különben rézvörös pontokat hófehér nyálka-

szer anyag fedi. Az eltör háta kétszer ol}'' széles mint

hosszú, oldalai kerekítettek és elrefelé jobban keskenyedk
mint hátrafelé, felülete srn, helyenként ránczolva ponto-
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kerek vagy szögletes mezcskével. A szárnyfedk az utolsó

harmadban ívesen keskenyedk és a csúcs eltt gyengén
öblösek, felületükön rövid paizsocskamelletti és tiz rendes

pontozott barázda van, a közterek finoman pontozottak,

helyenként nagyobb pontszer és fehér nyálkás anyaggal

fedett mélyedésekkel. A mellt. elüls széle a középen er-
sen kimetszett. Az utolsó haslemez szegélyezett és a csúcson

egyenesen lemetszett vagy kissé öblös (cf) vagy kerekített

(2). Hossza 30—35 mm. — Elfordul a Földközi-tenger tájá-

ban ; nálunk szintén a tengermelléken : Carlopago, Ragusa.

Lárvája a pisztácziákban (Pistacia lentiscus) fejldik. (Bruttia

V-KTAGi^.^ tenébrionis Cyr.) 1. cariosa Pali..

A mellt nyúlványán csak néhány erteljesebb pont van,

oldalbarázdák nincsenek. Kevésbé fényl inkább homályos

fekete, a test felületén lev nagy pontokban fehér nyalka-

szer anyaggal fedett, a szárnyfedk barázdásan pontozottak.

A fej gyéren, rovátkákká összefolyó pontokkal fedett. Az
eltör háta kétszer oly széles mint hosszú, oldalai a hátsó

szögletek eltt egyenesek majd elrefelé félköralakúan kiszé-

lesedk, felülete erteljesen és srn pontozott, a pontok

fémfények és fehér nyálkaszer anyaggal fedettek, azonkívül

rendesen öt fényl és kiemelked mezcske díszíti. A szárny-

fedk barázdásan pontozottak, ezen pontok erteljesek, a

közterekben pedig finoman pontozottak és finom harántránczok

által átjártak, a mélyedéseken fehér nyálkaszer anyaggal

fedettek. A mellt elül öblös vagy szögletesen kimetszett, az

utolsó haslemez a csúcson egyenesen lemetszett (cf) vagy
kerekített (?). Hossza 14—28 mm. -- Elfordul Európa déli

felében, a Kaukázusban és Algírban, nálunk nem ritka és

egész faunaterületünkben található. Lárvája a kökény fájában,

de más gyümölcsfában is található ; a bogár májustól kezdve

szintén kökényen található, melynek kéregrepedéseibe augusz-

tusban és szeptemberben rakja le petéit, {variegata Goeze,

tenebrioides Páll., naevia Gmel., mohiccensis Voet, aerea Cast.

& Gory), 2. tenebrionis Linn.

3. nemzetség : Sphenopterini,

A mellgödröt hátul a mellvég, oldalt a mellközép határolja. A
csápok ízein lev likacsok egy oldalt fekv gödröcskében elhelyezettek.
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A paizsocska széles, csúcsa felé hegyesed. A hátsó csípk elüls

széle egyenes, a hátsó öblös.

Ebbe a nemzetségbe négy nem tartozik, melyek közül Euró-

pában és így faunánkban is csak egy fordul el.

7. nem: Sphenoptera Solier.

A fej széles, a homlok lapos, többé-kevésbé éles hosszanti

középvonallal. Az eltör háta harántos, oldalai egyenesek vagy kere-

kítettek. A paizsocska széles tojásforma és hegyes csúcscsal végzdik.

A szárnyfedk szélesek, a vállon kiszélesedettek, a hátsó csípk

irányában öblösek, a csúcson kerekítettek (idegenföldi fajoknál esetleg

lemetszettek vagy három többé-kevésbé hegyes fogacskával végzd-

nek). A mellt elül lemetszett, nyúlványa széles, a csúcsa kerekített.

Ebbl a nembl eddig mintegy 400 fajt ismerünk, faunánkban

azonban csak öt faj fordul el.

1. A mellt nyúlványa a csúcson nem szegélyezett. A szárny-

fedk pontsorai mély rovátkákból állanak ....... 2

— A mellt nyúlványa a csúcson szegélyezett. A szárnyfedk

barázdásan pontozottak • 4

2. A mellt nyúlványának oldalán nincs szegélybarázda. Sötét

rézszín, alul fényl rézvörös. A homlok finoman és szabály-

talanul pontozott, a fejtetn két kiemelked dudorodás vau,

a középen gyenge barázdával. Az eltör háta szélesebb mint

hosszú, felületén három széles és nem mély hosszanti ba-

rázda fut végig, oldalszegélye nem terjed az elüls szögle-

tekig. A paizsocska félköralakú, felülete homorú. A szárny-

fedk közterecskéi finoman pontozottak, a 2. és 4. kissé ki-

emelked. Hossza 9'5— 15 mm. — Elfordul Dél-Európában,

a Kaukázusban és Kis-Ázsiában, nálunk a tengermelléken

(Fiume, Matisz). 1. lapidaria Brullé.

— A mellt nyúlványa oldalt barázdával szegélyezett .... 3

3. A szárnyfedk ránczolva pontozottak. Felül sötét rézvörös

vagy feketés-kék, alul kék vagy rézvörösen fényl ibolyás-

kék. A homlok bemélyedésében két kiemelked dudor van.

Az eltör hátának közepén hosszanti barázda van, mely egy

a paizsocska eltt lev gödröcskével végzdik, oldalt bemé-

lyedt, a középen szétszórtan pontozott. A paizsocska három-

szög. Hossza 8—15 mm. — Elfordul Európa déli felében

és Kis-Ázsiában ; Magyarországon elterjedt (Budapest, Ka-

locsa, Keczel, Hajós, Nagyvárad, Pécs, Balatonfüred, Mez-
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záh, Szászrégen, Brassó fCzeiik], Kercz, Hátszeg, Puj, Nagyág,

Nagylak, Gerebencz, Carlopago), de elég ritka, {litigíosa

Mannh., iridiveniris Cast. & Gory, dianthi Stev., inaequalis

Stev., varíolosa Kerrem.) 2. antiquci Illig.

A szárnyfedk finoman pontozottak, nem ránczoltak és göd-

röcskék nélküliek. Aranyos-rézvörös, érczesen fényl, alul

hasonló szín, de többé-kevésbé ersen ibolyásan fényl.

Felülete nagyon finoman brszeren pontocskázott, közbe-

szórva nagyobb pontokkal. Az eltör hátán a hosszanti ba-

rázdán kivül, négy bemélyedést találunk a töve eltt. Hossza
8—15 mm. — Elfordul Európa déli részében, Kis-Azsiában

és Algírban, nálunk a tengermelléken (Fiume, Matisz).

(conica Cast. & Gory, cupriventris Cast. & Gory).

3. getnellata Mannh.
NagjT^obb test. A szárnyfedk pontozott barázdái mélyek,

erteljesek és a csúcsig élesek. Fényl barnás-rézvörös.

A fej domború, a középen hosszanti barázdával, erteljesen

pontozott, a homlokon két dudorkával. Az eltör háta egy
harmaddal szélesebb mint hosszú, srn és ersen ponto-

zott. A paizsocska harántos, hátul hegyes. A szárnyfedk a

csúcson kerekítettek, tompítottan háromfogacskások, a köz-

terek ránczoltan pontozottak. Hossza 6—9 mm. — Elfordul

Dél-Európában és Szibériában ; Magyarországon elterjedt

(Budapest, Kalocsa, Keczel, Hajós, Dabas, Peszér, Izsák,

Nagyvárad, Debreczen, Szeged, Pécs, Szöllske, Jaszenova,

Gerebencz, Vrdnik), de elég ritka, (meiallica Cast. & Gory
nec F.) 4. Laportei Saund.

Kisebb állat. A szárnyfedk pontozott barázdái finomabbak

és a csúcsot nem érik el. Fényl barnás-rézszín. A fej

erteljesen pontozott, a hosszanti barázda a középen ertel-

jes, a homlokon lev két dudórka gyenge. Az eltör háta

egy harmaddal szélesebb mint hosszú, a paizsocska eltt be-

mélyedt, felülete srn, oldalt ránczolva pontozott. A pai-

zocska hegyes háromszög. A szárnyfedk a csúcson tom-

pán kerekítettek, egy alig látható fogacskával oldalt, a köz-

terekben egy sor apró pontocskával. Hossza 5—5'6 mm. —
Elfordul Európa déli felében ; Magyarországon (Budapest)

ritka. 5. parvula Cast. & Gory.

4. nemzetség: Buprestinl.

A mellgödröt hátul a mellvég és oldalt a raellközép határolja.

A csápgödrök alakja különböz, egymástól távol állók, A csápok
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likacsai az ízek oldalán vagy alul lev gödröcskében tömörülnek. A
hátsó csípk bels széle ersen kiszélesedett.

Ezt a nemzetséget három alnemzetségre osztják, melyekbe

mintegy 50 nem tartozik.

Az alnemzetségek és nemek meghatározó kulcsa:

1. Az alsó állkapcsi tapogató utolsó íze többé-kevésbé három-

szög. A hátsó lábfej els íze olyan hosszú vagy aUg hosz-

szabb mint a második íz. — 1. alnemzetség : Dicercae . . 2

— Az alsó áUkapcsi tapogató utolsó íze hengeres vagy tojás-

forma. A hátsó lábfej els íze hosszabb (kétszer oly hosszú

vagy még hosszabb) mint a második íz ....... 4

2. A paizsocska apró pontforma. A hátsó lábfej els íze olyan

hosszú mint a második íz. A második csápíz majdnem olyan

hosszú mint a harmadik íz. 8. Dicerca.

— A paizsocska harántos. A hátsó lábfej els íze hosszabb

mint a második íz. A második csápíz sokkal rövidebb mint

a harmadik íz • • 3

3. A mellvég és az els haslemez barázdás. 9. Poecilonota.

— A mellvég és az els haslemez nem barázdás.

10. Lampra.

4. A mellt nyúlványa a csúcson tompa. Az eltör háta a tövén

a legszélesebb, oldalai kerekítettek. -- 2. alnemzetség :

Bupresti 5

— A mellt nyúlványa a csúcson háromhegy. Az eltör hátá-

nak oldalai majdnem párhuzamosak, nagyon ritkán kissé

íveltek. — 3. alnemzetség : Antliaxiae 6

5. A paizsocska nem nagy, kerek. A második csápíz rövi-

debb mint a harmadik íz. 11. Buprestis.

— A paizsocska nagy, harántos, tojásdadalakú. A második

és harmadik csápíz egyenl hosszú. 12. Eurythyrea.

6. Az eltör háta a tövén kétoldalt öblös 7

— Az eltör háta a tövén lemetszett vagy oldalt alig öblös.

16. Anthaxia.

7. Amellt elüls széle egyenesen lemetszett, toroklemez nélküli. 8

— A mellt torokleraeze elül öblös. 15. Kisanthohia.

8. A hátsó lábfej els íze csak kissé hosszabb mint a második

íz. Az eltör háta a tövén legszélesebb, elrefelé ersen

keskenyed. 13. Phaenops.
— A hátsó lábfej els íze másfélszer vagy kétszer ol3^an hosszú

mint a második íz. Az eltör háta a közepéin a legszélesebb.

14. 3Ielanophila.
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8. nem Dicerca Eschscholtz.

A fej lapos és i'ánczolt, a csápgödrök háromszögek, nagyok.

A csápok rövidek és vékonyak, bels oldalukon fürészesek, az ötödik

íztl kezdve alul gödröcskével, melyben a likacsok vannak. Az eltör

háta szélesebb mint hosszú. A paizsocska apró, kerek. A szárnyfedk
hátul ersen keskenyed^, csúcsuk többnjáre kihúzott, a végén

lemetszett, öblös vagy kéthegy. A mellt lapos, barázdás vagy
homorú. A mcllvég és az els haslemez barázdás.

Ez a nem a holarktikus táj lakója, mintegy 33 faját ismerjük,

melyek közül azonban faunánkban csak 6 fordul el.

1. A mellt nem széles, közepén mély barázdaszer bemélj^e-

déssel, oldalai ersen kiemelkedk. Az utolsó haslemez hátul

kimetszett (cT) vagy háromfogú ($). — 1. alnem : Dicerca

- s. str , 2

— A mellt széles, a közepén ahg bemélyedt, oldalai alig kiemel-

kedk. Az utolsó haslemez kimetszett (cT) vagy kerekített

í9)- — 2. alnem: Argante Kiesw. — Hosszúkás tojásforma,

domború, sötét rézvörös vagy fémfény. fekete, alul bronz-

szín. A fej erteljesen ránczolva-pontozott, a homlok és a

fejtet benyomott. Az eltör háta kétszer oly széles mint

hosszú, oldalai hátul párhuzamosak, kissé öblösek, elrefelé

ívesen keskenyedk, felületén négy hosszanti, kissé kiemel-

ked sima és fényl vonallal, melyek közül kett egymás

mellett a középen van, a felület különben srn és ertel-

jesen pontozott, a pontok rézvörösek. A paizsocska kétszer

oly széles mint hosszú, közepén bemélj^edt. A szárnyfedk

szélesebbek mint az eltör, hátrafelé kissé kiszélesednek, az

utolsó harmadban hátrafelé keskenyedk, a csúcson rézsúto-

san lemetszettek, felületük srn pontozott, az oldalak felé

azonkívül ránczolt, a varrat felé a pontok sorokba rende-

zdnek, a csúcson 2—3 bordaszer vonal emelkedik ki.

Hossza 14—19 mm. — Elfordul Európában és Szibériában,

faunánkban (Velebit és Bosznia) ritka, {quadrilineata Hbrbst.)

6. nioesta Fabr.

2. A szárnyfedk csúcsának küls és rendszerint bels szög-

lete is fogacskával végzdik 3

— A szárnyfedk hosszúra kinyúló csúcsa kerekítetten lemet-

szett, szögletei nem fogacskások 5

3. A szárnyfedk erteljesen pontozottak, a barázdák pontjai

erteljesebbek 4

— A szárnyfedk finoman ránczolva-pontozottak, helj^enként
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sírna fényes foltokkal, a varrat mellett finoman barázdásan

pontozottak. Fémfény rézvörös vagy zöldes rézszín, ritkán

a szárnyfedk élénk zöld, bíborvörös vagy ibolj^aszinen

fénylk, vagy a fej és az eltör háta biboros-rézszín és a

szárnyfedk zöldek. A fej erteljesen, pontozott, a fejtetn

ránczolt. Az eltör háta kétszer oly széles mint hosszú, er-

teljesen, oldalt srbben pontozott, hosszanti barázdája

sekély, ezt oldalt egy-egy- szabálytalan kiemelkedés határolja.

A kerek paizsocska a középen ben3'omott. A szárnyfedk

csúcsa kihúzott, lemetszett, bels szögletében kisebb, a kül-

sben nagyobb fogacskával. Az utolsó haslemez a csúcson

egyenesen lemetszett (o^) vagy háromfogú (cT). Hossza 17—22

mm. — Elfordul Francziaországtól a Kaukázusig és Német-

országtól Bolgárországig ; faunánkban eléggé elterjedt (Buda-

pest, Péczel, Nagyvárad, szöd, Vádé-puszta, Pozsony,

Beszterczebánya, Putnok, Tasnád, Nagyapóid, Kozsa, Her-

kulesfürd, Pétervárad, Eszék, Papuk-hegység, Zengg). Lár-

vája gyertyán- és bükkfában fejldik s hatalmas meneteivel

ezeket a fákat tönkreteszi. A kifejldött bogár júniusban

jelenik meg és ugyanakkor párosodik, • de elfordul kés
szig is. {gigantea Scop., calcarata Schall., früülum Ménétr.)

3. berolinensis Herbst.

Változata: Némelykor a bogár feketés szín. — Elfor-

dul a törzsfaj között (Torna, Velebit, Fiume).

ab. ohscura Schilsky.

Keskenyebb test. Az eltör hátának közepén hosszanti

barázda van. A szárnyfedk barázdásan pontozottak, a köz-

terekben hosszúkás kiemelked tükörfoltokkal, csúcsuk

hosszúra nyúlik ki. A hímek középs lábszára bels szélé-

nek közepe eltt nagy fog van. Sötét rézvörös, felül a pon-

tocskákban és alul világosabb bronzszín, ritkán a pontok

fémes zöldszínek. Hossza 17—22 mm. — Elfordul Közép-

Európában, a Kaukázusban és Örményországban ; Magyar-

országon sem ritka (Péczel, Kecskemét, Zala-Tapolcza, Po-

zsony, Beszterczebánya, Kercz, Vöröstorony, Lotriora-völgy,

Nagyszeben, Nagybaár, Herkulesfürd, Resicza, Papuk-

hegység, Djakovár). A lárva égerfákban fejldik, a kifejl-

dött bogár júliusban jelenik meg. (máriana De Geer, calca-

rata Mannh., fagi Cast. & Gory.) 1. alni Fisch.

Teste szélesebb. Az eltör hátának közepén nincs hosszanti

középbarázda. A szárnyfedk srn jjontozottak, a közterek-

ben kiemelked tükörfoltok nélkül, csúcsuk alig kinyúló.

A hím középs lábszára bels szélének közepe eltt lev
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foga kisebb. Sötét érczszín, némelykor zöldes vagy rézszín

és nem ritkán szürkésen hamvas. Hossza 17—23 mm. —
Elfordul egész Európában, de különösen délibb részeiben

és faunánkban is elterjedt. Lárvája nj^árfák és égerfákban

fejldik, a kifejldött bogár pedig július és augusztus hóna-

pokban található, {ciiprea Scop., siihrugosa Payk., oxijpiera

Pált.., austriaca Schrnk., reticulata F., carniolica F., scabrosa

Mannh., alni Er.) 2. aenea Linn.

A test hosszúkás és keskeny, a szárnyfedk hosszúra ki-

nyúló csúcsának közepén egy borda emelkedik ki, hátsó

széle egyenesen lemetszett, a homlokon nincs bemélj^edés

vagy ez nagyon gyenge. Felül sötétebb, alul világosabb

rézvörös, a csápok és a lábak biboros rézvörösek. Az eltör

háta majdnem kétszer oly széles mint hosszú, oldalai a

középen kerekítettek, elrefelé eg3^enesen és hátrafelé öblö-

sen keskenyedk, felülete szabálytalanul, de erteljesen pon-

tozott, hosszanti barázdája mély. A paizsocska szélesebb

mint hosszú. A számjí-fedk pontsorai erteljesek, a köz-

terekben kissé kiemelked, fényl, négyszögletes mezcs-
kékkel. Hossza 16—22 mm. — Elfordul a palearktikus táj

északi felében, Magyarországon (Pécs, Csurgó, Kszeg,

Szkala, Bártfa, Papuk-hegység) ritka, {furcata Thunbg., ccd-

carata Fabr.) 4. acuminata Páll.

A test rövidebb tojásforma, a szárnyfedk kinyúló csúcsa

rövid, közepén ketts bordával, a homlok mély bemélj^edés-

sel és hosszabb fehér szrözettél, erteljesen ránczolva-

pontozott. Felül fekete, fényl, a pontozott helyek sárgaréz-

szinen fénylk, alul aranj^os rézvörös. A paizsocska félkör-

alakú, apró és sima. A szárnyfedk oldalt erteljesen és

srn barázdásan pontozottak, a bels közterek hátul- bor-

dásán kiemelkedk. Hossza 17 mm. — Elfordul Herczego-

vinában. 5. niiranda Reitt.

9. nem: Poecilonota Eschsclioltz.

A fej alig domború, a szemek tojásformák, nem nagyok, a csá-

pok rövidek, bels oldalukon fürészesek és a negyedik íztl kezdve

az alsó oldalon gödröcskével, melyben a likacsok elhelyezettek. Az
eltör háta harántos, elrefelé keskenyed. A paizsocska kétszer oly

széles mint hosszú. A szárnyfedk pontozottak és barázdások, a

csúcson kétoldalt fogacskával végzdnek. A mellt elül széles és

lemetszett, hátrafelé hegyesed, kétoldalt bordás, belül barázdás.
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A hátsó csípk elül öblösek, hátul rézsútosak. A mellvég és az els

haslemez barázdás.

Ez a nem a holarktikus táj lakója, Európában és így nálunk

is csak egyetlen faja fordul el.

Kissé domború, zömök, tojásforraa teste fémfény fekete

és rézvörös vagy rézszín foltokkal tarkázott. A homlok

benyomott, ránczolva pontozott és szrös, a középen elég

éles középvonallal. A csápok rövidek, az ötödik íztl kezdve

fürészesek. Az eltör háta harántos, kétszer oly széles mint

hosszú, oldalt kerekített, elre és hátrafelé keskenj^ed, felül

srn és erteljesen, az oldalak felé ránczoltan pontozott,

a hosszanti középvonal kissé kiemelked és sima. A szárny-

fedk az utolsó harmadig gyengén kiszélesedk, innen az

egyenesen és kifelé lemetszett csúcsig ívesen keskenj^edk,

itten fürészesek és a küls csúcsszöglet heg3^es ; a hosszanti

barázdák elég mélyek, a közterek ránczolva pontozottak.

A test felületén lev nagyobb pontok többnyire szürkés-

fehér nyálkaszer anyaggal fedettek. A mellt hosszú (cf)

vagy rövid (9) szrökkel fedett, az utolsó haslemez szélesen

(cT) vagy háromszögén (?) kimetszett. Hossza 15—18 mm.
— Elfordul Európában, Szibériában és Algírban ; faunánk-

ban nagyon ritka (Dabas, Peszér, Csepel, Székelyhíd, K-
szeg, Ránk, Czódvölgye, Herkulesfürd, Horvátország). Lár-

vája fzfák törzsében és a rezg nyárfa ágaiban él. (rustica

Herbst. tenebrionis Panz., co7ispersa Gyllh., plebeja Hbst.)

1. variolosa Payk.

10. nem: Lampra Lacordaire.

{Ovalisia Kerrem., Poecüonota auct.)

Tojásforma, kissé domború, a fej lapos, a fejtetn finom baráz-

dával, a csápok rövidek, a bels oldalon fürészesek, a negyedik íztl

kezdve az alsó oldalon gödröcskével, melyben a likacsok elhelye-

zettek. A szemek nagyok, kissé domborúak, tojásfoinnák, felül egy-

máshoz közeledk. Az eltör háta harántos, úgyszintén az apró

paizsocska is. A szárnyfedk a csúcs felé ívesen kesken5''edk és

itten fürészesek. A mellt elül széles és lemetszett. Az els haslemez

a középen nem barázdás, az utolsó haslemez kimetszett (cT) vagy

lemetszett (9)-

Ez a nem Afrikának a Szaharán túli része és Madagaszkárnak

kivételével az egész földkerekségen elfordul, mintegy 40 faját ismerjük.
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1. Az eltör hátca élénk íémíénjíí zöld, oldalt rézvörös . . .

— Az eltör háta élénk fémfény zöld és kerek sötétviolaszín

foltokkal díszített, oldalt nem rézvörös. Hosszúkás, oldalai

többé-kevésbé párhnzamosak, a fej domború srn ponto-

zott, a csápok zöldcs-rézszínek, az els három íz visszás

kúj)forma, a többi fokozatosan kisebbedik és frészes. Az
eltör háta kétszer oly széles mint hosszá, töve kétoldalt

öblös, elül egyenesen lemetszett, oldalt barázdás, közepének

két oldalán nag}" és elég mély, alapjában iboh^ás-kék be-

mélyedéssel. A szárnyfedk a csúcson tompán csonkítottak

és fogazottak, barázdásan pontozottak, a közterek finoman

pontozottak. A szárnj^fedket rendesen nyolcz kerek kékes-

fekete folt tarkítja. Az utolsó haslemoz félköralakúan (cT)

vagy g^^engén (9) kimetszett. Hossza 6— 11 mm. — El-
fordnl Franeziaországbán, Tirolban és Algírban, faunánkban

a Papuk-heg3^ségben és Boszniában. Lárvája a közönséges

borókafeny {Juniperus communis) kérgében és fájában él,

azokban rágja görbe, ívalakú meneteit, (decemmaculata Rossi,

decempundnta Fabr.) 4. festiva Linn.

.2. Az eltör hátán nincsenek ibolyaszín hosszanti vonalak.

Fémfény zöld, kissé kékesen fényl, az eltör hátának

oldalai és egy sáv a szárnyfedk oldalszegélye mentén ara-

nj^os vagy rézvörös, a szárnj^fedket azonkívül fémfénjáí

sötét hosszúkás foltok tarkítják. Az eltör háta a középen

finoman oldalt srbben pontozott, oldalai elrefelé erseb-

ben keskenj^edk mint hátrafelé, középvonala kissé kiemel-

ked és fényl, a paizsocska eltt gödröcskével és kétoldalt

nagyobb bemélyedéssel. A szárnyfedk elül domborúak,

hátul lapítottak, pontozottak, a pontok oldalt ránczokká foly-

nak össze, a hosszanti barázdák élesek. Az utolsó haslemez

hátul kerekítve (cf) vagy szögletesen (9) kimetszett. Hossza
11—15 mm. — Elfordul Európa déli felében, a Kaukázus-

ban és Algírban ; faunánkban elterjedt és nem ritka. Lárvája

hársfákban, de más lombos fákban is él, azok törzsét keresztül-

kasul fúrja és így meglehets kárt, st a fák teljes elpusz-

tulását is okozza, (fastidiosa Rossi, aeruginosa Herbst, rustica

ScHRANK, fastuosa Jacqu.-Düv.) 1. rutilans Fabr.

Változata: Némelykor az állat fémfén3'' zöldes rézvörös,

a sötét foltok pedig hiánj'zanak. — Elfordul a törzsfaj között,

nálunk eddig csak Budapesten figj^elték meg. (Dr. Fodor
János.) (inornata Théry.) ab. imtnactilata Schilsky.

— Az eltör hátát sötét ibolyaszín hosszanti vonalak díszítik .

3. Az állat teste széles, a paizsocska kétszer oly széles mint
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hosszú, a szárnyfedk barázdái nom mélyek. Fémfény
aranyos-zöld, az eltör háta oldalt és egy sáv a szárnyfedk

oldalszéle mellett rézvörös. A fej ránczolva pontozott, szrös,

a szemek között kiemelked fényl mezcskével. Az eltör

hátán három hosszanti vonal és a középen egy-egy kerekded

kissé kiemelked folttal. A mellt nyúlványa alig (?) vagy

srn (cf) pontozott. Hossza 12—16 mm. — Elfordul a

Földközi-tenger keleti tájában Örményországig, nálunk a

Velebitben, Fiume vidékén, Dalmácziában és Boszniában.

2. gloriosa Mars.

Az állat teste keskeny, a paizsocska alig szélesebb mint

hosszú, a szárnyfedk barázdái mélj^ek. Ragyogó aranyos-

zöld, oldalt rézvörös, az eltör hátán sötét ibolyásfekete vona-

lakkal és hasonlószín foltokkal a szárnyfedkön, alul zöld,

kékes-zöld vagy kék. A szárnyfedk a pontozott barázdák

között simák és erteljesen pontozottak, a pontok oldalt haránt-

redkké folynak össze. Hossza 9 - -14 mm. — Elfordul Európa

déli felében; faunánkban (Kalocsa, Remecz, szöd, Beszterczo-

bánya, Vinkovce, Növi) ritka, (limbata Mannh., díves Guilleb.)

3. decipiens Mannh.

11. nem: Buprestis Linné.

{Ancylocliira Eschsch.)

A fej kissé domború és ránczolt, a csápok vékonyak, a likacsok

a bels oldalukon lev gödröcskében elhelyezettek, a második csápíz

rövidebb mint a harmadik íz, az alsó állkapcsi tapogató utolsó íze

hengeres vagy tojásforma. Az eltör háta harántos, elrefelé keske-

nyed. A paizsocska apró, kerek. A mellt nyúlványa a csúcson

tompa. A hátsó lábfej els íze sokkal hosszabb, mint a második íz.

Ez a nem a holarktikus tájban fordul el és mintog}^ ötven

eddig ismert faja közül csak kett él a forró földv tájában.

1. Rézszín vagy zöldes-kék, ritkábban aranj^os-zöld, többé-

kevésbé rézvörösen fénjd 2

— Fényl fekete, az eltör háta srn pontozott, a pontokban

fehér nyálkaszer anyaggal fedett, csak egy hosszúkás kö-

zéps és ettl kétoldalt négy többé-kevésbé kiemelked folt

nem pontozott. A szárnyfedk els harmadában hosszúkás

sárga foltok vannak, melyek harántcsík alakjában elhelye-

zettek. Az utolsó haslemez a csúcson öblös (cf) vagy kere-

kített. ($). A hímek elüls lábszárának végén apró befelé
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irányult horog- van. Hossza 20—25 mm. — Elfordul Olasz-

országban, Szicziliában és nálunk a tengernielléken (Buccari,

Növi, Spalato), itt a spaiij^ol borókán {Juniperus oxycedrus)

él és valószínleg" ebben fejldik a lárvája is. {mutabUis Costa.)

7. cnpressi Germ.

2. A szárnj^fedkön 3—4 borda emelkedik ki. Erczfénjái zöld,

hetyenként rézvörös. A csápok vékonyak, frészesek. Az el-

tör háta elrefelé ersen keskenyed, oldalai íveltek, a

paizsocska eltt hosszúkás és sekélj^edéssel. A szárnyfedk

csúcsa kerekített, a varrat kis fogvacskával végzdik. Hossza
16—20 m.ni. — Elfordul Európa északi és középs részében,

ahol nagyobb erdei fenj^-erdk vannak. Mint mindenütt,

úgy nálunk is ritka; termhelyei : a Szeben-hegység, Herkules-

fürd és a boszniai Zavidovic. (síücndcns Fabr., splendidd

Payk., preíiosd Hbst.) '1. aurulenta Linn.

— A szányfedk pontozottan barázdások, a közterek domborúak 3

3. A szánwfedk a csúcson rézsútosan befelé lemetszettek. Test-

alakja hosszúkás tojásforma, az eltör háta rövid és széles,

oldalai ersen keskenj^edk, a hátsó szögletek eltt ersen
kerekítettek, a szegélylécz összefügg az elüls szögletekkel.

Elénlr aranyos-zöld, zöldes-kék, zöld vagy rézszín, néha kék

és ibolyásan fénjd, nem ritkán a fej és az eltör háta réz-

szín, a szárnyfedk pedig zöldek; a felsajak sárga. A hímek

fels állkapcsának töve, egy folt a szemek eltt és egy a

csápok töve között sárga. Az utolsó haslemez a csúcson öblös,

(cT) vagy kerekített (9). Hossza 12—19 mm. — Elfordul

egész Európában, Szibériában, a Kaukázusban, Örmény-

országban és Algírban ; faunánkban elterjedt és nem ritka.

Lárvája a fenj^k törzsében fejldik, {lata Sulz., violacea

Deg., o^ signaticeps Fleisch.)
.

2. rusüca Linn.

Változatai: a. Némelykor a hímek fején lev sárga rajzo-

laton kívül az eltör hátának elüls szögletei is sárgák. — El-
fordul a törzsfaj között. ab. Msornata Fleisch.

&. Ol^^an mint az elbbi, de az utolsó haslemez két oldalán

is van Qcrj-Qgj sárga folt. — Elfordul a törzsfaj között.

ah. Mmaciilata Kraatz.

— A szárnyfedk a csúcson rendesen egyenesen, ritkán, kissé

rézsútosan lemetszettek és oldalt rendesen tüskével végzd-
nek. Az eltör hátának oldallécze elrefelé fokozatosan elenyé-

szik, elül teljesen hiányzik .4

4. A mellt nyulvánj^a hosszabb mint a mellt az elüls csípk
eltt 5

— A mellt nyúlványa nem vagy alig hosszabb mint a mellt
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az elüls csípk eltt. Világosabb vagy sötétebb acélkék, a

hímek feje, eltora és testük alul rézvörös vagy zöldes. A fels

állkapcsok tövén kerek, a szemek eltt keskeny és hosszú-

kás, a nstények homlokán apró kerek sárga folt van, az

eltör hátának sárga oldalszegélye némelykor az elüls sze-

gélyre is átterjed. A szárnyfedk els és negyedik sárga

foltja inkább háromszög, az ezek között fekv 2. és 3. folt

harántos négyszög, a váll hosszúkás sárga foltja átterjed

a mellfedre is. A test alsó oldalát is sárga foltok, a hátsó

csípket sárga sáv díszíti. Hossza 10—15 nmi. — Elfordul

Európában, Szibériában és Észak-Afrikában ; Magyarorszá-

gon (Zircz, Kszeg, Bán, Herkulesfürd} ritka, {cilbopundaia

Deg.) 6. octoguttata Linn.

Az állat teste karcsúbb, négyszer oly hosszú, mint széles.

Sötét zöldes-rézszín vagy sötétkék ibolyás fénjmyel, a fej

elül a szemek között sárga, két zöld folttal, az eltör háta

kis megszakítással sárgán szegélyezett, az utolsó haslemezen

két sárgás-vörös folt van. A szárnyfedk felülete kétoldalt

is sima, bemélyedések nélküli. Hossza 13— 19 mm. — El-
fordul a Balkán-félszigeten, Kréta szigetén és Kis-Ázsiában,

nálunk Dalmácziában ; nagyon ritka. 4. dahnatina Mannh.

Változata: Némelykor a szárnyfedk is sárga rajzolatúak.

Leggyakrabban az elüls negyedbon, a középen, lép fel egy

hosszúkás vagy félholdalakú, majd hátrább is néhány sárga

folt, melyek azután keskenyebb vagy szélesebb hosszanti

sávvá egyesülhetnek. Állandóan látható egy apró kerek sárga

folt a vállon. Egyidejleg a haslemezek mindegyikének olda-

lán, st esetleg a közepén is, lépnek fel sárga foltok, úgy
hogy egy-egy haslemezen 2—4 foltot találhatunk. — El-
fordul a törzsfaj között. {Ledéreri Mars.)

ab. flavostrigata Fkiv.

Az állat teste szélesebb, háromszor oly hosszú mint széles .

A szárnyfedk egyszínok, sárga foltok nélkül. Sötét réz-

szín vagy rézbarna, ritkán sötétzöld vagy kékes-zöld. A fejen

a fels állkapcsok töve, a fejpaizs, három hosszúkás elül

• többnyire összefügg folt a homlokon a csápok között, egy

hosszúkás folt a szemek eltt és egy kisebb szögletes folt a

szemek alatt sárga. Az eltör hátának elüls szögleteiben

lev sárga folt sokszor kiterjed az oldalszél els harmadára

is. Hossza 13—20 mm. — Elfordul Európa északi felében

és Szibériában, Magyarországon elterjedt és különösen a

Kárpátokban nem ritka, (imnctaia Fabr., harharica Gmel.,

barbára Ouv., bicilor Fabr.) 3. haeinorrJioülalis Hbst.



185

Lepkészeti feljegyzések.

Irta : Pillich Feeencz.

II. 1

A tava]}'! nagy szárazság, mely sok hernyó tápnovényét már
májusban elperzselte és az idei (1909) országszerte hidegnek mondott

esztend nem kedvezett lepkészeinknek. Egyes lepkefajokra e ked-

veztlen körülmények ugyan nem voltak káros befolyással, st
némelyek még a szokottnál is nagyobb számban léptek fel {Pieris

Brassicae L., P. Mapae L., Pyrameis Átalanta L., Acidalia virgularia

Hb., a. humiliata Hufn., stb.), mégis sokkal nagyobb volt azon fajok

száma, méhnek alig vagy egyáltalán nem voltak Simontornyán ész-

lelhetk, pld. : Papilio Macimon L. I. ivadéka, Pyrameis Cardui L.,

Agrotis exclamatiónis L., Gatocala élocaia Esp., Ampliipyra pyramidea L.,

stb., melyek más években rendszerint a közönségesek közé soroz-

hatok. A nyári és szi esték a „felölt" jegyében állottak, átlagos

napi hmérsékletük a rendesnél 3—4 fokkal kevesebb volt, ennek

tulajdonítom, hogy a lámpafényhez is vajmi kevés rovar jött ; a csal-

étekkel való gyjtés is csdöt mondott ezen évszakokban. Ezen utóbbi

fogásmódot évek óta nap-nap után fol3^tatom, így a lefol}^ évben is

március 2-ától november 9-ig állandóan foglalkoztam vele. Kora tavasz-

szal, a gyümölcsfák bimbózása eltt a szokottnál jobb eredményt

értem el vele, amit annak tulajdonítok, hogy tavaly a tél már október

elején beállt s \gj a kitelel fajok, korai pihenésre szorítva, ki voltak

éhezve. Márczius 1-én najDlementekor még — P C-t mutatott a h-
mér, rákövetkez nap az idjárás enyhére fordult, ez volt ez évben

az els fag3''mentes nap, este + 3° C.-nál fogtam az els két Scope-

losoma sateUitia L-t. A következ napokon azután mindig több és

több lepke jött zsinórra fzött, sörbe és szirupba áztatott több éves

almaszeleteimre egész április 14-ig, amikor még 30 darabot fogtam

az erdszélen. Április 15-én már csak egy lepke jött a csalétekre,

azután pedig a tél beálltáig szünet állott be. Néha ugyan még sikerült

eg3^-egy lepkét a csalétken találnom, így április 29-én 3 darabot,

augusztus 4-én 4 darabot, augusztus végétl — szeptember 20-ig

8 darabot, október 12— 17-ig, mikor is a hmér a szokott + 10" he-

lyett + 14° C-t mutatott, 6 darabot, de mindez nem nevezhet erod-

mén^niek. A kora tavasszal csalétekkel fogott 1200 darab közül 800

Scopelosoma sateUiUa L., 200 Orrlwdia enjthrocepJiala F., 100 Galocampa

exoleta L., a többi 100 darab pedig más fajokhoz tartozott, javarészt

Orrliodia-'k voltak.

1 Lásd Rovartani Lapok. XVI, 1S09, 118. 1.
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Az idei bséges eszés földszintes lakásom légkörét nedvessé

tette, a lepkeszekrények falazata nedves tapintatú lett. A lepkének

így könnyen bekövetkezhet megpenészesedésének úgy vettem elejét,

hog}^ a lepkeszekrény alsó, nagy fiókjában széles szájú üvegekben

több diónagyságú égetett mészdarabkát helyeztem el, melyek nedv-

szívó tulajdonságuknál fogva egészen jól beváltak.

Ezen általános észleletek után rátérek egyes Simontornyán

fogott lepkefajokra vonatkozó újabb biológiai és szisztematikai meg-

figyeléseimre.

A Farnassius mnemosyne L. (var. hungaricus RoTuscmLD.) itt

105— 120 méternyi tengerfeletti magasságban fekv homokos talajú

berkekben gyakori. A nstények potroha oldalt és alul sárgán bepor-

zott, megtermékenyítés után a potroh végén az ismeretes táska-alakú

szerv jelentkezik. A hímek mégis legkönnyebben, már els tekintetre

szrös potrohúk által különböztethetk meg a sima, fekete potrohú

nstényektl, mely megkülönböztetési módszert a Parn. apollo L.-nál

is a legkönnyebbnek tartom.

Egy Pieris Brassicae L. $-nél (1909. V. 3. — 67 mm.) az elüls

szárnynak 2 nagy szegélyfoltja felül és a fonákon fekete sáv által

van összekötve.

Kertemnek szlvel beültetett 200 négyszögméternjá területén

évenkint néhány Pyranieis Atalanta L.-t. szoktam fogni. Ez évben

szeptember 20-tól kezdve feltn nagy mennjáségben repkedett itt ez

a lepkefaj a felrepedt szem szlfürtök körül. Két hét lefolj^ása

alatt 400 példányt gyjtöttem e kis területen. Október 2-án rej^ült a

legtöbb. Szüret után, október 10-én is még csoportosan lakmároztak

a napra kiakasztott alma csalétken. Az összes példányok közül 12

ab. fracta TuTT-nak bizonyult, 40-nél az elüls szárn3"felület vörös

szegélysávja kivált a külsszélen fakósárga. Felemlítek kivételesen

még Qgj Rohonczon (Vas m.) 1904. V. 31-én fogott példányt, hol

a hátulsó szárnyfelület téglavörös szegélysávjában a szokott négy

fekete pont hiányzik, csak a legalsónak van csekély nyoma.

Egy Polygonia C-album L.-nál (1909. X. 16.), melynek alsó

oldala feketés, a C jegyet egy a Vanessa Egea ÜR.-nál fellép szö-

gecske helyettesíti.

Aclierontia airopos L.-nak sárga szín közepesen kifejlett her-

nyó]ki sszel orgonabokron {Syringa vulgáris) táplálkozva találtam.

Külön tipust képvisel egy Protoparce convolvuli L. cT, melyet e

lepkefaj kedvencz virágján az illatos kerti Pdunia hyhrida-n fogtam

1909. IX. 30-án. Elüls szárn3''felületének közepén a két hullámvonal

közti rész fekete. E fekete sáv az elüls szegétyen 16 mm. széles-

ségben kezddik, a szárny közejDén könyök alakban befelé hajlik s

egyúttal megvékonyodik és a bels szegélyen 10 mm. szélességben
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végzdik. A lepke mérete 108 mm. Ezt a fekete sávos alakot ab.

fasciata-nsdí óhajtom elnevezni. ^

Agrotis ypsüon Rótt. cT és $ j^éldányainál a hátsó szárn^'^fonák

közepe táján gj^akran lép fel egy kis sötét folt.

Ez év májns 17. és 26. közt esti szürkületkor kertemben lev
néhány fenyfa {Ahies excdsa és jjectinata) puha világos-zöld hajtásai

körül tömérdek bagolypille repkedett, metyekbl 10 napon át (addig

tartott az esti rajzás) összesen 500 példányt sikerült hálóval fognom.

Ezen új fogásmód kárpótolt az akkoriban eredménj^telen csalétkezé-

sért. A fogott lepkék zöme Agrotis segetum Schiff. volt, de sok Ma-
mestra is akadt köztük, mint dissimüis Knooh., tlialassina Rótt., irifolii

RoTT., azonkívül 5—6 ritkább faj. Agrotis segeinm-^ohníú áttekintve,

Q^j 3 példány által képviselt tipus köti le figyelmemet, mely lepkék

nem sorozhatok be az eddig elnevezett számos aberratio-cso^iort eg}^-

kébe sem. Ezeknél az elüls szárnyfelület alapszíne a rendes, t. i. cf

példányoknál különböz árnyalatokban barna, 9 pédányoknál söté-

tebb, szürkésbarna. Fjellegük abban áll, hogy a vesefolt többé-

kevésbé homályos rajzát leszámítva, teljesen egyszínek, rajztalanok

a szegély is). Ide sorozom az e folj^óiratban (XVI, 1909, p. 43., 23. sz.

alatt) leírt teljesen rajztalan lepkét is. E típushoz, melj^et aö. unicolor"^

elnevezéssel óhajtok megkülönböztetni, átmenetet képeznek azon

g3''akoribb példányok, metyeken még a körfolt nj^omai is láthatók.

Mamestra Brassicae L.-nek nyár elején repked els ivadékánál

az elüls szárnyfelület világosabb, tarkább a nyár végén repked
második ivadéknak kivétel nélkül egyszín feketés- szürke szárny-

felületénél.

Lakhelyemen nagyon ritka a Brololomia meticulosa L.-nek Qgj
fajeltérése, melynél az elüls szárnyfelületen a rendesen olajbarna

rajz színe vörösbarna. Vöröses a lepke tora, valamint mindkét szárny-

fonáknak csúcsa is. Ezt az alakot Lemberg vidékérl is ismerem és

valószínleg Magyarország más helyein is található.

A Leucania albipunctata F. és Leucania lytliargyrea Esp. pillás

csápú hím iDéldányainak fonákja ersen csillámos, míg a nstények

fonákja gyengén zsírfény.

Az Amphipyra livicla FABR-ból minden évben gyjtök több-

kevesebb példányt, ennél a hímjíéldánj^okelüls szárnyfelülete bársony-

fekete, míg a nstényeké csokoládé-barnába hajlik.

2 .Protoparce convolvuli ab. fasciata nov. — Alis anterioribus in medio

inter lineis undulatis laté iiigrofasciatis. — Hungária : Simontornya (Com.

Tolna).

2 Agrotis segetum ab. unicolor nov. — A typo differt alis Tinicoloribiis,

haud picturatis, — Hungária : Simontornya (Com. Tolna).
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Több eltér Garadrina quadripunctata Fabr. közt feltnik egy

igen sötétbarna példány teljes sávfolt- és szeg-élyrajzzal (1909. IX.

28. — 26 mm.), mely a v. leucopteraTTSBG.-Yvaz tartozik (lásd: Rovar-

tani Lapok. XIII, 1906, p. 75), továbbá egy világosbarna példány

szegély- és sávrajzzal, de kör- és yesefolt nélkül. (1909. X. 12. —
28 mm.

A Caustoloma flavicaria Hb. cT példányainak csápja hosszú

féskkel ellátott, míg a nstények csápjának fési ríividebbek.

Teljesen kifejlett Arciia Coja L. hernyókból minden évben körül-

belül 100 darabot gyjtöttem és ezeketa szabadban elhelyezett hernyó-

szekrényekben hag3^tam bábbá alakulni. Egyesek elzleg még néhány

napig táplálkoztak saláta {Lactuca sativa) és gyermeklánczf {Leontodon

iaraxacum) levelekkel. Az augusztusban kikelt példányok közülS—6-nak

rendszerint barnás-vörös, 2—3-nak pedig czitromsárga hátsó szárnya

volt, 20—25-nek hátsó szárnya o két szín közti fokozatos árnyala-

tokat mutatta. A többi 60 hernyó mindig parazitákkal volt fertzve

és tönkrement. A törzsalak hátsó szárnyának alapszíne a vörös, nálam

pedig évenkint természetesnek mondható úton oly példányok keltek,

melyeknek hátsó szárnya az Arciia vülica L. hátsó szárnyának alap-

színét viseli, ezeket a példányokat az ah. flava Aigner fajváltozathoz

tartozóknak vélem. A gyjteményemben lev három i^éldánj'- leírása

a következ :

1. d". 1909. VIII. 18. — 55 mm., elüls szárnyán nagj^on széles

fehér rajzolattal, hátsó szárnyfelületen belül 1, kívül 3 különálló kis

fekete folttal.

2. 9- 1902. VIII. — 70 mm., elüls szárnyán nagyon széles fehér

rajzzal, hátsó szárnj'-án belül 1, kivl 4 klönáhó nag^^obb fekete

folttal.

3, 9- 1909. VIII. 4. — 65 mm., elüls szárnj^a a megfogyott

fehér rajzolat folytán ersen barna, hátsó szárnyán belül két össze-

folyt nagy és kivl négy nagy fekete folttal, mely utóbbiak szintén

kettessévei összefolytak.

Különfélék.

ElhalálozdsoTc. November 2-án elhunyt Berlinben Dr. Kraatz

Gusztáv, a német rovartani társulat tiszteletbeli elnöke. A halál éle-

tének 78. évében érte utói, utolsó éveit már majdnem teljesen meg-

vakulván, visszavonultan élte. volt Németország rovarászai közül

egyike a legismertebbeknek. Már kora ifjúságában fogott a bogarak

tanulmánj'^ozásához és 18 éves korában írta els rovartani czikkét,

az utolsót, számszerint az 1393. -at, pedig 1903-ban. alapította

1856-ban a berlini rovartani társulatot, mely késbb a német rovar-

tani társulat czímet vette fel. Ö indította meg a „Berliner-' majd
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;,Deutsche Entomologische Zeitschrift" és az ,.Entomologisclie Mo-
natsblátter"' czím folyóiratokat. 1904-ben alapította a, „Deutsclies

Entomologisohes National-Museum-'-ot, melynek nemcsak gazdag
gyjteményét és könyvtárát, hanem most halálával egész vagyonát

is hagyományozta. Holttestét a hamburgi hullaégetben szenesítették

el. A hamuját tartalmazó urna utolsó rendelkezése szerint a német
rovartani nemzeti múzeumban, a Staphylinidákat tartalmazó gyüjte-

ménj^szekrényen nyert elhelyezést. A Staphylinidák voltak ugyanis

már fiatal korában legkedveltebb állatjai, késbb mikor a szeme már
gyengült leginkább a Cetonidákkal foglalkozott.

Nemcsak a német rovarászokat érte gyász, hanem sajnos min-

ket isf November 18-án elhunyt- ugyanis rövid néhány napi bete-

geskedés után, 62 éves korában, rovarásztársaságunk elnöke

:

Dr. Uhryk Nándor. volt sokáig hazánkban az egyedüli a ki az

aprólepkék tanulmányozásával foglalkozott. Gazdag Microlepidoptera-

gyüjteményét rövid idvel halála eltt a Magyar Nemzeti Múzeum
vásárolta meg. Életrajzát közölni fogjuk. Csíki.

Irodalom.

Dr. Josef Müller : Sechs neue Höhlenkafer aus den süd-
lichen Kalkalpen, dem istro-dalmatinischen Karst-
gebiet und dem Balkan. (Wiener Entom, Zeitung. XXVIII,

1909, p. 273—282, mit 5 Abbildungen).

A leírt új barlangi bogarak közül a két Pselaphida faunánkból

való és pedig a Bythiniis Neumanni Ragusavecchia környékérl és a

B. issensis Lissa szigetérl. Csíki.

Edm. Meitter: Neue Coleopteren aus der paláarktiechen
ÍFauna. (Wiener Entom. Zeitung. XXVIII, 1909, p. 303—312).

13 többnyire oroszországi bogárfaj leírása, hazai közülük az

Edaplius Kaufmanni nev kis Staphylinida, melyet Dr. Kaufmann
Ern Fiume mellett gyjtött. Csíki.

Dr. A. Fleischer : Ein neuer Stenus aus der Herzegowina.
(Wiener Entom. Zeitung. XXVIII, 1909, p. 313—314, mit 2

Figuren).

Egy a Stenus ater-hez nagyon hasonló új faj leírása, melyet

gyjtje tiszteletére Si. Zonfali-nak^ a sárgás-vörös vagy barnás-

vörös lábakkal biró példányokat pedig ab. Matzenaneri~n&k nevezte el-

Ez a faj a horozegovinai Mostarsko blato-ról való. Csíki.
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H. BicTihardt: Beitrag-e zur Kenntnis der Histeriden. III.

(Entomologische Blátter. V, 1909, p. 220—224.)

A többi között egy Magyarországon is elforduló új sutabogár

leírását tartalmazza, ez a Saprinus semistriatus Ser. var. suhnitescens^

mely nálunk Újpesten és Erdélyben fordul el. Csíki.

*

3T. Fic: Descriptions ou diagnoses et notes diverses.

(L'Échange. XXV, 1909, p. 185-186).

Szerz czikkében két magyarországi bogarat is ír le, ezek a

Gryptoceplmlus 14-maculatus var. magyarana Budapest környékérl és

a Crypt. frenatus var. noiatüliorax^ meljaiek közelebbi termhelye

azonban ismeretlen. Csíki.

Értesítések.

Magyar gazdasági szaTikönyvek jegyzéke 1910. czímen a

„Pátria" r.-t. gazdasági szakkönyvkereskedése (Budapest, IX., ÜJli-út

25.) kiadta legújabb könyvjegyzékét, melyben az egyes munkák
szakok szerint osztályozva vannak felsorolva. A jegyzéket olvasóink-

nak könyvvásárlásaiknál mint jó útmutatót ajánlhatjuk.

Új állattani folyóirat. A 'Hazai Zoológia Laboratórium (Buda-

pest, VII., Damjanioh-u. 36.) új tudományos állattani fol3^óíratot indí-

tott meg ^,AreMvum Zoologicimi"- czím alatt. A folyóirat idhöz nem
kötött füzetekben jelenik meg, a 20 ívbl álló kötet elfizetési díja

pedig 25 korona. Mutatványszámot szívesen küld a kiadó intézet.

Zoológusok czimtára. A berlini Friedlánder könyvkiadó-czég
„Zoologisches Adressenbuch"-jának új kiadását rendezi sajtó alá.

Magyarországra vonatkozó részét Dr. Horváth Géza nemzeti múzeumi
osztályigazgató állítja össze. Hogy a hazánkra vonatkozó rész miinél

teljesebb legyen, kérjük olvasóinkat, hogy ha az állattan valamelyik

részével foglalkoznak, akkor küldjék be pontos czímüket és jelöljék

meg szakmájukat is (pl. lepkék, bogarak, madarak, anatómia stb.).

De köszönettel vessziik, ha zoológus-ismerseik czímét is tudatják a

Rovartani Lapok szerkesztségével.

Külföldi lepkék. Indiából, Dél-Amerikából stb. származó impor-

tált elsrend minség kifeszített lepkéket szállítok eljegyzésre két

héten belül.

Attacus Atlas (Ceylon) cf Kor. 2.80, $ Kor. 3.50 ; Aciias Isis

Kor. 12—14, A. Selcne d Kor. 5.—, ? Kor. 6.—, A. Mimosm Kor.

5.50, A. mandshurica $ Kor. 4.40; CaliguJa simla (India) Kor. 4.50;

Eades imperialis cf Kor. 3.—, ? Kor. 3.60; Thysania Agrippina nagy-

'ság szerint Kor. 7—9; Fapnlio .RacZdei (Ussuri) megállapodás szerint;

Ornitlioptera Hecuba Pronomus párja cf? Kor. 14.—, 0. Haphaeslus

var. (széles fehér erezettel) Kor. 3-60; Telca Polyphemus cf Kor. 1.20;

Antheraea Roíjlei cT Kor 3.—, A. zamhesina Kor. 7.80; Cricula irifcnes-

irata Kor. —.80 ; DeilepMla mauretanica Kor. 6.— , Antheraea Pernyi

rJX Roylei $ keresztezése (nagj^ou nagy példányok) Kor. 3.20.

Szétküldés utánvét vagy az összeg elzetes beküldése mellett.

Postadíj és csomagolás a lehet legolcsóbban számíttatik. Budapesten
esetleg személyes kézbesítés. Megrendelést elfogad SurminRudolf\ Vácz.
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S. 161. — E.CsiM: Die Biiprestiden Ungarns. I. Verfas-

ser gibt einen Auszug aus seiner vor Jahren verfertigten ..Mono-

graphie der Buprestiden Ungarns ', welche aber bisher noch nicht

ini Druck erscheinen konnte. Nach einer allgemeinen Charakterisie-

rung der Familie teilt er diese nach dem Bau der Mittelbrust in drei

Unterfamilien, die er Sternocerinae^ Bupresimae und Trachynae nennt.

Diese werden dann in systematischer Reihenfolge behandelt und

zwar die Sternocerinae mit der einzigen Tribus Acmaeoderini und den

Gattungen Acmaeodera und Ptosima. A^on Ptosima undeximmaculata

wird als ah. nnifasciata eine neue Aberration beschrieben. Aus der

Unterfamiliae Buprestinae werden die Cajmodini mit (Jhalcoplwra,

Gapnodis, Aurigena und Laiipaljns^ die Splienopterini mit Splienoptera

und von den Buprestini die Gattungen Dicerca, Poecilonota, Lumpra

und Buprestis behandelt.

S. 185. — F. Pillich: Lepidopterologische Aufzeich-
nungen. II. — Verfasser schreibt über einige aberrante Lepidoj)-

teren seiner Sammlung und über das Auftreten einzelner Arten in

Anzahl bei Simontornj^a. Bei dieser Gelegenheit belegt er zwei neue

Formen mit besonderen Namen ; diese sind : Protoparce convolvuli ah.

fasciata und Agrotis segetum ah. unicoIor\ beidé aus der Umgebung
von Simontornj'a. Derén lateinische Diagnose siehe im ungarischen

Text.

Kleinere 3Iitteilungeii.

S. 189. Verstorben ist Dr. G. Kraatz in Berhn und Dr. Fer-

dinánd Uhryk, jDrakt. Arzt in Budapest. Dr. Uhryk ist am 18. No-

vember 1909 in Alter von 62 Jahren plötzlich gestorben, er war
Vorsitzender der Budapester Entomologischen Gesellschaft und bis

vor Jahren der einzige Microlepidopterologe in Budapest. Seine sehr

reichhaltige Microlepidopterensammlung kaufte noch kurz vor seinem

Tode das National-Museum in Budapest. Seine Biographie werden

wir gelegenthcli publizieren.

Literaiur.

S. 189. E. Csíki bespricht Arbciten von Bickhardt^ Fleisciier,

AIüLLER, Pic und Reitter.
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DESCBIPTIONES NOVÁE.

Hymenoptera.

p. 13. Bracotritoma Csíki nov. nom. pro -Tritoma Szépl. 1908 nec

F. 1775.

Coleoptera.

p. 20. Carabus violaceus var. Ottonis Csíki. — Norvégia.

p. 23. Etelea Csíki nov. nom. pro Microtheríum Petri 1908 nec

Meyer 1865.

p. 168. Ptosima undecimmaculata ab. unifasciata Csíki. — Hungária

:

Pécs.

p. 57. Orsodacne lineola ab. BrancsiM Laczó. (fig.) — Hungária

:

Bolesó.

Lepldoptera,

p. 153. Epinepliele Jurtina ab. inocellata Kiss. (fig.) — Hungária :

Sárospatak.

p. 187. Protoparce convolvuU ab. fasciata Pillich. — Hungária

:

Simontornya.

p. 85. Saturnia pyri ab. Aigneri Pillich. — Hungária : Simontornya,

p. 187. Agrotis segetuni ab. unicolor Pillich.— Hungária : Simontornya,

p. 86. Litliostege griseata ab. Stöckli Pillich.— Hungária: Simontornj^a.

p. 143. Catabrachmia Rebel n. g. Golechiidarum.

p. 144. — liozsikella Rebel (fig.) — Hungária : Nádudvar.

p. 145. — csornensis Rebel. — Hungária : Csorna.



Rovartani Lapok XVII, 1910.

Parnassius Phoebus Prun. ab. Ines fl. Kert.
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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVII. KÖTET. 1910 JANUÁR. 1. FÜZET.

Entomologiai munkaprogramm.
Irta : Dr. Horváth Géza.

Mióta csak a szakemberek és mkedvelk rovargjáijtéssel és

rovarg-yüjtemények összeállításával foglalkoznak, érdekldésük közép-

pontjában csaknem mindig és mindenekeltt a lepkék és a bogarak

állanak. A legtöbb gj'üjt a lepkékkel vagy a bogarakkal kezdi s

mindvégig ezeknek marad a híve ; st ha figyelmét eleinte talán

valamennjá rovarrendre is kiterjesztette volna, elbb-utóbb végre

mégis csak a lepkékre vagy a bogarakra szorítkozilc, a többi rovarral

pedig felhagy. Aránylag ritkábban akadnak olyan rovarászok, a kik

nem okvetetlenül a lepkéket vagy a bogarakat választják tanulmánj^o-

zásuk tárgyává, hanem valamelyik más rovarrendet.

Igaz, hogy míg a lepkékrl és bogarakról számos többé-kevésbbé

használható kézikönyv áll a kezd rendelkezésére, a többi rovarokról

ilyen bevezet és tájékoztató munkák csak gyéren akadnak. Pedig

bízvást merem állítani, hogy azok a rendesen mellzött rovarrendek

formagazdagságuk, széjDségük, életviszonj'-aik stb. tekintetében szintén

legalább is oly érdekesek és figyelemreméltók, mint akár a lepkék

vagy a bogarak. Egyébiránt a velük való foglalkozásnál nem is oly

nagyok a kezdet nehézségei, mint a meklcoráknak látszanak. St, ha

csak némüeg belemélyedünk tanulmányozásukba, hamar meggyzd-
hetünk az ellenkezrl.

De akármelyik rovarrendre vagy rovarcsoportra essék válasz-

tásunk, az értelmes rovarász mindig bséges alkalmat és tág teret

találhat arra, hogy a hajlamainak és körülményeinek leginkább meg-

felel irányban czéltudatosan és hasznosan foglalkozhassék.

Most az új év küszöbén nem lesz talán érdektelen néhány

pontban összefoglalni azokat a fontosabb feladatokat, a melyeknek

megoldásáu minden gyakorlati rovarász közremüködhetik. Mire a

tavasz megnyüik s a rovargyjtés idszaka ismét beköszönt, addig

olvasóink is választhatnak e programmpontok közül és programm-

szeruen hozzáfoghatnak aztán, ha kedvük tartja, a dologhoz.

Rovartani Lapok. XVII, 1. (1910. L 31.)



Hazánk rovarfaunája már meglehetsen ismeretes ugyan, de

azért még igen sok teend vár a magyar entomologusokra. Ezek a

teendk fbb vonásaikban a következk

:

1- Uj fajok felfedezése. A magyar faunaterii léten még mindig

sok eddig ismeretlen rovarfaj lappang. Egyik legjobb bizonyítéka

ennek az a körülmény, hogy hazánkban minden évben kerülnek el
a tudományra nézve új fajok és pedig nemcsak az elhanyagoltabb

rovarrendekbl, hanem még a bogarak, st a lepkék közül is.

2. A hazai faunára nézve új fajok és alakok kutatása szintén igen

hálás feladat. Minduntalan találunk faunánl^ra nézve új fajokat és

varietásokat még Budapest körnj^ékén is, a mely pedig Magj'-arország-

nak legjobban átkutatott területe s a hol már több mijit egy évszázad

óta sok buzgó rovarász foglalatoskodott. Hány oly vidélrünk van még
az országban, a hol alig vagy éppen nem járt entomologus ! Mennyi

érdekes dolog vár ott még a gyjtkre !

3. üj termhelyek kinyomozása. Kívánatos, hogy az összes hazai

rovarfajok topographiai elterjedését az ország területén lehetleg pon-

tosan ismerjük ; azért a már ismert fajokra szintén ügj^clnüiik kell,

kivált oly vidékeken, a melyek még keveset vannak átkutatva. Külö-

nös gondot érdemelnek e tekintetben azok a ritkaságszámba men
fajok, melyek még csak egy pár helyrl ismeretesek.

4. A fajok szabatosabb jellemzése. Azok a rovarfajok, melyek leg-

közelebbi rokonaikhoz külsleg nagj^on hasonlítanak és csak nehezen

különböztethetk meg, tüzetesebb vizsgálatot érdemelnek. Tüzetes

vizsgálattal olyan újabb bélyegek után kell kutatni, melyek a fajbeli

megkülönböztetést biztosabb alapokra helyezik. Kiváló figyelmet érde-

melnek e szempontból a küls ivarszerek ; ezek jellemz alakjukkal

és szerkezetükkel gj^akran kitn faji bélyegeket kéiDviselnek.

5. A fajváltozás tanulmányozása. A fajok változékonyságának

határai szerfelett különbözk s a polymorphalfajoknál érik el a maxi-

mumot. Érdemes dolog a faj körén belül elforduló változatokat

megfigyelni. De azért nem szükséges minden legcsekélyebb eltérést,

minden alig észrevehet színárnyalatot, vagy jelentéktelen rajzbeli

különbséget mindjárt külön latin névre keresztelni, mint a hog}'" ez

például a lepkészeknél divatos.

Sokkal érdekesebb és hálásabb munkát végeznének lopkészoink,

ha e helyett inkább afféle tenyésztési kísérletekkel foglalkoznának,

a minket külföldön Weismann, Standfuss, Dixey, Packard és mások
alacsonyabb vagy magasabb hmérsékletnek kitett hentyókkal és

bábokkal tettek.

6. Biológiai megfigyelések. A rovarász ne elégedjék meg csak

annjMval, hog}^ a rovart megfogja, megöli és gyüjtemén3''ébe teszi,

hanem terjeszsze ki figyelmét az életmód, táplálkozás, szaporodás stb.



jelenségeire is. Jegyezze fel a rovar megjelenési idejét, fejldési stá-

diumát (pete, álcza, báb, imago), párzását, tápláló növénj'-ét, tartóz-

kodási helyét stb.

7. Az ivarok számarányának megállajntása. Tudjuk, hogy bizonyos

rovaroknál a hímek, másoknál a nstények szoktak többségben lenni,

míg ismét másoknál mind a két ivar körülbelül egyenl számban

van képviselve. Ez a számarány fajonként változik és minden eg3"es

fajnál külön állapítandó meg.

8. A fejldési viszonyok tanulmányozása. Az ivarérettséget meg-

elz korábbi fejldési stádiumok még aránylag legjobban ismerete-

sek a lepkéknél, mert hernyóiknak felnevelése a gyjt szempontjából

g^í-akorlati fontossággal bír. De a többi rovarrendek körében a fajok

legnagyobb részének álczái (és bábjai) még ismeretlenek. Az álczák

nevelésével és megfigyelésével- sok új adattal járulhatunk a rovartani

ismeretek gyarapításához.

9. A rovarok parazitái. Különös figyelmet érdemelnek az egyes

rovarfajok parazitái, melyek rendesen vagy a Hymenopterák vagy

a Dipterák rendjéhez tartoznak. Mint tudjuk, vannak olyan élsdi

rovarok is, melyek valamely parazitának a parazitái, vagyis : hyper-

paraziták.

10. Népies rovarnevek gyjtése. Nemcsak rovarászati, hanem

nyelvészeti szempontból is érdekes annak a kifürkészése, hogy miféle

neveken ismeri a nép a neki ismers rovarfajokat. iV rovarokra vonat-

kozó népies babonák és közmondások szintén feljegyzésre méltók.

íme, már e pontozatokból is kitnik, hogy mekkora tág terük

van a rovartani kutatásoknak. Elég sok érdekes és változatos munkát

találhat ezen a tág téren minden értelmes rovarász. E téren mun-

kálkodva nemcsak magának szerez kellemes szórakozást és elme-

mozdító foglalkozást, hanem jó szolgálatokat tehet egyszersmind a

szaktudománjaiak is.

A magyarországi dongóméhekrL
(Bomhi et Psithyri Hungáriáé).

Irta : Mocsárt Sándor.

A hártyás-szárnyú rovarok meghatározásával foglalkozó szak-

búvároknak mai napig is nem csekély nehézséget okoz a dongó-

méhek fajainak és változatainak szabatos ismerete. Áll ez különösen

azokra, a melyekbl a meghatározás alkalmával csak kevés példány

vagy éppen csak egyes elüt alakok vannak birtokunkban. Ilyenkor

a fajoknak egymáshoz való nagy hasonlatossága folytán a tévedés

sincsen teljeseji kizárva. Ezekhoz járulnak még egyes külföldi hjaiie-

nopterologusok közleményeinek felületes meghatározásokon alapuló

hamis adatai.



Midn 1897-ben a Tormészettudományi Társulat által kiadott

„A Magyar Birodalom állatvilága" czím munka részére a Hymen-
ojiterákat kidolgoztam, említett okokból több hibás adat csúszott be

e munkába, melyeket az újabb tapasztalatok alapján ez alkalommal

kívánok kijavítani.

így a Budapest, Peszér és Tordáról említett és tulajdonképen

csak a Balkán-államokban, Görögországban, Kis-Ázsiában és a

Kaukázusban elforduló Bombus vorticosus Gerst., liel^^ébe a Bomhus
Silantjetvi Mor. (Horae Soc. Entom. Ross. XXVI, 1892, p. 132, cf 9)

teend, melyet a jeles orosz búvár Kelet-Oroszországból, Szaratov

vidékérl írt le. Ez a faj nálunk is nagy ritkaság.

Hasonlóképen áll a dolog a Svájczban, Tirolban és a Pireneusok-

ban él Bombus aliicola Kriechb. fajjal, mely nálunk e néven K-
szeg, Trencsén és Máramarosból említtetik, de nem az, hanem a

JBotnhus Derhamellus K. var. montanus Lep. Pér.

A faunából törlendk a következ fajok :

1. Bombus alpinns Linn., melyet Dallá Torre Mehádiáról említ.

Ez a faj azonban csak az Alpokban és Észak-Európában fordul el.

2. Bombus miicidus Gerst., ezt Henrich Nagyszeben körn3^ékérl

sorolja fel. Ez a faj is csak az Alpokban fordul el.

Végül az élsköd dongóméhek közül a

3. Psithynts globosus Ev. törlend. Ezt a fajt, mely Észak- és

Közép-Európában fordul el, nálunk Trencsén, Tátrafüred és Koryt-

niczáról említik. Az újabb gyjtések fajunknak hazánkban való el-

fordulását eddig igazolni nem tudták, nem lehetetlen azonban, hogy

a hegyvidékrl még elkerül.

Ezekkel szemben azonban faunánkba felveendk a következk :

1. Bomhus laesíis Mor. var. Mocsári/i Ktjeghb. Míg a turkesz-

táni törzsfaj torán nincs vagy csak apró fekete folt van, addig ez a

folt magyarországi példányokon nagy, úgy hogy példánj^aink mint

külön faj változat megkülönböztetendk.

2. Bombus haematurus Kriechb. Ezt a Kis-Azsiából és a

Kaukázusból ismeretes fajt nálunk a Kazán-szorosban gyjtötték (1 C'^).

3. Bombus pyrenaeus Pér. A Pireneusok ezen lakóját Schmidt

Antal a Magas-Tátrában (Tátraszéplak), Csíki Ern a Fogarasi-

havasokon és Dr. Vángel Jen tanítvánj'ai a Kudsiri-havasokon

gyjtötték.

4. PsitJiyrtis lissonurus Thoms. Ezt a Lapli ónból ismert fajt

Schmidt Antal a Fogarasi-havasokon és Dr. VJ-ngel Jen tanítváiuMi

a Kudsiri-havasokon gyjtötték.

Ezek alapján Magyarország területérl eddig 27 faj (és több

fajváltozat) Bombus-t és 7 faj PsífJujrus-t ismerünk, faunánic tehát

ebben a tekintetben is eléggé érdekes és változatos.



Parnassius Phoebus ab. Ines A. Kert.

Irta : Dr. Kektész Aba.

(1 tábla.)

Az ,^Archivum Zoologicum" I. kötetének 29. és 30. oldalán a

Pa)-nassius PJioehus egy új változatát írtam le német nyelven és közöl-

tem annak rajzát is. Azt hiszem, hog-y nem végzek felesleges mun-

kát, ha lepkészeinket is megismertetem czikkem -tartalmával és azt e

helyen magyarul közlöm, a lepke kéjDét pedig a mellékelt I. táblán

szintén bemutatom.

H. HmscmvE százados a bécsi rovartani cgj^esület 1998. évi

jelentésének 127. lapján^ a Parnassius PJioebus Prun. egy különösen

szép változatát ah. $ Bartliae név alatt írta le, ezt a lepkét Dalnok-

falvi Bartha VhvTOR fhadnagy 1908. június 27-én gyjtötte 1900

m. magasságban Sulden fölött Dél-Tirolban.

Véletletlenül ugyanabban az idben magam is gjáijtöttem e

vidéken és két nappal késbben, július 29-én, ugyanabban a magas-

ságban, de a Bartha által megjelölt termhelytl mintegy két kilo-

métern3á távolságban, magam is gyjtöttem egy nem kevésbé érdekes

fajváltozatot.

Addig, amig a Bartha által gyjtött példányt csak szóbeli

ismertetés alapján ismertem, példányomat ugyanannak tartottam.

Miután azonban alkalmam volt példányomat az ah. Bartliae eredeti

leírásával és képével összehasonlítani, csakhamar feltnt a kett közötti

különbség és így eléggé indokoltnak tartottam azt ah. Ines néven leírni.

HmscHKE leírása az ah. Bartliae elüls szárnyairól kevés kivé-

tellel példányomra is iUik. HmsoHKE leírása a következ :

„Az elüls szárnyak felül, a közéjDsejt foltjai között lev vilá-

gosabb helyek és a hátsó szegély kivételével, olyan feketék, mint a

Parnassius mncmosyne ah. melaina GROSz.-nál. Különösen a szegélytér

egészen fekete, ennélfogva hiányzik a törzsfaj szegélyalatti csíkja.

A középsejtben három iekete, kissé elmosódott folt van, ezek közül

a tfolt ékalak és a törzsfajnál sohasem észlelhet élesség.

A négy apikális folt magva ersen vörös, a bels szegélyfolt

5 mm. nagyságú, 3 mm. nagy vörös maggal, melyet a fekete borda

ketté oszt."

A mint említettem, ez a leírás, kivéve a következ pontokat,

példányomra is ráillik.

A négy apikális folt vörös magva nem olyan szabályos, a mint

azt az ah. Bartliae képe mutatja, hanem az els és harmadik mag

1 XIX. Jaliresbericlit des Wiener entomologisclien Vereines 1908, \).

127. (lásd azonkívül a Rovartani Lapok 190í^. évi XVI. kötetének 90. lapját.)



egyenl nagy, a második félakkora és a neg3'edik mag egyáltalában

csak pontalakú. Azonkívül a foltok küls szélén visszamaradt fehérség

Ggj összefügg, csak a 2. és 3. terecskében elmosódott, csíkot alkot.

Feltnen eltér a hátsó szárnyak rajza. Az elüls szem egészen

vörös, a hátsó inkább vesealakú és fehér maggal bír. Az ah. Bartliac-

nél a mag a P. AiJollo ab. grapMca-óhoz hasonlóan osztott. Mindkét

szemet fekete szegély veszi körül és 3 mm. széles fekete csík köti

össze, mely a bels szegélyig folytatódik és a csúcson két vörös

foltot zár magába. A fekete szegély keskenyebb mint az elüls

szárnyon, belül jDcdig fehér sáv szegélyezi, ez felül 6 mm. széles,

hátrafelé keskenyedik és a bels szegélynél már csak 3 mm. széles.

Lefutásában ez a sáv hullámos, legszélesebb helyén egészen fehér,

különben feketés behintés. A fekete ttér egy vörös foltot zár körül.

Alul világosabb mint felül. Az elüls szárnyak alsó oldalának

mustrázata megfelel a felül levnek. A hátsó szárnyak alsó oldala

azonban a felstl elüt, csak a szegélytér, a fels sáv és a közéj^tér

fehér rajzolata azonos. Feltn a hajlandóság gazdagabb vörös folt-

képzdéshez. Az els és második, a felül levknek megfelel foltot

alul is fekete csík köti össze ; az ah. Barthae-nél ezen fekete csík

helyén is vörös foltot találunk. A fekete csíkot további lefolyásában

három vörös szem helyettesíti. Az összes vörös szemeket fekete

szegély veszi körül és csak aharma,diknak nincs fehér magva. Az els,

negyedik és ötödik folton egyszer, a másodikban ketts fehér mag
van, az ab. Barthae-nél utóbbit egyszer széles fehér folt díszíti.

Az ah. Barihae-nél különben nem öt, hanem hat folt van jelen, melyek

közül az 1., 3., 5. és 6-nak van fehér magva, a 2. és 4. pedig egy-

szeren vörös. A ttérben is négy vörös folt van, melyek közül az

els hosszúkás, a második szabálytalanul kerek és a harmadik és

negyedik cseppalakú.

A kifeszített példány, mely különben egy meg nem terméke-

nyített nstény, 58 nnn. nagy.

Adatok Bosnyákország bogárfaunájához.
Ii'ta : Kendi Károly.

Alábbiakban közlöm gyjteményembl azon adatokat, melyek

Bosnyákország közéjis részének faunájáról való ismereteinket van-

nak hivatva kiegészíteni. A felsorolt bogarakat Zavidovic és környé-

kén gyjtöttem, mely vidék, különösen a közeli Gostovic-völgy, felette

érdekes anyagot szolgáltat. E hetyen említhetem, hog}'' az alább fel-

sorolt fajokon kivül, melyek gyüjteménj'-embon vannak meg, még
gyjtöttem néhány érdekes állatot, melyet a Magyar Nemzeti Múzeum-
nak engedtem át. Ilyenek pl. a Calosoma sycopliania var. severum Chd.



és a Nomius pygmaeus Dej. A vidék faunájának ritka jelenségeként

említhetem azonfelül a Buprcstis aurulenta L. (splendida F.) nev
fajt, melybl Csíki Ern barátom gyjtött egyik itteni kirándulása

alkalmával egy példányt a Gostovic-vülgybeii.

Eddig' 595 fajt és fajváltozatot sikerült ezen vidéken gyüjtenem,

ezek következk

:

Cicindelidae. Cicindela campestris L., ab. conjuncta D. Trre,
silvicola Latr., hybrida L., germanica L., ab. fasca D. T.

CaraMdae. Calosoma sycophanta L. — Procerus gigás

Creutz. — C arabus coriaceus v. Hopffgarteni Kr., croaticus v. bos-

nicus Apfb., violaceus v. azuresoens Dej., intricatus L., granulál us L.,

cancellatus v. maximus Haury, Ullriclii Germ., v. Werneri Reitt.,

Parreyssi Pale., montivagus Paeld., coiivexus F. — Le is tus ferru-

gineus L. — Nebria brevicollis F. — Notiophilus palustris Duft.

— Omophron limbatum F. — Elaphrus aureus Mull. — Broscus
cephalotes L. — TachjqDus caraboides Schrk. — Bembidion
lampros Hbrbst, v. properans Steph., varium Oliv., ustulatum L.,

dalmatinum Dej., nitidulum Marsh., elongatum Dej., quadriguttatum

F., Genei Küst., 4-maculatum L., tenellum Erichs., assimile Gyllh.,

inoj)tatum ScHAuisr. — Tachys sextriatus Duft. v. bisbimaculatus

Chevr., bistriatus Duft. — Tachyta nana Gyllh. — Trechus
discus F., 4-striatus Sckrnk. — Perigona nigriceps Dej. — Pla-

tynus ruficornis Goeze, scrobiculatus F., assimilis Payk., sexpuncta-

tus L., Mülleri Herbst, lugens Duft., antennarius Duft., dorsalis

Pont. — Dolichus halensis Schall. — Calathus fuscipes Goeze.

— Lagarus vernalis Panz. — Pterostichus cupreus L., v. affinis

Sturm, coerulescens L., niger Sohall., nigrita F., gracilis Dej.,

interstinctus Sturm, melas Creutz., metallicus F., Meisteri Reitt. —
Abax carinatus Duft. — Stomis pumicatus Panz. — Amar a

communis Panz., aenea Degeer, eurynota Panz., familiáris Duft. —
Ophonus obscurus F., rujDicola Sturm, rufibarbis F., puncticollis

Payk., azureus F., maculicornis Duft., pubescens Mull., griseus Panz.,

calceatus Duft., brevicollis Sérv. — Harpalus aeneus F., ab. con-

fusus Dej., ab. semipunctatus Dej., ab. limbopunctatus Fss., vulgáris

Deg., distinguendus Duft., dimidiatus Rossi, modestus Dej. —
Anisodactylus binotatus v. spurcaticornis Dej., nemorivagus Duft.,

signatus Panz. — Stenolophus teutonus Schrank, v. abdominalis

Géné, proximus Dej. — Acupalpus suturalis Dej., exiguus Dej.,

consiDutus Duft. — Badister unipustulatus Bon., bipustulatus F. —
Chlaenius nitidulus Schrank, flavipes Mén., vestitus Payk. — Cal-

listus lunatus F. — Lebia chlorocej)hala Hoffm., crux minor L.

—

Brachynus explodens Duft., Gang^lbaueri Apfb.

Dr/tiscidae. Coelambus impressox)unctatus Schall. — Hy-



droporus jDlanus F., ferrugineus Steph. — Laccophilus variega-

tus Sturm. — Ilybius fuliginosus F. — Copelatus ruficollis

ScHALL. — Graphoderes cinereus v. intermedius Westh. — Cy-

bister laterimarginalis Deg.

Gyrinidae. Gj^rinus col3mibus Er., natator Ahr. — Orecto-

chilus villosiüus MüLL.

HydrojyMlidae, Hydrous piceus L. — Hydrobius fuscipes

L. — Philydrus 4-punctatus Herbst, aflinis F. — Cercyon flavipes

F.. aquaticus Lap., quisquilius L. — Megasternum obscurimi

Marsh. — Holoj)horus granularis L., viridicollis Steph.

Farnidae. Dr3^ox)S lutulentus Er., viennensis Heer. — Par-

nus obscurus Duft.

Staphylinidae. Ox 3^3 oda vittata Márk., opaca Grav. —
A théta trinotata Kr., gagatina Baudi, tibialis Heer, elongatula

Gray. — Leucoparyphus silphoides L. — Tachinus subterraneus

L. — Quedius cinctus Payk. — Emiis maxillosus L. — Ocypus
tenebricosus Grav. — Philonthus debilis Grav. — Xantholinus
pímctulatus Payk. — Paederus Baudii Fahím., limnophilus Er.,

ruficollis F., sauguinicollis Steph. — Stanus carbonarins Gyll. —
Platj^sthetus alutaceus Thoms. — Oxytelus sculpturatus Grav.—
Bledius opacus Block. — Deleaster dichrous Grav. — Cory-

phium angusticolle Steph. — Omalium caesum Grav. — Aiitho-

biuni longipenne Er. — Aíegarthrus sinuaticollis Lac.

Micropeplidae. Micropeplus staphylinoides Marsh.

Scydinaenidae. Scydmaenus tarsatus Míjll. — Mastigus

dalmatinus Heyd.

Silphidae. Choleva cisteloides Fröl. — Caíops coracinus

Kellx. — Necrophorus humator Goeze, interriiptus Steph. — As-

boliis littoralis L. — Psoudopelta sinuata F., rirgosa L., thoracica

L. — Peltis atrata L. — Ablattaria laevigata F.

Trichopterygidae. Tricliopteryx grandicoilis Maerkel.

Scaphidiidae. Scaphidium 4-inaculatum Oliv.

T'Jicdacridae. Olibrus liquidiis Er.

Erotylidae. Cyrtotriplax bipustulata v. binotata Reitt.

Cryptojihagidae. Antherophagus nigricornis F. — Crypto-

phagas acutangulas Gyll., scanicus L.

Lathridiidae. Lathridius nodifer Westw. — Enicmus
transversiis Oliv. — Corticaria pubescons Gyll., sorrata Payk.

Tritomidae. Typhaea fumata L.

Nitidtilidae. Brachypterus urticao, F. — Epuraca dccem-

giittata F., aestiva L., ílorea Er. — Meligcthcs hebes Er., riiíipes

Gyll., ovatiis Sturm, brunnicornis Sturm. — Cryptarcha strigata

F. — Glischrochilus quadripustulatus L.
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Trogositidae. Trogosita coeriea Ol. Tenebroides maurita-

niciis L. — Os torna grossum L., ferrug-ineum L.

Cohjdiidae. Ditoma crenata F.

Cucnjidae. Hyliota planatus L.

Trixagidae. Byturus fuiatus F., tomentosiis F.

Derm estidae. Dermestes lardarius L. — Attagenus piceiis

Oliv. — Trogoderma glabrum Herbst. — Orphiliis glabratus F.

Cistelidae. Seminolus pilula L. — Cj^ilus varius F.

JT/sící'iííac.Hister 4-maculatiis L.— Acritus iiigricornisHoFFM.

Lucanidae. Lucanus cervus L., v. capreolus Fuessl. —
Dorcus paíallelepipedus L. — Systenocerus caraboides L.

Scarahaeidae. Copris liinaris L., ab. corniciilatus Muls. —
Onthophagiis tauriis L., v. capra F., ovatus L., Schreberi L. —
Aphodius fossor L., firaetarius L., graiiarius L., melanosticus v.

centrolineatus Panz., contaminatus Hrbst., pubescens Strm., oblitera-

tus Panz., variáns Duft., luridus F. — Rhyssemus germanus L. —
Bolboceras miicorne Schraxk. — Geotrupes spiniger Marsh.

mutator Marsh., sjdvaticus Panz. — Oryctes nasicornis L. —
Rhizotrogus solstitialis L. — Anoxia orientális Kryn. — Poly-

phylla fullo L. — Melolontha nielolontha L., v. ruficollis Muls.,

V. femoralis Kr. — Serica holosericea Scop. — Anomala aurata

F., vitis F:, V. cupreonitens Bau, v. signata Schilsky, aenea Deg.,

V. cocriücscens Schilsky, v. maculata Schilsky. — Hoplia farinosa

V. Karamani Reitt. — Epicometis' hirta Poda. — Leucocelis

funesta Poda. — Cetonia aurata L., v. purpurata Heer. — Potosia

speciosissima Scop, cuprea F. — Valgus hemipterus L. — Osnio-

derma eremita Scopoli. — Gnorimus nobilis L. — Trichius

fasciatus v. divisus Muls., gallicus Heer.

Buprestidae. Ohalcophora mariana L. — Poecilonota

rutilans F. — Buj3restis liaemorrhoidalis Hrbst. — Eurythyrea
austriaca L. — Anthaxia fulgurans Schranhí. — Chrysobothrys
affinisF. — Agrilus viridis L., v. nocivus Ratzb., angustülns Illig.,

derasofasciatus Lac, aurichalceus Redtb. — Trachys minuta L.

Eucnemidae. Drapetes biguttatus Pillér.

Elaieridae. Adelocera punctata Herbst. — Archontas

murinus L. — Elater cinnabarinus Esch., praeustus F., sanguino-

lentus ScHRANK, elongatulus F., quadrisignatus Gyll., sinuatus Germ.

— Betarnion bisbimaculatus Schh. — Melanotus rufipes Herbst.

— Limonius pilosus Leske, minutus L. — Athous niger L. —
Agriotes pilosus Panz., ustulatus Schaller. — Synaptus filifor-

mis F. — Adrastus lacertosus Er.

Dascillidae. Oyphon variábilis Thunb.

Cantharidae. Lygistopterus sanguineus L. — Lampyris
noctiluca L. — Lamprohiza splendidula L. — Luciola mingrelica
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Méx. — Cantharis fusca L., rustica Fall., obscura L., livida v.

rufix)es Herbst, fulvicollis F. — Rhagonycha falva Scop. — Dri-

lus concolor Ahr. — Malachius aenens L., marginellus Ol., viri-

dis F. — Dasytes j^lumbeus Mull. — Danacaea nigritarsis Küst.,

margiiiata Küst.

Cleridae. Clerus formicarius L. — Trichodes aj)iarius L.

— Necrobia rufipes Deg. — Elatcroidcs dcrmestoides L. —
Lymesylon navale L.

JBrucliidae. Bruchus fur L.

Tenehrionidae. Gnap tor spinimaiiiis Páll. — Bolitopliagus
reticulatus L. — Diaperis boleti L. — Uloma ciümaris L., Per-

roudi MuLS. — Tenobrio obscurus F., molitor L. — Acanthopus
caraboides Petag. — Helops coerulous L., incurvus Küst.

Allecididae. Allecula aterrima Küst. — Eryx ater F. —
G ónodéra Luperus Herbst.

Lagriidae. Lagria hirta L.

Melaudri/idae. Serroj)alpus barbatus Schall. — Melandrya
caraboides L., rufibarbis Schall.

3Iordellidae. Mordella aurofasciata Comoll., fasciata F.,

aculeata L., Kendii Csikl — Mordellistena micans Germ., pumila

Gyll. — Anaspis frontalis L.

Fyrochroidae. Pyrocbroa coccinea L.

AntJiícidae. Anthicus floralis F., antheriniis L.

Oedemeridae. Nacerdes rufiventris Scop., fulvicollis Scop.,

adusta Panz. — Oedemera podagrariae L., íla.vescens L., subulata

Olh^, üavipes F., annulata Germ., lurida Marsh. — Ohrysanthia
Viridis SCHMIDT.

Pythidae. Pytlio depressus L.

Ctircnlionidae. Otiorrhyncbus bisulcatus F. — Phyllobius

glaucus Scop., piri L., oblongus L. Polydrusus sericeus Schall.,

viridicinctus Gyllh. — Sitona flavescens Marsh., laterális Marsh.,

sulcifrons Thünb. — Liophloeus Herbsti Gyll. — Chlorophanus
graminicola Schöxh. — Cleonus alternans Herbst, piger Scop. —
Lixus algirus L., cardui Ol. — Larinus sturnus Schall., planus

F. — LeiD3anis capucinus Schall. — Hylobius abietis L., fatuus

RossL — H3qDera punctata F. — Erem o te s planirostris Paxz. —
ÜTyptorrlíjmchus Lapathi L. — Coeliodes 4-maeLatus L., laniii

F. — Ceuthorrhynchus viduatus Gyll., erysimi F. — Calandra
granaria L. — Balaninus elephas Gyll., nucum L. — Anthono-
mus rubi Herbst. — Orchestes subfasciatus Gyll., poiiidi F.,

salicis L., stigma Germ. — Gymnetron netum Germ., fuliginosum

Rosh., tetrum v. antirrhini Germ. — jSIiarus campanulae L. —
Cionus scrophulariae L., thapsi F., hortulauus Marsh. — M ag da-
li s opaca Reitt. — Apion ononicola Bach, punctirostre Gyll.,
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minimum Hbrbst, pisi F., vorax Herbst, frumentariiim L., affine

KiRBY. -- Rhynchitos cuidpous L. — Rhinomaeer betulao L.,

populi L. — Cyphus niteiis Scop. — Attelabus coryli L.

Anthrihidae. Platystomiis albinus L.

Lariidae, Laria pisorum L., viciae Oliv., loti Payk., cisti

F. — Spermophagus cardui Bohém, variolosopimctatus G-yll.

Scolytidae, Hylastes ater Payk.. palliatus Gyll. — Pityoph-

thorus micrographus L. — Pityogenes bidoníatus Herbst. —
Ips sexdentatns Boern., laricis F. — Xyloterus lineatus Oliv. —
Platypus cylindrus F.

Ceramhycidae. Spondylis buprestoides L. — Prionus cori-

ariiis L. — Ergates faber L. — Aegosoma scabricorne Scop. —
Rhagium sj^cophanta Schrnk., mordax Deg., bifasciatum F., inqui-

sitor L. — Oxymirus ciirsor ab, noctis L. — Toxotus meridianus

L. — Acmaeops coliaris L. — Lep túra fúlva Deg., rubra L.,

scutellata F., dubia ab. limbata Laich,, cerambj^ciformis Schr.vnk,

quadrifasciata L., maculata Poda, pubescens F., melanura L., bifa-

soiata MüLL., atíenuata L. — A llosterua tabacicolor Deg. — Obrium
bruniieum F. — Cerambj^x cerdo L., miles Bon., Scopolii Füssl. —
Criocephalus rusticus L. — Asemum striatum L. — Phymato-

des alni L. — Hylotrupes bajulus L. — Rhopalopus_ clavipes

F. — Rosalia alpina L., ab. prolongata Reitt. — Oly tus arcuatus

L., arvicola Oliv., varius Mull., sartor Mull. — Morimus fanereus

MuLs. — Lamia textor L. — Monoliammus Mulsaiitii Seidl. —
Acanthocinus aedilis L., reticulatus Razum., griseus F. — Exo-

centrus balteus L. — Pogonochaerus hispidus L. — Anaesthe-

tis testacea L. — Agapanthia cardui L. — Saperda carcharias

L. — Phj'-toecia affinis Harrer, pustulata Schrank, ephippium F.

— Oberea oculata L.

Chrysomelidae. Plateumaris consimilis Schrank. — Lema
cyanella L., melanopus L. — Crioceris merdigera L., v. rufipes

Herbst. — Labidostomis longimana L. — Clytra laeviuscula

Ratzeb. — GynandrojDhthalma saliciua Scop., flavicollis Charp.,

xauthaspis Germ. — Coptocephala rubicunda Laich. — Crypto-

cephalus signatus Laich., bipunctatus L., biguttatus Scop., sericeus

L., aureolus Suffr., hjqiochoeridis L., violaceus Laich., nitidulus

F., 10-maculatus L., v. botlmicus L., v. ornatus Herbst, flavipcs F.,

v. signatifrons Suffr., ocellatus Drap., labiatus L., Moraei L., v.

'bivittatus Gyll., bilineatus v. armeniacus Fald., pusillus F., rufipes

GoEZE. — Pachybrachys hieroglyphicus Laich., tessellatus Oliv.

— Pales ulema Germ. •— Gastroidea viridula Deg. — Timarcha
tenebricosa F. — Chrysomela coerulea Oliv., haemoptera L.,

goeltingensis L., hj^perici Forst., fastuosa Scop., menthastri Suffr.^

polita L. — Phyllodectfí vitellinae L. — Phaedon pyritosus Rossi.
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— Plagiodera versicolora Laich. — Melasoma cuprea F., coliaris

L., populi L. — Ag-elastica alni L. — Luperus xanthopus
ScHRAKK. — Lochmaea capreae L. — Galeru cella nymphaeae
L., lineola F., calmariensis L. — Galeru ca tanaceti L., Pomonae
Scop. — Podagrica fuscicoriiis L. — Crepidodera forruginea

Scop. — Epitinx pubescens Koch. — Chalcoides splendens Weise,

V. laeta Ws., cyanea v. splendens Weise, v. laeta Wse, aurata Marsh.,

chloris FouDR. — Chaetocnema concinna Marsh., hortensis Fourcr.
— Haltica Ij^hri Aub., oleracea L. — Hermaeophag-a mercuria-

lis F. — Phyllotreta sinuata Steph., undulata Kutsch., nemorum
L. — Aphtho'na venustula Kutsch., hilaris Steph., Euphorbiae v.

cyanescens AVse. — Long-itarsus luridus Scop. — Dibolia Fürstori

Bach. — Sphaeroderma cardui Gyle. — Oassida viridis L.,

fastuosa Schall., murraea L., vibex L., prasina III., siibferruginea

Schrank, fiaveola Thunb., margaritacea Schall., hemisphaerica Hrbst.

Coccinellidae. Subcoccine.il a 24-punctata L. — Adonia
variegata Goeze, ab. 5-maculata F., ab. constellata Laich., ab. carpini

Fourcr., ab. neglecta Ws. — Semiadalia ll-notata ab. graminis

Ws. — Adalia bipunctata L., ab. inaequalis Wse, ab. 6-pustulata

L., ab. 4-raaculata Scop. — Coccinella 7-punctata L., 5-punctata

L., conglobata L., lá-jDustulata L. — Synharmonia lyncea ab.

reraota Wse. — Halyzia 14-guttata L. — Thea vigintiduopunctata

L. — Propylea 14-punctata L., ab. tetragonata Laich., ab. conglo-

merata F. — Chilocorus bijjustulatus L. — Hyperaspis cam-

pestris Herbst. — Scymnus haemorrhoidalis Hrbst., ater Kuo.,

frontalis F., v. quadripustulatus Herbst.

A havasi czinczér új változata.

Irta : Laczó József.

Hosalia alpina Linn. ah. Mrancsilii nov.

A typo differt : macula apicali ver utrinquo rcducta in diias

maculas minimas, quarum externa aliquod maior.

Hungária occid. : Libórcsudvard (Com. Trencsén).

Olyan mint a törzsfaj, csakhogy a szárnyfedk hátsó folícto

foltját két apró és egymás mellett álló kerek folt helyettesíti, melyek

közül a küls kissé nagyobb mint a bels.

Elfordul Libórcsudvardon, Trencsén vármegyéében.

Ezt az új fajváltozatot Dr. Brancsik Károly, kir. tanácsos,

Trencsén vármegye tudós forvosa tiszteletére neveztem cl.
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Irodalom.

Edmund Beitter : Fauna Germanica. Die Káfer des Deut-
schen Reiclies. II. Baiid. Mit 70 Tetx-Illiistrationen und 40

Farbcndrucktafeln, znsammengestellt und redigiert von Dr. K.

G. Lutz. p. 1—392. Stuttgart, 1909.

Nem régen ismertettem Reitter munkájának I. kötetét, melyet

most a másfélszáz oldallal terjedelmesebb 2. kötet is követett, melj'rl

csak elismeréssel szólhatunk, mert szerzje mindig újjal szolgál, még
ha mások által újabban feldolgozott és kimerített családokról is van szó.

Minden bogarász örömmel fogja venni a kötet elején lev s SüPohjpliaga

alrendbe tartozó hadak és családok meghatározására szolgáló kulcsot.

Reitter megtartotta az ide sorozott hét hadat, de GANGLBAUER-rel

szembea a lemezescsápúakat a rendszer végérl a Stapliylinoidea-'k

mögé helyezi. Ez a kötet a Siaplnjlinoidea, Lamellicornia és Palpicor-

nia hadakat tárgyalja, melyek közül -az elst négy csoportra osztja:

Staphylimda^ Necropluuja, Ptüügia és Histerida. Szerz sok új bélye-

get alkalmaz a megkülönböztetéseknél, nem egy olj^ant, mely az ed-

digi nehéz meghatározást nagyon megkönnyíti, azonkívül sok új nevet

is vezet be a tudományba. Staphylinidae : Az Alcochara nemben a követ-

kez új alnemeket állítja fel: FoJijstomaria {Polystoma Steph. nec Zeder),

Polycliarina, Enryodma. Újak még : Homoeusa acuminata Mrkl. var.

tomentosa (Kaukázus), Mynnedonia n. subg. Pellochromonia (ruficollis

Grimm, részére), Atheta n. subg. Rliopalocerina {Rhopalocera Ganglb.),

Isclinopoda n. subg. Galisclinopoda {exarata Er. részére), Falagriola

n. g. (Falngria nigra Gravh., laevigata Epp., gratilla Er., naeimla Er.

és az új F. Lutzi^ utóbbi Transzkáspia és Margelanból való, részére),

Gyropliaena n. subg. Agaricopjliaena {holeti L. részére), Mycetoporns

Ludn-igi n. sp. (Bosznia : Iván) és EeicJiei var. suhpronus nov. (Morva-

ország, Szilézia, Kis-Ázsia), Bryoporus ii. sabg. Bryopluícis {rufas Er.,

2)Iagiatiis /Eppu.^ vittatus Epph., rugiprnnis Pand. és az új strigellus

részére, utóbbi Madridból való), Bolitohius pygmacus var. trcinsvcrsidus

nov. (Kaukázus), Tanygnaihivus nom. nov. {Tanygnatlius Er.), Quedhis

nov. subg. Eiiryqiiedius {curtus Er. részére), Q. micropliihahmis n. sp.

(Kaukázus), Q. Lutzi n. sp. (Transzkaukázus, Lenkoran), Slapliylinus

nov. snbg. Parahemus {fossor Scop., chrysocomus Mannh. és Eppelslieimi

Reitt. részére), St. amoenns w. sj). (Uralsk), St. pedator Grav. ab.

Bonnairei nov. (Francziaország), St. atronitidus (Cyprus- sziget), PJul'

onilius ancora n. sp. (Transzkáspia : Aulie-Ata), Ph. riifímargo (Erivan),

Ph. tiralensis n. sp. (Uralsk), Xantliolinus nov. subg. Typhlolimis (Jiun-

garicns Reitt. részére), Scymbalopsís nov. geu. (ScymhaUiaii grandiceps

Reitt. részére), Lathrohium quadratnm Payk. ab. nov. rufopacum

(Németország) és ab. nov. rufoniüdum (Turkesztán, Lenkoran), L.



14

styliferum n. sp. (Kaukázus), Stilicus orbiculatus Payk. v. piciij)en-

nis nov. (Görögország), Astenus n. sbg. Eurysíiniiis {paradoxus

Epph., coliaris Fauv., latus Rosh., curtulus Er., az új graecus és vele-

hiiicus részére; nov. subg. Astenognathus {uniformis Duv., filiforinis Latr.,

jmlcheUus Heer, filum Aubé, Thaboris Saulcy, nigromaculatus Motsch.,

himaculatus Er. és az új rufopac.us^ az Araxes-völgy és Lenkoran-

ból, részére), A. rutilipennis n. sp. (Késmárk, Kaukázus, Araxes-

völgy), nov. subg. Suniogasler {ampliveniris Reitt. részére), Oxytelus

nitidulus var. nov. subnitidus (Kaukázus), Ancyropliorus aureus Fauv.

var. nov. ruficornis (Görz), Lesteva longelytrata Goeze var. nov. dorsa-

lis (Araxes-völgy), Acidota caiicasica n. sp. (Kaukázus), Deliplirosoma

nov. gen. (Arpedium macroceplialum Epph., fratellum Rottenb., Skalitzkyi

Bernh. és prolongatum Rottbg. részére), Phyllodrepa {Hapalaraed)

uluiacea n. sp. (Circassia), Acrulia angusticollis n. sp. (Velebit).

A Pselaphidae családban : Pygoxyini nov. tribus {Pygoxyon részére),

Eupjlecius meiopnestus (Lombardia), E. pliarax (Circassia), nov. subg.

Eupjledelliis (Hummleri Reitt. részére), nov. subg. Diplectellas (p)uncti-

ceps Reitt.,a/er Reitt. és Felschei Reitt. részére), Reichenhachia ocha-

nensis n. sp. (Görögország), Faradayus n. gen. {Fselaplioptrus Banglia-

asi Reitt. és LonmicJdi Reitt. részére), Pselapliaulax nov. gen. (Pse-

laphus dresdcnsis Herbst részére), Pselapliostomíis nov. gen. (ide tar-

tozik a legtöbb európai Pselaplms-ía,] és az új Fiorii nov. nom.

[Reitteri Fiori nec Raffr.]). Scydmaenidae : Neuraplies carínatoides

nov. sp. (Krajna), Euconnus nov. subg. Euconophron (jjromptus Coqu.,

Alcides Saulcy, Eoziorowczi Croiss., demissus Reitt. stb. részére), nov.

subg. Cladoconnus {Motsclmlskyi Sturm és denticornis M. & K. részére).

Silphidae : Colon Sekerae n. sp. (Lombardia), Necroplwrus aniennaias

Reitt. ab. hisirimaculatus nov. (Szilézia, Csehország), Morvaország,

Bécs), Hydnobiíts parallelus n. sp. (Bokhara), Liodopria nov. gen.

[Anisotoma serricornis Gyllh. részére). Az eddig általánosan használt

Trichopteryx nevet el kellett ejteni, mert Hübnbr elbb már így neve-

zett el egy lepke-nemet, azért Reitter e helyen a családot már

Ptiliidae névvel jelöli. Euryptiliuni FlacM n. sp. (Böhmerwald, Meck-

lenburg). A Trichopteryx név helyébe Acrotrichis jSIotsch. lép. Histeri-

dae : Hister nov. subg. Merohisier {H. Ariasi Mars. részére), nov. sub.

Eucalohistcr (binoiatus Er., gratiosus Solsky, Solskyi Schm., tlionlmosis

ScHM. és Haroldi Mars. részére), nov. subg. Atholisier (scutellaris Er.

és bimaculatus L. részére), nov. subg. Eudiplisier {lugubris Truqui,

smyrnaeus Mars., Coquerelí Mars. és planulus Mén* részére). Hydro-

philidae : LimnoJiydrobiiis nov. gen. (Hydrobius convexus Brllé részér).

A színes táblák nagyon jól sikerültek. Ezt a kötetet is ajánlhatom az

érdekldknek, sokat fognak belle meríthetni. Csíki.



„ROVARTANI LAPOK"
XVII. Bánd. Január 1910. 1. Heft.

S. 1. — Dr. G.Horváth: Entomologisches Arbeitspro-

gramm. — So Fachleute, wio anch Diletauten, die sich mit doni

Samraeln von Insekten befassen, habén ihre Anfmerksamkeit von

jeher nieistens anf die Schmetterling-e nnd Káfer gelenkt und nur

selten fand sich Jemand der irgend eine andere Inscktendordnung

bevorzugte. Der Grund mag jener sein, dass über Schmetterhnge

und Kafer zaldreiche Handbücher zur Verfügung des Anfangers

stehen, wárend über andere Ordnungen solche AVerke zur Einführung

kaum zu finden sind, obwohl das Stúdium der übrigen Insekten ebenso

viel Interessantes bietet. Übrigens welche Gruppé immer wir uns

wáhien, Arbeit gibt es immer. Die Insektefauna Ungarns ist soziemlich

erforscht, trotzdem wartet auf die einheimischen Entomologen noch

Arbeit genug, die den Hauptprinzipien nach folgendermassen gruppirt

werden kann : 1) Entdeckung neuer Arten. 2) Das Aufsuchen für die

Fauna neuer Arten und Formen. 3) Das Nachforschen nach neuen

Fundorten. 4) Eine genauere Definitioii der Arten. 5) Das studiren

der Veranderlichkeit der Arten. 6) Biologische Beobachtungen. 7) Das

Feststellen des numereüen Verháltnisses beider Geschlechter. 8) Das

Stúdium der EntwicMung und 9) der Parasiten der Insekten. 10) Das

Sammehi der volkstümhchen Namen der Insekten. Schon aus diesem

ist zu erselien wie viel interessante und mannichfaltige Arbeit uns

vorsteht, mit welcher wir nicht nur uns eine angenehme Zerstreuung

orwerben sondern anch der Fachwissenschaft gute Dienste leisten.

S. 3. — A. Mocsary : Über die Hummelfauna Ungarns
(Bombi et Psithyri Hungáriáé). — Verfasser veröffenthcht Berichti-

gungen die Gattungen Bombus und Fsitliynis betreffend zur Fauna

Regni Hungáriáé. Hymenoptera, 1897. So ist an Stelle von Bombus

vortkosus Gkrst. nun Bombus Süantjewi Mor. zu setzen, von welcher

Art bisher nur einige Exemplare aus der grossen Tiefebene und

Siebenbürgen bekannt sind. Ferner ist statt Bomhus alticola Kriechb,

jetzt Bomhus Derliamellus K. var. montanus Lep. Pér. aufzunehmen.

Aus der Fauna sind zu streichen : Bombus alphms L., welche Dalla-

Torre von Mehadia anführt, B. miicidus Gerst. die Henrich aus der

Umgebung von Nagyszeben aufgezáhlt hat und Psithjrus glohosus

Ev., derén Vorkommen in neuerer Zeit auch nicht bestiitigt werden

koiuitc. — Diesen entgogen sind aber folgende Arten in dio Fauna

aufzunehmen : 1. Bombus laesus Mor. var. Mocsáryi Kriechb., da bei
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der imgarischen Form in der Mitte des Thorax meist ein grosser

schwarzer Fleck vorhanden ist, wahrend bei der typischen Form aus

Tarkestan dieser Fleck ganz fehlt oder aber sehr klein ist. 2. Bombus

haematicrus Kriechb., von welcher ein cf im Kasanpass gesammelt

wiirde. 3. Psithyrus pyrenaeus Pér., welche in grosserer Anzahl in

der Hohen Tátra und in der Transsylvanischen Alpen (Fogaraser-

und Kudsirer-Gebirge) gesammelt wurde. 4. PsWiyrus lissonnrus

Thoms. welche ebenfalls im Fogaraser-Gebirgo gesammelt wurde.

Aus Ungarn sind num 27 Arten (und mehrere Varietáten) Bombus

und 3 Arten Psithyrus bekannt, so dass unsere Fauna auch in dieser

Hinsicht geaug interessant und mannigfaltig erscheint.

S. 5. — Dr. A. Kertész: Parnassius Phoebus ab. Ines

A. Kort. (Hierzu Taf. L). — Ungarische Übersetzung des im „Archí-

vum Zoologicum" (Bánd I, 1909, p. 29—30, fig.) unter obigem Titel

erschienenen Artikels, enthaltend die Beschreibung einer neuen

Aberration von Parnassius Phoebus, welche Verfasser bei Sulden im

Ortlergebiet (Tirol) sammelte.

S. 6. — K. Kendi: Beitráge zur Káferfauna Bosniens.

— Verfasser zahlt 595 Arten und Varietáten auf die er in der Um-

gebung von Zavidovic in Central-Bosnien, seinem jetzigen Wohnort

sammelte. Im Vorwort erwáhnt er ausserdem noch oinige Arten, wie

Calosoma sycophanta var. severum Chd. und Nomius pygmaeus Dej. die

er dem Xational-Musouni in Budapest üborgeben hat, ausserdem

Biiprestis aurulenta L. (splendida F.), die Pl Csíki im Gostovic-Thal

bei Zavidovic sammelte.

S. 12. — e7. Laczó: Eino neue Aberration des Alpen-

bockes. — Verfasser beschreibt eine neue Aberration der Eosalia

alpina, welche sich von der Stammform dadurch initerscheidct, dass

die hintore schwarze Makel der Flügeldecken getcilt, durch zwci

ffaiiz kloine Makeln ersetzt ist. Die neue Aberration, die Dr. Brancsik

zur Ehro mit dem Namon uh. Brancsiki belegt wurde, sammelte Ver-

fasser bei Libórcsudvard (Kom. Trencsén). Latciniseho Üiaguose im

ungarischcn Text.

Literaíu)'.

S. 13. — E. Csíki bespricht Reitter's Fauna Germanica, Bd.

ír. Das gcdiegeno AVerk des Verfasser bringt vicl Neues. Auch in

fcolchcn Gruppén, die in neuerer Zeit schou von andcren Seite Aus-
führlich bchandelt wurdon, findet Verfasser neue Charaktcre, die

eino leichtere Determination ermöglichen. Die Tafeln sind ebenfalls

sohr gut gclungcn und kann auch der Veiioger nun nur Lob crhal-

ten, das dicsér Baud schou auf gutcs Papir godruckt wurde. Keitter

stcllte auch in dicsm Bánd eine ganze llcihe von neuen Gattungcn,

Untergattungcn, Arten und Varietáten auf (dicse sind im ungarischeu

Text aufgcführt).



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVII. KÖTET. 1910 FEBRUÁR. 2. FÜZET.

Magyarország Buprestidái.

Irta : Csíki Erxö.

II.

(11. nem : Buprestis L. — Folytatás.)

Változatai: n. Olyan mint a törzsfaj, de nem csak az utolsó

haslemezen, hanem a tobbieken is van sárga folt, st az

eltör hátának szegétyfoltja átterjed az alsó oldalra is, azon-

kívül némelykor az elüls csípket is díszíti apró sárga fol-

tocska. — Elfordul a törzsfaj között (szöd, Bártfa, Torda,

Medgyes, Nagytalmács, Borszék).

ab. inframaculata Fleisch.

h. Olyan mint a törzsfaj, csakhogy az eltör hátán négy

gödíöcske van, kett a tövén és kett ezek eltt. — Elfor-

dul Németországban és nákmk Borszéken.

ab. quadristigma Hbst.

A szárnyfedk mindegyikét négy sárga folt díszíti, ezek

közül az els a legkisebb, a harmadik pedig a leghosszabb.

A foltok alakja különben nagyon változó, részben el is tn-

hetnek, máskor pedig többé-kevésbé összefolynak. Az állat

különben sötét érczszín, zöldesen fénjd, ritkán kék vagy

ibolyakék, az eltör hátának sárga oldalszegélye sokszor

átterjed az elül szegélyre is. A hímek hasszelvényeit két, a

nstényekét négy sárga folt díszíti. Hossza 14—20 mm. —
Elfordul a palearktikus tájban; nálunk (Zircz, Bártfa) is

ritka, {flavopunctata Deg., tetrastichon Linn., octomaculata Páll.,

flavomaculata Fabr., macnlosa Gmel.) 5. novemmacnlata Linn.

Változata: Némelykor a szárnyfedk els-második és har-

madik-negyedik sárga foltja holddá folyik össze. — Elfor-

dul Szibériában és Magyarországon. «&. maciilata Fabr.

Rovartani Lapok. XVII, 1. (1910. II. 28.)



12. nem: Eurythyrea Lacordaire.

A fej kissé domború, a fejtet középvonala finom. A csápok

rövidek, els két ízük visszás kúpforma, a többi fürészes, alul a

likacsokat tartalmazó gödröcskével, a második és harmadik csápíz

egyenl hosszú. Az alsó állkapcsi tapogató utolsó íze a csúcson

lemetszett, visszás kúpforma. Az eltör háta szélesebb mint hosszú,

a tövén a legszélesebb, oldalai kerekítettek. A paizsocska nagy és

tojásalakú, harántos vagy kisebb és harántos szívforma. A szárny-

fedk hosszúkások, finoman barázdások és jDontozottak. A mellt
nyúlványa a csúcson tompa. A has pontozott, az utolsó haslemez a

csúcson kétoldalt egy-egy többé-kevésbé hosszú fogacskával fegy-

verzett. A hátsó lábfej els íze hosszabb mint a második íz, 2.—4.

íz széles.

Ez a nem a palearktikus táj lakója, hat faja közül nálunk

három fordul el.

1. A paizsocska harántos, kétszernél szélesebb mint hosszú.

Fémfény aranyos-zöld, felül kissé kékesen fényl, alul réz-

barna, a haslemezek hátul kékes vagy zöldes szegélylyel. Az
eltör háta elrefelé keskenyed, oldalai ívesek, felületén

gyéren pontozott, tövén a paizsocska eltt, kis gödröcskével.

A szárnyfedk a csúcson rézsútosan kifelé lemetszettek, két-

oldalt némelykor apró tompa fogacskával, a barázdák közül

a 3, és 4. és az 5. és 6. hátul egj^'esül, a közterek, külö-

nösen a szélsk erteljesen pontozottak. A mell erteljesen ]3on-

tozott és hosszabb szrökkel fedett, a has finoman pontozott és

rövidebb szrökkel fedett. Hossza Í5—23 mm. ^ Elfordul

Európa déli felében és Algírban, nálunk a hegyvidék lakója és

nem ritka. Lárvája az erdei fenyben {Pinus süvestris) fejldik.

(aurulenta rossi, querciis Herbst, marginata Herbst).

1. austriaca Linné.

— A paizsocska többé-kevésbé szívforma és alig vagy legfel-

jebb másfélszer oly széles mint hosszú 2

2. A szái^nyfedk egj^színek, fémfény zöld vagy kékszinek,

az állat különben aranyos-zöld, a mell lemezeinek szegélye,

a haslemezek hátsó széle és a lábszárak kékes fén^áiek, a

csápok feketék. Az eltör háta elrefelé keskenj^ed, oldalai

kerekítettek, felülete domború, fényl, srn j)ontozott, tövén

a paizsocska eltt és némelykor kétoldalt is gödröcskcszcr

bemélyedéssel. A szárnyfedk pontozott barázdái erteljesek,
'

a közterekben finonmn és szétszórtan pontozottak, a csúcson

egyenesen lemetszettek és kétoldalt fogacskával végzdnek.
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A mellt erteljesen, a haslemezek finoman jDontozottak, az

utolsó haslemez a csúcson lemetszett, kétoldalt fogacskával.

Hossza 16—26 mm. — Elfordul Közép- és Dél-Európában

és faunánkban sem ritka. Fejldésmenetét nem ismerjük,

csak ann^nt tudunk róla, hogy lárvája valószínleg- tölgyben

fejldik, {carniolica Herbst, similis Sohönh.)

2. scuteUaris OiAV.

— A szárnyfedk fémfény aranj^os-zöld színek, széles réz-

vörös szegélysávval, a csápok és a lábak kékszínek. A fej

srn, az eltör háta finoman pontozott. A paizsocska kere-

kített, sima. A szárnyfedk közterecskéi simák, srn és

finoman pontozottak, a csúcson lemetszettek és oldalt tompa

fogacskával. Hossza 14—24 mm. — Elfordul Dél-Európa

nyugati felében és Algírban és állítólag Magyarországon is;

magam hazai példánj^t még nem láttam, az irodalomban em-

lített példányok közül néhányat megvizsgáltam, ezek azonban

a másik két fajhoz tartozóknak bizonyultak.^ Lárvája nyárfák

elhalt törzsében fejldik, (niicans F.) 3. niarginata Oliv.

13. nem : Phaenops Lacordaire.

A test hosszúkás tojásforma, kissé domború. A fej széles, a

homlok lapított. Az alsó állkapcsi tapogató utolsó íze hengeres. Az
eltör háta a tövén kétoldalt öblös, oldalai egyenesek, ritkán kissé

íveltek, tövén legszélesebb, elrefelé keskenyed. A mellt elül egye-

nesen lemetszett, toroklemez nélküli, a nyulvánj^a a csúcson három-

hegy. A hátsó lábfej els íze csak kissé hosszabb mint a második íz.

Ez a nem a palearktikus táj lakója, nálunk három faja fordul el.

1. Az eltör háta egyformán erteljesen ránczolva pontozott, a

paizsocska eltt gödröcskével. A szárnyfedk pontozottak, a

pontok párosával sorakoznak hullámos harántsorokban, a
közterek simák és fénjdk 2

— Az eltör háta oldalt ránczolva pontozott, a pontok a koron-

gon finom harántredkké folynak össze, a paizsocska eltt

gödröcske nyomával. Fekete, gyenge zöldes fénynyel, alul

feketés-kék vagy sötétzöld. A szárnyfedk finoman, oldalt

erteljesebben szemecskézettek, minden szemecskét három

pont határolja, oldalszegélyük a csúcs felé erteljesebben

fogacskázott. Az utolsóeltti haslemez kerekített (cf$) és

lA Beregszászról említett példány E. scuteUaris-, a gyertyótölgyesi

E- austriaca-n&k bizonyult.
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szegélybarázda nélküli. A hímek utolsó haslemezén három-

szög dudorodás van, ez hosszabb fekete szrökkel fedett,

oldalt pedig egj'^-egy pontozott gödröcske határolja. Hossza

7—11 mm. — Elfordul Boszniában (Sarajevo) és Horvátor-

szágban. 3. Knoteki Reitt.

2. Az utolsóeltti haslemez hátul lemetszett ($) és itt félhold-

alakú vagy háromszögietes sima bemélyedéssel, vagy lemet-

szett (cf), erteljes harántszegélylyel, felülete pedig reszel-

szereu pontozott. Az apró utolsó haslemez sima, egyformán

finoman és szétszórtan pontozott, vagy a csúcs felé srb-
ben (d) pontozott, a tövén sima, közepén pedig szrös

dudorkával. Felül kék vagy kékes-zöld, alul kék vagy rezes-

zöld. A szárnyfedk szrözete nagyon rövid. Hossza 8—11

mm. — Elfordul Európában és Szibériában, nálunk elter-

jedt flsaszeg, Timorháza, Kassa, Bártfa, Mezlaborcz, Kercz,

Brassó, Hosszúfalu, Prázsmár, Gyergyó, Maros-hegység,

Herkulesfürd), de elég ritka. Tápnövénye az erdei feny.

{chalyhaeaYiLh.^ tarda^ASR.^clypeata Payk.) 1. cyanea Fabr.

— Az utolsóeltti haslemez hátul lemetszett (cf 9) és itt keske-

nyen és simán szegélj^ezett. Az apró utolsó haslemez egy-

szeren, simán és szórv^ányosan nagyon finoman pontozott

(9) vagy fénytelen, srn pontocskázott és srn fekete

szrökkel fedett. Ptézszín, a szárnj^fedket hosszabb szrö-

zet fedi, a haslemezek srbben pontozottak. Hossza 6—9

mm. — Elfordul Boszniában (Uvac). 2. aerea Form.

14. nem: Melanophila Eschscholtz.

{Apaiura Cast. & Gory, Diana Cast. & Gory, Traclvíjpteris Kirby,

Oxypteris Kirby.)

A fej széles, a homlok lapos, az alsó állkapcsi tapogató utolsó

íze hengeres vagy tojásforma. A csápok nem hosszúak és elég vé-

konyak, az utolsó ízek hosszabbak mint a középsk. Az eltör háta

sokkal szélesebb mint hosszú, elrefelé ersebben keskenyed mint

hátrafelé, oldalai majdnem egyenesek, ritkán kissé ívellek, töve két-

oldalt öblös. A paizsocska apró. A szárn3^fedk szélesebbek mint az

eltör háta a tövén, a csúcson kereldtettek vagy hegyben végzdök.

A mellt elüls széle egyenesen lemetszett, toroklemez nélküh, nyúl-

ványa a csúcson háromhegyü. A lábak kissé vaskosak, a hátsó láb-

fej els íze másfélszer vagy kétszer oly hosszú, mint a második iz.

Ez a nem az egész földön elterjedt. Mintegy ötven faját ismer-

jük, metyekbl faunánkban azonban csak négy fordul el.
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A szárnyfedk csúcsa kerekített. Sötét bronzszín, fényl,

sárga foltokkal tarkázott, a fej és az eltör háta némelykor

kissé züldes-bronzszín. A szárnyfedk finoman, reszelsze-

ren pontozottak, négy többé-kevésbé éles hosszanti bordá-

val és hat nagy sárga folttal, ezek közül egy a t közej)én,

kett az oldalszél mellett, egy a varrat mellett és kett az

'

utolsó harmadban elhelj^ezett; ezek a foltok sokszor össze-

folynak. Hossza 10—14 mm. — Elfordul Szibériában, de

Európában is található, nálunk ritka. (Hajós, Debreczen,

Fehértemplom, Herkulesfürd). 1. picta Páll.

Változata: A törzsfajtól csak abban tér el, hogy a szárny-

fedk sárga foltjai aprók és nem folynak össze, tövükön

pedig egy helyett gyakran három folt van. — Elfordul

Európa déli felében, Észak-Afrikában, Szibériában és Tur-

kesztánban. Faunánkban ritka : Debreczen, Gerebencz. Táp-

növénj^e a nyárfa [Populus nigra és a/ö«), melynek fiatalfáit

gyorsan elpusztítja, (decastigma Jacqm.-Dvv.^ silíjlioides Schrnk.,

giuituordecimguttata OiAY.^clirysostigma Fabr., consohrina Chevr.)

vai'. decostigma Fabr.

A szárnyfedk csúcsa hegyben végzdik. Egyszín sötét

fajok, sárga mustrázat nélkül 2

Érczfény sötét zöldes-kék vagy zöldes-fekete. Teste karcsú,

kissé domború. Az eltör hátának közepén kisebb, tövének

két oldalán nagyobb bemélyedéssel. A paizsocska apró fél-

köralakú. A szárnyfedk nagj^on finom pikkelyekkel fedettek.

Az utolsó haslemez a csúcson lemetszett és kissé öblös.

Hossza 6-5—10 mm. — Elfordul a Földközi-tenger tájában,

nálunk Dalmácziában. {oxyura Marquet, aequalis Mannh.)

2. cuspidata Klug.

Fekete, néha kissé fényl 3

Kissé íéujl fekete. Az eltör hátának oldalai kerekítettek,

a hegyes hátsó szögletek eltt kissé öblösek. A paizsocska

szívforma. A szárnyfedk finoman pontozottan szemecské-

zettek, a válltól a csúcsig terjed rézsútos kiemelked borda-

szer duzzadással. A hímek melle bolyhosán szrös. Az

utolsó haslemez a csúcson ívesen kikanyarított. Hossza

8—12 mm. — Elfordul a palearktikus tájban, nálunk elég

ritka: Máraraaros (Hoverla), Tusnád, Gyulafalva, Brassó,

Czód-völgye. {appendimlata Fabr., morio Payk., PecchioUi

Cast. & GoRY, aníhaxioides Marquet).

3. aciiminata De Geer.

Fekete, a fej, az eltör háta és a test alul érczfény. Az

eltör oldalai íveltek, hátul a tompaszög sarkok felé egye-
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nes vonalban keskenyedk, nem öblösek. A szárnyfedk

laposak, kiemelkedések és mélyedések nélkül. A mellt elül

egyenesen lemetszett srn brszemen ránczolt, a középen

finom harántredkkel, sárgás-fehér szrökkel fedett. Az
utolsó haslemez ívelten kikanyarított, hátsó sarkai hegyesek.

Hossza 14-5 mm. — Egyetlen eddig ismert jDÓldánya Nagy-
várad környékérl való. 4. hungarica Csíki.

15. nem: Kisanthobia Marséul.

Az alsó állkapcsi tapogató utolsó íze hengeres. A csápgödör

apró és kerekített. Az eltör hátának oldalai majdnem párhuzamo-

sak, kissé íveltek, tövén kétoldalt öblös. A mellt elül toroklemezt

visel, melynek elüls széle öblös.

Ide egyetlen faj tartozik.

Fényl aranyos-zöld, alul szrös. A fej srn ránczolva-

pontozott. Az eltör háta jóval szélesebb mint hosszú, hosz-

szanti középvonala alig látható. A paizsocska szívforma,

nem nagy. A szárnyfedk finoman és srn szemecskézetten

pontozottak, hátsó szegétyük fogaoskázott. Hossza 8 —9 mm.
— Elfordul a Földközi tenger tájában, nálunk Dalmácziában;

felette ritka. 1. Ariasi Róbert.

Újabb adatok Simontornya lepkefaunájához.

Irta : Pillich Feeencz.

E folyóirat 1909. évi XVI. kötetének 53—56. lapján közzétett

jegyzék kiegészítésekéiDen ez alkalommal az azóta meghatározott

régebben gyjtött lepkeanyag és az újabb gyjtések eredményeként

alant felsorolt lepkéket közlöm. A község határában eddig gyjtött

lepkék száma kitesz 407 nagylepkét (35 varietással és 84 aberrátió-

val) és 113 kislepkét 2 faj eltéréssel.

A Microlepidopterák meghatározását egytl egyig Schmidt

Antal nemzeti múzeumi segédr szívességének köszönhetem.

Pieridae. Pieris Brassicae L. var. lepidii Rüber., Rapao L.

var. metra Stph., ab flavescens $ Röbek. (09. V. 14.)

Nymphalidae. Pyrameis Atalanta L. ab. fracta Tutt. — Poly-
gonia C-album L. ab. variegata Tutt., ab. pallidior Tutt., ab. Hutchin-
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soni RoBsoN. — Satyrus Dryas Se. ab tripuuctatus Neubgr. —
Epinephele Tithonus L. (ritka) — Coenonympha Iphis Schiff.

ab. Ij^hicles Stgr., Pamphiliis L. ab. bipupillata Cosm.

Lycaenidae. Lycaena Icarus Rótt. ab. semipersa Tutt., Bel-

largus RoTT. ab. parvipunctata Aign. (gyakori.)

Sphingidae. Dilin a Tiliae L. ab. maciüata Wllgr. — Sphinx
Ligustri L. ab. Spiraeae cT Esp. (orgonabokron talált hernyóból kelt

V. 2.-n; mérete 85 mm.) — Protoparce Convolviüi L. ab. fasciata

PiLLiCH. — Deilephia Euphorbiae L. ab. Paralias Nick. (ritka; el-

lenben a kevésbé rózsaszín átmeneti alakok gyakoriak.), galii Rótt.

(este orgonavirág körül repkedett 2 példány.)

Siaturniidae. Saturnia Pyri ScmFF. ab. Abafii (?) Bordán,

ab. Aigneri (cf) Pillich, pavonia L.

Drepanidae. Drepana falcataria L.

Noctuidae. Agrotis polygona F., exclamationis L. ab. costata

Tutt., ab. rufescens Tit., ab. brunnea Tutt., Ypsilon Rótt. ab.

paliida Tutt., segetum Schiff. ab. monileus Haw. (Rovart. Lap. XVI.,

1909, p. 41, 7 sz.), ab. segetis Hbn. (ugyanott 18. sz.), ab. fuscosa

Esp., ab. venosa Haw., ab. pectinata Haw., ab. subatra Haw.,

. (Rovart. Lapok XVI., 1909, 43, 26 sz.), ab. unicolor Pillich. —
Mamestra dissimilis Knoch ab. W-latiniim Esp., ab. laeta Reuter.,

ab. variegata Rbl. dentina Esp. — Bryopliila raptricula Hb. ab.

deceptricula Hb. — Hadén a basilinea F. — Naenia typica L. —
Caradrina quadripunctata F. var. et. ab. leucoptera Thnbg. (1909.

október), alsines Brahm. — Taeniocampa incerta Hufn. ab. atra

Tutt., ab. rufa Tutt., munda Esp. ab. immaculata Stgr. — Sora
rubricosa P. ab. pilicornis Brahm. — Orthosia pistacina F. ab.

canaria Esp., ab. Lychnidis F. — Orrhodia erj^throcephala F. ab.

impunctata Spuler,, Veronicae Hb., Vau-punctatum Esp. ab. imma-

culata Stgr., Vaccinii L., ab. mixta Stgr., ligula Esp. ab. polita., ab,

subspadicea "Stgr. — Xylina socia- Rótt., ornithopus Rótt. —
Calocampa vetusta Hb. ab. brunnea Tutt. — Xylomyges cons-

picillaris L. — Calophasia casta Bkh. — Cucullia ctiamomillae

Schiff., absynthii L. — Plusia chrysitis L. ab. aurea Hne., ab.

juncta Tutt. — Hellothis Cardui Hb. — Rivula sericealis Se. —
Herminia derivalis Hb.

Cymatophoridae. Polj^ploca rideus F.

Geometridae. Acidalia similata Thnbg., ochrata Se, virgularia

Hb. var. et ab. Bischoffaria Lah., laevigata Se, herbariata F., bise-

tata Hufn., dilutaria Hb. (interjectaria B.), deversaria H. S. —
Gnophos obscuraria Hb. — Lithostege griseata Schiff. ab. Stöckli

Pillich. — Lobophora sexalisata Hb. — Larentia dotata L.

fluctuata L., ab. acutangulata Chr., riguata Hb., galiata Hr., procel-
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lata F., nigrofasoiaria Goeze. — Tephroclystia vulgata Hw. —
Chloroolystis rectangulata L. ab. oydoniata Bkh.

Syntoniidae. Naclia ancilla L.

Arctiidae. Arctia Caja L. ab. flava Aiqn., Hebe L. — Lithosia

muscerda Hfn.

Psychidae. Fumeá casta Páll. (intermediella Brd.)

Sesiidae. Sesia tipuliformis Ol., myopaeformis Bkh.

Pyralidae. Melissoblaptes bipunctatus Z. (VII., 10, 25). —
Aphomia sociella L. (VIII. 1). — Galleria mellonella L. (VIII. 28).

— Lamoria anella Schiff (VI. 27; VII. 6, 24). — Crambus paludel-

lus Hb. (VII. 26), inquinatellus Schiff. (VIII. 10, 22), tristellus Schiff.

(VIII. 29), luteellus Schiff., perlellus Se, falsellus Schiff. (VIII. 13;

IX. 15), chrysonuchellus Sc. (V. 2), craterellus Sc. (VI. 1, 23), ciü-

mellus L. (VII. 13, 22), pascuellus L. (VI. 8, 20). — Homoeosoma
nebulellum Schiff. (VIII. 8). — Ephestia elutella Hb. (VI. 6; VIII.

5, 8; IX. 11). — Plodiainterpunctella Hb. (VI. 16, 23; VIII. 10, 25;

IX. 7, 26), — Heterographis oblitella Z. (VIII. 11, IX. 23). —
Euzophera bigella Z. (IV. 24). — Etiella zinckenella Tr. (VI. 14,

19; VIII. 27). — Salebria semirubella Sc. (IX. 1, csalétken). —
Myelois tetricella Schiff. (V. 17). — Endotricha ílammealis

Schiff. (VIII. 8, 10; csalétken). — Aglossa pinguinalis L. (VI, 5,

29; VIII. 2, 7). — Hypsopygia costalis F. (VI. 3, 16; IX. 15). —
Pyralis farinalis L. (VII. 19, 25). — Herculia glaucinalis L. (VIII.

17). — Cataclypta lemnata L. (IX. 23). — Cledeobia angustalis

Schiff. — Nyniphula nympbaeataL. (VIII. 14), stratiotata L. (VIII.

28, 9) — Eurrhypara urticata L. (V. 28-tól VII. 5-ig). — Sco-

paria paliida Stph. (IX. 11), sphaeloleuca Z. (V. 16). — Syllepta

ruralis Se. (VII. 25; IX. 5). — Evergestis frumentalis L., extimalis

Sc. (V. 17; VIII. 13). — Nomophila noctuella Sbhiff. (VIII. 9, 15;

IX. 23, 26), — Phlyctaenodes palealis Sohiff. (VII. 12), verticalis

L. (V. 30; VI. 2, 10; VIII. 22), sticticalis L. — Diasemia litterata

Sc. (VIII. 28). — Pionea pandalis Hb. (VIII. 23), verbascalis Schiff.

(V. 15), forficalis L. (VI. 1; VIII. 15; IX. 9), rubiginalis Hb. (VII.

22; VIII. 18, 23). — Pyrausta sambucalis Schiff. (V. 18—26; VI.

8, 19; VIII. 15), nubilalis Hb. (VI. 24, c^; VII. 19, ?), cespitalis

Schiff. (IV. 26; VIII. 29, lámpafénynél), sanguinalis L., purpuralis

var. obstrinalis Hb. (VI. 19), aurata Sc. (VH. 15; VIII. 20).

Pterophoridae. Oxyptilus tristis Z. (IX. 15), parvidactylus

Hw. (VII. 27). — Platyptilia Bertami Roesl., rhododactyla (VI. 19).

— Alucita pentadaotyla L. (VI. 8, 20; VIII. 7, 11). — Ptoropho-
rus monodactylus L. (VII. 17, 25; IX. 2; X. 6, 13).

Orneodidae. Orneodes dcsmodact3'la Z. (IV. 3.)

Fortricidae. A c álla variegana Schiff., ferrugana Tr. (X. 14),
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contaminana Hb., var. ciliana Hb. (IX. 17). — Cacoecia semialbana

Gn. (VI. 1—27; VIII. 12; IX. 7). — Pandemis ribeana Hb. (VI. 6),

heparana Schiff. (VI. 10; VII. 2-15; VIII. 20—IX. 11). — Tortrix

dumetana Fr. (IX. 10— 15). — Cnephasia Wahlbomiana L. (V. 6?

VII. 22), var. virgaureana Tr. (VI. 6), incertana Tr. (VIII. 19). —
Clysia (Conchylis) ambiguella Hb. (VI. 1 ; VII. 10). — Euxanthis
hamana L. (VI. 20). — Argyroploce salicella L. (IX. 11, csalét-

ken), variegana Hb. (VI. 9—29), oblongana Hw., urticana He. (IV.

26), lacunana Dup. (VII. 7), antiquana Hb., striana Schiff. (VI. 18
;

VII. 15). — Olethreiites arcuella Cl. (V. 2; VI. 4). Ancylis
achatana F. (VI. 10), imguicella L. — Bactra furfurana Hw.(VI. 1).

— Semasia Metzneriana Tr. (VI. 1). — Notocelia roborana Tr.

(V. 20). — Epiblema fulvana Steph. (VII. 22), tripunctana F.

(VI. 20). — Carpocapsa pomonella L. (VII. 7; VIII. 8).

Hyponomeutidae. Hyponomeiita padellus Z. (VII. 30), ma-

linellus Z. (VII. 15—30 ; VIII. 9).

PluteUidae. Pintella macnlipennis Curt. (VIII. 13).

Gelechiidae. Platyedra vilella Z. (VIII. 7). — Gelechiadis-

tinctella Z. (VIII. 10). — Brachmia trianulella H. S. (X. 6). —
Oegoconia qnadripnncta Hw. (VII. 19). — Endrosis lacteella

Schiff. (IX. 12, 20). — Blastobasis phycidella Z. (VII. 4, 7). —
Psecadia pnsiella Roemer (VIII. 30), bipunctella-F. (VII. 30). —
D epres saria projjinqnella Tr. (IV. 17), Alstroemeriana Cl. (VIII.

8; IX. 6), pnrpnrea Hw. — Borkhausenia formosella Hb. (VIII 5).

Elachistidae. Heliodines Roesella L. (A^II. 10). — Coleo-

phora laripennella Zett. (VIII. 22), clypeiferella Hofpm. (VIII. 18).

Lyonetiidae. Phyllocnistis saligna Z. (X. 29).

Tineidae. Lypusa manrella F. (V. 17). — Euplocamns
anthracinalis Se. — Tinea fuscipunctella Hw. (VI. 20; IX. 6; X.

12), parasitella Hb. (V. 17), cloacella Hw. (IX. 11, 23). — Nemo-
phora Swannerdammella L. (IV. 22; — Nemotois Pfeifferellus Hb.

(VII. 28), fasciellus F. (VII. 17, d \ VI. 23, $).

Adatok

Magyarország Coleoptera-faunájához.

Irta : Mihók Ottó.

Magyarország bogárfannáját néhány új adattal gazdagíthatom,

ezekkel a faunakatalógnsban megállapított területrl, tehát Magyar-

ország és társországainak (Horvát- és Szlavonország) területérl
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összesen 7632 fajt és fajváltozatot ismerünk, melyek 79 család és

1319 nemhez tartoznak.

Az alább felsorolt bogarak kivétel nélkül g3áijteményemben

vannak meg.

Dytiscidae.

Agabus imdulatus Schrnk, ab. interruptus Schilsky — Budapest.

Staphylinidae.

Micropeplus fuhms Er. var. Mariettii Duv. — Herkulesfürd.

Laihrobium pímciaium Zett. — Remecz.

Leptacinus lineáris Grav. — Budapest (Aquincum).

Quedius coxalis Kr. — Herkulesfürd.

— humeralis Steph. var. fraternus Bernh. — Herkulesfürd.

Tachyporiis solutus Er. var. caucasicus Kolen. — Biharfüred.

Oligota flavicornis IjAC. — Hosszúszó.

Atheta atrameniaria Gyllh. — Biharfüred.

SilpMdae.

Thanatopliilus dispar Herbst. — Budapest.

Blitopliaga opaca L. — Tátrafüred.

^

Hydrophilidae.

HydropMlus sartus Sem. — Budapest.

Cantharidae.

Bhagonyclia nigriceps Waltl var. atricapjilla Kiesw. — Biharfüred.

. Nitidulidae.

Meligethes aeneiis Scop. ab. australis Küst. — Herkulesfürd.

Cryptophagidae.

Cryptopluigus scanicus L. ab. patruelis Strm. — Herkulcsfürd.

— paliidus Strm. — Herkulesfürd.

1 A Magyar Nemzeti Múzeiim g-yiijteményében meg van. a sopron-

megyei Lakompak-ról (Kendi gyjtése), Brancsik pedig Troncsén vármegyé-

bl is említi. — Cs.
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Erotíjlidae.

Dacne rufifrons F. var. Eeitteri Schilsky — Herkulesfürd.

JPhalacridae.

Phalacriis fimeiarius Payk. m. Doehneri Flach. — Isaszeg.

Lathridiidae,

Latliridius Bergroilii Reitt. — Budapest, Trencsén.

Colydiidae.

Anommatus Beitterí Ganglb. — Herkulesfürd.

Dryopidae.

Dryops griseiis Er. — Lippa.

Helodidae.

Gyplion variábilis Thunbg. var. nigriceps Kiesw. — Budapest.

Byrrhidae.

ByrrJms fasciahis Forst. ab. inornatus Reitt. — Isaszeg".

Elateridae.

Agriotes ustulatus Sohall. var. flavicornis Panz. — Pilisi-hegy.

Hypnoidus dermestoides Herbst ab. hipustulatus Schilsky. — Biharfüred.

Drasterius bimacidatus Rossi ab. sexsignatus Büyss. — Kovácspatak.

Buprestidae.

Agrilus viridis L. var. ater F. — Pilisi-hegy.

Anthicidae.

Antldcus floralis L. var. formicariits Goeze. — Hosszúszó.

3Iot^deUidae.

Mordella hipunctata Germ. — Budapest.

— aculeata L. ab. leucaspis KtiST. — Isaszeg.

Anaspis variáns Muls. ab. coliaris Muls. — Herkulesfürd.
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Ceratnhycidae.

Chjtlms rhainni Germ. ab. temesiensis Germ. — Herkulesfürd.

Chrysonielidae.

Cnjptocepliahis sericeus L. ab. pratorum Suffr. — Budapest.

Phytodecta rufipes Dfg. ab. sexpunctata Fabr. — Budapest.

Cliaetocnema semicoendea Koch ab. saliceti Weise. — Hosszúszó.

Longitarsus fulgens Foudr. •— Herkulesfürd.

Curculionidae.

Acalles turhatus Boh. — Herkuíesfürd.

Apnon clispar Germ. — Hosszúszó.

Scarabaeidae.

Homaloplia erytliroplera Friv. var. carhonaria Blanch. — Herkulesfürd.

Rhizotrogus vernus Germ. var. fraxinicola Hagenb. — Budapest.

Új bogárnevek.

Irta Csíki Ern.

Az új általános bogárkatalógus részére összeállítván a földke-

rekségrl eddig ismert Corylophidákat és Discolomidákat, több ket-

ts nevet találtam, melyek közül ennélfogva az újabbakat meg kell

változtatnom. Ezek a következk

:

Corylophidae.

Sacium hifasciatum Matth, 1899 nec Motsch. 1858 = 3Iatthewsi

nov. nom.

Sacium collare Lea 1895 nec Matth. 1888 = Leai nov. nom.

Sacium ellipticum Reitt. 1908 nec Lea \d>^^= africanuni nov. nom.

Sericoclerus hasalis Broun 1893 nec Sharp 1885, nec Reitt

1891 = Brotmi nov. nom.

Sericoclerus fulvicollis Broun 1893 nec Reitt. 1877 = seelandicus

nov. nom.

Sericoclerus minutus Lea 1895 nec Matth. 1894 = parvus
nov. nom.

Discoloniidae.

Discoloma circulcire Sharp 1899 nec Chevr. 1863 = Sharpi
nov. nom.
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Különfélék.

Az I. nemzetközi rovartani kongresszusról. A mint értesülünk

az augusztus elején Brüsszelben összeül kongresszus alkalmával

12 szakosztály fog megalakulni. Ezek a következk: 1. múzeologia,

2. gazdasági rovartan, 3. orvosi rovartan, 4. állatföldrajz, 5. bionomia

és oekologia, 6 mimikry, 7. élettan és pszikologia, 8. slénytan és

származástan, 9. ontogenia, 10. boncztan, 11. nomenklatúra és 12.

rendszertan. Cs.

Új rovartani nmzeum. A berlini német rovartani nemzeti múzeum
legközelebb új' hajlékot kap, a mennyiben az 0. Leonhard által ado-

mányozott tizezer márkából a Berlin melletti Dahlem-ben erre a

czélra alkalmas telket vásároltak. Cs.

A halálfejes pille eltérései. Az Aclieroniia Atropos-\)a.i\ a leg-

újabb idkig egy olyan fajt ismertünk, melyet az aberrátióktól meg-

kíméltek. De lehetett is azután egy csmét leírni, így maga Tutt

könyvében 9 alakot nevez meg (ab. imperfecta, conjunda, extensa,

síiffusa, obsoleta, intermedia, virgata^ variegata^ fiavescens), ezekhez tar-

tozik mint 10. a Honduras-ból (hamis termhely!) leírt Aclierontia

scnlda Kirby. Nem régen azután Closs berlini lepkész az aberrátiók

számát még egygyel gyarapította, ugyanis elnevezett egy karinthiai

példányt, melynek hátsó szárnyán felül a korongon lev fekete

csík kettéosztott, alul ez a csík szélesebb és feketébb. Closs ezt az

alakot f. Charon-nak nevezi. Cs.

Lycaena Icarus ah, hiarcuata. A mezk kis kék pillangója

eltéréseinek a száma is megnövekedett, amennjáben W. Fritsch egy

hc\llei nsténypéldányt, melynél az elüls szárnyok alsó oldalán lev

ív ketts (az ab. arcuata-nál egyszer) ah. Marcuata-nak nevezett el.

Cs.

3Iagyar rovarászok külföldi utazása. Fernbach Gyula magyar-

kanizsai tanár február végén utazik Braziliába, Las Xavier-be (Colonia

Jaguary, Rio Grandé do Sul), ahol egy telepítvényes földije meg-

hívására mintegy fél esztendt kíván tölteni és a vidék rovarfauná-

ját összegyjteni. — Meusel Róbert (Jánospuszta, u. p. Szokolya,

Hont-megye) ismert gyjt és rovarkeresked márcziusban a Kauká-

zusba utazik, hol néhány hónapig fog rovarokat gyjteni. Cs.

Irodalom.

F. Heikertinger : Diagnosen von Haiticinen. (Verhandl. zool.-

bot. Ges. Wien. LIX, 1909, p. [290] -[295]).

Szerz két új és egy kevésbé ismert levélbolha leírását nyújtja.

A két új faj faunánkból való. A Plujllotreta Ganglbaueri fleg Her-
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kulesfürd környékén fordul el, de szerz még Triest vidékérl és

Herczegovinából (Pisino) is ismeri. Az új faj a PJi. nigripes Fabr.-Iioz

hasonló, de annál nagyobb (2"2— 3 ram.), teste domborúbb, felül er-
teljesebben és durvábban pontozott, a fej pedig sima, nem pontozott.

A másik faj a Phyllotreta balcanica^ melyet szerzje görögországi,

albániai, dalmácziai (Metkovic), berezegvinai (Mostar) és horvát-

országi (?) példányok alapján írt le. Ez a Ph. atra csoportjába tar-

tozik, mely fajtól els négy világos csápíze és részben sárga láb-

szára és lábfeje következtében könnyen megkülönböztethet.

Csíki.
*

Edm. Reittev: Helmis Zoufali n. sp. Wiener Entom. Zeitg. XXIX,
1910, p. 36).

A boszniai Visegrádról való új faj leírása, mely a H. Maugei—
aenea alakköréhez tartozik. Csna.

*

Edm. Meitter : Über Hister stercorarius Hoffm. und Götzel-

manni Bickh. nebst der Beschreibung einer neuen
mit diesen verwandten Art. (Wiener Entom. Zeitg.

XXIX, 1910, p. 37—38).

E folyóirat 1908. évi XV. kötetének 189. lapján szó volt arról,

hogy BicKHARD H. Götzelmanni név alatt egy új sutabogarat írt le

Horvátországból, melynek faji önállóságát késbb Müller kétségbe

vonta. Egy ebbl kifolyólag támadt polémiát fejez be mintegy

Reitter, aki a H. Götzelmanni-i szintén csak a H. stercorarius Hoffm.

aberrátiójának tartja. Csíki.
*

M. Formánék : Ein neuer Otiorrhynchus aus Siebenbürgen.
(Entomolog. Blátter. VI, 1910, p. 17—18).

Szerz Ot. Mazurae név alatt egy új ormányos bogarat ír le a

hunyadmegyei „Kimpului nyag" havasról, mely az Ot. pauxülus-hoz

nagyon hasonló, de eltora hosszabb, szemcséi erteljesebbek és

fénylk, a szárnyfedk sortéi kétszer oly hosszúak, a czombok bun-

kósan megvastagodottak és fogacskával fegyverzettek, az elüls fog

a legersebb, széles és kéthegy. Csíki.



„ROVARTANI LAPOK"
XVII. Bánd. Február 1910. 2. Heft.

S. 17. — JE. Csiki : Die Biiprestiden Uiigarns. II. — Ver-

fasser setzt seine Bearbeitung der Buj)restiden Ung-arns fórt. Es wird

die Gattung Buprestis beendigt und die Gattungen Eurythyrea,

Pliaenops^ Melanopliila und Kísanthobin behandelt.

S. 22. -^ F. Pillich: Neuere Beitráge zur Schmetterlings-

fauna von Simon tornya. Verfasser veröffenlichte im XVI. Bánd

(1909, p. 58—56) dieser Zeitschrift ein Verzeichniss der Schmetter-

linge der Umgebiing seines Wohnortes Simontorm^a (Komitat Tohia),

zn welchem er nun einen Nachtrag liefert. Die Bestimmung der

Microlepidopteren dankt er Herrn Custosadjunkt A. Schmidt. Aus
der Umgebung von Simontornya sind bisher 407 Grossschmetter-

linge (mit 35 Varietaten und 84 Aberrationen) und 113 Kleinschmetter-

linge (mit 2 Varietaten) bekannt. Die Aufzahlung der Arten siehe

im ungarischen Text.

S. 25. — O, 3Tí7ióJí: Beitráge zur Coleopterenfauna
Ungarns. — Verfasser zahlt einige für die Fauna neue Kafer

seiner Sammlung anf. Mit diesen sind aus Ungarn (nebst Kroatien

und Slavonien) 7632 Arten und Varietaten bekannt.

S. 28. — E. CsíM : Neue Káfernamen. — Verfasser ándert

anlásslich der Bearbeitung für den „Coleopterorum Catalogus" einige

Káfernamen aus den Familien Corylophidae und Discolomidae um.

Siehe im ungarischen Text.

Kleinere 3Iitteilnngen.

S. 29. — tjher den I. liiternationalen Entomologen Kongress,

— Es wird bericbtet, dass sich anlásshch des Kongresses 12 Klassen

konstituiren werden, diese werden aufgezáhlt.

S. 29. — Neues Entomologisches Museum. — Es wird bericbtet,

dass das Deutsche Entotiiologische National-Museum in Dahlom bei

Berlin ein Musealgebaude bauen wird.

S. 29. — Aberrationen von Acherontia Atropos. — Es wird

bericbtet, dass zu den zehn, meist von Tutt beschriebenen Aberra-

tionen, jetzt eine neue hinzukommt, die Closs f. Charon nemit.

S. 29. — JLycaena Icarus ab. biarcnata. — Unter diesem

Namen beschrieb W. Fritsgh eine neue Form die der ab. arciiata

nahe steht, was bericbtet wird und die Charaktere angegeben

werden.



S. 29. — Entomologische Meisen. — Es wird berichtet, dass

Gy. Fernbach aus Magj^ar-Kanizsa nach Brasilíen (Rio Grandé

do Sul, Colonia Jaguaryj und R. Meusel aiis Jánospuszta bei Szo-

kolya nach Transkaukasien reist um entomologisch zu sammeln.

Literatur.

S. 29. — Es werden Arbeiten von F. Heikertinger, Edm. Reitter,

und R. FoRMANEK besprochen.
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A. Aigner Lajos.

1840—1909.

Irta : Csna Ern.

Nemcsak folyóiratunkat, hanem a magyar entomologiát is nagy

veszteség érte, a midn 1909. évi június 19-én hosszas betegség után

örökre lehunyta szemét A. Aigner Lajos. A veszteség súlyos volt,

daczára annak, hogy csak élete alkonyán kezdett a rovartannal be-

hatóan foglalkozni, mégis rövidesen a magyar rovartani irodalomnak

egyik legbuzgóbb és legtermékenyebb munkása lett.

Aigner Lajos 1840-ben, február 11.- én született a torontál-

megyei Nagy-Jécsa községben nemes szülktl. Ugyanott kezdte az

iskolát járni, majd Temesvárott folytatta tanulmányait, a hol 1853-ban

került ki a Stieber-féle kereskedelmi iskolából. Könyvkereskedi

pályára lépett, de amellett tovább képezte magát mint magántanuló

az ottani gimnáziumban. Temesvárról Pozsonyba (1858—60), majd

Budapestre (1860—63) került, innen pedig Németországba ment, hogy

a könyvkereskedi pályán magát tovább kiképezze. így 1863— 1865

Lipcsében, Kölnben, majd Stuttgartban találjuk. 1866-ban vissza-

került Budapestre, a hol Ráth és késbb Osterlamm könyvkereske-

désében mködik, 1808-ban Rautmann-nal, 1869-ben pedig önállóari

könyvkereskedést nyit, melyet rövidesen a fváros egyik legjobb és

legnagyobb könyvkereskedésévé fejleszt és nem elégszik meg az

egyszer kereskedéssel, hanem mint kiadó igyekszik nevét ismertté

tenni. így közelebbi érintkezésbe kerül az akkori írókkal, annyival

is inkább, mert maga is az irodalomnak él. Irodalmi mködése eleinte

leginkább irodalomtörténeti tárgyú volt, emellett ismertetéseket írt és

költinket német fordításban ismertette meg a külfölddel. így els

sorban Petfi költeményeibl, majd a népkölteményekbl bocsát ki

egy-egy kötetet. Mindezeket megelzleg „Az elegiáról" czímü mun-

kájával, mely 1869-ben jelent meg, nemcsak pályadíjat nyert, hanem

nevét irodalmunkban ismertté és megbecsültté tette, a mit a Petfi-

Társaság azzal hálált meg, hogy 1876-ban tagjává választotta. A Petfi-

Társaságban székét „Mikes Kelemen ismeretlen leveleirl" írt érte-

kezésével foglalta el.

Több folyóiratot és gyüjteménysorozatot indított meg és szer-

kosztett, így 1869—70-ben a „Magyar könyvészet"-et, 1875-ben meg-

indította a „Magyar Könyvesház "-at, 1878-ban pedig a Nemzeti

Könyvtár czím gyjteményes vállalatot. 1876-ban átvette a „Figyel"

ozím folyóirat szerkesztését és 1884-ben megindítja a „Hazánk"

czím történelmi folyóiratot. Ó létesítette az „Országos Magyar
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Könyvkereskedk Egyesülete"-t és indította meg- 1878-ban ennek

hivatalos közlönyét, a „ Corvina" -t.

Ezeken kivül írt néhány régészeti czikket és benne találnak a

szabadkmivesek avatott történetírójukra, amennyiben megírja a

„Szabadkmivesség története Magyarországon" és a több kötetes

„Geschichte der Freimaurerei in Ungarn" czím munkákat.

Sok czikke, költeménye, álnév alatt jelent meg, így használta

a Jécsai Lajos, Ajgó Lajos, Apor Lajos és Abafi Lajos neveket.

Könyvkereskedése a nyolczvanas évek végével, hanyatlásnak

indult, illetleg, hogy saját szavaival éljek, jóhiszemsége a tönk

szélére juttatta. Néhány lelkiismeretlen alkalmazottja révén az általa

kiadott munkák legtöbbje nem egyenes úton került minden könyves-

boltba és forgott közkézen, pedig nála alig került néhány példány

eladásra.

Anyagi helyzetének rosszabbodása és könyvkereskedésének

hanj^atlása sok gondot okoztak neki, a mire a szabad természetben

keresett és talált- is vigasztalást. Hozzáfogott a lepkék gyjtéséhez és

életmódjuk tanulmányozásához, mely kedvtelésnek a 90-es évek kö-

zepe táján már minden idejét szenteli, miután kénytelen volt könyv-

kereskedésén túladni.

Tulajdonképen itt kellett volna kezdenem, hiszen ezen idtl
kezddleg számítható entomologiai mködése. Els lepkészeti czik-

kei a „Societas entomologica" czím német rovartani folyóiratban

láttak napvilágot, a melyben egjik kiváló régi lepkegyüjtnkrl,

Anker LAJOS-ról irott megemlékezésével kezdte meg irodalmi mkö-
dését. Késbbi czikkei a hj'^bridekrl, a Saturnia Hybrida minor-ról

és a Psyche Ecksteinii-T\ szólanak. 1895-ben már a Nemzeti Múzeum
természetrajzi osztályainak folyókatá.ban, a „Természetrajzi Füzetek"

-

ben közöl két nagyobb czikket és a millennium évében jelenik meg
tle a Pável jÁNOs-sal együttesen irott és a nagylepkéket tárgyaló

része a faunakatalogusnak. Ugyanerre az idre esik azon fáradozása,

hog}'" a magyar rovartani ismeretek terjesztésére külön folyóirat

indíttassék meg, a mi hamarosan sikerül is, mert 1897-ben Jablo-

NowsKi JózsEF-fel újra megindítja, illetleg a IV. kötettel folytatja a

Dr. Horváth Géza által 1884-ben alapított és 1886-ban megsznt
Rovartani Lapokat. Ezzel azonban mködése nem volt kimerítve, a

folyóirat megindítása nem volt elegend az ügy fejlesztésére, hiány-

zott a munkatársak, ha még oly kis csapatja is, azért kikutatta nem-

csak a Budapesten, hanem az egész országban lakó úgy szakszeren

mint kedvtelésbl rovarászattal foglalkozókat is. Buzdított mindenfelé,

serkentett a munkára, hiszen csak így számíthatott eredményre. Az
fáradozásának köszönhet, hogy a budapesti entomologusok a

90-es évek eleje óta hetenkint rendesen összejönnek a rákóczi-úti



36

Kaszás- (azeltt MuHR)-féle vendégl különheljdség'ében, a hol az-

után tapasztalataik elmondásával egymást kioktathatták:, ezáltal el-

nyösen közremködvén faunánk kikutatásán is.

AiGNER rovartani, fleg lepkészeti czikkei els sorban a „Rovar-

tani Lapok" -ban láttak napvilágot, ezek pedig olvasóink eltt eléggé

ismeretesek, úgy hogy azok felsorolásától eltekinthetek, csak arra

akarok utalni, hogy ezek egyik-másika kiváló becscsel bír, ezekben

írta le néhán}'- jellemz le23kénk teljes történetét, szolgált útmutatás-

sal azok életmódjáról, elfordulási viszonyairól, stb. Ugyancsak folyó-

iratunkban kezdte meg „Magyarország pillangói'' czím pályadíjjal

koszorúzott munkájának közlését, meljmck befejezését még a jelen

kötetben remélhetjük. Feldolgozta a napjDali pillangókon kivül a

szender-féléket (Spliingidae)^ mely munkáját a Természettudományi

Társulat szintén dicsérettel jutalmazta. Ez a két munka külön kiadás-

ként nem jelenhetvén meg, nehéz lévén nálunk ityen szal^munkákra

kiadót kapni, elhatározta, hogy megpróbálkozik egy népszer munka
megírásával, — így született azután meg a BERGE-féle lepketáblák-

kal illusztrált „>,Iag3^arország lejDkéi" czim munkája, metybl rövid

cg}'" esztend alatt annak négyezer példányból álló kiadása teljesen

elfogyott.

Xem hagyhatom említetlenül egyik másik, tárgyánál fogva ha

nem is annyira elterjedt, de nagyon fontos munkáját „A lepkészet

történetét Alagyarországon" czímt, mely 1898-ban jelent meg a

Természettudományi Társulat kiadványaként. Ezzel a munkájával

olyasmit teremtelt, a mivel sommiféle nemzet nem dicsekedhetik, —
mi pedig sokat tanulhatunk ebbl a munkából, mel}'" minden magyar
lepkésznek örökké fontos segédkönyvvé fog maradni,

A könyvkereskedi pályától teljesen visszavonulván, alkalma-

zást nyert a Múzeumok és Könyvtárak Országos Ffelügyelségénél

mint annak természetrajzi szakmegbizottja, majd Pável jÁxos-nak

1901-ben bekövetkezett halála után elfoglalta annak helyét a Nemzeti

Múzeumban, miáltal abba a helyzetbe került, hogy ezen intézet nagy
lepkegyüjteménj^e és szakkönyvtára segélyével ismereteit mindjobban

bvíthesse, gyarapíthassa.

Ezeltt négy évvel azután betegeskedni kezdett, a budai he-

gyekben egyik gyüjtkirándulása alkalmával najoszúrást szenvedett,

a késbbi években jDcdig több ízben szélütés érte, a minek követ-

keztében egymásután a beszél-, majd a látóképességet veszítette el.

Ha be is következett idnként egy kis javulás, a különben szívós

ember teljes egészségét többé nem nyerte vissza, az utolsó esztend
kínos szenvedéseitl pedig csak a halál szabadította meg 1909 jnnius

19.-én.

Ha a halál cl is ragadta körünkbl, emlékét nemcsak barátjai
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fogják megrizni, megrzi azt mindörökké az a tudomány, a mely-

nek gazdag tárházában életének talán legkeservesebb idejében la-

pozgatva megnyugvást keresett és talált.

Crambus hungaricus.
Irta : Schmidt Antal.

Nem régen az „ArcMvum Zoologicum" czím fotyóiratban egy

új molypillét írtam le, a mely minden valószínség szerint jellemz

a Nag3^ Magyar Alföldre s így megérdemli, liogy leírását e hel3''en

magyar nyelven is közöljem.

Még 1906 augusztus havában több példánkéban gyjtöttem

Mezberény és Békés-Csaba között egy Crambus-ía,jt^ mely az eddig

ismertek egünkével sem volt azonosítható. Azóta az Alföld több pont-

járól került még el, nevezetesen Újpestrl, ahol Gábrielt gyjtötte,

Harta (Puszta-Bojár) melll s Izsákról (Uhrk gyjtése.)

Ez a faj, amelybl immár 14 példánj^ áll rendelkezésemre, még
pedig úgy hímek mint nsténj^ek, az InquináteUus-cso'pOTthoz tarto-

zik. Nag3'ság, szárnyszabás és mustrázat tekintetében legjobban

ScmFFERMtJLLER Craiiihus magriinatellus-ával egyezik meg.

A hím csájíja barna, frészes és rövid szrökkel borított. A
hosszú ajaktapogató felF világosszürke, sötét feketésbarna pikke-

lyekkel tarkázott. Feje, valamint tora is ugyanilyen.

Az elüls szárny alapszíne világos mog3^oró- barna, a mely

azonban csak a szegélj^^ér (costa) és a ferek mentén tnik szembe.

A szárnyferilet többi része szrkésbarna pikkelj^ekkel borított, any-

ujára, hogy némely jDéldánj'" csaknem egészen feketésbarna, füst-

szín minden mustrázat nélkül való. Hel3''enkint, fleg az erek men-
tén fehéresszürke terecskék láthatók.

Magát a mustrázatot két feketésbarna harántvonal alkotja,

melynek lefutása olj^an, mint a Crambus inquinatellus-é azzal a kü-

lönbséggel, hogy a 2-ik ér mentén a legtöbb esetben még egy hosz-

szanti vonal is látszik, a mely a két harántvonalat összeköti ; az

elbbitl még abban is különbözik, hogy a küls harántvonalnak

kifelé hajló rövid íve a 2.-ik értl kezdve, nem ferdén, hanem inkább

derékszögben halad a bels szegély felé.

A szárnyak elüls szélét világosabb szegél3''V0nal határolja.

Eltte az érvégzdések között fekete pontok vannak, a küls szegély

mentén pontsort alkotva. A rojt alig világosabb mint az £tlapszín.

A hátsó szárny selyemfény, barnás-ezstszrke, a töve s a

bels szegély közepe felé világosabb árnyalatú. A sötét szegélyvonal
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gosabb csík szeli át.

Az elüls szárnyak alsó oldala épp úgy mint a Crambus inqui-

matellus-nál barnás-sötétszürke, a szegéty felé halavány-sárgás árnya-

latú. A hátsó szárny alul valamivel halaványabb mint felül.

A nstényt a hímtl világosabb szín fonalszer vékony csápja

és keskenyebb elüls szárnya különbözteti meg. Alapszíne általában

sokkal világosabb, sárgásba hajló s kevesebb szürkével behintett,

továbbá a hím elüls szárnyán helyenként föllép fehéresszürke szín

pikkelyek is hiányzanak. A mustrázat olj^an, mint a hímnél. A há-

tulsó szárny felül és alul egyszín ezüstszürke. Az elüls szárny

hossza 11—13 mm. Kifeszített szárnyakkal "22—26 mm.

Crambus hungaricus Schmidt. — Eredeti nagyságban.

Adatok Erdély pók-faunájához.

Irta : Csíki Ern.

Bogarászati kirándulásaim alkalmával egyebek mellett pókokat

is gyjtöttem. A gyjtött anyag egy részét Kulczynski László krak-

kói tanár volt szives meghatározni. Minthogy ez az anyag oly vidé-

kekrl származik, a hol azeltt még senki sem gyjtött pókokat,

azért helyén valónak tartom ezen adatok közlését.

A gyjtött fajok a következk

:

Dictynidae.

Dictyna uncinata Thor. — Dicsszentmárton.

Dysderidae.

Vysclera Ninnii Can. — Vajdahunyad.

Drassidac.

GnapJiosa lucifuga Walck. — Dicsszentmárton.



39

Theridiidae.

Theridium lineatum Clerck — Dicsszentmárton.

— impressum L. Koch — Dicsszentmárton, Erdalja.

Steatoda bípunctata Linn. — Erdalja.

Argiopidae.

Linyplúa pusilla Sund. —- Erdalja.

Pacliygnatlia Degeeri Sund. — Radnóth.

Tetragnatha extensa Linn. — Mezkapus.
— 2nnicola L. Koch — Csüdtelke.

'— Solandrii Scop. — Dicsszentmártou.

Méta segmentata Clerck — Vajdahunyad.

Argiope Bruennichii Scop. — Dicsszentmárton.

Mangora acahjplia AValck. — Mezkapns.

Araneus folium Schrnk. ? — Radnóth.

— diademaiiis Clerck — Dicsszentmárton.

— cucurbitinus Clerck — Dicsszentmárton.

— íxobohis Thor. — Erdalja.

— (Singa) nitididiis C. L. Koch — Mezkapus, Radnóth, Dics-

szentmárton.

Thoniisidae.

Thomisus albus Gmel. — Mezkapus.
Mismnena vatia Clerck — Erdalja.

— iricuspidata Fabr. — Mezkapus, Erdalja.

Diaea dorsaia Fabr. var. (cf, Chyzer & Klxczynski, Araneae Hungá-

riáé. I, 1891, p. 86) — Dicsszentmárton.

Oxyptüa praticola C. L. Koch — Dicsszentmárton.

Xysticus Kocliii Thor. — Radnóth, Erdalja, Dicsszentmártou.

— crisiaius Clerck? — Mezkapus, Radnóth.

PMlodromus poecüus Thor. — Dicsszentmárton.

— rufus Walck. .— Dicsszentmárton.

— aureoliis Clerck subsp. caespiticola Walck. — Dicsszentmár-

ton, Erdalja. (Dicsszentmártonról való azonkivül még
egy példány, mely egy Magyarország faunájára új alfajt

képvisel).

Clubionidae.

Micrommata virescens Clerck — Dicsszentmárton.

Clubiona lutescens Westr. — Dicsszentmártou.

— brevipes Blackw. — Dicsszentmárton.
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Agalenidae.

Argyroneia aquatica Clerck — Radnóth.

Lycosidae.

Pardosa monticola Clerck — Csüdtelke.

— prativaga L. Koch — Radnóth.

— lugubris Walck. — Dicsszentmárton.

— amentata Clerck — Radnóth.

— nebulosa Thor. — Dicsszentmárton.

Lycosa miniata C. L. Koch — Radnóth, Dicsszentmárton.

— imlverulenta Clerck. — Radnóth.

— (Pirata) piratica Clerck. — Radnóth.

— — piscatoria Clerck. — Radnóth.

Attidae.

Salticus formicarius Deg. — Vajdahunyad.

HeliopJianus cluhius C. L. Koch — Dicsszentmárton.

— auratus C. L. Koch — Dicsszentmárton.

— cupjreus Walck. — Dicsszentmárton.

— flavipes Hahn — Mezkapus.
Epihlemum scenicum Clerck — Radnóth, Erdalja, Dicsszentmárton.

Marpjtusa radiatá Grube — Radnóth.

Philaeus bicolor Walck. — Dicsszentmárton.

Ergane arcuata Clerck — Dicsszentmárton.

Ballus depressus Walck. — Dicsszentmárton.

Végül még" egy atkafélét, az Oribatidákhoz tartozó Damaeus geni-

culatus L. nev fajt említhetem meg, melyet Dicsszentmárton kör-

nyékén gyjtöttem. Ez a faj a faunakatalogus (Acarina, p. 2) szerint

eddig csak Gospic-ról volt ismeretes.

Magyarország pillangói.

Irta : 7 A. Aigner Lajos.

XXXIV.

3. nem : Lycaena Fabr.

Többnyire kisebb pillangók, mclj^ek hímje kék, nsténye pedig

barnás. A szem szrös vagy csuj^asz, a csáp fehér gyrvel tarkított,

rövid és gyenge, hirtelen megvastagodó, a tapogatók utolsó íze karcsú,

hegyes. A szárnyak középsejtje zárt vagy nyitott ; a hátsó szárny

zuga nem megnyújtott, a második ér végén némelykor farkócskával.
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A hernyó rövid, pinczebogár-alakú, gyengén szrös. A legtöbb

faj hernyójának tápnövénye különféle pillangós virágú, melyek virága

és magva szolgál táplálékául. Többnyire mint hernyó telel ki és

tavasszal a föld színén vagy övvel tápláló növényéhez ersítve alakul

át. A báb zömök, tompított.

Ez a fajokban gazdag nem fleg az ó-világot lakja. Faunánkban
három alneme fordul el.

Az alnemek és fajok meghatározó kulcsa:

1. A szárnyak középsejtje zárt , . . 2

— A szárnyak középsejtje nyitott. — 3. alnem : Cyanivis Dalm.
— Ide egyetlen faj tartozik. 33. Argiolus Ltnn.

2. A hátsó szárnyon hosszabb farkocska van, alul fehérkeret

fekete pontok nélkül. — 1. alnem : Lampides Hb. ... 3

— A hátsó szárny többnyire farkocska nélküli, alul fehérkeret

fekete pontokkal. — 2. alnem: Lycaena s. str 5

3. Az elüls szárn3^at felül nem díszítik fekete foltok .... 4

— Az elüls szárn3^at felül fekete foltok, alul fehér alapon apró

feketés -barna foltok és vonal, a hátsó szárnj^ szegélyét pedig

ezüstös pontok díszítik. 3. balkajiica.

4. A szárnyak alul barnás-szürkék fehér szalaggal és vonalak-

kal és a hátsó szárny zugában két kék pettyel. 1. boetieus.

— A szárnyak alul fehéres-szürkék, fehér hullámvonalakkal és

a hátsó szárny zugában két ezüstös -zöld keret fekete pettj^el.

2. Telicanus.

5. A hím felül kék, a nstény barna 6

— A hím és a nstény felül barna 11

— A hím és a nsténj^ felül kék ' 20

6. A hátsó szárny második ere farknyujtványnyal ellátott.

A szárnyak felül világos vöröses-kék (cT) vagy barna ($)
színek, alul kékes-fehérek, a hátsó szárny zugában vöröses

foltokkal. 4. Argiades.
— A hátsó szárny farokszer nyujtvánj;^ nélküli 7

7. A hátsó szárny alsó oldalán a szegély mentén ezüstös vagy

kékesen fényl pettyek állanak 8

— A hátsó szárny alsó oldalán a szegély mentén vöröses-sárga

pettyek állanak 10

— Mindkét szára}'- alsó oldalának szegélyénvöröses-sárgapettyek

állanak 13

8. Az elüls szárny alsó . oldalának szegélyén két sor fekete

és ezek között egy sor vöröses-sárga petty áll .... . 9
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— Az elüls szárny alsó oldalának szegélyén két sor fekete

petty áll, közöttük azonban nincs vöröses-sárga j)ettysor.

A hím felül sötét ibolj^ás-kék, a nstény barna, tövén kék

behintés. A hátsó szárnj^ alsó oldalának zugán kékesen

fényl és vöröses- sárga pettj^ek állanak. 8. Optilete.

9. A hím felül sötétkék, meglehets széles fekete szegélylyel

;

a lábszár vége tüskével fegyverzett. A nstény barna, a hátsó

szárny szegélyén vöröses-sárga sávval, alul pedig ezüstös

kék iDupillájú fekete pontokkal. 5. Argiis.

— A hím felül vöröses-kék (az elbbi fajnál világosabb), kes-

líQnj fekete szegéljdyel : a lábszár végén tüske nélkül.

A nstény barna, az alsó szárny szegélyén vöröses-sárga

sávval (ez tisztábba.n látható mint az elbbi fajnál), alul pedig

vöröses-sárga sáv mutatkozik, ezt ezüstöskék szél fekete

pontok szegélyezik. 6. Argyrognonion.

10. A szárnyak felül vörös és kék színek fekete szegélypontok-

kal (cT) vagy barnák, tövükön kék behintések és sárgás

keret szegétypontokkal ($). Az elüls szárny alsó oldalá-

nak szegétyén fekete pontok s azok eltt szemek sorakoznak.

9. JBaton.

— A szárnyak felül sötétkék színek elüls és küls szegélyük

fekete (cfj vagy kék behintés sötétbarnák, kék keret fekete

szegélypontokkal ($). Alul az elüls szárny szegélyén szem-

es ez eltt széles foltsor áll. 10. Orion.

11. A hátsó szárny alsó oldalának szegétyén vöröses- sárga petty-

sor és eltte fehér folt áll ; az elüls szárn}'- tövén szem nélkül.

Felül barna, vöröses-sárga szegélyfoltokkal. 11. ástrarche.

— A hátsó száriij'on alul fehér hosszanti sáv van 12

— A hátsó szárnyon alul többnyire homályos vöröses-sárga

szegélyfoltok vannak 21

12. A hátsó szárnyon alul a ttl a szemsorig fehér sáv fut végig.

A szárnyak felül barnák, a hátsó szárny zugán néhány rozsda-

vörös pettyel. 12. JEuniedon.

— A hátsó szárnyon alul a ttl a szegélyig fehér sáv fut le.

A szárnyak felül zöldes-kék színek széles feketés- barna

szegélylyel (cT) vag}'' barnák (9)- Í3. Donzelii.

13. A rojt fehér vagy barnás-fehér 14

— A rojt feketével tarkított ; . . 18

14. A hátsó szárny alsó oldalán a szemsor és a szegélyfoltok

közt nincs fehér folt 15

— A hátsó szárny alsó oldalán a szemsor és a szegélyfoltok

közt fehér folt van . 16

15. A hím felül ibolyáskék, a nsténj^ barna, hátsó szárnya zugán
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vöröses-sárga foltokkal. Az elüls szániy alsó oldalának tövén

nincsen szem, a hátsón vöröses-sárga szegélyfoltok, fekete

szemsor és a tövön négy pett}^ látható. 7. Sephyrus.
— A hím felül világoskék, a nstény barna, hátsó szárnyán

felül és alul vöröses-sárga szegélyfoltokkal. Az elüls szárny

alsó oldalának tövén nincsen szem. 16. Amanda.
16. Az elüls szárny alsó oldalának tövén 1—2 szem, a hátsó

szárny szegélyén élénk vöröses-sárga foltok vannak.

15. Icarus.

— Az elüls szárny alsó oldalának tövén nincsen szem ... 17

17. A hím ibolyáskék, a nstény barna, vöröses-sárga szegély-

foltokkal. A hátsó szárny alsó oldalának vöröses-sárga szegély-

foltjai eltt fehér folt van. 19. Escheri.

— A hím fényl világoskék, a nstény feketés-barna. A hátsó

szárny alsó oldalának vöröses-sárga szegélysávja eltt a

középen fehér folt van. 17. Hylas.

18. A rojt kevéssé tarkított. A hím felül világos zöldes-kék, a

nstény barna, mindkettnél a szegély mellett fekete pontok

és halvány vöröses-sárga sáv van. A hátsó szárny alsó olda-

lának vöröses-sárga szegélyfoltjai eltt fehér foltok vannak.

14. Anteros.

— A rojt ersen tarkított 19

19. A hím fényl égszínkék, keskeny fekete szegélylyel a ns-
tény barna, vöröses-sárga szegélyfoltokkal. A hátsó szárny

alsó oldalát vöröses-sárga szegélyfoltsor és eltte fehér folt

díszíti. A rojt fehér és fekete. 20. Bellargtis.

— A hím fehéres-kék, széles fekete szegélylyel, a nsténj^ barna,

a hátsó szárnyon vöröses-sárga szegé^j^foltokkal. A hátsó

szárny alsó oldalának vöröses-sárga szegélj^foltsora eltt a

3. és 4. sejtben fehér folt van. A rojt fehér és barna.

21. Corydon.
20. A hátsó szárny fogazott. A felület világoskék, a hímen kes-

keny, a nstényen széles szegéljdyel, utóbbin azonkívül fe-

kete erekkel. Alul a hím fehéres-szürke, a nstény barnás-

szürke, apró szemfoltokkal és két sornyi halvánj^-szürke

szegélyfolttal. 18. 3Ieleager.

— A hátsó szárnj^ nem fogazott 26

21. A hátsó szárny vöröses-sárga szegélyfoltjai elmosódottak, az

elüls szárny tövén nincsen szem. A felület barna, a nstény
kissé világosabb és hátsó szárnyának zugán többnyire né-

hány elmosódott vöröses-sárga folttal. 22. Admetus.
— A hátsó szárny alsó oldalán nincsenek vöröses-sárga szegély-

foltok. A felület feketés-barna, a hím kissé kékes behintés.
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Alul világosszürke, a szegély mentén apró szemekbl álló

sorral. 26. minima.
— A hátsó szárnj^on alul nincsen vöröses-sárga szegélyfolt. A

hím kék, a nsténj^ barna 22

22. A hátsó szárny alsó oldalán a ttl a szegélyig fehér sáv

fut le. A hím fénjd világos-kék, széles fekete szegélylyel

;

a nsténj^ egyszín sötétbarna. 23. Danton.
— A hátsó szárny alsó oldalán nincsen fehér sáv 23

23. Alul szürke , 24
— Alul barna 25

24. Alul fehéres-szürke, tövén kékes-zöld behintés apró szem-

sorral. A hím felül ibolyáskék, keskeny fekete szegélylyel,

a nsténj^ barna, tövén ibolyás behintés. 25, Sébrus.
— Alul szürke, a szegélylyel párhuzamosan szemsorral. A hím

felül sötétkék, a nstény barna. 27. seniiargus.

— Alul világosszürke, az elüls szárnyon nagyobb, a hátsón

kisebb szemekbl álló sorral, a hátsó szárny töve zöld be-

hintés. A hím felül sötétkék, a nstény'- feketés-barna, a

szárnyak töve kék behintés. 28. Cyllarus.

25. A hím felül vöröses-kék, keskeny szegélylyel, a nstény
feketés-barna, tövén a szárnya többnyire kék behintés, el-

mosódott fekete pontsorral. Alul barnás-szürke, két sor szem-

szer szegélyfolttal és egj sor szemmel. 29. Alcon.

— A hím felül sötét-kék, széles feketés-barna szegélynél, a

nstény barna Qgj sor szemmel. 32. Arcas.

26. Az elüls szárnyon felül nincsenek fekete foltok. Felül vö-

röses-kék, széles szürke elüls és küls szegélylyel. Alul

világos-szürke, elmosódott sötét szegélyfoltokkal és q^j szem-

sorral ; az elüls szárn}'- szemfoltjai nagyobbak és a szegély-

lyel párhuzamosan sorakoznak. 24. Jolas.

— Az elüls szárnyat felül fekete középfolt vagy néhány fekete

folt díszíti 27

27. A hím felül sötétkék, széles fekete szegélylyel és fekete

középfolttal ; a nstény valamivel sötétebb. Alul barnás-

szürke, egy-egy sor szemszer szegélj^folttal és szemmel.

30. Etiphennis.

— A hím felül sötétkék, széles fekete szegélylyel, fekete közép-

folttal és egy sornyi hosszúkás fekete folttal. A nstény vala-

mivel sötétebb. Alul hamuszín, egy-egy szemszer szegély-

folt- és szemsorral. 31. Árion.



45

1. Lycaena (Lampides) boeticus hiírs.

LixxÉ, Syst. Xat. Ed. XII, p. 789 (1767). — Esper, Die eiirop.

Schmetterl. in Abbild. I, t. 27, f. 3, t. 91, f. 3.

A szárn^^ak vöröses-kék színek fekete szegélylyel (cT) vagy

sötétbarnák és srn kék behintések ($), a hátsó szárny a máso-

dik ér folytatásában hosszú farkszer nyulványnyal végzdik, ezeltt

pedig két (d") vagy 3—5 ($) halvánj^sárgás keret kék petty van.

Alul a szárny barnás-szürke, finom fehér harántos vonalakkal és

széles fehéres szalaggal, a hátsó szárny zugában azonkívül két kék

petty van, mely befelé sárgás-vörös szegély. Kifeszítve 25—35 mm.
Hazánkban ritka és eddig csak néhán}^ helyen figj^elték meg,

így^ Budapest, Pécs, Eperjes, Nagyszeben és Fiume vidékén és Dal-

mácziában (augusztustól októberig). Nálunk úgy látszik csak egy,

déli és keleti országokban azonban két ivadékban lép fel.

Petéje sárgás-zöld, hernyója zöld, hátán vörös vonallal és

oldalt fehér sávval. Tápnövénj^'ei a következk: sepr-zanót (Saro-

tliamnus vulgáris), sül-zaiiót {TJJex europaeus), rekettye {Genista), csiga-

fürt {Lujjinus mutahiUs), rozmaring (Rosnmrimis officinalis), csigacs

(Medicago sativa), borsó [Pisum sativum) és a dudafürt (Colufea arho-

rescens) magtokja. A báb barna, halvánj^abb pontokkal.

Elfordul a szomszéd országok közül Oláhországban YII és

Bolgárországban Y.

Elterjedési köre Eperjestl Görögországig és Tenerifától Farsis-

tanig terjed, elfordul azonkívül egész Afrikában és Ausztráliában.

2. Lycaena (Lampides) Telicanus Láng.

Laxg, Verz. Schmetterl. p. 47 (1789). — Hübner, Samml. europ.

Schmetterl. fig. 371—372, 553—554.

A szárn3^^k ibolyáskékek, keskenj^ fekete szegélylyel (cf) vagj?'

feketés-szürkék, kék tvel és fekete foltokkal ($). A hátsó szárny

második erén hosszú és keskeny farkszer nyúlvány van, mely eltt

két apró fekete pettj^ áll. Alul fehéres-szürke, hullámos fehér vona-

lakkal és a hátsó szárny zugában két ezüstös-zöld keret pettyel.

Kifeszítve 20-28 mm.
Hazánkban nagyon ritka, csak szórványosan figyelték meg, a

tenger melléken júliustól szeptemberig valamivel gyakoribb. Term-
helyei : Budapest, Diósgyr, Német-Bogsán, Mehádia, Buccari, Por-

toré, Növi és Fiume.

A hernyó bíborszín, hátán sötét vonallal. Hossza 16—18 mm.
július és augusztus hónapokban a réti füzényen {Lythrum saUcaria),

a közönséges csarapon {Calluna vulgáris), a somkórón {Melilohis albus)
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és a borsókás luczernán {Meclicago minima) található. A báb oker-

sárga, mindkét végén tompa.

Elfordul a szomszéd országok közül Isztriában (III, VII—VIII),

Tirolban, Krajnában és Karinthiában (VIII), Fels-Ausztriában, Szilé-

ziában és Oláhországban (IX).

Elterjedési köre Sziléziától Algirig és Portugáliától Amasiaig

terjed.

3. Lycaena (Lampides) halkanica Fkr.

Freyer, Neu. Beitr. Schmetterlingskunde. V, p. 63, t. 421, f. 1,

2 (1844). — psittacus Herrich-Scháffer, Syst. Bearb. Schmetterl. v,

Európa. I, p. 129, f. 220-223. (1844).

A hím szárnya ibolyakék, az elüls szárnyon néhány fekete

folttal, a nstényé barna, tövén ibolyás tünettel. Alul fehér, számos

feketés-barna apró folttal és vonallal és a hátsó szárny szegélyén

ezüstös pontsorral. Kifeszítve 22—24 mm.
Faunánkban csupán Dalmácziában és Herczegovina déli részé-

ben fordul el és itt éri el északi és nyugati irányban elterjedésé-

nek végs határát. A szomszéd országok közül csak Oláh- és Bol-

gárországban fordul el.

A hernyója ismeretlen, tápnövénye állítólag a Paliurus australis.

Elterjedési köre Dalmácziától Perzsiáig terjed.

4. Lycaena Argiades Páll.

Pallas, Reisen durch versch. Prov. russ. Reiches. I, p. 472

(1771). — Barrett, Lepidopt. British Islands. t. 10, f. 2a. — Tiresias

RoTTEMBURG, Naturforscher. VI, p. 23 (1775). — Esper, Die europ.

Schmetterl. in Abbild. I, t. 34, f. 1—2 (1777). — Amyntas Hübner,

Samml. europ. Schmetterl. íig. 322—324.

A hím szárnya vöröses-kék, keskeny sötét szegélylyel, a ns-
ténj'-é barna, némi kék behintéssel, hátsó szárn3^a zugában azonkívül

két vöröses-sárga petty van. Alul kékes-fehér, a hátsó szárny zugá-

ban a farkszer nyulvánj^ eltt 2—3 vöröses-sárga pettyel.

Hazánkban országszerte található, de seholsem gyakori. Két-

három ivadékban lép fel (április közepétl május közepéig, június

közepétl augusztus elejéig és augusztus második felében) és erdei

réteken röpköd.

A törzsalak (I. ivadék) meglehetsen nagy (30—32 mm.) A
nstény elüls szárnya közepén kék pikkelyekkel behintett. Egy
eperjesi példánj^ mindkét szárnya alsó oldalán a szegély mentén
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nagyobb fehér (nem fekeie) pettyek vannak, a hátsó szárny bels
szegélyén pedig két nagy vörös pont van. {db. ccieca Aign.)

Az ab. Folysperchon Brgstr. (I. és III. ivadék) egyaránt nagy

(20—26 mm.), azaz jóval kisebb mint a törzsalak ; a hátsó szárny

alsó oldalán lev két vörös folt nagj^OD apró. A nstény ersen kék

behintés.

Az ibolyakék ab. Coretas Ochs. az I. ivadékban 19—26 mm.,

a Il.-ban 22—29 mm. Alsó oldalán a vörös foltok hián3^zanak.

Eperjesnél gyjtött Dahlström oly eltérést (9), melynek szí-

nezése olyan mint a Lycaena Optilele-é^ az egész felület ugyanis kék

tünet, csak a hátsó szárny elüls szegélye fekete, {ab. jodina Aign.)

Budapesten, Szaáron és Eperjesen nem ritka az ab. decolorata

Stgr., ez feketés pikkelyektl sötétebb, fekete szegélj'e szélesebb,

fekete középfoltja nincs, alul fehéres-szüi^ke, vörös pettyeknek nin-

csen nyoma még az egészen fekete nsténynél is.

A hernyó vilá-gos zöld, hátán az áttetsz hátedény, oldalt

elmosódott sötét vonal látható. Hossza 18 mm. Június, augusztus és

szeptember hónapokban a hernyó a következ növényieken található:

sarlós és komlós luczerna {Medicago falcata és lupulina)^ koronafürt

{CoroniUa varia)^ szarvas kerep {Lotus corniculatus), rekettye {Genisfa),

nyúlhere {Anthyllis vulneraria) és borsó {Pisum sativum). Budapesten

júliusban a dudafürtön {Colutea arhorescens)^ annak magtokjában

figyelték meg. A báb világos barna, hátán fekete vonallal.

Hazai termhelyei: Budapest IV. 12-V. 19, VI. 19—VIII.
3, VIII. 14—30, Peszér, Szentes, Szeged, Arad, Nagyvárad, Párád,

Gyöngyös, Vácz, Pécs IV. 19-tl, VII. 14-tl, VIII, Szaár, Gyr,
Sopron VII—VIII, Pozsony V, VII-VIII, N. Levárd, Tavarnok IV,

VII, Verebély IV. 26—V. 5, VI. 27, IX. 7, Gács, Rozsnyó V. 18,

VII. 22, Kocsócz, Zsolna, Teplicz, Drietoma, Árvaváralja, Gölnicz-

bánya VII. 10-VIII. 14, Igló V. 12, Magas-Tátra VII. '22, Eperjes

V. 2—25, VII. 10—IX. 10, Szatmár V, Királyháza VII, Kassa V. 30,

Ungvár, Huszt VII, Berlebás (Máramaros vm.), Szent-Gothárd, Fo-

garas, Nagyszeben, Élpatak, Nagyág, Réa, Mehádia, Újszeged,

Vinkovcze, Lipik VII. 20, Dálja VIII. 7, Rajevomzel, Josipdol, Fiume

V és Dalmáczia.

A felsorolt termhelyek legtöbbjén az ab. Polysperdion és ab.

Coretlias is elfordul.

Elfordul az összes szomszéd országokban, így Alsó-Ausztriában

IV—V, VII-VIII, Fels-Ausztriában V—VI, Karinthiában VI—VIII,
Salzburgban VII—VIII, Morvaországban V, VII, Csehországban V,

Sziléziában IV—V, VII, Galicziában V, Bukovinában IV—V, VII—IX
és Oláhországban IV—V, VII-IX.

Elterjedt Königsbergtl Korzikáig és Párizstól Japánországig.
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5. Lycaeiia Árgus Linn.

Linné, Syst. Nat. Ed. X, p. 483, d (1758). — Idas Linné, 1. c.

p. 484, 9 (1758). — Aegon Sohiffermüller & Denis, Syst. Verz. d.

Wiener Gegend. p. 185 (1776). — Hübner, Samml. europ. Schmetterl.

fig. 313—315. — Argyrotoxus Bergstrasser, Nomenclat. u. Beschr.

Insecten. II, p. 77, t. 47, f. 3, 4 (1779).

A hím felül sötétkék, meglehetsen széles fekete szegélylyel,

a hátsó szárny szegélyén homályos fekete pontokkal és széles fehér

rojttal. A nstény barna, a hátsó szárny szegélyén vöröses-sárga

sávval és 4—5 fekete ponttal. Alul a hím szürke, a nstény világos

barna, a szegélyen fekete pontoktól kisért vöröses-sárga szalaggal

és eltte fehérszegély fekete szemsorral ; az elüls szárny közéji-

foltja fekete fehér szegélylyel, a hátsó szárny szegélyj)ontjai ezüstös

kék puiDÍllájúak. Az elüls és középs lábszár vége tüskével fegy-

verzett.

Hazánkban közönséges, 2—3 ivadéka van, mely a mezket,

réteket május közepétl június közepéig, június végétl augusztus

elejéig és szeptember elejétl október végéig népesíti be. Legnagyob-

bak az els ivadék példányai (27—29 mm.), míg a 11. és III. ivadék

példányai alig haladják meg a 19—24 mm.-t. Naplemente után f-
szálakon ülve százával található.

Meglehetsen állandó faj, mely ahg változik. Feltnbb eltérést

mutat egyik budapesti cT példány, melynek színe szürkéskék, fekete

szegélye pedig nagyon széles, különösen a hátsó szárnyon. Egy
eperjesi nstény elüls szárnya kékkel behintett, a hátsó szárnj^

fekete pontjai pedig egybefol3^tak.i

A pete gömbalakú, felül és alul . lapított, fehér; kitelel. A
hernyó karcsú, zöld vagy vöröses-barna, hátán vörös vonallal és

oldalt vöröses sávval. Hossza 18— 19 mm. Április, június és augusztus

hónapokban a következ növényeken található : fest rckettj'-e {Genista

iinctoria), lóhere (TrifoUum), sül-zanót (Ulex), iglicz {Ononis), balta-

virág {Hedysarum), baltaczim (Onoh'ycMs viciaefoUa Scop.), bükköny
(Vicia), dudafürt (Cohitea arborescens) . A hernyót a hang3^ák is

kedvelik és felkeresik. A báb világos zöld, hátán bíborszín vonallal.

Termhelyei : Budapest V. 15—VI. 14, VI. 22—VIII. 8, VIII.

30—X. 25, Peszér, Szeged, Arad V. 5, Peér. Nagyvárad, Beél, Deb-

reczen, Eger, Párád, Kisújszállás, Pécs VI. 7-tl, Keszthely, Pápa,

Szaár, Gyr, Fels-Löv, Sopron VI—VII, Pozsony VII—VIII, N.-Lé-

várd, Tavarnok V—VII, Verebély V. 15, IX. 7—10, Szhács, Gács,

Rozsnyó VI, Kocsócz, Árvaváralja, Gölniczbánj^a VII. 10—VIII. 12,

1 Ez a példány íiz ab.- coeruleocimeata EBEET-nck felel meg. — Szerk.



49

Aíagas-Tátra VI. 8, Eperjes V. 6—VI. 2, VII. 10 -VIII. 14, Ungvár,

Nagy-Bocskó V. 25—Vin. 21, Rahó VI. 11, Berlebás VII. 12, Bustya-

háza, Huszt, Kolozsvár VI. 3, Szent-Gothárd, Gyeké, Kovászna, Él-
patak, Nagyszeben VI. 7, Nagj^ág, Réa, Mehádia, Orsova VII. 1,

Temesvár, Fehértemplom VII. 28, Gerebencz, Vinkovce, Lipik VII.

20, Lic VI, Josipdol, Plitvica, Finme, Buccari, Növi.

Elfordul az összes szomszéd országokban : A.-Ausztria V—VI,

VIII, Karinthia, Szilézia, Bukovina VI—VIII, Salzburg és Morva-

ország VI—VII, Galiczia VI, Oláhország VI—VII, VIII.

Elterjedt Skandináviától Perzsiáig és Spanyolországtól Japánig.

6. Lycaena Argyrognonion Brgstr.

Bergstrasser, Nomenclat. u. Beschr. d. Insecten. II, p. 76,

t. 46, f. 2, t. 51, f. 7—8 (1779). — Árgus Esper, Die europ. Schmetterl.

in Abbild. t. 20, f. 3, t. 101, f. 5.

Elbbi fajhoz nagyon hasonló, a hím azonban nem otyan sötét-

kék mint az, a fekete szegély 'pedig keskenj^ebb. A hátsó szárny

szegélyén fekete pontok vannak, a rojt kesken}^, fehér. A lábszár

végén nincs tüske. A nstény barna, a hátsó szárny szegélyén fekete

pontokkal díszített vöröses-sárga sáv van, mely az elbbi fajénéi

tisztábban látható. Alul világos barnás-szürke, szegélj^én fekete pon-

toktól kisért vöröses-sárga szalaggal, az elüls szárny fekete közép-

foltja fehérszél, a hátsó szárny szegélyfoltjainak széle ezüstöskék.

Hazánkban országszerte gyakori erdei réteken. Két, kedvez
években három ivadéka repül, így Budajjesten május közepétl június

közepéig, július közepétl augusztus végéig és október elején repül.

Az els ivadék 30—32 mm. nagyságú. A hím ibolyáskék, nem
oly vöröses csiUogású mint a L. Árgus és a fekete szárnyszegély is

jóval keskenyebb mint annál. Rendszerint nagyobb mint a L. Árgus,

melynek hátsó szárnya mindig teljesen bekerekített, míg a L. Árgtjro-

gnonion-é közel az elüls szegélyhez inkább hosszúkásán megnyújtott.

Alul a L. Árgus fehéres-szürke, a L. Arg\jrognomon pedig világos

kávébarna.

A második ivadék kisebb, 24—30 mm. A szárny fekete szegélye

szélesebb. A hím ibolyásszín, alul zöldes-barna, a nstény alul kávé-

barna, a fekete pontok kisebbek, a vörös sáv keskenyebb és élénkebb

szín mint az els ivadéknak

A II. ivadék között ritkán tnik fel az élénkebb kék behintés

ah. Callargci Stgr. (Árgyrognomon Bergstr.), melyet Budapest, Po-

zsony, Verébéi}^, Lipik, Mehádia és Eperjes környékén figyeltek

meg, utóbbi helyen olyan nstényt is, mely fölül kékes, alul pedig



a hátsó szárnyon kevés, az elülsn pedig semmi szemfolt nincs.

Eperjesen fordult el az $ ab. argulus Frey is, mely fölül olyan

ibolyáskék akárcsak a hím.

A hernyó zöld, hátán fehér szél sötétbarna, oldalt a lábak

fölött vöröses-barna sávval. Hossza 16—18 mm. Május és júniusban

található a következ növényeken : hegyi lóhere {TrifoUuni montanum)^

mézkerep (Melilotus officinalis)^ rekettye (Genista germanica)^ baltavirág

(Hedysarum obscumm)^ szarvas kerep (Loüis corniciilatiis), hanga (Erica

vulgáris), kakasfej (Onohrycliis saiiva), seprzanót {Sarothamnus vul-

gáris). A hernyó különben szintén a hangyakedveltekhez tartozik.

Termhelyei: Budapest V. 19—VI. 14, VII, 14—Vili. 30, X. 6,

Peszér, Szeged, Arad V. 5, Nagyvárad, Beél, Belényes, Párád, Pécs V.

17-tl, és Vll. 14-tl, Gyr, Felslöv, Sopron és Pozsony, VII—VIII. N.-

Lévárd, Tavarnok VI—VII, Verebély VI. 17, Selmeozbánya VI, IX,

Szliács, Zólyom VIII. 4, Rozsnyó, Kocsócz, Árvaváralja, Gölniczbánya

VI. 11—VII. 31. Eperjes V. 6—VI. 2, VII. 10-VIII. 14, Zsadány, Sátor-

aljaújhely, Homonna, Jeszen, Vihorlat, Ungvár, Máramaros vm.,

Szatmár, Kolozsvár, Szent-Gothárd, Kovászna, Nagyszeben VI. 16,

Nagyág, Mehádia, Temesvár, GereBencz, Lipik VII. 20, Josipdol,

Plitvicza, Fiume.

Elfordul az összes szomszéd országokban : A.-Ausztria és

Karinthia (VII—VIII), Tirol, Csehországban és Sziléziában V, VIII—IX,

Bukovinában V, VIII és Oláhországban VII.

Elterjedt Skandinávia déli részétl Perzsiáig és Span3rolországtól

JajDánig.

7. Lycaena Sephyrus Friv.

Frivaldszky Imre, Magy." Tudós Társ. Evkönj^vei. II, p. 269,

t. 7, f. 1—2 (1835).

A hím felül ibolyakék, keskeny fekete szegéljdyel és a hátsó

szárny zugában apró fekete pontokkal ; a nstény barna, a hátsó

szárny zugában többnyire kékszogély vöröses-sárga foltokkal, 1—2
hasonló folt látható némelykor az elüls szárnyon is. Alul világos

szürke, a szegély mentén fekete pontokkal szegélj'-ezett vöröses-

sárga sávval és eltte fekete szemfoltsorral és a kett között fehér

szalaggal. Kifeszítve 25—30 mm.
Magyarországon eddig csak egyetlen hetyen figyelték meg,

Nagyág vidékén, a hol elterjedésének északi és nyugati határát éri cl.'

Hazája küKkibon Bolgárország, a honnan délkeletre Perzsiáig fordul el.
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8. Lycaena Optilete Kn.

Knoch, Beitr. z. Insecteiigeschichte, I, p. 76, t. 5, f. 2^6. (1781).

A hím felül sötét ibolyakék, keskeny fekete szegélylyel ; a ns-
tény feketés-barna, a szárnyak töve kék behintés. Alul szürke, a

szegélyen fekete pettyek ketts sorával és ezeltt egy sor nagy szem-
folttal ; a hátsó szárny zugában 1—2 fekete szél, sötétkék pupillás,

vöröses-sárga petty áll. Kifeszítve 25—30 mm.
Faunánkban elég ritka és eddig csak a Tátrából, Eperjes vidé-

kérl és Dalmácziából ismeretes, a hol július közejDétl augusztus

elejéig tzeges talajon található.

A hernyó halványzöld, vörös szrökkel fedett, oldalt fekete-

szél fehér sávval. Május és júniusban áfonyán (Vaccinmni oxycoccos,

uUginosum, myrtillum) él, melynek virágjával táplálkozik. A báb zö-

mök, halványzöld.

Elfordul szomszédságunkban Fels-Ausztria és Karinthiában

(VI—VIII), Tirolban (VII), Csehországban és Sziléziában (VI—VII)

és Bukovinában (VI, IX).

Elterjedt Skandináviától az Alpokig és Piemonttól Japánig.

9. Lycaena JBaton Bergstr.

Berqstrásser, Nomenclatur u. Beschreib. d. Insecten. II, p. 18,

t. 60, f. 6—8 (1779). — AmpMon Esper, Die europ. Schmetterl. in

Abbild. II, t. 53, f. 1 (1780). — Hylas Hííbner, Samml. europ. Schmet-

terl. fig. 325—327.

A hím felül vöröses-kék, fekete középfolttal és a hátsó szárny

szegélyén fekete pontokkal ; a nstény feketés-barna, tövén kék be-

hintés, a szegély mentén sárgás szél fekete foltokkal. Alul hamu-

szín, az elüls szárny szegélyén fekete pettyekkel, ezek eltt szem-

foltsorral és a középen folttal, tövén pedig szemfolttal ; a hátsó szárny

szegélyén vöröses-sárga sáv van, melyet fekete pontok kisérnek,

eltte pedig szemsor, a középen folt és tövén három petty van. A
nstény csaknem fekete, kék behintés. Kifeszítve 22—28 mm.

Magyarországon kevés helyen fordul el ; erdk szélén röpül

és pedig ritkán két ivadéka, az els május elejétl június elejéig, a

második július közepétl augusztus közepéig.

A hernyó világos zöld, hátán vörös vonallal és pontokkal.

Április és májusban található kakukfüvön {Tliymus serpylhmi és vul-

gáris) és a koronafürtön [Goronüla varia) ^ melyek magvával táplál-

kozik. A báb tojásalakú, agyagszín.

Termhelyei : Budapest V. 8—VI. 1, VII. 17—VIII. 18, Párád,

Pécs IV. 27—V. 31, VI. 30, Szaár VII. 17, Sopron V, VII, Pozsony
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V, VIII, Tavariiok V—VII, Verébéi}^ V. 25, Gács, Kocsócz, Eperjes

VI. 6—30, VII. 15—VIII. 8, Szent- Gothárd, Xagyszeben, Nagyág,

Mehádia, Vinkovcze, Lipik, Josipdol, Fiume, Dalmáczia.

Elfordul az összes szomszéd országokban : Alsó Ausztria

IV— VI, VIII, Karinthia V—VI, VII, Szilézia, Galiczia és Oláhország

V, vn.
Elterjedési köre Thorn-tól Algirig és Tibetig és Párizstól az

Altájig terjed.

10. Lycaena Orion Páll.

Pallas, Reisen durch versch. Prov. russ. Reiches. I, p. 471

(1771). — Telepliii Esper, Dio europ. Schmetterl. in Abbild. t. 41, f.

2. (1779). — Battus Hübner, Samml. europ. Schmetterl. fig. 328—330.

A hím felül sötétkék, elüls és küls szegélye valamint közéj:)-

foltja fekete ; a nsténj^ sötétbarna, tövén kék behintés, szegélyén

kék keret fekete pontsorral. Alul fehéres, három sornjá négyszcig

fekete folttal, a hátsó szárny két küls sávja között vörÖses-sárga

sáv fut le. Kifeszítve 24—31 mm.
Magyarországon nem ritka és többnyire két ivadéka repül erdei

réteken, az els április közepétl június végéig, a második július

közepétl augusztus közepéig.

Az I. és II. ivadék között nem ritkaat-ar. ornata Stgr., mely-

nél az elüls szárny szegélye eltt világos fehéres-kék keret fekete

szemfoltokból álló sor van. Ezt a változatot nálunk eddig csak Buda-

pesten, EjDcrjesen, Mehádián és Dalmácziában figyelték meg.

A második ivadék csaknem kivétel nélkül az ab. nigra Gerh.-

hoz tartozik, mely nagyobb, felül pedig majdnem vagy teljesen fekete.

Ezt a faj változatot Pech Jáxos fedezte fel BudaiDesten, ezenkívül csak

Mehádiáról, Gölniczbányáról és EjDcrjesrl jegyezték fel. Ide tartoz-

nak valószínleg a nagyon sötét fiumei példánj^ok is.

Egyéb eltérései közül felemlítend egj XDéldán,y, melynek hátsó

szárnyán fekete foltok, és egy másik, melynek hátsó szárn3^án kék

radiális sávok jelentkeznek (Anker Lajos).

A hernyó halván}^ zöld, hátán széles ibolyaszín sávval.

Áprilistl júliusig található a varjuhéjon {Sedum telepJiium és alhum)^

a levelek alsó oldalán, a hol ezeket és a növénj'' szárát rág'ja meg.

A m3a^mekoj)hil hernyó 11. gyrjén két fehéres kiölthet húsos

szarvacskával bir, mely a Camponotus puhescens nev hangya csiklan-

dozására vagy csipkedésére váladékot bocsát, melyet nevezett hang-ya

kedvel. A báb zömök, barnás- sárga, szárnj'hüvelye zöld.

Hazai termhelyei: Budapest IV. 11—VI. 29, VII. 11—VIII. 20,

Peszér V. 11—VI. 3, A^I. 30, VIII. 8—20, Arad, Rézbánya, Vaskóh,



Pécs IV."13—V. 25, Csolnok, Esztergom V. 22, Pozsony V, N.-Lévárd,

Tavarnok VI—VII, Verebély VI. 27, Gács, Rozsn}^© V. 10, Kocsócz,

Árvaváralja, Gölniczbán^^a V. 8

—

VI. 5, VII. 20, Sz.-Olaszi, Eperjes

VII. 1—30, Kassa, Szádel, Berlebás, Szent-Gothárd, Gyeké, Hosszú-

falu, Verestoron,y, Nagyszeben VII, Réa, Nagyág, Mehádia, Josipdol,

Plitvicza, Fiume IV—VI, VII és Dalmáczia.

Elfordul az összes szomszéd országokban : Alsó-Ausztria

IV—VII, Isztria és Karinthia V, Csehország, Morvaország VI—IX,

Szilézia V, VII, Bukovina és Bolgárország V.

Elterjedési köre Sziléziától Korzikáig és a Provence ti Pekin-

gig terjed. .

11. Lycaena Astrarche Beugstr

Bergstrásser, Nomenclatur u. Beschr. d. Insecten. III, p. 4,

t. 49, f. 7—8 (1779). — Medon Esper, Die europ. Schmetterl. in

Abbild. t. 32, f. 1, t, 55, f. 7. — Agestis Hiíbner, Samml. europ.

Schmetterl. f. 303—5.

A szárnyak feketés-barnák vöröses -sárga szegélj'^foltokkal, me-

Ij^ck a hím elüls szárnyán némelykor elenyészk, a nstényen min-

dig megvannak és alul nagyobbak. Alul hamuszín, a szegélyen

vöröses szalaggal, ezen belül e.gj sor fehérkeret fekete szemfolttal

és fekete középfolttal ; a hátsó szárny tövén 3 homályos folttal. Ki-

feszítve 24—30 mm.
Hazánkban hegyi és erdei réteken elég gyakori és két ivadéka

repül, egyik április közepétl június közepéig, a másik július elejé-

tl augusztus közepéig. A mehádiai példányok feltn nagyok.

A II. ivadék, var. calida Bell. (aesiiva Hb.), példányain a

pettyek szélesebbek és élesebben körvonalazottak, alul barnás. Ta-

lálták Budapesten, Kocsóczon, Eperjesen és Mehádián. Közte ritka

az egyszín barnás-fekete ab. allous Hb., melyet csak Budapesten és

Eperjesen figyeltek meg.

A pete gömbölyded, felül benyomott, zöldes-szürke. A her-

nyó világos-zöld, hátán bíboros barna sáv, oldalt bíborvörös dudor-

ral. Május és augusztus hónapokban található a gémorron (Erodium

cicutariiim)^ gólj^aorron {Geránium disseclnm és jpusülum) és a tetem-

toídón (HeUantlieiiiuiií).

Elsdijeként ismerjük az Apanieles Astrarche Marsh, nev
Braconidát.

Termhelyei : Budapest IV. 14—VI. 14, VII. 1-VIII. 14, Peszér

V. 11—VI. 14, IX. 9, Székelyhíd, Pécs V. 31—VI. 26, Sopron VII—
VIII, Pozsony V, VIII, N.-Lévárd, Rozsnyó V. 30, Kocsócz, Tavar-

nok, Babíagora (Árva vm.), Gölniczbánya, Magas-Tátra VII. 9, Zó-
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lyom vm., Eperjes V. 15—VI. 6, VII. 10—VIII. 6, Szatmár vm.,

Máramaros vm., Kolozsvár, Szent-Gothárd, Borszék VII. 20, Brassó

VI. 14, Segesvár VII. 28, Nagyszeben IX. 11, Nagyág, Mehádia,

Orsova VII. 1, Vinkovcze, Josipdol, PUtvica, Fiume V—VI, Növi,

Portoré.

Elfordul az összes szomszéd országokban : Alsó-x\usztriában

VIII, Karinthiában V, VIII, Tirolban VII, Morvaországban V, VIII,

Sziléziában V, VII—A^III, Galicziában V—VI és Bukovinában V,

VIII-IX.

Elterjedési köre Skandináviától Görögországig és a Himalájáig

és Gibraltártól Pekingig terjed.

12. Lycaena Eumedon Esp.

EsPER, Die europ. Schmetterl. in Abbild. t. 52, f. 2. (1780). —
CJiiron RoTTEMBüRG, Naturforscher. VI, p. 27 (1775).

A szárnyak sötétbarnák, a nsténynél vöröses-sárga szegély-

foltokkal, melyek némelykor csak a hátsó szárnyon jelentkeznek.

A rojt keskeny, szennj^es-fehér. Alul barnás szürke, a szegély mellett

fehéren szegélyezett vöröses-sárga foltsorral, eltte szemfoltsorral és

ettl a tig fehér sávval. Kifeszítve 30—35 mm.
Magyarországon eddig csak a felvidéken és a délkeleti felföl-

dön, a havasi tájban figyelték meg, így a Tátrában, Beszterczebá-

nyán, Rozsnyón, Árvaváralján, Alsó-Kubinban és Eperjesnél, továbbá

Marosújvár és Nag3'-szeben környékén.

A var. Fylgia SpANGB.-t (fehér tsugár nélkül) és az ab. Speyeri

Húsz (a középholdon kívül petty nélkül), csak Eperjesen találták,

a hol utóbbit Dahlström Gyula fedezte fel és Húsz Ármin írta le..

Május közepétl június közepéig röpköd nedves erdei réteken.

A hernyó ismeretlen, állítólag a gólyaorr {Geránium ]}ratense

éz xmrpiiremn) magvában él.

Elfordul Alsó-Ausztriában és Tirolban VII, Cseh- és Morva-

országban, Galicziában és Bukovinában VI—VII, Sziléziában és

Oláhországban VII—VIII.

Elterjedési köre Kristianiától a Pamir fensíkig és az Auvergne-

tl az Amur vidékéig terjed.
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Adaléka Magyar Tengermellék, Horvátország

és Dalmáczia lepkefaunájához.

Irta : f A. Aignee Lajos. i

Aligha van magyar zoológus, aki nem óhajtott volna szemé-

lyesen megismerkedni hazánk délnjaigati részének : a Magyar Ten-

germelléknek és Horvátország déli megyéinek faunájával. De nem
volt hiánj^ oly férfiakban sem, kik kutatásaikat kiterjesztették oly

területekre is, melyeket csak jogilag, vagy jogilag is csak részben

vallhatunk magunkénak (Dalmáczia, Bosznia és Herczegovina), de a

melyek faunáját, legalább entomologiai tekintetben, már évek óta a

magyar fauna kiegészít részének tekintjük (Rovartani Lapok. VIII,

1901, 179. 1. ; iX, 1902, 129. 1. ; Állattani Közlemények. I, 1902, 39. 1.).

Mieltt felsorolnám azokat a lepkefajokat, melyeket magyar
gjaijtk a jelzett területen megfigyeltek, elre bocsátom ama férfiak

névsorát, kik a területen kutattak, illetleg annak lepkefaunájához,

tudtommal, bármi adattal hozzájárultak, tekintetbe nem véve azokat

az adatokat, melyeket Mann József és mások német folyóiratokban

közzétettek. Azokat a kutatásokat sem vettem fig3'elembe, melyeket

a boszniai múzeum tisztviseli és a horvát tudósok végeztek.

A szóban forgó terület lepkefaunájához nagyon sok adatot

köszönhetünk Dr. Horváth GÉzA-nak, a Magyar Nemzeti Múzeum
osztályigazgatójának, kinek figj^-elme régóta irányult ezen tájakra.

Ö 1884, 1885 és 1886-ban Fiume környékén, 1890,*^ 1891 és 1892-ben

Modrus-Fiume és Lika-Krbava megj^ében kutatott, 1893 óta fleg

Növi körn3'-ékén, 1900ban Arbe szigetén is, 1901-ben Dalmáczia-,

Bosznia- és Herczegovinában, 1906-bau ivedig Dalmáczia több

pontján Hemipterákon kivül számos egyéb rovart is gyjtött. Lep-

kéket mellékesen majdnem minden álkpJommal gyjtött ugyan, de

1897 óta nagyobb számban is.^ 1901-ki útjában megismerkedett Arbe

szigetén Markovic Kristóf rabi tanítóval, kinek lepkegyüjteményébl

nagyobb számú adatot jegyzett fel, mel^^'ek közlését nekem engedte át.

A legtöbb adatot szolgáltatta Pável János, a Magyar Nemzeti

Múzeum preparátora, ki 1892 és 1893-ban Modrus-Fiume megyében,

1893, 1900 és 1901-ben pedig Lika-Ki^bava megyében, kivált a Velebit-

hegységben gyjtött s az utóbbi é^^ben mint Dr. Horváth Géza
kísérje, Arbe szigetét és Dalmáczia egyéb területeit is bejárta.

Fáradhatatlan gyjt volt Bmó Lajos, a M. N. Múzeum tb. re

1 Szerznek hátrahagyott irataiból. — Szerk.

2 Adatok a Magyar Tengerniellék lepkefaunájához. (Rovartani Lapok.

VI, 1899, 45—47 1.)
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is, ki 1885-tl 1891-ig csaknem minden évben gyjtött Fiume kör-

nyékén, 1892-ben Czirkvenicza és Zengg környékén, 1893-ban bejárta

Lika-Krbava megye nagy részét, gyjtve mindennem rovart, számos

lepkét is.

Több ízben járt területünkön Dr. Kertész Kálmán, a M. N.

Múzeum re, így 1894-ben Fiume környékén, 1899 és 1900 Noviban

és 1905 tavaszán a Velebit-hegységben Dipterákon kívül több lepkét

is gyjtött.

Lepkészeink közül Dr. Kiss István simontornyai körorvos

gyjtött 1905-ben Czirkveniczán, 1894-ben ugyanott jelen sorok írója

is és Ulbrich Ede, a budapesti tzsde ügyésze.

Coleopterologusaink közül Cerva Frigyes 1898-ban Boszniában
;

Wachsmann Ferengz, m. á. v. ffelügyel 1899 és 1900-ban Noviban;

Kendi Károly gyárigazgató 1904 óta Zavidovicon (Bosznia) és Csíki

Ern, a M. N. Múzeum re 1906-ban Dalmáczíában és Boszniában

gyjtött mellesleg lepkéket is, szintúgy mint Dr. Vángel Jen
pedagiumi igazgató is, ki 1905-ben bejárta a magyar Tengermelléket

és Dalmácziát.

Számos adatot köszönhetek Meissner Károly lepkésznek, ki

mint gyárigazgató több évig tartózkodott Fiúméban s annak kör-

nyékét buzgón kutatta ; adatait közlés végett átengedte nekem.

DoBiAsoH Ferencz zeiiggí rovarkereskednek, ki fleg Lika-

Krbava megyében gyjtött, szintén több adat köszönhet ; az általa

megfigyelt összes lepkék jegyzékét, sajnos, nem szolgáltatta be.

Lepkéket gyjtöttek még : Dr. Hasper Ferencz orvos Czirk-

veniczán és Damin Narczisz, a tengerészeti akadémia tanára Buccari-

ban, az elbbi egyébként fleg bogarakat, az utóbbi pókokat ; Bíró

Lajos útján Damin több faj példányai jutottak a M. N. Múzeum
birtokába.

Ezeken kívül területnket bejárták még : Moosáry Sándor, a

M. N. Múzeum ígazgatóre, ki 1877-ben Fiume körnj^ékének Hymen-
opteráit kutatta.

Dr. Chyzer Kornél, miniszteri tanácsos 1893 óta ismételten

gyjtött Fiume és Czirkvenicza környékén, 1905-ben pedig Zelenikán

fleg pókokat és skoriDÍókat (Rovartani Lapok. XIII, 1906, 91. 1.)

ToMALA Nándor budapesti fmérnök 1898-ban járt Boszniában

és Herczegovinában.

Kelecsényi Károly (Tavarnok) 1899-ben tett Boszniába és

Herczegovinába bogarászati kirándulást. (Rovartani Lapok. VII, 1900,

62. 1.)

BoGSCH János pozsonyi tanár 1901-ben Modrus-Fíume meg3''ó-

ben bogarakat gyjtött.

Dr. Brancsik Károly, Trencsénmogye tiszti forvosa 1904-ben



bejárta Dalmácziát, Boszniát és Herczegovinát bogarászati szempont-

ból. (Trencsén m. Term.-tud. Egyl. évk. 1904/5. 61. l.)

^gjéb tekintetben sem hanyagolták el zoológusaink a nevezett

területet. Ennek igazolásául csak a következ adatokat hozom fel.

Dr. Károly János, a M. N. Múzeum s. re 1871-ben gyjtött

halakat és hüllket ; Dr. Lendl Adolf, a M. N. Múzeum s. re,

utóbb orsz. képvisel 1894-ben Horvátországban és a mag3^ar Tenger-

melléken gyjtött pókokat és hüllket, Dr. Daday Jen, a M. N.

Múzeum s. re, utóbb megyetemi tanár, 1893 és 1894-ben, Dr. Pan-

TocsEK József pozsonjá forvos 1897-ben, id. Dr. Entz Géza egye-

temi tanár 1897 óta évrl évre, ifj. Dr. Entz Géza megyetemi tanár-

segéd pedig 1901, 1902 és 1903-ban a Quarnero mikrofaunáját kutatta.

Ujabban Dr. Méhely Lajos, a M. N. Múzeum igazgató re
1904 és 1905-ben a Kapela-hegységben hüllket, Dr. Sgós Lajos, a

M. N. Múzeum s. re pedig ugyanazon években a Tengermelléken

a Fiúmétól Zenggig elterül partvidéken Molluskákat gyjtött. Végül

pedig Dr. Madarász Gyula, a M. N. Múzeum igazgató-re 1898 és

1899-ben Növi környékén és Csörgey Titusz, az ornithologiai köz-

pont titkára Dalmáoziában tanulmányozta a madárvilágot.

Sokat gyjtött Boszniában, Herczegovinában és Horvátország-

ban Dr. Hensoh Andor is, a ki volt szíves gyjtött lepkéinek jegy-

zékét átadni, tehát ezen adatokat is felhasználhattam.

Adatok Magyarország bogárfaunájához.

Irta : Csíki Eknö.

Alábbiakban összeállítottam azon adatokat, metyek hazánk fau-

náját újabban gyarapították. Ezek részben irodalmi adatok, részben

a Nemzeti Múzeum gyjteménj^ébl kerültek el, de van egynéhány

melyre a végzett meghatározások közben akadtam.

Ezek a következk

:

Staphylinidae.

Acriilia angusticollis Reitt. — Velebit.

Edaphus Kaufmanni Reitt. — Fiume.

Astenus rutüvpennis Reitt. — Késmárk.
— {JEnrysunius) veleMticus Reitt. — Velebit.

Sijjalia DetibeU Bernh. — Brassó (Czenk), Alsó-Rákos.

Silphidae.

Nacropliorus interruptus Steph. ab. centriiiiaculatus Reitt, — Boles
(Laczó).



Histeridae.

Sapriniis semisiriatus Soriba var. subnitescens Biekh. — Újpest, Erdély.

Cantharidae.

MaWiinus flaveohis Payk. — Budapest, Hidegkút, Törökbálint, Brasane.

— mariiimus, Pio. — Rankfürd, Szováta.

MaUhodes atrainentarius Kiesw. — Fogarasi havasok : Nagy-Árpás.

Ostomidae.

Ostonia pubescens Er. — Döniös (Diener).

Endotnychidae.

Dapsa {Phylira) Fodori Csiia — Mária-Besny.

Btiprestidae.

Ptosiiiia undeciinmaculata Hbst. ab. novemmaadata Hbst. -- Magyar-

ország.

— — ab. maculiceps Pio. — Péczel, Debreozen, Peér.

— — ab. sexmacidata Hbst. — Budapest, Péczel, Isaszeg, Bártfa.

— — ab. quadrünaadata Pic. — Szádel.
— — ab. unifasciata Csíki — Pécs.

Sphenoptera parvida Cast. »fe Gory — Budapest.

Lampra ridüans Fabr. ab. immaadata Sohilsky — Budapest.

Buprestis rustica L. ab. bisornata Fleisch. — A törzsfaj között.

— — ab. himaculata Kr. — A törzsfaj között.

Buprestis liaemorrlioidalis Hbst. ab. qiiadristigma Hbst. — Borszék.

— novemmaculata L. ab. maculata Fabr. — Magyarország.

Melanopjliüa picia Páll. — Hajós, Debreczen, Fehértemplom, Herku-

lesfürd.

3Iordellidae.

Anaspis frontális L. ab. Melicliari Fleisch. — Tátra.

— — ab. Hopffyarimi Sohilsky — Tátra.

Ceratnbycidae.

Rosalíd alpina L. ab. Braiicsiki Lagzó — Libórcs-UdVard.

Saperda oclopmnctata Scop. ab. sexpnmctata Eleisch., Reitt. — Ruraa.

Chrysotnelidae.

Orsodacne lineola Panz. ab. Brancsild Lagzó. — Bolesó.

Cryptoc.cplialm lá-macidatas Sciineid. ab. nuKjyaranas Pic. — Budapest.

— frcnatus L^ucn. ab. notaiitliorax Pic. — Magyarország.



59

CurcuUonidae.

Cleonus excoriatus Gyllh. — Budapest, Isaszegh.

— punctiventris Germ. ab. stigma Sturm. — Budapest, Péczel,

Pilis-Marót, Nagyszeben.

Liosoma hosnicuni K. Dan. —• Máramaros.

Scarabaeidae.

Apliodius Kraátzi Harolü. — Klenak (Szerem vm. ; Diener).

Tricliius fasciatus L. ab. divisus Muls. — Fenyháza.

Különfélék.

Félszáz esztends rovartani társulat. A szentpétervári orosz

rovartani társulat márczius 11.-én ünnepelte alapításának 50. fordu-

lóját, mely alkalomból kiadta összes kiadványainak tárg^^mutatóját.

3Iagyar Entoniologiai Társaság. Végre nekünk magyaroknak

is lesz nemzeti rovartani társaságunk. Az új társaság május 4.-én

tartja alakuló ülését a Nemzeti Múzeum tanácstermében. Lapunk

következ számában errl bvebben fogunk olvasóinknak beszámolni.

Adatok néhány lepkénU elterjedéséhez. Alábbiakban néhány

lepke újabb termhelyiét közlöm, ezek Torontál és Vas megyébl
valók. A torontálmegyeí Óbéba környékérl valók: Cranibus luteellus

ScHiFF., Talis quercella Schiff., Pyralis farinalis Linn., Stenia pundalis

ScHiFF., NomopMla noctuella Schiff., Pleurota pyropella Schiff. —
Baltavár (Vas vm.) : Oletlireutes pruinana Hb. V. 21. — Rohoncz
(Vas vm.) ; Eupjlocamus monetellus Ld. cT, V. 31.

PiLLicH Ferencz.

Irodalom.

Coleopterorum Catalogus auspiciis et ausilio W. Junk editus a

S. Schenkling. Berlin, 1910. Pars 1—12.

A földkerekségrl ismert összes bogarakat fölsoroló katalógu-

sunk, eltekintve GBMMmaER és HAROLD-nak 1876-ban befejezett és

most már elavult 12 kötetes katalógusát, nem lévén, Junk berlini

könyvkiadó elhatározta egy ilyennek kiadását. Tekintettel arra, hogy

egy ilyen nagyszabású m csak hosszú id alatt készülhetne el, ha

azt egy ember állítaná össze, azért munkaielosztással akarják ennek

elejét venni. A nagy munka szerkesztését a kiadó S. Schenkling -re,

a német rovartani nemzeti múzeum rére bizta, a ki a földkerekség

összes neves speozialistáinak közremködésével a munka megjelené-
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sét és gyors befejezését biztosította. A munkatársak a következk

:

Alwartii, Arrow, Aurivillius, Bedel, Bernhauer, Bickhardt, Borch-

MANN, BOUCOMONT, BoURGEOIS, ClAVARBAU, CsIKI, FlEUTIAUX, FoWLER,

Gebibn, Gestro, Gillet, Grouvelle, Hagedorn, Horn, Jordán, Ker-

REMANS, KOLBB, LaMEERE, LeSNE, LÉVEILLE, MaRSHALL, OhAUS, OlI-

vier, Papé, Pig, Portevin, Raffray, Reitter, Ritsema, Roeschke, van

roon, rosseau, schaufuss, schenkling, schmidt, v. schönpeldt,

Schubert, Seidlitz, Sharp, Sicard, Spaeth, Wagner, Wbise, Well-
MAN, ZaITZBV.

A munka füzetekben jelenik meg, melyeidnek ára ívenként

Kor. 1-80, az egész munkára való elfizetésnél pedig ívenként Kor. 1'20.

Eddig a következ füzetek jelentek meg

:

1. R. Gestro : Rhysodidae.

2. F. BoROHMANN : Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae,

Lagriidae.

3. F. BoRCHMANN : Alleculidae.

4. M. Hagedorn : Ipidae.

5. R. Gestro : Cupedidae, Paussidae.

6. H. Wagner : Curculionidae : Apioninae.

7. H. V. Schönfeldt : Brenthidae.

8. G. VAN RooN : Luoanidae.

9. E. Olivier : Lampyridae.

10. E. Olivier : Rhagophthalmidae, Drilidae.

11. A. Lévbille : Temnochilidae.

12. E. Csíki : Endomj^chidae. Csíki.
*

Cmn. Schaii/uss: C. G. Calwers Káferbuch. Naturgescliichte der

KáferEuropas. Sechste, völlig umgearbeitete Auílage. Stutt-

gart (E. Schweizerbartsche Veiiagsbuchandlung, Nágele

& Dr. Sproesser) 1909, Lief. 10—15. (p. 67—88, 289-496).

A Rovartani Lapok XIV. és XV. kötetében ismertettem az új

Calwbr els kilencz füzetét, ez alkalommal az azóta megjelent füze-

tekrl akarok egyetmást elmondani. Ezekben a füzetekben szerz a

következ bogárcsaládokat tárgyalja : Clamhidac, Lepiinidae^ Platy-

psyllidae, Gorylopliidae^ SpJiaeriidae^ Tricliopterygidae, Hydroscapliidae,

Scap)Mdiidae, Histeridae, HydropliiUdae, Cantharídae, Dasyiidae, Cleridae,

Derodontidae, Byturidae, Ostomidae, Spliaeriüdae, NüiduUdae, Gucuiidae^

Cryptopliagidae, Erotylídac, Phalacridae, ThoricUdae, Lathridiidae.

A családok, a közönségesebb nemek és fajok leírásán kivül, meg-
találjuk az alcsaládok, nemzetségek és nemek meghatározására szol-

gáló kulcsokat 'és az összes palearktikus fajok felsorolását. A dlt
lapszámokkal ellátott bevezet részbl is megjelent egy kis rész,

mely a Németországban gyakrabban elforduló hangyák és P. Kuhnt
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tollából a bogárcsaládok meg-határozó kulcsát tartalmazza. A hangyák
meghatározó kulcsa jó kiegészít fejezet, melyre a gyjtknek a

myrmekophil bogarak hangyagazdájának megállapításánál van szük-

sége. A bogárcsaládok meghatározó kulcsa rövid és a szükséges

magyarázó rajzokkal bven illusztrált. A táblák közül 12 jelent meg,

(15— 17, 19—27), ezek elég jók és a szöveg kiegészítéseképen jó

szolgálatot tehetnek különösen a kezdknek. A munkát melegen
ajánlhatom az érdekldk figyelmébe. Egy-egy füzet ára 1 márka.

*
"

Csiia.

B. Jecmnel: Essai d'une nouvelle classification des Sil-

phides cavernicoles. (Archives de Zoologie experi-

mentáló et générale. 5. Série, V, 1910, p. 1— 48, fig. 1—23.)

A barlanglakó Sil|)hidák nemeinek meghatározására két évvel

ezeltt Reitter állított össze egy elég jó kulcsot (lásd : Rovartani

Lapok. XV, 1908, p. 91) és máris Qgj újabbról adhatunk számot.

Dr. Jeannel ugyanis megkísérelte fleg az ivarszervek szerkezete

alapján valami újat nyújtani. a BaiJiysciini nemzetséget mindenek-

eltt négy alnemzetségro osztja {Euryscaintí^ Gymnomorplü, Bracliy-

scapiti és Antrolio'pona), melyek jellemzése után a nemek meghatározó

kulcsát adja és áttekintést nyújt ezek származásáról. Tanulmán3^ában

nagyon sok új nemei állít fel, a régi Baíhyscia-nemet pedig teljesen

feldarabolja. A czikk végén közli a Bathysciák katalógusát, mely
szerint a mi fajaink következleg oszlanak meg :

I. Eliryscapiti, JPhaneropella Jean.

j j 7 7j T Lesinae Reitt.
Adelopsella Jean.

bosnica Reitt. Bathysciotes Jean.

Bathysciola Jean.
{Khevonhiillcri Mill.)

subsp. croatica Mill.
silvestris Motsch.

Bholeuonella Jean

Erheri Schaup.

subsp. Horváthi Csíki.

Speonesiotes Jean.

narentiniis Mill.
Ganglbcmeri Apfb.
«... ~^7^».„,-„ n.„^x^ subsp. hh'sufAts Jean
curzolensis üanglb. ^

dorotkaniis Reitt.

issensis Aíüll.

PaganeUii Ganglb.

Bathyscia Schiödte. Gobanzi Reitt.

n. Gi/tnnotnorphi.

Proleonhardella Jean.

Matzenaueri Appb.

montana Schiödte.

subsp. liungarica Reitt.

subsp. Apfelbecki Ganglb.

var. jablamcensis Ganglb. Leonliardella Reitt.

Bathyscidius Jean, angulicollis Reitt.

tristicidus Appb. subsp. Setnikana Reitt.
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Anillocharis Reitt.

OUonis Reitt.

subsp. plutonius Reitt.

Fholenonopsis Appb.

herculeanus Reitt.

setipennis Appb.

Ganglbmieri Appb.

Grahoivskii Appb.

Silphanillus Reitt.

Leonliardi Reitt.

III. Brachyscapiti.

3Iehadiella Csuvi.

Páveli Friv.

Drimeotus Mill.

Ormayi Reitt.

Chyzeri Bíró.

Entzi Bmó.

Kovácsi MiLL.

Uorváthi Bíró.

sub. Periceus Kr.

Eraalzi Friv.

JPholeuon Hampe.

angufíticolle Hampe.

leptoderum Friv. (Hazayi Friv.)

subg'. Parapholeuon Ganglb.

gracile Friv.

Imngarieum Csíki.

Sophrochaeta Reitt.

insignis Fkiv.

Merldi Reitt.

ReiUeri Friv. ^

ProleonJiardia Jean.

Neumanni Appb.

Charonites Appb.

Malzenaucri Appb.

Adelopiclius Appb.

Sequensi Reitt.

LeonJiardia Reitt.

Hilfi Reitt.

ReiUeri Breit.

Haplotropidius J. Mull.

puhescens J. Mull.

Taxi J. Mull.

subinflatus Appb.

Apholeuonus Reitt.

longicoUis Reitt.

nuclus Appb.

subsp. Sturanyi Appb.

Protobracliarthron Reitt.

Reitteri Appb.

Grahoivskii Appb.

Parapropus Ganglb.

sericeus Schm.

Pfeiferi Appb.

Ganglhaucri Ganglb.

subs. humeralis Apfb.

Spelaeodromus Reitt.

Pl'uto Reitt.

IV. Antroherpona,

Spelaeobates J. Mull.

Novaki J, Mull.

pharensis J. Mull.

Peneckei J. Mull.

Kraussi J. Mull.

Antroherpou Reitt.

r.ylindricolle Appb.

subsp. tlioracicum Appb.

Matzenaueri Apfb.

subsp. laiipenne Appb.

Dombrowskii Apfb.

Ganglbaueri Apfb.

Matulici Reitt.

stenocephalum Apfb.

piygmaeuvi Apfb.

Hnrmanni Appb.

subsp. liypsophilum Apfb.

Lorcki ZoNF.

Leonliardi Reitt.

Csíki.
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S. 33. — E.Csihi: L. A.-Aigner. 1840—1909, — Am 19. Jimi

1910 cntriss der Tod nicht niir den Redacteur dieser Zeitschrift,

sondorn aiich einen der wirksamsteii Entomologen Ungarns. Aigner

WLirdo den 11. II. 1840. in Nagy-Jécsa (Comitat Torontál) von adeli-

gen Eltern geboren. Lernte in Temesvár und trat naoh Absolviorung

der Schulen in den Kaufmannstand, er wurde Buchhándler. Zuerst

lernte er dieses Fach in Budapest, ging aber bald na eh Leipzig,

Kohl und Stuttgart, von wo er 1866 zurückkam und in Budapest

eine Buchhandhuig eröffnete, die bald eine der ersten wurde. Neben-

bei befasste sich Aigner auch mit Literatur und wurde durch seine

Übersetzungen von Petfi's Gedichten und A-^olksliedern ins Deutsche

bald bekannt. Die Petfi-Gesellschaft wáhlte ihn 1876 zu seinem

Mitgliede. Er gründete mehrere Zeitschriften historischon, biblio-

graphischen und litterarischen Inhalts und den „Ungarischen Buch-

hándler-Vérein '•' und dessen Fachblatt „Corvina'^ lm verdankt die

Freimaurerei in Ungarn ihre Geschichte, welche zuerst in ungari-

scher, spáter aber auch in deutscher Sprache erschien. Ende der

80-er Jahre liess er den Buchhandel auf und wendet sich ganz der

Entomologie, speziell Lepidopterologie zu. Bald wird er einer der

fleissigsten Arbeiter auf diesem Gebiet, publiziert auch viel in den

„Természetrajzi Füzetek", „Rovartani Lapok" und anderwerts. Seine

wichtigsten Werke lepidopterologischen Inhalts sind die „Geschichte

der Lepidopterologie in Ungarn" (1898) und die ungarische Bear-

beitung des Schmetterlingbuches von Berge. Er hinterliess eine

grosse Lepidopterensammlung über derén Hinbleib aber noch nicht

verfügt wurde.

S. 37. — A. Schmidt: Crambus hungaricus. — Verfasser

bringt die Beschreibung dieses Schmetterlinges in ungarischer Sprache

(deutsch siehe : Archívum Zoologicum. I, 1909, p. 31).

S. 38. — JE.Csiki: Beitráge zur Spinnenfauua Sieben-
bürgens. — Verfasser záblt einige Spinnen auf die er wáhrend

seiner Exkursionen sammelte und derén Bestimmung er Herrn Prof.

KuLczYNSKi (Krakau) dankt.

S. 40. — t L. A.-Aigner: Die Tagfalter Ungarns. XXXIV.
— Verfasser behandelt fortfahrend die Gattung Lycaena^ wovon aus-

ser der Bestimmungstabelle, die Beschreibung von 12 Arten gégében

wird.
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S. 55. — i L. A.-Aigner: Beitrág-e zur Lepidopt^ereil-

fauna des ungarischen Littorale, von Kroatien und Dal-

mát ien. — lm Nachlasse des Verfassers fand sich diese fertige

Arbeit vor, die jené Schmetterlinge aufzáhlt, die von Dr. Gr. Horváth,

J. Pável, L. Bíró, Dr. K. Kertész, Dr. I. Kiss, F. Cerva, F. Wachs-

MANN, K. Kendi, E. Csíki, F. Dobiasch, K. Meissnbr, Dr. F. Hasper,

Dr. a. Hensch und underen im betreffenden Gebiet gesammelt wur-

den. Das Verzeichniss folgt náchstens.

S. 57. — E.Csiki: Nachtrag zur Káferfauna Ungarns.
— A^erfasser záhlt einige Coleopteren auf, die in neuerer Zeit aus

der Fauna des Landes festgestellt wurden.

Kleine llitteitungeii.

S. 59. — Es wird berichtet, dass die lí.ussiscJie Entomologische

Gesellschaft in St.-Petersburg am 11. Márz 1910 ihr fünfzigjáhriges

Jubileum feierte.

S. 59. — Die „JJngarische Entomologische GesellscTiaft" hált

als eingetragener Vérein am 4. Mai d. J. ihre constituirende Ver-

sammlung.

S. 59. — F. Pillich: Daten zur Verbrcitung einiger

Schmetterlinge. — Verfasser záhlt einige Lepidopteren auf die

er bei Óbéba, Baltavár und Rohoncz (in Ungarn) sammelte.

Literattir.

S. 61. — Es werden Arbeiten von Dr. R. Jeannel, der Coleo-

pterorum Catalogus (Heft 1—12) und Lieferung 10—15 von Calwer-

Soi-iAUFUss Káferbuch besprochen.
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XVII. KÖTET. 1910 MÁJUS-AUGUSZTUS. 5-8. FÜZET.

Magyar Entomologiai Társaság.

A míg a külföldön majdnem minden városnak meg van a maga
rovartani társasága, addig hazánkban egy ilyent hiába kerestünk,

pedig ilyennek létezését nagyon is nélkülöztük. Rovarászaink a kü-

lönféle természettudományi társulatokban nem találták azt a támo-

gatást, melyre tanulmányaikhoz szükségük volt. Azért a budapesti

rovarászok közül néhányan már évek óta buzgólkodtak azon, hogy
a magyar rovarászokat közelebbi érintkezésbe hozzák egymással,

hogy egymást megismerhessék, egymást támogathassák.

Miután az elmunkálatokkal annjnra voltak, hogy az els njal-

vános lépést megtehessék, az elkészít bizottság nevében Dr. Horváth
Géza elnök. Csíki Erxö, Dr. Kertész Kálmán és Mihók Ottó 1910.

évi május 4.-ére meghívták a magyar rovarászokat a „Magyar
Entomologiai Társaság" alakuló gylésére.

A Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósági tanácstermében ez

alkalomból mintegy félszáz entomologus gylt össze, kiket az el-

készít bizottság nevében Dr. Horváth Géza üdvözölt és a tanács-

kozást a következ beszéddel nyitotta meg

:

Tisztelt uraim !

Engedjék meg, hogy mint az elkészít bizottság elnöke szót

emeljek és szíves megjelenésüket megköszönve, melegen üdvözöljem.

A meghívókból értesültek, hogy mai összejövetelünknek mi a

czélja. Szíves megjelenésükbl bízvást merem következtetni, hogy ezt

a czélt, t. i. egy Magyar Entomologiai Társaság megalakítását helye-

selni méltóztatnak.

Egy entomologiai társulat megalakításának eszméje már ismé-

telve felmerült a budapesti entomologusok körében. Az évek óta

vajúdó eszme végre annj^ira megérett, hogy a megvalósítás ideje

most már megérkezett. Budapesti entomologus szaktársaink majdnem

Rovartani Lapok. XVII, 5—8. (1910. VIIT. 30).
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kivétel nélkül arra a meggyzdésre jutottak, hogy valóban itt az

ideje annak, hog}'' a magj'-ar entomologusok szintén egy külön ento-

mologiai társulatban tömörüljenek.

Hiszen tudjuk, hogy mennyi sok entomologiai társulat létezik

és virágzik Európaszerte. Nemcsak a nagy nemzeteknél, az ango-

loknál, francziáknál, németeknél, olaszoknál, oroszoknál vannak már

régóta fennálló entomologiai társulatok, hanem még a kisebb nem-

zeteknél is. Külön entomologiai társulataik vannak a belgáknak,

hollandusoknak, svédeknek, dánoknak, st még a cseheknek is.

Mintegy 3 év eltt már Kairóban is megalakult egy entomologiai

társulat, az egyiptomi entomologiai társulat.

Hát csak épen mi magyarok legyünk annyira elmaradva ?

Vájjon nem lehetne-e a magyar entomologusokat szintén egy társu-

latba összehozni? és egy magyar entomologiai társulatot megalakitani?

Én azt hiszem és sokan azt hisszük, hogy ez igen is lehet-

séges. Megvan hozzá minden elfeltétel.

Hazánkban és magában Budapesten annyi buzgó és érdemes

entomologus van, hogy könny szerrel megteremthetjük a magyar

entomologusok társulati szervezetét.

Az eutomologia különben sem volt soha idegen hazánkban és

a magySiT földön már Lixné ideje óta mindig voltak szakavatott

entomologusok.

Az els magj^'arországi rovarokat már 1772-ben, tehát hat évvel

Linné halála eltt Scopoli János irta le, a ki akkor a selmeczi bányá-

szati akadémia tanára volt. 1782-ben Dr. Conrád József, Sopron

városának orvosa, Sopron környékén gyjtött 30 bogárfaj leírását

adta. 1783-ban Pillér Mátyás és Mitterpacher Lajos budai egye-

temi tanárok szlavóniai bogarakat irtak le. 1795-ben Schönbauer

József hazánk egyik speczialitásának, a kolumbácsi légynek els

monographiáját adta ki.

Ekkor vette kezdetét a fvárosban az intenzívebb entomologiai

élet. Tudomásunk szerint akkor, t. i. a 18-dik század végén és a

19-dik század elején, négy buzgó rovarász foglalkozott Budán rovar-

gyjtéssel, u. m. KoY Tóbiás, Böhm János, Holzer és Frenreisz.

Azóta aztán sohasem szakadt meg itt a fvárosban az entomologiai

munkásság, a mel^mek vezéralakjai elbb Frivaldszky Lmre, utóbb

Frivaldszky János voltak. Rendkívül érdekes és gazdag rovarfaunáuk

ide édesgetett több külföldi gyjtt is, akik aztán nálunk állandóan

meg is telepedtek. Ilyenek voltak: a KiNDERMANN-ok, HABERHAUER-ek

és AxKER-ek.

Most már szép számmal vannak nálunk szorgalmas rovargj'üjtk

nemcsak a fvárosban, hanem a vidéken is. St vannak a rovartan-

uak oly kiváló míveli is, akiknek neve és tudományos munkássága
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még a külföldi szakkörökben is általános tiszteletben és elismerés-

ben részesül.

Mindez azt bizon^átja, hogy az entomologia hazánkban már

régóta termékeny talajra talált. Mi rajtunk van most a sor tisztelt

uraim, hogy ebbe a talajba a Magyar Entomologiai Társaság cseme-

téjét a mai napon beleültessük. Avval a bens óhajtással, hogy ez a

mai csemete-ültetésünk jól sikerüljön, és hogy az ültetend csemete

erteljes fává növekedve, a magyar név dicsségére és az entomo-

logia hasznára majdan dúsan virágozzék és gyümölcsözzék, még
egyszer köszönöm szíves megjelenésüket és kérem, hogy mai alakuló

ülésünk vezetésére elnököt választani méltóztassanak.

Dr. Horváth Géza nagy tetszéssel fogadott megnyitója után

MocsÁRY Sándor indítványára az alakuló ülés elnökévé ugyancsak

Dr. Horváth Gézá-í, jegyzjévé pedig Csiia ERNö-t választották meg.

Az elnök elfoglalván helyét elssorban felteszi a kérdést, hogy

a megjelentek kívánják-e azt, hogy a Magyar Entomologiai Társaság

megalakuljon. Ennek elhatározása után következett az alapszabályok

tervezetének felolvasása és pontonként való tárgyalása majd pedig a

tisztikar és választmány megválasztása.

Az újonnan megalakult Magyar Entomologiai Társaság els tiszti-

kara és választmánya egyhangú választás után a következ lett

:

Tisztikar

:

Elnök : Dr. Horváth Géza.

Alelnökök : Jablonowski József,

MocsÁRY Sándor.

Titkár

:

Csna Ern.
Pénztáros : Dr. Kertész Kálmán.

Jegyz : Szombathy Kálmán.

Könyvtáros : Dr. Bolicay' István,

Választmány :

Dr. Baudisz Antal. Szlabey Ern.
DiENER Hugó. Szépligeti Gyz.
GöTZELiMANN TiVADAR. ToMALA NÁNDOR.

Dr. Kertész Aba. Dr. Vángel Jen.
Kuthy Dezs. Wachsmann Ferencz.

MmóK Ottó. Ulbrigh Ede.
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Coleopterologiai jegyzetek.

Irta : De. Kaufjiann Ern.

1. Homaloplia ruricola myrmecophil ? — Ez év június hó

8-án a palicsi tó mellett elhúzódó zentai ország-ut északi árokpartján,

daczára a sok eszés miatt annyira g'yarló rovaresztendnek, egy

körülbelül 2 négyzetméternjü területen, szokatlan nagy mennyiség
Homaloplia ruricolá-ra, bukkantam. Ezek e kicsiny, fvel csak itt-ott

ellepett területen, a déltáji verfényes napon ersen rajzottak, t. i.

ide-oda röpködtek, de mindig e terület határai közt. Ugyan e helyen

a Formica rufa L. hangya fészkének kendermag-nagyságú, egymástól

2—4 cm. távolságban nyíló kijáratait találtam, melyeken a hangyák,

élénken közlekedtek. Közelebbrl vizsgálva a nyílásokat, azokból a

hangj^ákon kivül Homaloiiák is bujkáltak ki s e terület fölött egész

sereg H. ruricola röpködött, de mindegyik csak rövid, 20—30 cm.

távolságra, mire a földre, vagy a fszálakra ereszkedve, gyorsan

idestova futkostak, mintha valamit keresgélnének. Ezek leginkább

hímek voltak s ugy látszott, hogy párosodás céljából keresték a

nstényeket, mert midn a hangyafészek nyiladékából egy nstény
elbujt, azonnal 3—4 hím is ott termett s mindjárt párosodtak is. —
Pár perez alatt az exhaustorral 100-nál több példányt fogtam össze.

Nem hagyott békét a kíváncsiság s ebéd után, bár az es fenye-

getett, azonnal ismét a helyszínére mentem. Most már egyetlen egy

Homaloplia sem volt látható. Felástam a fészket fenékig s a járatokban

még 6 db. Homaloplia-i találtam, melyeket a hang3'ák közömbösen

trtek.

Nincs róla tudomásom, hogy ezt az érdekes rovarbiologiai

jelenséget valaki már észlelte volna ; ezen egyetlen rövid megfigyelésbl

pedig nem voltam képes e két rovarfaj életfolyása közt valamely

összefüggést kiböngészni, de úgy hiszem, hogy mégsem a véletlenség

volt az, a mi e két, egymástól annyira különböz rovarfajt ezen fel-

tnen kicsiny területen összehozta, mert e napon egyetlen Homa-

lopliá-i sem találtam az egész környéken, bár az id es nélkül

szépen kiderült.

2. Saperda scalaris. — Ez a szép czinczérfaj tudvalevleg a

njárfában él, már t. i. a lárvája s még a kiterjedt nyiresekben sem

tartozik a gyakori fajok közé ; annyival is inkább feltnt nekem, hogy
az ebédlszobámban ez év február hó 8-án, úgy déltájban, a kis

macska valamely darázsforma állattal játszott a padlón, mely azután

nagy meglepetésemre egy szépen kifejldött nstény Sáperda scalaris

volt s most ott díszeleg a gyjteményemben.
Nem tudom elképzelni, honnan került e rovar ide, mert sem él,

sem száraz nyírfa az egész vidéken s az egész épületben nem fordul
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el, st ezt a fajt 35 év óta itt egyáltalában nem is találtam. Meg-

lehet, hogy a nyírfán kivül e bogár tán más fában is elfordul, de

még ez esetben is felette érdekes volt ez a jelenség.

3. CeutJiorrhynchíis chlorophaniis Roug. és C. ignitus Germ.

annyira hasonlítanak egymáshoz, hogy e két faj elkülönítése közön-

séges nagyítóüveggel alig lehetséges, mig igen ers nagyítás mellett

pl. górcsvel IV-es szemlencse és 3-as tárgylencse (Reichert) alatt

élesen és határozottan szétválaszthatok :

C. ignitus. A szárnyfedk rovátkáinak köztércséi keskenyek,

5—6-szor hosszabbak mint szélesek, a csúcson hegyes pikkelysertékkel

gyéren fedettek ; az eltör felületén végig húzódó széles sekély

csatorna elüls fele mélyebb. A bogár ersen fényl, az orrmány

smaragdzöld.

G. clüoroplianus. A szárnyfedk pikkely sertéi srbbek, széle-

sebbek, csak 3—4-szer hosszabbak mint szélesek, a csúcson tompák,

itt-ott villaszerüleg va^y rövid sepralakuan behasítottak. Az eltör

hosszanti csatornája csak gyengén fejlett s elüls fele alig mélyített.

Kevésbé fényl mint az elbbi faj, az orrmány fekete.

Más különbség e két szép, smaragdzöld- szín faj között nincsen.

A G. ignitus inkább délvidéki (Fiume, Isztria, Dél-Horvátország) ritka

rovar, mig a G. clilorophanus nálunk elterjedt, st némely évben nem
is olyan ritka. Az a körülmény, hogy e két fajt együttesen nem
találtam soha, határozottan faji különbség felvételére jogosít, bár e

e fajok sok gyjteményben összetévesztve foglalnak helyet.

4. Peritelus familiáris és 3Iylacus seminuliini. — Teljesen

bebizonyított dolog, hogy e két rovar, mely mindig együttesen fordul

el, tisztán csak kovahomokos területen élhet. — Még 1880-ban

tettem velük egy dönt kísérletet. Azon évben a kélesi (Bácsmegye)

még akkor javarészt futóhomok területen, milliónyi példányban jelent

meg ez a két bogárfaj, de valamely észrevehet mezgazdasági kárt

nem okozott. Több száz él példányt helyeztem két hernyóskatulyá-

ban friss f közé s ezeket szerencsésen élve el is hoztam Mecsek-

szabolcsra. Itt ezeket részint nehéz agyagtalaj ú, részint mészhomokos
sivár, jószágtól nem igen járt legelterületen bocsátottam szabadon,

még pedig három különböz helyen. — A rákövetkez években

szorgalmasan kerestem a rovarokat a kitevés területén, de soha

egyetlen egy példányát sem voltam képes feltalálni. Másrészt a sza-

badkai határban is azt tapasztaltam, hogy nehéz, homokmentes
talajokon, a mink e vidéken csak itt-ott találhatók, e rovarok nem
fordulnak el, mig a legközelebbi homokos területeken már nagy
mennyiségben találhatók. Ezekbl világos, hogy e két rovarfaj kizá-

rólag kovahomokos talajhoz van kötve.

5. JBacanius rhotnhophorus Aub. és J3. Soliman Marsh. —
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E kis ritka Histerida az európai faunához tartozik, mig- a kaukázusi

consobrinus Aub., melyet Petri, mint Erdélyben elfordulót tévesen

sorol fel (Ganglbauer, Die Káfer von Mitteleuropa. III, p. 403) szo-

rosan véve európai fajnak nem mondható.

Az irodalomban, úgy látszik, zavar uralkodik a két faj meg-

határozása körül, mert az elttem fekv, Pécs környékén gyjtött és

Reitter által B. rlioinboxjliorus-nak meghatározott 2 példány nem felel

meg a rendelkezésemre álló, különben elég terjedelmes irodalomban

leirt fajnak. — A gyjteményemben lev Bacanius leirása fbb jelie-

geiben a következ :

Sötét rtbarna, gyengén fényl, a csápbunkók, lábak, váll- és

szárnycsúcsok valamivel világosabbak, a szárnyfedk töve és varrata

vonalosan, a paizsocska kornyéke elmosódottan sötétebb. A fej fino-

man, elég srn pontozott ; a fejpaizs a homloktól egy a csápt alsó

szélétl kiinduló, felfelé gyengén, inkább tompa szegletben iveit, a

közeidén jól benyomott gödröcskével ellátott éles vonalas varrattal

elkülönített. Az eltör felülete egyenletesen, ersen domború, elég

srn és ersen, az oldalak felé finomabban jDOntozott, minden
egyéb jelleg nélkül; oldalai elül és oldalt finoman szegélyezettek,

szorosan a szárnyfedk tövéhez fekszik. Górcs alatt (3-as object.,

IV- es ocular) a pontok közterei simák és minden pont fenekébl egy

rövid hegyes, fehéres serte nyúlik hátrafelé. Paizsocska még górcs
alatt sem található. A szárnyfedk ugj^anolyan srn, de ersen pon-

tozottak mint az eltör. A paizsocska helyétl valamivel hátrább, a

varrattól kiindulva, mindkétoldalt rézsút, ki- és hátrafelé a szárny-

fedk szélességének egy harmadáig haladva, innét ismét szögletben

rézsútosan hátrafelé a szárnyvarratokhoz húzódva s ott a varrat

közejDe eltt ismét összetalálkozva, egj durva pontokból, itt-ott ren-

detlenül elhelyezett szemcsékbl álló, nem egészen egyenes, de nagy-

jában véve jól kivehet mesgyevonalat látunk, mely egy oly rhombos

teresét zár körül, melynek rövidebb átméret szögletei a szárnj^var-

raton vannak. Ez a terület ersebben fényl s rajta ritkásan, itt-ott

csaknem hosszanti vonalsorban álló finom pontozat látható ; elüls

fele a határmesgj^'e szélein kissé, de élesen határolva lelapított, mig

hátsó felének határai csak elmosódottan lapulnak el. A rovar hossza

1 mm. A többi jellegeiben különben megegyezik a Leconte által leirt

Bacanius-nemmel.

A leirt faj tehát két f mozanatban üt el az irodalomban leirt

nemi és faji jellegektl. Elször is a homlok a fejpaizstól éles, a

közepén gödröcskévé kiszélesedett vonalas varrat által van elválasztva,

holott Leconte szerint a homlok a fejpaizszsal varrat nélkül van

összeforrva. Másrészt a szárnyfedkön észlelhet és felette jellemz

rhombos, hogy úgy mondjam : „rehef" rajzolat oly feltn, hogy a
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ki azt egyszer látta, soha el nem feledheti. Már pedig" Reitter ezt a

bog'arat határozottan Bacanius rhomhopliorus-nak. ismerte fel, holott az

irodalomban ez a faj az eltör fölületén, a paizsocska eltt viseli a

jellemz rhombos téreset, mig az én példánj^aimnak ez a jellemz

rhombos udvara a szárnyfedk elíUs harmadán van. — Én tehát

azon okból, hogy az eltörn semmiféle, az irodalomban felsorolt

jelleg" a B. rhomlDopliorus-vo, nem utal, az elttem lev fajt eg"yelre

B. Soltman-nsik tartom, annál is inkább, mert a B. rliornhopliorus. leg"-

alább a Heyden—Reitter —WEisE-féle katalógus ezt a fajt mint néme-

tet és franoziát tünteti fel, mig a B. Soliman keleti honosnak tekint-

het. — Végre az is lehetséges, hogy az elttem lev faj, tekintve a

szárnyfedk annyira jellemz s az irodalomban sehol fel nem sorolt

alakulását, egészen új s igy természetesen hazánkra felette fontos

fajt képvisel.

Adaléka Magyar Tengermellék, Horvátország

és Dalmáczia lepkefaunájához.

Irta : f A. Aigner Lajos.

II.

Áttérvén a gyjtött lepkék felsorolására, még felemlítem, hogy
a gyjtk nevét a termhelyek, illetleg a gyjtés napja után rövi-

dítve közlöm. A használt rövidítések a következk :

Horv. = Dr. Horváth Géza.

Hsch. = Dr. Hensch Andor.

Kdi. = Kendi Károly.

Mark. = Markovic K>4roly.

Meiss. = Meissner Károly.

Páv. = Pável János.

Papilionidae.

Papilio Podalirius L. Krapina IV. 27, V. 20 (Hsch.), Fiume IV, IX
(Meiss.), Buccari (Páv.), Növi VII (Páv.), Uvac V. 5 (Hsch.),

Almissa V. (Páv.), Arbe (Páv.) — ah. Zándaeus Z. Növi (Páv.) --

ah. uncleciinJineatus Eim. Zengg VI. (Páv.) — Macliaon L. Krapina

(Hsch.), Fiume IV, V (Meiss.), Növi VII (Horv.), Arbe (Mark.),

Spalato VI (Páv.), Zelenika VI (Csiki). — var. Sx)liynis Hb. Zengg
VI (Páv.)



Thais Polyxena Schiff. Krapina IV. 17 (Hsch.), Velebit VI (Páv.),

Fiume VI (Meiss.), Cirkvenica (Hasper), Bilek V. 16 (Hsch.) —
var. Cassandra Hb. Fiume VI (Meiss.), Velebit VI (Páv.)

Parnassius Apolló L. Lic VI, VII (Meiss.), Fuzine (Páv.), Vaganski

vrh VIII (Biró). var. lihurnicus Rbl. & Rgh. Velebit VI (Páv.) —
Mnemosyne L. Lic VI, VII (Meiss.), Fuzine (Páv.), Stalak (Páv.),

Brusane VII (Páv.) — ab. nubüosm Chr. Velebit VI (Páv.) —
ab. melaina Honr. Brusane VII (Páv.), Krapina VIII. 10 (Hsch.),

Bilek (Hsch.), Mosko V. 21 (Hsch.)

Pieridae.

Aporia craiaegi L. Krapina (Hsch.), Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.)

Pieris brassicae L. Krapina VII. 20 (Hsch.), Fiume (Meiss.), Zengg

VI, VII (Páv.), Arbe (Mark.) — rapae L. Krapina (Hsch.), Fiume

(Meiss.), S. Pietro (Biró), Növi VII (Horv.), Zengg VII (Páv.),

Arbe (Páv.), Uvac VIII. 8—16 (Hsch). — var. leucotera Steph.

TjQngg VI (Páv.) — napi L. Krapina (Hsch.), Arbe (Páv.) — var.

Mamii Mayer Zengg (Páv.), Spalato VI (Páv.) — var. Bossii

Steph. Cirkvenica, Cattaro VII (Kiss). — Ergane Hübn. Fiume

(Meiss.), S. Pietro (Páv.), Növi VII (Horv.), Brusane, Zengg,

Carlopago VII (Páv.), CavtafVIII (Horv.), Radostak VI (Csiki).

— Baplidice L. Ruma VIII. 20 (Hsch.), Fiume VIII (Meiss.),

Zavidovic (Kdi), Uvac VIII. 7 (Hsch.), Arbe (Mark.) — var.

Bellidice 0. Fiume IV (Meiss.)

Eucliloe cardamines L. Krapina V. 11 (Hsch.), Fiume IV. (Meiss.)

LepAidia sinapns L. Fiume IV. (Meiss.), Buccari (Páv.), Arbe (Mark.),

Uvac VI. 21—IX. 1 (Hsch.) — var. lathyri Hübn. Krapina (Hsch.),

Fiume IV (Meiss.) — var. diniensis B. Krapina (Hsch.), Fiume
VIII, IX (Meiss.), Brusane VII (Páv.), Zelenika VI. 12 (Csiki),

VIII (Horv.)

Colias Hyale L. Fiume IV—X (Meiss.), Növi VII (Horv.), Uvac VIII.

2, 16 (Hsch.) — ab. flava Húsz Növi VII (Horv.) — ChrysotJieme

Esp. Zavidovic (Kdi). — Edusa F. Krapina VI. 26, VIII. 18

(Hsch.), Fuzine (Páv.), Fiume IV—X (Meiss.), Növi VII (Páv.),

Arbe (Mark.), Zelenika VIII (Horv.) — ab. HeJice Hübn. Fiume
X, XI (Meiss.), Uvac VIII. 13 (Hsch). — Myrmidone Esp. Krapina

(Hsch.)

Gouoptaryx rhamni L. Fuzine (Páv.), Krapina VII. 13 (Hsch.), Fiume
IV (Meiss.), Arbe (Mark.) — Cleopaira L. Arbe V (Páv.)
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NympJiaUdae.

Charaxes Jasius L. Budua VIII (Horv.)

Lhnenitis Camilla Schiff. Ruma VIII. 4, Krapina VI. 24 (Hsch),

Fuzine (Páv.), Fiume V, VíII (Meiss.), Buccari (Páv.), Cirkvenica

(Biró), Velebit VI, Brusane VII (Páv.), Uvac VI. 21, VIII. 17

(Hsch.), Ragusa VIII (Horv.) — populi L. ab. iremulae Esp.

Fuzine (Meiss.)

Neptis Lucüla F. Fuzine (Meiss.), Krapina (Hsch.) — var. LiídmiUa

H.-S. Velebit VI (Páv.) — aceris Lep. Károlyváros V. 15, Krapina

VIL 27 (Hsch.)

Píjrameis Atalanta L. Ruma VII. 4, Krapina IX. 30 (Hsch.), Stalak

VII (Horv.), Mamudovac (Páv.), Fiume IV, VIII, IX (Meiss.),

Növi VII (Horv.), Arbe V (Páv., Mark.) — carclui L. Krapina

(Hsch.), Fiume IV, VIII (Meiss.), Arbe V (Páv.)

Vanessa lo L. Krapina VII. 12 (Hsch.), Fiume IV, VIII (Meiss.),

Uvac VII. 24 (Hsch.) — nrticae L. Krapina (Hsch.), Fiume IV

(Meiss.) — polycMoros L. Krapina VIII. 5 (Hsch.), Buccari (Páv.),

Növi VII (Horv.), Zelenika A^I (Csiki), Uvac VI. 26 (Hsch.) —
xanüiomelas Esp. Uvac VI. 12 (Hsch.)" — Antiopa L. Krapina

(Hsch.), Fiume IV, IX (Meiss.)

Polygonia c-alhum L. Krapina VI. 26 (Hsch.), Fuzine (Meiss.), Velebit

VI (Páv.) — Egea Cr. Fiume IV (Meiss.), Buccari (Páv.), Cirk-

venica (Kiss), Növi VII (Horv.), Zengg-, Spalato, Almissa V
(Páv.), Arbe (Páv.), Castelnuovo, Cattaro, Zelenika, Cavtat, Ig'ale

VIII (Horv.)

Arasclinia Levana L. Gjurgjevac IV. 8 (Hsch.) — var. Prorsa L. Vi-

rovitica, Krapina (Hsch.)

Melitaea Maturna L. Lic VI (Meiss.), Bjelobrdo (Hsch.) — Cinxia L.

Krapina (Hsch.), Stalak VII (Horv.), Fiume (Meiss.) — Plioehe

Kn. Károlyváros V, 15, Krapina (Hsch.), Buccari (Páv.), Teodo-

Zupa VIII (Horv.), Uvac VII. 13 (Hsch.) — Diclyma 0. Fiume
V (Meiss.), Knin, Zelenika VI (Csiki), Uvac VII. 23 (Hsch.) —
var. occidentalis Stgr. Buccari (Páv.), S. Georgio VII (Biró),

Cirkvenica (Kiss), Zengg- VII (Páv.), Knin, Zelenika VI (Csiki).

— var. persea Koll. Növi VIII (Horv.) — Atlialia Rótt. Ruma
VI. 12, Krapina VI. 18 (Hsch.), Fiume V (Meiss.), Buccari VII.

(Páv.), Növi VII (Horv.), Stalak VII (Horv.), Virovitica VII. 28,

Bjelobrdo Yll. 7, Uvac VI. 16, VIII. 13 (Hsch.) — var. melia-

díensis Gerh. Károlyváros V. 15 (Hsch.), Zágráb VI (Páv.) —
Trivia Schiff. Krapina VIII. 30, IX. 9 (Hsch). — Aurelia Nck.

Fiume (Meiss.), Uvac (Hsch.) — Didynna Esp. Krapina (Hsch.),

Brusane VII (Páv.) — Dia L. Krapina VIII, Uvac VIII. 9 (Hsch.)
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Argynnis Eiiplirosyne L. Brusane VII (Páv.) — Dapline Schiff. Raduc,

Brusane VII (Páv.), Uvac VI. 13 (Hsch.) — Hekate Esp. Uvac
VII. 21 (Hsch.) — Latonia L. Fiume IV, VIII (Meiss.) — Aglaja

L. Fiume (Meiss.), Buccari (Páv.), Brusane VII (Páv.), Zavidovic

(Kdi.), Uvac VI. 21, VIII. 12. — Niole L. Fiume (Meiss.),

Zengg VII (Páv.), Arbe (Mark.) — var. Eris Meig. Fiume (Meiss.),

Raduc, Mamudovac VI (Páv.), Zengg VII (Páv.), Uvac VII, 25

(Hsch.) — Adippe L. Fiume (Meiss.), Raduc, Brusane VII (Páv.),

Zavidovic (Kdi.) — PapMa L. Lic VI (Meiss.), Fuzine (Páv.),

Zavidovic (Kdi.), Uvac VII. 14, VIII. 12 (Hsch.)

Melanargia Galatea L. Krapina VI. 6 (Hsch.), Fuzine VI, VII (Meiss.),

Növi VII (Horv.), Uvac V. 21 (Hsch.) — ab. leucomelas Esp. Arbe

(Mark.) — var. procida Hbst. Fiume V (Meiss.), Carlopago VII

(Páv), — ab. turcica B. Carlopago VII (Páv.) — Larissa Hb.

Növi (Páv.), Zengg VII (Páv.) — var. Hcrta H. G. Növi VII

(Páv.), Spalato : Mte Marian VI (Csiki),

Erebia Medusa F. Fuzine (Páv.), Velebit VI (Páv.) — var. Psodea

Hbn. Brusane VII, Velebit VI (Páv.) — Oeme Hbn. Velebit VI
(Páv.) — var. Spodia Stgr. Velebit VI (Páv.) — aetMops Esp.

Brusane VII (Páv.), Bjelobrdo VIII. 4 (Bosnia mer., Hsch.) --

Ligea L. Kunjevaca (Dobiasch), Brusane VII (Páv.) .

Satyrus Circe F. Fruska gora VII. 10 (Hsch.), Fiume (Meiss.), Növi

VII (Horv.), Zengg VII (Páv.), Cattaro, Zelenika VIII (Horv.) —
Hermione L. Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.), Arbe (Mark.),

Domanovic VIII. 5 (Hsch.), Zavidovic (Kdi.) — Briseis L. Fiume

(Meiss.), Növi VII (Horv., Wachsmann), Arbe (Mark.),- Zavidovic

(Kdi.), Uvac VII. 17 (Hsch.) — Sernek U. Fiume (Meiss.), Buc-

cari (Páv.), Növi (Horv.), Zengg,. Brusane VII (Páv.), Arbe

(Mark.), Zavidovic (Kdi.), Bjelobrdo, Domanovic VIII. 5 (Hsch.)

— StatiUnus Hufn. Cirkvenica (Kiss), Zelenika VIII (Horv.),

Domanovic- VIII. 5, Uvac VIII. 8 (Hsch.) — var. AUionia F.

' Fiume VIII (Meiss.), Buccari (Páv.), Arbe (Mark.) — Actaea

Esp. var. Gordula F. Növi VII (Páv.) — Dryas Se. Zavidovic

(Kdi.), Uvac VII. 22 (Hsch.)

Pararge Egeria L. Arbe V (Páv.), Zelenika VI (Csiki). — var. egerides

Stgr. Fiume (Meiss.), Arbe V (Páv.), Budua, Cavtat VIII (Horv.)

— Megaera L. Krapina (Hsch.), Arbe (Mark.) — var. Lyssa B.

Fiume VIII (Meiss.), Buccari (Páv.), Növi VII (Horv.), Raduc

VII (Páv.), Kunjevaca (Dobiasch). — Maera L. Fiume (Meiss.),

Brusane VII (Páv.), Arbe (Mark.), Bilek V. 28 (Hson.) — var.

Adrasta Hb. Fiume (Meiss.), Raduc, Brusane VII (Páv.)

Aphantopus Hyperanthus L. Károlyváros, Uvac VII. 12. (Hsch.)

Epinepliele Jurtina L. Ruma VI. 30, VII. 4, Krapina (Hsch.), Fiume
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(Meiss.), Brusane VII (Páv.), Arbe V (Páv.), Domanovic VI. 4,

VIII. 5, Uvac VIII. 5 (Hsch.) — var. MspuUa Hb. Zelenika,

Radostak VI (Csiki). — Tithonus L. Krapina VII. 27, VIII. 15

(Hsch.), Növi VII (Horv.), Arbe (Mark.), Domanovic VIII. 5

(Hsch.) — Ida Esp. Spalato : Mte Marian VI (Csiki).

Coenonympha Iphis Schiff. Fiume (Meiss.) — Arcania L. Növi VII

(Páv.), Kunjevaca (Dobiasch). — Pampliilus L. Fiume (Meiss.),

Buccari (Páv.), Növi VII (Horv.), Arbe V (Páv.), Krapina (Hsch.),

Zelenika VIII (Horv.), Uvac VIII. 3, Domanovic VIII. 4 (Hsch.)

— var. Lyllus Esp. Novi (Horv.), Carlopago VII (Páv.)

Libytheidae.

Libythea Celtís Laich. Fiume IV, IX, Lic VI (Meiss.), Fuzine, Buccari,

Novi VI, VII, Brusane VII (Páv.)

Erycinidae.

Nemeobius Lucina L. Krapina V. 2, VII. 27, Virovitica VII (Hsch.),

Fiume (Páv.), Uvac VIII (Hsch.)

Lycaenidae.

Thecla spini Schiff. Krapina VII. 14 (Hsch.), Fiume (Meiss.), Carlo-

pago VII, Novi VI (Páv.), Spalato : Mte Marian VI (Csiki). —
W-album Kn. Ruma VI. 26 (Hsch.), Fiume (Meiss.) — üicis Esp.

Krapina (Hsch.), Fiume (Meiss,), Fuzine, Brusane VII (Páv.),

Domanovic VI. 6, Uvac VI. 21 (Hsch.) — ab. cerri Hb. Fiume

(Meiss.) — acaciae F. Krapina VI. 8 (Hsch.), Fiume (Meiss.),

Uvac VI. 12 (Hsch.) — j;n«w L. Eszék, Krapina V. 4 (Hsch.)

Gallophrys riibi L. Fiume IV (Meiss.), Krapina VI. 6 (Hsch.), Almissa

V (Páv.), Uvac (Hsch.)

Zephyrus quercus L. Fiume VII (Meiss.), Krapina, Domanovic VI. 12,

Uvac VI. 23 (Hsch.) — betulae L. Krapina VII. 23 (Hsch.),

Zavidovic (Kdi.)

GhrysopMnus virgaureae L. Kunjevaca (Dobiasch). — Thersamon Esp.

Zavidovic (Kdi.), Uvac VII. 25, VIII. 15 (Hsch.) — Akipliron

RoTT. Raduc VI (Páv.), Bjelobrdo (Hsch.) — Phlaeas L. Fiume
IV—X (Meiss.), Novi VII (Horv.), Kunjevaca (Dobiasch), Arbe

(Mark.), Krapina VIII. 17 (Hsch.) — var. Eleus F. Novi VII

(Horv.), Domanovic VIII. 5, Uvac VII. 13 (Hsch.) — Dorilis

HuFN. Krapina VIII. 1, Károlyváros V. 15, Uvac V. 7, VII. 22,

IX. 20 (Hsch.) — rutilus Wbrnb. Krapina, Károlyváros, Uvac
VIII. 17 (Hsch.)
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Lamjndes hoeticus L. Fiume VIII

—

X (Meiss.), Növi VII (Páv.), Zele-

nika Vni (Horv.) — Telicanus Láng. Fiume VII—IX (Meiss.),

Buccari fPáv.), Növi VII (Horv.), Arbe (Páv.), Uvac VII. 26,

Vin. 22 (Hsch.)

Lycaena Argiades Páll. Fiume (Meiss.), Krapina VII. 28, VIII. 18,

Uvac VII. 20 (Hsch.) — ah. Corelas Ochs. Fiume IV (Meiss.) —
Árgus L. Lic VII (Meiss.), Buccari (Páv.), Növi VII (Horv.),

Zengg- VII (Páv.), Krapina, Bjelobrdo (Hsch.), Arbe V (Páv.) —
Argyrognomon Bergstr. Krapina VIII. 9, Uvac V. 30, V^III. 9, 22

(Hsch.) — Baton Bergstr. Fiume (Meiss.), Növi VII (Páv.), Zengg
Vn (Páv.), Carlopago VII (Páv.), Zavidovic (Kdi.), Uvac VIH.

16 íHsch.) — Orion Páll. Krapina VI 6 (Hsch.), Fiume IV, V,

V^n (Meiss.), Mamudovac Y (Páv.), Zavidovic (Kdi.) — var. ornaia

Stgr. Mamudovac Y (Páv.), Almissa V (Páv.) — Astrarche Bgstr.

Fiume (Meiss.), Növi (Páv.) — var. calida Bell. Brusane VII

(Páv.), Spalato : Mte Marian VI (Csiki). — Anteros Frr, Mamu-
dovac, Arbe V (Páv.) — Icarus PvOtt. Fiume V—VIII (Meiss.),

Növi YIL (Horv.), Mamudovac V" (Páv.), Carlopago V^II (Páv.),

Arbe (Mark.), Zeleniica VIII (Horv.), Uvac VIII. 7, 22 (Hsch.),

Zavidovic (Kdi.) — ab. arcuata Weym. Krapina, Uvac VIII. 9

(Hsch.), Zelenika VIII (Horv.) — Híjlas Esp. Fiume (Meiss.),

Növi VII (Horv.), Kunjevaca (Dobiasch). — il/eZm^er Esp. Fuzine

(Meiss.), Krapina A^I. 14, VIII. 16 (Hsch.), NoviVn, Zengg VII

(Páv.), Arbe (Mark.) — Bellargus Rótt. Fiume V—V'^III (Meiss.),

Növi VII (Horv.), Krapina VIII (Hsch.j, Almissa V (Páv.), Zele-

nika VIII (Horv.), Uvac VIII. 7, IX. 3. (Hsch.) — Conjdon Votía

Fuzine (Meiss. j, Növi VII (Horv.), Zengg VII (Páv.), Uvac VII.

22, VIII. 5, Krapina VIH. 21 (Hsch.) — Jolas Ochs. Fiume
(Meiss.j, Buccari (Páv.) — minima Fssl. Fiume (Meiss.), Buccari

(Páv.), Raduc (Páv.), Arbe Y (Páv.) — Árion L. Krapina VII.

14 (Hsch.)

Cyaniris argiolus L. Növi Yll (Horv.), Krapina VII. 7, VIII. 21, Uvac
Vm. 22 (Hsch.)

Hesperidae.

Heterojitertis Morjjheus Páll. Vrdnik VII (Hsch.)

Adopaea lineola Ochsh. Fiume (Meiss.), Uvac (Hsch.) — Thaumas
HuFN. Fiume (Meiss.) — Aciaeon Rótt. Fiume (Páv.), Növi VII

(Horv.), V'elebit VI (Páv.)

Augiades comma L. Fiume (Meiss.), Krapina (Hsch.) — Sylvanus Esp.

Fiume (Meiss.), Buccari (Páv.), Zágráb VI (Páv.), Krapina (Hsch.),

Arbe V (Páv.), Uvac VI. 12, VII. 14 (Hsch.)
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Carcharodus alceae Esp. Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.), Arbe V
(Páv.), Ruma VIH. 3, Uvac VIII. 13 (Hsch.) — altheae Hbn. Ruma
VI. 14, Uvac VI. 13, VIII. 5, IX. 1 (Hsch).

Hesperia Proto Esp. Satomore, ZelenikaVIII (Horv.) — carthami Hb.

Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.) — orbifer Hb. Növi VII (Páv.)

— Sao Hb. Fiume (Meiss.), Domanovic, Uvac VIII. 22 (Hsch.) —
Alveus Hb. Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.), Krapina, Domano-

vic, Uvac VI. 12, VIII. 7. (Hsch.) — ah. fritülim Tr. Portoré,

Zengg" (Páv.) — malvae L. Károlyváros, Krapina (Hsch.), Fiume

(Meiss.), Arbe (Mark.), Uvac V. 17 (Hsch.)

Thanaos Tages L. Fiume IV, VIII (Meiss.), Növi VII (Horv.), Növi

VII (Horv.), Krapina IV. 27, VII. 15, Károlyváros, Uvac VIII.

12 (Hsch.)

Sphingidae.

Acherontia Atrojjos L. Ruma, Krapina (Hsch.), Növi (Horv.), Arbe

(Mark.)

Smerinthus quercus Schiff. Fiume (Meiss.), Buccari (Páv.), Arbe

(Mark.) — ocellata L. Krapina (Hsch.), Fiume V, IX (Meiss.) —
2)opuli L. Uvac VII. 28 (Hsch.)

DiUna tiliae L. Ruma VII. 13 (Hsch.), Fiume V, IX (Meiss.), Uvac

VI. 22 (Hsch.)

Baphnis nerii L. Fiume V, IX (Meiss.), Buccari (Páv.), Növi (Horv.,

Wachsmann), Arbe (Mark.), Zelenika VIII (Horv.)

SpMnx ligustri L. Ruma, Krapina VI. 5 (Hsch.), Fiume (Meiss.)

Protoparce convolvuli L. Krapina IX. 20 (Hsch.), Fiume (Meiss.), Arbe

(Mark.)

Hyloiciis pinastri L. Krapina (Hsch.), Lic (Meiss.), Arbe VIII (Horv.)

Beüepliüa eupliorliae L. Krapina (Hsch.), Fiume VIII, IX (Meiss.),

Zengg VI (Páv.), Arbe (Mark.), Uvac VI. 20 (Hsch.) — linpata

F. var. livornica Esp. Fiume IX. (Meiss.), Buccari (Páv.)

Chaerocampa Elpenor L. Krapina (Hsch.), Fiume VIII, IX (Meiss.)

Metopsilus porcellus L. Krapina VI. 8, VIII. 9 (Hsch.), Kunjevaca

(Dobiasch), Uvac VIII. 15 (Hsch.)

Pterogon ProserpÁna Páll. Fiume (Meiss.) — Gorgoniades Hb. Zengg

(Dobiasch).

Macroglossa stellatarum L. Ruma, Krapina III. 28 (Hsch.), Fiume

(Meiss.), Növi VII (Horv.), Arbe (Páv.), Knin VI (Csiki). —
croaUca Esp. Fiume V (Meiss.), Növi VII, Zengg- VI (Páv.)

Hemaris fuciformis L. {homhyliformis 0.) Lic (Meiss.), Buccari (Páv.)

— scahiosae Z. {fuciformis 0.) Ruma V. 1 (Hsch.), Lic (Meiss.),

Velebit VI (Páv.), Uvac VI. 8 (Hsch.)
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Notodontidae.

Cerura furcula Cl. Károlyváros (Hsch.) — hifída Hb. Krapina (Hsch),,

Fiume IV, V (Meiss.)

Dicranura erminea Esp. Fiume (Meiss.) — vimila L. Fiume IV, V
(Meiss.), Uvac II. 26 (Hsch.)

Stauropus fagi L. Ruma, Krapina (Hsch.), Fiume (Meiss.), Buccari

(Páv.)

Exaereta ulmi Schiff. Buccari (Páv.)

Hoplitis Mühauseri F. Fiume (Meiss.), Domanovic VI. 7 (Hsch.)

Drymonia trimaculá Esp. Fiume (Meiss.), Uvac V. 18 (Hsch.) — var.

Dodonea Hb, Fiume (Meiss.), Domanovic IV. 19 (Hsch.) — Chaonia

Hb. Krapina V. 8, Uvac V. 18 (Hsch.)

Pheosia tremidae Cl. Domanovic (Hsch.)

Notodonta ziczac L. Eszék II. 5, Krapina VII. 9, VIII. 21 (Hsch.),

Fiume (Meiss.) — dromedarius L. Fiume (Meiss.) — tritoplms

Esp. Eszék (Hsch.)

Spatalia argentina Sohipf. Fiume (Meiss.), Krapina VII. 30, VIII. 8,

Domanovic VII. 16 (Hsch.)

Ochrostigma velitaris Rótt. Krapina VI. 17, Uvac V, 18 (Hsch.)

Lopiliopteryx camelina L. Fiume (Meiss.), Stalak VII (Horv.), Doma-
novic (Hsch.) — ah. giraffina E. Eszék, Krapina V. 21 (Hsch.)

Pterostoma palpina L. Ruma VI. 17, 26, Krapina VIII. 13 (Hsch.),

Fiume (Meiss.), Uvac VII. 14, 30 (Hsch.)

Phalera bucephala L. Krapina (Hsch.), Fiume (Meiss.), Uvac VI. 8

— hucephaloides 0. Domanovic VII. 9 (Hsch.)

Pygaera curtida L. Fiume (Meiss.) — anastomosis L. Eszék IX. 7,

VII. 28 (Hsch.) — anaclioreta F. Krapina V. 8 (Hsch.) — jjz^ra

HuFN. Krapina V. 20, VII. 27 (Hsch.)

Lymantriidae.

Hypogymna morio L. Ruma VI. 2, 26, Uvac V. 17 (Hsch.)

Orgyia gonostignia F. Eszék (Hsch.) — aniiqiia L. Krapina VII. 24

(Hsch.)

Basycliira selenitica Esp. Uvac V. 22 (Hsch.) — xmdihunda L. Krapina

V. 21 (Hsch.)

Euprociis cJirysorrhoea L. Fiume (Meiss.), Krapina, Ruma VI. 17,

Uvac VI. 27, Domanovic VI. 10 (Hsch.)

Porthesia similis Fssl. Fiume (Meiss.), Uvac (Hsch.)

Stüpnotia salicis L. Fiume (Meiss.)

Lymantria dispar L. Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.), Krapina VII.
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20, Uvac VII. 9, 18, Domanovic (Hsch.) — monacha L. Bjelobrdo

(Bosznia) VIII. 17, Uvac VII. 12 (Hsch.)

Ocneria rubea F. Fiume (Meiss.)

Lasiocainpidae.

Malacosoma neustria L. Fiume (Meiss.), Krapina VI. 23, VII. 26,

Károlyváros V. 30, VII. 6 (Hsch.)

Tricliiura crataegi L. Uvac IX. 5 (Hsch.)

Eriogaster rimicola Hb. Fiume (Aigner). — catax L. Krapina X. 7,

15, Uvac,IX. 28, X. 18 (Hsch.)

Lasiocampa quercus L. Ruma VIII. 13, Krapina VII. 28, VIII. 27, IX.

30 (Hsch.), Fiume (Meiss.), Arbe (Mark.), Domanovic IV. 2

(Hsch.) — trifolii Esp. Eszék, Krapina VIII. 31 (Hsch.), Fiume
(Meiss.), Uvac VIII. 10, 19, 27 (Hsch.) — ah. medicaginis B.

Károlyváros (Hsch.) — ab. Cocles H.-S. Domanovic, Uvac VIII.

27 (Hsch.)

Macroiliylacia rubi L. Krapina VI. 18, VII. 8 (Hsch.), Fiume (Meiss.),

Uvac VI. 8 (Hsch.)

Epicnaptera tremidifolia Hb. Bjelobrdo V. 27, Krapina (Hsch.)

Gastropacha quercifolia L. Fiume (Meiss.), Arbe (Mark.), Uvac VII.

20 (Hsch.)

Odonestis pruni L. Eszék, Krapina VII. 4 (Hsch.), Fiume (Meiss.)

Dendrolwius pini L. Uvac VII. 18 (Hsch.)

Pachypasa otus Drury Fiume (Meiss.)

Lemoniidae.

Lemonia taraxaci Esp. Fiume (Meiss.) — dumi L. Krapina X. 30 (Hsch.)

Satumiidae.

Perisomena caecigena Kup. Fiume IX, X (Meiss.)

Saturnia pyri Sohiff. Krapina V (Hsch.), Fiume IV, V (Meiss.), Növi

VII (Horv.), Zeng-g- (Dobiasch), Arbe (Mark.) — spint SchifFí

Krapina IV. 5, 15, 25 (Hsch.), Fiume (Meiss.) — pavonia L.

Fiume (Meiss.), Krapina IV. 18, Uvac IV. 30 (Hsch.)

Aglia Tau L. Krapina IV. 26 (Hsch.)

Drepanidae.

Drepana falcataria L. Lic VIII (Meiss.), Zavidovic (Kdi.) — hinaria

HuFN. Zavidovic (Kdi.) — cuUraria F.' Krapina VI. 24 (Hsch.)
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Cilix glaucata Scop. Fiume (Meiss.), Krapina V. 26, VIII. 27, Doma-
novic V. 20, VI. 12, Uvac VIII. 27 (Hsch.)

Thyrndidae.

Thyris fenesirella Se. Krapina VII (Hsch.), Növi VII (Horv.), Zelenika

(Csiki), Uvac V. 3 (Hsch.)

Noctuidae.

Panthea coenoMta Esp. Fiume (Meiss.)

DijMhera alpium Osbeck Károlyváros VII. 5. (Hsch.)

Demas coryli L. Virovitica, Krapina I. 25, III. 1, IV. 4, Bjelobrdo V.

27 (Hsch.), Zavidovic (Kdi.)

Acronycia aceris L. Fiume (Meiss.), Fuzine (Páv.), Zengg VI (Páv.),

Krapina VI, 23, Domanovic VII. 24 (Hsch.) — ab. cmidelisequa

Esp. Ruraa VII. 23 (Hsch.) — megacepliala F. Zengg- VI (Páv.) —
alni L. Fiume (Meiss.) — strigosa F. Krapina VIII. 4 (Hsch.) —
tridens Schiff. Krapina V. 23 (Hsch.) — psi L. Krapina VI. 4

(Hsch.) — auriconia F. Krapina VIII. 2, X. 10 (Hsch.) — euphor-

Mae F. Krapina IV. 30 (Hsch.) — va7\ euplirasiae Brahm. Fiume
(Meiss.) — nimicis L. Fiume (Meiss.), Arbe V (Páv.), Zelenika

VIII (Horv.), Domanovic IX. 5, Krapina III. 13, IV. 12, VI. 29,

VII. 30, VIII. 24 (Hsch.), Zavidovic (Kdi.)

Agrotis strigula Thnb. Károlyváros VII. 3 (Hsch.), Vaganski vrh VIII

(Biró). — janthina Esp. Fiume VII, VIII (Meiss.), Domanovic
VIII. 22 (Hsch.) — linogrisea Schiff. Zelenika VIII (Horv.),

Domanovic VII. 15, VIII. 6' (Hsch.) — fimbria L. Fiume (Meiss.),.

Domanovic (Hsch.) — obscura Brahm. Ruma VI. 17, 30, Krapina

VI. 16, 28 (Hsch.) — pronuba L. Károlyváros V. 31, Ruma VI.

14 (Hsch.), Fiume (Meiss.) — ab. inniiba Tr. Velebit VI (Páv.),

Bilek VIII (Hsch.) — ab. Hoegei H.-S. Ruma (Hsch.) — conies

Hb. Fiume (Meiss.), Zelenika VIIÍ (Horv.), Domanovic VII. 22

(Hsch.) — ab. proseqiia Tr. Krapina VI. 22 (Hsch.) — casianea

Esp. var. negleda Hb. — Domanovic IX. 29, Uvac VIII. 25 (Hsch.)

— triangulum Hufn. Fiume (Meiss.), Ruma VI. 28 (Hsch.) —
c-nigrum L. Fiume (Meiss.), Virovitica VIII, Károlyváros, Krapina

VIII. 27. — ditrapezium Bkh. Zavidovic (Kdi.) — ocantliographa

F. Fiume (Meiss.), Krapina VIII. 19, Domanovic IX. 22 (Hsch.)

—

pUcta L. Fiume (Meiss.), Ruma VIII. 4, Krapina III. 2, VI. 10,

VIIÍ. 14, Uvac VIII. 31 (Hsch.) — fammaira F. Ruma VI. 22

(Hsch.) — simnlam_ Hufn. Ruma VI. 17, Krapina VI. 14, 19

(Hsch.) -- grisescf'Hs Tr. Galben VIII. (Páv.) — jjmííí Hb. Mar-
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tiascica (Páv.) — putris L. Eszék, Krapina (Hsch.), Zavidovic

(Kdi.) — cinerea Hb. Fiume (Meiss.), Vaganski vrh VIII (Biró),

Velebit VI (Páv.), Zavidovic (Kdi.) — exclamationis L. Eszék,

Krapina VIII. 20, Domanovic, Uvac VIII. 9 (Hsch.) — nigricans

L. Uvac VI. 6 (Hsch.) — triiici L. var. aquilina Hb. Ruma VI.

26, VII. 5, IX. 6, Uvac VIII. 22 (Hsch.) — ohelisca Hb. vár. ruris

Hb. Domanovic IX. 29 (Hsch.) — Ypsüon Rótt. Krapina VII. 14,

VIII. 9, Ruma VI. 26, IX. 12, Uvac VII. 23 (Hsch.j, Zelenika

VIII (Horv.) — segetum Schiff. Eszék, Ruma VII. 28, VIII. 12,

Krapina VIII. 12 (Hsch.), Fiume (Meiss.) — saucia Hb. Fiume

(Meiss.),'Ruma VI. 20, Krapina XI. 11, UvacVIII.^23 (Hsch.)

—

ah. margaritosa Hb. Zavidovic (Kdi.) — crassa Hb. Domanovic

IX. 4, Uvac VIII. 15, IX. 23 (Hsch )

PacJmohia rubricosa F. Zavidovic (Kdi.)

Epineuronia popularis F. Fiume (Meiss.), Uvac (Hsch.) — cespiiis F.

Kriv'iput (Dobiasch), Uvac IX. 15 (Hsch.)

Mamestra leucopliaea Vw. Fiume (Meiss.), Spalato V (Páv.) — nebulosa

HuFN. Károlyváros (Hsch.), Zavidovic (Kdi.) — hrassicae L. Fiume

(Meiss.), Ruma VII. 19, VIII. 3, Krapina V. 14, VII. 13, VIH. 28.

—
• oleracea L. Fiume (Meiss.), Ruma VII. 12, VIII. 1, Krapina

IV. 21, VI. 17, VII. 13, VIII. 8, Domanovic IX. 12, Bilek IX. 8,

Uvac VIII. 4 (Hsch.) — genisiae Bkh. Fiume (Páv.), Zavidovic

(Kdi.) — dissimiUs Knoch Fiume (Meiss.), Ruma VII. 2, Károly-

város, Krapina V". 22 (Hsch.) — tJialassina Rótt. Ruma VI. 20,

Gregorevce (Szlavónia) V. 27, Krapina V. 1, 20, 27, VIII. 12,

Károlyváros V. 31, Uvac V. 29, Bilek IV. 22 (Hsch.) — coniigua

ViLL. Krapina VII. 7, IX. 24, Károlyváros VI. 19 (Hsch.) —
pisi L. Fiume (Meiss.) — dentina Esp. Virovitica VIII, Krapina

VIII. 9, 31 (Hsch.) — ah. Laienai Pier. Krapina VI. 6 (Hsch.)

—

trifolii Rtt. Ruma VI. 28, VIH. 17, Domanovic IX. 12 (Hsch.)

—

chrysozona Bkh. Fiume (Meiss.), Krapina V^I. 16, VII. 17 (Hsch.)

— serena F. Krapina VIII. 22 (Hsch.), Arbe V (Páv.) — ab.

corsica Rbr. Domanovic VIII. 18 (Hsch.)

Diantlwecia luteago Hb. Fiume (Meiss.) — capsincola Hb. Ruma VII.

3, Krapina VI. 17, VIH. 9 (Hsch.), Brusane VII (Páv.), Kunje-

vaca (Dobiasch). — cucubali Fssl. Ruma III. 23, Károlyváros V.

31, Krapina V. 13, VH. 2, VIII. 25 (Hsch.) — carpopliaga Bkh.

Fiume (Páv.)

Miana strigilis Cl. Gregurevce (Szlavónia) V. 27, Károlyváros V. 30,

Krapina A"I. 9 (Hsch.) — ah. latruncida Hb. Ruma VI. 10, 30,

Krapina VI. 10, VIT. 5, Uvac V. 25, Domanovic (Hsch.) — bico-

loria ViLL. Károlyváros, Krapina (Hsch.)

Bryopliüa raptriada Hb. Eszék, Ruma VII. 11, Uvac VIII. 14, 24

Rovartani Lapok. XVH, 5—8. (1910. YIIT. 30).
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(Hsch.) — receptricula Hb. Riiina VIL. 5, 11, Krapina VII. 17,

VIII. 27, X. 1 (Hsch.), Zelenika VIII (Horv.) — algae F. Ruma
VII. 9, VIII. 18, Uvac VIII. 24 (Hsch.) — mtiralis Forst. Növi

VII, Budua VIII (Horv.)

Düoba caeruleocephala L. Fiume XI (Meiss.), Uvac X. 18, Krapina X,

4 (Hsch.)

Valéria oleagina F. Krapina III. 21 (íLch.)

Apamea testacea Hb. Krapina VIII. 27, Ruma VIII. 25, Uvac V. 17,

Domanovic IV. 16 (Hsch.)

Celaena maiura Hupn. Fiume (Aigner, Meiss.), Domanovic IX. 5, Uvac
VIII. 12, 20 (Hsch.)

Luperína rubellá Dup. Fiume (Meiss.) — virens L. Krapina VIII. 3

(Hsch.)

Haclena monoglypJia Hufn. Károlyváros VI. 9, Krapina VI. 13, Uvac

VII. 14 (Hsch.) — Uiltoxylea F. Károlyváros VI. 21, Krapina VI.

18, VII. 7. (Hsch.) — plaiinea Tr. Kriviput (Dobiasch). — Solieri

B. Fiume (Meiss.) — hasüinea F. Gregurevce V. 27, Krapina V.

26 (Hsch.) — seclais Bjrk. Krapina VI. 30, VII. 13 (Hsch.),

Brusane VII (Páv.) — «&. secalina Schiff. Domanovic IX. 13,

Uvac VIII 26 (Hsch.)

Aporopliyla australis B. Domanovic X. (Hsch.)

Ammoconia caecimacula F. Krapina IX. 8, X. 5 (Hsch.)

PoUa rufocincta H. G. Krapina XI. 2 (Hsch.), Fiume (Meiss.) — Glvi

L. Uvac VIII. 29 (Hsch.) — canescens Dup. Fiume (Meiss., Páv.),

Knin VI (Csiki).

BracJiyonycha Sphinx Hüfn. Krapina XI. 18 (Hsch.)

Miselia oxyacanthae L. Krapina IX. 11, X. 18, Uvac IX. 21, X. 6.

(Hsch.)

Chariptera viridana Walch. Domanovic VI. 18, VII. 5, (Hsch.)

Dichonia convergens F. Krapina X. 21, Domanovic XII. 1 (Hsch.)

Dryobota x)rotea Bkh. Eszék, Krapina V. 13, VI. 16 (Hsch.), Fiume

(Meiss.)

Dipterygia scabriuscula L. Krapina (Hsch.), Knin VI (Csiki).

RMzogranima detersa Esp. Krapina VI. 13, 17, VIL 31, VIII. 30 (Hsch.),

Vaganski vrh VIII (Biró).

Clüoantha polyodon Cl. Ruma VI. 7, VIII 7, Károlyváros VIL 5,

Krapina V. 28, VIII. 1, 28, Uvac VIII. 24 (Hsch.) — hyperid F.

Krapina VIII. 28, Bilek VEI. 4, Uvac VII. 27 (Hsch.)

Gallopistria purpiireofasciata Pill. Zavidovic (Kdi.), Domanovic VIL 8.

(Hsch.)

Trachea atriplins L. Károlyváros V. 31, Krapina VI. 12, VIII. 12,

Uvac VIIL 28 (Hsch.)

Pfdogapliora scita Hb. Vaganski vrh VIII (Biró).
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Brotolomia meticulosa L. Fiume (Meiss.), Uvac VIII. 13, Krapina (Hsch.)

Mánia maura L. Krapina VL 26, VII. 12, VIII. 13 (Hsch.)

Naenia tíjpica L. Fiume (Meiss.), Krapina VI. 28.

Sesamia cretica Ld. Arbo V (Páv.)

Leucania impura Hb. Krapina VIII. 20 (Hsch.) — pallens L. Ruma
VIII. 27, Domanovic IX. 2 (Hsch.) — zene Dup. Bilek IV (Hsch.)

— comma L. Buccari (Páv.) — L-album L. Fiume (Meiss.), Kra-

pina VIII. 26, Bilek VII. 28, Uvac VIII. 12 (Hsch.) — vitellina

Hb. Buccari (Páv.) — albipunda F. Ruma VI. 30, VIII. 27,

Krapina VIII. 5, 13 (Hsch.) — lytliargyria Esp. Krapina VIII. 4,

21 (Hsch.) — turca L. Eszék, Krapina VI. 11, 30,- VIII. 9, 31 (Hsch.)

Praestilbia armeninca Stgr. Fiume (Meiss.)

Grconniesia trignnnmica Hufn. Fiume (Meiss.), Károlyváros V. 20,

Krapina VI. 4, Domanovic V. 8 (Hsch.)

Caradrina exigiia Hb. Fiume V, IX (Meiss.), Krapina V. 28, Domano-
vic VI. 24, IX. 12, 24, Uvac VII. 20, VIII. 20 (Hsch.) — qiLadri-

punctata F. Fuzine (Páv.), Ruma VI. 20, Krapina VI. 6, 20, IX.

15, Uvac VI. 11, 23 (Hsch.) — selini B. var. minor Kalchb.

Ragusa VIII (Horv.) — Kadmii Frr. Ruma VI. 28 (Hsch.) —
supersies Tk. Uvac VII. 23 (Hsch.) — alsines Brhm. Virovitica,

Ruma VL 25, Krapina VII. 5, 29, Uvac VII. 23 (Hsch.) —
taraxaci Hb. Uvac VII. 7, VIII. 27 (Hsch.) — anibigua F. Eszék,

Ruma V. 28, Krapina VI. 19, IX. 2, Domanovic VI. 15, VIII. 18,

Uvac IX. 4 (Hsch.)

Hydrilla gluteosa Tr. Ruma VII. 4, VIII. 18 (Hsch.)

Acosmetía caligínosa Hb. Ruma VI. 28 (Hsch.)

Rusina umhraiica Goeze Ruma VI. 28, Krapina VII. 24 (Hsch.)

Ampliipijra fragopogonis L. Ruma VI. 28 (Hsch.) — livida F. Domanovic
IX. 23, Uvac VII. 31 (Hsch.) — pyramklea L. Növi VII (Horv.),

Ruma VII. 4, Krapina VII. 12, X. 21, Domanovic IX. 1, Uvac
VI. 30, VII. 14 (Hsch.)

Taen/ocampa gothica L. Krapina III. 29, VI. 8 (Hsch.) — miniosa F.

Fiume (Meiss.), Ruma IV. 16 (Hsch.)

—

pidverulenta Esp. Krapina
III. 17 (Hsch.) — stabilis Vw. Krapina III. 6 (Hsch.) — incerta

HüPN. Krapina III. 16 (Hsch.) — gracilis F. Krapina III. 27 (Hsch.)

Panolis griseovariegata Goeze Uvac IV. 4 (Hsch.)

Mesogona acetosellae F. Uvac VIII. 31 (Hsch.)

Dicyda Oo L. Fiume (Meiss.) — ab. renago Hw. Fiume (Meiss.)

Calymnia affinis L. Krapina VI. 30, Uvac VI. 27 (tísch.) — diffinis

L. Ruma VI. 20, Uvac VII. 2 (Hsch.) — irapezina L. Ruma VI.

15, Krapina VII. 20, Uvac VI. 22 (Hsch.)

DyscJiorista fissipunctata Hw. Zavidovic (Kdi.), Krapina VI. 19, Doma-
novic, Uvac VI. 26 (Hsch.)
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Plastenis retusa L. Krapina VII. 9, 20 (Hsch.)

öirrlioecUa ambiista F. Uv^ac VIII. 31 (Hsch.)

Oriíiosia circdlaris Hufn. Ráma IX. 26, Krapina IX. 22 (Hsch.) —
Mvola L. Uvac VIII. 22, IX. 24 (Hsch.) — nitida F. Krapina

IX. 2, Domanovic IX. 24, Uvac VIII. 25, IX. 4 (Hsch.) — lüiira

L. Krapina IX. 29, Uvac VIII. 11 (Hsch.)

Xmithia sulplmrago F. Krapina IX. 22 (Hsch.) — aurago F. Krapina

IX. 11 (Hsch.)

Hoporina croceago F. Uvac V. 20 (Hsch;)

Orrliodia eryilirocepliala F. Uvac IV. 12 (Hsch.) — Vau-punctaium Esp.

Krapina IX. .30 (Hsch.) — vacciníí L. Uvac IX. 3 (Hsch.) —
ligula Esp. ah. polita Hb. Krapina X. 26, XI. 11 (Hsch.) — ab.

suhspadicea Stgr. Krapina VIII. 26 (Hsch.) — riibiginea F. Krapina

III. 27, IX. 24 (Hsch.)

Scopelosoma satellitia L. Krapina VIII. 20, XI. 4, Uvac VIII. 17, IX.

1. (Hsch.)

Xylina socia Rótt. Krapina IV. 7, VIII. 13 (Hsch.) — furcifera Hufn.

Károlyváros, Uvac VIII. 27 (Hsch.) — ornüliopus Rótt. Eszék

IX. 9, Krapina VIII. 20, IX. 12, X. 21 (Hsch.)

Calocampa vetusta Hb. Fiume (Meiss.), Krapina V. 11, X. 22. (Hsch.)

— exoleta L. Ruma X. 4 (Hsch.)

Xíjlotmjges conspicülaris L. Fiume (Meiss.), Krapina III. 20, Uvac IV.

30, V. 2 (Hsch.) — ab. melaleur.a View. Fiume (Meiss.), Krapina

III. 23, IV. 12. (Hsch.)

Epimeda ustula Frr. Növi VII, Zengg VII (Páv.)

Calopliasia casta Bim. Spalato V (Páv.), Domanovic IX. 5 (Hsch.) —
platyptera Esp. Krapina IX. 1, Domanovic IX. 1 (Hsch.)

Cucullia verbasci L. Eszék, Krapina V. 22 (Hsch.) — scroplmlariae

Cap. Fiume (Meiss.) — blattariae Esp. Fiume (Meiss.) — iimbra-

tica L. Károlyváros VI. 11, Krapina V. 28, VII. 2, Uvac VIII. 7,

IX. 1 (Hsch.) -- tanaceti Schiff. Budua VIII (Horv.) — hidfnga

Hb. Fiume (Meiss.) — ladiicae Esp. Fiume (Meiss.), Ruma VII.

29, Krapina VI. 4, VIII. 2, Uvac IX. 5 (Hsch.) — absyntUi L.

Ruma Vin. 3, Krapina VIII. 15 (Hsch.)

Eutelia adulatrix Hb. Fiume (Meiss.), Domanovic VII. 7, Uvac VI. 19,

VIII. 15 (Hsch.)

Heliaca tenebrata Se. Ruma IV. 29, Krapina V. 18, Uvac V. 21 (Hsch.)

HeliotMs cardui Hb. Krapina VII. 5 (Hsch.) — dipsaccus L. Ruma
VII. 5, Krapina VIII. 9 (Hsch.), Növi VII (Horv.), Spalato V
(Páv.), Uvac VII. 22 (Hsch.) — sniiosus Schiff. Krapina VIII.

20 (Hsch.) — peliiger Schiff. Ruma VI. 26 (Hsch.), Buccari.

Zengg' V (Páv.), Zelenika, Igalo VIII (Horv.), Domanovic V. 2

(Hsch.) — armiger Hb. Krapina VIH. 14, DomanoWc IX. 1, Uvac

VIII. 20 (Hsch.)
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PyrrMa umhra Hufn. Zágráb VI (Páv.), Krapina Y. 30, VII. 10, IX.

1. (Hsch.)

Cliariclea delphinii L. Ruma VI. 8 (Hsch.)

Acontia lucicla Hufn. Arbe A^ (Páv.), Ruma VI. 17, VIII. 3, Domano-

vic VI. 18, Bilek VI. 26, IX. 25 (Hsch.) — luduosa Esp. Fiume

(Meiss.), Növi VII (Horv.), Knin YI (Csiki), Krapina, Domanovic

VI. 18, Uvac VI. 12 (Hsch.)

Eublemma suavis Hb. Carlopago VI (Páv.)

Tlialpoclmres communimacula Hb. Krapina VIII. 2, Uvac VII. 23 (Hsch.)

— purpurina Hb. Ruma VII. 24 (Hsch.), Zengg VII (Páv.) —
jyarva Hb. Buccari (Páv.) — viridula Gn. Fiume (Meiss.), Buccari

(Páv.), Növi YII (Horv.)

Erastria argentula Hb. Károlyváros (Hsch.) — piisilla Yiew. Krapina

VI. 16, VII. 31 (Hsch.) — fasciana h. Károlyváros A^L 4 (Hsch.)

Bivula sericealis Scop. Krapina V^I. 18, IX. 27 (Hsch.)

Prothymnia viridaria Cl. Krapina (Hsch.), Fiume V (Páv.), Zavidovic

(Kdi.)

Emmelia trabealis Soop. Krapina VI. 4, VII. 4 (Hsch.), Fiume V
(Meiss.), Növi VII (Horv.), Arbe (Páv.)

ScoUopteryx libatrix L. Ruma VI. 17, Krapina VII. 26 (Hsch.), Fiume

(Meiss.), Növi VII (Horv.)

Galpe capucina Esp. Növi VII (VVachsmann).

Telesüla ametlnjstina Hb. Ruma VIII. 29, Virovitica, Krapina (Hsch.),

Zavidovic (Kdi.)

Abrostola triplasia L. Krapina VII. 8 (Hsch.) — asclepiadis Schiff.

Krapina A'III. 22 (Hsch.) — tripariita Hufn. Fiume (Meiss.),

Krapina V. 13, VIII. 22 (Hsch.)

Plusia c-aureum Knoch Károlyváros (Hsch.) — deaurata Esp. Brusane

VII (Páv.) — moneta F. Brusane VII (Páv.) — chrysüi^ L. Vele-

bit (Meiss.), Krapina VI. 20, YII. 28, Uvac VIII. 16, 27 (Hsch.)

— gutta Gn. Eszék, Ruma VI. 20, Krapina VII. 12 (Hsch.), Zavi-

dovic (Kdi.) — cJiryson Esp. Fruska gora : Grgeteg (Hsch.) —
jota L. ab. percontationis Tr. Stalak VII (Horv.) — gamma L.

Fiume (Meiss.), Zelenika VIII (Horv.), Arbe (Páv.), Uvac VIII.

15, Krapina (Hsch.) — ni Hb. FiuQie (Meiss.)

Eudidia mi Cl. Buccari V (Páv.) — glyqlika L. Fiume (Meiss.), Arbe

V (Páv.), Uvac VI. 12 (Hsch.)

Zetlies insularis Rbr. Buccari VII (Páv.)

Leucanitis stoUda F. Növi VII (Horv.), Carlopago VII, Spalato V
(Páv.), Domanovic VII. 24 (Hsch.)

Pseudophia lunaris Schiff. Bilek IV. 24 (Hsch.)

Grammodes algira L. Fiume (Meiss.), Buccari (Páv.), Növi VII (Horv.),

Zengg VII (Páv.), Zelenika, Cavtat VIII (Horv.), Domanovic

Vn. 5 (Hsch.) ~ geometrica F. Castellastua VIII (Horv.)
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Aedia funesta Esp. Károlyváros VI. 4, Krapina VI. 4, Domanovic VI.

8 (Hsch.), Brusano (Páv.), Zavidovic (Kdi.)

Catepliia alchymista Schiff. Károlyváros (Hsch.), Fiume (Meiss.), Arbe

V (Páv.), Zelenika VI (Csiki).

Gatocala fraxini L. Rogatica (Hsch.) — electa Bkh. Krapina VUI. 2,

Uvac VII. 30 (Hsch.) — elocata Esp. Fiume (Meiss.) — puerpera

GiORN. Uvac VII. 23 (Hsch.) — nupta L Fiume (Meiss.), Arbe

(Mark.), Ruma VIl.' 16, Uvac VII. 25 (Hsch.) — düecta Hb.

Krapina VIL 28 (Hsch.), Növi VII (Horv.) — sponsa L. Arbe

(Mark.), Bjelobrdo (Hsch). — prowissa Esp. Bjelobrdo (Hsch.) —
hymenea ScfflFF. Domanovic VII. 10, Uvac VII. 12, VIII. 5 (Hsch.)

— fulminea Scop. Krapina VII. 31, Uvac VI. 30 (Hsch.), Arbe

(Mark.) — nymxjliaea Esp. Arbe (Mark.), Zelenika VIII (Horv.) —
conversa Esp. Zengg' VII (Páv.), Domanovic VI. 10, VII. 13, Uvac

V. 7 (Hsch.) — dive7~sa H. G. Növi VII (Horv.), Domanovic

(Hsch.)

Apopestes spectrwn Esp. Fiume (Meiss.), Arbe (Mark.)

Toxocampa pasiinum Tr. Krapina VI. 30, VII. 8, Domanovic IX. 1

(Hsch.) — craccae F. Fiume (Meiss.), Buccari (Páv.), Arbe (Mark.)

— limosa Tr. Fiume (Meiss.), Zelenika VIII (Horv.)

Parascotia fuliginaría L. Károlyváros VII. 5, Krapina VI. 4, A'^II. 5

(Hsch.), Zavidovic (Kdi.)

Epizeuxis cálvaria F. Uvac VI. 13 (Hsch.)

Simplicia rectalis Ev. Uvac VII. 14 (Hsch.)

Zanclognatlia tarsiplumalis Hb. Krapina (Hsch.), Növi VII. (Horv.),

Zelenika VIII (Horv.) — tarsicrinalis Knoch. Krapina VI. 10

(Hsch.), Zavidovic (Kdi.) — grisealis Hb. Krapina VI. 29, VII.

10, VIII. 26 (Hsch.) — tarsipennalis Tr. var. hidenatlis Hein

Krapina VI. 26, Uvac VI. 30, VII. 25, VIII. 5 (Hsch.) — iarsi-

cristcdis HS. Krapina VI. 10, Domanovic VI. 13 (Hsch.) — einor-

tucdis ScHiFF. Krapina (Hsch.)

Madopa scdicalis Schiff. Krapina VI. 0, 29, VII. 9, 28 (Hsch.), Zavi-

dovic (Kdi.)

Herminia crinalis Tr Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.) — derivalis

Hb. Zágráb VI (Páv.), Domanovic VI. 6 (Hsch.) — lentacularia

L. Krapina VI. 8, VIII. 4 (Hsch.) — grypli(dis HS. Buccari (Páv.),

Növi VII (Horv.), Mamudovac, Salona V (Páv.)

Pechípogon harlalis Cl. Zágráb VI (Páv.), Károl^^város, Ruma V. 7

(Hsch).

Hypena palprdis Hb. Fiume (Meiss.) — ohesalis Tr. Bosznia : Megara
pecina (Hsch.) — obsünlis PIb. Buccari (Páv.), Ragusa VIII

(Horv.) — proboscidalis L. Krapina VI. 12, VIII. 18, IX. 9 (Hsch.)

— roslralis L. Fiume (Meiss.), Ruma VI. 16, VII. 9, Krapina
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IV. 15, V. 1, Vlir. 5, IX. 12, X. 9. (Hsch.) — ah. radiaialis Hb.

VI. 31 (Hsch.) — aJ). unicolor Tutt Krapina X. 4 (Hsch.) —
antiqitalis Hb. Buccari (Biró, Páv.), Növi VII (Horv.), Velebit VI,

Zengg VI (Páv.)

Orectis jjrohosádata HS. Buccari, Carlopago VII (Páv.), Növi VII (Horv.)

Cytnafophoridae.

Tliyatira hatis L. Krapina V. 30 (Hsch.), Zengg VII (Páv.)

Cymatoxjliora or F. Fiume (Meiss.), Krapina VII. 27 (Hsch.) — ocio-

gesima Hb. Piszék (Hsch.), Fiume (Meiss.)

Geotnetridae.

Fseudoierpna pridnaia Hufn. Károlyváros VI. 4, Krapina VI. 29, VII.

28 (Hsch), Buccari V, Arbe V (Páv.)

Geometra paxiUionaria L. Krapina VII, 12 (Hsch.) — vernaria Hb.

Krapina VI. 7, VII. 28, Uvac VI. 15 (Hsch.)

Eiichloris smaragdária F. Krapina VI. 12 (Hsch.)

Eucrostes herharia Hb. Carlopago VII (Páv.)

Nemoria porrinaia Z. Carlopago VII (Páv.) — imlmentaria Gn. Ruma
VIII. 11, Krapina A^II. 2 (Hsch.), Növi VII (Horv.), Domanovic
VI. 24 (Hsch.) — viridala L. Krapina V. 18, A^II. 1, 28 (Hsch.)

TJialera finibrialis Scop. Krapina VII. 7, 25 (Hsch.) — putata L. Fu-
zine (Páv.), Krapina A^I. 7, VIII. 14 (Hsch.)

Hemiíhea strigata Muell. Uvac VI. 27 (Hsch.)

Acidalia simüata Thbq. Krapina A'^III. 25 (Hsch.), Fiume (Meiss.),

Arbe (Mark.) — ockrata Scop. Krapina (Hsch.), Növi VII (Horv.),

Zengg Yl (Páv.) — rufaria Hb. Krapina VII. 8, 16, Uvac VII.

18 (Hsch.) — moniliata F. Növi' VII (Horv.), Krapina VII. 10,

Uvac VII. 12 (Hsch.) — muricata Hufn. Krapina VIII. 4 (Hsch.)

— dimidiata Hufn. Ruma VII. 4, IX. 1, Krapina VIII. 27 (Hsch.)

— sodalaria HS. Zengg VI, Spalato V, Salona V (Páv.), Zelenika

VIII (Horv.) — virgularia Hb. Ruma VII. 18, Krapina V. 30, VI.

16, VIII. 26, IX. 11 (Hsch.) — var. australis Z. Fiume (Meiss.) —
var. canteneraria B. Velebit VI (Páv.) — subsericeata Hw. Salona

V, Arbe V (Páv.) — straminaia Tr. Krapina (Hsch.) — laevigata

Scop. Ruma VI. 26, Krapina VII. 17 (Hsch.) — sídisericeata Hw.
Arbe V, Salona V (Páv.) — extarsaria H. S. Carlopago VII (Páv.)

— obsoletaria Rbr. Növi VII (Horv.), Carlopago VII (Páv.) —
incarnaria HS. Arbe V (Páv.) — lierbariata F. Krapina V. 29, VI.

16, VII. 7, 18 (Hsch.) — trigeminata Hw. Domanovic VIII. 25

(Hsch.) — politata Hb. Zavidovic (Kdi.) — var. ahmarginata Boh.
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Novi VII (Horv.) — filicata Hb. Növi YII (Horv.), Arbe V (Páv.),

Zelenika VIII (Horv.) — rusticata F. Károlyváros (Hsch.), Fiume

(Meiss.) — var. vulpinaria HS. Novi VII (Horv.) — dilutaria Hb.

Krapina VI. 22, VII. 7, VIII. 29, Domanovic VI. 24, Uvac VIL

19 (Hsch.) — ruhraria Stgr. var. biUnearia Fuchs Fiume V (Páv.)

— degeneraria Hb. Ruma VIII. 11, Krapina VIII. 10 (Hsch.) —
deversaria HS. Brusane VII (Páv.) — aversata L. Krapina VI. 22,

VII. 29, Uvac VII. 12 (Hsch.), Arbe (Mark.), Zavidovic (Kdi.) —
ab. spoliata Stgr. Krapina VII. 14, VIII. 27, Domanovic VI. 9,

Uvac VI. 27 (Hsch.) — immorata L. Krapina VII. 26, Uvac VII.

20 (Hsch.) — var. tesselaria B. Bjelobrdo (Hsch.) — nibiginata
'

HuFií. Ruma VIII. 18, Krapina VII. 28, VIII. 28, Domanovic,

Uvac V. 15 (Hsch.), Arbe V (Páv.), Zelenika VIII (Horv.) —
var. ochraceata Stgr. Ruma VIII. 29 (Hsch.) — marginepunctata

GoEZE Ruma VIII. 29, Krapina IX. 24 -(Hsch.), Fiume (Meiss.),

Buccari V (Páv.), Zelenika VIII (Horv.) — luridaia Z. Domano-

vic (Hsch.) — var. confinaria HS. Fiume (Meiss.), Novi VII (Horv.),

TiBugg VI (Páv.), Cattaro VIII (Horv.) — suhnutata Tr. Fiume

(Meiss.), Buccari V, Raduc V, Zengg VI, Carlopago VH (Páv.)

— incanata L. Krapina VII. 24, VIII. 3 (Hsch.), Zágráb V, Spa-

lato V (Páv.) — remutaria Hb. Fiume (Meiss.) — caricaria Reutti

Ruma VIII. 18, Krapina V. 31, VI. 12 (Hsch.) — immutata L.

Krapina VIL 1, VIII. 18 (Hsch.). Zágráb VI (Páv.), Fiume (Meiss.),

Zavidovic (Kdi.) — sirigaria Hb. Ruma, Krapina VIII. 26 (Hsch.)

— strígüaria Hb. Fiume (Meiss.), Buccari V (Páv.), Castelnuovo

VI (Csiki), Zelenika VIII (Horv.) — eniutaria Hb. Arbe V (Páv.)

— imiiaria Hb. Fiume (Aigner, Meiss.), Zengg Yl, Spalato,

Salona, Arbe V (Páv.), Domanovic VI. 8 (Hsch.) — flaccidaria

Z. Krapina VI. 16, VIII. 6 (Hsch.) — ornata Scop. Fiume (Meiss.),

Arbe V (Páv.), Uvac V. 21, VII. 22 (Hsch.) — violata Thbg. var.

decorata Bkh. Uvac VI. 12 (Hsch.)

Epliyra alhiocellaria Hb. Fiume (Meiss.), Mamudovac VII, Carlopago

VII (Páv.), Zavidovic (Kdi.) — annulaia Scbultze Ruma VII. 5,

Krapina IV. 17, V. 15, VII. 5, VIII. 18 (Hsch.) — pupülaria Hb.

Domanovic VI. 20, Bilek VII. 27 (Hsch.) — poraia F. Domano-

vic VIII. 6 (Hsch.) — punctaria L. Fiume (Meiss.), Krapina V.

31, VI. 8, VIII. 6, Uvac VIII. 2 (Hsch.) — ab. naevata Bstlb.

Zavidovic (Kdi.) — linearia Hb. Brusane VII (Páv.)

RhodostropMa vibicaria Cl. Krapina IX. 16, Domanovic VI. 4, Uvac

VI. 14 (Hsch.) — calabraria Z. Fiume (Meiss.), Buccari V, Zengg,

Carlopago, Spalato V (Páv.), Domanovic V. 31 (Hsch.)

Timandra amata L. Fiume (Meiss.), Krapina, Uvac VI. 27, VIII. 2,

IX. 1 (Hsch.)



89

Sterrha sacraria L. Velebit V (Páv.), Doraanovic (Hsch.)

Lytliria imrpuraria L. Ruma YIII. 11, 30, Uvao VIII. 7 (Hsch.) —
var. rotaria F. Bjelobrdo (Hsch.)

Ortlwlitlia coardata F. Növi YII (Horv.) —i;Zwm&aWa F. Fiume (Meiss.),

Domanovic (Hsch.) — limüata Scop. Fiume (Meiss.), Krapina

VII. 29 (Hsch.) — moeniata Scop. Krapina IX. 3, Uvac VIII. 20

(Hsch.) — hipunctaria Schiff. Fiume (Meiss.), Krapina VII. 8,

Domanovic V. 21 (Hsch.)

Minoa murinata Scop. Fiume (Meiss.), Buccari VI (Páv.), Krapina V.

30. (Hsch.) — var. monochroaria HS. Almissa V (Páv.)

Siona decussata Bkh. ab. fortificata Tpw Uvac VI. 15 (Hsch).

Lithostege farinata Hufn. Eszék (Hsch.)

Anaitis plagiata L. Fiume (Aieiss.), Krapina VI. 18, VIII. 12, IX. 15,

Domanovic (Hsch.)

Cheimatobia boreaia Hb. Fuzine (Páv.) — briimata L. Krapina XI. 1,

23 (Hsch.)

TripJiosa sabaudiata Düp. Fiume (Meiss.), Uvac VI. 27, VIII. 23 (Hsch.)

— dubitaia L. Kunjevaca (Dobiasch), Ruma VII, 1, Krapina VII.

1, 31, Uvac VII. 6 (Hsch.)

Eucosmia certata Hb. Krapina IV. 8 (Hsch.)

Scotosia vetulata Schiff. Krapina VI. 14,- 29 (Hsch.) — rliamnata

Schiff. Krapina VI. 25 (Hsch.)

Lygris prunata L. Fuzine (Páv.) — tesiata L. Krapina VI. 28 (Hsch.)

Larentia dotata L. Krapina VII. 10 (Hsch.) — fulvata Forst. Krapina

VI. 12, VIII. 7 (Hsch.) — oceUata L. Uvac VI. 2, VIII. 17 (Hsch.),

Zavidovic (Kdi.) — bicolorata Hufn. Zavidovic (Kdi.) — variata

Schiff. Fiume (Meiss.), Zengg V (Páv.), Krapina VI. 7, VIII. 10

(Hsch.) — siderata Hufn. Fiume (Meiss.) — viridaria F. Krapina

V. 22, VIII. 10 (Hsch.) — olivata Bkh. Krapina VIII. 26, IX. 1

(Hsch.) — fluctuata L. Ruma IX., 12, Krapina IV. 30, VII. 27,

VIII. 23 (Hsch.) — vespertaria Bkh. Krapina IX. 11 (Hsch.) —
montanata Bkh. Fiume (Meiss.), Velebit VI (Páv.), Krapina V. 28

(Hsch.) — qiiadrifasciaria Cl. Krapina VI. 22 (Hsch.) — ferrugata

Cl. Fiume (Meiss.), Eszék, Krapina V. 8, VII. 18 (Hsch), Zavi-

dovic (Kdi.) — fluv'iata HS. Ruma VI. 30, Domanovic, Uvac VII.

22, IX. 1 (Hsch.) — düutata Bkh. Krapina X. 4, XI. 2 (Hsch.) —
ab. obscurata Stgr. Krapina X. 4 (Hsch.) — autumnata Bkh.

Krapina XI. 11 (Hsch.) — topliaceata Hb. Krapina VI. 8, VIII. 1,

Domanovic VIII. Uvac V. 31 (Hsch.) — nebulata Tr. Fiume V,

Buccari V (Páv.) — scripturata Hb. Fiume (Meiss.), Velebit VI.

(Páv.) — riguata Hb. Növi VII (Horv.), Krapina V. 12, VII. 18,

Bilek IV, Uvac VIII. 7, 20 (Hsch.) — galiata Hb. Mamudovac V
(Páv.), Krapina VI. 8, VIII. 9, Uvac VI. 14, VIII. 27 (Hsch.) —



90

rivata Hb. Krapina VII. 28 (Hsch.) — sociata Bkh. Krapina V.

6, VIII. 22, IX. 2, Uvac VIII. 12 (Hsch.), Arbo V (Páv.) —
picata Hb. Krapina VIII. 18 (Hsch.) — procellata F. Ki-apina II.

27, V. 17 (Hsch.) — albicillata L. Fiume (Meiss.), Krapina V. 8

(Hsch.) -- lugiihrata Stgr. Stalak VII (Horv.) — kastata L. Cir-

kveuica (Kiss). — luctuata Hb. Krapina (Hsch.) — corydalaria

Graes. Velebit VII (Páv.) — moUuginata Hb. Buccari V (Páv.) —
alcfiemülata L. Krapina VIH. 4, 13 (Hsch.) — unifasdata Hw.
Uvac VIII. 18 (Hsch.) — adaequaia Bkh. Fiume (Meiss.), Velebit

VI (Páv.) — alhulaia Schiff. Krapina (Hsch.), Jászénak (Méhely),

Buccari V (Páv.) — ohliterata Hufn. Zágráb VI (Páv.), Krapina

VI. 21 (Hsch.) — luteata Schiff. Velebit VI (Páv.) — flavofasciaia

Thbg. Buccari V (Páv.) —
• hüineata L. Fiume (Meiss.), Arbe V

(Páv.), Krapina, Uvac VIII. 3, 19 (Hsch.) — süaceata Hb. Krapina

(Hsch.) — var. insulata Hw. Krapina V. 8 (Hsch.) — corylata

Thbg. Buccari V (Páv.) — hacliata Hb. Krapina III. 9, V. 1 (PIsch.)

— berherata Schiff. Krapina V. 4, VIII. 13 (Hsch.) — ruhidata

F. Ruma VI. 15, Krapina V. 3, VII. 1, VIII. 1, Uvac VI. 15

(Hsch.) — comitata L. Ruma IX. 7, Krapina, Uvac VIII. 12 (Hsch.)

— nigrofasciaria Goeze Krapina (Hsch.)

Asthena candidata Schiff. Krapina V. 15 (Hsch.)

Teplirodystia lousülata F. Fuzine (Páv.) — togaia Hb. Jászénak (Méhely).

— venosaia F. Fiume (Meiss.) — gemeUata HS. Buccari V (Páv.),

Növi VII (Horv.), Zengg VI (Páv.) — pyreneaia Mab. Krapina

(Hsch.) — ohlongata Thbg. Krapina V. 3, Bilok VII. 28, Doma-
novic IX (Hsch.) — linariata F. Krapina IX, 8 (Hsch.) —
insigniaia Hb. Krapina IV. 20 (Hsch.) — suhnotata Hb. Ruma
VIII. 29 (Hsch.) — fenestrata Mill. Velebit A-'I (Páv.) — vulgata

Hw. Károlyváros, Krapina Y. 6, VI. 20 (Hsch.) — silenata Stdf.

Fuzine (Páv.) — mülefoliata Rössl. Krapina VI. 10 (Hsch.) —
satyrata Hb. Bilek VIII. (PIsch.) — isogramviaria íIS. Buccari,

Fuzine (Páv.j, Krapina VI. 25, VII. 27 (PIsch.) — imiotata PIufn.

Ruma Vlll. 18, Uvac VIII. 21 (Hsch.) — rosmarinata Mill.

Fiume (Meiss. ) — immilata Hb. Fiume (Meiss. j, Zengg- VI (Páv.),

Ruma VIII. 18, Krapina VIII. 13, Bilek AlII. 15 (Hsch.)

CMorocIystis coronata Hb. Krapina (Hsch.) — rcctangidata L. ah.

nigrosericeata Hw. Krapina VI. 6, 22 (Hsch.), Fuzine (Páv.) —
ah. suhaerata Hb. Krapina A"I. 7, 22 (Hsch.) — cldoerata Mab.

Uvac V (Hsch.)

Collix sparsata Tr. Krapina VI. 20 (PIsch.)

Fliihalapteryx polygrammata Bkh. Ruma (Hscli.) — viiulhata Hb.

Zengg VI, Velebit VI (Hsch.), Krapina VII. 6, Uvac VII. 26

(Hsch.) — corticata Tr. Krapina A^III. 4 (Hsch.), Buccari A" (Páv.)

— tersata Hb. Krapina \. 2, VII. 21 (Hsch.)
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Ahraxas grossulariata L. Ruma VI. 12, Krapina VI. 30 (Hsch.) —
sylvatn Scop. Fiume (Meiss,), Krapina VII. 8 (Hsch.) — J/m>'í//n«ía

L. Ruma VI. 28, Krapina (Hsch.), Fuzine (Meiss.) — adustata

ScHiFF. Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.), Zengg VI (Páv.),

Krapina VII. 9, VIII. 2 (Hsch.)

Bcqjia temerata Hb. Krapina V. 8, VIII. 5, 20 (Hsch.)

Deümici piisaria L. Fiume (Meiss.), Károlyváros, Krapina (Meiss.) —
exaniliemaia Scop. Zágráb VI (Páv.)

Numeria capreolaria F. Fuzine (Meiss.), Jászénak (Bogsch).

Metrocampa margarítota L. Ruma VIII. 29, Krapina IX. 1 (Hsch.),

Fiume (Moiss.), Vaganski vrh VIII (Biró), Zavidovic (Kdi.)

Ellopía prosapiaria Ij. Krapina V. 6. (Hsch.)

Ennomos quercinaria Hufn. Krapina IX. 8, Uvac VII. 10, VIII. 11

(Hsch.) — ah. carpinaria Hb. Krapina VII. 26 (Hsch.) — fiiscan-

taria Hw. Krapina VIII. 13 (Hsch.) — erosaria Hb. Fiume

(Meiss.) — quercaria Hb. Krapina VII. 21, VIII. 10, Domanovic

VI. 26 (Hsch.)

Selenia hüunaria Esp. var. juliaria Hw. Krapina VII. 29 (Hsch.) —
lunarm Schiff. Krapina II. 25, IV. 13, 28 (Hsch.) — var. delunaria

Hb. Ruma VII. 15, Krapina VII. 27, Uvac VII. 21 (Hsch.)

Therapis evonymaria ScmFF. Krapina VIII. 30. (Hsch.)

Himera pennaria L. Fiume (í^Ieiss.), Krapina IX. 27, X. 21 (Hsch.)

CrocaUis tusciaria Bkh. Krapina VII. 10, X. 25 (Hsch.) — eUnguaria

L. Krapina VHI. 5, Uvac VIH. 3, 27 (Hsch.)

Angerona prunaria L. Krapina VI. 22, VII. 15, Bjelobrdo (Hsch.), Zavi-

dovic (Kdi.) — ah. sordiata Füssl. Krapina VI. 29, VII. 10 (Hsch.)

Urapteryx samlucaria L. Uvac VI. 19 (Hsch.)

Eurymene dolabraria L. Eszék (Hsch.)

Opisthograptis luleoUta L. Krapina III. 11, V. 28 (Hsch.), Fiume

(Meiss.), Velebit VI, Arbe V (Páv.)

Epione apidaria Schiff. Krapina IX. 26 (Hsch.) — parallelaria Schiff.

Zavidovic (Kdi.) — advenaria Hb. Krapina (Hsch.)

Caustoloma flavicaria Hb. Ruma V. 26 (Hsch,)

Venilia macularia L. Fiume (Meiss.), Károlyváros VI. 4, Krapina,

Domanovic (Hsch.), Brusane VI (Páv.)

Eüicrinia cordiaria Hb. Ruma VII. 10 (Hsch.)

Semiothisa notata L. Zágráb (Méhely). — alternaria Hb. Zavidovic

(Kdi.) — aestimaria Hb. Ruma VII. 12, Károlyváros VI. 4,

Krapina III. 28, VII. 24, Uvac VIII. 28 (Hsch.), Salona V (Páv.)

Hybernia rupicapraria Hb. Krapina II. 12, III. 15 (Hsch.) — bajaria

Schiff. Krapina X. 18, XI. 9 (Hsch.) — aiirantiaria Esp. Krapina

XI. 6, Uvac IX. 3 (Hsch.) — marginaria Bim. II. 16, III. 10

(Hsch.) — defoUaria Cl. Krapina X. 25, XI. 7 (Hsch.)
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Anisopteryx aceraria Schiff. Krapina XI. 6, 20 (Hsch.) — aescularia

ScHiFF. Krapina II. 16, IIL 26 (Hsch.)

Phigalia pedaria F. Krapina III. 30 (Hscli.)

Biston graecarias Stgr. Fiume (Meiss.) — hirtaria Cí.. Eszék, Krapina

VII. 11 (Hsch.), Fiume (Meiss.) — strataria Hufn. Krapina III.

21 (Hsch.)

AmpMclasis betularia L. Ruma VII. 12 (Hsch.), Fiume (Meiss.)

Nychiodes lividaria Hb. Domanovic VII. 25 (Hsch.)

Hemeropliüa ahruptaria Thbg. Domanovic VI. 26 (Hsch.)

Synopsia sociaria Hb. Krapina, Domanovic VI. 5, Bilek VIII. 15

(Hsch.)

Boarmia pjerversaria B. var. correptaria Z. Arbe V (Páv.) — cinctaria

Schiff. ab. consimüaria Düp. Krapina IV. 22 (Hsch.) — gemmaria

Brahm Fiume (Aigner), Ruma VIII. 30, Krapina V. 26, VIII. 4

(Hsch.), Zeng-g", Mamudovac, Arbe, Salona V (Páv.), Zelenika

VIII (Horv.), Domanovic VIIl. 4 (Hsch.), Zavidovic (Kdi.) —
repandata L. Fiume (Meiss.), Krapina VIII. 7 (Hách.) — roboraria

Schiff. Krapina VI. 16, Uvac VI. 25 (Hsch.) — ab. infuscata

Stgr. Zavidovic (Kdi.) — consortaria F. Krapina (Hsch.), Salona

V (Páv.) — ab. consobrinaria Bkh. Zavidovic (Kdi.) — angularia

Thbg. Krapina VII. 1, XII. 31 (Hsch.), Fuzine (Meiss.),. Velebit

VI (Páv.) — selenaria Hb. Fiume (Meiss.), Buccari V (Páv.), Növi

VII (Horv.), Krapina V. 26, VII. 16, VIII. 18 (Hsch.) - crepu-

sadaria Hb. Krapina IV. 16, VII. 8, X. 15 (Hsch.) — punciularia

Hb. Krapina VI. 4 (Hsch.), Buccari V (Páv.)

Gnophos furvata F. Krapina VII. 24, VIII. 5, Bjelobrdo (Hsch.) —
Stevenaria B. Carlopago VII (Páv.) — sartata Tr. Fiume (Meiss.),

Zengg- VII (Páv.), Domanovic IX. 11 (Hsch.) — obscuraria Hb.

Fiume (Meiss.), Krapina VIII. 23 (Hsch.) — ab. argillacearia

Stgr. Domanovic (Hsch.) — pidlata Tr. Krapina (Hsch.) —
glaiicinaria Hb. Buccari V, Arbe V (Páv.), Bilek VIII. 11 (Hsch.)

— variegata Dup. Fiume V (Páv.) — sordaria Thbg. var. mendi-

caria PIS. Velebit VI (Páv.) — serotinaria Hb. Brusane A'^I (Páv.)

Ematurga aiomaria L. Ruma VI. 23, Krapina (Hsch.). Buccari V,

Arbe V (Páv.), Uvac VII. 25 (Hsch.)

Thamnonoma wauaria L. Fiume (Meiss.)

Diastictis artesiaria F. Krapina VII. 6, VIII. 21 (Hsch.)

Phasiane peiraria Hb. Károlyváros VI. 4, Krapina V. 14, Bjelobrdo

(Hsch.) — datlirata L. Fiume (Meiss.), Krapina VII. 24, Ruma
VI. 28, Uvac VII. 18 (Hsch.) — glarearia Brhm. Ruma VI. 30,

Krapina (Hsch.), Fiume (Meiss.), Buccari V (Páv.), Növi VII

(Horv.), Spalato V (Páv.)

EuboUa arenacearia Hb. Eszék, Krapina V. 22, VI. 27 (Hsch,) — var.



93

flavidaria Ev. Ruma VI. 30, VIII. 11, Krapina VII. 13, VIII. 1

(Hsch.) — murinaria F. Ruma VI. 26, VIII. 1. (Hsch.)

Scodiona conspersaria F.' Baccari V (Páv.) — var. raimaria Frr. Ma-
mii dovac Vn (Páv.)

Scoria lineata Scop. Károlyváros VI. 9, Uvac VI. 12 (Hsch.)

Aspilates ochreária Rossi Domanovic V. 27 (Hsch.)

Perconia strkjiUaria Hb. Krapina VI. 3 (Hsch.)

Nolidae.

Nola ciiculInteUa L. Ruma VIII. 30, Krapina VI. 24, VII. 5 (Hsch.) —
cicaíricalis Tr. Portoré Y, Arbe V (Páv.) — strigula Schiff. Mar-

tinscica, Zeng-g VII (Páv.) — aucipitalis HS. Zengg VII (Páv.) —
cMamidtdalis Hb. Salona \. (Páv.)

CyniMdae.

Earias vernana Hb. Fiume (Meiss.) — cJdorana L. Krapina V. 14,

VII. 23 (Hsch.)

Hylophila prasinana F. Fiume (Meiss.), Krapina V. 8 (Hsch.) — hico-

lorana Fsl. Fiume (Meiss.), Domanovic VH. 26. (Hsch.)

Syntoniidae.

Syntomis Phegea L. Krapina (Hsch.), Fiume (Meiss.), Brusane VII

(Páv.), Növi VI (Horv.), Zengg- VII (Páv.), Arbe (Mark.), Bje-

lobrdo (Hsch.) — ab. Phegeus Esp. Fiume (Meiss.), Knin VI
(Csiki). — ab. Cloelia Bkh. Fiume (Meiss.) — ab. PfluemeriViacq,.

Brusane VII (Páv.)

Dysauxes ancilla L. Krapina (Hsch.j, Cattaro VI (Csiki). — pundata

F. Budua A^II (Horv.) — aJ). servula Bérce. Cattaro VIII (Horv.)

Arctiidae.

Spüosoma mendica Cl. Fiume IV (Meiss.), Arbe V (Páv.), Krapina

IV. 23, V. 14, Uvac V. 27 (Hsch ) — lubricipeda L. Ruma V. 20,

Krapina (Hsch.) — menilmsiri Esp. Krapina (Hsch,), Fiume

(Meiss.), Arbe (Mark.), Zavidovic (Kdi.) — urticae Esp. Fiume
(Moiss.), Krapina V. 21, Uvac V. 29 (Hsch.)

Phragmatohia fnliginosa L. Fiume IV (Meiss.), Növi VII (Horv.),

Károlyváros III. 15, Krapina, Domanovic A^I. 9 (Hsch.), Zavido-

vic (Kdi.) — var. fervida Stgr. Fiume VI (Páv.) — piacida ¥m.Y.

Sarajevo (Hsch.) — lucfnosa H. G. Fiume (Meiss.), Susak V (Páv.),

Krapina V. 14 (Hsch.)
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Parasemia plantaginis L. Velebit VI (Páv.) — cib. matronalis Frr.

Stalak Vn (Horv.)

Rliyparia xjurpurata L. Fiume (Meiss.), Uvac (Hsch.)

Diacrisia russula L. Ruma V. 26, Krapina YI. 6, VIII. 21 (Hsch.)

Arctinia caesarea Goeze. Fiume IV (Meiss.)

Arciia Caja L. Eszék, Krapina VIII. 12 (Hsch.) — villica L, Fiume

IV, V (Meiss.), Zengg' VII, Arbe V, Spalato (Páv.), Krapina,

Uvac VI. 12 (Hsch.) — db. angelicae B. Fiume V (Páv.), Cirkve-

nica \ (Aignerj, Növi VII (Horv.), Zelenika VI (Csiki). — Hehe

L. Bilek IV. 30 (Hsch.)

Euprepia pudica Esp. Neum V. 16, Domanovác IX. 11 (Hsch.j

Gallimorplia dominula L. Krapina VI. 19, VII. 1, 8 (Hsch.), Lic A"II

(Meiss.) — quadríjmnctaria Poda. Fiume (Meiss.), Krapina, Uvac

VII. 25, VIII. 4 (Hsch.j, Arbe V (Páv.), Zavidovic (Kdi.)

Coscinia striata L. Deleuse (Herczegovina) VII (Hsch.) — ah. melano-

ptera B. Bjelobrdo, Domanovic VI. 6, IX. 10 (Hsch.)

Hipocriia jacohaeae L. Fiume (Meiss.), Krapina VI. 14, 28, VII. 8, 28

(Hsch.j, Zelenika VI (Csiki).

Deiopeia imlcliella L. Fiume V, IX, X (Meiss.), Buccari V (Páv.)

Nudaria mundana L. Raduc VI, Brusane VII fPáv.)

Miltochrista miniata Forst. Viroviiica, Krapina VII. 28, Uvac VII. 18

(Hsch.)

Endrosa roscida Esp. Uvac A^II. 2 (Hsch.j

Cyhosia mesomella L. Krapina VI. 24, VII. 1, Uvac (Hsch.j

Gnopjliria ruhricollis L. Fiume (Meiss.)

Oeonistis quadra L. Virovitica, Krapina VII. 12, VIII. 21 (Hsch.)

Lithosia deplana Esp. Virovitica VII. 28, Krapina VII. 16 (Hsch.) —
griseola Hb. Vercze VII. 28, Uvac VI. 27 (Hsch.) — lurideola

ZiNCK. Vrdnik VE. 18, Krapina VE. 15, YUI. 27, Uvac VI. 27,

Fiume (Meiss.), Brusane VH fPáv.) — compjlana L. Krapina VII

28, Uvac VI. 25 (Hsch.j — caniola Hb. Fiume (Meiss.), Arbe V
(Páv.) — unita Hb. ah. palleola Hb. Uvac VIII. 2 (Hsch.j — ah.

arideola Hering. Zengg' VI (Páv.), Uvac VII. 20 (Hsch.j — luia-

rella L. Virovitica VII. 28, Uvac VII. 20 (Hsch.j — pamfrons Z.

Krapina VI. 24, Uvac VIII. 5 IHscb.) — sororcida Hufn. Arbe

V. íPáv.j, Krapina, Bilek (Hsch.)

Pelosia muscerda Hufn. Eszék (Hsch.j

Zygaenidae.

Zygaena purpuralis Brijnnich. Krapina VI. 18 (Hsch.) — ah. Phito 0.

Fiume (Moiss.), Fuzine (Páv.) — ah. nuhigoia Led. Herczegovina :

Neum-Kula (Hsch.j — puncium 0. Fiume (Meiss.), Arbe (Mark.),
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Domanovic A"I. 22 (Hsch.) — var. contamineoides Stgr. Zengg
VII ( Páv.) — achilleae Esp. Krapina VII. 1 (Hsch.), Fuzine (Páv.),

Fiume (Meiss.), Buccari V, Zeiigg VII, Spalato \ (Páv.), Uvac
VI. 21 (Hsch.j — var. bellis Hb. Krapina VII. 1 (Hsch.), Fuzine,

Zengg VII (Páv.) — ab. viciae Hb. Uvac VII. 1 (Hsch.) — meli-

loti Esp. Krapina VII. 13 (Hsch.) — var. Steiitzü Frr. Krapina
VII. 17 (Hsch.j — lonicerae Schev. Fiume (Meiss.), Brusane VI,

Zengg VII (Páv.), Uvac VII. 7 (Hsch.j — filipendidae L. Krapina
VII. 28, VIII. 13 (Hsch.), Fuzine (Páv.), Fiume (Meiss.), Zengg
VII, Salona, Arbe V (Páv.) — var. OclisenJieimeri Z. Fiume (Meiss.)

— angelicae 0. Krapina VII. 17 (Hsch.) — transalpina Esp,

Krapina \ll. 21 (Hsch.) — Epliialtes L. ah. coromllae Esp. Növi
A^II (Horv,), Zengg VII (Páv.), Uvac VII. 4 (Hsch.) — ab. tri-

gonülae Esp. Fiume (Meiss.), Krapina (Hsch.) — carnioUca Scop.

Fiume (Meiss.), Krapina VII. 15, 28, 30, Uvac VII. 11 (Hsch.) —
ab. hedysari Hb. Fiume (Meiss.), Arbe (Mark.) — occüanica Vill.

Buccari V (Páv.), Cirkvenica VII (Dr. Kiss), Brusane VII (Páv.)

Ino ampdoxjitaga Bayle. Ruma VII. 4 (Hsch.) ^ pruni Schiff. Ruma
VI. 21, Krapina VI. 26, VII. 9, Uvac VI. 21 (Hsch.) — cognata

Rbr. var. subsolana Stgr. Fiume V, VI (Meiss.) — staUces Ij.

Fiume (Meiss.) — obscura Z. Buccari V (Páv.j, Zelenika VI
(Csiki).

CocJilididae.

Coclilidion limacodes Hufn. Fuzine (Páv.j, Kraj^ina VI. 24 (Hsch.)

Psychidae.

Acantopsyche opacella HS, Fiume (Meiss.)

Pachytelia unicolor Hufn. Arbe V (Páv.j, Uvac (Hsch.) — vilJosella O.

Fiume (Meiss.)

Ainicta EcksteÁni Led. Domanovic VI. 6 (Hsch.)

Psyche viciella Schiff. Arbe V (Páv.), Uvac Yl. 15, 19 (Hsch.)

Apterona cremdella Brd. Növi VII (Horv.) — ab. lielix Sieb. Fiume

(Meiss.)

Rebelia plumeUa HS. Ruma VIII. 26 (Hsch.) — surieniella Brd. Uvac
V, 28 (Hsch.) — Sapplio Mill. Krapina VI. 4, VII. 1 (Hsch.)

Epiclmopieryx pidla Esp. Fiume (Meiss.), Ruma, Károlyváros, Krapina

VI. 20, 27, Uvac V. 10 (Hsch.)

PsycMdea bombycella Schiff. Krapina V. 28, VI. 12 (Hsch.) — pecti-

nella F. Brusane VII (Páv.j

Fiwiea crassiorella Brd. Buccari (Páv.) — casta Páll. Buccari V,

Arbe V, Salona (Páv.)
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Sesiidae.

Sciapteron tabaniformis Rótt. Ruma VII. 9, Uvac VI. 21 (Hsch.)

Sesia cexjldformis 0. Buccari V ('Páv\), Gosjjic VI (Biró). — tipulifor-

mis. Cl,. Ruma V. 28, Krapina VII. 28, DomanovicV. 24 (Hsch.),

Buccari V, Brusane, Stalak VII (Páv.j, Növi \ll (Horv.) —
vespiformis L. Krapina VII. 15 (Hsch.) — myopaeformis Bkh.

Ruma V. 29, Krapina \Jl. 10, Domanovic VI. 15 (Hscb.) —
iclineumoniformis F. Fiume, Buccari V, Brusane VII, Stalak VII.

Zengg VI (Páv.), Xovi VII (Horr.j, Ruma VII. 4, VHI. 3 (Hsch.)

— var. megülaeformis Hb. Buccari V (Páv.) — uroceriformis Tr.

Portoré V fPáv.j, Növi VII (Horv.) — masaríformis 0. Buccari

V, Zengg VI fPáv.J — anneUata Z. var. ceriaeformis Ld. UvacV.
16 (Hsch.) — var. oxyheliformis HS. Ruma VI. 16 (Hsch.) —
empnformis Esp. Ruma A'HI. 18, Krapina VII. 27 (Hsch.) —
triannuUformis Frr. Ruma VI. 13 (Hsch.), Növi VIII (Horv.) —
steUdiformis Frr. Növi VH (Horv.), Krapina (Hsch.) — bibioni-

formis Esp. Krapina \TL 1 (Hsch.) — chrijsidiformis Esp. Fiume
(Meiss.) — chalcidiformis Hb. Portoré V (Páv.j — ab. Sclimidtí

Frr. Fiume (Meiss.), Buccari V (Páv.)

Paranthrene tineiformis Esp. var. brosiformís Hb. Zelenika VIH, Cavtat

yjJI (Horv.)

Cossidae.

Cossus cossus L. Krapina (Hsch.) — terebra F. Fiume (Meiss.)

Sypopta caestrum Hb. Fiume (Meiss.), Cirkvenica VII (Kiss), Növi

YU (Horv.)

Dyspessa idida Bkh. Fiume, Buccari V (Páv. ), Növi VII (Horv.j, Spa-

lato V (Páv.j, Uvac VI. 14, 20, Bilek V. 29 (Hsch.)

Phragmataecia casianeae Hb. Eszék (Hsch.)

ZeAizera pijrina L. Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.), Arbe (Mark.)

Hepialidae.

Hepialus sylvina L. Ruma IX. 4, Krapina VIII. 26, 30, IX. 9 (Hsch),

Fiume IX (Meiss.), Domanovic IX. 12, Uvac VIH. 16, 23 (Hsch.)

— lupuUna L. Uvac V. 17, 27 (Hsch.) — Hecia L. Krapina VI.

24 (Hsch.)

Pyralidae.

Aplwmia sociella. L. Krapina VI. 27. VIII. 1 (Hsch.)

Galhria meUondhi L. Ruma \ll. 28, VIII. 31, Károlyváios, Krapina
IX. 2, Domanovic VH. 16 (Hsch.;
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Mellisollaptes Mjmndanus Z. Krapina VII. 10 (Hsch.)

Cramhus jiicundellus HS. Fiume (Páv.) — acutanguIeUus HS. S. Giorgio

VII (Biró). — paludellus Hb. Ruma VI. 16, Krapina A'III. 2

(Hsch.) — inquinatellus Schiff. Ruma VIII. 18, 30, Krapina VIII.

27 (Hsch.) — tristellus F. Fiume (Meiss.), Ruma VIII. 29, Krapina

Vm. 14, IX. 10. (Hsch.) — luteellns Schiff. Ruma Yll. 24, IX. 4,

Krapina VIII. 2 (Hsch.) — perUllus Scop. Ruma VIII. 25, Krapina

VI. 16, VII. 1 (Hsch.) — litliargyrelliis Hb. Ruma VII. 11, VIII.

20. — saxonellus Zk. Növi VII. (Horv.) — íjinellus L. Zavidovic

(Kdi.) — myellns Hb. Krapina VI. 2, VII. 1 (Hsch.), Fuzine (Páv.),

Zavidovic (Kdi.) — falsellns Schiff. Sveto Brdo VIII (Biró),

Ruma vm. 11, Krapina VII. 28, VIII. 13 (Hsch.) — clirysonucM-

lus Scop. Fiume (Meiss.). Buccari V (Páv.), Növi VI (Kertész). —
cratereUiis Scop. Krapina VII. 2, Buccari Y (Páv.), Zavidovic

(Kdi.) — vor. cassenimellus Z. Növi VI (Kertész) — liortuellus Hb.

Zavidovic (Kdi.) — ah. caespüellus Hb. Ruma VII. 9 (Hsch.),

Zavidovic (Kdi.) — culmeUus L. Krapina (Hsch.) — dmneteUns

Hb. Krapina VII. 1 (Hsch ) — prateUus L. Velebit VI (Páv.),

Krapina (Hsch.) — jKisciiellus L. Ruma, Krapina VI. 19 (Hsch.),

Fuzine, Velebit VI (Páv.), Zavidovic (Kdi.)

Plahjtes ceruseUus Schiff. Buccari (Páv.), Cirkvenica Yl (Biró). —
suimr'bellus Z. Spalato VI. (Páv.)

Ancylolomia palpella Schiff. Fiume (Meiss.)

Ematheudes pmideüci Tr. Krapina VIII. 4 (Hsch.), Növi VII (Horv.)

Scirpopliaga praelata Scop. Ruma VII. 3 (Hsch.)

GMlo X)liragmitellus Hb. Ruma VII. 20, VIII. 29, Krapina VI. 11, VIII.

5 (Hsch.)

Donacaula mucronelliis Schiff. Krapina V. 21, VI. 12 (Hsch.)

Anerastia lotella Hb. Ruma VII. 24, VIII. 20 (Hsch.)

Homoeosoma símiella F. Ruma VIII. 1,.18, Krapina VIII. 29 (Hsch.),

Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.), Salona V (Páv.) — nehulella

Hb. Ruma VIII. 2, Krapina VII. 1 (Hsch.) — interpunctella Hb.

Ruma, Krapina VII. 6, VIII. 17 (Hsch.j

Fempelia subornatella Dup. Ruma VIII. 1 (Hsch.), Arbe V (Páv.) —
düufella Hb. Buccari V (Páv.)

Nyctegretis achatinella Hb. Krapina (Hsch.)

HypocJialcia alieneUa Hb. Buccari V (Páv.j

Etiella Zinckenella Tr. Ruma (Hsch.), Arbe V (Páv.)

Epischüa prodromella Hb. Zeng-g VII (Páv.)

Catastia marginea Schiff. Bosznia : Bjelobrdo VII. 21 (Hsch.)

Salebria palumhella ¥. Spalato VI (Páv.) — semírw&eíZa Soop. Ruma
VIII. 11, Krapina (Hsch.), Zágráb VI (Páv.), Növi VII (Horv.),

Rovartani Lapok. XVII, 5—8. (1910. VIU. 30).
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Zavidovic (Kdi.) — var. sanguinella Hb. Fozine VIII (Páv.)^

Zelenika VIII (Horv.), Zavidovic (Kdi.)

TracJionitis cristella Hb. Runia VII. 1, A^'III. 17, Krapina VII. 3 (Hsch.)

Phycita sinssicella F. Növi VII (Horv.)

Acrohasis obtusella Hb. Krapina VII. 2 (Hsch.) — iumidana öchiff.

Ruma VIII. 1 (Hsch.)

RliodojJhciea rosella Scop. Krapina VIII. 1 (Hsch.)

Myelois marmorea Hw. Krapina A^I. 12, VII. 9 (Hsch.) — crihrella Hb.

Ruma VI. 7, Krapina VII. 1 (Hsch.), Carlopago VII, Arbe V
(Páv.) — cirrigereUa Zk. Buccari (Páv.)

Agiossa pinguinalis L. Ruma, Krapina VI. 26 (Hsch.j, Fiume (Meiss.),

Sveto Brdo VIII (Biró), Uvac VH. 22 (Hsch.) — mprealis Hb.

Károlyváros (Hsch.), Növi A^I (Horv.)

Híjpsopygia costalis F. Krapina VII. 1 (Hsch.), Növi VII (Horv.)

Pyralis regalis Sghiff. Növi VH (Horv.) — farinalis Ij. Krapina A^.

10 (Hsch.j, Fiume (Meiss.), Arbe V (Páv.), Zavidovic (Kdi.),

VI. 10 (Hsch.)

HercuUa glaucinalis L. Ruma VII. 15, Krapina VI. 14, VII. 11 (Hsch.),

Zágráb VI (Páv.), Zavidovic (Kdi.) — ruliidalis Schiff. Krapina

VII. 3 (Hsch.)

Cledeohia moldavica Esp. Ruma VI. 8 (Hsch.), Carlopago VII (Páv.)

— angustalis Schiff. Ruma VII. 11, Krapina VII. 8, A'III. í

(Hsch.), Fuzine (Páv.)

Níjmphula rivulalis Dup. Arbe V (Páv.) — stagnata Dup. Krapina VII.

11 (Hsch.), Sveto-Brdo VIII (Biró). — nympliaeata L. Ruma VIH.

11, Krapina VI. 12 (Hsch.j, Sveto-Brdo VIII (Biró). — siraiiotata

L. Domanovic (Hsch.)

Cataclysta lemnata L. Ruma VIII. 29, Krapina VII. 5 (Hsch.)

Stenia pundalis Schiff. Krapina VII. 24 (Hsch.), Buccari (Páv.)

Psammotis pmlveralis Hb. Ruma VIII. 2 (Hsch.j — liyaUnaUs Hb. Fiume
(Meiss.), Brusane VII (Páv.)

Eiirrhypara nrticata L. Ruma, Krapina (Hsch.)

Scoparia ochrealis Schiff. Krapina V. 26 (Hsch.), Zengg VII (Páv.) —
ambigual/s Tr. Krapina VI. 18, VII. 12 (Hsch.), Zágráb A^I, Bru-

sane VII, Zengg VII (Páv.), Zavidovic (Kdi.) — ingratella 7i.

Krapina V. 22 (Hsch.j, Fuzine, Buccari (Páv.), Növi VII (Horv.)

— perplaxdla Z. Buccari (Páv.)

—

phaeolcnca Z. Fuzine (Páv.)--

truncicolella Stt. Krapina A^. 22, VI. 9, VIII. 13 (Hsch.), Buccari

(Páv.) — craiaegella Hb. Ruma (Hsch), Zengg A^I (Páv.) —
frequeniella Stt. Krapina A^II. 29 (Hsch.j

Agrotera nemoralis Scop. Ruma V. 12, Krapina A'III. 5 (Hsch.j

Stjlepta ruralis L. Krapina \. 5, 24, A^II. 3 (Hsch.)

Glyphodes unionalis Hb. Zelenika A''III. (Horv.)
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Evergestis sopliialis F. Fiume (Meiss.), Buccari (Páv.) — extimalis

Scop. Fiume (Meiss.), Krapina (Hsch.)

Nomopliüa noctuella Schiff. Ruma V.TII. 17, Krapina VIII. 3, IX. 22

(Hsch.), Fiume (Meiss.), Buccari, Arbe V (Páv.j, Növi VII (Horv.)

PJihjctaenodes palealis Schiff. Krapina VII. 28, IX. 3, Bilok VIII. 4

(Hsch.) — vcrikalis L. Ruma V. 16, VI. 26, Krapina V. 13 (Hsch.),

Fiume (Meiss.), Fuzine, Buccari (Páv.) — litrbidalis Tr. Fiume
(Páv.) — sücticalis L. Krapina VII. 26, 28 (Hsch.) — aeniginalis

Hb. Buccari, Zengg VII (Páv.)

Diasemia Utterata Scop. Krapina VII. 18, VIII. 4 (Hsch.), Buccari

(Páv.)

Mecyna poJygonalis Hb. Ráma, Domanovic (Hsch).

Cynaeda dentalis Schiff. DomaDOvic VI. 18, IX. 10, 15, Uvac VIII. 24

(Hsch.)

Titanio pollinalis Schiff. Fazine (Páv.), Bosznia : Bjelobrdo (Hsch.)

Metasia ophialis Tr. Krapina VII. 16, 27 (Hsch.), Növi VII (Horv.)

Pionea testacealis Z. Salona V (Páv.) — crocealis Hb. Krapina (Hsch.

)

— ferrugalis Hb. Ruma VIII. 1 (Hsch.), Fazine (Páv.), Fiume
(Meiss.), Növi VII (Horv.) — prunalis Schiff. Növi VII (Horv.),

Arbe V (Páv.) — verhascalis Schiff. Arbe V (Páv.) — forficalis

L. Fiume (Meiss.), Krapina III. 16, IV. 4, 23, IX. 10 (Hsch.) —
riíbiginalis Hb. Ruma V. 16, VI. 30, VIII. 21, Krapina VII. 8

(Hsch.) — nebidalis Hb. Mosunje (Kertész), Velebit VI (Páv.)

Pyrausta terrealis Tr. Krapina VII. 28 (Hsch.) — fuscalis Schh-^f.

Krapina (Hsch.) — samhucalis Schiff. Ruma VII. 5, VIII. 18,

Krapina VII. 28, VIII. 5 (Hsch.) — ímhilalis Hb. Ruma VII. 4,

Krapina VI. 30, VII. 12 (Hsch.), Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.),

Arbe V (Páv.), Zavidovic ( Kdi.) — cespisialis Schiff. Ráma VIII.

4, 11, 17, Krapina VII. 27 (Hsch.), Buccari (Páv.) — var. inter-

medialis Düp. Krapina VIII. 9 (Hsch.), Zavidovic (Kdi.) — san-

guinalis L. Növi VII (Horv.) — castalis Tr. Növi VII (Horv.) —
purpuralis L. Fiume (Meiss.), Krapina VII. 9, 24, VIII. 5, 21

(Hsch.), Fuzine (Páv.), Növi VII (Horv.), Arbe V (Páv.) — var.

ostrinalis Hb. Növi VII (Horv.) — auraia Scop. Krapina VII. 28
'

(Hsch.), Növi VII (Horv.), Carlopago VII, Arbe V (Páv.) — nigrita

Scop. Károlyváros (Hsch.), Fuzine (Páv.) — cingulata L. Fiume

(Meiss.); Növi (Horv., Kertész, Páv.), Krapina (Hsch.), Brusane

VII (Páv.) — funehris Ström. Krapina VIII. 9 (Hsch.) — nigra-

lis F. Brusane VII, Velebit VI (Páv.) — luctualis Hb. Ruma
(Hsch.) — fiavalis Schiff. Krapina (Hsch.)

Helioihela airalis Hb. Buccari (Páv.), Növi VII (Horv.)
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Pterophoridae.

Oxyptilus ])ilosellae Z. Krapina V. 30, VII. 6 (Hsch.), Fiizine (Páv.) —
Meracü Z. Krapina VI. 4, VIII. 28 (Hsch.) — parvidacfijlus Hw.

Krapina VI. 13, VII. 5, Uvac (Hsch.), Fuzine (Páv.)

Flatyptüia rhododactíjla F. Buccari (Páv.), Krapina VI. 17, 30, VII. 11

(Hsch.) — Zetterstedti Z. Brusane VII (Páv.) — gonodactyla

ScHiFF. Krapina V. 23, VI. 11, VII. 11, 24 (Hsch.)

Aludta pentadachjla L. Krapina V. 28 (Hsch.), Zavidovic (Kdi.) —
teiradadyla L. Krapina (Hsch.), Fuzine, Velebit VI (Páv.)

Pleropliorus monodadylus L. Krapina VI. 9, 24, VII. 13, 18, XI. 15

(Hsch.) — Lienigianus Z. Aibe V (Páv.)

Slenoptüia plerodadylá L. Növi (Kertész).

AgdÁsiifi adadyla Hb. Spalato V (Páv.)

Orneodidae.

Oiiieodes Hübneri Wallgr. Krapina VII. 13, Uvac (Hsch.)

Tortricidae.

Acalla hohniana L. Krapina VII. 5 (Hsch.) —• containinana}ÍB. Ruma
VII. 9, Krapina VIE. 18, 31 (Hsch.)

Didielia Grotiana F, Arbe V (Páv.)

Cacoeda decretana Tr. Arbö V (Páv.) — Podana Scop. Krapina VII

(Hsch.) — xylosteana L. Fiume (Meiss.) — semialbana Gn. Ruma
VIII. 1, Krapina VI. 4, VIII. 1 (Hsch.), Buccari (Páv.) — siri-

gana Hb. Ruma (Hsch.) — ah. straviineana HS. Zengg VII. (Páv.)

— Lecheana L. Krapina V. 13, 28 (Hsch.)

Pandemis ribeana Hb. Krapina VI. 24, VII. 13 (Hsch.) — dumetana Tr.

Ruma VIII. 25, Krapina VII. 21, 31 (Hsch.) — Jieparana Schiff.

Krapina VI. 12 (Hsch.), Velebit VI (Páv.)

Eulia odirena Hb. Krapina (Hsch.), Arbe V (Páv.) — politana Hw.
Vaganski vrh VIII (Biró). — asinana Hb. Fiume (Páv.) — mini-

strana L. Krapina (Hsch.)

Tortrix stibiana Snell. Mamudovac V (Páv.) — Bergmamikma L.

Ruma, Krapina VI. 1, VII. 5 (Hsch.) — Loeflingiana L. ab. edy-

pana He. Buccari (Páv.) — viridana L. Krapiiux VI. 3 (Hsch.) —
pronuhana F. Fiume (Meiss.) — rusticana Tr. Karst VI (Biró).

Cnephasia argentana Cl. Velebit VI (Páv.) — longana Hw. var. insoli-

tana HS. Buccari (Páv.) — Walilbomiana L. Fuzine, Velebit VI
(Páv.), Krapina V. 4, 18, 29, VI. 10 (Hsch) — nubilana Hb.'

Krapina VI. 9 (Hsch.) — incertana Tr. var. minorana HS. Fuzine
(Páv.j — abrasana Dup. Fuzine (Páv.), Tersato V (Kertész).
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Doloploca punctulana Schifp. Bacoari (Páv.)

Aphelia furfurana Hn. Ráma, Krapina VI. 12, VII. 8 (Hsch.)

Conchylis dubitana Hb. Velebit VI (Páv.) — rupicola Curt. Buccari

(Páv.) — cebrana Hb. Buccari (Páv.) — piirana Gn. Buccari,

Zeiigg-, Brusane VII (Páv.) — zepliijranci Hr. Növi VII (Páv.) —
aleella Schulze Krapina VII. 9 (Hsch.), Fiume (Meiss.), Buccari

(Páv.) — Hartmanniana Cl. Buccari (Páv.) — badiana Hb. Krapina

VII. 23 (Hsch.) — albipalpana Z. Carlopago VII (Páv.) — con-

tractana Z. Ruma VIII. 21, Krapina A^I. 5, IX. 1 (Hsch.)

EuxantMs lathoniana Hb. Zengg VII (Páv.) — liamana L. Krapina VI.

20 (Hsch,). Zavidovic (Kdi.) — zoegana Hb. Krapina VI. 20 (Hsch.),

Fiume (Meiss.), Raduc VII (Páv.) — straminea Hw. Krapina VII.

3 (Hsch.)

Olethreutes saUcella L. Krapina VI. 19 (PIsch.), Arbe V (Páv.) —
caprenna Hb. Krapina V. 25, VI. 7, 31 (Hsch.) — variegana Hb.

Krapina VII. 31 (Hsch.), Fiume (Meiss ), Fuzine (Páv.) — imii-

nana Hb. Krapina VI. 10, VIII. 10 (Hsch.), Arbe V (Páv.) —
arcuella Cl. Krapina V. 30, VI. 14, 22, VII. 1 (Hsch.) — rivulana

Scop. Krapina VIII. 6 (Hsch.), Fuzine (Páv.) — striana Sohiff.

Ruma VIII. 1, Krapina (Hsch.) — capreolana HS. RuoiaVII. 18,

Krapina VII. 28, VIII. 13 (Hsch.) — lacunana Dup. Krapina V.

8, VI. 24, 30, VIII. 13 (Hsch.), Fuzine, Raduc VI (Páv.) — Inci-

vagana Z. Fuzine VI (Biró). — rupestrana Dup. Buccari, Raduc

VI (Páv.) — cespiiana PIb. Krapina (Hsch.), Fuzine (Páv.) —
licrcgniuna Tr. Krapina VI. 11 (Hsch.) — achatana F. Krapina

VI. 9, 19 (Hsch.) — antíqnana Hb. Ruma VII. 11, Krapina V.

28, VII. 21 (Hsch.)

Steganoptyclia nigromaculana Hw. Velebit VI. (Páv.) — giiadrana Hb.

Ruma (Hsch.) — síibsequana Hw. Növi VII (Páv.) — trimaculana

Don. Krapina VII. 5 (Hsch.)

Bactra lanceohma Hb. Arbe V (Páv.)

Semasia hypericaiia Hb. Fuzine (Páv.), Krapina V. 27, VII. 1 (Hsch.)

— aspidiscana Hb. Krapina (Hsch.)

Notocelia TJddmanniana L. Krapina (Hsch.) — síiffusana Z. Krapina

VI. 4 (Hsch.)

Epiblema albidulana HS. Ruma (Hsch.) — modicana Z. Buccari, Fu-

zine (Páv.) — caecimacidana Hb. Krapina VIII. 4 (Hsch.) —
íedella Cl. Fuzine (Páv.) — imnmndana F. Krapina (Hsch.) —
dalmatana Rbl. Buccari (Damin). — tripmiciana F. Fuzine (Páv.),

Krapina (Hsch.) — cynosbana F. Krapina V. 8, VI. 4, VII. 1,31,

VIII. 24 (Hsch.) —luchwsana Dup. Krapina V. 28, VII. 13 (Hsch.)

— Pflugiana Hw. Ruma VIII. 11 (Hsch.) — Bnmnichiana Froel.

Krapina VI. 22 (Hsch.), Buccari (Páv.) — foenella L. Krapina
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VI. 22, VII. 1, 24, VIII. 13 (Hsch.), Zavidovic (Kdi.)

GraplioUtlia Alhersana Hb. Krapina IV. 20 (Hscb.j — Woebcn'ana

ScHiFF. Ruma VII. 9, VIII. 1, Krapina (Hsch.) — funehrana Tr.

Krapina V. 10, VI. 19 (Hsch.) — caecana Schlag. Kra]3Íaa V. 8

(Hscli.j, Buccari (Pá\^.) — succedana B'roel. Fazine (Páv.) —
Servülava Dup. Buccari (Páv.) — fissana Froel. Buccari (Páv.) —
compositella F. Krapina V. 8 (Hsch.) — aurana F. Sveto-Brdo

VIII (Biró).

Tmetocera oceUana F. Krapina VIII. 1 (Hsch.)

Carpocapsa pomonella L. Krapina V. 26, VII. 1 (Hscli.)

Ancylis derasana Hb. Ruma (Hsch.) — lundana F. Krapina VII. 13

(Hsch.) — sicidana Hb. Krapina V. 8 (Hsch.)

Dichrorampha sequana Hb. Fzine (Páv.) — petiverellu L. Krapina

(Hsch.) — aljnnana Tr. Baccari (Páv.) — disiinciana Heix. Buc-

cari (Páv.)

LipoptycTia pliimliana Scop. Fuzine, Velebit VI (Páv.) — incursana HS.

Buccari (Páv.)

GlypMpterygidae.

Ghloreutis Bjerkandrella Thnbg. Fuzine (Páv.) — Myllerana F. Ruma
VII. 18, VIII. 12, Krapina VII. 20 (Hsch.), Buccari (Páv.), Növi

VI (Kertész).

Siinaethis nemorana Hb. Növi VII (Horv.)

Ghjplupteryx tlirasonella Scop. Fuzine (Páv.) — Fischeriella Z. Buccari

(Páv.j

Ypononieutidae.

Yponomeuia pjlumhellus Schiff. Krapina VII. 5 (Hsch.) — irrorellns

Hb. Ruma (Hsch.), Növi (Wachsmann). — padeUus L. Növi VII

(Horv.) — cognatelliis Hb. Ruma- VI. 16, Krapina VII. 13, 24

(Hsch.)

Sivammerdamia pyrella Vill. Krapina (H;ch.)

ArgyrestMa eplüppeUa F. Buccari (Biró). — mendica Plw. Krapina V.

22, VI. 9 (Hsch.)

Plutellidae.

Pluidld macnlipennís Cürt. Krapina V. 8, VII. 18 (Hsch.), Fuzine,

Raduc (Páv.), Növi VII (Horv., Kertész).

Cerostoma jyersicella F. Krapina (Hsch.) — asperella L. Ruma A'I. 26

(Hsch.) — Iwrridella Tr. Ruma, Krapina VI. .30, VII. 9 (Hsch.)

Theristis mucronella Scop. Krapina III. 8, VII. 20, VIII. 16 (Hsch.)
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Gelechiidae.

Bnjotroplia terrella Hb. Ruma, Krapina VI. 11, VII. 12 (Hsch.), Fu-

zine, Raduc VI (Páv.)

GdccliUi vi'prdella Z. Fuzine (Páv.) — Pelíella Tr. Ruma VIII. 1,

Krapina VIII. 1 (Hsch.) — distincMla Z. Ruma VI. 20, VIII. 3

(Hsch.) — (irteiiíisiella Tr. Fuzine (Páv.) — acuminatella Sircom.

Fuzine (Páv.) — leucoi>idaiictta Z. Raduc VI (Páv.) — fugacdla

Z. Fuzine (Páv.)

Avonipsía tripuncteUa Schiff. var. viacidosdln HS. Fiume (Páv.)

Tadiyptüia sciniilella F. Buccari VI (Páv.)

Anacampsis córonilldUi Tr. Buccari VI, Fuzine (Páv.) — anthyUideUa

Hb. Ruma (Hsch.) — taeniolella Z. Krapina V. 8 (Hsch.), Fuzine

(Páv.), S?eto-Brdo VIII. (Biró).

Aristotelia suheridneUa HS. Buccari (Páv.)

Becurvaria leucatdla Cl. Krapina VI. 7, .17, 23 (Hsch.) — nanella Hb.

Krapina (Hsch.)

Stenoledüa albiceps Z. Ruma, Krapina (Hsch.)

Clirysopora siipeUa Hb. Ruma, Krapina (Hsch.)

Sítotroya ci:rr<ildla Oliv. Fuzine (Páv.)

Bradnnid [riainudeUa HS. Fuzine (Páv,), Ruma VIII. 18 (Hsch.) —
dimídielht Schiff. Fuzine (Páv.)

RMnosia Denisella F. Buccari, Fuzine (Páv.) — sordidella Hb. Buc-

cari (Páv.)

Ypsoloplms iistiddlus F. Krapina V. 22 (Hsch.) — fasdeUus Hb. Krapina

V. 27 (Hsch.) — limosellus Schlag. Krapina VII. 27, VIII. 4, 20

(Hsch.), Buccari VI (Damin).

Sopltronia soiiirosteUa Hb. Raduc VI (Páv.)

Synnitoca alhicanella Z. Fuzine, Buccari, Raduc, A'^elebit VI (Páv.)

Endrosis ladeella Schiff. Ruma IX. 1, Krapina \. 4, VII. 19, V^III. 5

(Hsch.), Buccari (Páv.)

Pleurota pyropdia Schiff. Krapina VII. 9, 14 (Hsch.), Fuzine, Raduc
VI (Páv.) — aristella L. Buccari, Fuzine (Páv.), Növi VII (Kertész).

Topeutis harhella F. Krapina (Hsch.)

Protasis punddla Costa. Buccari, E'uzine (Páv.), Növi VII (Horv.)

Chimahadie fagcdia F. Krapina IV. 1 (Hsch.)

Epigraphia Steinkdleriana Schiff. Krapina III. 17, 20, 23 (Hsch.)

Psecadia hipiinddla F, Ruma VIII. 17, Krapina VIII. 11 (Hsch.)

Depressaria atomeUa Hb. Krapina IX. 8 (Hsch.) — arenella Schiff.

Krapina IV. 4, 15, V. 28 (Hsch.), Fuzine (Páv.) — Alstroemeriana

Cl. Ruma VII. 15 (Hsch.) — applana F- Ruma, Krapina III. 1,

28, VII. 9, 12 (Hsch.) — ncrvosa Hw. Krapina VII. 24 (Hsch.)

Enicostoma lohella Schiff. Krapina (Hsch.)



104

Híjpercallia citrinalis Scop. Krapina (Hsch.), Buccari (Páv.)

Harpella forficella Scop. Krapina VII. 5, 13, 26, 27 (Hsch.), Vaganski

vrh, Sveto Brdo (Biró).

Alabonia bractella L. Buccari V (Damin).

Oecopliora oliviella F. Krapina VII. 21 (Hsch.), Buccari VI (Páv.)

Borkhausenia unitella Hb. Krapina VII. 7 (Hsch.) — siipella L. Fuzine

(Páv.) — simüella Hb. Sveto-Brdo VIII (Biró). — mhiiitella L.

Krapina VI. 9 (Hsch.) — formosella F. Krapina VI. 30 (Hsch.)

JElachistidae.

Scythris seliniella Z. Cirkvonica VI (Biró). — aerariélla HS. Buccari

(Páv.) — tabidella HS. Buccari (Páv.) — ericetella Hein. Buccari

(Páv.) — gravatella Z. Buccari (Páv/) — parvella HS. Buccari

(Páv.) — Knochella F. Buccari VI, Carlopago VI, Zengg VI (Páv.)

— Xounctivittella Costa. Növi VII (Horv.) — clienopodiella Hb.

Ruma (Hsch.)

Blastodacna? rliamniella Z. Buccari (Páv.)

Chrysoclista Linneella Cl. Ruma, Krapina (Hsch.)

Stagmatopliora pomposella Z. Növi VII (Kertész). — serratella Tr.

Krapina (Hsch.)

Coleopliora fuscedinella Z. Ruma (Hsch.) — cuprariella Z. Krapina

(Hsch.) — spissicornis Hw. Ruma VIII. 4 (Hsch.) — artemisiae

MüLL. Krapina (Hsch.) — ornatipenella Hw. Buccari (Páv.) —
troglodytella Dup. Krapina (Hsch.)

ElacJiista cinereopundella Hw. Buccari (Páv.) — nigrclla Hw. Buccari

(Páv.) — cingilella HS. Tersato V (Kertész). — revinctella Z.

Buccari (Páv.) — gangahella Z. Arbe V (Páv.) — argentella Cl.

Növi V (Kertész).

Gracüariidae.

Ornix giittea Hw. Krapina IV. 30 (Hsch.), Buccari (Páv.)

Lithocolletis faginella Z. Buccari (Páv.) — cerasinella Reütt. Buccari

(Páv.)

Lyonetidae.

Bucculatrix fragulella Goeze. Krapina (Hsch.)

Talaeporiidae.

Soleuobia triquetrella F. Fuzine (Páv.)
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Tineidae.

Atyclda apimudiculata Esp. Buccari, Zeng-g VII (Páv)

Ochsenheimeria taurella Schiff. Ruma VI. 20 (Hsch.)

Melanasia lugiibris Hb. Zelenika VIII (Horv.)

Lypusa maurella F. Ruma (Hsch.)

Euplocaimis moneidlus Ld. Fiume, Arbe V (Páv.) — antliracinalis Scor.

Krapina \. 8, 20, Uvac V. 20 (Hsch.)

Scardia boleti F. Ruma VI. 8, VIII. 1, Krapina VIII. 10 (Hsch.)

Monopis imella Hb. Ruma VIII. 30, Krapina VIII. 10 (Hsch.) — fer-

riighiella Hb. Krapina VI. 12, 30 (Hsch.)

Tinea arcella F. Krapina (Hsch/) — parasitdla Hb. Krapina Y. 26,

VI. 23 (Hsch.) — Aukcrella Mx. Ruma, Krapina (Hsch) — gra-

nella L. Ruma (Hsch.) — doacdla Hw. Krapina A". 4, 22, 29

(Hsch.), Fuzino (Páv.) — puslulaidla Z. Buccari (Páv.) — misdia

Z. Krapina VII. 1, 12 (Hich.). Buccari (Páv.), Növi VII (Kertész.)

— fuscipunclella Hw. Ruma, Krapina IV. 29, V. 4, VI. 9 (Hsch.),

Fuzine (Páv.) — pdlionella L. SvetoBrdo VIII (Biró). -— simpli-

cella H3. Buccari VI (Páv.)

Incurvaria vdiildla Zett. A-'elebit VI (Páv.) — capitella Cl. Fuzine

(Páv.) — OdilmanníeUa Tr. Krapina V. 8, 16 (Hsch).

Nemopliora yilella F. Buccari, Fuzine (Páv.) — meiaxella Hb. Krapina

V. 3, 7 (Hsch.)

Nemotois mcfallicus Poda Fiume (Meiss.), Buccari VI (Páv.), Cirkve-

nic* VI (Biró), Krapina VI. 4, VII. 8 (Hsch.) — cnpriacellas Hb.

Buccari (Páv.) — fascíelltis F. Krapina VII. 14, 29 (Hsch.), Buc-

cari (Páv.) — minime.lliis Z. Krapina (Hsch.), Sveto-Brdo VIII

(Biró).

Adela víridella Thbg. Krapina V. 2, 4, 8 (Hsch.), Fiume (Meiss.),

Velebit VI, Arbe V (Páv.) — croesella Scop. Zágráb VI (Páv.),

Krapina V. 25 (Hsch.), Fiume VI (Páv.) — Degeerella L. VI. 22,

27 (Hsch.) — fibidella F. Buccari (Páv.) — rufifrontdla Tr. Ruma,

Krapina IV. 26 (Hsch.)

Eriocraniidae.

Eriocrania snbpurpm-ella Hw. var. fastuosella Z. Fuzine (Páv.)

Micropterygidae.

Micropteryx ammanella Hb. Fuzine (Páv.) — aruncdla Scop. Fuzine

(Páv.)
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Adatok a Velebit bogárfaunájához.
Irta : Meus.el Róbeet.

Néhány évvel ezeltt gyjtvén a horvátországi Karsztban és

megismervén annak érdekes faunáját, elhatároztam, hogy az idén

kutatásaim szinteréül újra ezt a vidéket választom. Állandó tartózko-

dási heWül legalkalmasabbnak Stirovaca (KosinjGornji mellett, Lika-

Krbava vármegyében) kínálkozott, a miben nem is tévedtem a mint

azt az eddig gyjtött anj^^ag igazolja. Azt hiszem, hogy nem végzek

.felesleges munkát, ha esetrl-esetre gyjtéseim eredményérl beszá-

molok, úgy a mint a meghatározott anyagot az illet szakemberektl

visszakapom.

Ez alkalommal Kosinj és Stirovaca környékén gyjtött boga-

rakat sorolok fel és a hol szükséges volt, az elfordulásra vonatkozó

adatokat is megemlítettem. Az új vagy faunánkra nézve új fajok

nevét megkülönböztetésül vastag betbl való szedés jelzi.

Nebrta velehíficola Reitt. Ezen faj közelebbi termhelybe eddig

ismeretlen volt, én Stirovacán fadarabok alatt találtam.

Dysclürias rotnndipennis Chd. .mindenütt közönséges.

Treclius 3Ieuseli Reitt. Ezt az új fajt, melyet Reitter csak

most irt le, az Alanoic-on és Dundovici-n fedeztem fel, itt f gyö-

kere alatt található mintegy 1628 m. magasságban.

Tredtus croaticns Dej. Stirovacán a fenyk lehullott tlevele

alatt található.

Anoplühalmus BiUmeki Sturm. var. Kiesenveüeri Schaum és var.

likanensis Sch.-vuf. a Kosinj és Stirovaca környékén lev barlangok-

ban található.

Licimis Hoffiiiannseggi Panz. Kövek alatt a Javornik-on.

Molops ovipennis Chd. var. Hojjffgarteiii Heyd. Stirovaca kör-

nyékén mintegy 5—6 km.-nyi körben fadarabok alatt található.

CaJatlms inicropterus Duft. Stirovaca és környékén fadarabok

alatt közönséges.

Proteinns ovális Steph. és tradnjpierus F. Leégett erdben t-

levélalom alatt Stirovaca közelében.

LatJtriiiuieum melanocepludum III. Mint elbbiek.

Amphiclironm canaliculatum Er. Stirovaca, kéreg alatt.

Lesteva loiigeJyirata Goeze. Stirovaca, leégett erdben tlevél-

alom alatt. Ugyanitt, de másutt is találhatók még a következ Sta-

phylinidák :

BryoporHs riifiis Er., Bryocliaris formosa Grav., Lepiusa Reilteri

Epph. és hosnica Epph., Atlieta (Traiimoeda.) angasticollis Thoms., A.

(Microdoia) amicula Steph.. és A. {Liogluta) niiidnla Kr., Dadohia iin-
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mersa Er., Oxypoda alternnns Grav. és 0. {Bessopora) anniilaris Mannh.

Aleuonota (Apimelá) Meuseli Reitt. (n. sp. i. 1.) Kosinj, Mali vrh.,

bogács gyökerébl rostálva.

Euplechis Fisdieri Aub. Stirovaca, leégett erdben tlevélalom alatt.

' Eaplecins hescidicus Reitt. Stirovaca, kéreg alatt ritka.

Biblo2Jorus bícolor Denny. Stirovaca, kéreg alatt ritka.

Bythinus crassicornis Motsch. Kosinj, moha alatt ; B. louyidus

KiEsw. Stirovaca, leégett erdben tlevélalom alatt; B. nodicornis

AuBÉ Kosinj, moha alatt; B. Stiissineri Reitt. Stirovaca, leégett

erdben tlevélalom alatt ; B. validus Aubé Stirovaca, kéreg alatt.

Eutliia pUcaia Gyllh. Kosinj, moha alatt.

Cexjliennium május Reitt. és carnicum Reitt. Stirovaca, leégett

erdben tlevélalom alatt.

Neuraplies Capellae Reitt. Stirovaca, leégett erdben tlevélalom

alatt ; N. nodifer Reitt. Kosinj, moha alatt ; eddig csak Bolgár-

országból volt ismeretes.

Steniclmns scutdlaris Míjll. Kosinj, moha alatt ; St. coliaris Mull.

Stirovaca, leégett erdben tlevélalom alatt elég gyakori.

Euconnns Motsclndskyi Sturm Kosinj, moha alatt. E. (Tetramelus)

oblongns Sturm. Mindenütt gyakori bükkfalomb alatt ; var. Gredleri

Reitt. (csak Tirolból volt ismeretes) és E. styriacus Grim. Stirovaca,

leégett erdben tlevélalom alatt ritka.

Spelaeodromus Pluto Reitt. Stirovaca, barlangban.

Catops Watsoni Spence, G. alpinus Gyllh. (sötét változata), C.

nigrita Er., C. neglectus Kr. és C. longulus Kelln. dögön mindenütt

elég gyakori.

Necrojjhorus vespilloides Hbst. Szórványosan található mindenütt

dögön.

NecropJiiliis sídjterraneus Dahl. Dögön mindenütt közönséges.

Agatlndiiim atrum Payk. Stirovaca; ritka.

Pteryx suturalis Heer Stirovaca, leégett erdben tlevélalom

alatt (2 példány).

Tricliopteryx tlwracica Waltt. és suffocata Halid. Stirovaca,

dögön ritka ; T. intermedia Gillm. Kosinj, moha alatt.

Sphaerites glahratus F. Stirovaca, dögön ritka.

HeterJielus scntellaris Heer és solani Heer. Stirovaca, Sambu-

cus-on gyakori.

Epnrca angiistnla Strm. Stirovaca, a leégett erdben tlevél-

alom ból rostálva, ritka.

Rhizopliagus dispar Payk. Stiiovaca, kéreg alatt gyakori.

Henoticus serratus Gyllh. Stirovaca, fakéreg alatt.

Atomaria piílchra Er. Stirovaca, a leégett erdben tlevélalom-

ból rostálva, ritka ; A turgida Er. Kosinj, moha alatt.
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Enkmiis transversus Oliv. Kosinj, moha alatt ; E. ragosus Hbst.

Stirovaca, kérog alatt.

Corticaria ferruginea Mrsh. Stirovaca, kéreg alatt.

Cis bideiitatus Oliv. Stirovaca, kéreg- alatt.

Diodesmn subterranea Dup. Kosinj, moha alatt.

Coxe.lus indus Sturm Stirovaca, kéreg alatt és a leégett erdben

tlevélalom alatt.

Anommatm 12-siriatus Mull. Kosinj, moha alatt.

Gerylon fagi Bris. és ferrugineum Steph. Stirovaca, kéreg alatt.

Spliaerosoma glabrnm Reitt., glohosum Strm., laevicolle Reitt. és

var. bosnicum Reitt. Stirovaca, a leégett erdben tlevélalomból

rostálva.

Siiiqdocaria carpailúca Hampe Stirovaca, tlevelek alatt ritka.

Byrrliiis gigás F. Stirovaca, az utakon gyakori.

Curimus erinaceus Duft. Kosinj, moha alatt.

PiiUnus pectinicornis L. Kosinj.

OrcJiesid grandicoUis Rosh. Stirovaca, kéreg alatt.

Melasia Perroudi Muls. Stirovaca, a gzfürésznél fürészpor alatt

közönséges.

Evodinus clathratus F. ah. nigritus Pic. Mindenütt található

egyes példányokban virágokon.

Aiithribus variegaius Fourcr. Kosinj, elég gyakori.

Otiorrhjnchus inflaüis Gyllh. Stirovaca, Sambuciis levelein ; 0.

pliimípes Germ., 0. cribrosus Germ., 0. signatipemiis Gyllh. és 0. Brusinae

Stierl. Kosinj, lombos fákról kopogtatva, ritkák ; 0. plebejus Stierl.

Sambucus levelein ; 0. eleganiulus Germ. Kosinj, moha alatt ; 0. mul-

iicostatus Stierl. Stirovaca, moha alatt.

Stomodes gyrosicollis Boh. Kosinj, moha alatt.

Phyllobius glaiicns Scop. Stirovaca, Sambucus levelén ritka ; Ph.

oblongus L. ab. /íoricola Hbst. Kosinj, egyes példányait fhálóval

gyjtöttem.

Polydrosiis pilosus Gredl. Stirovaca, Sambucus levelén ritka.

TracliypMoeus alternans Gyllh. Kosinj, f gyökérzetébl rostálva.

Tropipliorus carinatus MtJLL. Stirovaca, az úton.

Liosoma defiexum Panz. Kosinj, fhálóval ritkán gyjtöttem.

Gotaster uncipes Boh. Stirovaca, a leégett erdrészben.

Pkytonomus plantaginis Deg. Kosinj ; PU. viciae Gyllh. Kosinj.

Oriliocliaetes setiger Beck. Kosinj, moha alatt.

Dryopjlithorus corticalis Payk. Stirovaca, az elégett erd területén.

Acalles 3Ienseli Reitt. (n. sp. i. 1.) Kosinj, moha alatt ; A.

pyrenaeus Boh. Stirovaca, az elégett erd területén.

A. hypocrüa Boh. Stirovaca, bükkfalomb alatt 1400 m. magasságban.

CeuthorrhyncJius floralis Payk. Kosinj, gyakori.
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Anúonomus inversus Bedel. Kosinj, gyakori.

Tycliius cuprifer Panz. Kosinj, közönséges.

Mecinus pyraster Hbst. Mindenütt közönséges.

Rliynchites aequutus L. ah. Fai/kitUi Schilsky Kosinj, gyakori

;

B. puhesceus F. Kosinj, ritka.

Magyarország pillangói.

Irta : ] A. Aigner í^ajos.

XXXV.
13. Lycaena Donselii Boisd.

BoiSDUTAL, Icon. historiqu. des Lépidopt. I, p. 64, t. 15, f. 1—

3

(1832).

A hím felül zöldes-kék, széles feketés-barna szegélylj^cl, a ns-
tény barna, kevés* kék behintéssel. Alul fehéres-szürke, fekete közép-

folttal és gyakran egy sornyi homályos vöröges-sárga szogél3'foltta],

eltte egy sor fehérkeret apró szemfolt, a hátsó szárnyon fehér sáv

fut a ttl a szegélyig. Kifeszítve 23—25 mm.
Magyarországon eddig csak Buda Ádám fogta a Ret3'ezáton

(Bordán István szerint).

A var. Hyacinthiis H.-S. nev fajeltérést, mely Kis-Azsiában

honos, Franzenau József a hunyadmeg^^ei G^^alár-on figyelte meg

;

ennél a hátsó szárny alsó oldalán lev fehér pecsét hiányzik.

i

A törzsfaj Kazántól a Riviéráig és a Svájcztól az Uraiig fordul

el, leginkább azonban a déli Alpokban található.

14. Lycaena Anteros Fhe.

Freyer, Neuere Beitr. z. Schmetterlingskunde. III, p. 101, t.

265, f. 1 (1838).

A hím felül világos zöldes-kék, meglehets széles barna sze-

gélylyel, a hátsó szárny szegél^^én pedig fekete pontok és elmosó-

dott vöröses-sárga pettysor van. A nstény barna, hátsó szárnyának

szegélyén fekete pontokkal és vörösessárga pett^^sor van. Alul

olyan mint a L. Astrarclie^ csak hogy az elüls szárny tüvén 1—

2

szem van. Kifeszítve 22—26 mm.
Elfordul Mamudovaczon (Carlopago mellett, Lika-Krbava vár-

megyében) és Arbe szigetén, egyébként Oláhországot, a Balkánt,

Kis-Ázsiát és Örményországot lakja.

1 Nem lehetetlen, hogy a FKANZENAu-féle példány nem ehhez a kis-

ázsiai fajváltozathoz, hanem a hasonló ah. obsoleta CouRv.-hez tartozik. {Szcrk.)
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15. Lycaena Icarus Rótt.

RoTTEMBURG, Naturfopscher VI, p. 21 (1775). — Espbr, Die

europ. Schmetterl. in Abbild. I, t. 32, f. 4 (1777). — Alexis Hübner,

Samml. europ. Schmetterl. fig. 292—294. — TheAis Esper. Die europ.

Schmetterl. in Abbild. I, t. 32, f. 2 ($).

A hím felül vöröses-kék, keskeny fekete szegélyig el, a nstény
barna, a tövén gyakran kék behintés, vöröses-sárga szegélyfoltok-

kal éfi a hátsó szárnyon fekete szegélypontokkal, melyek kifelé ké-

kesek, a rojt szennyes fehér. Alul a hím világos-szürke, a nstény
világos-barna, a szegélyen vöröses-sárga foltsorral, a foltok befelé

feketék, elttük szemsorral ; a szárnyak közepén Qgj folt és a zöldes-

kék behintés tövükön az elüls szárnyon 1—2, a hátsón 3—

4

petty van.

Magyarországon két, helyenként három ivadéka van és min-

denütt gyakori (április végétl június végéig, július elejétl augusz-

tus végéig és szeptember els felében). A példányok többnyire na-

gyok, kifeszítve megütik a 35 mm.-t, a nyári ivadék kisebb ; egyéb-

ként is nagyon változó, különösen a szárnyak alsó oldalának színe-

zdését és rajzát illetleg.

Az ah. Icarinus ScR.-t, meljmél az elüls szárny tövén nincs

petty, sok helyen figj^elték meg, míg az ersen kék behintés (leg-

inkább a II. ivadékban) áb. caertdea Fuchs ($)-ot csak Budapest,

Peszér, Tavarnok, Eperjes, Nagy-Károly, Vinkovce és Lipik környé-

kén figyelték meg. Az élénk kék pikkelyezés ah. glanca Ms. csak

Eperjesrl, az ah. areuata Weyíi. pedig Budapest és Eperjesrl

ismeretes ; utóbbinál az e'.üls szárny alsó oldalán az \h és és ritkán

az le sejtben álló tpettyet a középen lev sor megfelel pettyével

ívelt fekete vonal köti össze.

Petéje lapított, halvány kékes-zöld vagy vöröses. A hernyó
világos- zöld, oldalt sárgás vagy fehéres sávval. Hossza 18—25 mm.
Április, május és júliusban található lóherén (Trifolium), rekettyén

(Genista), mézkerepen (Melüotus)^ igliczen {Ononis spinosá)^ szamóczán

{Fragaria vesca), csigacsövön {Medicago minimaj^ továbbá Astragalus

és Glycypliyllus virágzatán. A báb barnás-zöld, hátán sötét vonallal.

Parazitái közül az Apanides zygaenarum Marsh, nev Bracon-íéle

ismeretes.

Termhelyei: Budapest IV. 21—VI. 28, VII. 9—A'III. 29, IX.

7—X. 14, Peszér V. 11—VI. 14, VIII. 8, IX. 9, Kecskemét V. 19,

Szeged VIII, Élesd, Debreczen, Kisújszállás, Párád, Pécs V. 12—VI.
1, VII. 7-tl, Tapolcza, Szaár V. 26, Gyér, Felslöv, Sopron, Po-

zsony A^ VIII, N.-Lévárd, Tavarnok V, VI, Verebély VI. 20 -VII. 14,

IX. 8—X. 3, Selmeczbánj'a VI, IX, Szliács, Boszterczebánya, Gács,
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Trencsén, Rozsnyó V. 20—30, Árvaváralja, Gölniczbánya V. 18

—

VI.

26, VII. 8—VIII. 5, Igló V. 9—VI. 8, VII. 9, Lcse, Szepesolaszi,

Poprád, Eperjes V. 25—VI. 30, VII. 20-IX. 8, Kassa, Zsadány, N.-

Bocskó, Homonna, Bresztó, Ungvár V. 23, Haszt, Trebusa, Berlebás,

Rahó, Bustj^aháza, Szentgothárd, Katona, Kovászna, Élpatak, Foga-

ras, Nagyszeben VI. 6, VII. 29, Nagyág, Réa, Mehádia, Orsova VII.

1, Fehértemplom, Gerebencz, Temesvár, Palics, Vinkovce, Lipik VII.

10, Josipdol, Plitvica, Fiume V—VI, VII, VIII, Növi és Dalmáczia.

Az ab. Icarinus termhelyei Budapest, Pécs, Pozsony, N.-Lévárd,

Gölniczbánya, Poprád, Eperjes, Nagj'szeben, Lipik és Dalmáczia.

Elfordul az összes szomszéd országokban: Alsó-Ausztria

V—IX, Karinthia IV—VIII, Tirol, Cseh- és Morvaország V—VIII,

Szilézia V, VII-IX, Galiczia V—VI, Bukovina V-VII, VIII—IX és

Oláhországban V—X.

IClterjedési köre Lapphontól Algirig és Kelet-Indiáig és Tene-

riffától az Amurig terjed.

16. Lycaena Amanda Schn.

ScHNEiDBR, Neuestes Magáz. f. Entom. IV, p. 428 (1792). —
HüBNER, Samml. europ. Schmetterl. fig. 283—285. — Icarinus E^sper,

Die europ. Schmetterl. in Abbild. t. 99, f. 4.

A hím felül világoskék, homályos fekete szegélylyel, a nstény

barna, vöröses-sárga szegélyfoltokkal, töve olykor kék behintés.

Alul barnásszürke, a szegélyen fekete pontoktól kisért vöröses- sárga

szalag van, mely a fels szárnyon homályosabb, eltte egj sornyi

szemfolt van, a hátsó szárny tövén pedig három folt áll. A hímek

nagyobbak (34—39 mm.), a nstén3^ek kisebbek (31—35 mm.)

Egész Magyarországon elterjedt, Budapesten két ivadéka is

repül, különben kevés helyen figyelték- meg. Erdei réteken repül és

fleg a virágzó vadbükkönyt kedveli.

A hernyó sötétzöld, hátán fehérszegély barnás vonal, oldalán

barnás sáv és a lábak fölött fehér sáv fut le. Hossza 20—23 mm.
A hernyó májustól júliusig a kaszanyügbabón {Vicia cracca) található.

Termhelyei: Budapest V. 19—VL 28, VIL 17—VIIL 10, Peszér,

Nagyvárad, Pécs, Szaár III. 13, Verebély VL 20, Beszterczebánya,

Bresztova, Javorina, Bustyaháza, Huszt, Nagyág, Fehértemplom,

Velike.

A szomszéd országok közül elfordul Alsó-Ausztriában, Salz-

burg-ban, Tirol- és Szüéziában (VII), Karinthiában (VI—VII), Cseh-,

Morva- és Oláhországban.

Elterjedési köre Dél-Norvégiától Spanyolországig és Perzsiáig,

és Andalúziától az Amur vidékéig terjed.
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17. Lycaena Hylas Esp.

EspER, Die europ. Schmetterl. in Abbild. I, p. 375, t. 45, f. 3,

t. 55, f. 1. — Doríjlas Hübner, Samml. europ. Schmetterl. G.g. 289

—

291. — Agesier Bergstrásser, Nomenclatur u. Beschr. der Insecten.

III, t. 58, f. 3, 4, t. 61, f. 1—4 (1780). — Theiís Esper, Die europ.

Schmetterl. in Abbild. I, t. 33, f. 3.

A hím fénjd világoskék, keskeny fekete szegélylyel, a ns-
tény barna, vöröses-sárga szegélyfoltokkal. Alul világosszürke, a

szegél3'en háromszög vöröses-sárga pettysorral és eltte egy sor

szemfolttal, a hátsó szárnyon nagy fehér középfolt van, melytl ki-

felé nagy fehér pecsét húzódik a szegély felé. Példányaink többnjnre

nagj^ok (29—35 mm.), de akad az általában valamivel kisebb máso-

dik ivadék között ritkán 19 mm. kiterjedés törpe példány is.

Egész Magyarországon elterjedt, de aránylag kevés helyen

figyelték meg ; hegyek és erdk rétjein repül két ivadékban is ápri-

lis közepétl június végéig és július közepétl augusztus végéig.

A hím fölül nem változik, alul azonban a szerafoltok olykor,

rendkívül nag3-ok, a szegély mentén álló, csaknem háromszög fehér

foltok nagyok, az elttük lev sárga rajz pedig nagyon széles és

élénk ; ez azonban a legtöbb esetben halvány, az elüls szárnj'^on

pedig csaknem elenyész. A nstény ritka esetben kék behintés,

az elüls szárnyon többnyire csak 2—3 sárga szegélyfolt mutatko-

zik, olj'kor egy sem.

A hernyó sötétzöld, hátán sötétszürke, oldalt sárgás vonal

fut le. Május, június és augusztusban található a mézkerepen {Meli-

lotus officinalis)^ kakukfüvön {Thíjmus serjjyllum), lóherén (Trifolium)

és szapukán {Antliíjllis vulneraria) . Parazitája az ApanteUs simrius

Wesm. nev Braconida.

Termhelyei : Budapest IV. 15—VI. 27, VII. 10—VIII. 31, Peszér,

Nagyvárad, Eger, Pécs VII. 14—VIII, Sopron VII—VIII, Pozsony

VII—VIII, Nagyiévárd, Beszteczebánya V—IX, Gölniczbánya V. 8,

VII. 8-VIII. 3, Eperje? VI. 2—30, VII. 15—VHI. 20, Huszt, Nagy-

bocskó, Bustj^aházaV—VIII, Rahó VII, Fogaras, Csík m. : Gyilkos- tó,

Lipik VI, Josipdol, Fiume VII, Növi, Dalmáczia.

Elfordul az összes szomszédes országokban : Alsó-Ausztria

VI—VIII, Karinthia V—VIII, Salzburg VII—VIII, Morvaország VII,

Szilézia Vl-Vn, Bukovina VII-VIII, Oláhország V.

Elterjedési köre Szentpétervártól Andalúziáig és innen Amáziáig

terjed.
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18. Lycaena 3Ieleager Esp.

EsPER, Die europ. Schmetterl. in Abbild. t. 45, f. 2, t. 62, f. 1. —
Daplinis Bergstrasser, Nomenclatur u. Beschr. d. Insecten. t. 58,

f. 1, 2.

A szárnyak fényl világoskékek, a hímen keskeny fekete

szegélylyel, a nsténj^en széles fekete elüls és küls szegélylyel és

fekete erekkel. A hátsó szárny fogazott. Alul a hím fehéres- szürke,

a nstény barnás--szürke, két sornyi halványszürke szegély folttal és

megkeskenyedett szemfoltokkal, melyek a hátsó szárnyon többnjire

homályosabbak. Példányaink többnyire 35—37 mm. kiterjedések.

Magyarországon országszerte elfordul, de csak egyes helyeken

gyakoribb. Budajjesten a hím átlag juhus 16.-án, a sokkal ritkább

nstény pedig július 26.-án jelenik meg.

A hímek alig változnak, annál inkább azonban a nsténj^ek,

melyeknél a kék szín világosabb vagy sötétebb vagy a fehér szín

több-kevesebb.

Az ah. Steveni Tr., mely tulajdonképen felül sötétebb nstény,

nálunk Lipiken fordul el.

A hernyó zöld, sárga dudorokkal ; május—júniusban található

kakukfüvön {Tlnjmus laiifolínni)^ ledneken (Orohus niger), csigacsvön

(Medicago), kakasfejen (Onohryckis saiiva) és Asircigalus-OTi.

Termhelj'ei : Budapest VII. 9—YIII. 14, Nagyvárad, Eger,

Párád, Pécs VI. 30—VIL 31, Szaár, Csolnok, Esztergom, G3'r,

Felslöv, Sopron A^I

—

VII, Pozsony VII, Beszterczebánya, Tavarnok

VI—VII, Zsarnócza VI. 28, Gács, Rozsnyó VIII. 1—27, Kocsócz,

Lcse, Eperjes VII. 10—A^III. 16, Kassa, Huszt, Bustyaháza VI— VIII,

Nagybocskó VI—VII, Berlebás A'II, Kolozsvár, Segesvár, Gyilkos-tó

(Csík vm.). Nagyág, Réa, Mehádia, Orsova VII. 1, Lipik VII. 20,

Fuzino, Josipdol, Pleternica, Portoré, Dalmáczia.

Elfordul a következ szomszéd országokban : Alsó-Ausztria,

Galiczia VI—VII, Karinthia, Morvaország VII—VIII, Tirol és Szilézia

VII, Bukovina VI.

Elterjedési köre Kasantól déli Olaszországig és Franczia-

országtól az Uraiig terjed.

19. Lycaena Escheri Hb. var. dalmatica Spe.

Esclieri Hübnkr,. Samml. europ. Schmetterl. íig. 799—800, ílg.

867—868 (1819). — var. dalmatica Speyer, Stettiner Entom. Zeit.

1882, p. 381 ; 1. c. 1885, p. 81.

A törzsfaj hímjo világos ibolyakék, keskeny fekete szegélylyel,

a nstény barna, gyakran ibol^^ás tünettel és vöröses-sárga szegély-

Rovartani Lapok. XVn, 5—8. (1910. VIIT. 30).
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foltokkal. Alul barnás-szürke, a tövön kék behintéssel és a szegélyen

vöröses-sárga foltokkal, melyeket befelé háromszög fekete foltok

határolnak ; ezek és a középfolt között egy sor fehérkeret nagy

fekete szemfolt van, a hátsó szárnyon itt még egy fehér pecsét

látható.

A var. dalmaiica hímje felül világosabb, szegélye szélesebb,

elüls szárnya pedig hegyesebb. A nstényen felül a vöröses-sárga

szegélyfoltok elmosódottabbak, alul sötétebb sárgás-szürke. Kifeszítve

30—35 mm.
A törzsfaj Dél-Európában (Portugália, Dél-Francziaország,

Wallis, Fels-Olaszország, Balkán), a fajváltozat Dalmácziában fordul

el, átmeneti alakok pedig Görögországban találhatók.

Új Carabidák Magyarország faunájából.

Irta : Csíki Ern.

Alábbiakban három új futrinkát szándékozom leírni, melyek

közül kettt Bokor Imre fhadnagy úr fedezett fel Gömör vármegyé-

ben, egyet pedig június elején fedeztünk fel a Bucsecs-en Brassó

vármegyében. Az új állatok typusai a Magyar Nemzeti Múzeum
gyjteményében vannak.

1. Trechus Bokorianus n. sp.

Nitidus, testacous, glaber. Capite ovato. sulcis frontalibus in-

tegris usque ad stricturam capitis extensis, arouatis, antice profun-

dioribus, postice subtiiioribus, temporis diametro oculorum triplo

latioribus, oculis parvis. Antennis dimidio corporis paulo longioribus,

articuUs secundo et quarto subaequalibus. Pronoto cordato, latitudine

paulo longiore, lateribus arcuatis, postice ante angulos posticos rectos

rectis et parallelis, margine laterali angusto et tenuiter reílexo, linea

mediana longitudinali integra sat profunda. Elytris oblongo-ovatis,

leviter convexis, angulis humeralibus angulato-rotundatis, margine

laterali reílexo, striis tribus internis profundis, externís obsoletis,

interstitio tortio punctis setigeris tribus instruoto. Long 4-7—5'2 mm.
Hungária septenrionalis : in antro prope Szilicze (Com*

Gömör).

Tr. microplitlialmo Mill. affinis ; sed differt : corporo angustiore,

pronoto augustiore, margine laterali tenuiter reílexo. lateribus leviter

arcuatis et postice ante angulos posticos rectis et paralellis, elytris

angustioribus, humeris angulato-rotundatis, striis subtiiioribus, ex-

ternis obsoletioribus.
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Vöröses-sárga, íényl és csupasz. A fej tojásdad, az ívelt hom-
lokbarázdák teljesek, hátul a fej befüzdéséig terjednek, elül mé-

lyebbek, hátul sekélyebbek, a halánték háromszor olyan széles mint

az apró szem átmérje. A csápok kissé hosszabbak mint a test fele,

a második és a negyedik csápiz körülbelül egyenl hosszú. Az el-

tör háta szívforma, kissé hosszabb mint széles, oldalai kerekítettek,

hátul a derékszög hátsó szögletek eltt egyenesek és párhuzamo-

sak, az oldalperem keskeny és gyengén felhajló, a hosszanti közép-

vonal teljes és elég mély. A szárnyfedk hosszúkás tojásformák,

gyengén domborúak, a vállon szögletesen kerekítettek, oldalperemük

felhajló, a három bels barázda mély, a szélsk elenyészk, a har-

madig köztérben három sörtét visel ponttal. Hossza 4-7—5'2 mm.
Elfordul Gömör vármegyében a Sziliczo melletti barlangban,

a melyben Bokor Imre fhadnagy fedezte fel. Az új fajt felfedezje

tiszteletére neveztem el,

2. Anophthalnius (Duvalius) Bokori n. sp.

Rufo-testaceus, nitidus, glaber. Capite breviter ovato, sulcis

frontalibus integris usque ad stricturam capitis extensis, arcuatis,

antice profundioribus, postice subtilioribus. Antennis dimidio corporis

paulo brevioribus, articulo secundo articulo quarto nonnihil breviore,

articulo tertio quam articulo secundo vix sesquialter longiore. Pronoto

cordato, latitudine vix breviore, lateribus arcuatis, postice angustatis

et ante angulos posticos sinuatis, angulis posticis acutiusculis et

prominulis. Elytris oblongo-ovatis, glabris, margine laterali antice

punctis quatuor instructis, angulis humeralibus laté angulato-rotun-

datis, apice singulatim rotundatis, angulo suturali nullo, striis internis

tribus subtilibus, externis obsoletis. Long, 4'3 mm.
Hungária septentrionalis : in antro prope Pelscz (Com,

Gömör).

Magnitudine ac forma corporis An. DeuheUanimi siraulat, sed

An. hungarico magis affinis et differt ab hoc : corpore minre anten-

narumque articulo tertio quam articulo secundo vix sesquialter

longiore.

Fényl sárgás- vörös, csupasz. A fej rövid tojásforma, a homlok-

barázdák teljesek, hátul a fej befüzdésénél végzdnek, elül mélyek,

hátul sekélyek. A csápok kissé rövidebbek mint a féltest hossza, a

2. csápiz kissé rövidebb mint a negyedik íz, a 3. csápiz alig másfélszer

olyan hosszú mint a második íz. Az eltor háta szívforma, kissé

rövidebb mint széles, oldalt ívelt, hátrafelé keskenyed és a hegyesen

kiálló hátsó szögletek eltt öblös, az oldalperem keskeny, a hosszanti

középvonal finom. A szárnyfedk hosszúkás tojásformák, csupaszok,
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az oldalszélen elül egy sorban négy beszúrt ponttal, a vállon széle-

sen kerekített tompaszögek, a csúcson eg3''enként kerekítettek, var-

ratszöglet nincs, a hosszanti barázdák közül a bels három finom, a

külsk elenyészk, egyes pontok vagy pontsorok jelzik. Hossza

4-3 mm.
Elfordul Gömör vármegyében a Pelscz melletti barlangban.

Az új fajt, melynek egyetlen példányát szintén Bokor Imre fhad-

nagy gyjtötte, a felfedez tiszteletére neveztem el.

Nagyság és alakra nézve az An. Deubelianus-TSi emlékeztet,

különben az An. hungariciis legközelebbi rokona, melytl azonban

kisebb teste és a csápok alakja (a harmadik csápíz alig másfélszer

oly hosszú mint a második íz) által könnyen megkülönböztethet.

3. AnophtJialmtis (Duvalius) Dieneri n. sp.

Nitidus, rufo-testaceus, giaber. Capite breviter ovato et pronoto

angustiore, sulcis frontalibus integris iisque ad structuram capitis

extensis, arcuatis, antice profundis, postice subtilioribns, antice minus,

postice magis divergentibus. Antennis dimidio corporis haud breviori-

bus, articulo secundo quam articulo quarto breviore, articulo tertio

quam secundo sesquialter longiore, articulis 4—8 subaequalibus,

articulo ultirao quam penultimo sesquialter longiore. Pronöto cordato,

longitudine paulo latiore, lateribus arcuatis, ante angulos posticos

acutiusculos paulo sinuatis,linea mediana longitudinaliacutaintegraque.

Elytris oblongo-ovatis, leviter convexis, anguhs humeralibus angulato-

rotundatis, margine laterali antice punctis quatuor instructis, striis

punctatis, internis tenuibus, externis obsoletis, interstitiis, convexius-

culis, interstitio tertio punctis setigeris tribus vestito. Ijong 4-5 mm.
Hungária merid.-orient. : Mons Bucsecs.

An. Deubeliano valde affinis ; sed differt : antennis paulo longi-

oribus, articulis secundo et tertio paulo longioribus, articulo ultimo

quam penultimo sesquialter longiore, pronoto latiore, lateribus magis

arcuatis et ante angulos posticos acutiusculos prominulosque sinuatis,

elytris latioribus, striis internis vix profundis.

Fényl vöröses-sárga, csupasz. A fej rövid tojásforma, keske-

nyebb mint az eltör háta, a homlokbarázdák teljesek és hátul a fej

befüzdéséig terjednek, íveltek, elül mélyek, hátul sekélyebbek, elül

kevéssé, hátul ersebben széttartók. A csápok a test felénél nem
rövidebbek, a második csápíz rövidebb mint a negyedik íz, a harma-

dik csápíz másfélszer oly hosszú mint a második íz, a 4—8. íz majd-

nem egyenl hosszú, az utolsó íz másfélszer oly hosszú mint az

utolsóeltti. Az eltör háta szívforma, kissé szélesebb mint hosszú,

oldalai kerekítettek, a kissé kiálló hegyes hátsó szögletek eltt öblös,



117

a hosszanti középvonal elég éles és teljes. A szárnyfedk hosszúkás-

tojásformák, gyengén domborúak, a vállszögletek kerekítqtt tompa-

szög ek, az oldalszél melleit elül négy beszúrt pont van, a hosszanti

pontozott barázdák közül a bels három finom, a szélsk elenyészk,

a ^ közterek domborodók, a harmadik köztérben három sörtét visel

pont van. Hossza 4'5 mm.
Elfordul a Déli-Kárpátokban, a Bucsecsen, a hol folyó évi

június hó elején gyjtöttük (Deubel, Diexer, Holdhaus, Kertész,

MmóK és Csíki) az erd fels határában nagy kövek alatt. Az új

fajjal együtt volt található az An. Bielzi Seidl. var. transsylvanicus

Csíki is, melyet eddig a Bucsecsrl szintén nem ismertünk. Az új

fajt DiENER Hugó barátom tiszteletére neveztem el, a ki az els pél-

dányt találta.

Az An. DeubeUanuS'h.oz nagyon közel álló, attól a következk-

ben tér el : a csápok kissé hosszabbak, a második és a harmadik

csápíz hosszabbak, az utolsó íz másfélszer oly hosszú mint az utolsó-

eltti, az eltör háta szélesebb, oldalai ersebben kerekítettek és a

hegj'-esed és kiálló hátsó szögletek eltt öblösek, a szárnyfedk

szélesebbek, a bels hosszanti barázdák kevésbé mélyek.

Magyarország szú-féléi.

Irta : Csíki Ehnö.

XIX.

1. nem : Cryx)halus Erichson.

(HomoeocríjpJtahis Lixd.)

A csápostor négyízes, a csápbunkó pedig kerekded-tojásforma

és négy gyrbl álló. Az eltör háta magasan domború, elrefelé

keskenyed, többnyire szélesebb mint hosszú, elül többé-kevésbé

háromszög nagy szemcsézett folt van, az elüls szél közepén pedig

finom szemcsesor vagy apró elreálló fogacskák vannak, töve finoman

és keskenyen szegélyezett. A szárnyfedk pikkelyszeren szrösek

vagy világos vastag sörtesorokkal díszítettek, a csúcslejt egyszeren

domború, kiemelkedések nélküli. A lábszár összenyomott, a csúcs

felé kiszélesedett, küls széle kerekített és fogazott.

Ebbl a nembl eddig mintegy 96 fajt ismerünk, melyek közül

Európában azonban csak 21 faj fordul el, ezek közül is egynéhány

behurczolt külföldi faj. Különféle lombos- és tlevel fában fejldik.

Az anjT-amenet többnyire öblös, széles kamrát alkot, melybe a nstény

petéit csomósán rakja le, a kikel lárvák pedig minden irány felé

rágják meneteiket.
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A fajok meghatározó kulcsa:

1. Az eltör háta fénytelen. A szárnyfedket testhez simuló

finom pikkel^'ek fedik, melyeke.n kivül némelykor felálló

hosszabb szrük, ritkán pedig" rövid sörtékbl álló sorok

vannak 2

— Az e'.tor háta többnyire fényl, elüls szélén a középen

több-kevesebb apró fogacska van. A szárnyfedk alapját nem
fedik pikkelyek, ezek vagy egyszeren szrösek vagy simák

és pikkelyszer szrsorokkal díszítettek 6

2. Az eltör hátának közepén elül nincsenek elreálló dudorok.

A szem elül kikanyarított. — 1. alnem : Taenioglypttis Bed. 3

— Az eltör hátának elüls szélén a középen néhány (többnyire

kett) hegyes szemcse van. A szem elül nem kikanyarított,

— 2. alnem : Ernoporus Thoms 4

3. A szárnyfedket egyes hosszabb szrök fedik. 1. piceae.

— A szárnyfedket csak egész rövid szrsorok vagy pikkely-

szer szrökbl álló sorok fedik. 2. ábietis.

4. Az eltör hátán hosszúkás folt van, melyen négy sor er-

teljes dudorka emelkedik ki. A szárnyfedk alig PA szer

oly hosszúak mint együttesen szélesek. S. tiliae.

— Az eltör hátán széles, szabálytalan alakú és finoman szemcsés

folt van 5

5. A szárnyfedk két és félszer oly hosszúak mint szélesek,

gyéren szürke pikkelyekkel fedettek és többnyire csak hátul

kiálló pikkelyszer szrökbl álló sorral. 4. fagi.

— A szárnyfedk kétszer oly hosszúak mint szélesok, finom

sárgás pikkelyekkel fedettek és a tövükig jól látható pikkely-

szer szrökbl álló sorral. 5. caucasicus.

6. A szárnyfedk pontsorai finomak vagy pontsor nélküliek, a

közterek srn szrösek, a szrök között sörtesorral, a csúcs-

lejt a varrat mellett lenyomott, elül a 3. vagy 4. köztérben

dudorkával. Az eltör hátán nincsenek jól kivehet pikkely-

szer szrök. A csápbunkó hosszúkás tojásforma. Nagyobb
(1-3—23 mm.) fajok. — 3. alnem : Trypophloeus Fairm.

{Ghjpioderus Eichh.) 7

— A szárnyfedk pontsorai sokszor erteljesok, a közterekben

elenyészen vagy nagyon gyéren szrösek, azért többnyire

fénylk, a közterekben sörtesorral, a csúcslejt egyenletesen

domború. Az eltör hátát is felálló pikkelyszer szrök fedik.

A csápbunkó kerekded. Nagj^on apró fajok. — 4. alnem :

Hypothenemus Westw. — Ide egyetlen fajunk tartozik.

6. Hanipei.
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7. A szárnyfedk felületén jól látható pontsorok vannak, a

csúcslejtjükön barázdások, a varrat mellett lenyomottak, a

varrat élszeren kiálló. 7. granutatns.
— A szárnyfedk korongján nincsenek vagy alig észrevehetk

a pontsorok, a csúcslejt ersen lelapított, finom barázdákkal,

a varrat kevéssé kiemelked, a hímeknél a negyedik köz-

térben a csúcs eltt erteljes szemcfével. 8. asperatus.

1. Cryphalas (Taenioglyptus) piceae Ratz.

Hosszúkás tojásforma, hengeresen domború, szurokbarna, szür-

kés szrökkai és ezek között a szárnyfedkön finom testhez' simuló

apró pikkelyekkel fedett, a csápok és a lábak barnás-sárgák. Az
eltör háta kétszer oly széles mint hosszú, tövén a legszélesebb,

fénytelen, elüls szélétl a középig terjed apró szemcsékbl álló

széles folttal, oldalt egyes hosszabb szrökkel. A szárnyfedk kissé

világosabb színek, olyan szélesek mint az eltör hátának töve és

alig kétszer oly hosszúak mint az, a pikkelyek között hosszabb

szrökkel, a csúcslejt a varrat mellett nem lapított. A hímek feje

majdnem csupasz, a nstényeké rövid szrökkel fedett. Hossza
1"5 — 2 mm.

Elfordul Észak- és Közép-Európában, továbbá Olaszországban

és a Pireneusokban, nálunk Tátrafüreden, Bártfán, Kerczen, Vrata-n

és Boszniában (Vucjaluka, Hranisava, Igman planina).

Tápnövén^^e a jegenyefeny (Abies pectinata)^ ritkábban azonkívül

a lúczfeny (Picea excelsa), az erdei feny (Piniis süvestris), a vörös

feny (Larix europaea) és Thuja. A bogár a fiatalabb ágak vékony

kérgét támadja meg, rágványa áll az üregszer anyamenetbl vagy

költüregbl, melybl gyengébb rágványban párhuzamosan, ertel-

jesben szabálytalanul haladnak mindenfelé a lárvamenetek. A kifej-

ldött állat többnyire áttelel, ritkán telel át a lárva vagy a báb is.

A bogár korán tavaszszal rajzik, majd nyáron másodszor.

2. Chryphalus (Taenioglyptus) cibietis Ratzeb. (tiliae Ferr.)

Hosszúkás, domború, szurokbarna, majdnem fénytelen, rövid

szürke szrökkel fedett, a csápok és a lábak barnás-sárgák. Az
eltör háta felényivel szélesebb mint hosszú, a töve eltt a leg-

szélesebb, elül egy a középen tul terjed háromszög mezvel, mely

szétszórtan szemcsézett, elüls széle nem szrös vagy nagyon rövid

szrök fedik. A szárnyfedk hengeresek, kissé szélesebbek mint az

eltör háta, rövid j)ikkelyszer szrökkel fedettek, a pontozott rovátkák

elül élesek, hátul elmosódottak. Hossza TS— 1*8 mm.
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Elfordul Észak- és Közép-Európában, délen a Pireneusok-ig

terjed. Magyarországon (Selmeczbánya, Szeben-hegység) ritka.

Tápnövénye a lúczfeny {Picea excelsa), de elfordul még az

Abies pedinata, Pinus süvestris, strohus és austrica-hsin is, melyeken a

fiatalabb, vékony kérg, ágakat támadja meg. Rágványa elbbi

fajéhoz hasonló, áll egy tágas üreget alkotó anyamenetbl, melybe

a nstény tömegesen rakja le petéit ; a lárvamenetek minden irányban

haladnak. Némely vidéken két, st három nemzedéke is repül.

Különfélék.

Elhunyt magyar lepkegyüjtö. Folyó évi április hó 22.-én el-

hunyt Orsován Habetin Jáxos, a ki lakóhelyének és környékének

lepkefaunáját éveken át szorgalmasan kutatta.

A Magyar Nemzeti 31nzeum rovargyüjtetnényének gyarapo-

dása 1909-ben. A Nemzeti Múzeum most megjelent 1909. évi jelen-

tése szerint a rovargyüjtemény 46,936 példánynyal gyarapodott,

ebbl ajándék 262, vétel 31,395, csere 68 és gyjtés 15,211 példány.

Ez a szám. az egyes rendek szerint következleg oszlik meg :

Hymenoptera 4054, Coleopiera 16,591, Lepidoptera 12,783, Diptera 6901,

Neuroptera 119, Ortliopiera 234 és Hemiptera 6254 példány. Ezeken

kivül a múzeum birtokába jutott Koy Tóbiás történeti becs lepke

gyjteménye. Koy egyike volt a legels magyarországi entomologu-

soknak, a ki a XVIII. század végén és a XIX. század elején Budán

élt és rovargyjtéssel foglalkozott. Gyjteményét 1829-ben bekövet-

kezett halála után Frivaldszky Imre vásárolta meg s abból aztán a

lepkéket 1864-ben Koy szekrényével együtt a kir. József-megyetem

állattani intézetének ajándékozta, mely mostan a Nemzeti Múzeum-

nak ajándékozta. így kapta meg a múzeum ezt a gyjteményt eredeti

állapotban. Ezt a lepkegyjteményt nem annyira tudományos értéke,

mint inkább az a körülmény teszi becsessé, hogy ez a legrégibb

magyarországi rovargyjtemény, mely teljesen ép állapotban maradt

meg egész mostanáig.

Méhészeti vándorgylés és kiállítás. A magyar, német és

osztrák méhészek 55. vándorgylése alkalmából a városligeti korcsolya-

csarnokban rendezett méhészeti kiállítást augusztus 20.-án déleltt

11 órakor nyitotta meg a földmivelésgyi miniszter képviseletében

Ottlik Iván földmivelésgyi államtitkár. Az ünnepi megnyitásra több

száz fnyi közönség jelent meg. Ambrózy Béla báró lendületes

beszéddel köszöntötte az államtitkárt a kiállítás területén. Rámutatott

arra, hogy a német és osztrák méhészekhez való csatlakozás óta

mennyire föllendült Magyarország méhészete és a kiváló külföldi

méhészekkel való érintkezésbl mennyi haszon származott a magyar
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méhészetre. Ottlik Iyáx államtitkár válaszában kijelentette, hogy

örömmel tesz eleget a megtisztel feladatnak, mert meggj^zdése
szerint ez a kiállítás — kapcsolatban a vele egyidejleg tartandó

nemzetközi konferencziával — a külföldi nemzeteknek erre az alka-

lomra itt egybegylt képviseli eltt ékesen szóló tanubizonj^ságot

fog tenni arról, hogy a gazdasági haladás az egyes gazdasági

ágazatok fejlesztése terén sem a kormán}^ sem a törekv, buzgó

gazdatársadalom nem zárkózik el egj jutalmazó munkára módot adó

gazdasági termelési ágnak hetyes és czéltudatos mvelésétl. Majd

német nyelven üdvözölte a német és osztrák vendégeket, mire a

kiállítási bizottság néhány tagját mutatták be neki.

A kiállítás megtekintésénél Ambrózy Béla báró, majd Kovács

Amtal méhészeti felügyel, ftitkár, szolgált a szükséges felvilágosítá-

sokkal. Kovács AxTAL-nak külön is elismeréssel adózott az állam-

titkár a kiállítás mintaszer elrendezéseért és gratulált a gödölli

állami méhészet kiváló csoportjaiért. Majd részletesen megmagya-

ráztatta magának Erds Lajos polgári iskolai tanár méhészeti meg-

figyel-állomásának mködését.

Augusztus 21.-én déleltt küencz órakor n3Útotta meg Ambbózy

Béla báró a magyar, német és osztrák méhészek 55. vándorgylését

a városligeti Mcsarnokban a három nemzet legkiválóbb elméleti és

gyakorlati méhészeinek jelenlétében. A magyar földmivelésg3á kor-

mányt Ottlik Iván államtitkár, az osztrák földmivelésgyi kormányt

pedig Beck Pál lovag cs. és kir. osztrák kereskedelmi minisztériumi

osztályfnök képviselte.

Ambrózy Béla báró elnöki megnyitó beszédével valósággal

meghódította a méhészeket. A hála és kegyelet érzelmét tolmácsolta

Máday Izidor nyugalmazott földmivelésgyi miniszteri tanácsossal

szemben, kinek helyét elfoglalja. A legmélyebb hódolattal említi föl

József királyi herczeg érdemeit, a ki a vándorgj'-lés fvédi tisztét

foglalta el, majd szólt Serényi Béla gróf földmivelésgyi miniszter-

rl, a ki üdvözletét küldte a vándorgylésnek és a tanácskozáson

Ottlik Iván földmivelésgyi államtitkárral képviseltette magát.

Beck Pál az osztrák kormány nevében szólt a magyar méhé-

szet rendkivüU nagy föllendülésérl, a mely minta Ausztriában is.

Az osztrák kormány és a földmivelésgjú miniszter nevében üdvö-

zölte a magj^ar méhészeket, szólt a szoros összeköttetésrl, a mely

a két kormány gazdasága között meg van s kívánja a magyar mé-

hészet, vele a magyar gazdaság még nagyobb föllendülését. Sidow

0. klanini lelkész (Németország) József királyi herczeget. Serényi

Béla gróf földmivelésgyi minisztert, Ottlik Iván államtitkárt és

Ambrózy Béla bárót aposztrofálván, a németországi méhészek üd-

vözletét tolmácsolta. Szilassy Zoltán az Országos Magyar Gazdasági
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Egyesület nevében üdvözölte a nagygylést s egyúttal Zichy Aladár
gróf üdvözlését hozta tudomásul. Üdvözl beszédet mondott még
Kantor Antal troppaui, Marczinkov János galicziai és Zsögön Béla
dr. erdélyrészi kiküldött.

Azután Haubr BÉLÁ-nak, a Pestmegyei Méhész-Egyesület elnö-

kének indítványára egyhangú lelkesedéssel Ambrózy Béla bárót

választották meg az összes ülés elnökévé, a ki bejelentette, hogy 23

magyar és 13 német eladást fogadott el a vándorgylés elkészít
bizottsága.

A magyarok tanácskozását a Mcsarnok kisebb termében Szi-

LAssy Zoltán országgylési képvisel társelnök vezette. Az els el-

adó SzMRTNiK János máv. fellenr volt, „A kis és nagy keret-

méretekrl" értekezett. Rodiczky Jen eladása kapcsán kimon-

dotta a szakcsoport, hogy az Országos Magyar Méhészeti Egyesület

közremködésével megalakítandónak tartja a magyar országos mé-
hészszövetséget és az alapszabályok kidolgozását az 0. M. M. E.-re

bizták. LuDwiG Ede gerlai tanító a méhek rajzásáról és Rbsch Ignácz

DR. dunaszentbenedeki plébános a méhek természetérl, különösen

mikroszkópi részeirl értekezett.

A német csoport Ambrózy Béla báró elnöklésével kezdte meg
tanácskozásait. Elször Günther Károly seebergeni méhész (Thüringia)

tartott magvas eladást „Haladásunk az építmény szétszed-

hetésének feltalálása óta az elmélet és gyakorlat terén"

czímen. Utána Liohtentháler Gusztáv herdorfi méhész (Német-

ország) fejtette ki „Mi volna a további teend a költés-senyv
ellen való okszer védekezésben" czím eladásában, hogy
mikép lehet a legsikeresebben védekezni a költés-senyv név alatt

ismeretes ragadós baj ellen. A harmadik eladó Kughenmüller Miksa,

a konstanzi Irakerzeitung szerkesztje volt, aki „A méztermelés
egyszer módjáról és a méz értékesítésérl" értekezett.

Scholtz Gyula méhészeti vándortanár (Németország) „Mely utak

vezetnek biztos haszonhoz a méhtenyésztés terén" czímen

tartott igen szakszer és tanulságos eladást ; utána Senst Vilmos

állomási elljáró Trebbinbl (Németország) értekezett „A méh-
tenyésztés és a vasút" czím alatt. A tárgyalások sorát Marcinkow
János neu-mizuni méhész (Galiczia) zárta be „A dél övi méhfaj
meghonosítása Galicziában" czím érdekes eladápával, A
tanácskozások félbeszakítása után társasebédre gyltek a résztvevk

a városligeti Kovács-féle étteremben.

A vándorgylés augusztus 22.-én déleltt folytatta tanácsko-

zásait Ambrózy Béla báró és Szilassy Zoltán országgylési kép-

visel elnöklésével.

A magyar szakcsoportban az els eladó LaivAtos Károly
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igazgató -tanító, a komáromi méhész-egyesület elnöke volt. Eladásá-
ban a méhcsaládok mcganyásításánál szokásban lev eddigi zárka-

rendszert elítéli és a királynk szabadon való beadását, mint feltétlen

sikerre vezett, ajánlja. Kremnitzky Aladárné (Kolozsvár) a méhész-

kedésrl értekezett, majd Erds Lajos székesfvárosi polgári iskolai

tanár részletesen megokolt indítvány kapcsán javasolta a méhészeti

megfigyel-állomások létesítését. Lengyel Károly krcsladányi tanító

a méhek tavaszi fiasításának a természetes virágpor etetése által

való elsegítésérl beszélt, azután Donáth Aladár jankafalvi állami

tanító „Természetesség a méhészetben" czímen tartott eladást.

CsEPY Pál ekecsi plébános a méhlegel javításáról értekezett. Pataky'

Béla pápai méhészeti szaktanár a mézfogyasztás fokozásáról beszélt.

Török Józseb" öcsödi tanító pedig arról szólt, hogy mi a legnehezebb

és a legfbb dolog fképpen a nagy és jövedelmez méhészetben. Végül

Prindl Ede budapesti czukrász a magyarmézeskalácsos-ipartismertette.

A német csoport tárg^^alását Hofmann Károly országos méh-
tenyésztési felügyel Bajorországból nyitotta meg, szakszeren fejte-

getvén a kérdést: „Hogyan tehetünk szert hasznotadó méh-
fajra?" Utána Günther Vilmos gisperslebeni (Türingiai) méhész

szolgált hasznos tudnivalókkal „A méhek szétküldése és szál-

lítása" czim eladásával. Majd a vándorgylés illusztris elnöke

Ambrózy Béla báró léjDott az eladói asztalhoz és „A vérhas
ellen való védekezés módja" czim magvas eladásában a fon-

tos, de nehéz kérdés megoldásához adatokkal és útbaigazításokkal

szolgált. MucK Oszvald, az Osztrák Méhtenyésztés Középponti Egye-

sületének elnöke és Alfonsus Alajos, az osztrákok másik nagy

méhészeti szaktekintélye szintén hozzászólt a nag3^fontosságú kér-

déshez. Utánuk Kász FáblIn pinnyei m. á. v. pályafelvigyázó tartott

tartalmas eladást. Szabó György komáromi méhésznek „Ujabb
megfigyelések az akáczvirágzás' kezdetérl" czim eladása

után J. Kántor Troppauból azt az elterjesztést tette, kerestessék

meg a magyar és osztrák kormány, hogy a méhészeknek a méhek
etetése czéljából engedélyezzen adómentes czukort. Ez az indítvány

azonban nem talált visszhangra, mert a legtöbb méhész a méz jó

hírnevének érdekében állást foglalt ellene. HranivAy Béla gödölli

méhész és Rauchberger bukovinai gazdasági tanár eladásaival a

tanácskozások véget értek s Graebener karlszruhei pap a gylés
tagjait meghívta á jöv évben Konstanzban tartandó vándorgylésre.

Utána Ambrózy' báró elnök köszönetet mondva a sok tanulságos el-

adásért, a gylést befejezettnek jelentette ki.

Ezzel röviden beszámoltunk a méhészeti vándorgylés lefolyá-

sáról, még csak néhány szót a kiállításról, mely gazdagságával álta-

lános érdekldést keltett. A kiállítók száma majdnem elérte a
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háromszázat, köztük sok külföldi, habár a hazai anyag- tulsúlj'ban

volt. A kiállított anyag hat csoportban nyert elhelyezést (élméhek,

méhlakások, eszközök, méz és viasz, a méz és viasz feldolgozása,

szakirodalmi és tanítási tárgyak), mindegyike gazdagon képviselve.

Az élméhek a szabadban, a városligeti tó partján nyertek elhelyezést

és általános érdekldést keltettek, úgyszintén a méhlakások és

eszközök csoportja, melyben a Kühne Ferencz utóda (Budapest,

I. Atilla-u.) és Meister Testvérek (Budapest, VII. Dongó-u. 3.) czégek

készítette kaptárak keltettek feltnést. Örömmel láthattuk, hogy
hazánkban mind több czég foglalkozik nemcsak kaptárak, hanem a

különféle méhészeti eszközök elállításával is. A szakirodalmi és

tanítási csoportban méltó feltnést keltett a gödölli állami méhészeti

gazdaság kollektív kiállítása, valamint mások kisebb anyaga is,

különféle könyvek, folyóiratok stb. Nem hagyhatjuk említetlenül

Rbsoh Ignáoz dr. dunaszentbenedeki plébános szép boncz- és szövet-

tani preparátumait, melyek nemcsak a méhészek, hanem a zoológusok

érdekldését is felkeltették. A vándorgylés és kiállítás elnöksége

kiadta a kiállítás katalógusát is, mely Í7 nyomtatott íven magyar és

német szöveggel nemcsak a kiállított tárgyak jegyzékét, hanem a

vándorgylés programmját és „Magj^^arország méhtenyésztésének

fejldése" czím czikket tartalmazza. . . Csíki.

Irodalom.

Dr. D. Czekeliiis : Beitráge zur Schmetterlingsfauna Sieben-

brg-ens. V. (Verhandl. u. Mitteil. des siebenbürg. Ve-

reins fr Naturwissenschaften zu Hermannstadt. LVIÍI,-

1908 [1909], p. 153—164).

Szerz 1897-ben megjelent erdélyi lepkekatalogQsának kiegé-

szítéseképen 237 fajt és faj eltérést sorol fel termhelyeikkel együtt,

melyek Erdélybl eddig ismeretlenek voltak. Van közöttük sok olyan

is, mely Magyarország faunájára is új. Csíki.

*

H. Fruhstorfer : Neue palaearktische Argynnisrassen. (En-

tomologische Zeitschrift. Stuttgart. XXIV, 1910, p. 37).

Több új Árgynnis-ía,itsi leírása, ezek közül az Argynnis niohe

laranda Dalmácziát, Herczegovinát és Dél-Magyarországot lakja. Ez
nagy termet, világos vöröses- barna, sötét tszinezdése gyengébb,

fekete foltjai aprók és a szegélycsíkok elenyészk. A hátsó szárnyak

élesen határolt hosszcsíkja helyett egy fakó, sokszor a sárgás fol-

tokkal összefolyó és a sejteken kívül fekv csík lép fel.

Csíki.
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M. Pic: Étude complémentaire dii Rhagium bifasciatum F.

(Matériaux pour servir a l'étude des Longicornes. 1"^^

cahier, 2^ partié. 1910, p. 17—20).

Szerz ezen czinczér szineltéréseirl értekezvén, azok meg-

határozására új meghatározókulcsot állít össze, melyben Magyar-

országból egy új színeltérést ír le. Ez az ab. inedionotatum Pio, mely-

nél a sárga harántcsíkok közepén a varrat mellett keresztalakú sötét

fémes rajzolat vagy apró sötét mozcskék vannak. Ezzel a Bhagium

bifasciatum változatainak a száma elérte a kilenczet. Csna.
*

JEdm, Meitter: Neue Coleopteren aus den Familion der Pse-

laphiden nebst Bemerkungen zu verschiendenen
bekannten Arten. (Wiener Entom. Zeitg. XXIX, 1910,

p. 151—163).

Az újonnan leírt fajok közül az egyik, az Eiipledus {Pledo-

plüoeus) ornatifrons^ Erdélybl, az oláh határ közelébl való és az

E. Fischeri rokoi\sá,géihoz tartozik. A Pselaplmsmcliadiensis részére szerz

nem régen (lásd Rov. Lapok. XVII, 1910, 14. 1.) külön nemet {Tse-

lapliosiomus) állított fel, melyet most két alnemre oszt ; fajunk a

Pselaphogenius alnembe tartozik. Csíki.
*

E. Beitter: Ein neuer Trechus aus Kroatien. (Wiener Entom.

Zeitg. XXIX, 1910, p. 163).

Meusel Róbert a Stirovaca és Dundovici hegyeken (Lika)

körülbelül 1100 m. magasságban egy új Treclms ís^ii gyjtött, mely a

Tr. striaiulus Putz. rokonságába tartozik és melyet szerz Tr. Meuseli

név alatt írt le. Csíki.

Edm. Reitter: Eine neue Bathyscia aus Dalmatien. (Wiener

Entom. Zeitg. XXIX, 1910, p. 164).

Ez az új Bathyscia, mely felfedezje tiszteletére a B. Marianii

nevet kapta, a déldalmácziai Krivoscsie egyik barlangjából való és

egyúttal egj új alnem (Blaitochaeta) képviselje. Csíki.

*

Edm. Meitter: Beschreibungen neuer Coleopteren aus der

Familie der Elateriden und Bemerkungen über

bekannte Arten. (Wiener Entom. Zeitg. XXIX, 1910, p.

165—178).

Egyes nemek és fajcsoportok meghatározó kulcsát és egyes

leírásokat tartalmazó czikk, melyben faunánkból a következ új

alakok szeropelnek : Selatosonms aenens L. var. subpubendus a Kárpá-

tokból, S. amplicollis Germ. var. montenegrinus Dalmácziából (és

Montenegróból). Csiia.
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JSdm. Beitter: Über Rhizoph^gus Brancsiki Reitt. (Col.)

(Wiener Eritom. Zeitg. XXIX, 1910, p. 206).

Szerz MÉQuiGNON-nal (L'Abeille. XXXI. 1909, p. 103—119)

szemben a Bh. BrancsiM-t külön fajnak s nem a Bh. hijmsttdatus faj-

eltérésének tartja. A Bh. Brancsiki eddig Boszniából, Herczegovinából

és a Kaukázusból volt ismeretes, újabban pedig Dr. Petri Károly

Erdélyben is gyjtötte. Csíki.

Dr. Kari Petri: Was Schászburg dem Entomologen bietet.

(Festschrift den sachsischen Vérein en anlászlich ihrer

Tagung in Schászburg überreicht vom Festausschusz.

20—22 August 1910. Schászburg, 1910, p, 87—106.)

Szerz ezen czikkében elvezeti a rovarászt lakóhelye (Segesvár)

környékére, jellemzi az egyes gyjthelyeket és felsorolja az ott

található jobb bogarakat és egyes fajokra vonatkozólag ökológiai

adatokat is közöl. A czikk nemcsak olvasmánynak érdekes, hanem

sok faunisztikailag fontos adatot is tartalmaz. Ezek felsorolásától

helyszke miatt el kell hogy tekintsek, legfeljebb azt az egyet

akarom megemlíteni, hogy az eddig csak a Vöröstoronyi szorosból

és Herkulesfrdrl ismert Batrisus Orniayi-t nemcsak a Szurduk-

szorosban, hanem Segesvár környékén is megtalálta és pedig nemcsak

kora tavasszal, haLem késbb májusban és kés sszel. Magyar-

ország faunájából még nem voltak ismeretesek a felsoroltak közül a

következ fajok : Carabus Linnéi var. quinquecostatus Petri (i. 1.),

Tacliys sexstriatus var. politus Petri (i. 1.), Bledius dissimílis var.

nigrescens Er., Saulcyella ScJmiicUi Márk.i, Batrisodes moreaniis Reitt,,

Euplec.tus Felschei Reitt., Trimium latipennis Tourx., Bracíiygluta

liaematica var. tricjonoprocta Ganglb , Ochthehius narentimis Reitt.,

Heterocerus inarginatus Kiesw., Gryptopliagus subfumatus Kr., Elater

sanguineus var. rubidiis Cand., Dorytomus hirtipennis Bed. és salicis

Walt., Ceuthorrhynchis boraginis F.^ és Cnjptoceplialiis pygmaeus ab.

orientális WsE. Az érdekes czikk elolvasását az érdekldknek csak

ajánlhatom, belle sokat fognak meríthetni. Csíki,

1 Lásd : Annales Musei Nat. Hungar.'ci. VI, 1903, p. 572.

2 A Magyar Nemzeti Múzeumban is vannak példányok Megyer

(Hajós) és Bakovác (MEüSEL)-ról.

A nem régen általam a Velebit-heg3''ségben felfedezett

TrecJiiis 3Ieuseli lieitt.

nev fölette ritka bogárfajból néhány kifogástalan példánj'- —
darabonként 6 koronáért — eladó. MEUSKr. Róbeut, Kosinj-Gornji

(Lika-Krbava vra.)
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S. 65. — TJngarische JEntomologische Gesellschaft. — Am 4.

Mai d. J. hielt die Ungarische Entomologische Gesellschaft ihre

constituirende Versammlung-. lm Sitzungssaal des National-Museimis
versammelfen sich sehr zahlreich die budapester Entomologen, die

durch den Vorsitzenden der vorbereitenden Comission, Herrn Direktor

Dr. G. Hoijváth begrüsst wurden. Direktor Horváth hielt eine

Ansprache, in welcher er einen Rückbhck auf die Entomologie und
entomologische Arbeit in Ungarn machte. Schon seit Linné hatte

Ungarn immer einige hervorragende Entomologen aufzuweisen, die

die entomologische Forschung lenkten. Die ersten Insekten aus

Ungarn beschrieb 1772 J. Scopoli, der damals Professor an der

Bergakademie in Selmeczbánya war. 1782 beschrieb Dr. J. Conrad,
Stadtphysikus von Sopron, 30 Coleopterenarten aus der Umgebung
seines Wohnortes. 1783 beschrieben die Professoren der Universitát

in Buda, M. Pillér und L. Mitterpacher, zahlreiche Insekten aus

Slavonien. In dieser Zeit entspann sich ein reges entomologisches

Lében in der Hauptstadt. Hier wirkte zu dieser ZeitKoY nebst seinen

Freunden Böhm, Holzer uud Frenreisz. Seit jener Zeit war dann
immer ein reges entomologisches Lében in der Hauptstadt zu sehen,

dessen Führer E. v. Fridvalszky und nachher J. v. Fridvalszky
waren. Heute ist die Anzahl der Entomologen und Sammler schon

so gross, dass wir an die Gründung einer Entomologischen Gesell-

schaft denken können, die sámmtliche Interessenten des Landes zu

vereinigen bestrebt ist. — Nachdem die Anwesenden die Constituirung

aussprachen, wurde Dr. G. Horváth zura Vorsitzenden, J. Jablonowski
und A. MocsÁRY zu dessen Stellvertreíern, E. Csíki zum Sekretár,

Dr. K. Kertész zum Kassier, K. Szombathy zum Schriftführer und
Dr. S. Bolkay zum Bibliothekar gewáhlt. Ausserdem wurden in den
Ausschuss 12 Mitglieder gewáhlt und die Statuten verhandelt.

S. 68. — Dr. E. Kaufmann: Coleopterologische Noti-
zen. — 1. Verfasser beobachtete Homalopíia ruricola in grosser

Menge obcr den Eingángeu des Nestes von Formica rufa herum-
íliegen. Aus den Löchern kamen ausser den Ameisen auch Exemplare
des Káfers hervor, meistens dd die die Weibchen behufs Copulation

aufsuchten. Einige Stunden spáter fanden sich beim ausgraben des

Ameisennestes 6 Exemplare des Káfers darin, die von den Ameisen
geduldet wurden. — 2. Saperda scalaris lebt in Birkeu, Verfasser fing

nun aber ein Exemplar in seiner Wohnung, in derén náhe und
überhaupt in der ganzen Umgebung keine Birkenbáume sind. —
3. Ceuthorrhynckus clilorophanus und ignitus sind in den meisten

Sammlungen vermengt, sind aber mittelst Mikroskop sehr leicht zu

unterscheiden. — 4. Peritelus familiáris und Mylacus semimdum ^s'má

an das Fhigsandgebiet der ungarischen Tiefebene gebunden, Über-

setzungsversucho auf Kalksandgebieto bliebeu erfolgios. — 5. Ver-

fasser sammelte eine Bacanius-Art bei Pécs, die ihm als B. rJiomhoj^horus
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bestimmt wurde, eine Durchsicht der diese Árt bezüglichen Lite-

ratur bestátigte dies nicht. Die Art wird wohl B. Solhnan zugehören.
S. 71. — \ L. A. Aigner: Beitráge zur Lepidopteren-

fauna des ungarischen Littorale, von Kroatien und Dal-
ma ti en. II. — Verfasser záhlt sámmtliche Arten nebst ihren Fun-
dorten. mit Angabe der Fangzeit und des Sammlers auf (Siebe im
ungarischen Text.)

S. 106. — JR, 3Ietisel: Beitrágo zur Káferfauna des Ve-
lebit. — Verfasser sammelt seit Frühjahr im Velebit-Gebirge in

Kroatien, wo er von Stirovaca bei Kosinj Gornji (Komitat Lika-
Krbava) aus seine Excursionen macht. Er sammelte bis jetzt viele

interessante und neue Arten, die aus dem ungarischen Text zu
ersehen sind.

S. 109. — t L. A. Aigner: Die Tagfaltér Ungarns. XXXV.
— Es werden Lycaena TDonzelii, Anteros, Icarus, Amanda, Hylas,

Meleager und Esclieri var. dalmaUca beschrieben.

S. 114. — JE. CsiM : Neue Carabiden aus der Fauna Un-
garns. — Verfasser beschreibt einen neuen Treclms und zwei neue
Anoplitliahnus-kriQw. Lateinische Diagnose im ungarischen Text,

S. 117. E. CsiM: Die Borkenkáfer Ungarns. XIX. —Ver-
fasser behandelt die Ipiden-Gattungen Cnjplialus.

Kleine Mitteilungen.

S. 120. — J. Habetin, ein eifriger Erforscher der Schmetter-

lingsfauna der Umgebung seines Wohnortes, ist am 22. April d. J.

in Orsova gestorben.

S. 120. — Die Insektensammlungen des Ungarischen
National-Museums hatten laut Jahresbericht des Museums im
Jahre 1909 einen Zuwachs von 46,936 Exemplaren, davon entfallen

auf Hymenoiera 4054, Coleoptera 16,591, Lepidoptera 12,783, Diptera

6901, Neuroptera 119, Orilioptera 234, Hemiptera 6254 Exemplare,
Ausserdem erhielt das Museum eine der áltesten Insektensammlun-
gen Ungarns, námlich die über hundertjáhrige Schmetterlingssamm-
lung von T. Koy. Über diese sehr gut erhaltene Sammlung wird in

einer der náchsten Nummern náher berichtet werden.
S. 120. — E. Csíki : Wanderversammlung der Imker und

Bienen-Ausstellung in Budapest. — Es wird über den Vcrlauf
der Wanderversammlung der deutschen, oesterreichischcn und
ungarischen Imker und der damit verbundenen Bienen-Ausstellung
berichtet. Die Versammlung war sehr besucht, es Avurdcn 23 unga-
rischo und 13 deutsche Vertragé gehalten. Die Ausstellung wurde
sehr gut beschickt und kann als vorzügiich gelungen bczclchuct

werden.

Literatiir.

S. 124. — Es werden Arboitcn von Dr. D. Czekrlius, H.

Fruhstorfer, M. Pic, Edm. Reitter und Dr. K. Petri bcsprochcn.
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Dr. Chyzer Kornél.

Irta : Csna Ern.

A kérlelhetetlen halál folyton szedi áldozatait. Ezen munkájá-

ban zoológusaink kis csapatát sem kiméli meg", egymásután temetjük

legkiválóbbjainkat. így vesztettük el a múlt esztendben a magyar
zoológia egyik legrégibb munkását, Dr. Chyzer Kornélt, kit két

hónappal elbb a neje, rovartani kutatásaiban legszorgalmasabb

segítjel, elzött meg a halálban.

Chyzer Kornél Bártfán született 1836. évi január hó 4.-én,

ugyanitt végezte el az elemi iskolát és gimnáziumot, csak az utolsó

két gimnáziumi osztályt végezte Kassán és Temesváréit, a honnan a

pesti egyetemre került, melyen az orvosi tanfolyamot 1857-ben

végezte el. Már ebben az idben a legnagyobb elszeretettel foglal-

kozott zoológiai tanulmányokkal, hiszen erre az idre esnek els
irodalmi közleményei is,- úgy hogy állattani ismereteinek gyarapítá-

sára 1858-ban Bécsbe küldöttek, a hol azonkívül az élettanban is

kiképezte magát. 1860-ban már mint a természetrajzi osztály rsegedét
találjuk a Magyar Nemzeti Múzeumban, ugyanabban az idben
emellett a pesti freáliskola helyettes tanáraként is mködött. Ez a

munkakör azonban nem elégítette ki a tettrevágyó fiatal tudóst, a ki

ezért 1861-ben szülvárosa meghívására ^z orvosi pályára tért vissza

és mint városi forvos és íürdorvos 1869-ig mködött Bártfán.

Innen Sátoraljaújhelyre került mint Zemplén vármegye forvosa, a

honnan 1892-ben mint osztálytanácsos, majd egy évvel késbb mint

miniszteri tanácsos, a belüg^T-miniszteriumba került a közegészség-

ügyi osztály élére, melynek haláláig volt vezetje.

Nem czélom Chy^zer orvosi, fürdészeti és gazdászati mködését
e helyen méltatni, megtették azt mások más helyen, de nem hagy-

hatom említetlenül azon érdemeit, melyeket a zemplénmegyei orvos-

gyógyszerészeti egyesület megteremtésével és a magj^ar orvosok és

1 lásd : Csíki, Bártfa bogárfaunája. (A magy. orv. és természetvizsg.

XXXL vándorgyül. munkálatai. 1902, 300— S22. L)

Rovartani Lapok. XVn, 9. (1910. IX. 30).
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természetvizsgátók vándorgylése intézményének felvirágoztatásával

szerzett.

Zoológiai munkálkodását az alsóbbrend rákok tanulmányozá-

sával kezdte, melyekrl egymásután több tanulmánya látott napvilá-

got, így 1857-ben Tóth SÁNDOR-ral együttesen megírta a „Budapest

vidékén eddig talált héjanczokról" czím munkáját, melynek kiegé-

szítéséül a következ években még több czikket közölt úgy hazai

mint külföldi szakfolyóiratokban. Ezen mködése hamarosan elismertté

Dr. Chyzer Kornél.

tette nevét, úgy hogy a Magyar Tudományos Akadémia 1861. évi

deczember 20.-án az alig 25 éves CnYZER-t levelez tagjává választotta.

Ebben az idben az elismerés mellett egy a jövjére nagyon

is kiható sérelem érte. A budapesti egyetem állattani tanszékét, a

melyre nevelték, ugyanis mással töltötték be, úgy hogy szülvárosa

meghívására sok gondolkodás nélkül otthagyta a múzeumi állását és

a fvárost, visszatért az orvosi pályára, melyen a késbbi idben oly

áldásos mködést fejtett ki.

Az a szeretet és érdekldés, melyet az állattan iránt táplált, a
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tapasztalt sérelem után. orv'osi mködése alatt sem tudta vele ezen

tudományát elfelejtetni, úgy hogy CnYZER-rel nemsokára mint faunánk

egyik leglelkesebb kutatójával újra találkozunk. Eleinte Bártfa kör-

nyékének, majd Zemplén vármegye állatvilágát kutatja a legnagyobb

gondossággal, a miben neje is hathatósan támogatja. Rengeteg anya-

got gyjt e ezélból össze, melyet azután részben maga, részben má-

sokkal dolgoztat fel és tesz a közismeretnek hozzáférhetvé. Eleinte

halakkal foglalkozik, de késbb Petényi S. János hagyatékának fel-

Dr. Chyzer Kornélné sz. Máim Jolán.

dolgozása mellett emlsökkel is. Közremködik a Phylloxera-kutaLtksüái

és Zemplénmegye rovarfaunáját is számos czikkében teszi közzé.

Emellett az érdekldket buzdítja, hozzálát minnél több természet-

barát szerzéséhez és mindenkit állattani gyjtésekre serkent, ezáltal

további tanulmányaihoz óriási anyagot hord össze az egész ország-

ból. A míg úgyszólván mindent gyjt és az anyagot másokkal fel-

dolgoztatja, közzététeti, addig kevés szabad idejét úgyszólván tel-

jesen egy csoport, a pókok tanulmányozására fordítja.

A régi szisztematikai munkák mellett a pókok tanulmányozá-
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sával hazánkban alig foglalkozik valaki, a míg Hermán Ottó a hat-

vanas évek közepe táján néhány közleményével, majd a hetvenes

évek második felében megjelent fenomenális pókfaunájával a pókok

tanulmányozására nem tereli a figyelmet. Hermán Ottó rendkivül

éles megfigyeltehetségével élénkbe tárja a pókok felette érdekes

életviszonyait, miáltal az érdekldés mindinkább ezen eddig figye-

lembe nem vett állatok felé fordul. Mások mellett ezen érdekldk
között találjuk Chyzbr KoRNÉL-t is, a ki lassan az egész országból

óriási anyagot hoz össze, melynek tanulmányozása közben a faunánk-

ból ismert pókfajok számát kétszeresére tudja felemelni. Ilyen óriási

anyag birtokában azután elhatározta, hogy pókfaunánk megismerése

czéljából új könyvet ír, mely 3, illetleg 4 kötetben, Kulozynski László

krakkói tanár közremködése mellett, meg is jelent. Az Arachnoideák

többi csoportjának feldolgozását azonban nagy hivatali elfoglaltsága,

majd késbb szembaja miatt, már nem eszközölhette. Ugyanezen

körülményekbl kifolyólag más csoportok tanulmányozásával sem

foglalkozhatott, mindazonáltal tevékeny mködést fejtett ki tudomá-

nyos intézeteinkben, így a Magyar Tudományos Akadémiában, a Kir.

magy. Természettudományi Társulatban, melynek választmányi tagja

és ugyanannak állattani szakosztályában, melynek alelnöke volt.

Pók-gyüjteményét és rovargyüjteményébl mindazt a mire a

Magyar Nemzeti Múzeumnak szüksége volt, mint irodalmi mködé-
sének letéteményét, még életében ezen intézetnek ajándékozta.

Dr. Chyzer Kornél mködésével maradandó emléket állított

magának a magyar zoológiában, egy oly emléket, a melynek köve-

tése mindnyájunk szeme eltt lebegjen. nemcsak maga kutatta

hazánk földjének természeti kincseit, hanem másokat is erre serken-

tett, ezáltal nemcsak a tudománynak akarván szolgálatot tenni, hanem

els sorban hazánk faunájának minnél teljesebb kikutatását tzvén

ki czélul, a mint azt a „Rovartani Lapok" egyik régibb kötetében

(II, 1885, 100. l.) a következkben körvonalozza : „Akkora területen,

min Magyarország, nem is remélhet másként a rovarfaunánk töké-

letes feltárása, mint ha az ország különböz vidékein lakó rovarászok

lakóhelyük környékén éveken át rendszeres kutatásokat folytatnak

és ezeknek eredményét közzé teszik. Csakis ily módon lesz majd

elérhet, hogy a magyarországi rovarfauna teljes ismeretéhez valaha

eljuthassunk." ^

Chyzer nagy irodalmi munkálkodást fejtett ki, melybl e helyen

azonban csak a minket közelebbrl érdekl állattani tárgyuakat soro-

lom fel a megjelenés idrendjében

:

1857. A Budapest vidékén eddig talált héjanczokról. (Magyarhoni

Természetbarát. I, 1857, 71. 1., 1 táblával.) [Tóth SÁNDOR-ral.]
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1858. Ueber die Crustaceenfauaa Ungarns. (Verhandl. zool.-bot. Ges.

Wien. 1858, 505. 1)

1861. Orustacea Phyllopoda Faunae Pesthinensis. (Magy. Tud. Aka-
démia, math.-termtud. Közlem. I, 1861, 7 táblával).

Dr. Cliyzer Kornél és neje (Czirkvenicai felvétel 1909-ben).

1861. Berichtigungen und Ergánzungej^ zu meiner Abhandlung

„Ueber die Crustaceenfauna Ungarns". (Verhandl. zool.-bot.

Ges. Wien. 1861, 111. 1.)
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1862. Nachtrag zu Viotor Sill's Mittheilungen über die in den Salz-

soolteichen Siebenbürgens vorkommende Artemia. (Verh. u.

Mittheil. siebenb. Ver. f. Naturwissenschaften in Hermannstadt,

1862, 56. 1.)

1863. Magyarország édesvízi halainak rendszeres átnézete. Irta

Heckel Jakab. Fordította Chyzer Kornél. (Magyar orvosok és

termvizsg. VIII. nagygylésének évkönyve. 1847. Pest, 1863).

1880. Zárjelentés a phylloxerakutatásról S.-A.-Ujhelyben, a szerencsi

és bodrogközi járásban. (A „Zemplén"-ben, 1880).

1881. Reliquiae Petényianae, néhány szó Petényirl mint ichthyolog-

ról. (Természetrajzi Füzetek. V, 1881, 23—26. 1.)

1881. Reliquiae Petényianae. (U. o. V, 1881, 91—146. 1.)

1882. Adatok Zemplénmegye természetrajzi ismeretéhez. I. Zemplén-

megye halai. (A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve. IX,

1882, 1. 1.) [Németül is.]

1883. Myiasis esete. (Rovarászati Lapok. I, 1883, 196. 1. ; Orvosok és

természetvizsg. XXII. gylésének munkálatai).

1883. Adatok Zemplénmegye természettani ismeretéhez. („Zemplén'^

1883.)

1884. Szitakötk vándorlása. — Migration des LibelluHdes. (U. o. I,

1884, 125. 1.)

1885. Ujabb adatok Zemplénmegye bogárfaunájához. — Notes addi-

tionelles á la fauné des Coléoptéres du département de Zemplén.

(U. 0. II, 1885, 100, 122 és 142. 1.)

1885. Ritka kéregpoloska. (U. o. II, 1885, 173. I.)

1885. Pótló adatok Zemplénmegye bogárfaunájához. (U. o. II, 1885,.

251. 1.)

1886. Torzcsápú fürkészdarázs. — Un Hyménoptére monstreux. (U.

0. III, 1886, 44. 1.)

1886. Adatok a felsmagyarországi százlábúak faunájához. — Notes

pour servir á la fauné des Myriopodes de la Hongrie septen-

trionale. (U. o. III, 1886, 74—77. 1.)

1887. Zemplén vármegye méhféléi. (A magy. orv. és term. vizsg,

XXIII. vándorgyül. munkálat. 207. 1.)

1892. A magyarországi Estheria- rákokról. (Pótfüzetek a Termtud.

Közlönyhöz. XXIV, 1892, 63—74. 1., 1 táblázattal és 4 ábrával).

1892. Magyarország új pókfaunájáról. (Math. és Termtud. Értesít.

X, 1892, 93-102. 1.)

1893. Über die Estherien Ungarns. (Matth. Naturw. Berichte aus

Ungarn. X, 1893, 119—135. 1.)

1893. Über eine neue Spinnenfauna Ungars. (Selbstrecension eines

kürzlich erschienenen Werkes über Ungarns Arachnidenfauna.)

(U. 0. X, 1893, 108-118 1.)
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1896. Scorpiones. (Fauna Regni Hungáriáé. III, 1896, 1—2. 1.)

1896. Araneae. (U. o. III, 1—33. 1.) [Kulczynski LÁszLó-val.]

1897. Zemplén vármegye Orthopterái. (Rovartani Lapok. IV, 1897,

99—101. 1.)

1897. Poloskafaj tömeges megjelenése. (U. o. IV, 1897, 128. 1.)

1891—7. Araneae Hungáriáé secundum collectiones a Leone Becker

pro parte perscrutatas conscriptae a Cornelio Chyzer et Ladislao

Kulczynski. I, 1891, 1—168. 1.; II, 1894, 1—152. 1.; III, 1897,

1—366. ]., 16 táblával.

1901—2. Zemplénmegye Hymenopterái. I—V. (Rovartani Lapok. VIII,

1901, 184-186, 207-209. 1. ; IX, 1902, 16—17, 32-34, 54-56. 1.)

1906. Téli gyjtés Zelenikán. (U. o. XIII, 1906, 91—95. 1.)

Rovarászati följegyzések.

Irta : Pillich Feeencz.

Visszapillantván most az sz beálltával az 1910. év eredményére,

mindenekeltt megállapíthatom, hogy az enyhe lefolyású 1909— 10.

évi tél nem befolyásolta károsan a rovarvilágot. Egész június köze-

péig nem volt ok rovarhiány miatt panaszkodni. A kertekben és

réteken különösen sok szitaköt volt látható. A rovarrosta, ez a czél-

szer eszköz, mely az összes rovarrendekbl elteremti nekünk a

rejtve él állatokat, az 1909. év tavasza óta szünet nélkül sikerrel,

st nagy sikerrel volt használható. A rovarok közt a legíiligránabb

alkotásnak, tehát az id viszentagságai iránt a legérzékenyebbek, a

lepkék, szintén elegend mennyiségben voltak fellelhetk. A nappal

szállingó, a csalétket s lámpafényt felkeres lepkék, továbbá a kopog-

tatott hernyók, bár nem adtak oly busás zsákmányt, mint például az

1902. és 1903. években, mégis mindig akadt valami, st valamivel

több, mint az 1909. évben. Tapasztalatom szerint az utolsó 4—5 év

nem volt oly lepkedús esztend, mint az ezeket megelz esztendk,

aminek okai a kedveztlen idjárás, a gyakori Ítéletidk, viharok, az

állandóan magas légnyomás stb. lehettek. A néhány év óta (tömeges

vándorlása óta) kevésbé gyakori bogáncspille, mintha elre megérezte

volna annak idején a közelg rossz esztendket, mert a mióta e lep-

kék délnyugati irányban elszáguldtak, csakugyan nem volt lepkékben

gazdag év. Vájjon a jövbeni bogáncspille vándorlásokra is ilyen

szk esztendk következnek majd ?

A június közepén tombolt, európaszerte hírhedt felhszakadás

és az utána beállóit hvös idjárás aztán egy csapásra véget vetett

a víg rovaréletnek. Ez alkalommal bizonyára sok rovarfaj elpusztult

;

július és augusztus legalább már határozottan a lepkeszegénység
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jegyében mutatkoztak. Augusztas végén, vagy egyáltalában a káni-

kula idején, midn este a fehér asztalterítn bucsufelvonulást rendez-

nek lepkék, bogarak, egyenesszárnyúak, legyek stb. — az idén kevés

asztaltárs mutatkozott; itt-ott egy Larentia comitata L. szégyenkezett

a fzelékes tálban és egy-egy szomjas Staphylinida úszkált segítség-

ért pislogva poharunkban. Szeptemberben pedig már aránylag alig

mutatkozott élet a rovarvilágban. Egyes figyelemre méltó esetek a

következk voltak :

Tavaszszal, a kissé megkésve érkezett és gyérszámú fecskék

közül az egyik úgyszólván hálóm ell kapott el egy. általam zött,

közepes nagyságú bagolypillét ; az év folyamán azután még többször

láttam kisebb-nagyobb bagolypilléket {Catocala elocata) fecskéknek

zsákmányul esni, mely alkalmakkor a fecske néha pajkos kergetd-

zést vitt véghez a lepkével.

Csalétekkel ez idén is vadásztam lepkékre, de az eredmény

egyáltalán nem elégített ki. Miután egyes lepkészek alma helyett

szilva és füge zsinórokat használnak sikerrel csalétek gyanánt, én

aromatikus sárgadinnye szeletekkel is kísérleteztem, ámde teljesen

sikertelenül, ezekre sohasem szállt lepke. A kora tavaszszal fogott,

tavalyról áttelelt lepkékben nem tehk sok öröm, ezen állatok mind

kopottak, fakó színek s nem valók gyjteménybe, csak a 2—3 hét-

tel késbb jelentkez idén kelt korai lepkékkel kezddik az értéke-

sebb zsákmány.

Egyes esztendkben, néha 2—3 éven át is egyhuzamban gya-

koriak voltak egyes lepkefajok, mint például : Acidalia flaccidaria Z.,

Caradrina Kadenii Frr., Agrotis crassa Hb. és xantliograplia ¥., Ortlio-

sia x>istacina F, stb. Ez évben a nagy lepkék közül tavaszszal csal-

étken kivételesen gyakori volt Sora rubricosa F. Az Agrotis ohscura

Brahm június végén és július elején nap-nap után tömegesen húzó-

dott meg egy üzleti czégtábla mögött, hol minden reggel belle né-

hány tuczatra tehettem szert, július-augusztusban padlásom ablakain

gyakori jelenség volt a Bryoplnla raptricula Hb. Hogy ez utóbbi

lepke úgy repült- e be a padlásra, avagy úgy tenyészett az ott fel-

halmozott füveken, nem sikerült kipuhatolnom, utóbbi eshetség

azonban valószínbb. SpMnx ligustri Ij, bábokból immár mindkét

ivadékból nyertem ah. spiraeae Esp. példányokat, melyek szerintem

csak csenevész, éhenkórász alakok. Márczius elején a réten egy

hatalmas Cossus cossus L. hernyó mászkált a földön, ez idehaza

frészporban néhány hét múlva bebábozott és nyár elején szép $
lepkét adott. Agrotis pronuba L. nyári lepkéi szép tarkák, ritka köz-

tük az egyszín var. innuba Tr., míg az szi lepkeivadék javarészt

az egyszín faj változatból áll. Megjegyzem e helyen, hogy Aigner

„Magyarország lepkéi" czim mvében e lepkénél téves az a
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megjeg-yzés, hogy : „ritkán az alsó szárny középs pontja eltnik :

ab. Hoegei H. S." Az alsó szárny ugyanis ponttalan s épen a közép-

foltos példányok viselik említett aberratio nevét. Saturnia xnjri Schiff.

bábjaimból Qgy kifeszített szárnyakkal 94 mm. méret törpe, de jól

fejlett példány kelt ki e tavasszal. Május 14.-én q^j ringló-fa ágacs-

káján e lepkének 7 petéjét leltem Qgj sorban, ugyanakkor néhány
lépéssel tovább orgonabokor levelének felületén ugj'^ancsak 4 petét

találtam. Elbbeniekrl feltételeztem, hogy jó helyre lettek rakva,

utóbbiakat azonban megfigyelés czéljából magammal vittem. A né-

hány nap múlva kikelt hernyók közül 3 darab pár nap alatt elpusz-

tult, a negyedik 2 hétig elvegetált, utóbb azonban ez is oda lett.

Ebbl kifolyólag már-már az anyaállatoknak a peték lerakása alkal-

mával való gondatlanságát, illetve a szüli elrelátás hiányát véltem

feljegyezhetni, midn Dr. Kiss Isrv'Ájsr körorvos és lepkésztársam

közié velem, hogy nagy, fejlett hernyókat látott júliusban Hajdu-

megyében orgonabokron.

Az úgynevezett molypillék gyjtésével már egy évtized óta

foglalkozom ; kell utasítás és ebbl folyó gyakorlat hiján azonban

nem sok örömöm telt a felkészített anyagban ; az állatok nagy része

kidolgozás közben annyira megviseldött, hogy meghatározásuk

lehetetlenné vált. Midn az „Entomologisches Jahrbuch" 1910. évi

kiadásában Dr. MEYER-nek a molj pillék felkészítésére vonatkozó

útbaigazításait átolvastam, e tavaszszal újból neki álltam e kis rovarok

gyjtésének. Ezeket vattagombolyaggal bedugott üvegecskékben élve

hoztam haza és csak közvetlen a felkészítés eltt öltem meg eczetétcr

gzével, kifeszítéskor pedig nem annyira a feszít tvel, mint fúvás-

sal hoztam a szárnyakat a megfelel helyzetbe. Az idei eredmény
azután már kielégített, mert a legapróbb mikrókat is sikerült így jól

meghatározható állapotban felkészítenem. Véleményem szerint mind-

két végükön hegyes minutia-tk forgalomba bocsájtásával igen meg
lehetne könnyíteni a mikrók feltzését, a mi a felkészítés legnehe-

zebb része, a mennyiben ezek a hasi oldalról a vékonyka lábak

veszélyeztetése nélkül volnának feltzhetk. A molypillékkel elért

idei eredményemrl egy más alkalommal fogok beszámolni.

A bogarak közül az idén a krisbogár (Lytta vesicatoria L.)

nem mutatkozott, talán a nedves idjárás pusztította ki egy idre ?

Kitett dögön sikerrel gyjtöttem egész nyáron át, a ritka Saprinus

sparsuüis-hól is sikerült ez úton több példányt fognom. A bádog-
tartályba elhelyezett csigákkal is jó eredményt értem el, augusztustól

kezdve azonban, sajnos, mindig varangyos békák trónoltak az edény-

ben és csináltak ers konknrencziát.

Figyelemmel vagyok a nép használta lepkenevekre és tapasz-

talatból merítve mondhatom, hogy ezek javarészt nem lehetnek mérv-
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adók és komolyan sem vehetk. Hazánkban kevesen méltatják figyel-

mükre a lepkéket. Falusi gyermekek, felnttek, st még egyes tanítók

is, egyaránt összecserélik a neveket, például császárpillének nevezik

a két papiliót és a különféle Pieridákat, boszorkáuypille nevet adnak
vegyest a halálfejes lepkének, éjjeli pávaszemnek és a Catocala-

fajoknak stb. A mint tapasztaltam, Németországban másként áll a

dolog. 1885-ben az egyik elemi osztályt Buuzlau-bau (Porosz- Szilézia)

végeztem. Iskolatársaim közül sokan gyjtöttek lepkét, bogarat

;

egyikük, e téren nagyon gyakorlott volt, tanulótársaitól körülvéve

a konviktus termében, példásan feszített különféle lepkéket. Egy
másik pedig egy hittérít küldte tropikus bogarakkal gyarapította

ugyanakkor gj^üjteményét. A szomszédos Gnadenberg-ben egy kocs-

máros három fiát láttam bernj^^ótenyészt házikójuknál foglalatoskodni

;

nag}'- volt örömük, mert épen egy frissen kelt Gastropaclia quercifolia-t

(Kupferglucke) fedeztek fel a házikóban. A merre jártam, városban,

falun egj^aránt, a német gj^ermekek lépten-nyomon lepkésztek s

bogarásztak. Mindezek egytl-egyig rovaraiknak csak német elneve-

zését ismerték. Ott kaptam én is kedvet a dologhoz és visszakerülvén

Budapestre, a mikor csak tehettem, rovarásztam. A Deák-szobor

sétányának virágain esténkint sok Deüejjliüa eiqyhorhiae-t fogtam, bár

e foglalkozásban az entomologia iránt nem sok érzéket tanúsító rök
alaposan megzavartak. A mostani országház helyén sok Argynnis

Latonia-ra. tettem szert, egy, a bazilika eltt üldögél anyókától pedig

selyemhernyókat vásároltam és bár ezek részére messzirl, az aréna-

szinház tájékáról kellett eperfalevelet hoznom, ez nem lohasztotta

buzgalmamat. Késbb, a deáktéri gimnázium ötödik osztálj'-ába jár-

ván, gyakran botanizáltunk tanárunk vezetésével a fváros környékén,

én ilyenkor rovarokat is gyjtöttem, társam azonban ebben a buda-

pesti tanulók közt sohasem akadt.

A lepkefajok népies elnevezése terén nagy munkát végzett

Lampert „Die Gross-Schmetterlinge und Raupen Mitteleuropas" czim
mvében, melj'ben a legkissebb araszolólepkéig minden faj német

nevet, még pedig néha igen hosszú nevet kap, például : ockergelber

psj^chenáhnlicher Sacktráger (PsycMdea iombycella ScmFF.) stb. Váj-

jon e neveket ki használja ? Megváltoztatni e neveket aligha fogja

valaki, meg fognak azok maradni a papirosán úgy a mint kreálva

lettek, ellentétben a latin nevekkel, melyek (úgy a család-, mint a

nem- és faj-nevekj úgyszólván évtizedrl évtizedre változnak.

Végül visszatérve a néjDÍes entomologiához, eszembe jut egy
községemben öreg szllsgazda, ki amúgy mint jó esz polgár „szép

tudálékú és jó kibeszéd" ember hírében áll ; midn egy ízben tuda-

koltam tle, vájjon rég óta el vau-e a szllkben terjedve az Ino

ampelopliaga szürke, szrös hernyója, emigy válaszolt : „ez a hernyó
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mindig kárt tett ; sszel pókháló fonadékban tartózkodik (= EujnvcUs

cJirysorrlioea), abban is telel ki, tavaszszal vékony fonálon leereszke-

dik és ellepi a szllt friss hajtásait, azután megn, kék és vörös

sávos és pontos hernyó lesz (Ocneria clispar és Malacosoma neiistria)^

végül a föld alá megy, begubódzik és ebbl lesz azután az a hosszu-

farú bogár, melyet úgy hívnak, hogy szitaköt."

Különfélék.

Sitka lepke elfordulása Magyarországon. 1909. évi szep-

temberben a mint olvassuk [Verh. zool.-bot. Ges. Wien. LX, 1910,

p. (89)] Prall százados Herkulesfürdn villamos lámpán egy lepkét

fogott, mely eddig csak Bolgárországbói és Örményországból volt

ismeretes. Ez a Hydroecia moesiaca H.-S., melynek a Balkán vidéké-

rl való példánya különben Frivaldszky Imre gyjteményével a

Nemzeti Múzeumba került. A herkulesfürdi példány a bécsi múzeum
tulajdonába ment át. Csna.

Lepkészeink figyelmébe! A Spliinx convolvuU szi nemzedéké-

nek termékenyít és szaporodó képességét illetleg eltér vélemé-

nyeket olvastam több folyóirat és lepkészeti munkában Standfuss

azt állítja, hogy a Sjjh. convolvuU gyorsan kikel szi nemzedéke

nem képes szaporodni, mert a petevezeték nem fejldik ki és a hím

is híjával lenne a termékeny spermának. Ennek okát a bábra ható

túlmagas hmérsékletben sejti. Alás gyjtk ezzel szemben azt állít-

ják, hogy az szi nemzedék is szaporodik és hogy mindkét ivar nemi

productuma kifejldik. Büttcher azt hiszi, hogy az augusztusban

repül példányok szaporodnak és csak az októberi nemzedék fejl-

désképtelen. Magam több augusztusban fogott com-oZvíí/i-nstényt

bonczoltam fel, de petét egyikben sem találtam. Érdekes, hogy

BöTTCHER most kínál eladásra petéket. Honnan szerezhette azokat,

mikor az általam fogottakban nem volt pete. Vagy talán a lepetézés

után is még hosszabb ideig repülnek a nstények ? Vagy talán azon-

nal a kikelés után raknák le a petéket ? Miért lenne éppen az októ-

beri nemzedék medd, hiszen a hmérséklet, mely ezeket a bábokat

éri, kisebb mint az augusztusi bábokat ér meleg. Mi lehet az oka,

hogy az augusztus 21.-én fogott nstényekben nem találtam petéket,

ha ezen nstények másutt termékenyek lennének ? Mindezek olyan

kérdések, melyek tisztázása fontos és érdekes lenne, azért lepkészeink-

hez azon kéréssel fordulok, hogy az alább közölt kérdésekre vála-

szolva, megfigyeléseiket e folyóiratban közöljék, talán sikerülne a

kérdés megfejtése. Kérdéseim a következk

:
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1. Mely hónapokban és hol találtak hazánkban íSp7i. convolvuU-

hernyókat ?

2. Sikerült-e valakinek fogott nsténytl petéket kapni és mely

hónapban ?

3. Az augusztusi lepkék testében talált-e valaki fejlett petéket ?

4. Az októberben fogott vagy nevelt nsténytl szerzett-e valaki

petéket ?

5. Talált- e valaki és mely hónapokban párosodáshan lev S2)h.

convolvuU-lepkéket ?

6. Micsoda véleménye van a Spli. convolvuU különböz nemze-

dékeinek termékenj^ségét illetleg ?

Blümenthal Miklós (Zombor).

Lita lakatensis JRbl. elfordulása Blagyarországion. N. Charles
Rothschild báró f. évi június 10.-én a pestmegyei síkságon ezen faj

e^Y nstényét fogta, mely jól egybevág a bécsi udvari múzeumban
lev typussal. Ezt a kis Gelechiidát, mely a Lita Petryi HoFM.-hoz

áll legközelebb, egy Lakat környékén (Herczegovina) 1903. évi július

23.-án gyjtött példány alapján írtam le (Annalen Naturhist, Hofmus.

Wien. XIX, 1904, p. 351, t. 5, f. 24). Dr. H. Rebel (Wien).

Irodalom.

31. Pia Descriptions ou diagnoses et notes diverses.

(L'Échange. XXVI, 1910, p. 65-66).

Szerz czikke néhány új faj és fajváltozat leírását tartalmazza,

közöttük a Xylosteus Spinolae Friv. ab. Merldi nov. var.-ét, mely a

krassó-szörénymegyei Szemenikrl (Merkl gyjtése) származik és

abban különbözik a törzsfajtól, hogy a szárnyfedk sárga középs
foltjai hosszában összefolytak. Csíki.

*

Fr. G. Bambousek: Beitrag zur Staphylinidenfauna Dalma-
tiens. (Entomologische Blátter. VI, 1910, p. 227-228).

Szerz Dr. I^raman Ede spalatoi orvostól különféle dalmácziai

Staphylinidákat kapott meghatározásra, melyek közül az érdekesebb

fajok nevét közli, azonkívül a LathroMum sodale Kr. egy új fajvál-

tozatát írja le ah. ohscuripenne név alatt, melynél a szárnyfedk

egészen feketék. Ezt a fajváltozatot szerz még Krajnából is ismeri.

Csíki.
*

J. Schilshy: Dio Kiifor Europa's. 46. Heft. Nürnberg, 1910. (Ver-

lag von Bauer & Raspe : Emil Küster).

Az Európa bogarait tárgyaló munka legújabb füzete egy újon-
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nan leírt Nitidulida {Bracliypierus Sydowi Algírból) kivételével mind

az ormányos bogarak Pohjdrosus és az eddig ennek alnemének tekin-

tett Metallües nemekkel foglalkozik. Szerz ismert alapossággal irja

le az egyes fajokat és pedig 14 Metallües-i és 85 PoTydrosus-t, melyek

között néhány új faj is van, ezek a következk : MetalUtes suhnotatus

(Kalábria : Sta Eufemia d'Aspromonte), Polydrosus Stierlini (Attica),

P. analis (Tibet : Kuku-noor), P. deplanatus (Sziria : Mardin) és P.

Seidlüzi (Naxos). A kötet bevezet soraiban szerz rámutat azokra a

nehézségekre, melyekkel a fajoknak rendszerbe foglalásánál talál-

kozunk és az általa összeállított meghatározó kulcsot sem tartja a

fajok természetes csoportosításának, hanem kimondott malkotásnak.

Mindazonáltal az általa nyújtott kulcs jobb az eddigieknél, azokat

nemcsak a fajok számánál fogva, hanem használhatóság tekintetébl

is felülmúlja. Sajnálni való, hogy egyes fajok szerznek ismeretlenek

maradtak, azokat megtekintésre nem birta megszerezni, — a mi külö-

nösen némely DESBRocHERsféle fajra és olj'an régibb fajokra vonat-

kozik, melyek typusainak holléte ismeretlen. Hogy mégis ennyire is

teljes feldolgozást nyújthatott, az különösen annak tulajdonítható,

hogy átvizsgálhatta Leonhard (SxiERLiN-gyüjteménj^ével), Heydbn,

Reitter, Papé, Seidlitz, a drezdai- (FAUST-gyüjteményével) és helsing-

forsi (SAHLBERG-gyüjtéseivel) múzeum, nemkülönben a Staudingbr és

Bang-Haas czég gazdag anyagát. Faunánkból való termhelyeket is

találunk egyes fajoknál említve, így a következknél : Metallües tibialis

Gyllh. (Hung., Dalm. : Metkovic), paiiper Stierl. (Hung.), eleganhdus

BoH. (Dalm., Herczegov.), impar Gozis var. vranicensis Reitt. (Bosznia :

Vranica planina), carpatliicus Brancs. (Kárpátok), Polydrosus KaJiri

Kirsch (Dalm. : Knin ; Herczegovina), gracilicornis Kiesw. (Magyar-

országból közelebbi termhely nélkül, faunánkra új), viridícinctus

Gyllh. (Hung., Croatia, Dalm.), coruscus Germ. (Zágráb), ceplialotes

Desbr. (Hung.), laterális Gyllh. (Cro., Dalm.), tJudassinns Gyllh.

(Herkulesfürd; Dalmáczia : Dinári-Alpok ; Bosznia: Maklen-szoros,

Koricna ; Herczegovina : Travnik, Jablanica), amoemis Germ. (Tátra),

paradoxus Stierl. (Tátra, Kárpátok), viollis Stroem (Bosznia : Volujak),

brevipes Kiesw. (Dalmáczia : Zára, Spalato, Castelnuovo ; Herczego-

vina : Jablanica), Schwiegeri Reitt. (Szlavónia), piciis F. Horvátország),

var. dalmatíniis Stierl. (Dalmáczia). A könyvecskét, mel3mek ára 3

márka, melegen ajánlhatom az érdekldknek. Csíki.

*

G.LiUze: Neue paláarktische Arten d er Staphyliniden-

Gattung Anthobium Steph. (Verhandl. zool.-bot. Ges.

Wien. LX, 1910, p. 226—245).

Szerz czikkének bevezetésében megjegyzéseket közöl egyné-

hány ismert fajhoz, ezek közül minket is érdekel az, hogy az An-
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tJiobium Viertli Ganglb. nev faj újabban Herczegovinából is elkerült.

Az újonnan leírt 19 faj közül pedig" faunánkból való az A. clissimile,

melynek termhelyei : Herkulesfürd, Kerczesora és a Kapella, de

elfordul még Montenegróban és Krajnában is és az A. croaticum

Horvátországból. Csíki.
*

Z>r. A. FleiscJier: Eine interessante neue Carabenrasse aus
den transsylvanischen Alpen. (Wiener Entom.

Zeitung. XXIX, 1910, p. 198).

Szerz Carcibus cancellatus var. Mazurai név alatt leír a hunyad-

megyei déli határhegységben fekv Kimpulunyágról egy futrinkát,

mely azonban a var. moestus ÜEJ.-nal azonos. Szerz ugyanis a var.

graniger Szörény megyei fekete példányait tartja tévesen moesius-nak

és így a Mazura, Pecirka és Till csehországi bogarászok által gyj-
tött állatot újnak vélte. A var. moestus elterjedési köre különben a

özebenhegység magasabb részétl a hunyadmegyei határhegységen

át a Szörén3á havasokig terjed (lásd : Csíki, Magyarország Bogár-

faunája. I, p. 143). Csíki.
*

Alexander Mocsáry : Über Oryssus unicolor Latr. und eine

nahe verwandte neue Art aus Kroati.en. (Ann.

hist.-Nat. Musei Nationalis Hungarici. VIH, 1910, p.

160—162.)

Dr. Hensch Andor a horvátországi Krapina környékén egy kis

fekete fadarazsat gyjtött, melybl egy példányt Oryssus unicolor

Latr. név alatt a Nemzeti Múzeumnak is küldött. Szerz megvizs-

gálta a ritka darazsat és úgy találta, hogy ez nem vág össze Latreille

leírásával, azért a berlini múzeumban lev typussal is összehasonlít-

ván kimutatta, hogy a krapinai állat új, melyet azután a gyjt
nevérl Oryssus HenscMi-nek nevezett el és írt le. Csíki.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Többeknek. A Magyar Entomologiai Társaság mködését 1911

jacuár 1.-vel fogja megkezdeni, a tagdíj is akkortól kezdve fizetend,

a tagdíj 10 korona lesz és 2 korona belépti díj egy és mindenkorra

az oklevél díja fejében. A tagok a tagdíj fejében folyóiratot (a Rovar-

tani Lapokat, melyek egyúttal a társaság hivatalos lapját fogják ké-

pezni) és a külön kiadván3'^okat fogják kapni. Különben a társaság

prospektust fog szétküldeni minden rovarásznak a kinek czímét csak

tudja, melybl mindent meg fognak tudhatni.
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XVII. Bánd. September 1910. 9. Heft.

S. 129. — E. Csiki: Dr. Kornelius Chyzer. lm vergangenem
Jahre starb am 21. September Ministerialrat Chyzer, einer der áltesten

Zoologen Ungárns. Er wurde am 4. Jánner 1836 zu Bártfa geboren
wo er auch seine ersten Schulen besuchte, in Temesvár das Gymna-
sium absolvierte und von da auf die Universitat nacli Budapest zog
um Medizin zu studieren. 1857 erlangte er das Diploni eines Arztes.

Schon als Mediziner hegte er ein besonderes Interessé für Zoologie.

Um sich in Zoologie und Physiologie noch besser auszubilden zog
er 1858 nach Wien. lm Jahre 1860 wurde er als Assistent am Unga-
rischen National-Museum angestellt, folgte aber 1861 dem Rufe seiner

Vaterstadt um dórt die Stelle eines Stadt- und Badearztes anzu-
nehmen. Hier wirkte er bis 1869, wo er als Komitats-Oberarzt nach
Sátoraljaújhely übersiedelte. lm Jahre 1892 aber wurde er als Sektions-

rat ins Ministerium des Inneren ernannt und mit der Leitung des
Gresundlieitsamtes betraut, welohes er von 1893 an bis zu seinem
Tode als Ministerialrat leitete. Cl^yzer bescha.ftigte sich zuerst mit
dem Stúdium der Crustaceen und publizierte seine erste diesbeziig-

liche Arbeit im Jahre 1857. Seine gediegenen Arbeiten über Crusta-

ceen erregten grosses Interessé gegen den jungen Zoologen, der
dann im Jahre 1861 im Altér von kaum 25 Jahren schon von der
Ungarischen Akademie der Wissenschaften zu ihrem korrespondieren-
den Mitglied gewáhlt wurde. In Bártfa und spater im Komit ate Zem-
plén explorierte er die Fauna dieser Gebiete in jeder Hinsicht. Nach-
dem aber 0. Hermán seine in biologischer Hinsicht bahnbrechende
dreibandige Spinnenfauna Ungarns publizierte, wandte sich Chyzer
auch ganz dem Stúdium der Spinnenfauna Ungaríis zu. Nachdem er

durch sein fleissiges Sammeln und sammeln lassen zu einem riesigen

Matériáié kam, so konnte er auch bald die Artenzahl der Spinnen
Ungarns auf das doppelte erhöhen, was das niederlegen einer neuen
Fauna erwünschen liess. Dies bewerkstátigte nun Chyzer mit seinem
Freunde Kulczynski, so dass ihr vierbándiges Werk Araneae Hun-
gáriáé in den Jahren 1891—97 vollstándig erscheinen konnte. — Hier
soU gleich anch Chyzer's Gemahhn geb. Jolán Mánn gedaclit wer-
den, die ihre Mannes beste Hilfe im ansammeln, práparieren und
conservieren des riesigen Materials war. So ist es nur Ihrer Sam-
meltátigkeit zu verdanken, dass es möglich wurde eine Káferfauna
der Umgebung von Bártfa zu publizieren.^ Frau Chyzer ging ihrem
Manne zwei Monate früher in den Tod voran. — Am Schlusse der
Biographie wird Chyzer's sámmtliche zoologische Literatur aufgeführt

(siehe im ungarischen Text : Seite 132— 135).

S. 135. F. Pillich: Entomologische Aufzeiclmungen. —
Verfasser macht einen Rückblick auf das Jahr 1910, welches bis

Juni, was das Reichthum an Insekten anbelangt, nicht zu beklagen

Csiki : Bártfa bogárfaunája. Budapest, 1902.
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war, nachher war AUes wie ausgerottet verschwunden. Interessant

war die Beobachtung wie die Schwalben heuer oftmals fliegende

Eulen, Z-. B. Catocala elocata erhaschten. Ziemlich háufig wareii in

diesem Jahre Sora nibricosa, Agrotis ohscura und BryopMla raptricula.

Splúnx ligustri ab. spiraeae erhielt Verfasser aus Puppen boider Gene-
rationen und hált diese nur für Krüppel, Hung-erformen. Saturnia pyri

wurde auf Flieder beobachtet. An Káfern fehlte in diesem Jahre

Lytta vesicatoria^ dagegen wurde den ganzen Sommer hindurch der

seltene Saprinus sparsiiius auf ausgelegten Aas gesammelt.

Kleine Mitteilungen.

S. 139. — E. Csíki berichtet, dass Htjdroeda moesiaca H.-S.

bei Herkulesbad gesammelt wurde [siehe Verh. zool.-bot. Ges. Wien.

LX, 1910, p. (89)]. Diese Art war bischer nur aus Bulgarien (Coll.

Musei Nat. Hungarici, Budapest) und Armenien bekannt.

S. 139. — M. Blumenthal fordert auf bezüglich der Fortpflan-

zungsfahigkeit der Herbstgeneration von Spliinx convolvuli eingehende

Beobachtungen zu machen, da diesbezüglich die Ansichten verschie-

den sind. Es w^áre alsó zu beobacliten : 1. In welchen Monaten und
wo wurden in Ungarn Raupen von Spliinx convolvuli gefunden ? —
2. Gelang es jemand von gefangenen $ $ Eier zu bekommen und in

welchen Monaten. — 3. Hat im Körper von August-Schwarmern
Jemand entwickelte Eier gefunden ? — 4. Von im Október gefange-

nen oder gezüchteten $ $ hat Jemand Eier bekommen ? — 5. Hat
irgend Jemand und in welchem Monat SpMnx convolvuli-Schw'ánner

in copula gefunden. — 6. Was für eine Meinung hat Jedermann über

die Befruchtungsfáhigkeit der verschiedenen Generationen von Spliinx

convolvuli.

S. 140. — Dr. H. Rebel (Wien): Über das Vorkommen
von Lita lakatensis Rbl. in Ungarn. Verfasser teilt mit, dass

Herr Báron N. Charles Rothschild in der Tiefebene des Pester

Komitates am 10. Juni heurigen Jahres ein weibliches Exemplar
dieser Art erbeutet habé, welches sehr gut mit der im Naturhisto-

rischen Hofmuseum in Wien befindhchen einzigen Type übereinstimmt.

Diese kleine Gelechiide wurde nach einem in Lakat in der Herze-

gowina am 23. Juli 1903 gefangenem Stück beschrieben (Ann.

Naturh. Hofmus. Wien. XIA, 1904, p. 351, t. 5, f. 24) und steht der

Lita Petryi Hofm. zunáchst.

Literatur.

S. 140. — Es werden Arbeiten von Pic, Rambousek, Schilsky,

Luze,Flbischer und Mocsáry besprochen.Unter diesen wird Schilsky's

„Die Káfer Europa's" Heft 46 (Verlag Bauer & Raspb : Emil

KüSTER, Nürnberg, 1910) eingeheng besprochen. Das neueste Bándchen
des Werkes behandelt die Rüsslergattungen MetaUites und Polydrosus.

Ausser den ausführhchen Beschreibungen der einzelnen Arten enthalt

das Heft auch eine Bestimmungstabelle dieser Gattungen. Schilsky

hat damit die coleopterologische Literatur wieder mit einer schönen
Arbeit beschcnkt, die in das bisherige Chaos ein wenig Ordnung
brachte. Der Bánd kann Interessenten nur bestens empfohlen werden.



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVII. KÖTET. 1910 OKTÓBER. 10. FÜZET.

Dr. Uhryk Nándor.

Irta : Lósy József.

Mag-yar természetvizsgálónak lenni nehéz és hálátlan feladat.

Tisztán a lélek és a jellem kötelességtudó parancsszavának engedni,

a mi alantasán elmaradt közvéleményünk ellenében, önzetlen önfel-

áldozás. Az emberiség tudományos törekvései azonban megkövetelik,

hogy mindaz, a mi mvelt, fölemelkedett embert a szép és az igaz

megismerésében érdekel, minden földön viszhangra találjon. Meg-
követelik, hogy a tudományos kérdések magyar földön is választ

nyerjenek és mégis mily kevesen vagyunk, jobban mondva : lehetünk,

a kik a természettudomány terén, a kultúra sötétl, hézagos, parlag-

területén apró g3^ertyavilágnkat meggyújtjuk, hogy tanuljunk és

tanítsunk mellette, hogy szerény útmutatói legyünk a tudományos

haladásnak.

A megismerés nyilt kérdése Magyarország faunája. Mégis

kevesen azok, a kik ismergetik. A rovar, a lepke kit érdekel ?

A gyermeket a míg játékát látja benne, addig a míg új játékot meg
nem ismer és a tudnivágyót, a ki már megtanulta, hogy az életben

nincsen játék.

Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, látjuk, hogy a kultúra

magyar földjén vaksötétség feküdt, csak tévhit, babona lidérczfénye

imbolygott rajta olykor-olykor. Aztán látjuk, hogy a parlag külön-

böz mesgyéjén apró világok gyiilnak ki, irányt vesznek, elindulnak

és azok, akik a tudományos vizsgálódásnak egy czélja felé vonzód-

nak, egymásra találnak. Apró emberek, sorsukban kicsiny fényboga-

rak. A tudomány a maga valóságában, mint a csillagos égbolt ragyog

le rájuk. Kevesen vannak a dolgosok, sokan a játékosok. Szinte

véletlen, hogy összekerültek a kicsiny, gyönge munkásai a hatalmas

tudománynak, de hisznek, jószemekkel látnak utat, irányt, czélt a

haladásban.

Uhryk Nándor barátunk is egy kicsiny mécsvilág volt a nagy

tudomány köztársaságában. Mikor a maga mesgyéjén egymagában

elindult, sötétben volt, árván és egyedül. Az üres és léha közvéle-

Rovartani Lapok. XVII, 10. (1910. X. 31).
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meny sötétjében fedezte föl t a tudományos érdek akkor, amikor

kötelességünkké vált a magyar fauna katalógusának az összeállítása.

A legapróbb, a finomság és a titkos életmód miatt legérdekesebb

lepkék sorozata felületes, hiányos, töredékes és rendszertelen maradt

volna, ha árva kis mécse világánál, saját erejére támaszkodva,

önzetlenül össze nem gyjti azokat az adatokat, a melyekre a magyar
fauna kimutatásában szükség volt és a nagy európai fauna össze-

állításakor szükség lesz. 1900-ban, mikor az Arthropodák kötete

megjelent, az neve, magános munkálkodása, váratlan eredményt

jelentett, mert úttör munkát végzett.

A rejtett életmódon tengd bagolymolyok között új fajt fede-

zett fel : a Depressaria Tllir-ykellá-i. Megjegyeztük, bár nem látta élet-

czélját abban, hogy neve sok nyomdafestéket lásson. Abafi-Aigner

LAJos-sal és Pávbl jÁNos-sal, a kik rá már a túlvilágon vártak,

együtt állította össze az ismert magyar lepkefajok jegyzékét. E nehéz

és hosszadalmas munkával szolgálta a jelenben a tudományt.

A microlepidopterák jegyzéke alapot ad a további munkára, fiait

természetvizsgálóknak nevelte, ezekkel szolgálta a jövt.

Faunisztikai munkái a következk :

1. A Magyar Birodalom Állatvilága : Microlepidoptera. Budapest,

1896. [Pável János-sal.]

2. Két új lepkefaj változat. (Rovartani Lapok. V, 1898, p, 7—9,

négy ábrával).

3. Újabb adatok Magyarország lepkefaunájához (Microlepidoptera).

(Rovartani Lapok. V, 1898, p. 127—132).

4. L. von Aigner-Abafi : Die Geschichte der Lepidopterologie in

Ungarn. (Illustr. Zeitschr. f. Entom. IV. 1899, p. 834—335).

Ismertetés.

5. Butalis MüUeri Mn. (Rovartani Lapok. VII, 1900, p. 18).

6. Adatok Magyarország lepkefaunájához. (Rovartani I^apok. VII,

1900, p. 37—39).

7. Ujabb adatok Magyarország lepkefaunájához. (Microlepidoptera).

(Rovartani Lapok. VIII. 1900, p. 188—189).

8. Ujabb adatok Magyarország lepkefaunájához. (Microlepidoptera).

(Rovartani Lapok. VIII, 1901, p. 209).

9. Hypopta thrips és caestrum. (Rovartani Lapok. IX, 1902, p.

27-29).

10. Újabb adatok a magyar lepke-faunához. (Rovartani Lapok. X,

1903, p. 58- 61).

11. A magyar lepke-fauna bvülése. A molypillék. I—IL (Rovartani

Lapok. X, 1903, p. 67—69 és 03-97).

Tudományos gyjtésével megajándékozta a kultúrát, napi ren-
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des munkájával gyógyította a beteg embert. Csak jót cselekedett.

Emléke képét takarom el, ha jóságáról megíeledkezem.

1893-ban, január hóban, négj^en az apró gyertyavilágok közül,

összetalálkoztak, mint a fénybogárkák, messze a tudomány csillagai

alatt. agitált és azon fáradozott, hogy a tudományos rovartannak

szétszórtan kalandozó mécseit összehozza egy egyesületbe, a melyben

törekvéseiknek megértést, segítséget, lelkesülést találjanak. Az egye-

sület a magyar természetnek megfelel formában megalakult és lett

els elnöke és az maradt 16 esztendeig. Egyszer szívjóságot sugár-

zott a tekintete mindig, mert heti összejöveteleink estéje békés pihe-

nés volt és szórakozás tudományos passziónk eszmekörében. Abból

a huza-vonából, mely a magyar tudomán3^os törekvések között sza-

kadatlanul — a hiúság vértjében, az önzés paizsával — tusázik, a

kis társaságba soha egy zavaró szót sem engedett bejutni. Az
érdeme volt, hogy igénytelen szerénység, önzetlen barátság és buzgó

tudományszeretet, változatlan békében összetartott bennünket.

Temetése napján szintén közös érzés hozta össze a magyar

entomologusok kisded társaságát. Az érzés az nap is szelíd és békés

volt, de e mellett nagyon szomorú. Akkor búcsúztunk szeretett elnö-

künktl. Köszönjük barátságát, a melylyel megtisztelt bennünket,

köszönjük a hangyamunkát, a melylyel a hatalmas tudományt szol-

gálta és köszönjük egyéniségének békés, szelíd, önzetlen és nemes
példáját, a melynek megengesztel hatású emlékével folytatjuk éle-

tünk, kötelességünk útját, addig, a míg a barátság zavartalan érzé-

sével újra nem találkozunk.

Magyarország pillangói.

Irta : j A. Aignek Lajos.

XXXVI.

20. Lycaena Sellargus Rótt.

RoTTEMBURG, Naturforscher. VI, 1775; p. 25. — Esper, Die

europ. Schmetterl. in Abbüd. t. 32, f . 3 ; t. 55, f. 2—6. — Adonis

HüBNER, Samml. europ. Schmetterl. fig. 298—300.

A hím felül fényl égszirikék, keskeny fekete szegélylj'^el, a

hátsó szárny szegélyén többnyire fekete pontsor van. A nstény
sötétbarna, a szárny tövén kékes behintéssel és vöröses-sárga sze-

gélysávval, utóbbi a hátsó szárnyon kékes szegély fekete pontokat

zár körül, az elüls szárnyat fekete középfolt is díszíti. A rojt fehér

és fekete, a fehér rész szélesebb mint a fekete. Alul a szárnyak

barnás-szürkék, zöldes behintés tvel, a szegélyen két sor fekete
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ponttal és ezek között vöröses-sárga foltsor áll, mely eltt szemfoltok

és középfolt van ; az elüls szárny tövén két, a hátsón négy folt van,

a hátsó szárny középfoltfa fehér fekete maggal, a szemek nagyok,

a szegély felé azonkívül még egy fehér pecsét fekszik. Kifeszítve

28—35 mm.
Hazánkban elterjedt, gyakori faj, mely erdei és hegyi réteken

többnyire két ivadékban repül és pedig április végétl június végéig

és augusztus elejétl szeptember végéig.

Aránylag kevés helyen repülnek oly nstények, melyek egészen

kék behintések ; ezek képezik az áb. ceronus Esp.-t. Az ab. cinnus

Hs.-t, melynél az alsó oldalon lev szem folt hiányzik, eddig csak

Eperjesen figyelték meg. A var. punctigera OsxH.-nél a hátsó szárny

szélén lev fekete foltok ersek, ez állítólag Tavarnokon (Kelecsényi)

fordul el.

Egyéb eltérései a hímnek a következk : 1. ah. CzeTcelii Aign.

kevéssé fényl, feltn szürkéskék (Peszér 1898). — 2. A hátsó

szárny rojtja tiszta fehér [alboftmhriata Gillm.) — 3. A hátsó szárny

szélén álló fekete pontok alig vagy épen nem láthatók.

A nstény a legkülönfélébb eltérésekben található : 1. A ren-

desnél világosabb barna, az alsó szárny szegélyén lev fekete pety-

tyek széle nem rozsdaszín, hanem narancsszín vagy fehér, más
példányoknál e pettyek széle kivül kék, belül vöröses-sárga vagy a

keret kifelé fehéres, befelé sárgás s azontúl kékes. — 2. Az elüls

szárny szemszer pettj^ei homályosak, a középfolt hol kisebb, hol

nagyobb, némelykor fehéres szegély. A szárnyak töve mindig kissé

kék behintés. A hátsó szárny alsó oldalán a fekete szegélypontok-

ban sohasem látni ezüstös pupillát, mely a L. Corydon nstényén
mindig jelezve van.

Hermaphroditát (balra ?, jobbra cf) 1899 június 28.-án fogtak

Budapesten.

A petéje gömbölyded, lelapított, világos-zöld. A hernyó zöld

vagy világos- barna, hátán sötét sávval, oldalt vöröses-sárga pettyek

és sárga sáv van. Hossza 24—27 mm. Április és júliusban található

a koronafürtön {Coronüla varia, minima és montana), patkóczíiiien

{Hippocrepis comosa), Stacliys sylvatica-n, csigacsövön {Medicago sativa),

rekettyén {Géplista sagiitalis) és lóherén. A báb zömök, zöldes-barna.

A törzsfaj hazai termhelyei : Budapest IV. 23^VI. 28, VIII.

7—IX. 24, Peszér, Szeged, Nagyvárad, Belényes, Beél, Biharhegy,

Plesshegy, Pécs V, 20—VI. 8, VII. 14-tl, Gyr, Tapolcza, Felslöv,
Sopron VI, VIII, PQzsony V, VIII, N.-Lévárd, Tavarnok VI, VIII,

Beszterczebánya V—VI, VII, Mohi VI. 3, Selmeczbánya VI, IX, Gács,

Rozsnyó V. 23—VI. 3, Trencsén, Bresztova, Javorina, Igló VIII. 13,

Eperjes V. 15 -VI. 8, VII. 18—VIII. 20, Kassa, Szilicze, Huszt,
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Nagybocskó V—VI, VII, Szentgothárd, Gyeké, Segesvár VII. 28,

Nagyszeben IX. 6, Réa, Nagyág, Orsova VII, Vinkovce, Lipik,

Josipdol, Plitvica, Fiume V—VI, VII—VtlI, Buccari, Portoré, Növi

;

Dalmáczia.

Elfordul az összes szomszéd országokban: A.-Ausztria V,

VII-IX, Karinthia VI, Salzburg VI—VH, VIII—X, Istria IX, Morva-

és Csehország VI, VIII, Szilézia V, VII—VIII, Galiczia A^I, Buko-

vina VI, VIII, Oláhország VI—IX.
Elterjedési köre Krisztianiától Algirig és Granadatói Perzsiáig

terjed.

2i. Lycaena Corydon Poda.

PoDA, Insecta Mus. Graec. 1761, p. 77. — Esper, Die europ.

Schmetterl. in Abbild. t. 33, f. 4 ; t. 19, f. 1.

A hím felül fehéres-kék, széles fekete szegélylyel, melyhez a

hátsó szárnyon fekete pettyek sorakoznak ; a nstény barna, az elüls

szárnyon sötét középfolt, a hátsó szárnyon belül többnyire vörös-

szegély sötét szegélyfoltsor van. A rojt fekete és fehér, mindkét

szin rojt egyenl hosszú. Alul a hím fehéres vagy barnás- szürke,

a nstény sötét barnás-szürke, a szegélyen fehérszél fekete pontsor,

mindegyik pont eltt háromszög vöröses-sárga- és fekete folttal,

eltte Qgj sor szemfolt és köztük fehér pecsét van ; a tövön azon-

kívül néhány petty mutatkozik, a hátsó szárny középfoltja többnyire

fehér.

Hazánkban hegyi és erdei réteken július közepétl szeptember

elejéig gyakori. Nagysága változó, átlag 30 mm. széles, de akad 26

mm. és 40 mm.-es példány is. Színét és rajzát tekintve szintén

nagyon változó. Eltérései közül felemlíthet :

1. cf, nagyon széles fekete szegélylyel, mely részben azáltal

kele1:kezik, hogy az erek szélesen fekete behintések (Budapest),

2. cf , a hátsó szárny szegélyén a fehérkeret szemfoltok pupil-

lája rozsdaszín (Eperjes, Púj).

3. cf, szürkés-kék és a rendesnél kevésbé fényes (Peszér).

4. 9, a szárnyak középfoltját elég jól kifejlett fehér keret veszi

körül.

5. az alsó oldalon szem/olt nélkül (Budapest, Langerth József

gyjtése).

6. cf , az elüls szárny alsó oldalán lev pettyek egybeolvadtak

= db. confluens VángeU (Kocsócz, Eperjes).

7. cf, égszínkék, keskeny fekete szegélylyel, a hátsó szárny

szegélyén lev szemfoltok a rendesnél kisebbek. Alul az alapszín

1 Rovart. Lapok. III, 1886, p. 170 (et Revue p. XXIV.)
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nagyon világos, a szemfoltok keretei s a vörös szegélysáv szabályo-

sak. Ezt az eltérést Vinkovcén Koca György fogta. Egy valószínleg

ezen hímhez tartozó nstényt ugyancsak fogott Kricpoljén. Ennél

a barna alapszín kék pikkelyezést mutat, a hátsó szárny szemfoltjai

pedig feketék; az alsó oldalon a rajz elmosódott, kevés szemfolttal,

ezeknek a hátsó szárnyon alig van nyomuk.

A hernyó kékes-zöld vagy fzöld, apró szemölcsökkel és sz-
rökkel borított. Hossza 25—27 mm. Elfordul május és júniusban a

koronafürtön (Goronüla varia), a babon (Vicia), bókán {Astragalus

glycyplujllos) és patkóczímen {Rippocreins comosa), nappal pedig kövek

alá rejtzik. A báb karcsú, szennyes barnás- sárga.

Parazitái közül a Microgaster indusus Rtzb. nev Bracon-íéle

ismeretes.

Hazai termhelyei a következk : Budapest VH. 19—IX. 10,

Peszér, Feketeerd, Eger, Pécs VE. 24—VHI. 21, Esztergom, Fels-
löv, Sopron VI—yin, Pozsony VII—VIII, N.-Lévárd, Tavarnok

Vn

—

VIII, Beszterczebáuya VII—X, Selmeczbánya, Szliács, Gács,

Rozsn3''ó vn. 16—22, Kocsócz, Javorina, Bresztova, Igló VII. 17

—

Vni. 8, Sz.-Olaszi, Magas Tátra VH. 22, Eperjes VII. 4 -VIII. 2,

Kassa, Huszt VII—IX, Szentgothárd, Székelyvölgy (Biharhegység),

Szászsebes VII, Nagyszeben VIII. 7, Nagyág, Réa, Vinkovce, Josipdol,

Fuzine, Ogulin, Fiume VII, Portoré, Cirkvenica, Növi ; Dalmáczia.

Elfordul szomszédságunkban Alsó-Ausztriában (VII—VIII),

Karinthiában (VI—Vili), Salzburgban, Morvaországban és Galicziá-

ban (VH-VIII), Sziléziában (VII—IX), Bukovinában és Oláhország-

ban (VIH).

Különben Szt.-Pétervártól Kalábriáig és Andalúziától Tokatig

elterjedt.

22. Lycaena Admetus Esp.

EsPER, Die europ. Schmetterl. in Abbild. t. 82, f. 1—5..

A szárnyak sötétbarnák, a nstény kissé világosabb, a hátsó

szárny szegélyét gyakran néhány vöröses-sárga folt díszíti. Alul

vöröses-szürke, fekete középfolttal, egy sor világos szél fekete szem-

mel és feketés szegélyfoltok ketts sorával, melyek között a nsté-
nyek hátsó szárnyán gyakran vöröses sárga sáv mutatkozik.

Magyarországon aránylag kevés vidéken fordul el és több-

nyire ritka. Budapest erdei és hegyi rétéin a kakasfejen {Onohrychis

sativa) és vadbükkönyön nem ritka. A hím átlag július 18.-án, a ns-
tény pedig július 22.-én szokott megjelenni ; némely évben azonban

korábban is jelenik meg, így fogták már július 8.-án, stjuhus 10,-én

már kopott példányt is fogtak. Példányaink 30—34, ritkán 27 mm.
szélesek ; a nstény mindig valamivel kisebb mint a világosabb hím.
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Egyes példányok átmenetet képeznek a var. Riperiii Frr.-hez,

a mennyiben a hátsó szárny alsó oldalának tövén tisztán kivehet

fehér sugarat mutatnak.

A hernyó baltaczímen [OnohrycMs) és patkóczímen (Hedysarum) él.

Termhelyei: Budapest VII. 23—VIII. 8, Eger, Pécs VII. 14-tl,

Osolnok, Pozsony VII, Tavarnok VI, Zsarnócza VI. 28, Kocsócz,

Zsolna, SzuUó, Arvaváralja.

Szomszédságunkban elfordul Alsó-Ausztriában, Galicziában és

Oláhországban.

Elterjedési köre Kasan-tól Görögországig és Lyon-tói Amáziáig

terjed.

Magyarország szú-féléi.

Irta : Csna Ern.

XX.

3. Ci^phalus (Ernoporus) tiliae Panz. {Ratzehurgi Ferr., Lederi Reitt.)

Hosszúkás, domború, szurokbarna, kissé fényl, a csápok és a

lábak vöröses-barnák. A csápostor négy ízes, a szemek nem kikanya-

rítottak. Az eltör háta szélesebb mint hosszú, hátul ersen kerekítve

kiszélesedett, elüls szegélyének közepén két, ritkán négy, hegyes

szemcse van, a korongon elül háromszög szemcsés mez van, mely-

nek durva szemcséi négy sorban elhelyezettek. A szárnyfedk más-

félszer oly hosszúak mint szélesek, pontsoraik elenyészk, a pikkely-

szer szrök finomak, porszerek, az ersebbek fehérek és sorokban

elhelyezettek. Hossza 1'3—TT mm.
Elfordul Közép- és Dél-Európában és a Kaukázusban, faunánk-

ban a délkeleti felföldön (Nagyszeben, Nag3'csür, Berethalom).

Tápnövénye a hársfa {Tilia parvifoUa), ritkábban Carpinus betu-

lus ós Hybisciis syriacus.

Rágványa egy vagy két, helyenként öblösen kiszélesedett ha-

rántos anyamenetbl áll, mely fiatalabb ágakban rézsútossá, st
függélyessé is változik. A lárvemenetek derékszögben indulnak ki az

anyamenetekbl. A bogárnak két nemzedéke van, az egyik májusban,

a másik júliusban repül, utóbbinak kifejldött utódai már októberben

megtalálhatók meneteikben.

4. Cryphalus (Ernoporus) caucasicus Lindem. {Schreineri Eicuh.)

Hosszúkás, hengeres alakú, szurokfekete, gyengén fényl,

sárgás-fehér finom pikkelyszer szrökkel fedett, a csápok töve és a

lábak barnás-sárgák, a hátsó czombok sötétek. Az eltör háta széle-

sebb mint hosszú, hátrafelé szélesed, elüls szélén 2—4 kiálló szem-
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csévél, korongján elül pedig széles kerekded mezvel, mely finomabb

szemcsékkel borított. A szárnyfedk kétszer oly hosszúak mint szé-

lesek, finoman és srn brszeren ránczoltak, a hosszanti pontsorok

finomak és kissé bemélyedtek, azonkívül felálló rövid szrökbl álló

sorokkal díszítettek. Hossza 1-4—TS mm.
Elfordul Közép-Európában és a Kaukázusban, nálunk eddig

csak Nyitra vármegyében találták meg.

Tápnövénye a kislevel hársfa {Tüia párvifoUa), de észlelték a

Tüia ulmifolia fájában is. Két nemzedéke van évenként, az els korán

tavasszal, a másik nyáron repül. Rágványa áll egy vízszintes, körül-

belül másfél centiméter hosszú anyamenetbl, melynek nem ritkán

kis oldalágai is vannak, az anyamenetbl ágaznak ki a lárvamenetek.

A rágvány tisztán csak a kéregben van, azért a bogár nem igen

okoz kárt, annál is inkább, mert eddig csak elhalt száraz ágakban

észlelték.

5. Cryphalus (ErnoiDorus) fagí Fabr. {Thomsoni Feer.)

Az állat teste hosszúkás, hengeres, szurokfekete, gyengén

fényl, sárgás pikkelyszer szrökkel fedett, a csápok töve és a

lábak barnás- sárgák, a hátsó czombok sötétek. Az eltör háta nem

nagy, olyan hosszú mint széles, elrefelé kerekített, elüls szélének

közepén két kis elreálló szemcsével, a finoman szemcsés mez
széles és szabálytalan alakú. A szárnyfedk két és félszer oly hosz-

szúak mint szélesek, keskeny hengeresek, finoman és srn br-

szeren ránczoltak, a pontsorok alig láthatók, inkább csak oldalt,

a felületük gyéren szürkésen hamvas és csak hátul jobban kifejl-

dött szürkés vagy sárgás pikkelyszer szrsorokkal. Hossza l'o—1'8

mm.
Elfordul Közép-Európában, Angolországban és Svédországban.

Magyarországon (Remecz, Zircz, Sátoraljaújhely, Kercz, Kisdisznód,

Herkulesfürd) és Bosznia-Herczegovinában (Iván planina, Treskavica

planina, Nemila) eléggé elterjedt.

Tápnövénye az erdei bükk {Fagus süvatica) és ritkábban a kö-

zönséges gyertyánfa (Carpinus betulus). Rágványa csak a kéregben

van és pedig legfeljebb 6 cm. átmérj ágakon. A rágványa áll egy

tágas anyamenetbl, mely jó öblös kamrát képez, melybl a lárva-

menetek minden irányban, de leginkább hosszirányban indulnak ki.

Ritkább esetekben a költ-üreg csillagalakú vagy elágazó szabály-

talan üreg. Két nemzedéke van.

6. Cryphalus (TrypopUoeus) granulatus Ratzb.

Hosszúkás tojásforma, fekete vagy szurokbarna, fénytelen,

szürkésen szrös, a csápok és a lábak sárgák, a csápbunkó barna.



153

Az eltör háta a középen a legszélesebb, elrefelé kerekítve keske-

nyed és befüzdött, elüls szélén négy kiálló szemcsével, a koron-

gon lev szemcsés mez félköralakú, hátul finoman pontozott. A szárny-

fedk pontozottan barázdások, a csúcson a varrat mellett bomélyed-

tek és hátul tompán lekerekítettek, a válldudor nagy, elreálló és

sírna, a közterekben sorokban elhelyezett szrök vannak. A hímek-

nél a szárnyfedk negyedik közterében a csúcs eltt srn szrös

kis dudorka van. Hossza 15—2-2 mm.
Elfordul Észak- és Közép-Európában ; Magyarországon Buda-

pesten és 'Bártfán találták.

Tápnövénye a fehér nyárfa {Poimlus álba) és némelykor a rezg

nyárfa (P. tremula).

7. Cryphalus (Trypophioeus) asperatus Gyllh. (binodulus Ratzr.)

Hosszúkás-hengeres test, fekete, kevéssé íénjlö faj. mely

szürkésen szrös, csápjai és lábai pedig sárgák. Az eltör háta fél-

köralakú, elüls szélének közepén négy kiálló dudorkával, felületén

elül széles szemcsés mezvel, hátul nagyon finoman pontozott. A
szárnyfedk ahg kétszer oly hosszúak mint szélesek, finoman ham-

vasán szrösek, a közterekben rövid szürke szrökbl álló sorokkal,

a pontozott barázdák a korongon ahg láthatók, a lapított csúcslejtn

finomak, a varratmelletti köztér a csúcson kiemelked. A hímeknél

a szárnyfedk negyedik közterén a csúcson egy hegyes dudorka

van. Hossza 1'3—2 mm.
Elfordul egész Európában, így Magyarországon (Kalocsa,

Trencsén, Kercz) is.

Tápnövénye a rezg nyárfa {Populus tt^emiila), azonkívül ritkáb-

ban még a Popiihis pyramidalis és Salix fragilis kérge alatt található.

8. Cryphalus (nypothememus) Hampei Ferr.

Fekete, a csápok és a lábak sárgák. Az eltör hátának elüls

szélén 4—6 apró fogacska van, a finoman szemcsézett mez nem

emelkedik ki és a középen túl terjed. A szárnyfedk PA-szer oly

hosszúak mint szélesek, kevéssé fénylk, a közepüktl a csúcs felé

fokozatosan lejtsek, a pontsorok a csúcsig mélyek és erteljesek, a

közterek keskenyek, alig ránczoltak, a középen finom sötétsárga

sörtesorral. Hossza l-l mm.
Európába kávészemekben importált faj, mely Biblz szerint

hazánkban is elfordul, Erdélybl említi.
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Simontornyán gyjtött bogaraim jegyzéke.

Irta : Pillich Ferencz.

I.

A múlt év tavasza óta lakóhelyem és környékének bogarait is

kutatom, hogy a vidék faunájának megismeréséhez adatokkal járul-

hassak. A bogarakat részben kertemben és az avval határos náda-

sokban gazdag réteken, részben a közeli erds, berkes, homokos

dombvidéken, valamint a Sió-csatorna partján gyjtöttem.

A bogarak meghatározását Csíki Ern és Dr. Kaufmann Ern
uraknak köszönhetem.

A gyjtött bogarak névsora a következ :

Carábidae. Calosoma sycophanta L. VI. — Carabus coria-

ceus L. IX ; violaceus L. var. obliquus Thoms. V. 31
;

granulatus

L. VIII; cancellatus III. VIII; Ulrichi Germ. var. Sokolari Born. II.

23; Scheidleri Panz. var. pannonicus Csíki VI. — Leistus ferru-

gineus L. IV. — Notiophilus palustris Duft. IX. — Clivina

fossor L. IV, V; coliaris Hbst. X. — Dyschirius aeneus Dej.
;

globosus Hbst. IV—VIII. — Broscus cephalotes L. IV—VIII. —
Asaphidion flavipps L. — Bembidion varium Duv. II, VII;

quadrimaculatum L. ; articulatum Gyllh. VIIL, assimile Gyllh. IV,

V; biguttatum F. IV. 21. — Tachys bistriatus Duft, IV, V. —
Trechus quadristriatus Schrnk. — Patrobus excavatus Payk. IX.

— Panagaeus crux major L. IV. 25 ; bipustulatus F. — Chlaenius

nigricornis P. VII, VIII ; tristis Schall. Vll, VIIL — Oodes helopioi-

des F. VIIL — Badister unipustulatus Bon. IV. 25; bipustulatus

F. III, VIII; peltatus Panz. VIL — Ophonus azureus F. V; macu-

licornis Duft. IV. 28; griseus Panz. VI,- pubescens MtJLL. IV—VII;
calceatus Duft. V—VIL — Harpalus aeneus F. IV; distinguendus

Duft. III—A^II; smaragdinus Duft. IX; autumnahs Duft. X ; tardus

Panz. VI. 23; anxius Duft. IX; serripes Quens. V—VII. — Steno-

lophus toutonus Schrnk. ab. abdominalis Géné ;
Skrimshireanus

Steph. VI; discophorus Fisch ; mixtus Hbst. IV, VL — Acupalpus

ílavicollis Sturm IX; meridianus L. VIII; dorsahs F. VIII; luteatus

Duft. IV; exiguus Dej. IV. — Diachromus germanus L. VIIL —
Anisodactylus binotatus F. IV, V; ab. spurcaticornis Dej. VII

signatus Panz. IV. 9. — Zabrus tenebrioides Goeze (gibbus F.) IX

26; blapoides Creutz. V. 24. — Amara oonvexior Steph. VII

aenea Deg. íI—VIII ; eurynota Panz. VIII ; anthobia Villa IV—VII
familiáris Duft. IV ; municipalis Duft. VI ; bifrons Gyllh. IX

apricaria Payk. VIIL — Stomis pumicatus Panz. IV. 15. — Ptero-

stichus cupreus L. IV—VIII ; vernahs Panz. IV, VI ; niger Schall
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VIII; anthracinus Illig. VIII; minor Gyllh. IV. 21. — Sphodrus
leucophthalmus L. V, VI. — Calathus fuscipes Goeze VI. 23;

erratus Sahlbg. II—IV; ambiguus Payk. VI. — Dolichus halensis

ScHALL. VII, Vni. — Agonum obscurum Hbst. IV. 21, VI; Ing-ens

DuFT. IV. 21. VII ; viduurn Paxz. ab. moestutn Duft. VIII ; dorsale

Pont. IX. — Metabletus obscuroguttatus Duft. II—V; pallipes

Dej. II. 27; truncatelliis L. n, VI. — Microlestes minutulus Goeze

II. 27; maurus Sturm II, VI. — Dromius lineáris Oliv. II— IV. —
Demetrias monostigma Sam. IV—VI. — Odacantha melanura L.

IX. — Drypta dentata Rossi IX. — Brachynus crepitans L. X;
explodens Duft. IV. 25.

Haliplidae. Cnemidotus impressus Panz. IX.

Dytiscidae. Hygrotus inaeqiialís F. VIII. — Coelarabus
impressopunctatus Schall. VIII

;
parallelegrammus Ahr. VIII. —

Bidessus unistriatus Illig. VIII; geminus F. VIII. — Noterus
crassicornis AIüll. X; clavicornis Deg. X. — Laccophilus obscu-

rus Panz. VIII. — Agabus bipustulatus L. VIII ; undulatus Schrnk.

VIII; labiatus Brkm. VIII. — Ilybius fuliginosus F. X. — Cope-
latus ruficollis Schrank, VIII. — Rhantus notatus F. — Colym-
betes fuscus L. VIII. — Hydaticus seminiger Deg. VIII; trans-

versalis Brünn. VIII. — Graphoderes austriacus Strm. VIII, —
Acilius sulcatus L. VIII. — Dytiscus dimidiatus Bergstr. ; mar-

ginális L. VIII; circumflexus F. VIII. — Cybister laterimarginalis

Deg. VIII.

Scydmaenidae. Neuraphes angulatus Mull. & Kunze VIII,

— Euconnus hirticollis Illig. VI. — Scydmaenus tarsatus Mull.

& KuxzE X.

Clanibidae. Clambus puactulum Beok. IX; pubescens Redt.

Silphidae. Agyrtes castaneus F. III, VII. — Necrophorus
vespillo L. V. — Thanatophilus sinuatus F. V. 17; rugosus L. V.

13. — Blitophaga imdata Mull. — Xylodrepa quadripunctata

Schreb. VI. 8. — Silpha obscara L. IV, V. — Ablattaria laevi-

gata F. V. 24. — Catops fuscus Paxz. VI; nigricans Spence IV. 14.

Scaphidiidae. Scaphosoma assimile Er.

Corylophidae. Corylophus cassidoides Mrsh. IV. 21, VI. —
Moronillus ruficollis Duv.

Histeridae. Hister quadrimaculatus L. IV—V; cadaverinus

HoFPM. VII ; bipustulatus Schrnk. (fimetarius Hbst.) IV—V
;

pur-

purascens Hbst. IV. 28, V. 1; corvinus Germ. YUl. — Gnathon-

cus rotundatus Kug. IV. 18. — Saprinus semipunctatus F. VII,

Vin ; semistrlatus Soriba V—VII
;
politus Brhm. VI ; aeneus Fabr.

VIII ; var. immundus Gyllh. VIII ; sparsutus Solsky V. 17

—

VIII
;

conjungens Payk. VIII! — Onthophilus affiuis Redtb. — Acritus

nigricornis Hoffm. ; seminulum Küst.
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THchopterygidae. Ptenidium fuscicorne Er. VIII. 15; myr-

mecophilum Mot. VI; pusülum Gyllh. VIII. — Actidium Boudieri

Allib. VIII. 15. — Trichopteryx grandicollis Mannh. ; Montandoni

Allib. ; atomaria Deg.

Staphylinidae. Phyllodrepa salicis Gyllh. VIII. — Oma-
lium caesum Grav. V. 6. — Xylodromus concinnus Marsh. —
Trogophloeus bilineatus Steph. IV. 21 ; rivularis Mot. ; memnonius
Er. ; elongatulus Er. IV. 21 ; corticinus Grav. IV. 21 ; nitidus Baudi

despectus BauDi ; exiguus Er. — Oxytelus rugosus F. IV. 15

piceus L. IV. 9 ; sculpturatus Grav. VI ; nitidulus Grav. IV, VI
tetracarinatus Block. II—III. — Platystethus corniitus Grav.

capito Heer; nitens Sahlb. IV. 21. — Bledius cribricollis Heer IV.

25. — Stenus bipunctatus Er. VÍII ; bimaculatus Gyllh. II; Juno
Payk. IX ; ater Mannh. II : providus Er. VIII ; canaliculatus Gyllh.

VIII ; morio Gravh. ; atratulus Er. IV. 9, VI ; circularis Grav. ; fus-

cipes Grav. VIII ; crassns Stpph. IV. 45, VI ; Erichsoni Rye V
;

pallipes Grav. IV. 15. — Euaestethus bipunctatus Ljungh VI. —
Paederus riparius L. II—IV ; caligatus Er. IV. 15, VIII; fuscipes

CüRT. II—V. 11 ; litoralis Gravh. II, IV. 25. — Stilicus subtilis Er.

II; orbiculatus Payk. VIII. — Scopaeus didymus Er. IV. 21, VI,-

niinimus Er. VIII; bicolor Baudi; laevigatus Gyllh. IV. 21, VI. —
Medon brunneus Er. II; fusculus Mannh. IV. 1; melanocephalus

F. II—IV; obsoletus Nordm. IV, VI. — Lathrobium quadratum

Payk. II, IV. 9 ; castaneipenne Kol. IX ; fulvipenne Gravh. II. —
Cryptobium fracticorne Payk. II, IV, VI. — Leptacinus baty-

chrus Gyllh. V. 7. — Xantholinus punctulatus Payk.; lineáris

Oliv. II—VI. — Neobisnius procerulus Grav. var. prolixus Er.

VIIL — Philonthus coruscus Grav. VIII; immundus Gyllh. IV.

9 ; debilis Grav. IV ; varius Gyllh. ab. bimaculatus Grav. X ; sor-

didus Grav. IV. 13 ; discoideus Grav. X
;

quisquiliarius Gyllh.,

fumarius Grav. VI ; salinus Kiesw. VIII
;
punctus Grav. VIII ; nigri-

tulus Grav. II, IV. — Staphylinus fulvipes Scop. IV; caesareus

Cederh. VIÍI. — Creophilus maxillosus L. VII. 12. — Quedius
fulgidus F. XII. 3 ; cruentus Ol. X ; var. virens Rottb. X ; molochi-

nus Grav. IX; picipennis Heer X; boops Grav. — Heterothops
praevia Er. X. — Mycetoporus clavicornis Steph. IV. 9. — Co-

nosoma pubescens Grav. II. — Tachyporus nitidulus F. II;

pusillus Grav. VIII ; atriceps Steph. VI ; hypnorum F. II, IV. —
Tachinus fimetarius Grav. V—VII; coliaris Grav. X. — Dinopsis
erosa Steph. IV. 21. — Myllaena intermedia Er. VI; minuta Grav.

IX. — Oligota flavicornis Lac. IV. 9; inflata Mannh. IV. 9. —
Gyrophaena lucidula Er. IV. 15. — Falagria sulcata Payk.

IV—VIII ; thoracica Curt. VIII ; obscura Grav. II—IV. — Tachyusa
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nitella Fauv. — Gnypeta carbonaria AIannh. VIII. — Atheta trino-

tata Kr.
;

parvula Mannh. VIII ; melanaria Mannh. VIII ; sordida

Marsh. II—VI; fungi Grav. IV. 9; clientula Er. ; analis Grav. IX.

— Astilbus canaliculatus F. II—IV. — Zyras similis Maerk. IV.

21. — Aleochara curtula Goeze V. 17; brevipennis Gravh. ; intri-

cata Mannh. X ; tristis Grav. X ; bipustulata L. V. 13.

Pselaphidae. Euplectus sanguineus Denny VIII. — Bra-

chygluta fossulata Reichb. VI, VIII; haematica Reichb. — Rei-

chenbachia impressa Pamz. — Bryaxis long-icornis Leach. II. 17.

— Bythinus Hopffgarteni Reitt. IV. 9. — Tychus niger Payk.

VIII. — Pselaphus Heisei Hbst. VIII.

Hydrophilidae. Helophorus griseus Hbst. X; granularis

L. X. — Hydrochus carinatus Germ. IV. 21 ; brevis Hbst.; angu-

status Germ. IX, — Ochthebius impressus Marsh. IX; pusillus

Steph. IX. — Hydraena riparia Kug. VIII. — Hydrous piceus L.

VIII; aterrimus Eschsch. VIII. — Hydrophilus caraboides L. VII,

VIII; flavipes Stev. VII, VIII. — Limnoxenus oblongiis Hbst,

VIIL — Hydrobius fuscipes L. IV. 22. — Anacaena limbata F.

VI; var. ochracea Steph. VII. — Philydrus melanocephalus Ol.

VIII; minutus F, IV. 25; testaceus F. VIIL — Helochares lividus

FoRST. VII. — Chaetarthria seminulum Hbst. VI. — Limnebius
truncatellus Thbq. X; picintis Marsh. — Sphaeridium scarabaeoi-

des L. IX; bipustulatum Fabr. — Cercyon bifenestratus Küst.
;

quisquilius L. IX
;

granarius Er. IX ; convexiusculus Steph. VI
;

flavipes Thunbg.

Cantharidae. Lampyris noctiluca L. VII. 15. — Cantharis

rustica Fall. IV, V; obscura L. IV. 20—V. 9; pulicaria F. IV. 25;

livida L. VI. 6; var. rufipes Hbst. V; laterális L. VIII. 7. — Rha-
gonycha fúlva Scop. VII. — Axinotarsus pulicarius F. VI. 16.

— Malachius aeneus L. IV, V; geniculatus Germ. V, VI. — An-

thocomus bipunctatus Harr. V, VI. — Henicopus pilosus Scop.

VI. — Dasytes flavipes Oliv.
;
plumbeus Müll. IV. 25. — Ha-

plocnemus pini Redt. IV. 25. — Dolichosoma lineare Rossi V.

Cleridae. Clerus mutillarius F. IV. 29. — Trichodes api-

arius L. VI. 3.-8. — Necrobia ruficollis F. IX.

Byturidae. Byturus tomentosus F. V. 13—VI.
Nitidulidae. Cateretes pedicularius L. IV. 25. — Hetero-

stomus pulicarius L. VI. — Soronia grisea — L. II. 27, IX. —
Omosiph-ora limbata F. — Omosita colon L. VI. — Meligethes

aeneus F. II, IV—VI; symphyti Heer IV. 25.

Cucujidae. Monotónia quadrifoveolata Aub. IX; bicolor Vill.

— Psammoecus bipunctatus F. IV. 21, VI. 11.

Crgptophagidae. Telmatophilus typliae Fall. X. — Cry-
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ptophagus scanicus L. ; acutangulus Gtyllh. X
;
pilosus Gyllh. IV.

26; Schmidti Sturm. — Atomaria nigriventris Steph. ; lineáris

Steph. IV. 25 ; fuscicollis AIannh. IV. 1 ; mesomelaena Hbst. X
;

anaUs Er. IV. 9, VIII. — Ephistemus globulus Payk. IV. 9, VI;

esdguus Er. VIII.

Thalacridae. Olibrus affinis Strm. \T;II ; bicolor F. IV. 25

—

V.

16. — Stilbus atomarius L. VIII.

Különfélék.

Az I. nemzetközi rovartani kongresszust az elzetes meg-

állapodáshoz híven augusztus 1—6-ig megtartották. Közel háromszáz

entomologus jelentkezett az egész földkerekségrl, Magyarországot

Dr. Horváth Géza, Dr. Kertész Kálmáx és Dr. Szilády Zoltán kép-

viselte, kiknek kíséretében még ott volt Dr. Szilády Zoltán-hó és

E^rtész Emma. A kongresszus megn3ató ülése augusztus 1.-én volt

Lameere tanár elnöklete mellett, ki megnyitó beszédében a kongresz-

szus czéljait fejtegette. Miután a szakosztályok elnökeit kijelölték

ezek is megkezdették ülésezésüket. Magyar részrl Dr, Horvtáh Géza

és Dr. Kertész Kálmán tartottak eladásokat. Dr. Horváth Gézá-í az

általános szakosztálj^, Dr. Kertész KÁ.LMÁN-t pedig a rendszertani

szakosztály elnökévé választották meg. A kongresszus lefolyásáról

ezúttal ennyit, a mennyiben arról részletes jelentést fogunk legköze-

lebb közölni.

Irodalom.

JDr. J^osef Müller : Diagnosen neuer Höhlensilphiden. (Zoolo-

gischer Anzeiger XXXVI, 1910, p. 184—186).

Szerz négy új barlangi Silphidát ír le és pedig a következ-

ket : Baihyscia tristicula Apfb. subsp. fallaciosa Raguza vidékérl (az

Ombla-forrás fölötti barlangból). Aphaobius Kraussi Dél-Stájerország-

ból (Leutsch), A. Milleri Schm. subsp. Springeri a Triesti karsztból

(Petnjak-barlang Storje mellett) és AniroJierpon Apfelhecki Herczego-

vinából (Jasenica és Zavala között fekv barlangból). Utóbbi faj a

legnagyobb Antroherpon, mely megüti a 8'5 mm.-t. Csíki.

Walter Froggatt, Locusts in Australia and other Countries
(Departement of Agriculture, New South Wales. Far-

méra' Bulletin, No. 29. February 1910. 40 pag., 12 fig.)

Új-Dél-Wales állami entoraologusa W. Froggatt ezen legújabb

munkájában Ausztráha hat kártékony sáskájával, azok fejldésével,
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kártételével és az ellenük való védekezéssel foglalkozik. A mig- nálunk

csak a marokkói sáskával kell küzdenünk, addig' Ausztráliában hat

fajjal, a Chortoicetiis terminifera AValk. és imsilla Walk., Oedaleus

senegalensis Krauss, Acridmm maculicollis Walk., Locusta danica L. és

ausiralis Brun. fajokkal van dolguk. Miután szerz ezen fajokat rész-

letesen leírja és képüket is közli, áttér a kártétel leírására és az el-

lenük való védekezési módok tárgyalására, majd leírja a sáska kár-

tételét Magyarország, az Egyesült Államok, Kanada, Dél-Amerika,

Cyprus, India, Dél-Afrika, Algir és Mesopotania területén. A Mag-yar-

országra vonatkozó részben a hortobágyi sáskairtás leírását talál-

juk meg-, a mi a JABLONowsKi-féle sáskairtógéppel történik, mely-

nek alkalmazását három képen is bemutatja. Naijy fontosságot tulaj-

donít szerz a sáskák természetes ellenségeinek, élsdieinek, melyek

közül a (xoríZÍM5-férgek, atkák és különféle legyeken kívül a saska-

peték parazitáival is foglalkozik, melyek közül két Proctoirupida-ía,]

{Scelio ausiralis és chortoicetes) újnak bizonyult. Ezeket részletesen

leírja a szerz és az egyiket képben is bemutatja. Külön fejezet

jutott még a sáskák gombaelidézte {Mucor racemosus) betegségének.

^ Csíki.

Dr. G. Horváth: Species nova europaea Cimicum sangui-
sugarum. (Ann. Musei Nationalis Hungarici. VIII, 1910,

p. 361-363, fig.)

Szerz a házipoloska Qgj új rokonát írja le Clinocoris dissimüis

név alatt és azt képben is bemutatja. Az új fajt Cerva Frigyes fe-

dezte fel a pestmegyei Csépen, lakóházának eresze alatt. Ez alkalom-

ból szerz még az európai Clinocoris-fa,^ok meghatározókulcsát is

közli, melyben az új fajon kívül a házipoloska {Cl. lectularms L.), a

Cl. columbarius Jen., improvisus Reut. és Pipistrelli Jen. szerepel. A
czikket a CTwocor/s-fajokra vonatkozó jegyzetek zárják be. Csíki.

*

X)r. Max Bernhauer : Beitrag zur Staphylinidenfauna des

palaearktischen Gebietes. (Entom. Blátter. VI, 1910,

p. 256—260).

Szerz több új Staphylinidát ír le ezen czikkében, az egyik új

faj hazánkból való, ez a Sipalía Kocsii, melyet Kocsi erdész úr

fedezett felTrencsén vármegyében (Zsihlavnik, Nagy Sziklás, Szeleoz)_

Az új faj a S. laevata Muls & Rey közeli rokona ; attól következk-

ben tér el : a csápok rövidebbek és vastagabbak, az eltör háta rö-

videbb és a hosszanti középvonal mentén mély és széles hosszanti

barázdával ellátott, mely az elüls és hátsó szegélyt nem éri el.

Hossza 1-5—2 mm. Csíki.
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S. 145. — J. idsí/.'Dr. FerdinandUhryk. Verfasser gedenkt
des im vorigen Jahre verstorbenen praktischen Arztes Dr. Ferdinánd
(Nándor) Uhryk, der sich grosse Verdienste um die Erforschung
der Microlepidopteren-Fauna Ungarns erworben hat. Anfangs sam-
melte er Grossschmetterlinge, erst spáter wandte er sich dem bei

uns sehr vernachlásigtem Gebiete der Kleinschmetterlinge zu.

Literarisch war er auch tbátig und publizierte einige faunistische

Arbeiten. Sein Hauptwerk ist die Zusammenstellung der Microlepi-

dopteren Ungarns in der „Fauna Regni Hungáriáé". Er war einer

der Mitbegründer der Vereinigung der Budapester Entomologen, an
derén Spitze er als Vorsitzender 16 Jahre hindurch stand. Seine

sehr reichhaltige Microlepidopteren-Sammking gelangte in den Be-
sitz des Ungarischen National-Museums. Die Aufzáhlug seiner Ar-
beiten siehe auf S. 146 des ungarischen Textes.

S. 147. — t -E/. A.-Aigner : Die Tagfaltér Ungarns
XXXVI. — Es wird die Gattung Lycaena fortlaufend behandelt und
die Arten : Bellargus Rótt, Corydon Poda und Admetus Esp. nebst
ihren in Ungarn vorkoramenden Aberrationen beschrieben.

S. 151. — JE. Csiki: Die Borkenkáfer. Ungarns. XX. —
Verfasser beschreibt Cryplialus tüiae Panz., caucasicus Lindem., fagi

Fabr., gramdatus Ratzb., asperatus Gyllh. und Hampei Ferr., womit
die Behandkmg dieser Gattung zum Abschkiss kommt. Bei den
einzelnen Arten wird auch derén Verbreitung in Ungarn, sowie die

biologischen Verháltnisse derselben behandelt.

S. 154. — F. Pillich: Verzeichniss der bei Simontornya
gesammelten Káfer. I. — Verfasser beginnt die durch ihn gesam-
melten Káfer der Umgebung seines AVohnortes zu pubhzieren. Die
Liste enthált ungefáhr das Ergebniss eines zweijahrigen Sammelns
und wird engánzt werden. Verfasser sammelt Kafer nur nebenbei
und so sind einige Liicken leicht zu erkláren. Die Determination
dankt er den Herrn Kustos Csíki (Budapest) und Dr. E Kaufmann
(Mecsekszabolcs.)

Kleine 3Iitteilungen.

S. 158. — Es wird berichtet, dass der „I. Internationale

Entomologen-Kongress" progranimássig voni 1— 6. August in Brüssel
abgehalten wurde. Es habén sich gegen 300 Theilnehmer angemel-
det. Aus Ungarn waren Dr. G. Horváth, Dr. K. Kertész (und
Tochter) und Dr. Z. Szilády (und Frau) anwesend. Erstere zwei
hielten auch Vortráge. Über den Kongress wird spáter noch aus-

führlich berichtet werden.

Literatur.

S. 158—159. — E. Csíki bespricht Arbeiten von Dr. J. MtJLLER
(Diagnosen neucr Höhlensilphiden), W. Fkoggatt (Locusts in

Australia and other Countries), Dr. G. Horváth (Species nova
euroi)aea Cimicuni sangiiisugarum) und Dr. M. Bernhauer (Beitrag

zur Staphylinidenfauna des palaearktischcn Gebietes).



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOI*YÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVII. KÖTET. 1910 NOVEMBER-DECZEMBER. 11-12. FÜZET.

A „Rovartani Lapok'' ezen számát szerkeszt-

bizottsága tagjának és munkatársának,

Mocsáry Sándor

királyi tanácsos, nemzeti múzeumi igazgató-r, a Ferencz József-rend tiszti

keresztjének tulajdonosa, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, stb.

úrnak,

a Magyar Nemzeti Múzeumban és így a magyar rovar-

tan szolgálatában is eltöltött negyven év fordulója alkal-

mából felajánlja elismerése és legmélyebb tisztelete jeléül

munkatársai nevében is

Csiki Ern.

Rovartani Lapok. XVH, 11—12. (1910. XII, 31).
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Mocsáry Sándor.

Irta : Csíki Ern.

Folyó évi április hó 27-én ritka ünnepély folyt le a Magyar
Nemzeti Múzeum egyik szerény munkásának dolgozó asztala mellett.

E napon töltötte ugyanis be Mocsáry Sándor a Nemzeti Múzeum-
ban való szolgálatának negyvenedik esztendejét. A Nemzeti Múzeum
természetrajzi osztályainak tisztviseli szeretettel vették körül kolle-

gájukat és Dr. Horváth Géza, az állattár igazgatója, lelkes szavakkal

köszöntötte az ünnepl kartársat és méltatta kiváló munkásságát,

melylyel az egész földkerekségem nemcsak saját nevének, hanem
nemzeti intézményünk és magyar hazájának is csak dicsséget, el-

ismerést szerzett.

Mocsáry Sándor 1870-ben lépett a Nemzeti Múzeum kötelékébe.

Itt Friyaldszky János oldalán a rovargyüjtemény egy részének,

különösen pedig kedvenczeinek, a hártyásszárnyú rovarok gyjte-

ményiének gondozását bizták reá. Pedig tulajdonképen nem is gon-

dozásról volt itt szó, hanem úgyszólván a kevésbl, a semniibl

kellett valamit teremteni. És mit teremtett Mocsáry négy évtized

alatt, — egy óriási, egyes részeiben pedig páratlan és világhír

gyjteményt. Az els tíz esztend az anyag összegyjtését, hazánk

Hymenoptera-faunájának kutatását vette igénybe, emellett Mocsáry

néhány elterjedtebb lapban számos czikket közölt, melyekben a mé-

hek, darazsak, stb. élettörténetének felette érdekes részeivel ismer-

teti meg nagyközönségünket és költi fel annak érdekldését az eddig

figyelemre alig méltatott tárgy iránt, másrészt sorba ejti vármegyéin-

ket, kutatja azok állatvilágát és közrebocsátja gyjtéseinek eredmé-

nyét. A második tiz év már lefoglalja MocsÁRY-nak minden idejét,

kora reggeltl kés estig olt találjuk a múzeumi dolgozójában. A
gyjtemény rendszeres feldolgozása mellett hozzáfog a magyar fauna

másnej darazsainak (Heterogynidae)^ majd a fémdarazsak magán-

rajzának a megírásához és utóbbival elnyeri a Magyar Tudományos
Akadémiában a Vitéz-féle jutalmat. Miután a H3'mcnopterákra vonat-

kozó összes irodalom jegyzékét közrebocsátja, hozzáfog kedvenczei,

a fémdarazsak nagy monográfiájának megírásához. Ezzel a mun-

kájával is hamarosan elkészül, úgy hogy az ékes latin nyelven meg-

írt negyedrétalakú vaskos kötet már 1889ben, mint a Magyar Tu-

dományos Akadémia külön kiadványa, napvilágot láthatott. Ha Mo-
csÁRY-t ezen két deczennium alatt kiadott sok kisebb-nagyobb köz-

leménye és számos új fajnak preczíz leírása alapján Európa szak-

körei már eléggé ismerték, is, a „Monographia Chrysididarum orbis
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terrarutn universi" czím korszakalkotó munkájával az egész föld-

kerekség- szakköreinek méltó elismerését vivta ki magának.

Kiváló szakismerete hamarosan összehozta a legnevesebb hy-

menopterologusokkal, akik csak úgy elárasztják szebbnél-szebb

anyaggal, kérvén ennek tudományos feldolgozását, a mi ell Mocsáry
sohasem tért ki, mert jól tudta, hogy csak így lesz abban a hely-

zetben, hogy a múzeumi gyjteményt minnél teljesebbé tehesse. Ez
sikerült is neki, a mennyiben a gyjteményt páratlanná, egyes részei-

ben pedig alig elképzelhet gazdaggá, majdnem teljessé tette. így
elssorban a fémdarazsak, továbbá a legdíszesebb méhek {Euglossa,

Centris) és az óriási Pepsis-íélék gyjteményét oly gazdaggá fejleszti,

hogy ma mát világhírek és teljesség tekintetében úgyszólván már
utolérhetetlennekké váltak.

Mocsáry Sándor négy évtizedes csendes, de eredményekben

gazdag munkálkodásával osztatlan elismerést aratott, pedig szerény-

ségével az elismerést, kitüntetést nem kereste, tudományos munkál-

kodásának eredményeit nem vitte a nagy dobra, a mint az sajnos,

különösen újabban mind divatosabbá válik. Mindezek daczára ha

nem is kereste, kijutott neki is az elismerésbl, számos tudományos
intézmény elismerése jeléül tagjává választotta, így a Magyar Tu-

dományos Akadémia lS84-ben levelez, az Orosz Rovartani Társulat

pedig tiszteleti tagjává választotta. Elérte t két ízben a legfelsbb

elismerés is, így 1900-ban, „a tudomán3'Osság terén szerzett érde-

meiért" a királyi tanácsosi czímet és nem régiben a Feroncz József-

rend tiszti keresztjét kapta. Az elismerésnek ezen módjain kivül

azonban olyan ritka kitüntetésben is részesült, amely nevét a tudo-

mányban örökké meg fogja tartani, azt halhatatlanná tette. Ertem

alatta a szakbuvárok azon megtisztel elismerését, hogy Mocsáry

Sándor nevérl félszáznál több állatot kere?izteltek el. Mocsáry nevét

egy levéldarázs-nem és számtalan faj és fajváltozat viseli, melyek-

nek talán nem is teljes jegyzékét a szerzk nevével és az elnevezés

idpontjával együtt itt sorolom fel

:

Mocsárya Konow, 1897.

Aenictus Mocsáryi Ejjery, 1902.

Ammopliüa Mocsáryi Friyaldszky, 1876.

Ampulex Mocsáryi Kohl, 1898.

Anthiclium Mocsáryi Frtese, 1897.

Anihrena Mocsáryi SchíMIEdeknecht, 1883.

Athalia rufoscutellata var. Mocsáryi Konow, 1891.

AulacocMlus Mocsáryi Csiia, 1910.

BarycepJialus Mocsáryi Brauns, 1895.

Bombus Mocsáryi Kriechbaumer, 1877.
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Bradyporus Mocsáryi Kuthy, 1910.

Ceniris Mocsáryi Friese, 1900.

Ceplialoplües Mocsáryi Szépligeti, 1897.

Ceplms Mocsáryi Kirby, 1882.

Cerdtina Mocsáryi Friese, 1896.

Cerceris Mocsáryi Kohx., 1888.

Clirysis Mocsáryi Radoszkowszki, 1888.

Cleptes Mocsáryi Semexow, 1891.

Orocisa Mocsáryi Friese, 1909.

Críjptopone Mocsánji Szabó, 1910.

Delpliax Mocsáryi Horváth, 1897.

Discopoma Mocsáryi Canestrini, 1897.

Dolerus Mocsáryi Koxow, 1895.

Eriades Mocsáryi Schletterer, 1889.

Ellampus Mocsáryi Radoszkowszki, 1887.

Erijthroneura Mocsáryi Horváth, 1910.

Euglossa Mocsánji Friese, 1899.

Gynacantha Mocsáryi Förster, 1898.

Idolus Mocsáryi Szombathy, 1910.

Leptolracon Mocsáryi Szépligeti, 1901.

Leptorrliynclius Mocsánji Bolkay, 1910.
Macropliya Mocsáryi Kirby, 1882.

Mecjacantliopus Mocsáryi Ducke, 1909.

Megalodontes Mocsáryi Kirby, 1882.

Melitaea Cinxia ab. Mocsáryi Aigner, 1905.
Midilla Mocsáryi A^^DRÉ, 1896.

Myrmeleon Mocsáryi Pongrácz, 1910.
Myzine Mocsáryi Daela- Trre, 1897.
Nerius Mocsáryi Kertész, 1899.

Nomada Mocsáryi Schmiedeknecht, 1882.
Odynerus Mocsáryi André, 1884.
OpMon Mocsáryi Brauns, 1889.

Osmia Mocsáryi Friese, 1895.

Otiorrhynchus Mocsáryi Csíki, 1899.

Parnopidea Mocsáryi Braüns, 1903.
Pedinopelta Mocsáryi Szépligeti, 1900.
Pepsis Mocsánji Lugas, 1894.

Philygria Mocsáryi Kertész, 1910.
Pompilus Mocsáryi Radoszkowszki, 1887.
Poncra Mocsáryi Eaiery, 1900.

PrionopeUa Mocsánji Forel, 1907.
Bhinco2)hila Mocsáryi Klapálek, 1898.
Salius Mocsánji Kohl, 1884;
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ScapJieutes Mocsáryi Handlirsch, 1887.

Sceliphron Mocsáryi Dalla-Torre, 1897.

Spliex Mocsáryi Kohl, 1885.

Spintharis Mocsáryi Radoszkowszki, 1890.

Spilomena Mocsáryi Kohl, 1898.

Stizus Mocsáryi Handlirsch, 1895.

Strombocerus Mocsáryi Koxow, 1901.

Strumigenys Mocsáryi Ejjery, 1897.

Tachynomyia Mocsáryi Turner, 1910.

Tacliyspliex Mocsáryi Kohl, 1883.

Tenikredo Mocsáryi André, 1882.

Tetraconus Mocsáryi Szépligeti, 1903.

Trigona Mocsáryi Friese, 1900.

Ez egy olyan emlék, a milyennel kevesen dicsekedhetnek. Nem
kevésbé marad e mögött azonban az az emlék sem, melyet MocsAry

Sándor irodalmi mködésével állított magának, a mirl hamarosan

meggyzdhetünk, ha egy pillantást vetünk munkáinak hosszú jegy-

zékére, melyet külön fejezetként közlök folyóiratunk ezen számában.

Most már csak egy kívánsággal zárhatom soraimat és pedig

azzal, hogy adassék meg ünnepeltünknek, hogy az ötödik évtizedben

is úgy mint eddig, jó egészségben láthassuk munkája mellett, hogy

a tudoraánj^, a magyar rovartan és a Nemzeti Múzeumnak is még

soká lehessen h és odaadó munkása.

Mocsáry Sándor irodalmi mködése.
összeállította : Csíki Ern.

Mocsárt Sándor irodalmi mködését 1868-ban kezdte meg és

folytatta megszakítás nélkül mostanáig. Az összes czikkeinek és mun-

káinak jegyzékét alábbiakban közlöm a megjelenési évek szerint

csoportosítva.

1868.

1. Rovartani tanulmányok. (Természetrajzi szemelvények. Nagy-

várad, 1868, p. 56-81).

2. Adatok Nagyvárad és vidéke puhányainak ismeretéhez. (U. o.

p. 108—119).

3. A dohány. (U. o. p. 120—142).

4. Rövid szemle Nagyvárad és vidéke természetrajzi nevezetes-

ségei fölött. (U. 0. p. 143—153).



166

1870.

5. Jellegz adatok Biharmeg-ye téhelyröpinek ismeretéhez. (Mag3^

orvosok és természetvizsg'. Fiúméban tartott XIV. nagygylé-

sének munkálatai. Budapest, 1870, p. 311— 318).

1871.

6. Az emberi nem régisége. (A biharmegy. orvos-, gygyszerész-

és természettud. egylet évkönyve. 1868— 1871. Nag3^várad, 1871,

p. 114—117).

1872.

7. Adatok Biharmegye faunájához. — Data ad faunám Hungáriáé

orientális Comitatus Bihar. (Magy. Tudom. Akad. Math. és

Természettud. Közlem. Budapest, X,,1872, p. 163—180).

1873.

8. Biharmegye téhely- és pikkelyröpi. (Magy. Tud. Akad. Math.

és Természettud. Közlem. Budapest, X, 1873, p. 95—110).

1874.

9. Zur Hymenopterenfauna Siebenbürgens. (Verhandl. u. Mittheil.

siebenbiirg. Vereins f. Naturwiss. XXIV. Hermannstadt, 1874,

p. 117—122).

10. A Sebes Krös és a Pecze folyó halai. („Nagyvárad" 1874,

38. és 39. szám).

11. A szlk megmentése érdekében. (U. o. 1874, 99. szám).

1875.

12. A hangyák életébl. (Fvárosi Lapok. XII, 1875, p. 524—525).

13. A rovartan méltatása. (U. o. XII, 1875, p. 992—993).

14. A rovarvilág zenészei. (U. o. XII, 1875, p. 1184-1185).

15. A hangyákról. (Természettud. Közlöny. VII, 1875, p. 229—240).

16. A Torontál megyei sáskáról. (U. o. VII, 1875, p. 408—409).

17. Harcsaférgek Gyr mellett. (U. o. VII, 1875, p. 409.)

18. Adatok Zemplén és Ung megyék faunájához. — Data ad faunám

Hungáriáé septentrionalis Comitatuum Zemplén et Ung. (Magy.

Tud. Akad. Math. és Természettud. Közlem. Budapest, XII,

1875, p. 134—150).

19. A sáskáról. (Természettud. Szemle. Nagyvárad, 1875. 4. és 5.

szám).

20. A szlk megóvása a tavaszi fagy ellen. (Nagyvárad, 1875,

95—99. szám).
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1876.

21. A méh mérg-ének hatása és gyógyító ereje. (Természettud.

Közlöny. VIII, 1876, p. 361—362).

22. Európai hasznos rovarok meghonosítása más világrészekben,

(ü. 0. VIII, 1876, p. 405-406).

23. A kolumbácsi légy. (Vasárnapi Újság. 1876, p. 329—330).

24. Barlangjaink állatvilága. (Fvárosi Lapok. XIII, 1876, p. 70—71).

25. A rovarvilág kolibrijei. (U. o. XIII, 1876, p. 103.)

26. A rét méhei. (U. o. XIII, 1876, p. 986-987. és 992—993).

27. A darázsok életébl. (U. o. XIII, 1876, p. 1212—1213).

28. A hangyák és barátaik. (A Budapesti Bazár melléklapja. XVII,

1876, p. 167 és 175).

29. A fürkészfélék szerepe a természetben. (Természet, VIII, 1876,

p. 71—75 és 88—91).

30. A gubacsdarázsok életébl. (U. o. VIII, 1876, p. 211—218 és

225—235).

31. A biharmegyei barlangok állatvilága. (Természettud. Szemle.

Nagyvárad, I, 1876, p. 201—205 és 224—229).

32. A díszdarázsok életébl, (ü. o. I, 1876, p. 361—363).

33. A darázsok életébl. (Orvos-természettud. Szemle. Nagyvárad,

II, 1876, p. 98—107 és 113-121).

1877.

34. A mézel méh érzékei. (Fvárosi Lapok. XIV, 1877, p. 127).

35. A világító rovarokról. (U. o. XIA^ 1877, p. 542—543).

36. A mézel méh életébl. (Természet. IX, 1877, p. 29—35 és

43-54).

37. Trois espéces nouvelles dAbeilles. (Petites Nouvelles Entom.

Paris, n, 1877, p. 109).

38. Biológiai jegyzetek. (Természetrajzi Füzetek. I, 1877, p. 23).

39. Új hártyaröpek a Nemzeti Múzeum gyjteményében. — Hy-

menoptera nova in collectione Musaei Nationalis Hungarici.

(U. 0. I, 1877, p. 87-92).

40. Új méhfajok a Nemzeti Múzeum gyjteményében. — Mellifera

nova in collectione Musaei Nationalis Hungarici. (U. o. I, 1877,

p. 231—235).

41. Bihar és Hajdú megyék hártya-, két-, reczés-, egyenes- és fél-

röpi. — Hymenoptera, Diptera, Neuroptera, Orthoptera et

Hemiptera Hungáriáé Comitatuum Bihar et Hajdú. (Magy. Tud.

Akad. Math. és Természettud. Közlem. XIV, 1877, p. 37—50).
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1878.

42. Adatok Zólyom és Liptó megyék faunájához. — Data ad faunám

Hungáriáé septentrionalis Comitatuum Zólyom et Liptó. (U. o.

XV, 1878, p. 223—238).

43. Espéces nouvelles du génre Eucera Latr. (Petites Nouvelles

Entom. Paris, II, 1878, p. 277—278).

44. Drei neue Schlupfwespen aus Ungarn. (Entom. Nachr. IV,

1878, p. 209-210).

45. Új méhfajok a Nemzeti Múzeum gyjteményében. — Mellifera

nova in collectione Musaei Nationalis Hungarici. (Természetrajzi

Füzetek. II, 1878, p. 15—22).

46. Új méhfajok a Nemzeti Múzeum gj^üjteményében. — Mellifera

nova in collectione Musaei Nationalis Hungarici. (U. o. II,

1878, p. 118-122).

47. Biológiai jegyzetek, (ü. o. II, 1878, p. 123—125).

48. Biologische Notizen. (U. o. II, 1878, p. 180—182).

49. A hártyaröp rovarok életjelenségeinek rövid vázlata. (Ter-

mészet. X, 1878, p. 325—327).

50. A kérészek életébl. (U. o. X, 1878, p. 319—321).

1879.

51. Zur Biologie einiger Chrysiden. (Entom. Nachrichten. V, 1878,

p. 82-83).

52. Újabb adatok Temesmegye hártyaröp faunájához. — Data

nova ad faunám hymenopterologicam Hungáriáé meridionalis

Comitatus Temes. (Magy. Tud. Akad. Math. és Természettud.

Közlem. XVI, 1879, p. 1—70).

53. Új méhfajok a Nemzeti Múzeum gyjteményében. — Mellifera

nova in collectione Musaei Nationalis Hungarici. (Természet-

rajzi Füzetek. III, 1879, p. 8-12).

54. Új hártyaröi3ek a magyar faunából. — Hj^menoptera nova e

fauna Hungarica. (U. o. III, 1879. p. 115-128).

55. Új méhfajok a Nemzeti Múzeum gyjteményében. — Mellifera

nova in collectione Musaei Nationahs Hungarici. (U. o. III,

1879, p. 233-240).

56. Jellemz adatok Budapest környékének hártyaröjD faunájához.
—

•
Data characteristica ad faunám hymenopterologicam regionis

Budapestinensis. (Gerlóczy és Dulácska, Budapest és kör-

nyéke. I, 1879, p. 364—386).

1880.

57. Új hártyaröpek a föld különböz részeibl. — Hymonoptera
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nova e variis orbis terrarum partibus. (U. o. IV, 1880, p.

267-274).

1881.

58. A magyar fauna másnej darazsai. (Heterogynidae faunae

Hiingaricae). (Magy. Tud. Akad. Math. és Természettud. Köz-
lemények. XVII, 1881, p. 1—96, 2 táblával).

59. Új hártyaröpek a föld különböz részeibl. — Hj^menoptera

nova e variis orbis terrarum partibus. (Természetrajzi Füzetek.

V, 1881, p. 29-37).

60. Synonymische Bemerkungen. (Entom. Nachr. VII. 1881, p.

18—20).

61. Drei neue Hymenopteren. (U. o. VII, 1881, p. 327—330).

1882.

62. A magyar fauna fémdarázsai. — Chrysididae faunae Hungaricae.

A M. T. Akadémia által a Vitéz-féle jutalommal kitüntetett

pályam. (A M. T. Akadémia III. osztályának különkiadványa.

Budapest, 1882, 2 táblával).

1883.

63. Literatura Hymenopterorum. (Természetrajzi Füzetek. VI, 1883,

p. 3-122).

64. A dougó-méhek életébl (Természettud. Közlöny. XV, 1883,

p. 505, ábrával).

65. Aus der Geschichte der Literatur der Goldwespen. (Entom.

Nacbr. IX, 1883, p. 136-139).

66. Zur geographischen Verbreitung der Goldwespen. (U. o. IX,

1883, p. 140-141).

67. Európai és másföldi új hártyaröpek. — Hymenoptera nova

europaea et exotica. (Magy. Tud. Akad. Értekezések a ter-

mészettud. körébl. XIII, 1883, p. 1—72).

1884.

68. Jellemz adatok Erdély hártyaröp rovarainak faunájához. (Ter-

mészetrajzi Füzetek. VIII, 1884, p. 185—186).

69. Characteristische Daten zur Hymenopteren- Fauna Siebenbür-

gens. (U. 0. VIII, 1884, p. 218-226).

70. Species generis Anthidium Fabr. regionis palaearcticae. (U. o.

VIII. 1884, p. 241—278).

71. Hermanphrodita rovarok a m. n. múzeumban. (Rovartani Lapok,
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I, 1884, p. 53—57, 1 ábrával. — Les Insectes hermaphrodites

du Musée national de Hongrie. (1. c. Sappl. p. VII).

72. Cserebogaraink, (ü. o. I, 1884, p. 118—122, 2 ábrával.) —Nos
hannetons. (1. c. Suppl. p. XIV).

•73. Kártékony bogáré a csajkó ? (U. o. I, 1884, p. 59—60).

74. A mvészméhekrl. (U. o. I, 1884, p. 181—184, 2 ábrával). —
Sur les Abeilles artistes. (1. c. Suppl. p. XXIV).

75. A lopó-darázsok életmódjáról. (U. o. I, 1884. p. 82— 83). — Sur

les moeurs des Pelopoeus. (1. c. Suppl. p. XI).

76. Két méhfaj kölcsönös viszonya egymáshoz. (U. o. I, 1884, p.

20—21). — Relation mutuelle entre deux espéces d'abeilles

(1. c. Suppl. p. IV).

77. Jellemz adatok Erdély hártj^-aröp rovarainak faunájához.

(Data characteristica ad faunám Hymenopterologicam Transsil-

vaniae). (Magy. Tud. Akad. Math. és Természettud. Közlem.

XIX, 1884, p. 383-898).

1885.

78. Species novae vei minus cognitae generis Pepsis Fabr. (Ter-

mészetrajzi Füzetek. IX, 1885. p. 236—271).

79. Egy fazekas-darázsról. (Rovartani Lapok. II, 1885, p. 15—16,

ábrával). — Description du nid de l'Agenia puuctum Vanderl.

(1. c. Suppl. p. II).

80. Egy elcsúfított áldozat. (U. o. ÍI, 1885, p. 106-107, ábrával).

81. Két érdekes fa-rontó darázs. (U. o. II, 1885, p. 147—148). —
Découverte des Sirex fantoma Fabr. et augur KI. dans le dé-

partement de Máramaros, nouvelles pour la fauné hongroise.

(1. c. Suppl. p. XXI).

82. A fürkészdarázsok életébl. (Természettud. Közlöny. XVII,

1885, p. 16—21, 9 ábrával).

83. Adatok Magyarország fürkészdarázsainak ismeretéhez. (Data

ad cognitionem Ichneumonidarum Hungáriáé). I. Ichneumones
Wesm. (Magy. Tud. Akad. Math. és Természettud. Közlem.

XX, 1885, p. 53—144, 1 táblával).

1886.

84. Hártyásszárnyúak (Hymenoptera). (Helyrajzi eailékm a magy.

orv. és természetvizsg. 1886. évi Buziás-Temesvárott megtartott

.yvXIII. vándorgylésére. Temesvár, 1886, p. 137—143).

85. Legyek (Diptera). (U. o. p. 152—157).

d6. Reczésszárnyúak (Neuroptera). (U. o. p. 157—158).
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87. Eg-yenesszárnyúak (Orthoptera). (U. o. p. 159— 161).

88. A magyarországi fa- rontó darázsok. I—V. (Rovartani Lapok.

III, 1886, p. 9— 13, 38-42, 67—73, 98—106, 113-120, ábrával).

Les Siricides de la Hongrie. I—V. (1. c. Suppl. p. III, VI,

XI—XII, XIII-XIV, XV—XVII).

89. Species aliquot Tenthredinidarum novae. (Entom. Nachr. XII,

1886, p. 2-3).

, 1887.

90. Studia synonymica. (Természetrajzi Füzetek. XI, 1887, p. 12—20).

91. Species trés novae generis Anthidium Fabr. (U. o. XI, 1887,

p. 28—29).

92. Eine neue Goldwespen-Art und Varietát aus Deutschland.

(Entom. Nachr. XIII, 1887, p. 291).

1888.

93. Az idei sáskajárásról. (Természettud. Közlöny. XX,
329-343, ábrával).

1889.

94. Monographia Ohrysididarum orbis terrarum universi. Földünk

fémdarázsainak magánrajza. (A. Magy. Tud. Akad. különkiadvá-

nya. Budapest, 1889, 2 táblával).

95. Monographia Ohrysididarum orbis terrarum universi. [Kivonat].

(Math. és Terraészettud. Értesít. VII, 1889, p. 178).

96. Monographia Ohrysididarum orbis terrarum universi. (Entom.

Nachr. XV, 1889, p. 345-353).

97. Oatalogus Ohrysididarum Europae et confinium, (Math. u.

Naturwiss. Berichte aus Ungarn. VII, 1889).

1890.

98. Additamentum primutn ad Monographiam Ohrysididarum orbis

terrarum universi. (Természetr. Füzetek. XIII, 1890, p. 45—66).

1891.

99. Tenthredinidae et Siricidae novae. (Természetr. Füzetek. XIV,

1891, p. 155-159).

100. Újabb adatok Biharmegye molluscafaunájához. (Magy. orvos,

és természetvizsg. XXV. vándorgylésének munkálatai. Buda-

pest, 1891, p. 445—446).
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1892.

101. A méhfélék életérl. (Természettud. Társulat Emlékkönyve.

1892, p. 548-558).

102. Hymenoptera in expeditione Comitis Belae Széchenyi in China

et Tibet a Dom. G. Kreitner et L. Lóczy anno 1879 collecta.

(Természetr. Füzetek. XV. 1892, p. 126—131).

103. Additamentum secundum ad monographiam Chrysididarum

orbis terrarum universi. (U. o. XV, 1892, p. 213—240).

1894.

104. Species novae vei minus cognitae generis Pepsis Fabr. (Publi-

catio secunda). (Természetr. Füzetek, XVII, 1894. p. 1—14).

105. E fauna Apidarum Hungáriáé. (U. o. XVH, 1894, p. 34—37).

1895.

106. Hymenoptera parasitica educata in collectione Musaei Nationa-

lis Hungarici. (Természetr. Füzetek. XVIII, 1895, p. 67—72).

1896.

107. Species Hymenopterorum magnificae novae in collectione Musaei

Nationalis Hungarici. (Természetr. Füzetek. XIX, 1896, p. 1— 8,

egy táblával).

108. Egy lepke érdekes története. (U. o. XIX, 1896, p. 125—127, egy

táblával).

109. Die interessante Geschichte eines Schmetterlinges. (U. o. XIX,

1896, p. 225-227, mit 1 Tafel).

1897.

] 10. Species septem novae generis Euglossa Latr. in collectione

Musaei Nationalis Hungarici. (Természetr. Füzetek. XX, 1897,

p. 442-446).

111. Hymenoptera nova e fauna htingarica. (U. o. XX, 1897, p.

644-647).

112. Hymenoptera. (A Magyar Birodalom Állatvilága. Fauna Regni

Hungáriáé. 1897, p. 1—113).

113. Az újguineai hangyákról. (Rovartani Lapok. IV, 1897, p.

107—108, két ábrávai).

114. Hymenoptera e China et Tibet. (Gróf Széchenyi Béla kelet-

ázsiai útjának tudományos eredményei. II, 1897, p. 657—663).
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1898.

115. Magyarország Hymenopterái. ^ Ungarns Hymenopterön. (Ter-

mészetr. Füzetek. XXI, 1898, p. 153-163).

116. Species novao generis Euglossa Latr. et Epicharis Klug. (U.

0. XXI, 1898, p. 497—500).

117. Magyarország Hymenoptera-faunája. (Rovartani Lapok, V,

1898, p. 171— 175).

118. Hymenoptera. (Wissenschaftliche Ergebnisse der Reise des

Grafen Béla Széchenyi in Ostasien. 1877—1880. Wien, 1898.

II. Bd. p. 511-518).

1899.

119. Species novae generis Centris Fabr. in collectione Alusaei

Nationalis Hungarici. (Természetr. Füzetek. XXII, 1899, p.

251—255).

120. Species Chrysididarum novae in collectione Musaei Nationalis

Hungarici. (U. o. XXII, 1899, p. 483-494).

121. Troides (Ornithoptera) Elisabethae Regináé n. sp. (Diagnosis

praecursoria). (U. o. XXII, 1899, p. 114-115). [Dr. Horváth

GÉzÁ-val].

122. Pseudoneuroptera. (A. Magyar Birodalom Állatvilága. — Fauna

Regni Hungáriáé. 1899, p. 23-32).

123. Neuroptera. (U. o. 1899, p. 33-44).

124. Ungarns Hymenoptera. (Math. u. Naturwiss. Berichte aus

Ungarn. XV, 1899, p. 115-121).

125. Xantus János 1. t. emlékezete. (Akadémiai Emlékbeszédek. IX.

köt., 9. szám, 1899, p. 231—258).

126. Magyarország Neuropterái. (Akadémiai Értesít. X, 1899, p.

516-521).

1900.

127. Magyarország Neuropterái. — Ungarns Neuropteren. (Termé-

szetr. Füzetek. XXIII, 1900, p. 109-116).

128. Siricidarum species duae novae. (U. o. XXIII, 1900, p. 126—127).

129. Les espéces du génre Troides appartenant aux collections du

Musée National Hongrois. (U. o. XXIII, 1900, p. 160—165,

három szines táblával). [Dr Horváth GÉzÁ-val].

130. A Magyar Nemzeti Múzeum Troides-gyüjteménye és Erzsébet

királyné pillangója. (Math. és Természettud. Értesít. XVIII,

1900, p. 97—101). [Dr. Horváth GÉzÁ-val].

131. Délmagyarország Neuropterái, (A magyar or\^osok és termé-
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szetvizsg. XXX. vándorgyül. munkálatai. Budajoest, 1900, p.

599-608).

132. Magyarország Neuropterái. (Rovartani Lapok. VII, 1900, p.

31—34).

133. A Hymenopterák gyjtésérl. (U. o. VII, 1900, p. 70—72 és

128-129).

134. A legnagyobb nappali pillangók. (U. o. VII, 1900, p. 89—93).

1901.

135. A rovarokról. (Természettud. Közlöny. XXXIII, 1901, p,

153-165).

136. Hymenopterák, — Hymenopteren. (Zichy Jen gróf harmadik
ázsiai utazása. II. köt., 1901, p. 121— 171). [Szépligeti GYz-velJ.

137. Gróf Neuhaus Emil. (Rovartani Lapok. VIII, 1901, p. 93—95).

138. A Deilephila Nerii életéhez. (U. o. VIII, 1901, p. 109—110);

1902.

139. Species aliquot Chrysididarum novae. (Természetr. Füzetek.

XXV, 1902, p. 339-346).

140. Chrysididae in Africa meridionale a Dre H. Brauns collectae.

(U. 0. XXV, 1902, p. 536-572).

141. Hymenopterák. (A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene.

Budapest, 1902, p. 243—244).

142. Neuropterák. (U. o. p. 250).

143. A M. N. Múzeum Hymenoptera-gyjteménye. (Rovartani Lapok.

IX, 1902, p. 201—204).

1903.

144. Species novae vei minus cognitae generis Synagris Latr. (Ann.

Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 503—508).

145. A M. N. Múzeum Neuropterái. (Rovartani Lapok. X, 1903, p.

36-38).

1904.

146. A lepkék magyar elnevezésének kérdéséhez, (Rovartani Lapok,

XI, 1904, p. 120—121).

147. Chrysididae in Africa meridionali a Dro H. Brauns collectae,

n. (Annales Mus. Nat. Hung. II, 1904, p. 403—413).

148. Siricidarum species quinque novae. (U. o. II, 1904, p. 496—498),

149. Observatió de Clepte aurora Smith. (U. o. II, 1904, p, 565—569).
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150. Ueber die Gattung Clavellaria Oliv. (Zeitschr. f. Hymenopter-
ologie u. Dipterologie. IV, 1904, p. 350—352).

1905.

151. Rhyssae sociarumque species in collectione Miisei Nationalis

Hungarici. (Annales Mus. Nat. Hung. III, 1905, p. 1—20).

1906.

152. A méhfélékrl. (Rovartani Lapok. XIII, 1906, p. 1—6).

153. Vespidarum species quattuor novae. (Ann. Mas. Nat. Hung",

IV,1906-, p. 197—200).

1907.

154. Lepkebábokban élsköd fémdarazsakról. (A Magyar orvosok

és természetvizsg". XXXIV. Pozsonyban tartott nagygylésének
munkálatai. 1907, p. 233—234).

1908.

155. Chrysididen von Madagascar, den Comoren und Ost-Afrika.

(Voeltzkow : Reise in Ost-Afrika in den Jahren 1903—1905.

Bánd II, 1908, p. 256-263).

156. Chrysididae in Africa meridionali a Dre H. Brauns collectae.

Publicatio tertia. (Ann. Mus. Nat. Hung. VI, 1908, p. 505—526).

157. Species trés magniíicae generis Euglossa. (U. o. VI. 1908, p.

581-582).

158. A lepkebábokban élésköd féradarázsokról. (Rovartani Lapok.

XV, 1908, p. 5-6).

1909.

159. Chalastogastra nova in collectione Musei Nationalis Hungarici.

(Ann. Mus. Nat. Hung. VII, 1909, p. 1—39).

160. Chrysididae Klugianae. (U.o. VII, 1909, p. 398-408).

161. Chrysididae in Territorio Syr-Dariae a Leone Wollmann col-

lectae. (Archívum Zoologicum. I, 1909, p. 1—9),

1910.

162. A magyarországi dongóméhekrl-. (Bombi et Psithyri Hungáriáé).

(Rovartani Lapok. XVII, 1910, p. 3—4).

163. Über Oryssus uuicolor Latr. und eine nahe verwandte neue

Art aus Kroatien. (Ann. Mus. Nat. Hung. VIII, 1910, p. 160—162).
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Magyarországi új Homoptera.
Dr. Horváth GÉzÁ-tól.

A magyarországi kabóczák közt van már egy faj, mely Mocsárt

Sándor érdemes entomologusunk nevét viseli. Ez a Delpliax Mocsánji

nev Fiilgorida-faj, melyet 1897-ben Szegedrl írtara le (Természet-

rajzi Füzetek, XX. p. 624), és mely azóta még Budafokról és Isa-

szegrl is megkerült.

A jelen alkalommal egy Jassida-fajt szándékozom ugyancsak

MocsÁRY Sándor barátunk tiszteletére elnevezni. E fajt 1908 szeptem-

ber 16-án a Mehádiát környez erdkben fedeztem fel, a hol az a

Herkulesfürd felett emelked Csórics-magaslaton és pedig ennek a

Cserna felé hajló oldalán a Daciylis glomerata levelein nagy mennyi-

ségben volt található. Egy része akkor még csak nympha-stádium-

ban volt, de legnagyobb része már teljesen ki volt fejldv^e, st némely

példányok párosodtak is.

Erythroneura 3Iocsáryi n. sp.

Elongata, angusta, flavo-albida, nitidula ; capite cum oculis

pronoto paullo latiore, vertice antice obtuse rotundato-producto,

medio quam lateribus distincte longiore et latitudiae sua fere dimidio

breviore, saepissime prope apicem punctis doubus parvis obsoletis

fuscescentibus notato; fronté latitudinesua superiore circiter Vs longiore,

tota impicta vei interdum utrinque versus latéra striolis transversis

obsoletis fascis signata, marginibus lateralibus rectis; clypeo plerumquo

plus minusve infuscato
;
pronoto vertice 3/4 longiore et longitudine

sua duplo latiore, antrorsum vix angustato ; scutello prope angulos

basales maculis duabus elongato-triangularibus nigris notato et apice

nigro ; elytris longe pone apicem abdominis estensis, albido-hyalinis,

albido-venosis, clavo fere totó hmboque costali corii dilute flavis,

area apicali tertia apice parum dilatata ; alis fusco-vénosis ; dorso

abdominis magnam ad partém nigro vei nigricante
;
pedibus flavo-

albidis, unguicalis nigricantibus. Long. corp. 2V4—2V2, cum elytris

31/4-31/2 mill.

cf . Valvula genitali nulla ; laminis genitalibus elongatis, basi

parallelis, pone médium leviter, deinde fortiter angustatis, apice

acuminatis et recurvatis, triente apicali nigris.

$. Segmento ventrali ultimo postice recto ; vagina segmento

hoc saltem duplo et dimidio longiore, recurv^ata, nigra, apice

exserta.

Hungária meridionalis : Mehadia (Mus. Hung.). Specimina

numerosa prope thermas Herculis in foliis Daciylidis glomeratae légi.
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Species haec generis, Jassidarucb Erythroneura Fitch {Zíjgina

FiEB.) quoadpioturas í^. 5c;í/eWariH.-ScH. {serpentinae^LvYS,\Ju.). similis,

sed statura paullo majoré, colore flavo-albido, vertice magis producto

fasciolis duabus transversis fuscis destituto, pronoto et elytris impictis

ventreque totó vei fere totó pallido differt.

Ausztrália egy új Erotylidájáról.

Irta : Csíki Ern.

Az egész földkerekségen elterjedt Erotylidák leginkább a meleg

égöv lakói, Európának, illetleg a palearktikus tájnak és Ausztráliá-

nak bellük nagyon kevés jutott. Külalak és sznipompa tekinteté-

ben els hel3'en Közép- és Dél-Amerika gazdag faunája áll, a mely-

hez képest Dél-Ázsia és Közép-Afrika Erotylidáinak nagyon szerény

hely jutott. így vagyunk az Aulacocllus-i'VQmm.QX is, a mely mint az

ó-világ sajátja kevésbé feltn fajokat foglal magába. Legtöbb fajuk

egyszm kék vagy fekete és csak az indo-ausztráliai archipelágus

mutathat fel néhány élénkebb színezdés fajt. Ezek közé tartozik

az alább leírt faj is, mely azonfelül azért is érdekes, mert az Aulaco-

chilus els képviselje Ausztráliából.

Aulacochilus 3Iocsáryi Csíki, n. sp.

Oblongus, niger, nitidus, subtus piceus, abdomine rufo, palpis

rufo-ferrugineis, antennis (clava excepta) tarsisque rufescentibus,

elytris circulo sanguineo, ad suturam interrupto, ornatis. Capite subti-

liter et parce punctato, oculis subtiliter reticulatis. Pronoto paulo

Convexo, longitudine duplo latiore, ad apicem versus angustato, lateri-

bus arcuatis, angulis posticis rectis, angulis anticis rotundatoobtusis

et paulo prominulis. Elytris convexis, striato-punctatis, interstitiis

disperse et subtilissime punctatis. Metasterno abdomineque subtiliter

et non dense punctatis. Long. 6-5—7 mm.
Australia occidentalis.

Az új fajt MocsÁRY Sándor tiszteletére neveztem el.
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Új szöcskefaj a Kaukázusból.

Irta : Kuthy Dezs.

A Magyar Nemzeti Múzeum gyjteményében egy érdekes

szöcskefélét találtam, mely a Kaukázusból való és melyet Mocsáry

Sándor ajándékozott nemzeti intézetünknek. Ezt az újnak bizonyult

fajt írom le alábbiakban, egyúttal felajánlván azt ünnepl kedves

kollegám és barátomnak, kinek nevérl neveztem el.

Bradyporus 3£ocsáryi Kuthy n. sp.

cf. Corpore magnó et robusto, fulvo-castaneo, capite supra et

pronoto superne, hujus etiam lateribus, obscure aeneis, dorso abdo-

minis aeneo-micante. Costis lateralibus pronoti roseo-ílavis, postice

ad marginem basalem maculis trinis parvis nigris pictis. Segmentis

dorsalibus abdominis margine apicali maculis nigris et ílavis ornatis.

Capite pronotoque fortius, abdomine supra subtilius irregulariter rugu-

losis. Antennis castaneis, articulis 1— 17 pallide flavis, annulo api-

cali obscuriore ornatis. Prosterno bispinoso, meso • et metisterno loba-

tis. Femoribus extus pallidis, irregulariter uigro-maculatis, intus plus

minusve nigro-castaneis. Abdomine segmonto ultimo medio jjrofunde

irapresso, lamina supraanali subrotundata ; cercis pallidis, c^dindricis,

validis, brevibus, basi dente obtuso armatis. Longitudo corporis 5ö

mm., pronoti 16 mm., femoribus posticis. 18 mm.
Caucasus (Mus. Hung.)

In honorem Alexandri Mocsáry denominavi.

Species haec, quam pronoti costis lateralibus roseo- flavis exi-

mia, Br. dasypo Ilijg. affinis, sed corpore robustiore, aliter colorato,

fortius ruguloso cercisque validioribus bene differt.
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Magyarország

szárnyatlan és csökevényes szárnyú legyei.

Irta : Dr. Kertész Kálmán.

Mai ismereteink alajDJán feltehetjük, hogy a legyek szárnj'-atlan-

sága, illetve a szárnyak csükevényessége nem si állapot, hanem

visszafejldés.

Az okok, melyek ezt a visszafejldést elidézték, csak részben

ismeretesek. Hogy a Braula, a Melopliagus és a Ntjcteribíidák szárnyai-

kat teljesen elvesztették, az kétségtelenül élsköd életmódjuknak a

folyománya. Ugyanez az oka annak is, hogy a Lipoptena cervi ns-
ténye az év elrehaladottabb szakában, október végén vagy novem-

ber elején, szárnyait elveszti s mint szárnyatlan alak telel át a szarvas,

vag3^ az z bundájában.

Azonban hogy mi okozza, hogy egyes fajok szárnj^-ai állandóan

csökevényesek, arra megfelelni nagyon nehéz.

Általános a nézet, hogy itt a szél játszik nagy szerepet. Rende-

sen a Kerguelen- szigetek faunáját hozzák fel példának, a hol a leg-

több rovar csökevényes szárnyú, Azt mondják, hogy ezeken a szige-

teken a szél ereje oly nagy, hogy a felrepül rovart menten a ten-

gerbe sodorja. Minthogy tehát a rovarnak nincs szüksége szárnyaira,

azok elcsökevényesednek. Mindazonáltal ezzel kapcsolatban fölmerül

a kérdés, miért nem általános az a jelenség, miért vannak ott rende-

sen fejldött szárnyú rovarok is ? Erre a kérdésre, melynek kulcsát

talán az életmódban kell keresnünk, a biológiai megfigyelések eddigi

csekély száma miatt még nem felelhetünk.

Az Európában él szárnyatlan és ' csökevényes szárnyú legyek

száma a fejlett szárnyúakéhoz képest elenyészen csekély s ezeknél

igazán semmi okát sem tudjak a jelenségnek adni. Megtaláljuk ket
télen és nyáron, északon és délen, sikon és hegyen eg3^aránt.

Méginkább összekuszálja a kérdést az is, hogy egy esetben a

hím szárnya csökevényes s a nstényé rendes, más esetben fordítva,

a nstényé csökevényes s a hímé rendes. A csökevénj^es szárnyú

fajoknál azonban a csükevén3^esség mértéke sem állandó, mert egy

fajon belül változó, de a rendes alakot a szárny sohasem éri el. Itt

tehát egy bizonj'-os irányzatot látunk, mely egy bizonyos csapáson

halad, de nem tudjuk határozottan megmondani, hogy a magasabb

fejlettség, vagy a fokozottabb csökevényesedés felé-e ? Ámbár való-

szín, hogy az utóbbi felé, ez mégis nyilt kérdés, melja-e a felelettel

egyelre adósoknak kell maradnunk.

A mi a szárnyak visszafejldését illeti, az kétirányú, t. i. hosz-

sz?.nti- és harántirányú. Az els esetben a szárnyak megrövidülnek,

a második esetben megkeskenyednek.
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Ha azt a kérdést vetjük fel, hogy a szárnyatlanság melyik irány-

nak a végeredménye, arra azt kell felelnünk, hogy valószínleg mind a

ketté. Az élsködkre nézve a fecske élsdije, az Oxypterum hirun-

clinis nyújt némi támpontot, keskeny, hegyes szárnyaival, melj'^ek id-
vel valószínleg szintén teljesen vissza fognak fejldni. De nincs ki-

zárva az az eset sem, hogy ezek a legyek eleinte csak idleges ekto-

paraziták voltak s bizonyos idszakban éjDpen úgy vesztették el szár

nyaikat, mint manapság a Lipoptena cervi, mig végre állandó éls-

ködkké válva, szárnyuk többé ki sem fejldött.

Másképpen áll azonban a dolog, ha a szabad természetben él
fajokat tekintjük. Ezeknél a szárnyak mind a két irányban csökevé-

nyesednek s éppen emiatt már teljességgel nem tudunk arra felelni,

hogy mi módon vesztette el azokat a CMonea vagy az Aptilotus.

Hazánkból eddig 9 családból 12 nembe tartozó 18 szárnyatlan

és csökevényes szárnyú fajt ismertünk s ezek a következk

:

Tipulidae.

CMonea araneoides Dalm,

Mindkét ivar szárnyai hiányoznak, a rezgetyük fejlettek.

MolopMlus ater Meig.

A hím szárnyai többé-kevésbbé csökevényesek.

JBibionidae.

Penthetria holosericea Meig.

A hím szárnyai csökevényesek.

JEinpididae.

Tachista micropiera Lw,

A nstény szárnyai csökevényesek.

JBorboridae.

Aptiloius paradoxus Mik.

Mindkét ivar szárnyatlan, a rezgetyük is hiányzanak.

Chloropidae.

ElacMptera hrevipennis Meig.

Mindkét ivar szárnyai többé-kevésbbé csökevényesek

rövidek,

ElacMptera liungarica Beck.

Az egyetlen ismert példány szárnyai feltnen rövidek.

Geomyzidae.

Anilíomyza sahulosa Hal.

Mindkét ivar szárnyai csökevényesek, keskenyek, hegyesek.
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Hippohoscidae.

Sienopteryx hirundinis L.

Mindkét ivar szárnya keskeny, hegyes.

Lipoptena cervi L.

A nstény szárnyát sz vége felé elveszti.

MelopJiagus ovinus L.

Mindkét ivar szárnyatlan, st a rezgetyük is hiányzanak.

Nycteribüdae.

Penicillidia Dufourii Westw.
Penicíllidia conspicua Speis.

Penicillidia Nattereri Kol.

Nyderibia (Acrocholidia) vexata Westw.

Nyderibia (Listropodia) Blasii Kol.

Nyderibia (Siylidia) hiarticidata Herm.

A Nyderibiidae család valamennyi faja denevéreken éls-

ködik, szárnyaik nincsenek, rezgetyüik azonban fejlettek.

Bratilidae.

Braula coeca Nitzsgh.

Szárnyatlan, rezgetyje is hiányzik. A méh külélsdije.

Ez a jegyzék azonban semmiesetre sem teljes. Eltekintve azok-

tól a fajoktól, melyek a környez országokból ki vannak mutatva s

s valószínleg nálunk is élnek, rámutatok a Nyderibiidae család

aránylag kevésszámú fajára. Hogy a denevérek ezen külélsdiei

nálunk nagyobb számban fordulnak el, kétséget nem szenved, de

aránylag nehezen szerezhetk meg.

A fent felsorolt 18 fajhoz még egy új járul, melyet 1910

június havában a Bucsecsen. kb. 2000 m. magasságban egy hóval

övezett sziklán gyijjtöttem s a melyet Mocsáry Sándor igazgatór

úr tiszteletére neveztem el abból az alkalomból, hogy immár 40 év

óta lankadatlan buzgalommal és kiváló eredménynyel szolgálja a

magyar rovartant.

Az új faj az EpJiydridae család Philygriá nemébe tartozik.

Ebbl a családból több csökevényes szárnyú fajt ismerünk. Az

Apetaenus litoralis Eaton, mely nézetem szerint a Phycodromidae

családba jobban volna beilleszthet, az Amalopteryx maritima Eaton-

nal a Kerguelen szigeteket lakja; a ScatopMla curtipennis Beck.-í

Argentiniából, a Chamaebosca microptera SpEis.-t Chilébl és a

Poecilostenia decemguttata Bezzi-í Nyugatafrikából irták le.

Az érdekes új faj ismertetjelei a következkben foglalhatók

össze :
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PMlygria 3Iocsáryi n. sp.

Triangulum ocellare brunneo-cinereum, quain in ceteris spe-

ciebus május, totam fere frontem tegens, duas maculas nigro-

brunneas ad ocularum raargines tantutn relinquens, qoae trianguli

aequilateri instar basim ad antennás et verticem ad ocellorum alti-

tudinem habent ; maculae triangulares istae margine cinereo-

lutescente praebent. Epistoma tomento laevi ex cinereo lutescente

tectum, genae et peristomium cinerea. Antennáé nigrobrunneae,

cinereo micantes ; articulus tertius paullo longior quam latus, extus

rotundatus ; arista nigrobrunnea, subtus tenuiter pubescens, supra

apicem versus brevissime pectinata (quod tantum microscopii auxilio

perspiciendum est, dutn sub simplici lente arista prorsus nuda

videtur). Occiput cinereum. Thorax dilute brunneo-cinereum, vittis

tribus obscurioribus exornatum, quarum intermedia scutellum attingit,

exteriores ver ante scutellum evanescunt; inter vittas istas obcuras

striae duae dilute cinercae observantur, quae tamen ultra médium
non prodeunt ; bumeri, regiones notopleurales atque maculae duae

parvae ante scutellum, quoque cinerea sant. Macrochaetae dorso-

centrales validae trés, duo graciliores praeterea praepositae ; setulae

acrostichales uniseriatae. Scutellum ex cinereo brunneum, ad latéra

et ad apicem cinereum ; macrochaetae scutellares quatuor, quarum
apicales decussatao. Abdomen quadriannulatum, viridescenti-aeneum,

cinerei tomentosum, pilis parvis sparsis nigris hirsutulum ; segmenta

dua ultima quam anteriora distincte magis nidita ; segmentum tertium

fere duplo longius quam sccundura. Pedes nigri, tarsorum articuli

quatuor ultirai obscure rufescentes. Alao plus minusve abbreviatae,

fusco maculatae. Costa usquo ad venam quartam producta ; véna

secunda breviuscula, ideoque costae segmenta secundum et tertium
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fere aequilonga
;
quinta ante marginem desinens ;

venae transversae

non approximatae, posterior longe pono alae médium sita et ab

anteriore longitudine sua duplo distans, Cellula costalis praeter

basim nigricans ; macala eloDgata in cellula submarginali, maculae

fere triangulares singulae in cellulis posterioribus prima et secunda

et cellulae posterioris tertiae dimidia inferior pars quoque nigri-

cantes sünt. Venae transversae nigricante marginatae, posterior

tamen minus quam anterior. Halteres fuscescentes.

Long. corp. mm. 1-5— 1-7
; alar. 0-6—0 9.

Hungária orientális : Bncsecs. (Mus. Hung. et Vindob.)

Specimina nonnuUa die 6 Junii 1910, in altitudine 2000 m. in

pariete lapidea prope nivem collecta.

In família Ephydriclarum species alis abbreviatis rarius occur-

runt, ac fere omnes in hemisphaero australi tantum obviae, ex.

gratia Apetaenus litoralis Eaton ex insulis Kerguelen (qui tamen

melius ad familiam Phijcodromidarum adscribendum est), Scatopliüa

mrtipennis Becker ex Argentinia, Cliamaeboscá microptera Speiser ex

Chile ; apud Amalopteryx marüima Eaton ex insuUs Kerguelen et

Poecilosfenia decemguttata Bezzi ex Africa australi alae longae et valde

angustatae sünt.

A fejtet háromszöge barnás-szürke, az eddig ismeretes fajo-

kénál jóval nagyobb, a mennyiben, — két egyenlszárú háromszög-

alakú rész kivételével, — csaknem az egész homlokot elfoglalja. A
két említett, sárgás- szürkén szegélyezett háromszög a szemek mellett

fekszik, feketés-barna, alapja a csápok felé, csúcsa a fejtet felé irá-

nj'ul s csaknem az egyszer szemekig nyúlik. Az ajakpaizs molyhos,

sái-gás- szürke, a pofat és a pofavég szürke. A csápok feketés-

barnák, a molyhos szrözettl szürkén csillogók ; a harmadik

íz magasságánál valamivel hosszabb, elül kerekített; a csápserte

feketés-barna, tövétl közepéig kissé pelyhes, innen pedig hegyéig

fésszeren elrendezkedett rövid szrökkel borított, — a serte sz-

rözése azonban csak mikroszkóppal látható, kézinagyító alatt teljesen

csupasznak látszik. A nyakszirt saürke. A tor háta világos barnás-

szürke, három sötétebb hosszanti sávval, melyek középsje a paizsot
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eléri, míg a két széls hátrafelé mindinkább keskenj^edik s még a

paizs eltt eltnik. A három hosszanti sáv között két világos-szürke

sáv látszik, melyek azonban a tor hátának csak közepéig érnek. A
váll, a notopleuralis tájék és két kis folt a paizs eltt szürke. A há-

rom erteljes dorsocentrális serte eltt még két kisebb ötlik sze-

münkbe. Az akrostikális serték egy sorba rendezdtek. A paizs

szürkés-barna, széle és csúcsa szürke ; négy sertéje közül a csúcson

állók keresztezik egymást. A potroh négy gyrbl áll ; a gyrk
zöldes érc/fényét barnás-szürke molyhos szrözet tompítja, mely

utóbbi között fekete, szétszórtan álló apró serték is láthatók. A két

utolsó gyr fényesebb a két elsnél. A harmadik gyr csaknem

kétszerte hosszabb a másodiknál. A lábak feketék, a lábfej négy

utolsó íze sötét vöröses-barna. A szárny többé-kevésbbé csökevényes,

foltos. A szegélyér a negyedik hosszanti érig terjed ; a második

hosszanti ér meglehetsen rövid, minek következtében a második és

harmadik szegélyszelvény körülbelül egyenl. Az ötödik hosszanti ér

nem éri el a szárny szegélyét. A két harántér nincs nagyon közel

egymáshoz, a hátalsó jóval a szárny közepén túl fekszik ; a kettejük

között lev távolság csaknem kétszer oly hosszú, mint a hátulsó.

A sugársejt, tövének kivételével feketés-barna ; ugyanilyen az alsó

szegélysejtben egy hosszúkás, az els és második hátsó szegélysejt-

ben egy-egy háromszögalakú folt, valamint a harmadik hátsó sze-

gélysejt egész alsó része is. A két harántér feketésen szegélyezett,

de a hátulsó kevésbbé, mint a rendes. A rezgetyk barnásak.

Hossza 1-5— 1"7 mm. ; a szárny hossza 0-6— 0'9 mm.
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A Brenthidák egy új alakja Halmahera

szigetérl.

Irta : Dr. Bolkay István.

Leptorrhynchus Mocsáryi Bolkay, n. sp.

L. liiiecui Fasc. similis sed differt : corpore maiore, parte basali

parte api/3ali rostri longiore (4 : 1), sulco longitudinali capitis ante

basim interrupto, elj^tris brevioribus, latioribiis et apice in processum
(fig-. h) introrsum cur^atum prodüctis, femoribiis posticis usque ad

apicem elytrorum extensis. Long. 43—46 mm.
Ins. Halmahera (2 cf, Mas. Hung.)

Speciam novam in honorem Alexandri Mocsárt denominavi.

Ez az új ormányos bogár színre nézve megegyezik az új-gui-

neai L. lineáris Pasc. nev fajjal, melynek különben legközelebbi

rokona is. Egyébként attól a következkben tér el : termete nagyobb,

a b

a = Leptorrhynchus lineáris Pasc. ; b = Leptorrhynchus Mocsáryi n. sp.

szárnyfedcsúcsa (apex elytrorum).

az ormány trésze hosszabb mint csúcsrésze (4 : 1) [L. linearis-nsd

3"5 : 1], a fejtet középs hosszanti barázdája a t eltt megszakított

{L. linearis-nál végig éles), a szárnyfedk szélesebbek és rövidebbek,

alig két és félszer hosszabbak mint az eltör (7 : 16"5), míg a L.

lineáris szárnyfedi épen háromszor oly hosszúak mint az eltör

(5 : 15). A szárnyfedk a csúcson hengeres nyulványnyal végzdnek,
meljmek hegye befelé görbült (ö kép), ez a nyúlvány a másik faj-

nál inkább lándzsavég-alakú (a kép). Jellemz bélyege az új fajnak

az is, hogy a hátsó czombok vége eléri a potroh végét, míg a L.

linearis-nú azt meg sem közelíti, csak a második haslemez közepéig

terjed. Hossza 43—46 mm.
Hazája Halmahera szigete, a honnan 2 cP példány vanaMagyar

Nemzeti Múzeum gyjteményében. Ezt az új fajt nagynev hymeno-
pterologusunk, Mogsáry Sándor úr tiszteletére neveztem el.
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Új hangya Új-Guineából.

Irta : Szabó József.

Daczára annak, hogy Bmó Lajos új-guineai gyjtésébl a

hangyák legnagyobb részét már Emery feldolgozta, mindamellett akad

még egy-egy új faj mint az alább leírt Cryptopone^ mel3'et Mocsáry

Sáxdor nemzeti múzeumi igazgató-r úr tiszteletére neveztem el.

Cryptopone 3Iocsáryi Szabó n. sp. (fig.)

Ojyemria : Flava, paulo nitida, antennis, mandibuiis pedibusque

pallidioribus. Capite confertim, thorace abdomineque rarius punctatis.

Corpore dense et brevissime pubescente, clypeo margine ciliato,

abdomine postice piloso. Capite elongato, latitudine circiter quarta

parte longiore, antrorsum aliquantum angustiore, postice truncato,

angulis posticis rotundatis. Oculis minutis ad V0 longitudinis laterum

Cryptopone Mocsáryi n. sp. a latere et caput a fronté viso.

(Az állat teste oldalról és feje elülrl nézve).

capitis sitis. Mandibuiis brevibus, apice dentibus tribus majoribus,

postcrioribus obtusis armatis. Antennarum scapo brevi, fere ad -/a

partes longitudinis capitis extenso, funiculo basi tenui, articulis anto

clavam quadriarticulatam et valde incrassatam brevissimis. Thorace

dorso subrecto, pronoto rotundato, superne viso in regioné suturáé

meso-epinotalis vix coarctato, sutura pro-mesonotali distincta, meso-

epinotali obsoleta, angulo inter paginam basalem et deciivem distincto,

epinoti pagina paulo sinuosa. Petioli squama superne vix attenuata,

paginis antica posticaque subparalellis. Abdominis segmentum post-

petiolare antice leviter concavum. Long. 1—1'2 mm.
Cr. tenui Em. proxima, sed differt : corpore minre, antennarum

scapo breviore, segraento postpetiolari antice leviter concavo.

Xova-Guinea: Friedrich-Wilhelmshafen. (Légit L. Bmó 1901
;

Coll. Mus. Nat. Hung.)
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Egy magyarországi új hangyalesrl.
Irta : ipj. Pongrácz Sándor.

Hazánk Neuroptera-faunájára vonatkozó újabb megfigyelé-

sek e rovarrend élet- és alaktani viszon^'-airól egyre világosabb ké-

pet nyújtanak.

Noha felületes az a beszámoló, melj^et eme, nálunk csak ke-

véssé kultivált szaktudományról ezidszerint adhatunk, azok az

összehasonlító kutatások, melyek fleg bizonyos fajoknak változatai-

ról szólnak, nemcsak a typusok variátióiról adtak fogalmat, hanem
arról is meggj^ztek, hogy az a változatlanság, melyet sokan a

Neuropterákuak tulajdonítanak, korántsem ol3"an jelleg mint amilyen-

nek azt gondolták, hanem ellenkezleg, itt is, mélyreható ingadozá-

soknak lehet alávetve.

Különböz faunaterületeknek egyazon fajhoz tartozó egyénei

ugyanis egymás között is gj^akran annyira elütök, hogy egyazon

fajbeli jogosultságuk kétségessé válik, ami nyilván arról tanúskodik,

hogj a küls viszonyok elváltozása a reczésszárnyúak szervezetén is

oly változásokat hozhat létre, melyeknek figyelembe vétele nemcsak

faunisztikai, hanem szisztematikai szempontból is fontos.

Tekintettel mindezekre tehát nem ritka eset, ha egyes kikutat-

lan vidékek faunisztikai újdonságokkal lepnek meg, molyek különö-

sen akkor érdekesek, ha közöttük még le nem írt fajok is akadnak.

Az alábbiakban is egy il3^en állatot óhajtok bemutatni hazánk terü-

letérl, mely nemcsak a magyar faunára nézve új, hanem teljesen

ismeretlen az irodalomban.

Az új faj, melynek leírását és rajzát a következkben adom,

a mag3^ar tengermellékrl, Novi-ból származó hangyales, melyet

Dr. Horváth Géza állattári igazgató úr 1899. július havában gyjtött

két példányban, ezek a Nemzeti Múzeum gyjteményében vannak.

Uj genust nem alkot, mert tekintettel arra, hogy a lábak 2. és

3. tarsusa sokkal rövidebb az elsnél, hogy a csápok hosszabbak,

mint a fej és tor együttvéve s végül, hogy a szárnyak lándzsaala-

kuak, szintén il/?yrme?eoí2-fajnak tekintend, emezektl azonban már
els megtekintésre is lénj^egesen eltérnek bizonyul, a mirl azután

a behatóbb vizsgálatok még jobban meggj^znek.

Myrtneleon Blocsáryi Pongr. n. sp.

Corpore sordide ocJiraceo-albido ; antennis nigro-annulatis, qiiám

capite thoraceqiie longioribus ; cajnte maculis 12, tliorace maculis 6 orna-

tis ; meso- et metathorace ábdomineque irregulariter maculatis, tergitis

ultimis tribus mpra atro-fuscis, abdomine siibtus obscuro. Alis oblongo-

lanceolatis, posticis angustioribus haud brevioríbus, immaculatis, soluni ad
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pleiirostigma infuscatis et albo-maculaiis, costis hícoloratis, radio et

suUosta strüs ohscurioribus signatis. Femoribus postids apice nigro-

annulatis. Long. corporis 15—17 mm., alaruni 23 mm.

Hungária: Növi.

A test alapszíne piszkos tejfehér, egy kevés okkeres árnyalat-

tal, mely színezdést a testnek raind a három szelvénye megrzi.

A fej alakja gömbölyded s a Myrmecaeliirns nembe tartozó fajokéra

emlékeztet. Rajta 12 foltocska látható akkép elhelyezve, hogy közü-

lük 4 egy négyzetet -alkotva a fejtet közepén, 3—3 közvetlenül az

összetett szemek szélén, 2 pedig az elbbi háromnak legelsi között

— mely utóbbi kett a torulus és az összetett szem közé esik —
akkép foglal helyet, hogy azokkal egy sorba esik. Ezenkívül a két

Myrmeleon Mocsáryi n. sp. Vi.

torulus között egy x alakú "rajzj^is látható, mely két végével a

homlok felé irányul. A csápok aránylag hosszúak, világos vöröses-

barna alapon, feketén gjáírzöttek," végükön bunkósak. Náluk jóval

sötétebb a száj nyílása, mely majdnem [feketén van szegélyezve.

Ugyancsak foltok láthatók továbbá az eltörn is, számszerint 6,

melyek egymás után párosával vannak a tor felületén elhelyezve,

míg a tor szélein egy-egy széles barna szegély sáv, ez alatt pedig

ismét egy foltocska jelenik meg. Hasonló nuistrázat a középtoron és

az utótoron is tovább folytatódik. Az elbbinek felülete .4 foltot,

oldalsó karéján a szárny tövénél egy-egy nagy foltot, a többi része-

ken pedig egészen tarka mustrázatot alkot, mel}' az alsó lemezekre,

st a láb tövére is kiterjed ; az utótor rajzolata is hasonló az el-
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toréhoz, a mennyiben a szárnj^ak tövénél lév két ffolt itt is

meg van.

A feltnen rövid potroh sincs kivéve a tarkaság alól. Felüle-

tén lev potroh és foltok az egyes szelvényeken ismétldnek, a

potroh alsó része azonban — az els 4 potroh szelvényt kivéve —
egészen barnás-fekete, mely színezet az utolsó 3 világosan szegély-

zett potrohszelvénynek felületére is kiterjed. Az egész test végül

finom, világos szrökkel fedett.

A szárnyak hosszúkás lándzsaszcrek, a hátsók keskenyebbek

a mellsknél, de nem rövidebbek, ellentétben a többi Myrmeleon-íapk-

kal, melyeknél a mells szárnyak a hátsók hosszát mindig túlhalad-

ják. Színük víztiszta, oldalról tekintve lilásvörös fény, kétszín

erezettel, foltok nélkül, csak a pterostigma helyén egy sötétebb apró,

s e mellett egy tejfehér, gyönge folttal s ug3'ancsak egy apró

árnyalattal a cubitus alsó ágának végén, a szárny alsó szélén.

A sötét árnyalatok sehol sem foltok, csak a harántereknek helyen-

kinti megvastagodásai, melyek a hátsó szárnyakon teljesen hiány-

zanak. Erezetre nézve is lényeges különbség az, hogy a radius és

subcosta barna vonalkákkal tarkázott, meljek mindig a haránterek

végzdéseire esnék s a subcostán jóval hosszabbak s másrészt,

hogy a két fér alatt csak 3 hosszanti ér következik, a sub-radius,

a cubitus, mely annál vastagabb és a subcubitus.

A lábak feltn hosszúak s e részben a Megistopus- éit is túl-

haladják ; mindenütt finoman pontozottak. A legels lábpár czombja

kivl feketés, a 3. párnak czombvégein hirtelenül sötéted fekete

gyr látható. A karmok párosak és egyszerek, kevésbé görbül-

tek s az utolsó tarsus íznek hosszát majdnem elérik.

Az egész test hossza 15—17 mm., a szárnyhosszúság 23 mm.
A felsorolt bélyegek alapján a leírt faj nemcsak a hazai, hanem

az európai fajoktól is nemcsak mustrázatra, de alaktani bélyegekre

nézve is lényegesen elüt, úgy hogy új fajnak tekintend, mely hazánk

faunájában a, tizenkettedik hangyales fajt képviseli.

Az új fajt MocsÁRY Sándor múzeumi igazgató-r úr és mes-

terem tiszteletére neveztem el.
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Egy magyarországi új Elateridáról.

Irta : Szojibatht Káljián.

A Magyar Nemzeti Mázeum gyjteményében Idohis 2)^<^W'^nnís

Bach név alatt számos példányt találtam, melyek megvizsgálása után

kitnt, hogy tulajdonképen két fajjal van dolgunk. Az erdélyi, er-

sebb testalkatú példányok teljesen megfelelnek az Idoliis picipennis

leírásának, míg a kisebb, a magyar tengermellékrl származó pél-

dányok Qgj Új fajhoz tartoznak és ezen a vidéken az Idolus picipen-

nis-t helyettesítik.

Sajnos, az Idolus incipennis Bach hímje, daczára az elttem

fekv nagy anyagnak, elttem ismeretlen maradt, úgy hogy a ké^

rokon fajt egyelre csak a nstények alapján különböztethetem meg.

Idolus 3Iocsáryi Szombathy, n. sp.

cf. Convexus, opacus vei subnitidus, antennarum articulis duobus

primis tarsisque testaceis, femoribus tibiisque piceo-brunneis, corpore

subtus griseo-sericeo-pjloso, antennis, pronoti disco et elytris plus

minusve pilis erectis testaceo-brunneis obtectis. Capite magis incurvato?

convexo, rugoso-punctato, margine frontali incrassato. Antennis quam
capite pronotoque simul sumtis longioribus, articulo primo magnó,

turgido et quam articulo secundo et tertio simul sumtis longiore,

articulo secundo parvo, cylindrico, paulo nitido et minus punctato

quam articulo tertio, paulo longiore et obconico. Pronoto latitudine

paulo longiore, dense rugoso-punctato, lateribus parallelis, antice

rotundatis. Elytris magis convexis, prope suturam usque ad trientem

ultimam deplanatis, lateribus parallelis, postice angustatis, punctato-

striatis, striis profundioribus, interstitiis convexis. Long. 4-7—4-8 mm.,

lat. 1-2 mm.
9. Pronoto latitudini aequilongo.

Habitat in montibus Hungáriáé regionis croaticae (Fuzine,

Brusane ; Pável) et Bosniae (Trebevic prope Sarajevo ; Horváth).

I. picipenni Bach (cui cf mihi Ignotus) affinis, sed differt corpore

minre, haud vei minus nitido, solum articulis antennarum dnobus
basalibus testaceis, articulo secundo quam teitio minre (in I. picipenni

articulus secundus longior), pronoto latitudine haud (9) vei vix (cf)

longiore, elytris fortius striato-punctatis et lateribus medio dilatato-

rotundatis.

cf. Domború, fénj^telen vagy kissé fényl feke'e, az els két

csápíz és a lábfejízek sárgások, a czombok és a lábszárak szurok-

barnák, a test alul szürke selymes szrözettél, a csápok, az eltör
hátának korongja és a szárnyfedk pedig többé-kevésbé elálló sárgás-

barna szrözettél fedettek. A fej ersen lehojló, domború, ránczosan
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pontozott, a homlokszegély ersen meg'dazzadt. A csápok erteljesek,

kissé hosszabbak mint a fej és a tor együttvéve, az els csápíz nagy,

duzzadt és olyan hosszú mint a következ kett együttvéve ; a má-
sodik íz apró, hengeres, kissé fén3d és gyengébben pontozott mint

a kissé hosszabb harmadik íz, mely visszás-kúpformájú. Az eltör

háta valamivel hosszabb mint széles, srn ránczoltan pontozott,

oldalai párhuzamosak, elül kerekítettek. A szárnj'fedk ersen dom-
borúak,- a varrat mellett az utolsó harmadig lapítottak, az oldalak

párhuzamosak és csak az utolsó harmadban hajlanak a csúcs felé,

pontozottan rovátkosak, a barázdák mélyek, a közterek domborúak.

Hossza 4-7—4-8 mm., szélessége 1'2 mm.
$. Az eltör háta olyan hosszú mint széles.

Elfordul Horvátországban (Fazine, Brusane ; Pável) és

Boszniában (Sarajevo : Trebevic, Horváth).

Az Idolus picipennis Bach nsténye (a hímet ezideig nem isme-

rem) mindig nag3'-obb test, hossza 6-2—6-4 mm., szélessége 1'3— 1-4

mm. Fényl fekete, az els három csápíz és a lábfejízek vörösbarnák.

A csápostor finomabb alkotású, a második íz hosszabb mint a har-

madik, mindkett hengeres, fényl s g^^engébben pontozott mint a

csápostor többi ize. Az eltör háta jóval hosszabb mint széles, hátul

kissé elszélesed, a hátsó szögletek kissé széthajlók. A szárnyfedk
oldalai a középen túl kiszélesednek (itt érik el legnagj'obb szélessé-

güket, 1-5— 1'6 mm.-t) és csak azután keskenyednek a csúcs felé, a

hosszanti barázdák kissé gyengébben pontozottak.

Irodalom.
»

Dr. Emánuel LoTcay : Novy Faronus Aubé. — Un nouveau
Faronus Aubé. (Acta Soc. Entom. Bohemiae. VH, 1910,

p. 94-97, fig.)

Szerz f. évi szeptember havában aRadnai havasokon, a Koron-

gyos havasalji növényzete alul egy nagyon érdekes törpebogarat

fedezett fel. Ez az új faj Qgy eddig csak a Földközi tenger tájából

ismert nem (Faronus) képviselje. A Faronus Raffrayi^ a mint szerz

elnevezte, a F. Lafertei közeli rokona, barna, fényl, a csápok, a

tapogatók és lábak sárgás-barnák, az eltör hátának oldalai szögle-

tesen kerekítettek, töve mindkét oldalán apró. a hátsó szögletekben

hosszú és mély gödröcskével, a szárnyfedk hosszúak. Hossza 1"6

mm. A talált jíéldáu}^ cf • Szerz a rövid latin diagnózison kivül álla-

tunkat részletesen írja le cseh és franczia nj^elven és sikerült képét

is közli. Csffii.
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Edm.Meitter: Übersicht der europaischen Anommatus-Arten
(Coleopt.) (Wiener Entom. Zeitg.XXIX, 1910, p. 264 -266.)

Európából ezen legújabb feldolgozás szerint az Anommatus nem-

bl 14 fajt és 2 fajváltozatot ismerünk, melyek közül faunánkban a

következk fordulnak el : A. Titanus Reitt. (Dalmáczia), A. Beitteri

Ganglb. (Magyarország, Horvátország, Észak-Bosznia), va7\ Apfelhecki

Ganglb. (Bosznia és Herczegovina), A. cluodecimstriatus Mull. (egész

Közép-Európában), A. rugifer Reitt. (Herczegovina, Bosznia), A.Schröt-

teri Reitt. n. sp. (Bosznia, Herczegovina) és A. lüicatus Reitt. (Dél-

Dalmáczia). Csíki.
*

Edm. Meitter : Neuraphes verticicornis n. sp. (Col.) (Wiener

Entom. Zeitung. XXIX. 1910, p. 272).

Ez az új Scydmaenida a Pararaphes alnembe tartozik és a N.

coronatus J. Sahlbg. legközelebbi rokona; attól következkben terel:

a fej olyan széles mint az eltör háta, a homlok elrefelé kevésbé-

keskenyed, a fejtetn lev szarvacska hosszabb és hegyesebb, az

eltör háta egyharmaddal hosszabb mint széles és majdnem teljesen

párhuzamos szél, a szárnyfedk varratja a hátsó harmadban gyen-

gén barázdaszeren bemélyedt (cf). Hossza 1-3 mm. — Elfordul a

déli Kárpátokban, a Bucsecsen.
'

Csike.

*

M. Ch. Mothschild: On somé European Siphonaptera. (Ento-

mologist's Monthly Magaziné. XLVI, 1910, p. 253—255,

fig. 1-3).

Szerz megvizsgálván a Geratopsíjlla Wagneri Kohaut (Állattani

Közlemények. H, 1903, p. 62, t. 7, f. 3, 8, 9, 10) nev bolhának a

Magyar Nemzeti Múzeumban lev typusát, megállapíthatta, hogy ez

az Ischnopsylbcs intermedius Rothsch.-dal azonos. Ugyanezen fajhoz

tartozik még az Ischnopsyllus Schmitzi Oüd. $ is, a cT ellenben az

Ischn. simplex Rothscb. synonymája. A közönséges denevér {Myotis

myotis Bechst.) ezen bolhájának helyes neve tehát : Isclmopsyllus inter-

medius Rothsch. 1898 {Wagneri Kohaut 1903, Schmitzi Oud. $ 1909).

— Ezen czikkében szerz még leír egy új fajt is Ischnopsyllus hrachys-

tylus néven, mely a Vespertilio serotinus-on él és Oláhországból (Mal-

coci Tulcea) való. Csíki.
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XVII. Bánd. November-Dezember 1910. 11-12. Heft.

Der Herausgeber widmet dieses Heft der „Rovartani Lapok"
seinem Mitarbeiter, Herrn

Alexander Mocsáry
Königl. Rat, dirig. Kusíos am Ung. National-Museum, Inhaber des Offiziers-

kreuzes des Franz foseph-Ordens, Mitglied der Ungarischen Akademie der

Wissenschaften, etc.

anlasslich seines vierzigjahrigen Jubilaiims im Dienste des Unga
rischen National-Museums und der Entomologíe.

S. 162. — E. CsiM : Alexander Mocsáry. — Verfasser

würdigt die Tátigkeit seines KoUegen Mocsáry, der am 27. April

1910 sein vierzigstes Dienstjahr beendigte, bei welcher Gelegenheit

die Kustoden der naturwissenschaftlichen Sammlungen des National-

Museums beim Arbeitstisch Mocsáry's erschienen, wo Ihn Direktor

Dr. G. Horváth mit einer Festrede im Namen seiner Kollegen be-

griisste, seine Verdienste um das National-Museum und die entomo-

logische Wissenschaft wiirdigte.

Mocsáry gelangte 1870 ins National-Museum, wo er neben

JoHANN Frivaldszky einon Teil der eutomologischen Sammlungen
verwaltete, sein Wirken aber besonders auf das Stúdium der Hymen-
opteren beschránkte. Aus einer kleinen Sammlung brachte nua in

den verflossenen vier Jalírzenten Mocsáry eine der grössten Hymen-
opteren- Sammlungen der Erde zusammen, die besonders in einzelnen

Teilen fást unerreichbar reichhaltig ist (Ckríjsididae, Pepsis, Eiiglossa,

Centris)^ in Teilen wieder durch seine Schüler (Szépligeti, Bíró, Szabó)

weitergebaut wird. In den ersten zelin Jahren bereiste Mocsáry die

verschiedenen Teile Ungarns um die fást unbekannte Hymenopteren-

fauna seines Vaterlandes zu erforschen und um eine diesbezügliche

Sammlung zusammenzubringen. Im zweiten Jahrzehnt folgte nun die

Bearbeitang des reichhaltigen Materials, welches er bis dahin zusam-

menbrachte ; so bearbeitete er die Heterogyniden (1881), Chrysididen

(1882) und Ichneumoniden (1885) der ungarischen Fauna, publiziert

aber dabei von 1868 angefangen zahlreiche kleinere und grössere

Arbeiten und beschenkt im Jahre 1889 die entomologische Weltlite-

ratur mit seiner gediegenen gross angelegten „Monographia Chrysi-

didarum orbis terrarum universi." Seither publizierte Mocsáry íleis-

sjg weiter, bearbeitete das viele seither im National-Museum einge-

laufene jiesisfe Matériái und ist eben mit der Neuaufstollung der
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grossen Sammlung bescháftig, wovon die Chrysíden, Apiden, Mutil-

liden und Formiciden beendigt wurden.

Zum Schlusse führt Verfasser (Seite 163—165) allé Mocsáry
7u Ehren benannten Tiere in alfabetischer Reihenfolge an.

S. 165. — E. Csiki: Die literarische Tatigkeit A. Mo-
csár y's. — Verfasser stellte sámmtliche Arbeiten Mocsáey's ziisam-

men und führt diese in chronologischer Reihenfolge auf. Mocsáry
publizierte 1868—1910 zusammen 163 Arbeiten, darunter viele von

grösserem Umfange.

S. 176—191 publizieren die Kollegen Mocsáry's Arbeiten, in

welchen Sie Mocsáry durch Benenriung neuer Arten anlasslich seines

Jubilaums ehren. Diese Arbeiten sind folgende :

S. 176. — Dr. G. Horváth: Eine neue Homoptere aus
Ungarn. — Verfasser beschreibt eine neue Jasside (Erythroneura

Mocsáryi) die er zahlreich bei Mehadia in Süd-Uugarn auf Dactylis

glomerata sammelte. (Lateinische Diagnose siehe im ungarischenText).

S. 177. — E. Csiki: Über einen neuen Erotyliden aus
Australien. — Verfasser beschreibt aus der aus Australien bisher

noch nicht bekannt gewesenen Gattung Aulacodiilus eine neue Art,

áiQ Qv A. Mocsáryi n^nni. (Lateinische Diagnose im ungarischenText).

S. 178. — J), Kuthy : Eine neue Locustide aus dem
Kaukasus. — Verfasser beschreibt und bildet den neuen Bracly-

porus Mocsáryi^ eine mit Brl dastjpus verwandte, aber leicht unter-

scheidbare neue Art, ab. (Lateinische Diagnose im ungarischenText).

S. 179. — Dr. K. Kertész: Die ungeflügelten und rudi-

mentárflügligen Dipteren Ungarns. — Die Flügellosigkeit,

beziehuiigsweise die Rudiraentárflügiigkeit kann, wie wir heute an-

nehmen können, nicht als ein ursprünglícher Zustand, sondern nur

als Rückbildung aufgefasst werden. Die Gründe die eine solche

Rückbildung erwirkten, sind nur zum Teil bekannt. Dass Braula,

Mdopliagus und die Nycteribnden ihre Flügel verloren habén, ist ihrer

parasitischen Lebensweise zuzuschreiben. Derselbe Grund bedingt,

dass Lipoptena cervi im Herbst ihre Flügel verliert und in flügellosom

Zustand im Pelze des Hirsches oder des Rehes überwintert. Sehr

schwer ist aber festzustellen aus welchem Grundé die Flügel einzelner

Arten rudimentár sind. Meistens wird dies auf den Einfluss des Windes
zurückgeführt und als Beispiel die Fauna der Kerguelen angeführt,

wo die meiston Insekten rudimentáre Flügel besitzen. Nun fiillt es

aber auf warum dórt nicht allé Insekten rudimentáre Flügel besitzen

und warum finden sich dórt auch Insekten mit normál entwickelten

Flügeln ? Die Zahl der Dipteren mit rudimentáren Flügoln ist in

Európa sehr gering und bei diesen ist es wirklich sehr schwer einen

dies verursacbenden Grund anzugeben. Wir finden diese im Winter
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wie im Sonimer, im Norden und Süden, in der Ebene und im Gebirge.

Auch venvickelt die Frage jener Umstand, dass in einem Falle die

Flügel des c^, im anderen Falle die des $, oder umgekehrt, rudi-

mentár sind. Die Rückentwicklung der Flügel ist zweierlei, u. z. eine

solche in Lángs- oder Querrichtung. In ersterem Falle verkürzen,

in letzterem verschmalern sich die Flügel.

Aus Ungarn waren bisber 18 Arten bekannt, die ílügellos oder

rudimentárílügelig sind, diese gehören 12 Gattungen und 9 Familien

an. (Die Aufzáhlung dieser Arten siehe auf Seite 180 des ungarischen

Textes). Diesen fügt A'erfasser noch eine neue Art hinzu, die er am
6. Juni d. Jahres am Bucsecs, in den Süd-Karpathen, in einer Höhe
von ungefáhr 2000 m. sammelte. Dies ist die den Ephydriden zuge-

hörige Plühjgria Mocsáryi. (Lateinische Diagnose und Abbildung siehe

im ungarischen Text).

S. 185. — Dr. S. Bolkay : Eine neue Form der Bren-

thiden von der Insel Halmahera. — Verfasser beschreibt den

neuen Leptorrlujncliuí; Mocsáryi^ eine mit L. lineáris Paso. verwandte

x\rt. (Lateinische Diagnose und Abbildung der Flügeldeokenspitze

der beiden genannten Arten. sicho im ungarischoi Texi).

S. 186. — íT. Szabó: Eine neue Amciáe aus Xou-Guiaea.
— Verfasser beschreibt Cryptopone Mocsáryi und bildet diese neue

Art, die Bmó bei Friedrich-Wühelmshafen sammelto, auch ab.

S. 187. — A. Pongrácz: Über einen neuen Ameisen-
löwen aus Ungarn. — Verfasser beschreibt Myrmeleon Mocsáryi,

eioe neue Art, die am ungarischen Litorale bei Növi durch Dr. G.

Horváth in zv^ei Exemplaren entdeckt wurde. (Lateinische Diagnose

und Abbildung siehe im ungarischen Text).

S. 190. — K. Szombathy : Über einen neuen Elateriden

a^us Ungarn. — Bei Untersuchung des Materials von Idohis pici-

pennis Bach aus der Sammlung des ' Ung. National-Museums stellte

sich heraus, dass darunter einige Exemplare steckten die einer neuen

Art angehören, diese stammen aus Kroatien (Fuzine, Brusane) und

Bosnien (Trebevic bei Sarajevo). Die neue Art nennt Verfasser Idolus

Mocsáryi. (Lateinische Diagnose siehe im ungarischen Text).

Liferatur.

S. 191. — E. Csíki bespricht Arbeiten von Lokay, Reitter und
Rothschild.
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DESCBIPTIONJES NOVAE.

Hymenoptera,

p. 186. Cryptopone Mocsáryi Szabó (fig.) — Nova-Guinea.

Coleoptera.

114. TrecJms Bokorianus Csíki. — Hungária: Szilicze.

115. AnopMlialmus (Duvalius) Bokori Csíki. — Hungária: Pelscz.

116. AnopMliahmis {Duvalius) Dieneri Csiki.—Hungária: Bucsecs.

28. Sacium Matthetvsi Csiki nov. nom. pro S. hifascialum Math.

nec MoTscH.

28. — Leai Csíki nov. nom. pro S. collare Lea nec Matth.

28. — africanum Csíki nov. nom. pro S. ellipticum Reitt.

nec Lea.

28. Sericoderiis Brouni Csíki nov. nom. pro S. hasalis Broun
nec Sharp.

28. — seelandícus Csíki nov. nom. pro S. fulvicollis Broun
nec Reitt.

28. — parvus Csíki nov. nom. pro S. minuius Lea nec Matth.

28. Discoloma Sharpi Csíki nov. nom. pro D. circulare Sharp

nec Chevr.

177. AulacocMltis 3Iocsáryi Csíki — Australia occid.

190. Iclolus Mocsáryi Szombathy — Croatia, Bosnia.

12. Rosalia alpina ab. Brancsiki Laczó — Hungária : Trencsén.

185. Leptorrhynchus Mocsáryi Bolkay (fig.) — Halmahera.

Dipteruo

p. 182. Philygria Mocsáryi Kertész (fig.) — Hungária : Bucsecs.

Neuroptera.

p. 187. Myrmeleon Mocsáryi Pongrácz (fig.) — Hungária : Növi.

Orthoptera,

p. 178. Bradíjporus Mocsáryi Kuthy (fig.) — Caucasus.

Hemiptera.

p. 176. Erythroneurá Mocsáryi Horváth — Hungária: Meliádia.
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A magyar entomologusok tömörülése.

Irta : Dr. Horváth Géza.

Midn ez eltt 27 évvel a Rovartani Lapokat meginditottam,

bizony még álmomban sem mertem volna elgondolni, hogy a magyar

entomologusok társulati szervezkedését, egy magyar rovartani tár-

sulat megalakulását valaha meg fogom érni. Akkor még ugyancsak

kevesen foglalkoztak hazánkban rovargyjtéssel és még kevesebben

a rovartan szakszer mívelésével. A Magyar Nemzeti Múzeum és a

m. k. állami rovartani állomás (akkor még orsz. íilloxera- kísérleti

állomás) kötelékében álló szakembereket nem számítva, talán a tiz

ujjamon megolvashattam volna a magyarországi entomologusokat.

Ily nehéz viszonyok közt indultak meg 1884:ben a Rovartani

Lapok. Régi idkrl szólok, hát most már bevallhatom, hogy a leg-

nagyobb nehézséget akkor a munkatársak hiánya okozta. Még azok

a kevesek is, a kik dolgozni tudtak és szerettek volna, másnem
elfoglaltságuk miatt nem támogathattak minket a szükséges mérték-

ben. E miatt nem is birtuk ki sokáig és három évi megfeszített

munkálkodás után kénytelenek voltunk a Rovartani Lapok kiadását

egyelre beszüntetni.

Tiz évi szünet után Aigner Lajos vette fel ismét az elejtett

fonalat, mely azóta mai napig meg nem szakadt. Aigner Lajos buzgal-

mának és kitartásának köszönhetjük, hogy a Rovartani Lapok 1897-ben

újra megindultak és hogy — a jelenlegi szerkeszt Csíki Ern csatlako-

zásával — immár 18-ik évükbe léphetnek. Ha e folyóirat tudományos

színvonala néha, kivált újjászületésének els éveiben, talán nem is

volt egészen kielégít s nyelvezete sem volt mindig teljesen kifogás-

talan, azért még sem tagadhatjuk meg elismerésünket elbbi szerkesz-

tjétl, a ki dilettáns létére egy entomologiai szaklap kiadására vállal-

kozott s azt lelkes odaadással életben tartani igyekezett.

A Rovartani Lapoknak, ezt el kell ismernünk, bizonyára szin-

tén van némi részük abban, hogy a rovarászok száma nálunk újabb

idben örvendetes mértékben megszaporodott. Ha jól tudom, hazánk-

Rovartani Lapok. XVm, 1. (1911. I. 31>.



ban ez id szerint már mintegy 200 entomologus foglalkozik rovar-

gyjtéssel és rovartani tanulmányokkal. Vannak közöttük többen, a

kiknek neve a külföldi szakkörökben is ismeretes ; st egyesek,

tudományos munkásságuk révén, a jelenkor legels entomologusai

közt foglalnak helyet.

A budapesti entomologusok már több év óta részint a kir.

magy. természettudományi társulat állattani szakosztályának ülésein,

. részint rendes heti társas-összejöveteleken eddig is elég srn érint-

keztek egymással. Nagy többségük azonban végre elérkezettnek hitte

az idt arra, hogy a magyar rovarászok külön entomologiai társa-

ságban tömörüljenek, a melynek keretében aztán intenzivebb módon
mivelhessék szaktudományukat és kellemesebben áldozhassanak rovar-

gyüjt kedvtelésüknek. így alakult meg 1910 május 14-én a Magyar
Entomologiai Társaság, mely azonban mködését voltaképen csak

most, 1911 január elején kezdte meg.

A Magyar Entomologiai Társaság a Rovartani Lapokat válasz-

totta közlönyéül. A jelen füzetet a társulat tagjai tehát már tagsági

illetmény fejében kapják.

Midn a Magyar Entomologiai Társaság tagjait ez alkalommal

ketts minségemben, mint a Rovartani Lapok alapítója és mint a

Magyar Entomologiai Társaság legels elnöke, melegen üdvözlöm,

egyszersmind arra kérem, hogy a Rovartani Lapokat, immár társulati

közlönyünket, szellemileg is támogassák és közleménj^eikkel minél

gyakrabban felkeressék. Közöljék itt nemcsak nagyobb dolgozatai-

kat, hanem még apróbb észleteiket, megfigyeléseiket és tapaszta-

lataikat is ; számoljanak be érdekesebb kirándulásaikrój és újabb

leleteikrl. Nem egyszer megtörtént már, hogy egy-egy eleinte talán

jelentéktelennek látszó adat nagyérték felfedezésekre vezetett.

Alindenki hozzájárulhat ekként a rovartan fejlesztéséhez s a

rovartani ismeretek terjesztéséhez. Mindenki hozzájárulhat hol egy

porszemmel, hol egy téglával ahhoz az épülethez, mely majdan

Magyarország rovarfaunájának tejes képét fogja mutatni és melyen

serényen munkálkodni minden magyar entomologusnak hazafias

kötelessége.

Minél többen és minél srbben fogunk a Rovartani Lapok
hasábjain egymással találkozni, annál inkább fognak szaporodni és

ersödni azok a szellemi kötelékek, melyek a Magyar Entomologiai

Társaság tagjait a közös czélok javára s az egyesek hasznára egy-

máshoz fzni tartoznak.

Végre még egy szavam volna Magyarország összes entomolo-

gusaihoz, kivált vidéki szaktársainkhoz.

A magyarországi entomologusoknak még csak mintegy negyed-
része sorakozott eddig a Magyar Entomologiai Társaság zászlaja alá.



Kartársi bizalommal hivom fel ennélfogva a többieket is, hogy állja-

nak k is sorainkba és vegyenek k is részt abban a kulturális mun-
kában, melyre a Magyar Entomologiai Társaság vállalkozott s a

melynek ketts czélja : az entomologia tudományos mivelése és a

hazai rovarfauna kutatása.

Coleopterologiai jegyzetek.

Irta : Dr. Kaupmann Ern.

II.i

6. Jó ragasztó Tiészitése. — A bogárminutiák felragasztásánál

igen sok esetben rossz ragasztóanyagot választanak. Sokan a glutin-

ból álló „Syndeticon" nev folyós enyvet használják, melynek
ragasztóereje kétség kivül nagy, de hibája, hogy nyúlós és ha meg-
száradt, vízben .nem oldódik fel. Hogy eczetben felpuhulna, az is

csak illúzió. Régi felragasztásokat gyenge eczet nem puhít fel, ers
eczetben pedig tönkre megy a rovar.

Az egy idben divatba jött GoDiN-féle folyós enyv szintén nem
alkalmas a felragasztáshoz, mivel ez is nyúlós, nem tapad jól, sárga

szin és idvel megrepedezik.

Sok évi tapasztalásom szerint a legjobb ragasztó következ-
képpen készül : Veszünk 10 gramm valódi válogatott, színtelen arab

mézga (gummi arabicum) szemcsét s ezt kell menynyiség lepárolt

vízben feloldjuk. A hígnyálkás oldatot óvatosan, folytonos keveréssel,

hogy oda ne égjen, porczelláncsészében vagy üvegserlegben fel-

forraljuk s ha félig kihlt, 1 gramm (16 csepp) tiszta glycerint

teszünk hozzá, azután jól megkeverve elre kimosott és jól kifacsart,

de még nedves, ritkább callicotszöveten átszrjük s az igj nyert

tiszta mézganyálkát úgynevezett gyermekjáték pohárkákba osztjuk

szét, mindegyikbe 1 cm. magasságnyira. Ezeket a mintegy 20 gramm
tartalmú pohárkákat itatóspapirral betakarva meleg helyre teszszk

és bennük a mézganyálkát beszárítjuk. A nyomban használni kívánt

pohárkában pedig csak kell srségig szárítjuk be. A beszárított

ragasztó száraz pormentes helyen évekig eltartható.

Használatkor a beszáradt mézgához annyi lepárolt hideg vizet

adunk, hogy a többszörös felkeverés mellett teljesen feloldódott

anyag épen elég sr legyen a ragasztáshoz. Hogj'" ez a nyálka

meg ne penészedjék, két darabka lencsényi thymolt teszünk hozzá.

Ezekkel a thymoldarabokkal érintkezve és többször megkeverve, a

ragasztó soha el nem romlik. Az ilyen edényben a mézgát azonban

1 Lásd : Rovartani Lapok. XVII, 1910, p.



többé felmelegíteni nem szabad, banem besrsödés esetén csak

néhány csepp hideg lepárolt vízzel kell felhígítani s azután jól

összekeverni.

Czélszer a mézgás pohárkákat használat után valamely alkal-

mas fedvel (skatulafedéllel) befödni s pormentes helyen tartani.

Ez a ragasztószer igen jól tapad, csaknem teljesen színtelen,

soha meg nem repedezik, kitnen tart s a vele felragasztott rovarok

meleg lepárolt vízben könnyen és tisztán leválaszthatók, A felkenés-

hez irótoll módjára hegyezett ers lúdtollat használjunk.

7. A Pleganophoriis hispinosus Hampe elterjedésének leg-

északibb határa az eddigi megfigyelések szerint az északi szélesség

450 45' körvonalára esik. Ezt a sajátságos hangyalakó fajt Hampe
Nagyszebennél födözte fel. Ezen kívül egy fherczegí erdtiszt és én

a baranyamegyei fherczegí erdségekben találtuk. Az én példányaim

a pélmonostori hali erdbl valók, hol azokat egyetlen helyen, összesen

17 példányban találtuk egy derékban letört korhadt cserfának
lazán fekv héja alatt, a Lasius hrunneus Latr. társaságában, ugyan-

ezen hang3^afajnak a fa kér égben lev járataiban. Egyidejleg

ugyanitt találtunk néhány Scydmaenus rufiis-t^ egy Scychn. Perrísi-t

és egy Batrisocles veanstus-t is. Ugy látszik, hogy ez a felette ritka

faj colóniális természet, a mit persze igazol az a körülmény, hogy
létele a Lasius hrunneus-hoz van kötve. Minthogy magasabban fekv
termhelye ez id szerint kimutatva nincsen, legfelsbb határnak a

fenti északi szélességi fok vehet fel. Hogy délre, keletre és nyu-

gotra mekkora a terjeszkedése, még további észleletektl függ ; eddig

ismert legdélibb termhelye Görögország.

8. Claviger testaceus Preyssl. és Cl. longicornis MtJLL. a

gyjtk tapasztalatai szerint valamely nag^^obb területen, egymást
kizárja. A múlt nyáron az ellenkezt tapasztaltam a pélmonostori

hali erdben. A hali csatorna mentén több nagyobb hangyakupacz
található s ezek lakóját a sárga hangya : Lasius flaviis képezi. Egy
ilyen kupaczban feltaláltára a Claviger longicornis- 1, e helj^tl tán 50

lépésnyire egy kidlt vén cserfarönk héja alatt pedig a Lasius niger-

nél 3 drb Claviger testaceus-t gyjtöttem. Az a körülmény, hogy a

Cl. longicornis-t, mely nálunk nem igen ritka, mindig a hypochton

Lasius flavus-nál találtam, míg a Cl. testaceus a felszíni hangyáknál

élsködik, éppen nem szól a mellett, hogy e két faj nem férne meg
egymással egy területen. A Cl. testaceus vidéken oly ritka, hogy

40 év alatt a fent leirt 3 darabon kívül soha egyet sem találtam,

9. CcuthorrhynchMs niarginatiis Payk. és C. piinctiger Gyll.

a csalódásig hasonlítanak egymáshoz és a legtöbb gyjteményben
összekeverve foglalnak helyet. A különbség a kett között csak

annyi, hogy a C. marginatus farfedele (jnjgiditun) egj^enietesen dom-



borodott, ép, mig a C. imncUger-r\é\ az alsó szél közepétl' felfelé,

egy többé-kevésbé hosszú, néha a farfed fels széléig haladó, más-

kor csak igen rövid, de mindig mélyen hasított csatorna foglal

helyet. Minthogy e két faj együttesen fordul el s más különbség

közöttük nincsen, közel esik annak a lehetsége, hogy a C. imnciiger

talán nsténye a C. maryinatiis-nak.

10. Apion gracilipes Dibtr. — 1883-ban, amikor boldogult

Stierlin barátom a svájczi rovartani társulat kiadványában az európai

Curculionidákat meghatározó táblázatokba kezdte foglalni, szives volt

az itten gyijjtött ' összes Apion-isámaX is vizsgálat tárgyává tenni.

Egyik küldemén3^emben talált Qgj Apion gracÜipes-i^ melynek czédu-

lájára azt irta, hogy „eoht", vagyis, hogy az valódi Apion gracilipes.

Levelében arra kért, hogy neki néhány ilyen „jó" gracilipes-t küld-

jek. Ez az egj^etlen példány gyjteményemben van ma is. Azóta

nagy hajszát indítottam ezen faj után ; ezrekre rúgott a vizsgált

rovarok száma, de egyetlen egy „jó" faját sem találtam. A rovar

különben egy tökéletes Apion fiavipes Payk., melynek a csápjai a

csápbunkóval együtt egészen és tisztán sárgák, a lábak pedig a

végizületig világosabbak. Végre öt évvel ezeltt, midn Budáról,

Wachsmann úr szívességébl nagy mennyiség Apion- Q,uja.goi kap-

tam, találtam köztük egj gracilipes-t^~ de ez sem volt „jó", mert ennél

a csápbunkók végs csúcsa kissé feketés. Minthogy az A. flavipes-

nél a csápok tövének sárga szine sokszor a bunkókig terjed, alapos

a feltevésem, hogy az A. gracilipes^ az A. flcwipes-nek egy oly válfaja,

melynél az egész csáp, a bunkóval együtt tiszta sárga, a lábak pedig

a végizületig világosabbak.

Magyarország pillangói.

Irta : f A. Aigneé Lajos.

XXXVII.

23. Lycaena Dámon Schiff.

SoHiFPERMiLLBR & Denis, Syst. Verz. d. Schmetterl. d. Wiener

Gegend. 1776, p. 182. — Hübner, Samml. europ. Schmetterl. fig.

275—277. — Bitón Sulzer, Abgekürzte Gesch. d. Insecten. 1776, p. 146,

t. 18, fig. 7.

A hím fényl világoskék, széles fekete szegélylyel ; a nstény

barna, a szárnyak tövén kék behintéssel. Alul barnás-szürke, a szár-

nyak töve zöldes-kék behintés, hosszúkás középfolttal és egy sor fehér

szegély fekete szemmel ; a hátsó szárnyon fehér sáv fut a ttl a

szegélyig.



Magyarországon aránylag kevés helyen fordul el és ezeken

is többnyire ritka, Budapest környékén azonban némelykor gyakori.

Erdei réteken repül, a baltaczimen {Onbrycliis sativa) július elejé-

tl augusztus közepéig található, de fogtak egyes példányokat május

végén és szeptember végén is, utóbbiak csak a kedvez években

fellép I. és 111. ivadék képviseli. A himek 31—34 mm. kiterjedé-

sek, a nstények kivétel nélkül kisebbek, 26 mm.-esek.

A hernyó sárgás-zöld, hátán sötétzöld és oldalt fehérszél

sötétzöld sáv fut le. Május júniusban található baltaczimen (OnobrycMs

sativa). A báb zömök, okersárga.

Hazai termhelyei : Budapest V. 2, Vll. 8 — VIH. 18, IX. 29,

Rézbánya, Biharhegység, Krösvölgy, Eger, Esztergom YII. 26 —
VIII. 9, Gyr, Sopron VII, Pozsony VII, Selmeczbánya, Gács, Ko-

csócz, Drietoma, Árvaváralja, Szepesolaszi, Eperjes, Mármaros vm.,

Mehádia, Temesvár és Dalmáczia.

A szomszéd országok közül elfordul Alsó-Ausztriában VI— VII.

Cseh- és Morvaországban -VII—VIII, Galicziában VII, Tirolban és

Oláhországban,

Elterjedési köre Kasan-tól Kis-Azsiáig és a Pireneusoktól az

Altáj-ig terjed.

24. Lycaena tTolas Ochsekh.

OcHSENHBiMER, DÍ6 Schmettorl. v. Európa. IV, 1818, p. 144. —
Freyer, Beitr. zur Schmetterlingskunde. t. 110, f. 2, 3.

A hím fényl kék, ritkán vöröses-ibolyakék csillogású, a

hátsó szárny bels szegélye fehéres-szürke. A nem kisebb nstény
sötétebb, nem ritkán ibolyáskék, az erek fehérek, a szegély (az eliJls

is) széleseri fekete, a hátsó szárny elüls szegélj^e széles fekete, a

a küls szegély fokozatosan eltnik, a bels szegély szürke. A hím

alul világosszürke, a t felé kékes behintés, az elüls szárny sze-

gélye felül többnyire pontsorral díszített ; a hátsó szárnyon a pon-

tok kisebbek, a szegély második pontsora csak jelzett, a tvön két

pont van, mely úgy mint a többi pontok és a két középs keskeny

holdalakú folt fehér keret. A nstény rajzolata alul hasonló, de vala-

mivel sötétebb.

Hazánkban aránylag kevés helyen fordul el, mindenütt ritka,

kivéve Budapesten, a hol Koy Tóbiás 1816 táján fedezte fel, némely

évben nem ritka. Május végétl július végéig röpül és belj'enként

kedvez idjárású esztendkben egy második ivadéka is mutatkozik,

melynek példányai nagyobbak, a 38—40 mm.-t is megütik.

A petéket a nstény június és júliusban rakja le a tájDnövény

virágjába. A hernyó, mel^'et Frivaldszky Imre fedezett fel Buda-

pesten, fehéres, zöldes vagy vöröses és a dudafürt (Colutea arbores-



cens) magtokjában él (június 16 — szeptember 18, ritkán október

elejéig). 1898-ban július és augusztusban a nagy szárazság miatt táp-

növénye kevés magtokot termelt és kevés volt a hernyó is, utóbbiak

késbb a másodvirágzáskor ismét megszaporodtak, úgy, hogy szep-

tember 4.-én teljesen kifejldött hernyók mellett egészen aprók is

voltak találhatók. Ezzel igazoltnak látszik az a gyanítás, hogy né-

mely évben második ivadék is lép fel. Egy ízben egy ilyen máso-

dik ivadékú hernyó bábjából már két hétre kikelt a lepke, mig rende-

sen a szürke vagy világosbarna zömök báb 2—3 évig is elfekszik.

A hernyó myrmecophil. Parazitái közül az Ánisohas ceplialotes Kriechb.

nev Braconida ismeretes.

Termhelyei : Budapest V. 27—VII. 21 (kopott példányokban

Vni. 5-ig), Nagyvárad, Eger, Pécs V. 31-tl, Sopron VII—VIII,
Rozsnyó VII. 1—27, Kocsócz, Eperjes, Dél-Magyarország, Fiume,

Buccari ; Dalmáczia.

A szomszéd országok közül Csehország és Galicziában (VII),

Tirolban és Oláhországban (V) fordul el.

Elterjedési területe Csehországtól Kis-Azsiáig és Dél-Franczia-

országtól Amáziáig nyúlik.

25. Lycaena Sebrus Boisd.

BoiSDUVAL, Icones hist. des Lépidopt. I. 1832, p. 72, t. 71,

f. 1-3.

A hím felül ibolyáskék, keskeny fekete szegélylyel ; a nstény

barna, a szárnyak tövén ibolyás behintésseL Alul fehéres-szürke,

tövén kékes-zöld behintés, fehérszél középfoltal és szemfoltsorral.

Kifeszítve 25—30 mm. nagyságú.

Magyarországon havasi réteken nagyon ritka, kevés helyrl is

ismerjük : Branyiszkó (május végétl június végéig és július végé-

tl augusztus közepéig), Kolozsvár, Nagyszeben, Vízakna, Velike

;

Dalmáczia.

A hernyó júliusban található Orobus montamis-on.

Elfordul Ausztriában (V), Karinthiában (VI), Galicziában és

Bukovinában (VII), Oláh- és Bolgárországban és Maczedoniában (V).

Elterjedési köre -Kasán- tói Kis-Azsiáig és Francziaországtól a

Pamir fensíkig terjed.



Simontornyán gyjtött bogaraim jegyzéke.

Irta : Pillich Ferencz.

II.i

Lathridiidae. Enicmus minutus L. IV, VI ; transversus Oliv.

II—IV, VII. — Cartodere elongata Cürt. V; Árgus Reitt. IX. —
Corticaria pubeseens Gyllh. II. 25; serrata Payk. VIII; elongata

Gyllh. IV. 9. — Melanophthalma gibbosa Hbst. III, IV; trans-

versalis Gyllh. var. sericea Mannh. VIII ; similata Gyllh. IX.

Mycetophagidae. Typhaea steroorea L. IX.

Colydiidae. Aglenus brunneus Gyllh. VIIL

Endoniychidae. Sphaerosoma globosum Strm. — Mycetaea
hirta Marsh. IV. 17.

Coccinellidae. Subcoccinella 24-punctata L. V. 16. — Cyne-
getis impunctata L. II, V. — Hippodamia tredecimpunctata L.

IX. — Adonia variegata Goeze IV; ab. constellata Laich. VII ; ab.

carpini Fourcr. — A dali a bipunctata L. II, IV, V, XI; ab. sex-

pustulata L. VIIL 30 ; ab. quadrimaculata Scop. VI, VII, XI ; ab.

sublunata Wse. VII. 12. — Coc ciné 11a septempunctata L. I—XII;

decempunotata L. VI ; ab. subpunctata Schrank. VII. 14 ; ab. decem-

pustulata L. VI, VII
;
quatuordecimpustulata L. IV—VIII ; conglobata

L. II, IV, VII, X. — Micraspis sedecimpunctata L. II; var. duo-

decimpunctata L. IV—VIIL — Vibidia duodecimgiittata Poda IV.

— Thea vigintiduopunctata L. IV—IX. — Calvia quatuordecim-

guttata L. I. — Propylaea quatuordecimpunctata L. IV—VI; ab.

tetragonata Laich. VII. 16. — Exochomus quadripustulatus L.

III—V. — Platynaspis luteoruba Goeze II. — Scymnus frontalis

F. IV—VI ; interruptus Goeze II, III, V ; rubromaculatus Goeze V.

— Coccidula scutellata Hbst. IV.

Helodidae. Cyphon variábilis Thunbg. II, IV; padi L. II. 27;

coarctatus Payk. IX.

Dryopidae. Dryops Ernesti Gozis IV. 21.

Georyssidae. Georyssus crenulatus Rossi IV, VI.

Heteroceridae. Heterocerus fusculus Kiesw.

Derniestidae. Dermestes laniarius Illig. V. 24, VI. 23; lar-

darius L, V. 10. — Attagenus pellio L. III, V. — Anthrenus
scrophulariae L. IV, V; verbasci L. V, VI.

Byrrhidae. Pelochares versicolor Waltl IV. 21, VIIL —
Limnichus pygmaeus Strm. VI. — Pedilophorus nitidus Schall.

IV. 25.

Elateridae. Selatosomus latus F. V. 19. — Agriotes ustu-

1 Lásd : Rovartani Lapok. XVII, 1910, p. 154.
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latus ScHALL. VII. 9 ; brevis Cand. IV. 25 ; sputator L. IV. 14—25 :

lineatus L. IV. 25. — Cardiophorus rubripes Gbrm. V, VI. — Me-
lanotus rufipes Hbst. V. 23—VII. 14 ; crassicollis Er. V. 27

;
puncto-

lineatus Pel. (niger F.) V. 25. — Drasteriiis bimaculatus Rossi
II—IV, V. 17, VIII. — Limonius pilosus Leske V, VI; aerugino-

sus Oliv. IV. 25. — Athous haemorrhoidalis F. VI; longicollis

Oliv. ; hirtus Hbst. VI.

Eticnemidae. Trixagus Duvali Bonv. II. 27; obtusus Curt.
V. 9.

Biiprestidae. Dicerca berolinensis Hbst. — Anthaxia manca
F. VI; nitidula L. VI. 1. — Cylindromorphus filum Gyllh. VI.
— Trachys minuta L. V. 19; fragariae Bris. IV. 25.

BostrycMdae. Psoa viennensis Hbst. IV. 25

—

V. 16. — Bo-
strychus capucinus L. —

Lyctidae. Lyctus lineáris Goeze. V. 31.

Ptinidae. Ptinus fur L. ; sexpunctatus Panz. VI. 25; latro F. IV.

Anobiidae. Xestobium plumbeum Illig. V. 18; var. aenei-

colle Bach V. 6; rufo-villosum Deg. II. 27. — Sitodrepa panicea
L. II—IV. — Trypopitys carpini Hbst. III. 3, VII.

Oedemeridae. Oedemera podagraria L. VII. 7.

JPyrochroidae. Pyrochroa coccinea L. V. 6.

Anthicidae. Notoxus monoceros L. V, A^I. — Formicomus
pedestris Rossi IX. — Anthicus floralis L. IV, VI; gracilis Panz.

IV. 14 ; hispidus Rossi II—IV, VII ; antherinus L. IV. 14 ; axillaris

SCHMIDT II.

Meloidae. M.eloe proscarabaeus L. IV; violaceus Marsh. IV,

V
; coriariiis Brandt IV, 20 ; rugosus Marsh. IV. 20—V ; scabrius-

culus Brandt V. 24. — Zonabris floralis Páll. VIII. 1; variábilis

Páll. — Lytta vesicatoria L. VI. 1.

MordelUdae. Mordellistena pumila Gyllh. VI. — Anaspis
frontalis L. V. 6 ; var. laterális F. V. 6.

Lagriidae. Lagria hirta L. VII.

Alleculidae. Gonodera luperus Hbst. V. 20; antennata Panz.

VI. — Podonta nigrita F. VIII. 1. — Cteniopus sulphureus L.

VII. 1. -^ Omophlus rugosicollis Brull. V.

Tenebrionidae. G nap tor spinimanus Páll. IV, V. — Blaps
lethifera Marsh. IV—IX ; mortisaga L. IV. 26—IX. 10 ; halophila

FiscH. VI, VII. — Pedinus femoralis L. IV. 20. — Gonocepha-
lum pusillum F. V. 11. — Opatrum sabulosum L. IV—VII. —
Crypticus quisquilius L. VI, VIII. — Diaperis boleti L. VI. 23.

— Alphitobius testudineus Pill. VI. 9. — Tenebrio molitor L.

VII, VIII; picipes Hbst. VI. 23. — Helops quisquilius Strm. III—X
;

caraboides Panz. IV. 29.
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Ceramhycidae. Acmaeops coliaris L. V. 13—VI. — Leptura
bifasciata Mull. VIII. 1. — Cerambyx cerdo L. V. 20.— Phyma-
todes testaceus L. V. 31; ab. rufipes Costa VI. 7. — Pyrrhidium
sanguineum L. IV. 5—V. 7. — Hylotrupes bajulus L. V, VII. —
Purpuricenus budensis Goeze VII. 7; ab. hungaricus Hbst. VII.

— Plagionotus íloralis Páll. ab. basicornis Reitt. — Clytus
arietis L. VI. — Clytanthus varius Mull. VII. 15—VIE. 8; Ilerbsti

Brhm. ; sartor Mull. VIII; speciosus Schneid. VII, VIII. — Dorca-
dion fulvum Scop. IV, V; Scopolii Hbst. III. 24

—

VI. — Moriraus

funereus Muls. VII—IX. — Pogonoohaerus hispidulus Pill. I.

17; hispidus L. II. 27. — Tetrops praeusta L. V. 14. — Phytoe-
cia pustulata Schrnk. V. 16—VI. — Oberea erythrocephala Schrnk.

VI. 18.

Különfélék.

Elhunyt magyar rovarászok. A múlt év utolsó negyedében

újból megritkultak soraink, két derék szaktársunkat veszítettük el.

1910 október 6-án váratlanul elhunyt ajnácski és hernád-

vÉcsEi báró Vécsey István, cs. és kir. kamarás, ny. m. kir. honvéd-

huszár-rnagy, életének 47. évében. Benne a hazai lepkefauna egyik

lelkes kutatóját veszítettük el.

1910 november 16-án hosszas betegség és szenvedés után el-

hányt 72 éves korában Wachsmann Ferencz, ny. államvasúti ffel-

ügyel, a Magyar Entomologiai Társaság választmányi tagja. A buda-

pesti bogarászok benne nesztorukat veszítették el. Magyarország

bogárfaunáját kutatta, de kirándulásain nem feledkezett meg a többi

rovarrendrl sem, ezekkel barátjai és fleg a Magyar Nemzeti Mú-
zeum gyjteményét gyarapította.

Mindkét rovarásztársunk életrajzát közölni fogjuk. Csna.

Irodalom.

Theodor JBecker : Chloropidae. Eine monographische Studie.

I. Teil. Paláarktische Region. (Archívum Zoologi-

cum. I, No. 10, 1910, p. 33—174, tab. II-III) ; Nachtrag
(ibid., No. 15, p. 197-200).

Ennek a terjedelmes munkának a megjelenése nem meglepe-

tés. A szerzvel összeköttetésben állók régen tudják, hogy évek óta

gyjti minden oldalról az anyagot s hogy nem egy tanulmányutat tett

külföldön a typusok tanulmányozása czéljából. De meglepetésszámba
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megy, hogy ezúttal nemcsak a palaarktikus fauna képviselit veszi

tekintetbe, mint eddigi monográfiáiban, hanem az egész világ Chloro-

pidáit teszi tanulmány tárgj^ává.

A munka öt részbl fog állani, mindegyik egj^'-egy régiót ölel

fel. A sorozatot a palaarktikus fajok ismertetése nyitja meg.

A Chloropidák, köztudomás szerint a kártékony legyek közé

sorolandók, a mennjáben egyesek a vetésekben óriási károkat okoznak.

Rövid bevezetés után, mel^^ben a család jellemvonását s a

rendelkezésére állott anyagot ismerteti, áttér a nemek és fajok leírá-

sára. Ezek pontosak és kimerítek. A rendkívül bonyolult synony-

miát, kivált a CJiIorojJS-nemnél^ igazán mesteri módon oldja meg.

Részletekbe nem bocsátkozhatom egyrészt a rendelkezésemre álló

csekély hely miatt, másrészt azért, mert a ki ezzel a családdal foglal-

kozni óhajt, ebbl a rövid ismertetésbl úgy sem tudhatná meg mid-

azt, amire szüksége van.

Magyarország területérl a M. X. Múzeum és Thalhammer J.

gyjteménye alapján akövetkez új nemeket és fajokat irja le : Phyladel-

pJms (n. gen.) Thalhammeri (YsiákeTt) ; Lasíosina litíoralis (Gyón); An-

tJiracopliaga íufumata (Budapest) ; Clorops adjuncta (Budapest), liorrida

(Mehádia), finiiima (Gyón), teciifrons (Gj^ón), angustifrons (Gyón).

eutrophaeformis (közelebbi termhely nélkül) ; Centorisoma (n. gen.)

elegantnltim (Gyón, Kalocsa) ; Lagaroceras granulosum (Gyón) ; Dicraeus

nigropilosus (Növi) ; Gaurax fascipes (közelebbi termhely nélkül)
;

ElacMptera hungarica (Kalocsa) ; Eribolus himgariais (Gyón) ; Oscinella

pecíoraZís (Kalocsa), ruhidipes (Retyezát), nitidigenis (Isaszeg, Deliblát),

Kertészi (közelebbi termhely nélkül).

A két tábla a munka használatát nagyon megkönnyíti.

A pótlékban Stróbl, Czerny és Corti dolgozataira tesz meg-

jegyzéseket, melyek a munka imprioiálása után jelentek meg.

Dr. Kertész Kálmán.

íT". Vincent: üne nouvelle variété de Catocala fraxini L.

(Buliét. Société Entom. de Francé. 1910, p. 316—317).

Szerz egy Budapestrl kapott $ után, melyhez még néhány

a párizsi múzeumban lev (6 o^, 2 $) példány is tartozik és melye-

ket PoujADE még 1885-ben nevelt Párizs környékén (La Grange)

gyjtött petékbl, a Catocala fraxini egy új változatát írja le és azt

var. argülacea névvel jelöh. Ez a törzsfajtól abban tér el, hogy az

elüls szárny középs csíkjai (a tövön kivül fekv és a könyökfor-

mán hajlott csík), a fekete csík mindkét oldalán szalma-sárgán sze-

gélyezettek, hasonlóan szalmásai ga a vesealaku folt alatt lev folt is-

Csíki.
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Dr. C. Fr. Boeiver : Revision der Opiliones Plagiostethi
(== Opiliones Pal-patores). I. Teil: Familie der

Phalangiidae. (Subfamilien : Gagrellini, Liobu-
nini, Leptobunini). (Abhandlungen aus dem Gebiete,

der Naturwissenschaften herausgegeben voni Naturw.

Vérein in Hamburg. XIX. Bánd, 4. Heft. 1910, p. 1—294.

mit 6 Tafeln.)

Szerz az összes eddig leirt kaszáspókokat tette tanulmány

tárgyává és ennek eredményeként azok revízióját, mondhainók monog-

ráfiáját, közli. Az elttünk fekv hatalmas kötet a czímben felölelt

alcsaládokat tárgyalja. A kaszáspókok (OjnUones) áltaiános jellemzése

után szerz azokat két csoportra osztja, ezek az OjnUones Plagiostethi

(a régi Falpatores) és OjnUones MeeostetM (a régi Laniatores és Insi-

diatores). Az els csoportot azután két alcsoportra : Eupagosterni és

Apagosterni osztja. Az Apagosterni alcsoportba három család (PJialan-

gidae, Sclerosomidae, IscliyropsaUdae) tartozik, melyek közül ez a kötet

a Plialangidae családdal, illetleg annak három alcsaládjával foglalko-

zik. A Plialangidae családot szerz öt alcsaládra osztja : 1. Gagrellini,

2. Liohunini, 3. Leptobunini^ 4. Plialangiini, 5. OUgolophini. A tárgyaltak

közül a Gagrellini és Leptohunini-k hazánkban nem fordulnak el, a

Liohunini-ket pedig két nem képviseli (Liohonum, Nelima). A Liobu-

num rotundatum Latr. és L. rupestre Hbst. fajokon kívül, melyek

faunakatalogusunk szerint faunánkból már ismeretesek voltak, szerz

még említi a L. limbatum L. Koch fajt is, mely az Alpokon kívül

Erdélyben is elfordul, ez a faj tehát faunánkra új. A Liobimum-fa.jok

egy részére szerz az új Nelima nemet állítja fel, a hová a faunánk-

ból ismeretes Liobunum glabnm L. KocH-on kívül, a minket közelebb-

rl érdekl fajok közül a következk tartoznak, miután faunánkra

újak : Nelima nigripalpis Sím. Francziaországon kívül nálunk is el-

fordul Brassó vidékén, N. troglodyies Roew. (n. sp.) a Dél-Hercze-

govinai barlangokból (Eliashöhle, Wolfshöhle), N. aurantiaca Sím.

(signatum Kulcz.) Franczia- és Bajorországon kívül Boszniában (elter-

jedt) és Herczegovinában (Semmeringszoros) is elfordul. Szerz ala-

pos munkája befejezése után a kaszáspókok érdekes csoportjának

sok hivet fog szerezni. Csiia.

*

A.Mciffray: Revision des Euplectus paléarctiques (Addenda).

(BqII. Soc. Ent. Francé. 1910, p. 365).

Szerz kimutatja, hogy a Reitter által újabban leírt Enplecius

ornatifrons (lásd : Rovart. Lapok. XVII. 1910, p. 125) a tj'-pusok össze-

hasonlítása alapján azonos az E. carpaihicus REiTT.-rel. Csíki.
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Dr. 3Iax Bernhauer : Z ur Staphy linidenf auiia des palaeark.
tischen Gebietes. (Societas entomologica. XXV, 1910,

p. 78—79).

Négy új Staphylinida leírása. A leírt fajok közül három fau-

nánkban is Q\ioTá\A'. Falagria lúgra vax.jonica (Korfu. Attika, Horvát-

ország), Atlieta (Dimetrota) episcopalis (Fels- és Alsó-Ausztria, Német-

ország, Svájcz és Magyarország) és Sipalia Meixneri (Herczegovina :

Volujak).

Giiido Depoli : Eine neue Varietat von Pentodon punctatus
A'ill. (Wiener Entom. Zeitung. XXIX, 1910, p. 306).

Szerz Fiume mellett gyjtött otyan Pentodon pundatus-t, melj''-

nél az eliíls lábszár 2. és 3. bels foga között lév apró fogacska

hiányzik, továbbá a hátsó czombok tövében harántos bemélyedés, az

eltör hátán a nem pontozott középvonal szélesebb és rövidebb, azon-

kívül oldalt és elrefelé egy apró nem pontozott mezcske van és

az állat alsó oldala sokkal világosabb barna mint a törzsfaj. Egy
hasonló példányt kapott szerz Szicziliából is, azért nem individuá-

lis eltérésnek, hanem jó fajváltozatnak tartja, melynek a var. simplex

nevet adja. Csíki.

KrancJier, Dr. O. ; Entomologisches Jahrbuch. 1911. 20. Jahr-

gang. Kalender für allé Insekten-Sammler auf das Jahr

1911. (Leipzig, 1910. Verlag von Frankenstein und Wag-
ner). .Ára 1.60 márka.

A fenti czím alatt megjelen elterjedt rovartani évkönyv 1911-re

immár huszadszor örvendezteti meg az érdekldket. Úgy mint eddig

a naptáron kívül számos érdekes eredeti czikket is tartalmaz és pe-

dig a két- és félszárnyúak kivételével minden rovarrendre vonatko-

zót. A havi teendk rovatát az idén is folytatólagosan az aprólepkék

gyjtésérl szóló rész tölti ki. Meisxer és Meyer ez alkalommal a

Sesiaemorjplia, Psíjcliáemorplm és Zygaenamorplia csoportokat tárgyal-

ják. Általános érdek czikket írtak Daehxe, Meiszner, Loqüay, Kuhnt

és Alté, lepkészetit Hoffmann, Meder, Lixdxer és Mitterberger,

bogarászatit Dorx, Meixxer és Haars, egyenesszárnyúakról Gauck-

ler, szitakötkrl Leoxhardt, hártyásszárn3^úakról Dalla-Torre és

Reichert. Végül a szerkeszt egy sereg rovartani szakmunkát, folyó-

iratot ismertet az irodalmi rovatban. Mellékletként az els 20 kötet-

ben említett vagy leírt lepkék jeg^^zékét (Loquay tollából) találjuk a

kötetben. Az említett czikkek közül az egj^ikben Reichert a Splieco-

lipaga vesparum Ratz. nev fürkészdarazsat ismerteti, mely darázsfész-

kekben fejldik. Ezt az állatot színes képben is bemutatja. Nem tart-
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juk szerencsés gondolatnak azt, hogy Dalla-Torre a „Tierreich" czím.

munka egyik füzetéhez (Cynqndae) e helyen közli pótlásait. Nemcsak

a kezd, hanem az elrehaladottabb gyjt is sok érdekeset fog

találhatni a kis könyvecskében, melyet az érdekldknek csak mele-

gen ajánlhatunk szíves figyelmükbe. Csíki.

Társulati ügyek.

A „Magyar Entomologiai Társaság" 1910. évi május hó 4-én

megalakulván 1911 január 1-vel megkezdi mködését. Az elkészítés

czeljából a társaság választmánya 1910. évi november hó 12-én

és deczember 17-én ülést tartott. Ezeken az üléseken a választmány

megállapította annak a körlevélnek a szövegét, melj^et a társaság az összes

magyar rovarászoknak meg fog küldeni. Azonkívül eldöntötte a választ-

máu}'- a folyóirat ügyét is. Miután egy új folyóirat megindítása min-

dig koczkázattal jár, a választmány a már meglév és 1911-ben a

18-ik évfolyamba lép „Rovartani Lapok"-kal való megegyezést találta

legczélszerübbnek és legelnyösebbnek. A folyóirat teljes átvétele a

kezd társaság részérl ezidszerint szintén koczkázatos dolog lévén,

a választmány a folyóirat tulajdonosával olyan megállapodásra jutott,

hogy az a folyóiratnak a tagok számának megfelel példányát a

társaságnak kedvezményes áron bocsátja rendelkezésére. így lehet-

séges lesz az új társaság pénzügyi helyzetét kellképen megersíteni.

Megállapodás történt arra nézve is, hogy a lapon jelezve legyen, hogy

ez a társaság hivatalos közlönye, továbbá, hogy nem csak a társa-

sági ügyeket, hanem a mennyire a folyóirat terjedelme megengedi,

az üléseken elterjesztett dolgozatokat is közölje. Az összejövete-

lekre vonatkozólag elhatározta a választmány, hogy ezeket egyelre

a NEusziEDLER-féle vendégl (Budapest, IV. Ferencziek tere) külön-

helyiségében tartja minden szombaton este 8 órakor, az eladásos

összejöveteleket pedig minden hónap harmadik szombatján este 7

órakor. 1911-ben tehát a következ napokon lesznek eladásos össze-

jövetelek :

január 21. április 22. október 21.

február 18. május 20. november 18.

márczius 18. június 17, deczember 16.

szeptember 16.



„ROVARTANI LAPOK"
XVIII. Bánd. Január 1911. 1. Heft.

S. 1. — Dr. G. Horváth: Vereinigung der ungarischen
Entomologen. —

- Als Verfasser vor 27 Jahren diese Zeitschrift

ins Lében geriifen hatte, waren nur wenige, die sich in Ungarn mit

Entomologie befassten und diese wenigen waren meist nur die

Berufsentomologen des National-Museums und der Kgl. Entomolo-

gischen Station. Diese Entomologen waren so in Anspruch genom-
men, dass es sehr schwer war die im Jahre 1884 gegriindeten

,,Rovartani Lapok" erscheinen zu lassen und so musste schon nach

drei Jahren die Eíerausgabe der Zeitschrift unterlassen werden, Nach
zehnjáhriger Pause führte L. A.-Aig^;er, nachdem sich der jetzige

Redacteur (E. Csíki) ihm angeschlossen hatte, die Zeitschrift weiter,

die jetzt den XVIII. Jahrgang beginut. Dieser Zeitschrift können wir

viel verdanken, dass die Zahl der Entomologen und Entomophilen

jetzt auf schon über 200 angewachsen ist. Verfasser ruft nun als

Gründer der „Rovartani Lapok" und als derzeitiger Vorsitzender der

„Ungarischen Entomologischen Gesellschaft" allé Entomologen des

Landes auf, in die neue Gesellschaft, welche diese Zeitschrift zu

ihrem amtlichen Organ machte, einzutreten.

S. 3. — Dr. E. Kaufmann: Coleopterologis che Notizen.

II. — 6. Meistens wird heutzutage als Klebmittel fiir Kleinkáfer Synde-

tikon angewendet. Dieses Klebmittel ist aber schlecht, da aufgeweichte

Tiere davou nicht befreit werden können. Viel besser ist folgende

Mischung : 10 Gramm weisser u. reinster Gammi arabicum wird in

destiliirtem Wasser aufgelöst, gekocht, aber dabei fortwárend gerührt

und nachdem die Masse halb ausgekühlt ist 1 Gramm (16 Tropfen)

Glj^cerin dazugegossen. Diese Masse wird dann durch ein Callicot-

gewebe in kleine Becherchen bis zu 1 cm. Höho filtrirt. Um Schim-

mel vorzubeugen setzten wir noch ein wenig Thymol dazu. Auf

diese Weise kann dieses Klebemittel jahrelang aufbewahrt werden

und wird vor Gebrauch durch einige Tropfen kaltes Wasser auf-

geweicht. — 7. Den áusserst seltenen Pleganopliorus bisjnnosus lia.m])e

samraelte Verfasser im Walde von Pélmonostor (Kom. Baranya) unter

der Rinde eines faulen Eichenstammes bei Lasiiis brimneus Latr., wo
auch Scydmaenus riifus und Perrisi, wie auch Batrisodes venustus zu-

gegen waren. — 8. Es wird meist angenomraen das Claviger longi-

cornis und testaceiis einander ausschliessen. Nun sammelte Verfasser

im Walde bei Pélmonostor im Hiigel von Lasius flavus den Claviger

longicornis und nicht weit davon unter Eichenrinde bei Lasius niger
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den'Claviger tesiaceus. Es kommen alsó beidé in einem Gebiete aber

bei Ameisen von verschiedener Lebensweise vor. — 9. Ceuthorrhyn-

clius marginatus Payk. und pM?ic%er Gylll. sind einander sehr áhnlich

und unterscheiden sich nur dadurch von einander, dass das Pygidium

des letzteren durch eine mehr-weniger lange Láugsfurche gekenn-

zeichnet ist. Nachdem beidé zusammen vorkommen ist es leich mö-

glich, dass punctiger nur das $ von marginatus ist. — 10. Apion gra-

cüipes DiETR. scheint keine besondere Art, sondern nur eine Varietát

(mit ganz gélben Fühlern und hellén Beinen) von A. flavipes zu sein.

S. 5. — jA.AignerLajos: Die Tagfalter Üngarns
XXXVII. — Als Forsetzung wird Lycaena Dámon, Jolas und Sehrus

behandelt.

S. 8. — F. JPillich: Verzeichniss der bei Simontornya,
gesa mm elten Káfer. II. — Yerfasser bringt die Fortsetzung des

Verzeichnisses.

Kleine 3Iitteilungen.

S. 10. — Verstorbene ungarische Entomologen. — Am.
6. X. 1910 vérstarb plötzlich in Budaj^est Báron Stefan Vécsey von
Ajnácsk et Hernádvécse, Kaisl. u. Königl. Kámmerer, Honvéd-
Major a. D., ein eifriger Lepidoj)terologe im Altér von 47Jahren.

—

Ebenfalls in Budapest starb am 16. XI. 1910 Franz Wachsmann,
Oberinspector der Königl. ung. Staatbahnen, Aasschussmitgiied der
Ungarischen Entomologischen Gesellschaft und Nestor der buda-
pester Coleopterologen, im Altér von 73 Jahren. — Ein Nekrológ
beider Verstorbenen wird spáter veröflentlicht werden.

Literatur.

S. 10. — Es werden Arbeiten von Becker, Vincent, Roewer,
Raffray, Bernhauer, Depoli und Krangher besprochen.

Vereinsangelegenheiten.

S. 14. — Bericht über die Vorstandssitzungen (XI. 12 und
XII. 17, 1910) der Ungarischen Entomologischen Gesellschaft. In
den Sitzungen wurde unter anderem der Inhalt eines Rundschrei-
bens, welches allén Entomologen Ungarns zugesendet werden soll,

festgestellt. Dann wurde mit dem jetzigem Herausgeber der „Rovar-
tani Lapok" ein Übereinkommen geschlossen, nach welchem diese

Zeitsohrift auch das Organ der Gesellschaft sein wird. Weiters wird
festgestellt, dass die wöchentlichen Zusammenkünfte jeden Samstag
Abends 8 Uhr, die Vortragabende aber jeden dritten Samstag des
Monats um 7 Uhr beginnen.

Die Vortragabende fallen im Jahre 1911 auf den :

21. Január 22. April 21. Október
18. Február 20. Mai 18. November
18. Márz 17. Juni 16. Dezember

16. September



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVIII. KÖTET. 1911 FEBRUÁR 2. FÜZET.

. Mit jelent a „frit" szó?
Irta : Jablonowski József.

Ha a g'abona-félék légyellenségeirl beszélünk vagy iriink, a

frit-légy {Musca frit, Oscinis frit vagy Oscinella frit) esetében be-

érjük azzal, hogy- a frit szó a gazdasági rovartan német atyames-

tereinek régi magyarázata szerint svéd eredet és „könny portéka" -t

jelent. így magyarázza ezt az általános entomoJogiai irodalom és a

zoológiai kézikönyvek is, ha a mezgazdaság kártevi közül is fel-

hoznak néhány példát.

íme néhány példa :

NöRDLiNGER^ azt írja, hogy az árpa szeme, amelyben ezen légy

lárvái élsködnek, „könny árú marad, a mit Svédországban frit-nek

neveznek."

Taschenberg^ azt mondja, hogy a lárvák „a puha szemekbl
élnek, melyek az érés után könny árút adnak, ezt az ország (t. i.

Svédország) nyelve szerint frit-nek nevezik; innen van a légy

neve."

Leunis-Ludwig3 röviden azt irja, hogy a frit „svéd neve az

árpalégynek."

RiTZEMA-Bos'i szerint az említett lárváktól megtámadott szemek

„könny árú"-vá válnak s ez mint mondják (soU heiszen !) svédül

fritnek neveztetik.

Frank^ ismétli, hogy az ilyen szemek Svédországban „fritnek

neveztetnek, a mi könny árút jelent és ezen szótól ered a légy

neve." Megjegyzend, hogy Frank tévedett, a mikor említett helyen

azt írja, hogy a légj lárvája a búzaszemekben is él.

1 Die kleiuen Feinde der Landwirtschaft. 1869, p. 675.

2 Praktische Insektenkimde : Zweiflügier. 1380, p. 152.

^ Synopsis der drei NatiuTeiclie. Zoologie. Dritte Aiiflage. II, 188G,

435.

* Tierische Schadlmge und Nützlinge. 1891, p. 629.

5 Kampfbuch. 1897, p. 84.

Rovartani Lapok. XVm, 2. (1911. 11. 22).
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A franczia rovartani irodalomban nem találok adatot, a mely e

szó magyarázatával foglalkoznék.

A mint látható a vélemények abban megegyeznek, hogy a

frit svékusul (svédül) könny árút jelent, csak Ritzema sejtet némi

kétséget, a mikor azt mondja, hogy „soll heiszen".

Hogy felvilágosítást szerezzek, kerestem ezen szót Svex Hen-

rik Helms svéd-német szótárában (Leipzig, 1893). Itt azonban csak

fritt (így írva !) és fritten szavakat találtam. Az els azt jelenti :

szabad, akadálytalan, kétségtelen ; míg a fritten és fritter: gabona-

féreg (Kornwurmj, ^lusca, Sapromyza jelzésére szolgál. A mint lát-

hatjuk, a második kifejezés (,.gabonaféreg"j közelebb visz a czélhoz,

a mit a magyarázó ..Musccr még jobban megersít.

A skandináv irodalomból csak C. Gr. Thomson ,,Skandinaviens

Insekter (Lund, 1862)" czím munkája állott rendelkezésemre, melj^-

nek 383. oldalán az állat rövid leírásán kívül — mint gondolom —
a légy országosan használt nevét ,,Slökorns-flugan" is találom.

Slökorn Helms szótára szerint hitvány szemet, léha (üres)

szemet fgabonát), fluga, flagen j^edig legyet jelent és így Thom-

son szava olyan legyet jelent, mely léha szem kalászban él. Arról,

hogy frit szó svéd volna, nem szolgál magyarázattal.

Ebbl tehát nem tudjuk meg, hogy a LiNNÉ-féle frit szó mit

jelent és azt sem, hogy svékus szó-e?

Linné mint tudjuk a „Systema Naturae" czím munkájának 10.

kiadásában leírt Musca frit-rl megjegyzi, hogy „habitat in glumis

hordei, decimum quoque granum hordeaceum apud nos destruens".

Megemlíti még másutt, hogy Svédországban a kártétel az ,,ultra

centum milia ducatorum aureorum"-ot is meghaladja. Többet az

szisztematikai dolgozataiban — amennyire azokba betekinthettem —
nem találtam, a mi a frit szó kérdésének tisztázásához vezethetett

volna.

Linné azon munkája, melyben e légy svédországi kártételeivel

foglalkozott és melynek czíme „A léha szem árpáról való vizsgá-

latok'- állítólag Noxa Insectorum czímeu jelent meg mint 10.

értekezés az Amoenitates Academicae seu dissert. physicae

stb. czím kiadványban. Ez az értekezés azonban nem Linné, ha-

nem tanítványának, Baeckner A. MmÁLY-nak munkája, melyet ez

1752-ben olvasott fel és melyben a kártev rovarokat többnyire

Linné dolgozatai alapján ismerteti összefoglalólag. Baeckner ezen

munkája X. szakaszának 5. kikezdésében a frit-légy még Musca

Jiorclei néven szerepel és szerz állítása szerint Svédországban éven-

kint az árpának legalább egy ötödrészét viszi el .,et vei centum

milia tonnarum illius frumenti in granariis suffaratur, quod D. Prae-

ses (t. i. LiNNAEus) 1. c. detexit" vagyis magyarul : „és ugyanezen
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gabonából mintegy százezer tonnányit rabol el a magtárban, mint

azt az elnök úr idézett hely munkájában megállapította". E szöveg-

ben azonban van egy kis hiba. Nem az, hogy Baeckner szerint a

kár nagyobb (egy ötöd) mint Linné szerint (egy tized), hanem az,

hogy Baeckner szerint a légy a magtárban (in granariis) tesz kárt.

Ez pedig — miként tudjuk már nem a fritlégytl ered kár, mert a

fritlégy az érett, kemény, a magtárban felhalmozott gabonát egy-

általában nem bántja.

De Baeckner fennti szavaiban benne van, hogy ,,az elnök úr"

(tehát Linné) ezt a fritlégytl ered kárt felfedezte és azt az Acta
Stockholmiana-kban (1750, p. 182, 9) tárgyalta. Ez a folyóirat

tudtommal Budapest könyvtáraiban nincs meg s így Linné eredeti

szövegét ezidszerint nem olvashattam el. Segítségemre jött azonban

CüRTis^ a ki úgy látszik Linné szövegének hü fordítását adja, mely

következkép hangzik : „0 (t. i. Linné) azt mondja, hogy az (a fiit-

légy) az árpaszem héjában (pelyvájában) tanyázik és a szem meny-

nyiségének egy tized részét határozottan elpusztítja és okozza ama

kis, könny és értéktelen szemeket, a melyeket frit-nek nevezünk s

a mi legnagyobb vesztesége a gazdának". Ebbl a szövegbl tehát

csak azt tudjuk meg, a mit a már elbb említett Systema Naturae-

ból már tudtunk és azt, hogy a kis, könny szemeket frit-nek ne-

vezik, de nem tudjuk meg azt, hogy a frit szó svéd-e vagy milyen

nyelvbl származik ?

Hogy a frit szó mit jelent, arra a véletlen vezetett rá. A
klasszikus római kor gazdasági íróit olvasgatván, ugyanis M. Terén-

Tuis Varrd „De re rustica" czím munkájának az árpa-félék termé-

sének leírásában találtam egy fejezetet (I. könyv 48. fejezet : Quae

in spica sünt et causae eorum), melyben ezt írja : „Illud autem

summa in spica iam matúra, quod est minus quam granum, vocatur

frit
;
quod in infima spica ad culraum stramenti summum, item mi-

nus quam granum est, apellatur uruncum".
Ebbl látható, hogy a frit latin szó és igazi mezgazdasági

mesterszó. Linné valószínleg ismerte a rómaiak' klasszikus mez-
gazdasági irodalmát és nyelvét is és felhasználta a kárt jelent

frit szót a kártev megjelölésére. Linné annak idején (frit-dol-

gozata 1750-ben jelent meg) nem tartotta szükségesnek annak ma-

gyarázatát, hogy a frit szó latin szó, mert akkor az egész tudo-

mányos világ latin volt. Manapság azonban, a mikor verejtékes, nehéz

küzdelmek árán is csak keveset konyítunk a latinhoz, már szükséges

a magyarázat, hogy a frit nem svédül, hanem latinul van. Uogy

a svéd nyelvben a fritten és fritter szavak ma használatosak, azon

1 Farm Insects. 1860, p. 233—234.



ne csodálkozzunk. Ez éppen olyan Linné ideje után keletkezett és

elterjedt szó mint akár nyelvijnkben a fritlégy vag-y a német iro-

dalomban a Fritfliege.

Eszerint nyilvánvaló, hogy a frit szó srégi latin szó és hogy

vele a kalász azon fels szemeit jelölték, melyek nem csak a légy

támadása következtében, hanem egyébként is fejletlenek, kicsinyek

és így könnyek maradhatnak.

Azt hiszem, hogy ez a magyarázat meg fogja állani a helyét.

Ha tévedek, tévedésemet helyreigazíthatják északi kollegáink vagy

ama kartársak, kiknek módjukban lesz Linné idézett munkájába be-

tekinteni és azt az itt eladottakkal egybevetni.

A frit-szemek elnevezése, vagyis a ,,könnyíí portéka" ki-

fejezés nálunk a zabszemre is találó, mert a zabkalász fels szemei,

melyeket 1910-ben ez a légy és egy közeli rokona (Osc. pusiUa)

különösen megtámadott, már július 7-én egészen sárgák, majdnem
fehérek, míg az egészséges szemek rendes zöldszínek voltak. Ezek-

ben a fels sápadt szemekben már meg volt található a fritlégy

bábja.

Egyúttal megemlíthetem, hogy a fritlégy nálunk mint szi
kártev a rozsban és a búzában fordul el és különösen az utóbbi

szenved sokat tle, mindazonáltal úgy látom, hogy a rozsra sokkal

veszedelmesebb. Kártétele folytán némely évben akárhány gazda

kénytelen tavasszal egész rozsvetését felszántani.

Viszonylagos kártételére a legszebb példát azonban a statisz-

tika szolgáltatja, ha a többi szi kártevvel összehasonlítjuk. Az

alább közölt adatokat a légykárokban felette gazdag 1909— 1910. évi

télrl a m. kir. Rovartani Állomáson állítottam össze. A számok az

1909. évi szeptember 24.-e és 1910. február 28.-a közötti eseteket

ölelik fel és a fritlégy {Oscinella frit L.), a hesszeni légy (Mayetiola

destructor Say), a csíkoshatú búzalégy {Glilorops taeniopus Li), és a

fekete búzalégy {Chortopliüa saepía Mg.) lárvái által a búzában és

rozsban okozott kártételekre vonatkoznak. (Az a kár, melyet a német

irodalomban a Hylemyia coardata FALL.-nak tulajdonítanak, való-

színleg szintén az említett GliortopMla saepia-é lesz).

A jelzett idben (157 nap alatt) az szi vetésnek 352 mintája

került vizsgálatra, ebbl búza 234, rozs pedig 118 volt. A megvizs-

gált legtöbb mintában több légyfaj lárváját találtuk, st egyes esetek-

ben mind a négy kártev jelen volt.

A 234 búzarainlában a kártev volt

:

Fritlégy 66 esetben, tehát 28-2Vfl

Hesszeni légy 43 ,, „ 14'lo/o

Csíkoshátú bxizalégy 80 „ „ 34-180/o

Fekete hiizalégj' 11 ,. ,, lyl^lo
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A 118 rozsmintában volt:

Fritlégy 97 esetben, tehát 82-20/'o

Hesszeni légy 13 ^^ „ ll-Olo/o

Csíkoshátú búzalégy 71 „ ... 60'lo/o

Fekete búzalégy 11 ,. ., 9-3\'o

A mint látható 28-2o/o búzakárral szemben áll 82-2o/o rozskár

;

ezt követi a csíkoshátú búzalégy 34-18o/o-os kára a búzában ós

6OP/0-OS kára a rozsban, a hesszeni légy 14-P/'o-os kára a búzában

és 1101°/o-os- kára a rozsban és vég-ül a fekete búzalégy 5-7'^/o-os

kára a búzában és Q-S'^/o os kára a rozsban.

A téli vetések vizsgálatából látható volt, hogy nálunk az szi
vetések közül azok, a melyeket október 4.-e után vetettek, a csíkos-

hátú búzalégy és a fekete búzalégy fertzésétl mentesek maradtak.

A fritlégy gyakorisága ellenére ezen idben csak két esetben volt

kimutatható, az egyik esetben a vetés napja október 7— 8. -a, a másik
esetben pedig október 15. -e volt.

Eddig október 12. -e volt a határnap, a melyen legyes években

a vetést megkezdhették. 1909-ben noha hosszú és meleg-száraz sz
köszöntött ránk, a légykárok az október 4.-e utáni vetésekben sem
voltak tapasztalhatók, ez tehát a gazdák könnyebbségére szolgál,

mert a vetést nyolc nappal elbb kezdhetik meg, anélkül, hogy a

légykártól tartaniok kellene.

Hogy nálunk azokban az években, a mikor légykár fegyeget,

az októberi vetést feltétlenül megokoltnak kell tartanunk, ezt lát-

hatjuk a statisztikai adatokból, ha a szeptemberi és októberi veté-

sekre vonatkozókat egymásmellé állítjuk. A míg a szeptemberi veté-

sek közül 92-2°/o, addig az októberiak közül csak 23-P/o volt meg-

fertzve a különféle legyektl. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a

tekintetbe vett októberi vetések csak e hónap els négy napjára

vonatkoznak, mert az október 4.-e után vetettek a légykároktól tel-

jesen mentesek maradtak.

Mint tavaszi kártev a fritlégy aggasztó mértékben a zabban

fordul el ; az árpa is szenved, tle, de sokkal kevesebbet. Az elmúlt

1910. év sokáig emlékezetes fog maradni a magyar gazdák eltt.

Alig volt az országban zabvetés, mely e légytl meg ne lett volna

fertzve. Nem tévedek, ha az országos kártételt 65— 75''/o-ra becsülöm.

Április végén és május elején a zabvetések mindenütt vörösek és

kiveszettek voltak. Egy-egy száraz zabtbl és oldalsarjaiból 15—30

frit-bábot lehetett kiszedni. A gazdák azzal nyugtatták meg magukat,

hogy ez a kár a tavaszi fagy rovására írandó, ámbár az ellenkezrl

ugyancsak könnyen gyzdhettek volna meg, mert a míg a zabos-

bükkönyvetésbl a zab kiveszett, addig a bükköny ép és sértetlen

maradt. Ennek okát azonban egyik gazda sem kutatta, pedig azt



22

könnyen megtudhatta volna. A fritlégy csak a zabot és az árpát

támadja meg, a bükkönyt pedig nem és csak így maradt ez meg,

mert a fagytól — mint nagyon érzékeny növény — inkább szenve-

dett volna, mint a zab.

Megemlítésre érdemes, hogy a fritlegyet (úgy az Osc. frit mint

az Osc. pusüla) mint nyári kártevt sohasem találtam a kétsoros

árpában, a hatsorosban azonban közönségesnek látszik. A jól ki-

fejldött négy- vagy hatsoros árpakalászban nemcsak a fels vagy

alsó, hanem bármely, tehát a középs szemek egyik-másika is meg
van támadva. Az ilyen szem szürkés, sötét színe mindig elárulja a

benne él ellenséget. A zabnál ellenben a buga fels szemeit szokta

ez a légy megfertzni.

A brüsszeli

I. nemzetközi entomologiai kongresszus.

Irta : Dr. Kertész Kálmán.

I.

Az entomologia hivei és munkásai évrl-évre szaporodnak,

irodalma roppant nagy mértékben nagyobbodik. A munkások sorai-

ban ott találjuk a legjobb nev zoológusokat. Ennek daczára a zooló-

giai kongresszusokon az entomologia mégis meglehetsen alárendelt

szerepet szokott játszani, a minek okát nem akarom itt bvebben
fejtegetni, hiszen úgyis mindnyájan tudjuk. Nem csoda tehát, ha az

a sok száz ember, némileg talán önérzetében is sértve, az önállóság

felé törekedik. Ennek a törekvésnek megnyilvánulása az I. nemzet-

közi entomologiai kongresszus, mely 1910 augusztus 1—6. közt ülé-

sezett Brüsszelben.

A kongresszus helye jól volt megválasztva. Nem kétlem ugyan,

hogy az újdonság ingere és a kölcsönös ismerkedés vágya más
helyen is összehozta volna ezt a társaságot, de Brüsszelben ezen-

kívül az ottani világkiállítás vonzó erejére is lehetett számítani.

A kongresszust egy szervez bizottság készítette el. A tagsági

díj 25 frank volt. Az örökít tagok díja egyszer s mindenkorra fize-

tend 250 frankban lett megállapítva. A jelentkezk száma kb. 290

volt s ezek közül mintegy 180-an személyesen is megjelentek. Leg-

jobban voltak Anglia, Belgium, Franczia- és Németország képviselve.

Magyarországból Dk. Horváth Géza, Dk. Szilády Zoltán nejével és

Dk. Kbktész Kálmán leányával vettek részt. Dk. Horváth és Dk.

Kerti';sz a mi újszülöttünket, a ..Magyar Entomologiai Társaság ''-ot

is kéi^viselték, Dk. Hokvátji azonkívül még a Magyar Nemzeti

Múzeumot és a kir. magy. Természettudományi Társulatot.
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Július 31-én este 8 órakor volt az ismerkedési estély Brüsszel

egyik elkel vendégljében, a ..Taverne Royal" nagy különtermében,

melyen a belga entomologiai társaság volt a házigazda. Régi isme-

rsök melegen üdvözölték egymást s mindenki azon iparkodott, hogy

speciális szakának többi munkásaival is mielbb megismerkedjék.

Rövid idn belül meg is találta mindenki azt, a kit keresett s az egyes

csoportok mindinkább nagyobbodtak. Ellehetett mondani, a hány rovar-

rend, annyi csoport képzdött, de valamennyit összekapcsolta a

kollegialitás bens érzete és az entomologia meleg szeretete.

A felszolgált frissítk csak emelték a kedélyes hangulatot s a

babyloni nyelvzavarra emlékeztet estélynek csak az éjfél vetett vé-

get. A titkárság itt osztotta ki a különféle nyomtatványokat, a kiállí-

tás területére szóló belépjegyet és a csinos kongresszusi jelvényt.

A kongresszus lefolyásának vázolásánál, azt hiszem, úgy járok

el leghelyesebben, ha minden nap krónikáját az egyes szakosztályok

szerint foglalom össze, az eladásokat pedig dióhéjban ismertetem.

Az összes ülések déleltt voltak, a szakosztályoké pedig dél-

után, valamenyi a kiállítás területén az ünnepségek csarnokában (Palais

des Fétes). Esténkint a kongresszus tagjai a város egyik népszer

vendégljében (Old Tom) találkoztak.

Augusztus 1.

Összes ülés.

Lameere elnök az ülést megnyitva, ismerteti a kongresszus

elmunkálatait s azután áttér annak jelentségére.

Az entomologia jelentsége semmivel sem kisebb, mint a zooló-

gia bármely más ágáé, kivált nemzetgazdasági és közegészségügyi

szempontból. Ajánlja, hogy ennek a szaknak több tanszéket állítsanak.

Az entomologia alapja kétségtelenül a systematika, de e mellett tekin-

tettel kell lenni a biológia általános problémáira is.

Severin G. ftitkár különféle adminisztratív ügyekrl tett jelen-

tést s felolvasta a szakosztályok elnökeinek a névsorát. Magyar rész-

rl Dr. Horváth GÉzÁ-t a bezáró összes ülés, Dr. Kertész Kálmán-í

pedig a systematikai szakosztály alelnökévé választották meg.

Dr. Sjöstedt Y. tartotta meg azután vetített képekkel kisért

eladását „A svéd Kilimandjaro expediczió és eredményei"

czímen. Csak általánoságban szólt, részletekre nem terjeszkedett ki.

x\z expediczió 16 hónapig tartott. A Kilimandjarot nyugati oldaláról

mászta meg. Olt 1300 méter magasságban ütött tanyát s ez szolgált

a kirándulások kiinduló pontjául. Felhatolt az örökös hó határáig,

a hol 5500 m. magasságban még egy Gollembolát és egy Lycosidát

talált. A közel fekv Meru hegyet szintén bevonta kutatásai körébe.

Az elért eredményeket tárgyaló eddig megjelent három hatalmas

kötetet szintén bemutatta.
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I. szakosztály : Gazdasági és pathologiai entomologia.

Theobald F., ki nevét a szúnyogok négykötetes monographiá-

jával tette ismertté „A Collembolák gazdasági jelentségérl"
beszélt. Már régebben ismeretes, hogy a Collembolák károsak lehetnek

a növényekre, az újabb megfigyelések azonban azt mutatják, hogy
bizonyos körülmények között a különféle gazdasági növényekre na-

gyon károsakká válhatnak. Eddig húsznál több fajról mutatták ezt

ki. Az ellenük való védekezés abban áll, hogy a növényeket nikotin-

oldattal vagy valamely arzénoldattal permetezzük, vagy pedig a földet

paraffinemuisióval esetleg mész- és korom-oldattal itatjuk át.

Morris D., ismerteti azokat a törvényeket, melyeket Nyugatin-

diában azért hoztak, hogy kártékony rovarok, gombák stb., az impor-

tált növényekkel oda be ne hurczoltassanak. Ez okból úgy a növé-

nyek, mint a magvak megfelelen desinficiáltatnak. Dezinficiálásra

kéksavat, szénkéneget, bordói levet, szubhmátot és kéngzt használnak.

Gedoelst L. a legyeknek egyik alcsaládjáról, a Gallipliorinák-

ról értekezett, melyeknek lárvái háziállatok brében élsködnek.

Részletesebben szól az afrikai fajokról, melj^ek a Cordylohia genusba

tartoznak. Legújabban a belga Kongóban a Pycnosoma megacepliala-

ról is megállapították, hogy a szarvasmarhákban élsködik. A legyek

az állatok brére rakják petéiket, valószínleg mindig valami sebbe.

Lahille F. az eladáshoz szólva, a ölirysomyia macellaria délamerikai

elterjedésérl mondott el néhány érdekes adatot.

Simontornyán gyjtött bogaraim jegyzéke.

Irta : Pillich Ferencz.

III.

Chrysomelidae. Plateumaris consimilis Schrnk. IV. 25. —
Lema melanopus L. II, IV, VIII. — Crioceris 12-panctata L. V—
VIII; 14-punctata Scop. V, VI, IX; asparagi L. 11, V, VI. — La-

bidostomis longimana L. VIII. 1; pallidipennis Gebl. VIL 14;

cyanicornis Germ. VII. 21. — Lachnaea sexpunctata Scop. VII. 8.

Clytra laeviuscula Ratzb. VI. 23—VIII. 1. — Coptocephala uni-

fasciata Scop. VIII. 1. — Cryptocephalus aureolus Suffr. VI;

violaceus Laich. VI ; Moraei L. ; connesus Oliv. — Pachj^brachys
hieroglyphicus Laich. ab. tristis Oliv. IV. 25. — Pachnephorus
villosus DuFT. — Colaphus Sophiae Schall. IV. 25. — Gastroi-

dea polygoni L. IV—VI. — Entomoscelis sacra L. — Timarcha
coriaria Laich. VI, VI. — Chrysomela goettingensis L. VII; san-

guinolenta L. VI ; hyperici Forst. VII ; cerealis L. ab. alternans

Paxz. VIII. 30; fastuosa Scop. IV—VIII : graminis L. VI. 6. —
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Phytodecta rufipes Deg. V. 16. — Phyllodeota vulgatissimus L.

II, IV. 25; vitellinae L. VIII. — Plagiodera versicolor Laich. II,

IV, VIII, XII. — Melasoma vigintipnnctata Scop. IV. 14; populi

L. VII. 15—VIII. 1; saliceti Weise VIII. 1. — Galerucella lineola

F. II, VIII. — Galeruca tanaceti L. VI; pomonae Scop. VI—VIII.

— Fodagrica fuscipes L. IV; fuscicornis L. — Epithrix pubes-

cens KocH II. — Chalcoides aurata Marsh. II, IV. — Chaetoc-

nema concinna Marsh. IV. 25; tibialis Illig. IV. 15; aridula Gyllh.

X; hortensis Fourcr. — Psylliodes chiysocephala L. ; affinis

Payk. II; dulcamarae Koch IV. 25; hyosciami L. IV. 25; luteola

MüLL. VIII. 28; circumdata Redt. IV. 9. — Haltica oleracea L. IV,

V. — Phyllotreta siiiuata Steph. II—IV ; vittula Redt. II—IV
;

nemorum L. II ; atra F. VIII. 28 ; cruciferae Goeze II, VI ; nodicor-

nis Marsh. VI; procera Redt. IV. 25; nigripos F. VI. — Aphthona
liitescens Gyllh. II—IV ; venustula Kutsch. IV. 25—V. 9 ; coemlea

Fourcr. VI; lacertosa Rosh. V—VL — Longitarsus echii Koch

IV. 14 ; anchusae Payk. IV. 25 ; niger Koch
;
parviilus Payk. ; brun-

neus DuFT. IV. 25 ; luridus Scop. IV. 14 ; nasturtii F. IV. 1 1 ; atri-

cillus L. IV. 14; lycopi Foudr. IV, VI; pellucidus Foudr. V; suc-

cineus Foudr. — Dibolia Schillingi Letzn. IV. 26. — Hypocas-

sida SLibferruginea Schrnk. VI. — Cassida stigraatica Suffr. IV.

25 ,• rubiginosa Müll. IV. 25 ; nebulosa L. II. V ; nobilis L. II, IV.

Lariidae. Spermophagus sericeus Fourcr. V. — Laria

affinis Froel. VI; pisorum L. IV. 14. — Bruchidius varius Oliv.

V, VI.

Anthribidae. Anthribus variegatus Fourcr. IV, V.

Curctilionidae. Otiorrhynchus rauciis F. IV—VI ;
ligustici

L. V. 12—16; scabrosus Marsh. IX ; ovatus L. II—IV, VI. — Stö-

modes gyrosicoUis Boh. IV. 25, VIII. — Mylacus seminulum F.

IV, Y. — Phyllobius piri L. IV. 14—V. 9; oblongus L. IV. 13—

V. 14. — PolydrosLis marginatus Steph. VI; scatellaris Redt. Y1.

— Brachysomus setiger Boh. V. 20. — Eusomus ovulum Germ.

V, VI. — Sitona lineata L. IV, VI; sulcifrons Thbg. IX; flaves-

cens Marsh. VIII ; criuita Ol. II, IV, VIII ; humeralis Steph. II, IV,

— Trachyphloeus alternans Gyllh. IV. 25; spinimanus Germ. V.

16; aristatus Gyllh. VI. — Psalidium maxillosum F. V. 24. —
Liophloeus tessulatus Müll. — Thylacites pilosus F. IV. —
Chlorophanus viridis L. ab. salicicola Gyllh.; graminicola Gyllh.

VII. 14. — Tanymecus palliatus F. VI. 20. — Cleonus (Bothyno-

derus) punctiventris Germ. IV. 14, VIII. 30
;
(Chromoderus) fasciatus

Müll. II. 27. — Lixus subtilis Sturm VI, VII. — Larinus turbina-

tus Gyllh. V. — Rhinocyllus conicus Froel. IV. 25. — Lepyrus
palustris Scop. II, VII. — Hylobius abietis L. VL 10; fatuus Rossi
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VI. — Phj^tonomus nigrirostris F. IV. 25; murinus F. IV. 18. —
Notaris acridulus L. IV. 21, VII; scirpí F. VII. — Dorytomus
longimanus Forst. VII; taeniatus F. — Tanysphyrus lemnae

Payk. IX. — Bagous cylindrus Payk. VII, VIII ; tempestivus Hbst.

IV. 21 ; lutosus Gyllh. IX. — Rhyncolus culinaris Germ. V, VI.

— Cryptorrhynchus lapathi L. — Coeliodes trifasciatus Bach
VIII. 13. — Rhinonous gramineus F. (inconspectus auct.) IV. 2]

;

perpendicularis Reich. X. — Phytobius velutus Beck. IX. —
Phrydiuchus topiarius Germ. VII. 14. — Ceuthorrhynchus
terminatus Hbst. IV. 15; floralis Payk. IV, VIII; symphyti Bed. IV.

21 ; macula-alba Herbst VII
;
pleurostigma Marsh. II. 27 ; carinatus

Gyllh.; erysimi F. IV. 22; contractiis Marsh.; hirtulus Germ. —
— Baris artemisiae Hbst. V. 16; coerulescens Scop. IV. 14; pici-

cornis Marsh. IV. 29. — Limno baris T-album L. IV. 25. — Ca-
landra granaria L. II. 25, IV—VI, — Acalyptus carpini Hbst. ab.

sericeus Gyllh. II. 27. — Tichius quinquepunctatus L. VI. —
Sibinia viscariao L. VI. — re

h

estes populi F. II, V. 16. —
Mecinus pyraster Hbst. VI. —• Gymnetron antirrhini Payk. VI;

tetrum F. IV. 9. — Magdalis ruficornis L. IV. 22. — Apion con-

flaens Kirby V. 16 ; onopordi Kby. IV. 25 ; radiolus Kby. IV. 22—25
;

validum Germ. V. 27, IX. 1 ; urticarium Hbst. IV. 25 ; longirostre

Oliv. VIII ; fulvirostre Gyllh. ; vicinum Kirby II. 27 ; flavipes Payk.

25 ; ononioola Bach II, IV. 25 ; apricans Hbst. III—V. 16 ; aestivum

Germ. II—VII ; brevirostre Hbst. VI ; minimum Hbst. II; pisi F. VI :

aestimatum Faust IV. 25 ;
punctigerum Payk. VI

;
pavidum Germ.

VI" meliloti Kby. II, V. 16. — Rliynchites germanicus Hbst. IV.

25 ; aequatus L. IV, V ; Bacchus L. II, III.

Lucanidae. Lucán us cervus L. VI. — Dorcus parallelé-

pipedus L. VI, VII.

Scarahaeidae. Rhyssemus asper F. IV. 25—27. — Pleuro-
phorus caesus Panz. IV. — Aphodius erraticus L, VIII; subter-

raneus L. VIII ; foetens F. IX ; fimetarius L. IX ; sulcatus F. V. 13

;

granarius L. VIII ; lugens Creutz. IX ; immundus Creutz. VIII
;

lividus Oliv. V. 13, VI ; variáns Duft. IV. 26, VIII
;

quadrigultatus

Hbst. IV. 25 ; melanostictus Schm. III. 7 ; inquinatus Hbst. IV, V
;

prodromus Brahm IV. 22. — Heptaulacus testudinarius F. II. 26.

— Geotrupes mutator Marsh. IX; stercorarius L. IV, V; vernalis

L. IV—VI. — Lethrus apterus Laxm. IV, V. — Gymnopleurus
Mopsun Páll. VII. 9. — Sisyphus Scháfferi L. VII. 7. — Oniti-

cellus fulvus Goeze VIII. — Onthophagus taurus L. VIII; ova-

tus L. VIII
; coenobita Hbst. IX ; austriacus Panz. IX ; vacca L.

VIII. — Caccobius Schreberi L. VIII. — Copris lunaris L. V. —
Maiadéra holosericea Scop. — Rhizotrogus aeqninoctialis Hbst.
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V. 24. — Amphimallus solstitialis L. VII. 15. — Melolontha

melolontha L. IV. 30—VI. 26. — Polyphylla fullo L. — Anomala
vitis F. VI. 16—VII. 5. — Anisoplia austriaca Hbst. VII; lata Er.

VI. 16—VII. 15. — Oryctes nasicornis L. VI, VII. — Pentodon
idióta Hbst. V. 25. — Valg'us hemipterus L. V. 7—VI. 1. — Tro-

pinota hirta Foda IV. 5—V. 19. — Oxythyrea funesta Foda VII.

28—VIII. 1. — Cetonia aurata L. V, VIII. — Fotosia cuprea F.

VI. 15—VIII. 7; ab. obsciira And. V. 23; hungarica Hbst. V. 25.

Különfélék.

BIocsáry-számunTchoz. — Folyóiratunk rault évi utolsó szá-

mában összeállítottam (163—165. 1.) azon állatok jegyzékét, melyek

MocsAry Sándor nevét viselik. Ez a jegyzék, a mint azt meg is

jegyeztem, nem teljes. Most Mocsáry Sándor szívességébl pótlólag

felsorolhatom a kimaradt fajokat is, ezek a következk : Amiítega

Mocsáryi Duoke 1902, Apterogyna Mocsánji André 1905, Gamponotus

Mocsáryi Forel 1902, Clirysis Alexandri Buysson 1891, Ohrysogona

Mocsáryi Bischof 1910, Heptacola Mocsáryi Kos^ow 1905, Pódium Mo-

csáryi Kohl 1902 és VesjM Mocsáryi Buysson 1904. Ezekkel együtt

Mocsáry nevét 1 nem és 74 faj viseli. — Mocsáry irodalmi-mkö-

dését tárgyaló czikkem kiegészítéseképen még felsorolandók a követ-

kez munkák

:

164. A rovarok anyai gondoskodása. (Fvárosi Lapok. XII, 1875;

213. szám).

165. Data ad faunám hymenopterologicam Sibiriae. (Tijdschrift voor

Entomologie. XXI, 1877—78, p. 198—200).

166. Eine kleine Notiz über das Genus Xenodocon Först. (Entom.

Nachrichten. VI, 1879, p. 11).

167. Species sex novae generis Fepsis e collectione Musaei Bremensis.

(Abhandl. naturw. Vereins zu Bremen. 1887, p. 161—163).

168. Chiysis spinidens n. sp. e Mongoha. (Horae Soc. Ent. Rossicae.

XXI. 1887, p. 48).

169. Chrysis Radoszkowszkii, etc. n. sp. (Horae Soc. Ent. Rossicae.

XXIII, 1889, p. 7-36).

170. Chrysididae. (In : Schulze, Zoolog. und Anthrop. Ergebnisse

einer Forschungsreise im westlichen und centralen Südafrika.

IV. Bánd. — Jenaische Denkschriften. XVI, 1910, p. 33—34).

Végül megjegyzend, hogy az irodalmi kimutatásban felsorol*

130. czikk még az Akadémiai Értesít 1898. évi januári^'számában

és a 152. czikk a „Magyar orvosok és tormészetvizsgálóknak 1905-

ben Szegeden tartott XXXIII. nagygylésének munkálataiban

Í241—242. 1.)" is megjelent. Csíki Ern.
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Sphinx convolviili L. — A „Rovartani Lapok" múlt évi XVII.

kötetének 139. lapján közölt kérdésekre lakóhelyemet (Simon-

tornya) illetleg a következ megfigyeléseimrl adhatok számot

:

nyárelejei hernyót tíz év alatt csak hármat kaptam községembeli

lakosoktól, ezek a hernyók kifejldött zöldszin példányok voltak. A
szeptember és október hónapokban százszámra gyjtött példányok

kivétel nélkül kifejldött feketés hernyók voltak. A lepke tenyésztése

nekem sohasem sikerült, mert a bábok kiszáradtak. A tömeges szi

hernyókból a rákövetkez év tavaszutóján ritkán láttam lepkét, holott

a gyér számú nyári hernyókra a lepke augusztustól októberig majd-

nem minden évben közönséges. Ebbl arra következtetek, hogy

hazánkban, más nagy szenderekhez hasonlóan, a nyári lepkék ivar-

szervei rendszerint, az sziekéi pedig ritkán fejldnek ki.

PiLLiCH Ferencz.

Irodalom.

BagnaU, Bichard S.: On a small collection of Thysanoptera
from Hungary. (Annales Musei Nationalis Hungarici.

VIII, 1910, p. 372—376, Plate XII).

Szerz ebben a czikkében azokkal a Thysanopterákkal foglalko-

zik, a melyeket a Magyar Nemzeti Múzeumtól kapott feldolgozásra.

A tárgyalt 11 faj közül eddig csak négyet ismertünk faunánkból,

ezek az új termhelyeikkel a következk : Antliotlirips statices Hal.

(Rév és Izsákról), Limotlirips denticornis Hal, (Bodrogszerdahely,

Budapest), Clúroilirips manicatus Hal. (Izsák) és Sericoilirips siapliy-

linus Hal. (Rév) fajokat. A többiek, a melyek faunánkra újak, term-

helyeikkel együtt a következk : Megatlirips lativentris Heeg. (Izsák),

CryptoÜirips Icarus Uzel var. paUipes Uzel (Rév), Zygothrip)s minu-

ius Uzel (Izsák), Hindsinna flaviciiida Karny (Bodrogszerdahely),

Acantliothrips bidens Bagn. n. sp. (Budapest), Aeolotlirips fasciatiis L.

(Rév, Tápiógyörgye, Mosnicza, Izsák, Kun- Szent-Miklós) és Dendro-

tlirips tiliae Uzel (Rév). Csíki.
*

Szomhathy, Col.: Beitráge zur Kenntniss der ungarischen
Elateriden. (Annales Musei Nationalis Hungarici. VIII, 1910)

p. 575—589, mit 7 Textfiguren).

Szerznek^ezt a magyarországi pattanóbogarakról szóló német

nyelven megjelent czikkét e helyen a teljesség kedvéért felemlítem,

de ismertetésétl eltekintek, mert faunánk ismeretére való fontosságá-

nál fogva folyóiratunkban teljes terjedelmében meg fog jelenni. Cs.
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CsiMMrnö: Magyarországi új bogarak. (Coleoptera nova ex
Hungária). III. (Annales Musei Nationalis Hungarici.

VIII, 1910, p. 590-592).

Czikkemben két új parányi bogarat írok le latin és magyar

nyelven. Ezeket a múlt évben a Verestoronyi szorosban gyjtöttük.

Az egyik a Neuraplies {Sctjdmoraphes) Dieneri, a másik az Eupledus

(Pledopliloeiis) veniistus nevet kapta. Csíki.

Társulati ügyek.

Választmányi ülés 1911 január 21-én. Dr. Horváth Gp:za el-

nök üdvözli a megjelent választmányi tagokat és jelenti, hogy több

sürgs ü^j elintézése szükségessé tette, hogy választmányi ülést

tartsunk. így els sorban az újonnan jelentkezett tagok megválasz-

tása van napirenden, azért felkéri a titkárt, hogy errl tegyen jelen-

tést. Titkár jelenti, hogy a Magyar Entomologiai Társaság alakuló ülé-

sén részt vettek, illetleg beléptek a következ tagok ^ : Dr. Bálint

Sándor, Dr, Bolkay István, Cerva Frigyes, Csíki Ern, Diener Hugó,

ifj. Dr. Entz- Géza, Ehmann Ferencz, Dr. Fodor János, Gerger Já-

nos Rezs, Gtzelmann Tivadar, Hajoss József, Dr. Hankó Béla,

Dr. Horváth Géza, Jablonowski József, Kéméntzy Ferencz, Dr. Ker-

tész AbA, Dr, Kertész Kálmán, Kuthy Dezs, Leidenfrost Gyula,

LiNTJA Dénes, Lósy József, Mihók Ottó, Mocsáry Sándor, Mondok
.

József, Náday Lajos, Dr. Pell Mariska, Dr. Rátz István, Schenk

Jakab, Schmidt Antal, Dr. Simonyi Semadam Sándor, Dr. Soós La-

jos, SuRMiN Rezs, Szabó József, Szépligeti Gyz, Dr. Szilády

Zoltán, Szombathy Kálmán, Tomala Nándor, Újhelyi József, Dr.

Vángel Jen, Wachsmann Ferencz és Wachsmann János, a kik tehát

a Magyar Entomologiai Társaság alapítóinak tekintendk. Ezen tagok

közül azonban fájdalom a halál egyet (Wachsmann Ferencz) már
kiragadott. Azóta felvételre jelentkezett:

Fehér Jen fvárosi tanár — Budapest, I. Krisztina- körút 89,

Goics András Ganz- gyári tisztvisel — Csülaghegy (u. p.

Békásmegyer),
Dr. Götz István fgimnáziumi tanár — Rozsnyó,
Gyrffy Jen a m. kir. Rovartani Állomás tisztviselje — Buda-

pest, II. Intézet- u. 1,

Kovács Ödön magánzó — Nagymaros (Hont vm.),

Móczár Miklós tanitóképzintézeti tanár — Kassa,
PoNGRÁcz Sándor nemzeti múzeumi gj^-akornok — Budapest és

1 Azok a tagok kiknek nevét aláhúzással kiemeltük egj^szersmind

100—100 korona alapítványt tettek.
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SzLABEY Ern államvasúti igazgató — Budapest, VI. Andrássy-

út 88,

a kik mind megválasztatnak, ugy hogy a tagok száma ezidszerint

48. — Titkár bemutatja az oklevél- mintákat, melyek közül a választ-

mány a litografikus úton elállítottat találja a legmegfelelbbnek és

ennek elkészítését rendeli el. — Elnök jelenti, hogy még az alakuló

ülés megbízásából és Dr. Kertész Kálmán képviselték a társasá-

got a brüsszeli I. nemzetközi entomologiai kongresszuson, ebbl ki-

folyólag Severin, a kongresszus titkára, levélbelileg kéri, hogy a tár-

saság lépjen be a kongresszus tagjai közé, azért kéri, hogy a választ-

mány ez ügyben határozzon. Minthogy kívánatos, hogy a kongresszus

munkálatai a társaság könyvtárában meglegyenek, a választmány

elhatározza, hogy a kongresszusi tagdíj befizetend. — Több tárgy

nem lévén, elnök a választmányi ülést bezárja és majd késbb meg-

nyitja az els eladásos ülést.

A „3Iagyar Entomologiai Társaság" 1. ülése 1911 január
21-én. — Dr. Horváth Géza elnök melegen üdvözli a nagy számmal

megjelent tagokat és az els ülést megnyitó beszédében vázolja azt

a munkásságot, melyet a mag3"ar entomologusok az elmúlt évszáz-

ban végeztek, pedig akkoriban ez sokkal nehezebb feladat volt mint

mostanában. Rámutat egyik szaktársunknak nem régen kimondott

szavaira, melyek szerint „magyar természetvizsgálónak lenni nehéz

és hálátlan feladat" volna. éppen ennek az ellenkezjét állíthatja,

nemcsak a közlekedési eszközök, intézetgink és könyvtáraink fejl-

dése könnyítik meg feladatainkat, hanem faunánk érdekessége,

milyennel Európa egyik országa sem rendelkezik, mindig elegend
teret nyújt kutatásainkra és így ez mindig háládatos feladat lesz. —
Elnök jelenti, hogy Jablonowski József alelnökünk nem jelenhetett

meg s azért czikkét: „Mit jelent a frit szó?" a titkár fogja felolvasni.

— Utána Csíki Ern bemutatja a Chrysochroa Buqueti Gory nev
jávai díszbogarat és a hozzá közelálló Clir. rugicollis Saund.-í, mely-

bl a Nemzeti Múzeum számos példányt kapott Laos-ból, ezekbl
szép átmeneti sorozatot állított össze, mely megersíti azt, hogy á

mirabilis Thoms., obliqua Kerr., Friihstorferi Waterh., binotatio Théry,

sutural'is Kerr. és Kerremansi Théry névvel jelölt alakok mind ezen

faj színsorozatának egyes alakjai. — Horváth Géza bemutatott né-

hány képes levelezlapot, melyeket éz Egyesült Államok kormánya
ad ki és melyeken a gyapjaspille és Európából importált ellenségei-

nek (bábrabló stb.) jól sikerült színes képét és a szükséges magya-
rázó szöveget találjuk. Eladó ezeket a levelezlapokat felajánlja

megvételre a legtöbbet ígérnek, az így befolyt összeget (Kor. 3- 10)

pedig a Magyar Entomologiai Társaságnak ajánlja fel. — Végül Tom.vla

Nándor bemutat néhány érdekes lepkefaj változatot Sziczilia szigetérl.
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S. 17. — J. JciblonowsM: Was bedeutet das Wort „frit"?

— Verfasser erklárt die Bedeutung des Artnamens fvlt in der

Benennung der Fritfliege (OscineUa frit L ). Wie allgemein ange-

nommen wird, soll das Wort frit ein schwedisches sein und bedeutet

„leichle Waare". Laut einer Stelle bei M. Terentius Varró (De

re ruttica I, 48 : Illud antem summa in spica iam matúra, quod est

minus quam granum, vocatur frit; quod in infima spica ad culmum
stramenti summum, item minus quam granum est, apellatur urun-

cum), ist aber dieses Wort ein römisch-lateinischer Ausdruck und

bedeutet jenes Kern, welclies in der reifen Áhre ohne jedweden

Angriff klein und unentwickelt bleibt. Somit benützte Linxé das auch

den Schaden bezeichnende lateinische (und nicht schwedische) Wort

zur Benennung des Schádlioges selbst. Weiterhin bespricht der Ver-

fasser die Schádlichkeit dieser uad anderer Fliegeuarten, wie sie in

Ungarn im Winter 1909—1910 zu beobachten war.

S. 22. — Dr. K. Kertész: Der I. internationale entomo-
logische Kongress zu Brüssel. I. — Verfasser berichtet aus-

fürlich über den I. Kongress, spricht zuerst im Allgemeiiien darüber,

danu aber auch über die einzelnen Sitzungen und bringt kurze

Berichte über die einzelnen Vortráge, über die Besuche in den

brüsseler Museen und über die veranstalteten Ausflüge.

S. 24. — F. Pillich: Verzeichniss der bei Simontor-

II ya gesammelten Káfer. III. — Verfasser bringt die Aufzáhlung

der Káfer aus der Umgebung seines Wohnortes zum Abschluss. Es

werden die Chrysomeliden, Larnden, Anthribiden, Curculioniden,

Lucaniden und Scarabaeiden aufgezáhlt und bei jeder Art der Sam-

meltag angegeben.

Kleine Mitteilungen.

S. 27. — E. Csiki: Zur Mocsáry-Nummer unserer Zeit-

schrift (BandXVII. Nr. 11— 12) bringt Verfasser einige Erganzungen.

So führt er einige Tiere auf die noch Mocsáry's Namen tragen,

aber im angegebenen (Seite 163— 165) nicht enthalten sind, ebenso

werden auch noch 7 Arbeiten znr Ergánzung des Literaturverzeich-

nisses aufs"cführt.
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S. 28. — F. Tillich: SphÍDx convolvuli L. — Auf die An-

frage von Blumenthal, (Rovartani Lapok. XVII, 1910, p. 139) berich-

tet Verfasser, dass er aus der Umgebung von Simontornya wáhrend

10 Jahren nur 3 Stück der zeitigen Sommerraupen bekommen hat,

diese waren grün. Die im September und Október zu hunderten

gesammelten Raupen waren schwárzlich. Den Schmetterling zu züch-

ten geiang es niemals. Im Spátfrühling ist der Schmetterling sehr

selten zu beobachten, wáhrend er (aus den Sommerraupen) von

August bis Október háufig ist. Aus diesem ist zu folgern, dass die

Fortpflanzungsorgane der Sommerschmetterhnge immer, die der

Herbsttiere aber selten entwickelt sind.

Literatur.

S. 28—29. — E. Csíki bespricht Arbeiten von Bagnall, Szom-

BATHY und Csíki.

Vereinsangelegenheiten der Ungcirischen Entomologischen
Gesellschaft.

S. 29 Bericht über die Vorstands sitzung vom 21. Ján-

ner 1911. — Es werden 8 neue Mitglieder aufgenommen, die Form
des Mitgliederdiploms festgestellt und der Eintritt der Gesellschaft

als Mitglied des Internationalen entomologischen Kongresses be-

schlossen.

S. 30. — Bericht über die allgemeiiie Sitzung
am 21. Jánner 1911. — Der Vorsitzende Dr. G. Horváth be-

grüsst die anwesenden Mitglieder mit einer grösseren Anrede, wor-

auf E. Csíki JABI.o^^owsKI's Arbeit „AV a s bedeutet dasWort
„frit"? (siehe oben) verliest. — E. Csíki zeugt eine schöne

Serié von Chrysochroa Buquetí Gory (Java) und der verwandten Chr.

rugicoIUs Sauxd. aus Laos, zu welcher m?rft&27/sTHOMS., ohliqiia Kerr.,

Frulistorferi Waterh., binotata Théry, suturalis Kerr. und Kerremansi

Théry als Coloritstufen gehören und der vollslandigenÜbergangsreihe

wegen, keine besondere Namen verdienen. — Dr. G. Horváth 'zeigt

von der U. St.-Regierung verausgabte Postkarten mit geliingenen

Abbildungen des Schwammspinners [Limantria dispar) und seiner

Feinde. — N. Tomala zeigt interessante Schmetterlinge aus Sizilien.



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVIII. KÖTET. 1911 MÁRCZIUS 3. FÜZET.

A brüsszeli

I. nemzetközi entomologiai kongresszus.

Irta : De. Kertész Káljián.

II.

II. szakosztály: Systematika.

KoLBE, a berlini múzeum re ..A bogarak összehasonlító

morpholog'iája és sj^stematikája" czimen tartott eladást. Ré-

gebben a morphologia nag3^on alárendelt szerepet játszott, mert a

rendszer nem volt megfelel s ennek következtében nemcsak egyes

nemek, hanem egész családok rossz helyre voltak beosztva. Újabb

idben a származástanra támaszkodunk. A bogaraknál két fcsopor-

tot lehet megkülönböztetni, u. m. az Adephagákat és a Heterophagá-

kat, mel3^ek az elbbiekbl levezethetk. A természetes rendszer az

összehasonlító morphologia eredménye a fejldéstani vonatkozások

figyelembevételével.

Kertész K. ..Az eddig leírt Pachj^gaster-fajok generi-

kus hovátartartozásáról" értekezett. A^izsgálatai alapján kimu-

tatja, hogy az AusTEN-tl felállított Neopacliygaster^ valamint a Co-

QuiLLETT-tl felállított ZohracMa nemek jogosultak. A PacJiíjgaster

tarsalis Zett. fajra az Eupacliygaster nemet állítja fel.

L. NaVAS spanyol nyelven eladott értekezésének czime

:

„Algunos órganos de las alas de los insectos". A Neuro-

pterák szárnyain észlelt bizonyos jelenségeket, melyeket figyelembe

véve, egyes nemeket más családokba helj^ez át.

Speiser P. „a nem fogalma a mai rendszertanban"

czim eladásában abból indul ki, hogy a nem fogalmának meg-

állapítása Linné egyik legnagyobb tette volt, mit az is bizonyít, hogy

ez a fogalom még ma is teljesen érvén3'ben van. Régente a nemeket

csupán alaktani bélj^egekre alapították, ma ez származástani alapon

történik. Felvetdik a kérdés, vannak-e a természetben is nemek,

vagy csak a systematikus felfogásában. Arra a kérdésre, hogyan kell

egy természetes nemnek határolva lennie, azt felelhetjük, hogy a nem

Rovartani Lapok. XVHI, 3. (1911, m. 6).
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bélyegeinek régebbieknek kell lenniök, mint a faj bélyegeinek. Min-

den nemnek tehát egyetlen egy fajból kell kiindulnia ; e mellett az-

után figyelembe kell venni ennek a fajnak földrajzi elterjedését,

mely néha nagyon kis körre terjed ki. Ebbl a körbl kell a késbb
keletkezett fajoknak kiindulniuk. Minden esetre vannak természetes

fajcsoportok (nemek), melyek származástanilag. a fejlettség különféle

fokán állanak.

III. szakosztály : Nomenklatúra és bibliographia.

Janet a. arról beszélt, hogy a tartalomjegyzékekben czélszerbb

a fajokat abc rendben, mint nemek szerint felsorolni, mert ezzel a

keresésnél egyrészt idt takarítunk meg, másrészt, ha a keresett fajt

más nembe helyezték át, feltalálása nehézségekbe ütközik. Kifejezi

azt a kívánságát is, hogy az irodalmi idézetek ne legyenek túlságo-

san rövidek.

Semenow a. „a faj és taxanomiai határai" czím dolgo-

zatát Horn W. mutatta be. Semenow a fajt biológiai egységnek te-

kinti. Az egj'^es alakokra használatban lev jelzéseket, varietas, sub-

varietas, supervarietas stb. egységessé kell tenni. Azt ajánlja, hogy
geográfiai rasszokra a subspecies, élesen határolt változatokra, egyes

generácziókra, változott létfeltétel által elállott alakokra a morpha

s individuális változatokra az áberratio kifejezés használtassák. Az
érdekes eladáshoz többen szólottak hozzá.

Az ülések után a belga entomologusok vezetésével megtekin-

tettük a város szebb pontjait, azután többen a közeh Malines-bo

rándultak, hogy meghallgassák a híres harangjátékot.

Augusztus 2.

Összes ülés.

Blanchard R. „Orvosi entomología" czím szabadeladása

két órát vett igénybe. Az orvosok azeltt csak szúró és élsköd
rovarokat ismertek, manapság pedig az orvosi entomologiának több

egyetemen már tanszéke is van. A kórboncztanban a pókfélék, a

rovarok közül a poloskák, legyek és bolhák játszák a fszerepet.

Az Ixodes-ek a babeskose-t és a texasi lázat oltják az emberbe.

A legyek rendjébl els sorban a Plileboiomus-t említi, mely nemcsak
a Küzé]Dtenger partvidékén fordul el, hanem lehúzódik a nyugat-

afrikai partokra is, st Délamerikában is otthonos. Szúrásával súlyos

eseteket okozott a Sarajevóban állomásozó legénység között. A Simu-

lidákról általánosan tudott dolog, hogy kivált a ló és a szarvasmarha

gyakran esik áldozatául. A pellagráról azt hitték, hogy romlott kuko-

ricza élvezete után lép fel, most már tudjuk, hogy a Simulídák okoz-

zák. A béri- béri betegség valószínleg szintén a Simulidák rovására

Írandó. Hogy a mocsárlázt, a sárgalázt a szúnyogoknak köszönhetjük,
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az most már mindenki eltt ismeretes. A Glossina morsitans és pal-

palis az álomkór okozói. „Légy vagy ember" kiált fel az eladó s a

legyek ellen harczba szólítja az egész emberiséget.

Wasmann E. vetített képek bemutatásával „A hangyák s

vend égeik"-rl szól. Érdekesen mondja el, mint használják ki a

hangyák a vendégeiket. Némelyik hasznára van a hangyáknak^

másik csak trt vendég, a harmadikat üldözik, mihelyt felismerik.

Utóbbiak teste a védelemhez alkalmazkodott, a mennyiben majd pán-

czéljuk oly sírna, hogy a hangyák meg nem ragadhatják, majd meg
a csápok vagy lábak részére mélyedéseket látunk testükön. Leg-

érdekesebb azonban, hogy a hangyák elleni védekezés kiválasztotta

a mimikryt. Azok a bogarak, melyek hangyabolyokban élnek, mond-

hatni a legapróbb részletekig egyeznek a hangyákkal. A vak han-

gyáknál élk csak testalakban hasonlítanak gazdáikhoz, míg azok,

melyek látók bolyaiban élnek, nemcsak testalakban, de színezetben is.

Beszélt még arról is, mi módon szerzik meg a hangyák táplálékukat

s végül a hangyabolyok és fészkek készítésérl szólt.

I. szakosztály : Bionomia, physiologia és psychologia.

BuTTEL

—

Reepen cladásának czíme : „Atavisztikus jelen-

ségek a méhállamban". Atavisztikus jelenségnek tekinthet töb-

bek között a királyné gömböly, függlegesen lelógó sejtje, a mun-

kások pete lerakása s ennek a petelerakásnak a módja, továbbá sok

anyasejt elfordulása bizonyos alfajoknál.

Dewitz J. nem jelent meg személyesen a kongresszuson, de

beküldött kéziratát a titkárság ismertette. Dolgozatának czíme

:

„Élettani vizsgálatok egyes lepkék gubójának színét ille-

tleg". Némely Saturnidák hernyója, mieltt befonná magát, bél-

tartalmát kiüríti. Azután megfonja gubóját, mely fehér. Egy nap

múlva a gubóban még egyszer kiüríti a béltartalmát. Ettl a folyadéktól

a leveg behatása következtében a gubó megbarnul. Ha a végbél-

nyilást röviddel a befonás eltt mesterségesen elzárjuk, a gubó fehér

marad.

Hasebroek K. eladásának czíme: „A Cymatophora or ab.

albingensis Warn. és jelentsége a melanismusra". Ez a

bársonyfekete lepkeváltozat négy éve lépett fel Hamburg környékén.

Az eddig fogott és nevelt példányok mind egyformák s egyetlen egy

átmeneti alak sem került eddig el. Most azon fáradoznak, hogy a

törzsalakot a változattal párosítsák.

OsBORN H. „Északamerika Jassida-faunájáról" értekezett.

Az északamerikai és európai Jass/cía-fauna sok közös vonást mutat.

A sok fajt számláló nemekben csak kevés a közös és egyes amerikai

fajok biztosan önállóan keletkeztek, minek okát eladó az éghajlat-
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hoz való alkalmazkodásban és a tápnövényekben véli feltalálni.

Egyesek csak nedves, mások száraz helyeken fordulnak el s ren-

desen csak egy bizonyos növényen élnek.

ÍI. szakosztály : Gazdasági és orvosi entomologia.

Theobald F. V. A sárgalázat elidéz Stegomyia fasci-

ata F. eltérj ed ésé-rl szólt. Elfordul egész Amerikában, Nyugat-

indiában, a Középtenger mellékén, Afrikában, Ceylonban, Indiában,

Chinában, Japánban s az Indiai oczeán összes szigetein. Rendesen a

házakban található s a legkülönfélébb helyeken, a hol egy kis víz

gylt össze, kifejldhetik. Leginkább a hajók hurczolják széf.

Adatok Magyarország lepkefaunájához.

Irta : Báró N. Ch. Rothschild (London.)

Alábbiakban közlöm azokat a lepkéket, a melyeket raegbizá-

somból Uhryk Géza gyjtött részemre az 1909. év n^'-arán Magyar-

ország déli részének egynéhány pontján. A meghatározásokat rész-

ben Dr. H. Rebel úrnak, a bécsi cs. kir. udvari múzeum rének,

köszönhetem.

Az egyes fajoknál a termhelyeket és a gyjtés idejét is közlöm.

A gyjtött an3^ag a következ termhelyekrl való :

Bonaztad (kirándulóhely Versecz mellett, Temes várme-

gyében),

Flamunda (telep a Deliblati homokpusztában, Temes vár-

megye),

Dráva- Szarvas (Szerem vármegye) és

Versecz (Temes vármegye).

A Magyarország faunájára új fajokat az alábbi jegyzékben

vastagahh nyomással emeltem ki.

Lymantriidae.

Orgyia ericae Germ. Flamunda VI.

Noefuidae.

Demas coryli L, Dráva- Szarvas Vll.

Mamesira tincta Brahm Flamunda VI. — albicolon Hb. FlamundaVL —
aliena Hb. FlamundaVL — thalassina Rótt. Dráva- Szarvas VIL
— Leineri Frr. Flamunda VI. — reticulaia Vill. Flamunda VI.

— chryzozona Bkh. Flamunda VI.

Dianthoecia capsincola Hb. Flamunda VI. — irreyuJaris Hufn. Fla-

munda VI.
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Miana strigüis Cl. Flamuiida VI.

BryopMla fraudatricula Hb. Flamunda VI.

Haclena suhlusiris Esp. Flamunda VI. — rurea F. Dráva-Szarvas VII.

Bhizogravima delersa Esp. Flamunda VI.

Chloantha^radiosa Esp. Flamunda VI.

Helotroplia leucostigma Hb. Dráva-Szarv^as VII.

Nonagria sparganii Esp. Dráva-Szarvas VII.

Plastenis retusa L. Dráva Szarvas VII.

Epimecia iisiula Frr. Flamunda VII.

Galophasia Innida Hufn. Versecz V.

Cleophana antirrhini Hb. Flamunda VI. — olivina H.-S. Flamunda VI.

CucuUia balsaniitae B. Flamunda VI.

Heliothis cora Ev. Flamunda A^I.

Acontia lucida Hufn. Flamunda VI.

Thalpocliares rosea Hb. Flamunda VI. — piirpnirina Hb. Flamunda VI.

Erastria argentula Hb. Versecz V. — obliterata Rbr. Flamunda VI. —
pusüla ViEw. Dráva-Szarvas VII. — fasciana L. Dráva- Szarvas

VII.

Bivula sericealis Scop. Dráva- Szarvas VIL
Plusia festucae L. Dráva- Szarvas VII.

Eudidia triquetra F. Flamunda VI.

Grammodes algira L. Flamunda VI.

Zandognatha tarsiplmnalis Hb. Flamunda VI. — tarsicnnalis Kn.

Dráva-Szarvas VIL
Madopa salicalis Schipf. Dráva-Szarvas VII.

Hermdnia derivalis Hb. Flamunda VI, Dráva-Szarvas VIL
Hypena rostralis L. Dráva- Szarvas VII.

Tholomiges turfosalis Wck. Versecz VI, Bonaztad VI.

Geometridae.

Nemoria pulmeniaria Gn. Flamunda VI.

Acidalia irüineata Scop. Flamunda VI. — sericeata Hb. Versecz V,

Flamunda VI. — dimidiata Hufn. Dráva-Szarvas VII. — stih-

sericeata Hw. Bonaztad VI. — straminaia Tr. Versecz V. —
rusticata F. Flamunda VI. — liolosericata Duf. Flamunda VI. —
humiUata Hufn. Flamunda VI, Dráva- Szarvas VII. — degeneraria

Hb. Flamunda VI. — deversaria H.-S. Flamunda VI, Dráva-

Szarvas VII. — aversata L. Dráva- Szarvas VII. — aversata var.

spoUata Stgr. Dráva-Szarvas VII. — ínimorata L. Flamunda VI.

— incanata L. Flamunda VI. — piinctata Se. Flamunda VI. —
immutata L. Dráva-Szarvas VII. — strigaria Hb. Flamunda VI.

— ornata Scop. Versecz V, Flamunda VI. — violata Thbg,

{decorata Bkh.) Flamunda VI, Dráva- Szarvas VII.
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Epliyra punciaria L. Dráva- Szarvas VII.

Timandra amata L. Dráva- Szarvas VII.

Lythria xjurpuraria L. Dráva- Szarvas VII.

OrthoUtJia plumharia F. Versecz Y^ Flamunda VI.

Mesotype virgata Rótt. Flamunda Vl.

Minoa murinata Scop. Flamunda VI.

Litlwstege farinata Hüfn. Versecz Y, Flamunda VI, Dráva- Szarvas

VII. — griseata Schiff. Flamunda A'I.

Anaitis plagiata L. Flamunda Vl.

Eu'josmia aliernala Stgr. Dráva- Szarvas VII.

Scotosia vetulata Schiff. Flamunda VI. — rliamnata Schiff. Flamunda VI.

Larentia fliiciuata L. Versecz V, Bonaztad V. — ferrugata Cl. Dráva-

Szarvas VII. — unidentaria Hw. Dráva- Szarvas VII. — fliiviata

H.-S. Dráva-Szarvas VII. — riguata Hb. Flamunda VI. — alhi-

cillaia L. Dráva- Szarvas VII. — hüineata L. Flamunda VI.

TepJiroclysiia ohlongata Thbg. Flamunda VI, Dráva- Szarvas VII.

Abraxas adustata Schiff. Flamunda VI.

Deüinia exantJiemata Se. Dráva-Szarvas VII.

E])ione apiciaria Schiff. Flamunda VI, Dráva- Szarvas VII.

Causioloma flavicaria Hb. Versecz V.

Ilicrinia cordiaria Hb. Dráva- Szarvas VII.

Synopsia sociaria Hb. Flamunda VI,

Boarmia consortaria F. Dráva- Szarvas VII. — crejjusciduria H.B. Dráva-

Szarvas VII. — histortata Goeze. Flamunda VI. — histortata

var. crepuscidaria Dup. Flamunda VI.

Gnoplios Stevenaria B. Flamunda VI. 11.

Fidonia fasciolaria Rótt. Flamunda VI.

Ematurga aiomaria L. Dráva- Szarvas VII.

Diastictis artesiaria Brahm Versecz V.

Phasiane glarearia F. Flamunda VI.

Eubolia arenacearia Hb. Flamunda VI. — murinuria F. Versecz V,

Flamunda Yl.

Scodiona conspersaria F. Flamunda VI.

Scoria lineata Se. Flamunda A^.

J^olidae.

Nola alb'ula Schiff. Dráva- Szarvas VII.

Cynibidae.

Earias chlorann L. Dráva-Szarvas VII.

Arctiidae.

Mütochrista miniata Forst. Dráva-Szarvas VII.



39

LWiosia complana L. Flamunda VI, Dráva-Szarvas VII. — sororcida

HuFN. Dráva- Szarvas VII.

Pelosia muscerda Hufn. Dráva-Szarvas VII.

Zygaenidae.

Zygaena purpuralis Brüxxich Flamunda VI. — pundum 0. Flamunda

VI. — acliüleae Esp. Flamunda VI.
,

Psychidae.

Psyclie viciella Schiff. trans. ad stetinensis Hering Flamunda VI.

Epiclinopieryx pulla Esp. Versecz V.

PsycMdea hombycella Schiff. Versecz V,

Fmnea crassiorelJa Brd. Versecz V. 26.

Sesiidae.

Sesia empiformis Esp. Flamunda VI.

Cossidae.

HypopAa caestrum Hb. Flamunda VI.

Dyspessa ulnla Bkh. Flamunda VI.

Phragmataecia castaneae Hb. Dráva-Szarvas VII.

Pyi^alidae.

Cramhus paludellus Hb. Dráva- Szarvas VII. — UhryM Rothsch.

Dráva-Szarvas VII. — salinelJus Tutt. subsp. nepos Rothsch.

Flamunda VI. — hdeellus Schiff. Flamunda VI. — aurelieUus

F. R. Dráva-Szarvas VII. — pinellus L. Flamunda VI. — fal-

sellus Schiff. Bonaztad VI. — craterellus Se. Flamunda VI. —
lucellus H.-S. Flamunda VI. — hortuelhis Hb. Flamunda VI,

Dráva-Szarvas VII. — pascuellus L. Flamunda VI.

Platytes cerusellus Schiff. A^ersecz V. 26, Flamunda VI.

CMlo cicatriceUus Hb. Dráva-Szarvas A^II. — pliracjmüellus Hb. Dráva-

Szarvas VII.

Scirpopihaga praelata Scop. Dráva-Szarvas VII.

Schoenobius forficeUus Thbg. Dráva- Szarvas VII.

Anerastia lotelki Hb. Flamunda VI.

Homoeosoma sinuella F. Flamunda VI. — nebulella Hb. Dráva-Szarvas

VII.

HeterograpMs cleserticola Stgr. Flamunda VI. 22.

Nydegretis adiatinella Hb. Flamunda VI.

Hypodialda decorella Hb. Versecz V.

Etiella Zinckenella Tr. Flamunda VI.
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Episclinia prodromella Hb. Flamunda YI. — Boisduvaliella Gs. Fla-

munda VI.

Sélagia argyrella F. Flamunda VI.

Sdlebria ixüumhella F. Flamunda VI. — addxiliella F. Dráva- Szarvas

Vn. — obductella Z. Flamunda VI. — faecella Z. Flamunda VI.

Xejíliojiteryx Jiostilis Stph. Dráva-Szarvas VII.

BrepMa compositella Tr. Flamunda VI.

Traclionitis cristella Hb. Versecz V.

Bhodophaea legatella Hb. Flamunda VI.

Endotriclia flammealis Schiff. Dráva- Szarvas VII.

Áglossa signicostalis Stgr. Dráva- Szarvas VII. 23.

Hypsopygia costalis F. Flamunda VI.

Herculia glaucinalis L. Dráva- Szarvas VII.

Cledeohia moldavica Esp. Flamunda VI. — aiigustalis Schiff. Dráva-

Szarvas VII.

Nymplmla stagnata Don. Flamunda VI. — nymjjhaeata L. Versecz VI,

Dráva-Szarvas VII. — stratiotata L. Flamunda VI, Dráva-

Szarvas VII.

Stenia pundalis Schiff. Flamunda VI.

Psammotis j^ulveralis Hb. Dráva- Szarvas VII.

Eurrliypara urticata L. Bonaztad V.

Scoparia oclirealis Schiff. Bonaztad V. — incertalis Dup. Flamunda
Yl. — crataegella Hb. Flamunda VI. 12.

Sylepda ridalis Scop. Dráva- Szarvas VII.

Evergestís frumentalis L. Flamunda VI. — aeneulis Schiff. Dráva-

Szarvas VI.

NomopMla noctuella Schiff. Dráva-Szarvas VII.

Phlyctaenodes verticalis L. Versecz V, Flamunda VI. — sídpliuralis

Hb. Flamunda VI. — turbidalis Tr. Flamunda VI. — jyustulalis

Hb. Flamunda VI.

Diasemia JRamhurialis Dup. Dráva-Szarvas VI.

Calamochrous acutellus Ev. Dráva-Szarvas VII. 10.

Cyholomia dulcinalis Tr. Flamunda VI.

Cynaeda dentalis Schiff. Flamunda VI.

Titanio jJoUinalis Schiff. Flamunda A^I.

Pionea ferrugalis Hb. Dráva-Szarvas Yll. — prunalis Schiff. Dráva-

Szarvas VII. — rubiginalis Hb. Flamunda VI.

Pyraiista cilialis Hb. Dráva- Szarvas VII. 14. — pavalis ScmFF. var.

hitealis Dup. Flamunda VI. — nuhUalis Hb. Dráva-Szarvas VII.

— cespitalis Schiff. Flamunda VI. — sanguinalis L. Versecz

V. — pjurpuralis L. var. osirinalis Hb. Flamunda VI. — cingu-

Jala L. Flamunda VI.
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Pterophoi'idae.

Oxyptüus püosellae Z. FlamundaVI. 7, — lúeracü Z. Flamunda VI. 7.

— parvidactylus Hw. Versecz V. 26. Flamunda YI. 1, 21.

Aludta tetradactyla L. Flamunda YI. 16—21.

Fteropliorus microdadylus Hb. Versecz V. 26.

StenoptiUa miantodactyla Z. Versecz V. 26. — hipundidadyla Hw. var.

plagiodadyla Stt. Versecz V. 26, FlamundaVI. 23. — palu-

dicola Wallgr. Dráva- Szarvas VII. 10.

Orneodidae.

Orneodes graiUniodadyla Zett. Versecz. V. 26, F'lamunda VI. 21.

Tortricidae.

Acalla liastiana L. Flamunda VI. 12, 27, Dráva-Szarvas YII. 8, $.

Cacoeda rosana L. Flamunda VI. 6—27. — costana F. Dráva-Szarvas

VII. 20—23. — musculana Hb. Flamunda VI. 27. — strigana

Hb. Versecz V. 24, Flamunda XI. 16—25 (közönséges).

Pandemis lieparana Schiff. Dráva- Szarvas VII. 7.

Tortrix dumetana Tr. Flamunda VI. 22. (nag-yon sötét példány).

Cnephasia incertana Tr. Flamunda VI. 27 (nagy mennyiségben). —
nuhilana Hb. Versecz Y". 26.

Condiylis dubitana Hb. Versecz V. 26, Flamunda VI. 22. — zeplujrana

Tr. Versecz V. 9, Flamunda VI. 7—22. — Hartmanniana Cl.

Versecz V. 26. — Smeathnanniana F. Versecz V, 9, Flamunda

VI. 16, Dráva- Szarvas VI. 13. — Heydeniana H.-S. Versecz V.

26, Flamunda VI. 7—16.

Euxantliis liamana L. Versecz V. 26, Flamunda VI. 12. — zoegana L.

Y^ersecz V. 26, Flamunda YI. 16. — straminea Hw. Versecz V.

24, Flamunda VI. 7—22.

PhtheocJiroa pulvillana H.-S. Versecz V. 26.

Oletlireutes variegana Hb. Versecz VI. 26, Flamunda VI. 22. — prui-

nana Hb. Versecz V. 26, Flamunda YI. 2—22. gentiana Hb.

Versecz V. 24. — profundana F. Dráva-Szarvas Ali. 3. — stri-

ana Schiff. Versecz V. 24—26, Flamunda VI. 2. — rivulana

Scop. Versecz V. 24. — cespitana^B. Versecz V. 24, Flamunda

VI. 7—9, Dráva- Szarvas VII. 7—23. — adiatana Hb. F. Flamunda

VI, 19. — antíquana Hb. Versecz V. 26, Dráva-Szarvas VI. 21.

Badra furfurana Hw. Flamunda A^I. 16—25, Dráva-Szarvas VI.

16—25, Dráva-Szarvas VI. 11—VII. 7.

Semasia dtrana Hb. Versecz V. 26, Flamunda VI. 16—22. — Metzneri-

ana Tr. Flamunda VI. 22.

Notocelia Uddmanniana L. Flamunda VI. 25. — jundana H.-S. Ver-

secz V. 26.
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Epiblema modicana Zett. Versecz V. 26. — iripunciana F. Flamunda
V. 27. — Pflugiana Hw. Versecz V. 24-26, Flamunda VI. 7—22.

Grapholitha funehrana Tr. Flamanda VI. 7. — caecana Schlág. Fla-

munda VI. 21. — Servillana Dup. Flamunda VI, 7. — palli-

frontana Z. Flamunda VI. 22. — discretana Wck. Flamunda
VI. 7. — janthinana Dup. Flamunda VI. 21.

Áncylis siculana Hb. Flamunda VI. 22. — comptana Froel. Versecz

V. 9.

Yponotneutidae.

Yponomeata irrorellus Hb. Flamunda VI. 25. — rorellus Hb. Dráva-

Szarvas VII. 7—12 (számos példány).

Gelechiidae.

GelecMa pinguinelln Tr. Flamunda VI. 9 (számos példány), — distinc-

tella Z. Versecz V. 24—26, Flamunda VI. 22. — solutella Z.

Versecz V. 26, Flamunda VI. 25.

Acompsia cinerella Cl. Versecz V. 27.

Aristotelia ericinella Dup. Versecz V. 26, Flamunda VI. 21,

Recurvaria leucatella Cl. Versecz V. 26.

Rhinosia formosella Hb. Versecz V, 26, Flamunda VI. 16.

Paltodora striatella Hb. Flamunda VI. 21—25.

Nothris niarginella F. Flamunda VI. 25.

Holcopogon helveolelhs Stgr. Versecz V. 26, Flamunda VI. 22.

Pleurota rostrella Hb. Flamunda VI. 21. — pyropella ScmFF. Fla-

munda \L 7.

Topeutis barhelía F. Versecz V. 26, Flamunda VI. 22.

Borkliausenia flavífrontella Hb. Flamunda VI. 22. — formosella F.

Dráva-Szarvas VI. 15.

Elachistidae.

Scythris seliniella Z. Flamunda VI, 21, Dráva-Szarvas — ? Emicki

Ank. Flamunda VI. 23 (1$).

Limnaecia pt^iragmitella Stt. Dráva-Szarvas VII. 20

StagmatopJiora serratella Tr. Versecz V. 26. Flamuda VI. 7—21.

Coleopjliora alcyonipenella Koll. Flamunda VI. 22, Dráva- Szarvas

VII. 1 1. — Friscliella L. Flamunda VI. 23. — ornaiipenella Dup.

Flamunda VI. 7—12. — colutella F. Flamunda VI. 22. — vibicí-

gerella Z. Versecz Y. 24, Flamunda VI. 21—25. — caelebipenella

Z. Versecz V. 26, Flamunda VI. 22, — conspicuella Z. Versecz

V. 24, Flamunda VI. 9—25. — vibicella Hb. Flamunda VI.

22, — serratuMla H.-S. Versecz V, 26, Flamunda VI. 21. — ?

silenella H.-S. Versecz V. 26.
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Gracilariidae.

LithocoUetis Cramerella F. Versecz V. 9.

Tineidae.

Akjclna appendiculata Esp. Versecz V. 24, Flamunda VI. 21 (sok cT,

egy ?)•

Ácrolepía valeriella Snell. Dráva-Szarvas VII. 11.

Euplocamus anthracinalis Scop. Bonaztad V. 13—21, Flamunda VI. 10.

Monopis monachella Hb. Dráva- Szarvas VI. 15— VII. 1.

Tinea misella Z. Verzecz V. 27. — fuscipunctella Hw. Flamunda VI. 22.

Incurvaria miiscalella F. Versecz V. 9. $.

Nemophora piilella F. Versecz V. 6.

Nemotois auricellus Rag. Flamuada VI. 16—22. — minimellus Z. Fla-

munda VI. 23. — Dumerüielliis Düp. Flamuada VI. 22.

Adela viridella Scop. Versecz V. 6 (sok példány). — croesella

Scop. Versecz V. 17, Flamunda VI. 7 (sok példány). — mozzo-

lella Hb. Flamunda VI. 21, egy cf. — leucocereUa Scop. Versecz

V. 26, egy d.

Különfélék.

Személyi hír. A földmívelésügyi m. kir. miniszter Benczúr

ELEK-et a m. kir. Rovartani Állomás asszisztensét adjunktussá ne-

vezte ki.

Körrendelet a hernyó-, vértetü- és cserebogárirtás tárgyában.

A földmívelésügyi m. kir. miniszter f. évi 5000, VI. —2. 1911. sz. alatt

valamennyi törvényhatósághoz a következ rendeletet intézte

:

A legközelebb elmúlt években a. kártékony hernyók, a vértetü

és cserebogár a gyümölcsösökben kiszámíthatatlan károkat okoztak,

kiváltképen azért, mert a fák tulajdonosai az 1894. évi XII. törvény-

czikk elrendelt s a vonatkozó körrendeletekben részletesen megsza-

bott irtást egyáltalán nem, vagy csak felületesen teljesítették ; a ható-

ságok pedig a mulasztókat ezen, büntet határozatokkal is kikény-

szeríthet, kötelesség teljesítésére nem szorították.

Szükségesnek tartom tehát a hernyók és cserebogár irtása tár-

gyában hivatali eldöm 16266/VII. A. 1906., 85075/VII. B. 1906. és

15000/1908. VI— 3. szám alatt kiadatott körrendeletekre, nemkülönben

a vértetü irtása tárgyában 9679/1899. szám alatt kiadott körrendeletre

a törvényhatóság figyelmét már most újra felhívni és az alább fel-

sorolandó teendk haladéktalan elvégzésére a legszigorúbban utasítani:

I. A hernyó és vértetü irtására vonatkozólag rende-

lem: 1. A vármegyékben az alispán, a törvényhatósági városokban

a tanács köteles az irtásra vonatkozó rendelkezéseknek, a mulasz-
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tokra az 1894. évi XII. t.-czikk 95. §. k) pontja alapján 100 (egyszáz)

koronáig kiszabható büntetésre való figyelmeztetéssel, legkésbb

folyó évi február 28-ig a legszélesebb körben való közhirrétételérl

gondoskodni, a közhirrététel megtörténtérl márczius 15-ig meggyz-
dést szerezni és a tett intézkedésekrl hozzám legkésbb folyó évi

márczius 31-ig jelentést tenni. Mindenütt, a hol a dobszóval való

hirdetés szokásos, ezen rendelkezések kihirdetését hetenként több-

ször meg kell ismételni.

2. Minthogy az 1894. évi XII. t.-ozikk 50. §a szerint a hernyó

általában a fák rügyeinek fakadását megelz idben irtandó, köte-

lességévé teszem a törvényhatóság els tisztviseljének, hogy a

hernyóirtás elvégzésére a határidt a törvényben megjelölt idn belül

a törvényhatóság helyi és égalji viszonyainak megfelelen akként

tzze ki, hogy a hernyóirtás még a rügyek fakadása eltt tényleg

foganatosíttassék. Az ily módon megállapított határidre az 1. pont

értelmében teljesítend kihirdetéskor a figyelmet külön is fel kell

hivni.

3. Minden törvényhatósági joggal felruházott város' tanácsa,

minden rendezett tanácsú város polgármestere kí'teles gondoskodni

arról, hogy az 1894. évi XII. t.-czikk idevonatkozó rendelkezései

alapján elbírálandó kihágási ügyek elintézésére illetékes elsfokú

hatóságnak egyik tisztviselje a hernyó- és vértetirtásnak közvetlen

ellenrzésével legkésbb a folyó év márczius lOig megbizassék,

járásokban j)edig a fszolgabíró köteles gondoskodni arról, hogy

összhangban a 9679/1899. számú körrendelet 2. és 5. §aival, a köz-

ségi elöljáróság annyi tagja névszerint megbizassék az ellenrzéssel

felelsség terhe alatt, amennyi szükséges arra, hogy az illetk a 4.

pont szerint a gyümölcskerteket és a lombos fákkal beültetett terü-

leteket egy hét alatt személyesen bejárhassák.

4. Az ellenrzéssel megbízott elljárósági tagok a hernyóirtásra

a 2. pont szerint megjelölt határid lejárta után haladéktalanul köte-

lesek a mezr, kertr, szlpásztor, hajdú stb. kísérete mellett, be-

járni az összes gyümölcskerteket és lombos fákkal beültetett terüle-

teket (szl, legel, temet stb.), hogy a helyszínén és személyesen

gyzdjenek meg arról, hogy az irtás helyesen megtörtént-e ? A
talált eredményhez képest kötelessége ezeknek a közegeknek, hogy
a mulasztót a törvény rendelkezése szerint megbüntetés végett a

helyi hatóságnak még az nap bejelentsék, de egyúttal akár a mu-
lasztót magát, akár megbízottját rövid úton és azonnal az elmulasz-

tott hernyóirtás alapos elvégzésére azzal a figyelmeztetéssel utasítsák,

hogy amennyiben a kitzött id alatt a mulasztó a hernyóirtást

(hernyófészkek leszedését, tojáscsomók és tojásgyrk letakarítását

és elégetését) nem teljesítei\i, az ellenrz elöljáróság azt az 1894.
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évi XII. t.-czikk 52. §-ának kifejezett rendelkezéséhez képest azon-

nal a mulasztó fél terhére napszámosokkal végezteti el és pedig oly-

módon, hogy az irtás legfeljebb három nap alatt teljesen befejezhet

legyen.

Az ilyen irtáshoz felfogadott munkások bérét a helyi hatóság

a hivatalos ellenrz közeg által kiállított napszámjegyzék alapján

ellegképen kifizeti s a kifizetett összeget az elbb már kirótt bün-

tetéspénzzel együtt az illet mulasztón hajtja be.

Az irtás alkalmával különös súlyt kell fektetni arra, hogy a

fák koronájáról a száraz levél, lepketojás-gyr, a fák derekáról

pedig (az akáczfáéról is !) minden lepketojáscsomó (amely kis, egy

korona nagyságú és tzi tapló formájú és szín darabokat mutat)

leszedessék és elégettessék.

5. Az ellenrzéssel megbízott elljárósági tag az ellenrzés

eredményérl annak végeztével a hel}'! hatóságnak azonnal élszóval

jelentést köteles tenni, hogy a hernyóirtás a megvizsgált területen

milj^en eredménynyel végeztetett. Ugyanezen alkalommal köteles

azok ellen, akiket az irtás körül mulasztás terhel, az illetékes I. fokú

hatóságnál az 1894. évi XII. t.-cz. 95. §-ának k) pontjába ütköz
kihágás miatt a kihágási eljárás folyamatba tétele iránt jelentést

tenni. Ha az ellenrz elljárósági tag az ellenrzés munkája közben

valami akadályra, vagy sürgs orvoslásra szoruló bajra talál, arról

még az ellenrzés befejezte eltt is köteles a helyi hatóságnak jelen-

tést tenni és felhívni a felmerült baj haladéktalan orvoslására.

6. A köztulajdonhoz tartozó gyümölcs- és más olyan lombos

fákat, díszfákat (mint a tölgy, cser, zelnicze) és bokrokat (kökény,

galagonya), amelyek akár a köztereken, akár városi avagy községi

utakon, közlegelükön, vagy köztulajdont képez parlagterületeken

állanak, a város tanácsa, illetleg a község elöljárósága köteles a

kártékony rovaroktól megtisztogattatni. Temetkben, közbirtokossági

legelkön, vasutak mentén, továbbá szántóföldek és kaszálók körül

ültetett fákat és sövények bokrait az illet terület tulajdonosa köteles

lehernyóztatni. Az állami utak mentén az irtás az útmester feladata.

7. Rendezett tanácsú városokban a polgármester, kis- és nagy-

községekre nézve a fszolgabíró, illetve szolgabíró kötelesek április

15-ig személyesen felülvizsgálni, hogy megtörtént-e az irtás s ameny-

nyiben a hatóság részérl mulasztást tapasztalnának, kötelesek a

fegyelmi eljárás megindítása iránt haladéktalanul íutézkedui.

II. Cserebogár irtásra vonatkozólag rendelem : 8. Azok-

ban a törvényhatóságokban, amelyeknek területén a cserebogár

1911-ben, valamint a következ években tömegesen rajzani fog, a

cserebogár irtására (szedésére és elpusztítására), valamint irtásának

ellenrzésére s a mulasztókkal szemben való eljárásra általában ugyan-
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azok a rendelkezések érvényesek, amelyek jelen rendeletem elz
(1— 7.) pontjaiban foglaltatnak.

9. A cserebogár szedését megjelenése után azonnal meg kell

kezdeni és folytatni kell mig rajzása tart, A szedésre csak a hajnali

órák alkalmasak, amikor a lerázott bogár még dermedt s el nem rö-

pülhet. A cserebogarat minden akár magánosan, akár többedmagá-

val álló fáról le kell szedni. Alacsonyabb fáról egyszeren lerázható,

magasabbról pedig akként szedhet a cserebogár, hogy a munkás
hosszúnyel horoggal a fa ágait egyenként megrázogatja vagy a

fiatalabb munkás a fára felmászva rázogatja meg az egyes gályákat.

A lerázott cserebogarat a munkás széles szájú vízzel telt nagyobb

edénybe szedi s onnan megfelel nagy kádba hordja, hordóba vagy

zsákba tölti. Az így összeszedett cserebogár leforrázandó, illetleg

a zsákban lev összezúzandó.

Az elpusztult cserebogár trágyának vagy baromfieleségnek

használható el. Az elbbi esetben a cserebogarat sok földdel és mész-

szel kell összekeverni és földdel úgy letakarni, hogy ezáltal a rot-

hadó cserebogarak bze elfojtassék. A baromfieleségnek használt

cserebogár napon, vagy kenyérsüt kemenczében megszárítva, szá-

raz és szells helyen tartva, sszel és télen a baromfieleséghez hozzá-

keverhet.

Él cserebogarakat, valamint, pajorjait (cserebogárlárva, pata,

szántáskukacz) sertéssel feletetni nem tanácsos, mert az ezekben él
bélkaparó-féreg {Gigcmtorhynchus gigás vagy EcJiynorhynchus gigás) a

sertésre nézve veszedelmes és elhullását okozhatja.

10. A gazdaközönséget figyelmeztetni kell, hogy a kötelez

cserebogárirtásnak kiegészít részét képezi a pajorirtás, amely abból

áll, hogy a talaj szántásakor, mélyebb ásásakor, vagy kapálásakor,

a felszínre kerül pajort a munkás megsemmisíti.

Minthogy a szántás nem egyszerre történik, a pajor irtását

ellenrzni nem lehet, éppen azért amikor a szántások ideje elérke-

zik, a helyi hatóságok a gazdaközönséget a pajor pusztításra állan-

dóan figyelmeztessék.

11. Vármegyékben az alispán, törvényhatósági joggal felruházott

városokban a tanács köteles minden év október havának 31-ig be-

jelenteni (9679/1899. sz. körrendelet 10. §.), hogy a törvényhatóság

területén u) elfordult-e a hernyó, vértet, vagy cserebogár, ha igen, b)

miként végeztetett az irtás, c) hány személy lett hatóságilag kötelezve

az irtásra, d) hány ítéltetett el kihágás miatt, e) kötelességmulasztás

miatt indíttatott- e fegyelmi eljárás valamely tisztvisel, vagy ható-

sági közeg ellen ?

12. A hernyóirtást és cserebogárszedést szakközegeimmel ellen-

riztetni fogom s ha tudomásomra jutna, hogy valahol az irtás meg
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nem történt volna, a mulasztó tisztvisel vagy hatósági közeg ellen

a legszigorúbb megtorló intézkedéseket fogom megtenni.

Végül elvárom, hogy a hatóság tagjai az ily irányban meg-
felelen eljáró m. kir. csendrség részérl a hernyó, vértet és csere-

bogár istásának elmulasztása vagy hanyagul teljesítése miatt tett

jelentéseg alapján a mulasztók ellen szükséges megtorló intézkedé-

sek megtételérl kötelességükhöz hiven gondoskodnak.

Budapesten, 1911. évi január hó 25-én.

A miniszter helyett

:

Bartóky, államtitkár.

Irodalom.

nr. Joseph 3Iüller : Neue Höhlenkáfer aus dem österreichi-

schen Karst. (Wiener Entomologische Zeitung. XXX,
1912, p. 1—4).

Szerz czikkében, melynek czime nem is engedi következtetni,

hogy tulajdonképen nem is ausztriai, hanem 1 horvátországi, 2 dal-

mácziai, 1 herczegovinai és montenegrói és 4 boszniai vak barlangi

bogár leírását tartalmazza. Reméljük, hogy szerz másker nem fog

talán politikai hóbortjából kifolyólag czikkeinek ilyen hamis czímeket

adni, azok mindig csak az egyéniségére és gondolkodására fognak

homályt vetni. Az új bogarak és termhelyeik különben a követ-

kezk : Trechus {Duvalius) Neumanni (Bosznia : Petrovac, Dragisica-

barlang), Treclius {Anoplitlialmus) Netolitzhji subsp. Novaki (Dalmá-

czia : Dugopolje), Treclius {Anoplithahnus) dahnatinns suiuralis ampli-

pennis (Herczegovina : Volujak ; Montenegró : Orlovac), Adelopidius

Neumanni (Bosznia : Sitnica), Apholeuomis (nov. subg. Speoplanes)

giganteus (Dalmáczia : Mosor-hegység), Parapropus sericeus Taxi (Lika

vm. : Perusic, Mogorice-barlang), Parapropus sericeus simplicipes

(Bosznia : Sitnica) és Parapropus sericeus Neumanni (Bosznia : Petro-

vac, Kosir-barlang). Csíki.
*

Patil Born: Carabus caelatus grmecensis nov. subsp. (So-

cietas Entomologica. XXV, 1911, p. 91).

Bosznia észak-nyugati részében, a Grmec planina területén,

különösen Drenovac környékén, a Carabus caelatus egy olyan alakja

él, mely a var. serajevoensis-hez hasonló nagy és ers testalakkal bír,

de skulpturája sokkal finomabb, ez olyan mint a Velebitben otthonos

var. macretus-Q^ mindenesetre azonban utóbbiénál kissé erteljesebb.

Színe nagyon ritkán tiszta zöld vagy tiszta kék, hanem rendesen

zöldes-kék. Ezt az alakot termhelyérl subsp. grmecensis-nek nevezte

el szerz. Csíki.
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XVIII. Bánd. Márz 1911. 3. Heft.

S. 33. — Dr. K. Kertész: Der I. internationale entomo-
logische Kongress zu Brüssel. 11. — Verfasser berichtet über
die Sitzung am 1. August der II. (Systematik) und III. (Nomenklatur,
Bibliographie) Section und vom 2. August über die allgemeine
Sitzung sowie über die Sitzungen der zwei Sectionen ; Bionomie,
Physiologie, Psychologie und Landwirtschaftliche u. medizinische
Entomologie.

S. 36. — Báron N. Ch. Rothschild (London): Beitrage zur
Lepidopterenfauna Ungarns. — Verfasser liess im Sommer
des Jahres 1909 auf verschiedenen Orten in Süd-Ungarn Lepidopte-
ren sammeln. Der Sammler (G. Uhryk) bracbte viel interessantes

Matériái zusaramen, welches zum Teil durch Kustos Dr. H. Rebel
in Wien bestimmt wurde. Verfasser záhlt nun die interessanteren

Arten nebst ihren Fundorten auf. Die für die Fauna Ungarns neuen
Arten sind durch fetten Druck hervorgehoben. Diese sind folgende :

Crambus TJliryki Rothsch., Cr. salinellus Tl'tt. snbsp. nejjos Rothsch.,
Aglossa signicostalis Stgr., Diaseniia Ramburialis Dup., Stenopiilia pa-
ludicola Wallgr. und Pliiheochroa pulvülana H.-S.

Kleine Blitteilungen.

S. 43. — Personalnachrichten. Der. kgl. Ackerbauminister
hat den Assistenten E. Benczúr der kgl. Entomologischen Station

in Budapest, zum Adjunkten ernannt.

S. 43. — Erlass bezüglich Vertilgung der Raupon,
der Blutlaus und Maikáfer. — Der Ackerbauminister richíete

diesen Erlass an sámmtliche Komitatsbehörden mit Bezugnahme auf

das diesbezügliche Gesetz vom Jahre 1894 und <lie Ministerialerlásse

aus den Jahren 1906 und 1908, welche nicht von allén Behorden
mit gleicher Pünktlichkeit durchgeführt wurden.

Literatur.

S. 47. — E. Csíki bespricht Arbeiten von Müller und Born.
Dr. Joseph Müller beschrieb in einer Arbeit (Neue Hohlenkafer
aus dem oesterreichischen Karst. Wiener Entomologischo
Zeitung. XXX, 1912, p. 1—4) mehrere Blindkáfer, von welchen aber
trotz der im Titel angegebenen Provienz nicht ein einziger aus dem
oesterreichischen Karst stammt, sondern 1 aus Kroatien, 2 aus Dal-
matien, 1 aus Hercegovina und Montenegró und 4 aus Bosnien.
Referent drückt den Wunsch aus, dass Verfasser doch eine solche

politisch nicht richtige Bezeichnung vermeidé.



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVIII. KÖTET. 1911 ÁPRILIS 4. FÜZET.

A brüsszeli

1. nemzetközi entomologiai kongresszus.

Irta : Dr. Kertész Káljl\n.

III.

Morris D. arról beszélt, hogy Barbadosban mint írtja egy hal

(Girardinus poeciloides de Fil.) a szúnyogálczákat. Anopheles nem for-

dul ott el, mert ez csak nagyobb álló vizekben tenyészik, míg a

Cídex és Stegomyia nem képviseli, melyeknek bármily csekély víz-

menynyiség is elegend, bven vannak képviselve. Az említett halat

a nyugatindiai szigetekre, st Kolumbiába és Bolíviába is telepítették

s meglep eredményt értek el.

Carpbnter G. H. az Oestridákról tartott eladást. Vizsgálato-

kat végzett abban az irányban, vájjon a Híjpoderma-ía^ok lárvái a

brön át jutnak-e gazdájuk belsejébe vagy a szájnyíláson át? Azok
a szarvasmarhák, melyeket naponkint megmostak és megvizsgáltak

semmivel sem voltak jobban mentesítve a Oestridáktól, mint azok,

melyekkel semmit sem csináltak. A borjakat szájkosárral látta el s

kötényt kötött eléjük, de ez sem járt eredménynyel. De ha a brbl
való szájkosár elejére drótfonatot alkalmazott, akkor a fertzés négy-

szerte kisebb volt a védetlenekkel szemben. Az Oedemagena tarandi

petéjét iá ismertette, mely nagyon hasonlít a Hypodermák petéjéhez,

de felülete reczés.

Mac Dougall R. „A Galerucella lineola fejldésérl és

kártételérl" értekezett. Ez a bogár az utóbbi években Angolország-

ban nagy károkat okozott. A nstény 14— 16 narancssárga petét rak

egy csomóban a fzfalevelek alsó lapjára. Az álczák sárgák, fekete

foltokkal. A báb világos- sárga. Azt ajánlja, hogy a bogarat télen irt-

sák, tavaszszal pedig rázzák le a gályákról és pusztítsák el ólom-

arsen vagy párizsi zöld oldatával való bepermetezéssel.

Rovartani Lapok. XVm, 4. (1911. IV. 1).
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III. szakosztály : Nomenklatúra.

A szakosztály alaposan megvitatta a Jordán K. és Horx W.
elterjesztette 24 pontot s azok közül nyolczat elfogadott. A fb-

bek a következk.

Nagyon kívánatos, hogy a leírásokat rajzok közzétételével

érthetbbekké és világosabbakká tegyük. A kereskedk jeg3''zékeí-

ben és napilapokban közzétett nevek nem vétetnek figyelembe.

Nagyon kívánatos, hogy a kiadványok mindig a megjelenés kel-

tével legyenek ellátva. A nomenklatúra, kivétel nélkül, a prioritás

alapján áll és a Systema Naturae X-ik kiadásával kezddik. A nemzet-

közi zoológiai kongresszus nomenklatúra szabályaiba pótlólag fel kell

venni, hogy a zoológia összes ágaiban új fajok vagy varietások le-

írásánál egyetlen egy példány jeleztessék /?/jj»s-nak, a leírásánál eset-

leg használt többi példány pedig cotypuswok.

Az ülések befejeztével a tagok a kiállítást tekintették meg, este

pedig „s-Brüsszel" látnivalóiban gyönyörködtek.

Aiigusztus 3.

Összes ülés,

DixEY F. A. a mimikryrl beszélt. A mimikry szkebb értelem-

ben véve él lények egymásközötti hasonlatossága s nem vonatko-

zik egy él lény és a környezete közötti hasonlóságra. Ez id sze-

rint a következ tények állapíthatók meg. A hasonlatosság esetei oly

nagy számban fordulnak el, hogy ez nem lehet véletlenség ; a

hasonlatosság a rokonságtól független ; különösen a ni ivar van

utánozva ; rendesen csak egy vidéken él fajoknál találjuk ; egy

dimorph rovar saisonalakjai is utánoztatnak ; a hasonlóság érdemben

nagyon felületes ; a hasonlatosság foka az egyes formák között na-

gyon változó.

Punnett C. R. eladásának czíme : „Mendelismus és a lep-

kék". Az öröklés kísérleti tanulmányozása megmutatta, hogy nagyon

sok esetben az állatok jellegei a szik plasmájának bizonyos tulaj-

donságától függnek, melyek bizonyos lörvénj^ek szerint átörökldnek.

Erre vonatkozólag több példát hoz fel s buzdítja a lepkészekot, hogy

a lepkék nevelése folyamán foglalkozzanak ezzel a kérdéssel.

I. szakosztály: Fejldéstan és mimikry.

Jordán K. volt az egyedüli eladó. Eladásának czíme : „Bi-

zonyos egymáshoz hasonló lepkék systematikája s jelen-

tségük a fejldés általános kérdéseire vonatkozólag".

A rendszertan ismerete a fejldéstani theoriák elfeltétele, melyek

systematikai egységekkel (fajok, varietások) foglalkoznak. Az alakok

rokonságának keresése phylogonotikai gondolkodásra készteti a dol-
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gozót. A küls hasonlatosság'ot egyesek párhuzamos fejldéssel,

mások a konvergeiicziával, mások ismét a természetes kiválasztással

magyarázzák. Eladó lejjkéken végzett vizsgálatai eredménj^eként azt

állapítja meg, hogy az utánzó fajok két vagy több alakot vesznek

fel, melyek ugyanazon a helyen, ugyanabban az idben fordulnak

el és az utánzoltal teljesen egyeznek, mely velük ugyancsak egy

helyen, egy idben repül. Az utánzott lepkék azonban fajok, míg az

utánzók csak egy fajnak az alakjai.

Délután kirándulások voltak. A tagok egy része a Waterlooi

csatateret tekintette meg, másik része pedig a Kongó múzeumot
Tervuerenben.

A Kongó múzeum a világ egyik legpazarabbúl épített múzeuma.

Bels berendezése mintaszer, teljesen modern. Bár még egészen

újkelet, gyjteménye máris tekintélyes. A látogatók érdekldését

leginkább a sok okapi — hímek, nstények, fiatalok, csontv^ázak —
kötötte le, mert ehhez hasonló gyjteményt ez id szerint másutt

nem lehet látni. A rovargyjtemény az emeleti helyiségekben van

elhelyezve. Még a kezdet kezdetén áll s nagyon is meglátszik rajta,

hogy nem szakemberek gyjtötték. Most azonban a kormány több

szakembert fog leküldeni Kongóba, hogy rovarfaunája a múzeumban,

szép példányokban, lehetleg teljesen legyen képviselve.

Augusztus 4.

Összes ülés.

Handlirsch a. vetített képeken skori rovarokat mutatott be,

melyeket a leletek után rekonstruált. A rajzok kissé vázlatosak, hogy

megfeleljenek a most szokásos rajzraodornak.

DoRNisTHORPE H. „A hangyák s vendégeik" czím eladá-

sát szintén vetített képekkel kisérte. A vendégeket négy csoportba

osztja : valódi vendégek, indifferens trt vendégek, üldözött vendégek

és élsködk.
KüNCKEL d'Herculais I. a sáskákról beszélt. Több évi meg-

figyeléseit mondotta el pusztításaikról, valamint a harczról, melyet

ellenük folytatott. Felemlítette természetes ellenségeiket s vetített

képeken bemutatta a különféle irtási módokat.

I. szakosztály: Bionomia, physiologia, psychologia, anatómia.

Horn W. eladásának czíme : Aglakó Cicindola álczák s

J. Zikán-tól való felfedezésük Braziliában. Már 13 éve, hogy

Jávában a kávéfa vékony ágaiban Cicindela álczákat fedeztek fel.

Az orientális fauna két nemének képviseli álcza állapotban csak

friss gályákban élnek, mig a neotropikus fauna egy alakja korhadt,

lehullott gályákba rágja meneteit.
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Hasbbroek K. Vanessa és Phisia példányokat mutatott be,

melyeket hernyó állapotukban Röntgensugarak hatásának tett ki,

A sugarak hatása a kifejlett lepkéken a pikkelyek és szrök elvál-

tozásában mutatkozott, de a rajz semmit sem változott. Figyelemre

méltó azonban, hogy a Vanessák képtelenek voltak repülni, csak

szárnyaikat verdesték.

Olivier E. a rovarok rendellenes párosodásáról beszélt. Ismer-

teti az irodalomban eddig közzétett eseteket s bemutat egy bogarat,

a Telepliorus bicolor hímjét, mely egy légygyei, az Ephippium iliora-

cicum nstényével párosodott. A pár a gyüjtüvegben sem vált szét.

Horváth G. „A Polyctenidák s az élsköd életmód-

hoz való alkalmazkodásuk" czímon tartott eladást. A Polycteni-

dák tropikus denevéreken élsköd Hemipterák. Eddig csak Ázsiából

és Afrikából ismertünk 7 fajt, hármat pedig Közép- és Dél-Amerikából.

Rendszertani helyüket csak legutóbb állapították meg. Az amerikai

fajok egyszerbb typust mutatnak, mig az óvilág fajai már jobban

alkalmazkodtak a parazita életmódhoz, a mit a lábak szerkezete, a kar-

mok fejlettsége, a megnyúltabb testalak s más bélyegek bizonyítanak.

Garcia y Mercet R. spanyol nyelven elmondott eladásának

czíme : „Egyes Sphegidák fészeképítése, biológiája s éls-
ködik".

AssMUTH J. eladásának a czíme: „A Termitoxenia As-

muthi Wasm.-on végzett boncz- és szövettani vizsgála-

tok feredményei". A Termitoxeniá-nál a trachea törzsek hiány-

zanak s a tracheák a stigma mögött rögtön szétágaznak. A második

potrohszelvényen négy stigma van, tehát feltehet, hogy a testnek,

ez a szelvénye legalább is négy szelvény összeolvadásából keletke-

zett. A Malpighi-edények száma csak három. A legyekkel analóg

mellkasi nyálmirigyek a potrohban foglalnak helyet, kivezet nyila-

suk azonban az alsó ajakon van.

II. szakosztály: Rendszertan.

BouviER E. L. a „Tíz lábú Pycnogonidák"-ról beszélt. A
Pycnogonidák pókalakú ízeltlábú állatok, melyeknek rendes körül-

mények között négy pár lábuk van. Azokat az alakokat, melyeknek

öt pár lábuk van, rendelleneseknek tartották. Késbb azonban más
öt lábpárral ellátott fajokat is találtak. Szóló ezeket kezdetleges ala-

koknak tartja s azt a meggyzdését fejezi ki, hogy a Pycnogonidák

valamikor több ágra oszoltak.

ScHENKLiNG S. bemutatta az új „Coleopterorum Catalogus"
egyik füzetét s fejtegeti, hogy e munka mily nagy hézagot van hi-

vatva betölteni- a bogarászati irodalomban. Az eddig leírt bogarak

fajszámát 250 ezerre teszi.
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Bagnall R. S. a Thysanopterák bélyegeirl beszélt. Felemlíti,

hogy a Cerothrips-Yíok 11 stigmapárja van, mig a többinek csak négy.

Imhof 0. E. Dallá Trre Hymenoptera-katalogusának össze-

sít átnézetét adja. A katalógusban kb. 43,000 faj s ennek irodalma

van felsorolva. Európából ismeretes a legtöbb nem, azután Észak-

Amerika következik a sorban.

Adatok Magyarország lepkefaunájához.

Irta : Schmidt Antal.

Alábbi jegyzékben néhány faunánkra új vagy kevéssé ismert

lepkét sorolok fel, egyrészt, hogy gyjtéseim alkalmával felfedezett,

valamint a mások [.által a Nemzeti Múzeum részére gyjtött vagy

meghatározásra beküldött lepkék között talált újdonságokra lepkész-

társaim figyelmét felhívjam, másrészt, hogy faunakatalogusunk ki-

egészítése, újabb adatokkal való pótlása, fennakadást ne szenvedjen.

Az összes említett lepkék a Magyar Nemzeti Múzeum gyjteményé-

ben foglalnak helyet.

A faunánkra új lepkéket vastagabb nyouiással tettem feltnvé.

Agrotis conspima Hb, — Spuleri könyvében ennek a lepkének Közép-

Magyarországon való elfordulását kétségesnek tartja. Ezen

kétely eloszlatása végett felemlítem, hogy Anker Rudolf

1895-ben Monoron, Báró Vécsey István pedig 1909-ben Tátra-

Lomniczon fogott belle egy-egy példányt. Mindkét példány a

Magyar Nemzeti Múzeum gyjteményében foglal helyet.

Ampliipijra styx H.-S. — Ezt az érdekes lepkét, mely eddig csak a

Balkán-félsziget déli részébl, továbbá Bythiniából és Örmény-

országból volt ismeretes, Aszner József gyjtötte 1908 szep-

tember 1-én HerkulesfrdD.
Xylina MercMi Rbr. — Ezt a fajt Magyarországból (a Bánságból)

mint faunánk ritka jelenségét Kindermann említette. A Magyar

Nemzeti Múzeum gyjtemén3'-ébe azonban csak most került az

els hiteles magyarországi példány, melyet ugyancsak Aszner

gyjtött Herkulesfürdn 1908 szeptember második felében (18

és 30-a között).

Euzoplieva fuliginosella Hein. — Eddig csak Élpatakról ismertük,

újabb termhelye Krapina, a hol Dr. Hensch A. gyjtötte.

Aylossa sigmcostalis Stgr. — Ezt a görögországi lepkét csak most

mutatta ki faunánkból Rothschild a Szerem-vármegyei Dráva-

Szarvasról, magam Isaszegh-en fogtam 1909. évi július hó 5-én.

1 Die Schmetterlinge Europas. I, 1908, p. 163.
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Pyralis JienUjialis Z. — Borszék (Cserxy Lajos gyjtése). Észak-

európai faj, mely Angolországban, Livlandban, Finnországban

és Lapphonban fordul el.

Pyralis perversaUs H.-S. — Szent-Gothárd (Gróf Wass Bííla gyj-
tése ; 1909. VIII. 10). Oroszország délkeleti részébl és Örmény-

országból ismeretes.

Perinepliila lancealis Schiff. — Eddig ismert hazai termhelyei Gere-

bencz és Nagyág, melyekhez mint új termhely Krapina járul,

a hol Dr. Hensch A. gyjtötte.

Scoparia pyrenaealis Dup.. — Maglód (1905. június 17-én gyjtötte

Uhryk).

Scoparia murana Curt. — Herkulesfürd (Schmidt). Csak a Faringrl

ismertük.

Scoparia resinea Hw. — Herkulesfürd (Schmidt).

Ghjplioíles unionalis Hb. — Faunánk területérl ezt a déleurópai fajt

csak Dalmácziából ismertük, a hol Dr. Horváth Géza 1906

augusztus havában Zelenikán gyjtötte. Ujabban azután Aszxer

Herkulesfürdn (1910. VIII) három példányt fogott, azonkívül

SziLVÁssY Lexke úrhölgynek a vasmegyei Kemenes-Sömjénrl

köszönhetünk egy példányt, melyet szintén augusztusban

gyjtött.

Pyrausta ciliaUs Hb. — Izsák.

Pymusta cUffusalís Gn. — Herkulesfürd (1909. VI. 2; Asznfr).

Acalla mixtana Hb. — Ezt a fajt a Lajta-hegyfeég (a „Krabbela"-nál)

avarfüves {Callanaj mezin nagyobb mennyiségben gyjtötte

1909 október végén és november elején Dr. Galvagxi Egon és

Preissecker.

Tortrix- hifasciana Hb. — Krapina (Dr. Hensch). Ismertük Josipdol és

Fiume környékérl

CondnjUs Kichteriana F. — Káposztásmegyer (Gabríeli gyjtése).

Olethreutes inundana ScmFF. — Lajta-hegység : Krabbela (1909 októ-

ber végén ; Dr. Galvagni és Preissecker ).

Olethreutes nigricostana Hw. ab. Remyana H.-S. — Trencsén (VII. 14;

Dr. Pazsiczky) ; ismertük Herkulesfürdrl.

Olethreutes penthinana Gn. — Krapina (Dr. Hensch).

Gymolomia HartUjiana Ratzb. — Trencsén (Dn. Pazsiczky) ; külön-

ben elfordul Németországban, Livlandban és Szt.-Pétervár

környékén.

SleyanopiycJia diniana Gn. — Újpest (Gabríeli).

Steyanoptycha hinotana Wlk. — Trencsén (1909. VIII. 16 ; Dr.

Pazsiczky), eddig csak Budapestrl ismertük.

Epihlema obscnrana H-S. — Puszta-Peszér (1905. VI. 10; Uhryk).

Eddig csak Dalmácziából ismertük.
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Grapholitha diqdiraiM Zett. — Trencsén (1909. VI. 4 ; Dr. Pazsiczky).

Ismert termhelyei: Magas- Csurgó (Hohe Rinne), Josipdol,

Fazine.
*

Lipoptyclia saturnana Gn. — Krapina (Dr. Hensch).

Plutella porrectella L. — Krapina (Dr. Hensch).

Cerostoma xylnstella L. — Új-Tátrafüred (1909. VIII. 18; Gróf Teleki

SÁNDOR-né), Sopron (VIII. 25 ; Ulbrich Ede).

Gelecliia hasiguttella Hein. — Trencsén (Dr. Pazsiczky).

GelecJiia electella 7j. — Trencsén (Dr. Pazsiczky). Még csak a Ma-
gas Csurgóról ismertük.

Ypsoloplius Schmidiellus Heyd. — Trencsén (1909. VIII. 5 ; Dr. Pa-

zsiczky).

Depressaria zepliyrella Hb. — Trencsén (1909. IV. 16 ; Dr. Pazsiczky).

Magyarországból eddig csak Herrich-Scháffer említette, köze-

lebbi termhelye azonban ismeretlen volt.

Depressaria oinocJiroa Türati. — Lajta-hegység (Dr. Galvagni és

Preissecker).

Momplia decorella Stefii. — Trencsén (Dr. Pazsiczky), Eddig csak

Élpatakról ismertük.

Mompha suhbistrigeUa Hw. — Trencsén (1907. IX. 17; Dr. Pazsiczky).

Egyedüli ismert hazai termhelye eddig Herkulesfürd volt.

Gracüaria onustella Hb. — Újpest és Csepelrl ismertük, újabban

Trencsénrl (1909. X. 31 ; Dr. Pazsiczky) is megkerült.

PhyUocnistis sáligna Z. — Simontornya (Pillich).

Nemotois Latreillellns F. — Trencsén (Dr. Pazsiczky).

Micropieryx PaykulleUa F. — Budapest (1905. VI. 2 ; Uhryk). Csak

Fiume vidékérl volt ismeretes.

Adatok Magyarország bogárfaunájához.
Irta : Csíki Ern.

A magyar faunakatalogus kiegészítéséül közölt utolsó össze-

álhtásom (Rovartani Lapok. XVII, 1910, p. 57—59) megjelenése óta

csak egy év múlt el és máris annyi új bogár került el faunánk

területérl, hogy azok jegyzékét érdemesnek találtam összeállítani.

A meghatározásaim alapján megállapított bogarakon kivül felvettem

jegyzékembe az irodalmi adatokat is.

Carabidae.

Carabus cancellatus III. var. Kocae Born. — Dilje-hegység (Szlavón-

ország). — Ullríchi Germ. var. baranyensis Sok. — Baranya vm.

Trechiis Meiiseli Reitt. — Velebit : Alanoic, Dundovici- — Bokorianus

Csíki — Sziliczeí barlang.
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ÁRoplithalmus Bokori Csíki — Pelsczi barlang'.

— Dieneri Csíki — Bucsecs.

Molojjs elatus F. var. líburnicm J. Mull. — Velebit.

Scydviaenidae.

Neiiraphes verticicornis Reitt. — Bucsecs.

— nocUfer Reitt. — Kosinj.

— Dieneri Csíki — Verestorony.

Euconims ohlongus St. var. Gredleri Reitt. — Stirovaca.

Silphidae.

Liodes iluhia Kug. ab. longipes Schmidt. — Budapest (Guráxyi).

Caiops nigrita Er. — Stirovaca.

Parapropus sericeus Sch. var. Taxi J. Mull. — Perusic : Mojrorice

barlang (Lika-Krbava vra.)

Staphylinidae.

Anthohium issimih Luze — Herkulesfürd, Kerczesora, Kapela.

— croaticum Luze — Horvátország.

Bledius dissimilis Er. var. nigrescens Er. — Segesvár.

Lepüisa bosnica Epph. — Stirovaca.

Falagria nigra Grav. var. jonica Bernh. — Horvátország.

Atlieta (Dimetrota) episcopalis Berxh. — Magyarország.

Sipalia Kocsit Berxh. — Trencsén vm. : Zsihlavnik, Nagy- Sziklás,

Szelecz.

Pselaphidae.

FaroHus Raff'rayi Lokay — Korong3'OS.

Saulcyella Schmidti ]\Iaerk. — Segesvár.

Trimium latipjenne Tourn. — Segesvár.

Eiiplecius venustus Csíki — Verestorony.

— Felschei Reitt. — Segesvár.

Batrisodes moreanus Reitt. — Segesvár.

Bracliygluta haematica Reich. var. trigonoproda Gaxglb. — Segesvár.

HydropMlidae.

Hydrohim sticrotiindatus Steph. — Erdély.

Cercyon suhsalcatus Rey — Magyarország.

Cryptophagidae.

Cryptopliagus subfumaius Kr. — Segesvár.

Atomaria pulchra Er. — Stirovaca.

Endotnychidue.

Sphuerosoma laevivoUe Reftt. var. bosnicum Reitt. — Stirovaca.
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Coccinellidae,

Coccinella distinda Fald. ab. interiexia Wse. — Hidegkút (Gammel).

Scymnus suturalis Thunb. ab. atriceps Steph. — Budapest (Gurá>'yi).

Heteroceridae.

Heterocerus marmoia Kiesw. — Segesvár.

Elateridae.

Conjmhites cupreus F. var. transsylvanicus Szomb. — Déli-Kárpátok,

Bihar- hegység.

— imrpureAis Poda var. parumpunctatus Buyss. — Budapest.

Selatosomiis impressus F. var. alpicola Szomb. — Trencsén, Tátra- Széplak.

— ampUcolHs Germ. var. Buyssoni Szomb. — Brassó.

— aeneus L. var. suhpuherulns RErrT. — Kárpátok.

Agriotes incogniius Schwarz — Budapest, Rákos, Rákosfalva, Czia-

kota, Csepel.

Adrustus pallens F. var. laterális Hbst. — Pápa, Szurduk-szoros.

— — var. Payhidli Szomb. — Szeged, Deliblat, Dicsszentmárton.

Crypiohypnus tenuicorm's Germ. — Budapest, Trencsén.

Idolas Mocsáryi Szomb. — Fuzine, Brusane.

Elater sanguineus L. var. ruhidus Cand. — Segesvár.

Athous discrepans Szomb. — Velebit.

AUeculidae.

Gonodera (Isomiru) antennata Panz. ab. tristicula Reitt. — Gyenesdiás

(Zala vin. ; Györffy).

Cteniopiis sídplmreus L. ab. pjolpcdis Seidl. — Gyenesdiás (Györffy),

— — ab. sulphuratus Gmel. — Gyenesdiás (Györffy).

Ceratnhycidae.

Bhagium hifasciaium F. ab. medionotatum Pic — Magyarország.

Xylosieus Spinolae Frr". ab. Merkli Pic. — Szeraenik.

Euodinus clathraius F. ab. nigritus Pic. — Stirovaca.

Chif/sonielidae.

Cnjpjtocephcdus vittatus F. ab. optatus Wse. — Péhó (Laczó).

— pygmaeus F, ab. orientális Wse. — Segesvár.

PJiyllotreta Ganglbaaeri Heikert. — Herkulesfürd.
— halcanica Hedcert, — Horvátország.

Curculionidae.

Otiorrhynchus Mazurae Form. — Kimpului-nyág (Hunyad vm.)

Pliyllohitis ohlongus L. ab. floricola Hbst. — Kosinj.

Polydrosus gracilicornis Kiesav. — Magyarország.

Dorytomus hirtipennis Bed. — Segesvár.

— salicis Walt. — Segesvár.



58

CeathorTliijnchas horaginis F. — Megyer, Segesvár, Bakovác.

Elleschas scanicus Payk. ab. palUdesvjnatus Gyllh. — Segesvár.

Bhyachites aequatus L. ab, PaykuUí Schilsk. — Kosinj.

Scarabaeidae.

Pentodon pmictaUis Vill. var. simjjlex Depoli — Fiume.

Különfélék.

Gyászrovat. Február 4-én meghalt Budapesten Premier Ferencz,

a Franklin-Társulat nyomdájának alkalmazottja, életének 34. évében.

Az elhunyt bogarak gyjtésével foglalkozott és szépen gondozott

gyjteményt hagyott hátra.

Vízibogarak hosszú életérl. Általánosan elterjedt — legalább

az entomophilok között — az a nézet, hogy a kifejldött bogarak

élethossza jóval rövidebb mint lárva- va^'y bábállapotban eltöltött

idejük. Ezeltt több mint két évvel a Soroksár melletti állóvizekbl

néhány Dytiscidát kaptam, közöttük Cijbisier later/marginalis Deg.

{Boeseli FüESSLY)-t is. Az állatokat az évszakok szerint földi gilisz-

tával vagy nyers hússal etettem. Tizenöthónapi távollétem idején

házfelügyelm végezte az etetést, de hogy mil3'en lelkiismeretesség-

gel azt már nem tudom. Tény azonban, hogy a mikor 1910 szep-

temberében visszakerültem Budapestre, a Cyhisier egyik példányát

még élve találtam és ez él még ma is. Ebbl látható, hogy ennek a

bogárcsaládnak egyes kifejldött alakjai sokkal hosszabb ideig el-

élhetnek, mint a mennyi ideig fejldésük tart — annál is inkább,

mert a mint Dr. Kürt Lampert „Büber aus dem Káferleben" czím
munkájában írja, a Dytiscida-lárvák kell táplálkozás mellett már
4—5 hét alatt elérik teljes fejlettségüket, hogy azután bebázódásukra

a parthoz vonuljanak. Báró Tunkl Ferencz.

Torzcsüpú havasi czinczér. Evek óta a nyarat a krassó-

szörénymegyei Ferenczfalva községtl mintegy 30 kilométernyi távol-

ságra és 1100 m. magasságban a tenger színe felett fekv „Farossá"

erdészházban szoktam tölteni és a környék rovarvilágát összegyjteni.

Az erdészház környékén, rengeteg bükk-, gyertyán- és fenyerdtl
övezve, nagy ölfaraktár terül el, melyben évente 10—15 ezer öl fa

nyer elhelyezést. Ez az ölfaraktár a havasi czinczérek kedvencz tar-

tózkodási helye, lehet is itten belle eleget fogni. Hogy a küli'nfélc

színrajzbeli eltérések birtokába juthassak, egy hét alatt körülbelül

500 darab havasi czinczért gyjtöttem össze. Ezek között akadt egy,

melyrl e helyen külön akarok megemlékezni és melyet Fülöp Béla

ferdész úr nejének köszönhetek, a ki múlt évi augusztus 19-én a

gyjtésben buzgó segíttársam volt. A míg a havasi czinczér a dél-

utáni órákban, 2 és 4 óra között, rendesen többedmagával (rend-
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szerint 5—6 példány) és részben párosodva szokott el-
fordulni, addig ez a példány magánj^osan húzódott meg
az egyik farakáson. A mikor a ferdészné ezt a példányt

meg' akarta fogni, ez els ízben nem sikerült, a nagyon
is fürge állat átrepült egy másik farakáson lev többiek

közé, ezek azonban nem fogadták maguk közé, hanem
elzték. Ekkor tnt fel a példány rendellenes csápja,

a miért is a ferdészné fáradozást nem kímélvén, igye-

kezett ezt a rendesnél elevenebb bogarat megfogni,

a mi sikerült is. A mint az a mellékelt képen is

jól látható, a bogár jobboldali csápja sokkal rövidebb mint a

rendes fejldés baloldali csáp, melynek mintegy kétötöd hosszát

teszi ki. Az els két csáplz csak kissé rövidebb és vékonyabb mint

a baloldaliak, a többi íz azonban nagyon rövid és vékony. Úgy lát-

szik, hogy ez a torz bajusz volt az oka annak, hogy társai nem tr-
ték meg maguk között. H. Kanabé Dezs.

l^ hogárneveli. Az új nagy bogáikatalogus (Coleopterorum

Cataloous) számára összeállítván a Ptiliidac (azeltt Trkliopterygidaé)

családot, néhány ketts nevet találtam, melyeket a következ nevek-

kel óhajtok kicserélni :

Ptinella aptera var. anyustula Matth. 1872, nec GilLíM. 1845 ==

teniiis nov. nom.

Acrotricliis depressa Matth. 1894, nec Gillm. 1845 = 3Iatthetv-

siana nov. nom.

Acrotricliis sericans Rey 1889, nec Heer 1841 = Beyi nov. nom.

Csíki Ernü.

Helyreigazítás. Folyóiratunk március havi számának 37. olda-

lán a Ckopliana olivina H. S. nev lepkefajnak, mint faunánkra új

fajnak vastagabb betvel való kiemelése tévedésbl elmaradt, a mit

most pótlólag olvasóink tudomására hozunk.

Irodalom.

Dr. S.3Iatsiiniura: Neue Cicadinen aus Európa und dem
Mittolmeergebiet. (Journal of the College of Science,

Imperial University of Tokyo. XXIIL 1908. Art. 6. p.

1-46, et XXVII. 1910. Art. 18. p. 1-38.)

Szerz az 1900—1902. években a japán kormány megbízásából

rovartani tanulmán^^ok végett három évig idzött Európában. Mint-

hogy pedig hivatalos kiküldetésének fczélja a Homopterák tanul-

mányozása volt, Európában töltött idejét úgy osztotta be, hogy a

leghosszabb ideig Budapesten tartózkodott s itt a Magyar Nemzeti
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Múzeum állattan osztályában szakszer vezetés mellett szorgalmasan
tanult és dolgozott. Megtanulta itt egyszersmind a rovargyjtés minden-
féle fortélyát, úgy hogy rövid id alatt egészen ügyes gyjt vált

belle. Budapest környékén kivül gyjt kirándulásokat tett egy pár

távolabbi magyarországi helyre (Kolozsvár, Fiume) is, de gyjtött

azonkívül Német- és Olaszországban, st ellátogatott innen Tunisz-,

Algir- és Marokkóba is. Japánba visszatérve, alkalma volt útközben

egyet-mást még Egyiptomban is gyjteni. Az igy összegylt anyag-

ban sok új faj akadt. A szerz ezeknek leírásait egy hosszabb dol-

gozatban közU, mely 1908. és 1910-ben két részben jelent m,eg.

Magyarországból a következ fajok vannak benne leírva : Typlüocyha

iZygina) serpentina (Fiume, Növi), Typlüocyha fiumensis (Fiume),

Cicadula brevis (Kolozsvár), Thamnotettix liberatus (Csepel, Isaszeg),

Deltoceplialus velox (Kolozsvár), D. immnndus (ismeretlen helyrl),

D. Kolosvarensis (Kolozsvár), D. sinuatus (Budapest), D. V-nigrum

(Isaszeg), Idiocenis latifrons (ismeretlen hel^TlJ, Id. brunnipennis

(Isaszeg), Oliarus brevüinea (Fiume), Tdiigometra diniinnia (Budapest),

Kelisia jximiomca (Göd),^

A szerz leírásai általában véve nem valami mintaszerek, st
néha meglehetsen fogyatékosak, a mi miatt egyik-másik faját csak

nehezen lesz majd lehetséges felismerni. Hogy a leírt sok új faj

közt már régebben ismert fajok is elfordulnak, azon nem csodál-

kozhatunk, ha meggondoljuk, hogy a szerz távol Európától, egy
japánországi vidéki városban irta dolgozatát. Az általa újak gyanánt

leírt fajok közül határozottan nem újak a következk : Zygina serpen-

tina {= scutellaris H.-S.), Typjhlocijba fiumensis (== exoniata Horv.),

Cicadida brevis (= halophila Hory.), Jassus nemurensis (= Théryi Horv.),

Carcliariacephalus apicalis (= Warioni Put.) és Bursinia algira (== As-

pliodeli Horv.)

A dolgozat els részéhez csatolt knyomatú táblán 8 új faj

rajzon van közölve. H.
*

K. L. Bramson : Analytische Uebersicht der Formen von
Melitaea didyma 0. (Horae Soc. Ent. Rossicae. XXXIX,
1910, p. 391-410).

A felette változó Melitaea Didyma nak eddigelé mintegy 50 faj

-

változatát ismertük, melyeknek könnyebb felismcrhetésére szerz

meghatározókulcsot állított össze. Czikkében néhány magyarországi

állat is kapott új nevet, szerz ugyanis elnevezte azokat a példányo-

kat, melyeket A. Aigner Lajos az „Annales Musei Nationalis Hun-

1 Megjegyzend, hogy az állítólag Kolozsvárról leírt hárona faj, a

szerz utólagos helyreigazítása szerint, tulajdonképen a kolozsmegyei

Virágosvölgyrl származik.
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garici" 1906. évi iV. kötetében leírt, de külön nevet nem adott nekik.

Ezek a következk : M. Diclyma ab. cf fulvocincta Brams. (Aign. id.

h. p. 493) ; ab. cT demacnlata Brams. (Aigx. p. 493) ; subsp. alpina

ab. ? latefasnata Brams. (Aign. p. 495) és ab. $ griseofusca Brams.

(Aign. p. 495, 496) ; subsp. meridionalis ab. ? discolor Brams. (Aign.

p. 494). Csíki.

Társulati ügyek.

A Magyar Entoniologiai Társaság 2. ülése 1911. február

18-án. — Csiia Ern titkár megnyitja az ülést és jelenti, hogy Dr.

Horváth Géza elnököt és Mocsárt Sándor alelnököt betegségük,

Jablonowski József alelnök pedig hivatalos kiküldetésben vidéken

lévén, a mai ülésen nem vehetnek részt. Az ülés egyetlen tárgya Dr.

Kertész Kálmán eladása „A brüsszeli I. entoniologiai kongresszusról".

(Teljes terjedelmében megjelent e folyóirat 2—5. számában.)

Választmányi ülés 1911. március 18-án. — Elnök üdvözli a

megjelenteket és jelenti, hogy az alapszabályok jóváhagyása legkö-

zelebb fog megtörténni. Titkár felolvassa a felvételre ajánlott tagok

névsorát

:

Benczúr Elek, a m. kir. Rovartani Állomás adjunktusa, —
Budapest, II. Intézet-u. 1. (Ent. oec.)

Bíró Lajos, tb. nemzeti múzeumi r — Szigetszentmiklós,
Pest vármegye. (Chalcididae, Forinicidae).

Bodnár Bertalan, fgimnáziumi tanár — Hódmezvásárhely,
Oroszlán-u. {Coleopi.)

Bokor Elemér, cs. és kir. hadnagy — Esztergom, {Coleopt.}

Bokor Imre, cs. és kir. fhadnagy — Esztergom, (Coleopt.)

Cserny Lajos, m. kir, honvédrnagy — Budapest, l. Bors-u.

18. (Lejjíd.)

DiószEGHY J. Károly, — Budapest, 1. Márváuy-u. 23. (Lepid.)

DiószEGHY László, festmvész — Borosjen, Arad vm. iLepid.)

Dr. Entz Géza, udv. tanácsos, eg^'etemi tanár — Budapest,
VII. Múzeum- körút 4.

Fodor Jen, orvostanhallgató — Budapest, VI. Andrássy-út

25. {Coleopt.)

Gammel Alajos, a székesfvárosi taneszközmholy vezetje —
Budapest, IV. Központi városház. (Ent.)

Kadocsa Gyula, a m. kir. Rovartani Állomás aszisztense —
Budapest, II. Intézet-u. 1. {Ent. oec, Lepid.)

Kendi Károly, gyárigazgató — Zavidovic, Bosznia. {Coleopt.)

Dr. Z. Kiss Endre, járási tiszti orvos — Bethlen, Szolnok-

Doboka vm. (Hym.)

Laczó József, ny. körjegyz — Bolesó, Trencsén vm. (Coleopt.)

Lejtényi Sándor, fgimnáziumi tanár — Arad, Liceum. (Ent.)
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MiscHiNGER Miklós — Kolozsvár, Szentegyház- u. 10. {Lepid.,

Coleopt.)

Nagy Ignácz, mszaki tanácsos — Nagyenyed. (Dipt.^ Lepicl,

ColeojJt.)

NiÁMBssNY Imre, ny. m. kir. posta- és távirda-felügyel, —
Budapest, IX. Ráday-u. 16. {Lejnd.)

Dr. Odor Béla, gyógyszerész — Nagyenyed. (Goleopt.)

Dr. Pazsiozky Jen, pénzügyi segédtitkár — Trencsén. {Lepid.)

Dr. Szabó László — Budapest, IX. Kinizsi-u. 23.

Thalhammbr János S. J., tanár — Kalocsa, Stefaneum. (Bipt.)

Báró Tunkl Ferencz — Budapest, VII. Thököly-út 91. {Coleopt)

A „Magyar Entoniologiai Társaság*' 3. ülése 1911. március
18-án. — Dr. Horváth Géza elnök üdvözli a nagy számban meg-
jelent tagokat és felkéri Jablonowszki József alelnököt, hogy el-
adását tartsa meg. Eladó „Adatok répabarkóink életmódjához"
czímíi eladásában, rámutat arra, hogy mennyire fontos a Cleomis-dk

életmódjának ismerete, hogy védekezhessünk az ellen az óriási kár

ellen, a melyet ezek a bogarak okoznak. Hogy csak egy példával szol-

gálhasson emliti, hogy a pozsonymegyei Diószegen háromezer holdas

birtokon 72 millió Cleomis-t szedtek össze, a mi 41 ezer koronába

került. A répabarkók okozta évi kár meghaladja a 2*7 millió koronát.

Egy olyan répaföld, a melyen a bogár ellen védekezünk, körülbelül

négyszer annyit hoz mint az melyet magára hagyunk. Fontos a vé-

dekezés szempontjából a bogár fejldéstartamának ismerete, mert

csak így védekezhetünk ellene eredményesen. A két évi fejldéstar-

tara megokolja a répatermelés három évi szünetelését az Alföldön.

Nálunk legveszedelmesebb répabarkó a Cleomis jJunctiventris, Frsincia,-

országban a Cl. mendicus. Hazánk egy másik répabarkója a Cl. fascia-

ius, mely nálunk 1896 óta lép fel mint kártékony bogár. Mint kár-

tékonyát említi még az irodalom a Cl. píger-t, a melynek tápnövénye

azonban egyedül a bókoló bogáncs, a répára átvinni kísérletileg sem

sikerült és így valószínleg ártatlanul szerepel a répa ellenségeként.

A nagy tetszéssel fogadott érdekes eladáshoz hozzászólt Dr.

Kertész Kálmán és Tomala Nándor, kiknek kérdéseire eladó a

kívánt felvilágosítást megadja.

Dr. Horváth Géza elnök bemutatta a legújabb ZEiss-féle ketts

szemlencséj nagyítót és mellette egy több mint száz éves nagyítót,

mely még Koy Tóbiás -tói származik.

Csíki Ern említi, hogy Carabus Pacliolei név alatt Sokolár

egy új futrinkafajt írt le Fels-Ausztriából és bemutatja annak képét,

egyszersmind annak a nézetének ad kifejezést, hogy ez esetben is

valószínleg nem új fajjal, hanem csak hybriddel lesz dolgunk.
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S. 49. JDr. K. Kertész : Der I. internationale entomolo-
gische Kongress zu Brüssel. III. — Verfasser bringt die

Fortsetzung soines ausführlichen Berichtes über den Kongress.

S. 53. — A. Schmidt: Beitráge zur Lepidopterenfamia
von Ungarn. — Verfasser führt einige wenig gekannte seltene,

wie für die Fauna des Landes neue Arten, hauptsachlich Microlepi-

dopteren auf. Die für die Fauna neuen Arten sind durch fetten

Druck hervorgehoben.

S. 55. — JE. Csiki: Beitráge zur Káferfauna von Ungarn
— Verfasser zahlt jené für die Fauna des Landes neuen Arten,

nebst ihren Fundorten, auf, welche seit seinem zuletz erschienenem

Nachtrag zur Fauna (Rovartani Lapok. XVII, 1910, p, 57—59) des

Landes bekannt geworden sind.

Kleine 3Iitteilungen.

S. 58, — Todesanzeige. Herr Fr. Premier, ein eifriger Káfer-

sammler, ist im Altér von 34 Jahren, einem Herzleiden zufolge in

Budapest plötzlich verstorben.'

S. 58. — Báron Fr. Tunkl: Über, die Langlebigkeit von
Wasserkáfern. — Aligemein ist, wenigstens unter den Entomo-

. philen, die Meinung verbreitet, dass die Lebensdauer der Imagines

bedeutend kürzer ist, als die im Larven-, bezw. Puppenzustande.

Vor nun über 2 Jahren erhielt Verf. aus den Wassertümpeln bei

Soroksár (náchst Budapest) einige Dytisciden, darunter auch CyMster

laterimarginalis Deg. Die Tiere wurden je nach der Jahreszeit mit

Regenwürraern oder rohem Fleisch gefüttert. Wáhrend einer 15-

monatlichen Abwesenheit von Budapest wurde die Fütterung vom
Hausbesorger besorgt. Wie er dies besorgte bleibe dahingestellt.

Tatsache ist das bei Rückkehr des Verfgssers im September 1910

ein Exemplar des Cybister noch am lében waí und noch heute lebt.

Aus diesem ist nun zu ersehen, dass die Imagines oft lange lében,

lánger als ihre Entwicklung haltét — umsomehr als z. B. Lampert

in seinen „Bilder aus dem Káferleben" folgenderweise schreibt : „Nur

vier bis fünf Wochen bedürfen sie (námhch die Dytiscidenlarven)

bei günstiger Nahrung zur Erreichung der voUen Larvengrösse, um
sich dann ans Ufer zur Verpuppung zu bégében".

S. 58. — n. Kanabé: Alpenbock mit monströsem
Fühler. — Verfasser beschroibt diese Monstrositát (siehe Abbildnng
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auf Seite 62) und bemerkt, dass dieses Tier von seinen Artgenossen,

die meist in Gruppén von 5—6 Exemplaren auf Klafterholz sassen,

nicht geduldet, sondern bei seinem Anflug gleich feindlich bedroht

wurde.

S. 59 E. Csiki: Neue Káfernamen. — Anlásslich der Bear-

beitung der Ptiliiden (früher Trichopterygiden) für den Coleopterorum

Catalogus, fand Verfasser drei Tiere die einen neuen Namen erhalten

müssen. Die Namen werden durch neue ersetzt.

S, 59, — Berichtígung. In der Márznummer dieser Zeitschrift

wurde in der Arbeit des Herrn Barox N. Ch. Rothschild der Name
von Cleopliana olivina H.-S. aus Versében nicht fett gedruckt,

obwohl diese Art fiir die Fauna von Ungarn neu ist. Auf dies wird

besonders aufmerksam gemacht,

Literatur.

S. 59. — Dr. Horváth bespricht eine Arbeit von Matsumura,

und Csíki eine von Bramson.

Vereinsangelegenheiten der Ungarischen Entoniologischen

Gesellschaft.

S. 61. — AUgemeine Sitzung am 18. Február 1911. —
E. Csíki eröffnet die Sitzung in welcher Dr. K. Kertész einen Be-
richt über den I. Entomologenkongress in Brüssel verliest.

S. 61. — Vorstandssitzung am 18. Márz 1911. — Es wer-
den 23 neu angemeldete Mitglieder gewáhlt.

S. 62. — 3. AUgemeine Sitzung am 18. Márz 1911. — J.

Jabloxowski spricht über ..Beitráge zur Lebensgeschichte
unserer Cleonus-kviQiV'. Die Kenntnis der Lebensgeschichte dieser

schádlichen Káfer ist sehr notwendig, da wir nur so gegen diese

kámpfen können. Der verursachte Schaden ist oft sehr gross, so

kostete die Bekámpfung auf einem Gut von dreitausend Joch rund
41000 Kronen, es wurden daselbst gegen 72 Millionen des Káfers
(Cleonus jmnclíventris) gesammelt. Die Entwicklung dieses Káfers
dauert zwei Jahre, alsó ist das beste Kampfmittel gegen ihn, dass
Zuckerrübe auf ein und demselben Féld erst jedes vierte Jahr gebaut
werde. Der jáhrliche Schaden betrágt in Ungarn ungefáhr 2-7 Millio-

nen Kronen. Seit 1806 tritt bei uns auch 67. fasciatus als Schádling
auf, hingegen ist Cl. piyer (salci.roslris) wohl kein Schádling. Letztere
Art entwickelt sich in der Wurzel von Carduus nuians und konnte
auch versuchswcise nicht auf Rüben überführt werden. — Dr. G.
Horváth zeigt Zeiss's neueste Binocularloupe und daneben eine über
hundertjáhrige Loupe. die noch aus T. Kov's Nachlass stammt. —
E. Csíki berichtet über die Entdeckung einer neuen Carahus-Art aus
Ober-Oesterreich (C. Pacholei Sok.); welche sich aber wohl nur als

ein Hybrid herausstellen wird.
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KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVIII. KÖTET. 1911 MÁJUS 5. FÜZET.

Egy különös életmódú légynemrl.
(Rovarászaink szíves figyelmébe.)

Irta : Dr. Kertész Kálmán.

Az Empjdidák családjába tartozó Clinocera nemet Meigen 1803-

ban állította fel ; ezt a nemet a dipterologusok manapság is nagy
figyelemre méltatják. Ennek fleg az az oka, hogy az ide tartozó

fajok hosszú ideig ritkaság számba mentek, a mi abból is kitnik,

hogy elterjedésüket illetleg 1880-ig csak itt-ott találunk néhány

adatot. LoEw 1858-ban közzétett dolgozatában 10 fajt tárgyal, de a

legtöbb fajból csak 1—2 példánya volt. SomNER 1862-ben megjelent

munkájában egyetlen egy osztrák fajt sem említ. Ezeknek az érde-

kes legyeknek életmódját és tartózkodási helyét még Mik 1881-ben

közölt dolgozata sem említi meg pontosan s csak általánosságban

jegyzi meg, hogy az Ausztriát Csehországtól elválasztó Alaltsch-

patak mentén 5 fajt gyjtött. A kiknek késbb sikerült a tartózko-

dási helyet fölfedezni, azok is titokban tartották tudományukat.

Midn 1900-ban Németországban jártam, ottani ismerseim nagy
örömemre avval biztattak, hogy majd elvezetnek oly helyre, a hol

Clinocerákat lehet gyjteni. Nagy várakozással tekintettem arra a

napra, a melyen egyik nagy kívánságom teljesülni fog. Végre meg-
érkezett a nagy nap, a melyen gyjtés közben egy patakhoz értünk

;

itt egyik ismersöm letérdelt a patak partjára s Qgj vízmosta fatus-

kót különösen nagy figyelemre méltatott. Intésére én is odateleped-

tem s néhány másodpercz múlva megmutatta a tuskón ül Clinocera t,

melyet gyüjtüvegjével letakart. Néhány magyarázó szóval útnak

eresztett, hogy keressek én is gyjtésre alkalmas helyet, a mi most

már nem került nagy fáradságomba.

Magyarországból nagyon kevés faj ismeretes. A faunakatalogus

mindössze 15 fajt sorol fel és ez a felsorolás is majdnem kivétel

nélkül irodalmi adatokon alapszik.

Soraimnak célja éppen az, hogy rovarászaink figyelmét fel-

Rovartani Lapok. XVm, 5. (1911. V. 10).
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hívjam erro az érdekes nemre s felkérjem ket, hogy alkalom adtán

gyjtsenek k is a Magyar Nemzeti Múzeum gyjteménye számára.

A fajok fejldésérl, átalakulásáról jóformán semmit sem tudunk s

ezért azok, kik alkalmas helyen laknak nagyon sok érdekes föl-

fedezést tehetnének.

Nehogy az érdekldk e nem képviselit összetévesszék más
legyekkel, melyek ugyanezeken a helyeken élnek, ide mellékelem

egy faj hímjének a rajzát. A szárny erezetének lefutását s a hím-

ivarszervek elhelyezését tekintve, nem kételkedhetünk abban, hogy

valóban Clinocera kerlt-e szemünk elé vagy nem.

A gyjtésre vonatkozólag a következ útbaigazításokat adhatom :

A Clinocera nembe tartozó fajok csakis folyóvíz mentén

fordulnak el, tehát álló vizek mellett hiába keressük ket. Jóformán

nincs az a forrás, patak vagy folyó, a mely mellett kell idben és

figyelmesen kutatva, fel ne találhatnék ket. Azonban leginkább

azokat a helyeket kedvelik, a hol a víznek legalább egy kis esése

van, a midn alkalma van szétfrecscsenni. Ilyen helyek : a gátak,

melyeken a víz vagj túlfolyik, vagy átszivárog, vízi malmok kerekei,

vízesések; a lassúbb folyású vizekben a vízmosta kövek, fadarabok,

hídpillérek, deszkázott vízfolyások (pl. vízi malmok mellett). Gyjté-

sük ideje május elején kezddik s valószínleg október végéig tart.

Hogy az állatokat észrevehessük, ehhez némi gyakorlat kell,

de ha egyet megláttunk, a többi már nem fogja figyelmnket ki-

kerülni. Az állatok szrkésbarna, sötét olajzöld színe nem üt el túl-

ságosan a környezetétl, azért eleinte nehezen lehet ket észre venni.

Hozzájárul ehhez, hogy közvetetlenl a víz színe felett tar-

tózkodnak. Gátakon, vízi malmok kerekein, köveken, hídpiUéreken

legegyszerbben úgy gyüjtheljük, hogy a gyjtveggel lefedjük

ket s néhány másodperczig várunk, míg elpusztulnak. Miután gyak-

ran oly közel vannak a víz színéhez, hogy a gyüjtveg nyílásának

egy része a vízbe kerül, az üveget kissé ferdén tartjuk, nehogy

belülrl nedves legyen, bár a legyeknek a nedvessség egy-

általában nem árt, mert a víz nem tapad hozzájuk. Az elpusztult

állatot ebbl az üvegbl kivéve, másikba helyezzük, amazzal meg
tovább gyjtünk. Ha oly helyre bukkanunk, melyrl meg vagyunk

gyzdve, hogy ott Clinocerák élnek, de közel jutnunk nem lehet,

a hálóval néhányszor végigcsapunk annak közvetetlen közelében

(nem baj, ha hálónk vizes is lesz) s biztosra vehetjük, hogy néhány

példány zsákmányul esik. így kell eljárnunk pl. vízeséseknél.

Az összegyjtött állatokat mielbb minutia-tkre tzzük oly

módon, hogy a tt a tor alsó részébe szúrjuk, lehetleg figyelve, no

hogy a háton jöjjcin ki. Ezután még megigazítjuk a szárnyakat,

hogy felfelé álljanak s ne fedjék el a tor oldalait, a melyeken fontos
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bélyegek vannak, a hímeken pedig a küls ivarszervek alkotta

opipygiuniot gombostvel kissé kiemeljük, hogy könnyen megvizs-

gálható legyen. Ez annál fontosabb, mert egyes fajokat nagyon sok

esetben csak a hímivarszervek alapján különíthetünk el. A nstények
mindig nagyobb példányszámban fordulnak el mint a hímek, azért

sohasem szabad a gyjtést addig abbanhagyni, míg meg nem gy-
zdtünk, hogy hímpéldányunk is van, mert csupán nstények alap-

ján sok esetben lehetetlen a fajt meghatározni.

Tekintettel arra, hogy egy és ugyanazon a helyen egyszerre

5—6 faj is szokott tanyázni,

mindig sok példányt gyütsünk,

a mit könnyen megtehetünk,

mert rendesen nagy számban

fordulnak el.

A hazánkból rendelkezé-

semre álló anyag még nagyon

csekély, azért nem akarom vizs-

gálataimat egyelre befejezni,

fleg abban a reményben, hogy
cntomologus társaim az ország

különböz pontjairól b anya-

got fognak rendelkezésemre

bocsátani.

Mik a régi Clinocera ne-

met több nemre bontotta fel,

manapság ezeket csak alnemek-

nek tekintjük.

Az alnemek meghatározá-

sára a következ kulcsot hasz-

nálhatjuk :

Clinocera (Wiedemannia) lamellata

1 (2)

2 (1)

3 (6)

4 (5)

5 (4)

6 (3)

7 (8)

8 (7)

9 (10)

10 (9)

11 (12)

12 (11)

Az ajakpaizson néhány szr van . , . Koivarzia Mik.

Az ajakpaizs csupasz.

A szárnyjegy (stigma) hiányzik.

A szárnyak nem foltosak . . . Clinocera Meig. s. str.

A szárnyak foltosak Heleodromia Hal.

A szárnyjegy megvan.

A szárnyak foltosak (a szárnyjegyen kívül más foltok is

vannak a szárnyon) PJiaeobalia Mik.

A szárnyak nem foltosak.

A tapadókorongok csökevényesek . Bergenstammia Mik.

A tapadókorongok jól fejlettek.

A paizson csak két hosszabb serte van Chamaedipsia Mik.

A paizson a két sertén kivül apró szröcskék is vannak.
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13 (14) AkrostikálJs sertéki csak a tor elüls részén vannak.

Röderia Mik.

14 (13) Az akrostikális serték lehúzódnak egészen a paizsig.

15 (16) A czombokon vannak preapikális^ serték. Eucelidia Mik.

16 (15) A czombokon nincsenek preapikális serték.

17 (18) A szárnyjegy hosszúkás és közvetlenül az els hosszanti

ér vége mellett fekszik rhilolutra Mik,

18 (17) A szárnyjegy kerekded és az els hosszanti ér végétl

távolabb fekszik Wiedemannia Zett.

Coleopterologiai jegyzetek.

Irta : De. Kaufmann Ern.

líl.

11. JEuplectus carpathicns Reitt. és E. ornatifrons Reitt. —
Raffray franczia coleopterologiis, legújabb mvében (1. Rov. Laj)ok

1911, p. 12) kimutatja, hogy ezen két faj az összehasonlítások után

azonosnak bizonyult. Én Pécsett a Mecsekhegységben 1907- ben

és 1909-ben egy-egy E. carpatliicus-i találtam. Az els példányt

Reitter, a másodikat én határoztam meg, még pedig nem is össze-

hasonlítás által, hanem Ganglbauer és Reitter mvei után. Ez a két

E. carpailiiciis a leírásnak megfelelen egymáshoz teljesen hasonló.

Az elmúlt nyáron a pélmonostori hali erdben rostáltam egy

Euplecius-í&ii^ melyet az említett munkák alapján sehogy sem tudtam

meghatározni s mely faj a gyjteményemben is hiányzott. Mindenkor

az E. nub'igena-nél akadtam meg, a melyhez leginkább hasonlított, de

sokkal nagyobb volt. Elküldtem tehát ez iinicamot Reitter- nek, a ki

nagy meglepetésemre, benne az E. ornatifrons-t ismerte fel, melyet

eddig csak Erdély déli részében találtak fel néhány példányban s

mely fajt Reitter csak a múlt év nyarán írt le. Már magában az

a körülmény, hogy e két faj Baranyában elfordul, felette fontos

adat hazánk faunájára nézve. Minthogy pedig azon helyzetben va-

gyok, hogy Raffray kimutatását ezen 3 példány által ellenrizhetem.

1 Akrostikális sertéknek azokat az apró kis sertéket nevezzük,

melyek a tor hátoldalának középvonalában vagy attól jobbra balra, egy vagy

több sorban helyezkednek el ; határukat oldalt az ers, u. n. dorsocentrális

serték alkotják.

- Preapikális serték elfordulhatnak mind a, czombokon, mind a láb-

szárakon. Nem szabad ket összetéveszteni azokkal a sertékkcl, a melyek

a czombok és lábszárak végén találhatók. A preapikális serték mindig vala-

mivel magasaidban fekszenek és szisztematikai értékük nagyon nagy.
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határozottan állítom, hogy a két kérdéses faj nem azonos egy-

mással. Az elttem fekv példányokból az egyik E. carpathicus cT, a

másik $ ; az J?. ornatifrons szintén $ , így tehát összehasonlítást te-

hetek a két faj nsténye közt. A különbség a gyakorlott szemnek
már megtekintéskor feltn : az E. ornatifrons nagyobb; már a puszta

alakja is elüt a cmpaihícus étól, mert a fej jóval szélesebb, st észre-

vehetleg szélesebb, mig az utóbbinál keskenyebb, mint a szárny-

fedk, melyek az ornalifrons-r\éX valamivel nyúlánkabbak és széleik

párhuzamosabbak. Ezenkívül az ornatifrons feje fényesebb és alig

kimutathatólag pontozott ; a homlokcsatornák szélesebbek, közepükön

sekélyebbek, fénylk, csaknem párhuzamosak, a homlok elül sokkal

ersebben és csak gyenge ívben szegélyezett. Ezek alapján én a

két fajt határozottan külön fajoknak tartom.

12. Bortörköly mint csalétek. Néhány évvel ezeltt az itteni

szlhegyekben egy présház oldalán kiöntött bortörkölyt (nem seprt)

láttam, melyre az áprilisi nap melegen sütött. Minthogy a törköly-

kupacz fölött sok röpköd rovart láttam, melyeket eleintén muslin-

czáknak véltem, csupa kíváncsiságból megrostáltam ezt a félszáraz és

a kapásbor készítése czéljából kétszer is kilúgozott törkölyt. A kevés

rostált an3^agban otthon nagy meglepetésemre nagyon sok érdekes

apróságot találtam, úgy mint : Eujjlectus signatus és E. sanyuineus,

Sajdmaenus rafas, Ctenistes palpalis stb. Nem is volna érdektelen

az ilyen kilúgozott törkölyt az erdk mélyébe csalétekül kitenni s

azután több nap múlva kirostálni. Talán ezen úton még ismeretlen

fajok birtokába is juthatnánk, mert nem logikátlan a föltevés, hogy
a törköly savanyú szaga a hangyáknál él fajokat magához csalja^

mert hiszen tudvalevleg a legtöbb hangya fészke a hangyasav foly-

tán szintén savanyú illattal bír.

13. Oxypoda alternans Grav és O. formosa Kiíaatz egymás-

hoz rendkívül hasonló, de határozottan különálló két faj, mely a

gyjteményekben esetleg összetévesztve fordulhat el. A gyakori

0. alternans-tóí a sokkal ritkább 0. formosa abban különbözik, hogy
átlag valamivel kisebb, a csápok és a szárnyfedk sötétebb színek,

a 6—8. csápíz sokkal szélesebb, az eltör háta sárga szín, a vala-

mivel rövidebb szárnyfedk kissé keskenyebbek, a potroh háti felü-

lete pedig fényesebb, szétszórtan és finoman, de mégis jól kivehetleg

pontozott. Ez utóbbi jelenség azért fontos, mert a legtöbb meghatá-

rozó táblázat finomabbnak jelzi az 0. formosa hátfölületi pontozatát,

holott e fajnál ers lencsenagyítás mellett a pontozat sokkal jobban

vehet ki, mint a másik fajnál. Az 0. formosa leginkább augusz-

tusban található lomboserdkben keser gombán (Lactarms piperatus)^

de itt is nagyon ritka.

14. A Paederus caligatiis Er. és P. limnophilus Er. két sok-
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szor összotévosztett, st a P. fuscijjes-sel is összezavart faj. Ezek a

fajok a többi hasonló színezet Paecferíís-faj októl a fekete czombok,

lábszárak és lábak, az eltör széleinek párkányzatlansága és a szárny-

fedk széleinek párhuzamossága által könynyen megkülönböztethetk

s egymástól abban különböznek, hogy a P. limnopliilus fels állkap-

csai és az állkapcsi tapogatók végs ízei egészen feketék, mig a P.

caliyatus-néil a fels állkapcsok sárgák, az állkapcsi tapogatókon

pedig legfeljebb azok csúcsa fekete.

15. dtnara proxiina Friv. — Több évvel ezeltt Ganglbauer

mvében^ olvastam, hogy Pécs vidékén egy Frivaldszky által leírt

Amara fordul el, az Amara proxiyna^ mely feltnen hasonlít egy

nagyobb A. aenea-hoz. Véletlenül éppen nagyobb mennyiség A. acnea

állott rendelkezésemre, melyeket azonnal tüzetes vizsgálat alá vettem.

A több százra men példány között sikerült is egyet találnom, a

mely Frivaldszky leírásának teljesen megfelelt. Ez a faj különben

minden tekintetben egy A. aenea^ csujDán a szárnyfedk rovátkái oly

jellemzen mélyítettek, hogy azt határozottan önálló fajnak kell te-

kintenünk. Kívánatos volna, hogy gyjtink e fajra nagyobb

figyelemmel legyenek, mert én azt hiszem, hogy ez ritka faj az or-

szág más vidékein is elfordul, hanem úgy mint közönséges A. aenea

nem részesül kell figyelemben.^

A brüsszeli

I. nemzetközi entomologiai kongresszus.
Irta : Dr. Kertész Kálmán.

IV.

IIL szakosztály : Fejldéstan és mimikry.

Merrifield eladásának czíme : „Kísérleti entomologia".
Azokról a tényezkrl beszélt, melyek az évszaki dimorphismusban

jutnak kifejezésre. Ha a lepkehernyót élete els szakában alacsony

hmérsékletnek tesszük ki, késbben pedig magas hmérsékletnek,

akkor a báb nyugalmi állapota rövid lesz és nyári alakokat kapunk,

1 Die Kafer von Mitteleuropa. I, 1890, p. 318.

2 Ez az érdekes faj, melynek „Magyarország bogárfaimája" czímií

mvemben (I. kötet p. 849) az Amara Arpádis új nevet adtam, mert Fri-

valdszky (1877) eltt PüTZEYS 1866-ban már leírt ugyanazon név alatt egy
másik fajt, tényleg másutt is elfordul. így megtalálták Bajorországban

(Poching), Ivelet-llumóliában és Kis-Ázsiában is. A. Magyar Nemzeti Múzeum
gyjteményében lev példányok mind a Pécs melletti Jakabhegyrl valók.

— Csíki.



míg ha a hmérsékletet fordítva alkalmazzuk, a báb nyugalmi álla-

pota hosszú lesz s ily módon téli alakokat sikerül tenyésztenünk.

ScHAUS W. „Mi czélja van az utánzásnak'" czim eladásá-

ban arra mutat rá, hogy a neotropikus régióban a madarak csak

ritkán veszik üldözbe a nappali lepkéket. Ezeknek nincs szükségük

véd színezetre, mert rossz ízük eléggé megvédi ket. A lepkék va-

lódi ellenségei a gyíkok és a rovarok. A lepkék pusztításában a leg-

nagyobb szerepet a természet játsza, mely ellen minden védekezés

hiábavaló.

PouLTON E. B. bemutatja azokat az utánzó lepkéket, melyeket

WiGGiNS C. A. 1909-ben Uganda egyik serdejében gyjtött. Meg-

ersíti Jordán nézetét, hogy a Pseudacrea-uem fajainak egyes csoport-

jai nem egj^ebek, mint egyetlen egy faj különböz alakjai.

Az ülések végével a belga kir. természetrajzi múzeum lépcs-

jén egy csoportképen felvették a kongresszus résztvevit, a kik az-

után a- múzeum termeit és gyjteményeit tekintették meg. Az egyes

csoportokat a múzeum tisztviseli vezették és a szükséges felvilágosítá-

sokkal szolgáltak.

Augusztus 3.

Összes ülés.

Lameere elnök köszönetet mond mindazoknak, a kik a kon-

gresszus létrejöttében és sikerében közremködtek. Ismerteti a nomen-

klatúrái szakosztály határozatait s ajánlja, hogy Jordán K. a gráczi

zoológiai kongresszusra képviselül küldessék, hogy ott a hozott

határozatoknak érvényt szerezzen, a mit elfogadtak.

Severin az elnöknek s a végrehajtó bizottságnak mondott

támogatásukért köszönetet.

Elnök az állandó bizottságba tagokat ajánl, a kiket meg is

választottak s a kik között Magyarországot Dr. Horváth G. és Dr.

Kertész K. képviselik. Ezután még a végrehajtó bizottság tagjait

választották meg.

Az ontomologiai kongresszust minden harmadik évben fogják

megtartani. Nehogy azonban a zoológiai kongresszussal összeessék,

a legközelebbi kivételesen már két év múlva lesz. Székhelye Oxford,

elnöke pedig Poulton E. B. lesz.

PouLTON megköszönve a megtiszteltetést, az elnökséget elfo-

gadja. A kongresszus üléseit a híres oxfordi egyetemen fogja tartani,

melynek helyiségei a tagok rendelkezésére fognak állani. Nagy vonzó-

ereje lesz a kongresszusnak a tringi Rothschild múzeum közelsége.

Határozatba ment, hogy az összejövetel lehetleg augusztusban legyen.

Miután még az elnöknek köszönetet szavaztak, Lameere az

els nemzetközi entomologiai kongresszust berekesztette.
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I, szakosztály : Muzeologia és az entomologia története.

HoLLAXD eladása „ A typiisok megóvásáról a múzeumok-
ban" szólt. A typusok konzerválásának fontosságát a következ tények

igazolják. A puszta leírás sokszor nem ad kell képet, éppen úgy a

legjobb rajzok és fényképek sem adnak mindenre kell felvilágosítást.

Bizonyos esetekben typus nélkül lehetetlen megállapítani, hogy vala-

mely név melyik fajra vonatkozik s a typus az utolsó bizonyíték

nomenklatúrái kérdésekben. A typusok a fejldés menetére fényt vet-

nek s az egyes fejldési fokozatok határköveinek tekinthetk. Typu-

sok csak oly intézeteknek adassanak át megóvás czéljából, melyek

feladatuknak minden tekintetben meg is tudnak felelni ; középiskolák,

egyetemek gyjteményei erre nem alkalmasak s magánosak gyjtemé-

nyeiben sincs helyk. A tj'^pusok konzerválásához tartozik az is, hogy

a leíró összes írott megjegyzései a tn maradjanak, melyre a rovar

fel van tzve. Typusokat soha sem szabad a szemléltet gyjtemé-

nyekbe helyezni.
' Garcia y Mérget R. spanyol nyelven tartott eladásának czíme :

„Az entomologia története Spanyolországban".
Skinner H. „Száz év entomologiája Amerika Egyesült

Államaiban" czímen tartott eladásában hivatkozott arra, hogy

1806-ban Melsheimer volt az els, a ki Pennsylvania bogarainak

jegyzékét kiadta, de a tulajdonképeni entomologia atyja Say volt.

Midn 1812-ben a philedelphiai Akadémia tagjává választotta, a ter-

mészetrajzi múzeum gyjteménye hat közönséges rovarból, néhány

korallból és csigából s egy kitömött majomból állott. 1859-ben ala-

pították meg az amerikai entomologiai társaságot. Ujabb idben az

entomologia mvelése nagyon intensív s a legszebb kilátásokra jogosít.

Lyman H. eladásának czíme: „Változtatások egyes tudo-

mányos jelzések használatában és tudományos nevek
írásában". A typusok különféle fajtáiról, typus, cotypus, paratjq^us

szól, megmagyarázza ezek jelentését s azt, hogy az egyes szerzk

mint használják. Azt kívánja, hogy ezek a jelzések s jelentségk

megállapíttassék s a természettudósok ezeket tekintsék irányadóknak.

Rámutat a fajnevek különféle írásmódjára s azt hiszi, hogy a no-

menklatúra stabilitásának alá kell vetni a klasszikus nyelvek szabá-

lyainak követését.

HowLETT F. M. szól „A rovarok konzerválásáról a tró-

pusok alatt". Több új eljárással kísérletezik, de végleges meg-

állapodásra még nem jutott.

11. szakosztály : Állatföldrajz.

Hoi.dhaus K. a fauna és a talaj közötti viszonyról szólt. Az
alapkzet nagy hatással van a rovarok elterjedésére. Megkülönböztet
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indifferens fajokat, melyek bármilyen altalajon élnek ; halophil fajokat,

melyek csak sós talajon élnek
;
psammophil fajokat, melyek vastag-

réteg homoktalajhoz vannak kötve és petrophil fajokat, melyek csak

sziklás talajon fordulnak el.

Olivier E. a Lampyridák földrajzi elterjedésérl és élettanáról

tartott eladást. Ez a bog-árcsalád az egész földön el van terjedve s

eddig 1109 faját írták le. A bogarak világítása nem arra való, hogy

a hím észrevegye a nstényt, mert a legtöbb faj hímje sokkal

ersebb fényt terjeszt, mint a nstény, hanem egyjelentség pl.

egyes madarak nászrnhájával. Azoknál a fajoknál, melyeknek ns-
tényei szárnyátlanok, ezek sokkal jobban világítanak a hímeknél,

míg azoknál, a melj'^eknél mindkét ivar szárnyas, a hím fényereje

ersebb. Végül még az egyes nemek földrajzi elterjedését ismertette.

Horn W. a Weddahidról szólt. Eladó ezzel a névvel azt a

hypothetikus harmadkori földrészt jelöli meg, mely Ceylon szigetét

Ázsia délkeleti részével kötötte össze. Ezen elmélet támogatására

egyes Cicindelák elterjedésében vél bizonyítékokat találni,

Sainte ÜLAmE-DEviLLE I. eladásának czíme : A rovarok?
különösen a bogarak haszna, állatföldrajzi kérdések tanul-

mányozásánál". A bogarak rendje a fajok nagy száma miatt

értékes anyagot szolgáltat állatföldrajzi kérdésekben. Hogy tudomá-

nyos érték eredményeket kaphassunk, a kozmopolita fajokat figyel-

men kívül kell hagynunk, mert ezek a statisztikai adatokat meg-

hamisítják. Nem tanácsos valamely parazitának vagy phytophagának

elterjedését vizsgálni, a nélkül, hogy a gazda állat vagy tápláló-

növény elterjedését tekintetbe no vennk.

III. szakosztály : Gazdasági entomologia.

Sasaki C. egy új, a Styrax japoniciis-on elforduló levéltet-

gubacsról szólt. A gubacs elidézje az Aslegopteryx nembe tar-

tozik. Részletesen ismerteti a rovart, a gubacs alakját, szerkezetét

és fejldését, az álczákat, a szárnyatlan élveszül nstényeket és a

rovar többi alakjait.

Lefroy H. M. és HowlettF, M. „Gazdasági entomologia
Indiában" czim eladásukban a Pusa Research intézet ento-

mologiai osztályának mködését jellemezte, mely arra is kiterjed,

hogy a földmvel népet az entomologia elemeivel megismertesse.

Andres a. eladásának czíme : „A gyapotcserjére kár-
tékony lepkék Egyptomban s irtásuk módjai". A
gyapottermelés Egyptomban évrl-évre csökken. Ennek oka egyrészt

a hanyag alagcsvezés okozta talaj rosszabbodás, másrészt egyes

hernyók tömeges fellépése. A hernyókat három csoportba osztja

;

az els csoportba több AgroUs-í?ki hernyója tartozik, a másodikba a
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Prodeula Uttoralís-é, a harmadikba az Eurias insulana é. A Prodeuia

a legkártékonyabb, de könnyen pusztítható, mert petéit nagy cso-

mókban a levelek alsó lapjára rakja s ezek könnyen összeszedhetk.

A többi lepke petéje nehezen található fel. A hernyó és bábirtással

kevés eredményt lehet elérni, azért a lepkék tömeges fogására fek-

tetik a fsúlyt.

Este a Taverne Royalban bankett volt, melyen nagyon sokan

vettek részt. Jóllehet a tósztok egész tömegét kellett végighallgat-

nunk, az est mégis nagyon élvezetes volt, mert a szónokok mondani-

valójukkal egy-két perc alatt végeztek.

Másnap többen Brugesbe és Ostendebe rándultak.

Vasárnap este volt Brüsszel városának nagy fogadóestélyo a

városháza els emeleti termeiben. Erre valamennyi ott ülésez kon-

gresszus tagjai s a város elkelségei is hivatalosak voltak. Hozzá-

vetleges becslésem szerint lehettünk ott 7—800-an, de entomologust

hatnál többet nem láttam. A többiek már elutaztak.

Ha most visszatekintek a kongresszuson töltött napokra, min-

denekeltt meg kell állapítanom, hogy a kongresszus várakozáson

felül jól sikerült. A beavatottak sem számítottak oly sok résztvevre.

Az eladások mindegyike magas színvonalon állott s mindegyikbl

kiérzett az a meleg szeretet, mellyel az eladó tárgyát feldolgozta,

A kölcsönös megismerkedés, a közvetlen személyes érintkezés pedig

igen nagy hasznára lesz nemcsak az entomologusoknak, hanem az

entomologiának is. Azzal a forró kívánsággal zárom ismertetésemet,

hogy a jöv oxfordi entomologiai kongresszusról két év múlva még
többet, szebbet és jobbat mondhassak majd el.

Egy új Hylaia-faj a Balkánról.

Irta : Csíki EknO.

MeuivL Ede a Balkánon telt utazásai alkalmával egy érdekes

kis Híjlaia-t gyjtött, melyet leírás végett volt szíves nekem elkül-

deni. Az új faj a Dalmácziában, Herczegovinában, Montenegróban

és Boszniában él Hylaia dalmatma Kaufm. legközelebbi rokona, de

attól csápjának szerkezete alapján könnyen megkülönböztethet.

Mekki. bogarat e Klisura községet környez Balkánban, az úgy-

nevezett Klisura Balkánban gyjtötte fagombákból.

Az új faj leírása a következ :

Hylaia Reissi Csíki n. sp.

Rufo-ferruginea, niíida, pronoto (latoribus et raaculis duabus

plerumque difí'use-connexis basalibus exceptis) et elytrorum fascia
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mediana lata iiigris. Capite subtiliter punctato, oculis nigris proiiii-

nulis, crebre reticulatis, antennis crassiusculis, articulo primo latitu-

dine duplo longiore, articulo secundo quam primo dimidio breviore

et paulo angustiore, articulo tertio quam secundo paulo longiore et

apice paulo latiore, articulis 4—8 transversis, articulis quinto ot

septimo quam ceteribus paulo latioribus, clava magna, in maré articulo

primo (antennarum nono) quam articulo octavo duplo latiore et sesqui-

alter latiore, articulo decimo et undecimo paulo angustioribus latitudine-

que aequalibus, decimo longitudine triplo latiore, ultimo rotundato, in

femina articulis primis duabus clavae latiludine fere aequalibus,

primo paulo angustiore et longiore, articulo ultimo rotundato prae-

cedentibus multo latiore. Pronoto transverso, longitudine fere dimidio

latiore, lateribus fere rectis, angulis anticis rotundatis, posticis acu-

tiusculis, margine laterali crenulato, striis duabus basalibus profun-

dis, superficie ut el3'tris punctatis et pilis flavescentibus vestita.

Scutello transverso. Elytris oblongo-ovatis, lateribus rotundatis,

fascia nigra mediana ad suturam interdum interrupta, stria suturalis

solum in parte postica subtili.

Habitat in Montibus Balkan, prope Klisura (Klisura-Balkan),

H. dalmatina proxima ; sed statura minre et praecipue structura

antennarum bene distincta.

Speciem novam a D. E. Merkl detectam eo pelente in honorem
Dominis Osc. Reiss (Innsbruck) denominavi.

Különfélék.

Magyar (jijüjtök külföldön. Az év elején a Magyar Entonio-

logiai Társaság két tagja utazott külföldre, hogy fleg rovartani ku-

tatásokat végezzen Január elején kelt útra Kovács Ödön, a ki kuta-

tásainak színteréül Abessziniát választotta. Els küldeménye, mely

a Magyar Nemzeti Múzeumba jutott, az Aden környékén gyjtött

rovarokat tartalmazta. Kovács Ödön azóta már eljutott Abessziniába

a hol daczára a nem kedvez száraz idszaknak, máris szép anyagra

tett szert, a melynek egy része útban van Budapest felé. — A másik

kutató Náday István, a ki Mészáros kisázsiai expedicziójához csat-

lakozott. Jelenleg Angorából a Tur Tsöllü nagy sóstóhoz indult,

melynek vidékén fogja kutatásait végezni. Náday szintén a Nemzeti

Múzeum részére gyjt. — i.

LepJcészeink figyelmébe l Dr. Kertész Aba ni. kir. udvari orvos

(Budapest, I. Apród-iitcza 5.) a Parnassius Mnemosyne L. alakjait ta-

nulmányozván, arra kéri honi gyjtinket, hogy hazai termhelyekrl
származó anyagot bocsássanak rendelkezésére. Ez a lepke ott a hol

elfordul nem ritka és így gyjtink könnyen tehetnek szert néhány
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felesleges példányra, annál is inkább, mert itten nem jön tekintetbe

a joéldányok minsége, ha kissé hibásak is az nem baj. A kérelmez
szívesen viseli a felmerül költségeket, egyedüli kívánsága csak az,

hogy a beküldött példányok termhelye pontos legyen.

Irodalom.
Dv. K. W. von Dalia Trre und nr. I. T. Kieffer : Cynipidae

(Das Tierreich. 24 Lieferung. pp. XXXV. et 1-891, mit

422 Abbildungen. Berhn, 1910).

A berlini Német Állattani Társaságtól alapított nagy munka^

mely a mostan él állatalakok összefoglaló megismertetését czélozza,

lassan bár, de nagy lépésekkel halad elre. Eddigi 25 kisebb-nagyobb

kötetében az entomologiának ugyan kevés hely jutott, de ez alkalommá

vaskos kötetben hozza a gubacsdarázsok szisztematikái leírását. Külö-

nösen nagy nj'^ereség e család élsköd fajainak összeállítása, mert

ezek tanulmán3^ozásánál nagyon nehezen leküzdhet nehézségek

állottak a tanulmányozó útjában. Az európai fauna eddig ismert

fajait a társszerzk egyike (Kieffer) már az 1897— 1905. években

megjelent ANDKÉ-féle „Species des Hymenoptéres d'Europe et d

Algérie" VII. kötetében feldolgozta, most kiegészíti a földkereksége

összes nemeinek és fajainak összeállításával. Eléggé kutatott terület

Európa és Észak-Amerika, de ezek is jóformán csak a gubacsot

term fajokban. A parazita Cynipidákat még Európában se nagyon

gyjtötték meg, daczára annak, hogy innen 425 faj leírása van meg.

Utána Észak- és Közép-Amerika szerepel 181 ismeretes fajjal, a mi

legnagyobbrészt Ashmead néhány évi gyjtésének és tanulmányo-

zásának az eredménye. Hogy pedig Dél-Amerikából csupán 29, Ázsiá-

ból 18, Afrikából 11, Ausztriáliából csak 4 faj élsköd Cynipida isme-

retes, az nem azt mutatja, hogy ott csak olyan kevés faj él, hanem
hogy még egyáltalán nem gyjtöttek apró Hymenopterákat, ezek is

csak más apró rovar közé keveredve véletlenül kerültek el. Ezekbl
a számokból látjuk csak meg, mennyi tennivaló van még hátra ennek

a rovarcsaládnak a tanulmányozásában is

!

A magyar fauna Cynipidái közül a gubacstermk közül 125

fajt sorol fel a faunakatalogus, de az élsködkbl csupán 4 fajt ismer.

Azóta SzÉPLKjBTi Gyözü gyjtögette ezeket az érdekes apróságokat s

küldötte el feldolgozásra KiEpn^ER-nok, a ki ezeket az adatokat a fent

említett ANORÉ-féle munkában tette közzé és jelen munkájában meg-

ismétli. Az alig másfél százat kitev anyagból 38 faj közül Kieffkk

21 új fajt talált és írt le, közülük 19 faj ozideig faunánk kizárólagos

sajátja. E becses gyjtemény Szépugeti hazafias ajándékából most

Nemzeti Múzeumunk sajátja.
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A legutóbbi 3—4 évben a Chalcididákat g-yüjtve magam is

számos Cynipidát szedtem össze, a meljxk még feldolgozásra várnak.

Remélem, hogy KiEFFER-nek most ismertetett kitn munkájával a

kezében, ennek a bizonyára sok újdonságot tartalmazó anyagnak is

kerül magyar feldolgozója.

KiEFFER a következ, általa leírt fajokat említi, mint a magj^ar

fauna kizárólagos sajátját : Lambertonia abnormis, Adieris SzépUgein^

Gotlionaspis grandicornis, piinctata^ Psicliacra hispinosa, Rliopiromeris

pídcliricorms, Eucoila hraclujiriclia^ ventralis^ nnbüipennis, fuscipennis^

evanescens, punclatissima., vicina, si)ovalis, Pentacriia subtrímcata, Eri-

phagia luteipes, Gvonotoma nigricornis, Diglyphosema punctaium, AUoxysta

aJbosignata. Ezeken kívül névszerint felsorol 14 parazita-fajt és 62

gubacsterm-fajt, melyek hazánkon kívül másutt is élnek.

Bíró Lajos.
*

M. Pic: Descriptions ou diagnoses ot notes diverses.

(L'Échange. XXVII, 1911, p. 113—U4).

Szerz czikkében néhány új Cantharidát és Cryptorepliahis-t ír

le, mely alkalommal a Zágráb vidékéri leírt Malachius affinis Men.

var. concolor Krauss (1902) nevet subconcolor-ra. változtatja, mert a

concolor nevet ScraLSKY már régebben alkalmazta (1888) a M. riridifi

egyik faj változatának jelölésére. Csíki.

Társulati ügyek.

A „Magyar Entomologiai Társaság" 4. ülése 1911 április

22-én. Elnök melegen üdvözli a nagy számban megjelent tagokat és

vendégeket s felkéri Mihók OTxó-t, hogy bejelentett eladását tartsa

meg. Eladó „Kirándulás a Déli-Kárpátokba" czímén leírja azt a ki-

rándulást, melyet 1910. évi június els felében Csíki Ern, Deubel

Frigyes, Dibner Hugó, Dr. Holdhaus Károly és Dr. Kertész Kál-

mán társaságában tett Brassó vidékére és a Bucsecsre, továbbá a

A'erestoronyi szorosba. Eladását számos vetített képpel illusztrálja,

melyek közül különösen az újonnan felfedezett és néhány ritka, arra

a vidékre jellemz bogárnak mikrofotografiai úton készült képe keltett

általános érdekldést. A nagy tetszéssel fogadott eladás után elnök

megköszöni a budapesti Kamaraklubnak a szíves vendéglátást, bogy a

mai estére volt szíves helyiségét rendelkezésünkre bocsátani. Az ülés

utáni vacsorán Cerva Frigyes bemutatott néhány mesteri kivitel

rovarbiologiai csoportot, melyek a jelenlevk osztatlan tetszését nyer-

ték el.



Választmányi ülés 1911 április 22-én. — Dr. Horváth Géza

elnök üdvözölvén a megjelenteket, Csíki Ern titkár felolvassa az

újonnan ajánlott tagok névsorát, a kik egyhangúlag mogválasztat-

nak névszerint

:

Bakó Gábor, a m. kir. Rovartani Állomás adjunktusa — Buda-
pest, II. Intézet-utca 1. {Ent. oec.)

Boga Lajos, múzeumi rseged — Kolozsvár, egyetemi állat-

tani intézet.

Gergely István, földmivesiskolai kertésztanító — Algyógy
(Lepid., Coleopt.)

AIallász József, pénzügyi számvizsgáló, törvényhatósági bizott-

sági tag — Déva (Coleopt.)

Paganetti-Hummler Gusztáv, entomologus — Gainfahrn-
Vöslau (Bécs mellett) (Coleopt.)

Gróf Teleki Sándor — Budapest, IV. Múzeum-körút 31. (Lepid.,

Coleopt.)

A pénztáros jelentést tesz az els negyedévrl. Az összes be-

vételek 872 K 71 f-t, a kiadások pedig 52 K 35 f-t, tettek ki. A
jelentés kapcsán a választmány elhatározza, hogy az alapítványként

befolyt összeget 4V2 '^/o-os kötvényekben helyezi el, mint legjobban

kamatozó értékpapirosokban. Végül a választmány megbízza az

elnökséget, hogy a rendezend kirándulás programmját állítsa össze.

Entomologiai kirándulás. — A „Magyar Entomologiai Tár-

saság" 1911. évi május hó 25-én (áldozó csütörtök) kirándulást ren-

dez Visegrádra, melyre tagjait és az érdekldket tisztelettel meg-

hívja. Indulás Budapest nyugati pályaudvarról reggel 7 óra 5 percz-

kor gyorsvonattal (megjegyzend, hogy tagtársaink a reggel 5 óra

35 perczkor induló személyvonattal vagy ha másnem elfoglaltságuk

a korai indulást nera engedheti, úgy valamelyik késbbi vonattal is

utazhatnak).

Kérelem tagtársainkhoz! — Kérjük azon tagjainkat a kik a

folyó évi tagdijat (10 Kor. és 2 Kor. az oklevélért) még be nem
fizették, hogy azt mielbb a társaság pénztárosa (Dr. Kertész Kál-

mán — Budapest, VIII. Magyar Nemzeti Múzeum) czimére beküldeni

szíveskedjenek. [Megjegyzend, hogy a kik a „Rovartani Lapok"-at

nem mint a Magyar Entomologiai Társaság tagjai kapják, az el-

fizetési díjat (8 kor.) úgy mint eddig is, a folyóirat kiadója — Csíki

Ern múzeumi r, Budapest, VIII. Magyar Nem,z<'tl Múzeum — czimére

küldjék be].



„ROVARTANI LAPOK"
XVIII. Bánd. Mai 1911. 5. Heft.

S. 65. nr. K. Kertész: Über eine Dipterengattung mit
sonderbarer Lebensweise. — Verfasser schreibt über die Eni-

pididengattung Clinoeera, welche von Meigen zwar schon im Jahre
1803 aufgestellt wurdo, trotzdem aber bis 1880 bezüglich ihrer Le-
bensweise kaúm bekannt war. Die Vertreter dieser Gattung lében an
solchen Stellen, welche von fiiessendem Gewásser b<3stándig bespren-

kelt werden, alsó aiif solchen Stellen wo sie früher nicht gesucht,

von vielen Sammlern aber auch heute noch übersehen werden. Das
Mánnchen von Clínocera (Wiedemannia) lamellata T.w. wird abgebildet

und eine Bestimmungstabelle der Untergattungen gégében.

S. 68. Dr. E. Kaufniann : Coleopterologische Notizen.
Ili, — 11. Euplectus carpathicns Rbitt. und E. ornatifrons Reitt.

wiirde durch Raffray nách Typenvergleich eingezogen, trotzdem

haltét Verfasser nach seínen im Mecsekgebirge gesammelten und
durch Reitter begutachteten Exemplaren beidé für verschiedene

Arten. E. ornatifrons ist grösser, hat eiuen breiteren Kopf, dieser ist

breiter als die Flügeldecken, der Kopf ist ausserdera glánzender und
kaum sichtbar punktirt, die Stirnfurchen sind breiter, fást parallel

und in der Mitte seichter, die Stirn ist vorn stárker und in schwachem
Bogén gerandet. — 12. Im April durchsiebte Verfasser vor Jahren

ausgetrockneten, neben in Kelterhaus geschütteten Weintráber, im
Gesiebe befanden sich : Euplectus signatus und sanguineiis, Scydmaenns

rufus, Ctenistes palpcdis etc. — 13. Oxypoda alternans Grash, und
(ormosa Kr. sind einander sehr áhnlich, aber sonst gut unterschie-

dene Arten. Es werden die Unterschiede angegeben und besonders

hervorgehoben, dass die Tergite bei formosa glánzender, ausserdem
aber zerstreut und fein punktirt sind. Die Punktirung ist bei Lupen-
vergrösserung deutlich und besser sichtbar, als bei 0. alternans^

welch letztere in der Literatur als die stárker punktirte Art beschrie-

ben Avird. — 14. Paederus caligatus Er. und limnopliÜus Er. werden
nicht nur miteinander sondern oft auch mit P. fuscipes confundirt.

Es werden die Unterschiede angegeben. — 15. Amara proxima Friv.^

wurde vom Verfasser am Originalfundort wieder in inem Exemplar
gefunden.

S. 71. Dr. K. Kertész: Der I. Internationale ontomolo-

1 Amara proxima Feiv. 1877 nec Putz. 1866 = A. Árpádis Csíki 1907

wurde auch in B^yei^n, Ost-Rumelien und Klein-Asien gefunden. — [Csíki.]
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gische Kongress zu Brüssel. IV, ^— Verfasser bringt seinen

Bericht über den Kongress zum Abschluss.

S. 75. JE. Csiki : Eine neue Hylaia vorn Balkan. — Ver-

fasser beschreibt Hylaia Reissi vom Klisura- Balkan, wo sie von E.

Merkl entdeckt warde. (Lateinische Diagnose siehe im ungarischen

Text).

Kleine 3Iitteilungen.

S. 76. Sammelreisen im Ausland. Edm. Kovács reiste iim

entomologisch zu sammeln nach Abyssiiiien. Seine erste Sendiing

ist nach Budapest ins National-Musenra eingelangt. Für dasselbe

Institut sammelt im Auftrage der Ungarischen Geographischen Ge-

sellschaft auch St. Náday in Klein-Asien.

S. 76. Dr. A. Kertész ersucht die Schmetterlingssammler um
Matériái von Parnassius Mnem.osyne von verschiedeuen Fundorten aus

Ungarn. Sendungen werden erbeten an seine Adresse (Budapest, I.,

Apor-utca 5.).

Literatur.

S. 77. — L. Bíró bespricht Lieferung 24 von „Das Tierreich" :

Dalla-Torre & KiEFFER ; Cynipidae^ E. Csíki eine Arbeit von M. Pic.

Vereinsangelegenheiten der Ungarischen Entomologischen
Gesellschaft.

S. 78. — Allgemeine Sitzung am 22. April 1911. — 0.

Mihók haltét einen Vertrag unter dem Titel „Ausflug in die Siid-

karpathen", in welchem er über eine Excursion (ausgeführt von

Csíki, Deubel, Diener, Holdhaus, Kertész und Mihók) in die Umge-
bung von Brassó, auf den Bucsecs und den Rothenthurmpass be-

richtet und diese durch zahlreiche Lichtbilder erleutert. Von letzteren

erweckten besonders die mikroszkopischen Aufnahmen einiger cha-

rakteristischen Kleinkáfer, darunter die ncu eiitdeckten Euplechts

vcnustus Csíki und Neuraphes Dieneri Csíki, grosses Interessé.

S. 78. — Vorstandssitzung am 22. April 1911. Es werden

6 neue Mitglieder gewáhlt. Der Kassier berichtet über den Kassen-

stand des verflossenen Vierteljahres.

S. 78. — Einladung an die Mitglieder der Uugarischen Ento-

mologischen Gesellschaft zu einor am 25. íslai zu veranstaltenden

Sammelexcursion nach Visegrád.
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KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVIII. KÖTET. 1911 JÚNIUS 6. FÜZET.

Wachsmann Ferencz.

(1837—1911.)

Irta : Csíki Ern.

Múlt évi november 18-án kisértük utolsó útjára a magyar boga-

rászok nesztorát, a mindnyájunk által szeretett és tisztelt Feri bá-

tj^ánkat. Vele sírba szállt egyik olyan gyjtnk, a kinek a mai

korban sajnos alig akad követje.

Wachsmann E'erencz 1837-ben született a komárommegyei

Ács községben, a hol atyja az EszTERHÁzY-ak uradalmi ftisztje volt.

Gimnáziumi tanulmányait Pozsonyban végezte, a hol Kornhuber

Rovartani Lapok. XVIII, 6. (1911. VI. 30).
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oktatása mellett a természetrajz iránti érdekldése csak fokozódhatott.

Pozsonyból a bécsi megyetemre került, melynek elvégzése után

Gyrben építmérnök, majd az alföld—fiumei vasút építésénél

építésvezet mérnök lett. A vasút építésének befejezése után e

vasút osztálymérnöke és 1872-ben az államvasutak fmérnöke lett.

Utóbbi helyen hamar felismerték kiváló tehetségét, úgy hogy 1880-

ban ügyosztályvezet, 1889-ben pedig a pályafentartási szakosztály

fnöke lett. Az államvasutak szolgálatában 1903-ig mködött, a mikor

csúzos megbetegedése miatt mint ffelügyel nyugdíjba vonult.

Már kora ifjúságában kezdett vadászgatni és János öccsével

szép madárgyüjteményt hozott össze. Késbb mködési köre az

ornithologiával való foglalkozást ugyan lehetetlenné tette, mindazon-

által továbbra is gondos figyelje maradt a magyar madártani moz-

galmaknak, olvasója a magyar madártani irodalomnak. Midn állandó

lakhelye Budapest lett levélbélyeg és késbb bogárgyüjtéssel kezdett

foglalkozni, mindkét gyjteményét úgyszólván haláláig a legnagyobb

gonddal és szeretettel gyarapítván és gondozván.

Wachsmann Ferencz h maradt hazája határaihoz, csak Ma-

gyarország bogárfaunáját gyjtötte és enem gyjteményét elég tel-

jessé tette, a mennyiben abban faunánknak közel 5000 faja és faj-

változata volt meg. Gyjteménye eleinte csak saját gyjtésébl épült

fel, de volt is alkalma az ország különböz vidékeit meglátogatni és

hivatalos teendinek elvégzése után, néhány perczet kedveltjeinek

gyjtésére fordítani. Késbb midn betegsége a gyjtést lehetetlenné

tette, öccsében talált egy kiváló gyjtre, aki eleinte Pápa vidékérl,

majd késbb Budapest környékérl csak úgy ontotta a friss anyagot

a gyjtemény gyarapításához.

A míg Wachsmann mint mérnök kiváló mködést fejtett ki nem-

csak a vasútaknái, hanem a Magyar Mérnök- és Építész-Egyletben

is, a hol számtalanszor jelent meg a felolvasó asztal mellett, addig,

ha szorgalmas látogatója és ügybuzgó tagja is volt a Természettudo-

mányi Társulat állattani szakosztályának, itt ritkán sikerit t
rábírni, hogy megfigyeléseinek gazdag tái-házából egyet -mást elmond-

jon. E helyen, ha jól emlékszem, csak kétszer állott a felolvasó

asztal mellé, egyszer, amikor az akkoriban használatba jött bogár-

futtatót (Zooanaplior) mutatta be, másodszor pedig a mikor az utolsó

magyarországi hódról olvasott fel.^ Annál többször sürgette azonban

a csigalassúsággal megjelen faunakatalogus mielbbi befejezését,

felismervén ezen katalógus kiváló fontosságát állatvilágunk meg-

ismerése szempontjából. Ugyancsak az buzdításának köszönhet,

1 Az utolsó hód Magyarországon. (Állattani Közlemények. IV, 1905,

p. 235—236).
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hog-y e sorok írója évrl-évre összeállította pótjegyzékeit a magyar

bogárkatalogushoz. Ezen pótjegyzékek els sorozatát egyesítve

Wachsmann litográfiái úton sokszorosíltatta, 1905-ben pedig az addigra

kiegészített jegyzéket a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók

Szegeden tartott vándorgylése elé terjesztette, melynek munkálatai-

ban az azután meg is jelent.^

Mint gyjt, mindenkit serkentett és buzdított, ketts példá-

nyainak gazdag anyagából pedig mindenkinek juttatott. Mint kiváló

tulajdonságát és követend példát fel kell említsem azt, hogy min-

den újdonságát, ha csak egyetlen példánya is volt, azonnal felaján-

lotta a Magyar Nemzeti Múzeumnak, úgy gondolkozván, hogy az

els példányoknak elssorban is nemzeti intézetünkben van a helye.

Ugyancsak ez az elv vezérelte, a mikor úgy rendelkezett, hogy halála

után bogárgyjteményébl az els kiválasztás a Magyar Nemzeti

Múzeumot illeti, a többi pedig jusson a szegedi múzeumnak. Ez a

munka éppen most van folj'araatban és e gyjtemény fogja Feri

bátyánk nevét maradandóvá tenni mindkét múzeumban. Sok ritkasá-

gon kivl, néhány új állat felfedezését is köszönhetjük neki, ezek

közül két bogár {Psylliodes Waclismanni Csíki és Drasterius bimacula-

tus var. Waclismanni Reitt.), valamint két frkészdarázs-féle {Waclis-

mannia maculipemiis Szépl. és Ojniis Waclismanni Szépl.) viseli az nevét.

Wachsmann, mint említettem, sokfelé megfordult az országban,

mindenütt gyjtvén, különös elszeretettel foglalkozott azonban Vesz-

prém vármegye északi része bogárvilágának kutatásával. Pápán lakott

öccse, a ki szintén rengeteg anyaggal halmozta el e vidékrl. Ezek a

gyjtések szolgáltak alapul azon tanulmányához, a melyet e folyó-

iratban közölt néhány évvel ezeltt.^

Még meg akarom említeni, hogy Wachsmann is egyike volt

azoknak, a kik a magyar rovarászoknak társaságba való tömörülését

szükségesnek tartották. nagy szeretettel foglalkozott ezzel a kér-

déssel és els összejöveteleinket és megbeszéléseinket az lakásán

is tartottuk. A mi akkoriban, a kilenczvenes évek végén nem sikerit,

azt sajnos már az közremködése nélkül kellett a múlt évben el-

végeznünk. A Magyar Entomológiai Társaság alakuló ülésén Wachs-

mann Ferenczet érdemei elismeréséül választmányi tagjává válasz-

totta, ezt a kitüntet bizalmat ugyan nagy örömmel fogadta, de

súlyos betegsége már nem engedte, hogy a megalakulás nehéz mun-

1 Adatok a magyar birodalom bogárfaunája ismeretének bvítéséhez.

(A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1905-ben Szegeden tartott XXXII.

vándorgylésének vázlata és munkálatai. Budapest, 1906, p. 298— 333).

2 Pápa és vidékének bogárfaunája. (Rovartani Lapok. XIV, 1907, p.

Xl-23).
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kajából a mag-a részét, a mint azt óhajtotta volna, kivegye. A. súlyos

kór életének 72. évében, 1910. évi november 16-án elvitte körünkbl
övéihez, a kiket a halál egymásután ragadott el, tevékeny életének

boldogságát gyakran szakítván meg. Ezekre a súlyos csapásokra

(inzetlen munkálkodásában, gyijjteményeiben, állandóan körülötte lev
egyetlen lányában, öccsében és az t szeret és tisztel barátainak

nagy számában lelte vigasztalását.

Emlékét mködésével örökké emlékezetessé tette, mi pedig csak

szeretettel fogunk nesztorunk emlékének áldozni.

Újabb adatok Kiskunfélegyháza környékének
Hymenoptera-faunájához.

Irta : Móczár Miklós.

Kiskunfélegyháza hártyásszárnyú rovarairól raindezideig kevés

adatot találunk az irodalomban. Az els és egyedüli adatokat abban

a felsorolásban találjuk, melyet 1902— 1904. évi gyjtéseim alapján

Dr. Vángel Jen tett közzé 1905-ben e folyóiratban.^ Azóta hosszabb-

rövidebb ideig minden nyáron gyjtögettem hártyásszárnyú rovaro-

kat is s- ezáltal míg egyrészrl újabb gyjtéseim alapján mintegy

megersítem a jelzett dolgozatban felsorolt adatok helyességét, más-

részrl újabb adatokkal is gyarapítóm a város s vele együtt a Duna-

Tisza közének hártyásszárnyú rovarfaunájának ismeretét. A Dr. Ván-

gel Jen felsorolta 240 fajhoz hozzáadva az alábbi 135 fajt, a város

környékérl eddig 375 faj és változat ismeretes. Legtöbbször gyüj-"

töttem a város déli és nyugati határában húzódó országutak nap-

sütötte homokos részein, a vasúti töltések oldalain, továbbá a homoki

szlk dülútain és nádfedeles kunyhóinak csorgásán. Itt találhatók

az ü vidékre is jellemz hártyásszárnyúak mint a Holopyga flavipes

Ev., nionochroa Buyss., ahenea Dhlb., a CJirysis analis Spin., Zetter-

stedti ScHUCK., Thalhammeri Mocs., purpurata Fabr., Dálla- Torreana

Mocs., a Mutilla regalis Fabr., Myrmosa cognaia Costa, Saliits vulnera-

tus Costa, Asiata Costae Piccioli, Cerceris Icucozoniea Schlett. és

tubercnlata Vill., az Odynerus spiricornis Spin., a Bomhus fragrans

Páll., Anthrena sysmibrii Friese, Phiarus ahdominali.t Ev., a Coelioxys

jjolycenlris Först., stb.

Tapasztala -om szerint a nyári hónapokban való további gyj-
tések már kevés új adatot szolgáltathatnak, annál többet azonban a

tavaszi hónapok, melyekben csak kevés alkalomkor gyjthettem.

1 Adatok Magyarország rovarfaunájához. III. Hymenoptera. (Rovar-

tani Lapok. XII. 1905, p. 143—147, 165—168, 186—189.)
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Kétes fajaim meghatározását Mocsáky Sándor úr volt szíves

végezni, amiért nem mulaszthatom el, hogy e hel3'en is hálás kö-

szönetemet kifejezzem !

Ujabb adataim a következk :

Tenthredinidae. ÍTylotoma melanochroa Gm. — Cyphona
furcata Vill. — Athalia glabricollis Thoms., spiiiarum Fabr., rosae

LiNN., annulata Fabr. — Selandria serva Fabr. — Dolerus
gonager Fabr., picipes Klg., fissus Htg. — Tenthredopsis hun-

garica Klg. — M elán opus Fabricii Leach.

Siricidae. Cephus pj'-gmaeus Linn. — Sir ex juvencus Linn.

Ichneumonidae. Lissonota insignita Grav. — Theronia
flavicans Fabr. — Acoonites dubitator Panz.

Braconidae. Iphiaulax impostor Scop.

Chalcididae. Smiera sispes Linx. — Chalcis intermedia Dalm.

Chvysididae. Ellampus spina Lep., auratus Linx. v. macula-

tus Mocs., truncatus Dhlb., aeneus B^ibr. — Holop3''ga curvata

FöRST., ílavipes Ev., monochroa Buyss., sculpturata Ab., rosea Hossi.

— Chrysogona pumila Klug. — Chrysis itidigotea Duf. et Perr.,

nitidula Fabr., rutilans Oliv., Thalhammeri Mocs., ignita Linn. v.

longula Ab., pulchella Spix.

Formicidae. Aphenogaster structor Latr. — Tetramorium
caespitum L. — Lasius alienus Först.

Heterogynidae. Mutilla regalis Fabr., rufipes Fabr. — Myr-
mosa cognata Costa. — Mysine cylindrica Fabr.

Pompilidae. Pompiius albispinus Pz., Magrettii Kohl., niger-

rimus Scop., va^ans Klug., viaticus Lixn. — Salius hyalinatus

Fabr., versicolor Scop. et v. Fabricii Yanderl.

Sphecidae. Trypoxylon attenuatum Síi. — Notogonia pom-

piliformis Panz. — A s tat a Costae Piccioli. — Ammophila hirsuta

Scop., capucina Costa. — Philanthus venustus Rossi. — Cerce-

ris fanerea Costa, dacica Schlett., rubida Sur., quadrifasciata Pz.,

interrupta Pz., labiata Fabr., tuberculöta Vill. — Oxybelus melan-

cholicus Chevr. — Moll in US arvensis Lixn. — Stizus tridens

Fabr., hungaricus Friy. — Bembex meditorranea Handl. — Crabro
sörripes Pz.

Vespidae. Eumenes pomiformis F., mediterranea Kriechb. —
Odynerus crassicornis Pz., debilitatus Sauss., parietum Linn. v.

reniraacula Lep.

Apidae. Apis mellifica L. — Bombus Derhamellus K.,

fragrans Páll., pomorum Pz. — Podalirius salviae Mor. —
Eucera nitidiventris Mocs. — Xylocopa valga Gerst. — Rophi-

tes canus Ev., Hartmanni Friese. — Nomia femoralis Páll., rufi-

cornis Spix., diveríipes Latr. — CoUetes nasutus Sm., marginatus
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talis FouRCR. — Epeolus productus Thoms. — Nomád a succinta

Panz., trispinosa Schmied. — Pasites maculatus Jur., minutus Mocs.

— Phiaras abdominalis Ev. — Coelioxys rufocaudata Sm., poly-

centris Först., conoidea Illig., aurolineata Först. — Stelis phaeo-

ptera K.

Sm., picistigraa Thoms. — Anthrena carbonaria Linn., thoracica

Fabr., nitida Fourcr., albicans Mull., tibialis K., Trimmerana K.,

sisymbrii Friese, praecox Scop., albicrus K., parvula K., niveata

Friese., ventralis Imh., scita Eversm., fimbriata Brullé., truncatilabris

Mor., combinata Christ., propinqua Sghok., dubitata Schck., chryso-

pyga ScHGK., hungarica Friese. — Halictus albipes Fabr. v. affinis

Schck., malachurus K., politus Schok., xanthopus K., zonulus Sm. —
Osmia Panzeri Mor. — Lithurgus fuscipennis Lep, — Megachile
versicolor Sm., leucomalla Gerst., pacifica Panz. — Anthidium
laterale Latr., pubescens Mor. — Psithyrus Barbutellus K., ves-

A lepkék terjeszkedése.

Irta : Kürtösi József.

Minden lepkész tapasztalhatta, hogy felkutatott, tehát jól ismert

gyjtterületén, a hol már majdnem minden fajt összegyjtött, egyszer

csak új fajt talál, talán egy, talán több példányban is. Jól átkutatott

területen az ilyen eset nem azt igazolja, hogy ez elkerülte volna

figyelmét, hanem vagy az illet lepkefaj új térfoglalását, vagy még
csak az erre irányuló törekvést.

A lepkék elterjesztésében véletlen eset is játszhat közbe pl. bi-

zonyos anyagok, de különösen él s kifágott fák szállítása alkalmá-

val a rájuk bábozódott lepkebábokat is szertehurczolják. így történ-

hetett meg az, hogy Szalay Kálmán állami tanító Orosházán 1908.

Vn. 21-én egy Lymaniria monacha L. hímet fogott.

Azonban nemcsak véletlen körülmények játszanak közbe a lep-

kék továbbterjedésénél, hanem a lepkék vándorlási ösztöne is. A mint

megfigyelték, hogy egyes fajok, mint pl. a Pyrameis cardui L., nagy
csoportokban indulnak vándorútjokra, éppen úgy megfigyelték azt

is, hogy egyes példányok is nekimerészkednek az ismeretlennek. Ezt

tapasztalták különösen a Daphnis nerii L. s Choerocampa celerio L.

fajoknál.

Ezen fajoknál könny volt a megfigyelés, mert tudjuk, hogy
hol van hazájuk s ha már most oly vidéken fogjuk, a hol megfigye-

léseink szerint nem növekedhettek fel, feltehetjük s feltevésünkben

nem is csalódunk, hogy odavándorlásuk közben jutottak el. S ha
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figyelembe vesszük, hogy a két említett lepkefaj mily gyors repül,

nincs is mit csodálkoznunk azon, ha e két délvidéki fajt meleg nya-

rakon északibb vidéken is fogják. A Cli. celerio-t pl. Angolország

északi vidékén, a D. nerrii-t ezenkiviil Svédország déh részén és

Finnországban fogták.

Azt, hogy az ilyen vándorlási ösztön nemcsak ezen lepkék

tulajdonsága, azt tudjuk, ha nincs is rávonatkozó elegend irodalmi

•adatunk. Nem lenne pedig érdektelen valami módon kísérletezni

ezen irányban pl. fehérszárnyú nappali lepkékkel, ha volna mód arra,

hogy repülésük gyengítése nélkül s mégis feltn módon lehetne

megjelölni szárnyukat. Gazdasági szempontból is fontos volna ilyen

megfigyelések végzése, a mennyiben a kártékony fajok elterjedési

képességére vetne világot s tisztázna oly kérdést, mely kevés tapasz-

talaton nyugvó feltevésen alapszik.

Azonban kutatásaink közben a véletlen megfigyelés is szolgál-

tathat ilyen adatokat.

Ilyen adathoz jutottam én is a Scirpopliaga praelata L. nev
aprólepke gyjtése közben. Ebbl 1907 VII. végén s 1908. VI. végén

fogtam lámpafénynél 1—1 nstényt. Tudva, hogy hernyójának táp-

növénye a káka, csodáltam, hogy távol lakván ilyen területtl, hogy

kerülhetett ide, annyival inkább, mert rendkívül nehézkes. 1909-ben

aztán figyelemmel kisértem vidékemen mindazon területeket a holt

Krös környékén, a hol káka termett, de ezen évben nem fogtam

egyetlenegy példányt sem. Megjegyzem, hogy a területen meglehe-

ts kevés káka van, az is szórványosan. A múlt 1910. évben aztán

az él Krösparfján lev kubikgödrökben — a vasúti híd közelében

— egy nagyobbszer kákatelepre bukkantam, a melyen valóságos

Scirpo2)haga-te\6p volt. Július els felében tömegesen jelentkeztek, a

káka oldalán üldögéltek a legnagyobb közönnyel, kopulában is. Ha-

sonló közömbösséget tanúsítottak vizbepottyanás esetén is.

Minthogy Scirpopliaga-iQ\&p ezen a környéken nincs, bizonyos,

hogy az elz években fogottak is innen származtak. Már pedig a

két hely egymástól való távolsága légvonalban 19 kilométer. Ki tudja

milyen hosszú utat tett meg, a míg ide ért, a hol elfogtam. Ha tehát

ilyen nehézkes repülés lepke ilyen nagy távolságra száll, mennyi-

vel inkább fog elszállni az, amelyik anélkül is gyorsrepl s keve-

sebb id alatt jut messzire.

Az ilyen megfigyelések végzése nehéz, azért erre vonatkozólag

kevés irodalmi adatunk van, ha azonban súlyt helyezünk ilyen irá-

nyú megfigyelésekre, akkor az adatok is szaporodni fognak.



Adatok Simontornya pókfaunájához.

Irta : Pillich Ferencz.

KuLCZYNSKi László krakkói tanár úr szíves volt az 1910. év

folyamán általam gyjtött és rendelkezésére bocsájtott pókok rend-

szeres lajstromát nekem beküldeni, melyet „\ Magyar Birodalom

Állatvilága"-ban felsorolt 9 fajjal és a szükséges jegyzetekkel* kiegé-

szítve ez alkalommal közrebocsátani óhajtok.

Az alábbiakban használt rövidítések magyarázatául szolgáljon,

hogy római szám a gyjtés hónapját és arabs szám annak napját

jelenti, egy utána tett f pedig azt jelenti, hogy fiatal példánynj'^al

van dolgunk. A faunakatalogusból átvett adatokat M betvel jelöltem

meg. További rövidítések: d" = kifejlett hím, $ = kifejlett nstény;
ae = június vagy július és au = augusztus vagy szeptemberben

gyjtve.

Uloboridae. ülo borús Walckenaéri Latr. (M.)

Dictynidae. Ciniflo ferox Walok. (II. $ ; ae f), Schineri L.

(II. f) — Dictyna variábilis CL. Koch. (II. f), viridissima Walck.

(au d'9).

Drassidae. Drassodes lapidicola Wk. (II. f) — Prosthesima
pedestris C. L. Koch. (au f), electa C. L. Koch (II. $) — Aphau-
taulax Albinii L. Koch (M.)

Fholcidae. Pholcus opilionoides Schr. (VIII. ?.)

Theridiidae. Theridium lineatum Clerk. (IV. f ; ae f), vari-

áns Hahn. (II. f ; au f), denticulatum Walck, (II. f ; au f), tepidario-

rum C. L. Koch. (ae $) — Teutana castanea Clerk. (ae + au $ ;

IV. f), triangulosa Walck. (ae cf 9) — Asagcna phalerata P^v^rz.

VIII. f) — Enoplognatha thoracica Hahx.

Argiopidae. Diplocephalus humilis Blackw. (VIII + au. 9)
— Dicymbium nigrum Blackw. (II. + IV. $ ; au cf ?) — Stj'-

lothorax apicatus Blackw. (au cT?), fuscus Blackw. (VIII. + au

9) — Trachygnatha dentata Wid. (VIII. 9 ; au cf) — Gongy-
lidiellum murcidum E, Sbl (VIII. cf) — Erigone atra Blackw.

(VIII. + au 9), spinosa Cambr. (vagans Slm.) (VIII. cf 9 ; au cf),

dentipalpis Wid. (II. VIII. au cf9) — Donacochara speciosa

Thorell. (M.) — Centrom erus sylvaticus Blackw. (au cf9) —
Sintula aérius 0. P. Cambr. (VIII. cf) — Micryphantes rurestris

L. Koch. (IL -f VIII. 9) — Bathyphantes concolor Wid. (II. IV.

Vin. au cf 9), approximatus 0. P. Cambr. (IV. cf). — Lephthy-
phantes leprosus Ohlert (ae 9), tenuis Blackw. (II. 9 ; au <S9-)

— Linyphia clathrata Suxd. (IL + au f) — Stemonyphantes
bucculentus Clerk. (II. d9) — Pachygnatha Clerkii Sund. (II.
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$ ; VIII. f; au ?), Degeerii Sund. (H. VIII. cau $) — Tetragnatha
extensa L. (ae f), Solandrii Se. (IV. + VIII. f) — Mangora aca-

lypha Walck. (IV.) — Araneus dromcdarius Walck. (II. f), foliu u

ScHRANCK (IV. f), diadematus Clbrck. (ae f; VIII. 9), alsine Walck.

(M.), cucurbitinus Clerck. (IV. f), umbraticus Clerok. (VIII. 9),

ixobolus Thor. (VIII. tí^ ; au. 9), (Singa) uutiduliis C. L, Koch.

(11. + IV. f).

Thomisidae. Pistius trancatas Pallas. (au. f). — Misunieiia

vatia Clerck. (II. f ; ae cf), tricuspidata Fabr. (II. + IV. cf ; VIII. f)

— Oxyptila trux Blackw. (ao cf), scabricula Westr. (II. 9 j au cf),

praticola C. L. Koch. (IV. f.) — Xysticus cristalus Clerck. (IV.

d f), laterális Hahn. (au f), ulmi Hahn. (IV. 9 ; VIII. + au. f),

striatipes L. Koch. (ae f.) — Philodromus dispar Walck. (au. f),

poecilus Thor. (VII. VIII. au f), aureolus Clerck. (sensu latiore)

(IV. -f au f.) •

CLuhionidae. Micro mmata viresceiis Clerck. (IV. f.) —
Clubiona phragmitis C. L. Koch. (IV. VIII. o"' ; au 9), lutescens

Westr. (II. 9), similis L. Koch. (II. o'^9), pallidula Cl. (ae 9),

subtilis L. Koch. (au ^9)- — Zora spinimana Sund. (au f). —
Micaria pulicaria Sund. (au cf).

Agalenidae. Argyroneta aquatica Cl. (VIII. 9 ; au cT 0- ~
Tegenaria Dorhamii Scop. (IV. f ; ae 9 ; au f). — Aiitistea ele-

gáns Bl. (au 9)-

Pisauridae. Pisaura mirabilis Cl. (II. IV. f ; ae 9 ; au f.)

Lycosidae. Lycos a proxima C. L. Koch. (VIII. 9), amontata

Clerck. {JN . cf9.) — Tarentula trabalis Clerck. (M.) ruricola

Deg. (II. VIII. 9 ; au f), leopardus Sund. (IV. + au f ; VIII. d f),

hygrophila Thor. (VIII. 9), piratica Clerck. (VIII. 9 ; au f), latitans

Blacpiw. (VIII. 9 ; au f).

Oxyopidae. Oxyopes ramosus Panz. (M.)

Attidae. Synageles venator Luc. (IV. d)- — Heliophanus

cupreus Walck. (ae 9), auratus C. L. Koch. (au 1). — Salticus

zebraneus C. L. Koch. (ae9.) — Marpissa radiata Grube. (au cT ;

M.) — Philaeus chrysops var. biliueata Walck. (M.) — Sitticus

pubescens F. (IV. 9 ; ae 'b9-) — Euophrys aequipes 0. P. Cambr.

(M.) — Ballus depressus Walck. (II. f.)

Különfélék.

Utilevél Kis-Azsiából. — Angóra, 191 1 április 8-án. — Régi

igazság az, hogy az id rendszerint akkor szokott a legkellemetle-

nebb lenni, mikor a legszebb idre volna szükség. Ezt az igazságot

fájdalmasan tapasztaltam, a mikor az anatóliai vasútról vetettem az
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els pillantást az angorai völgyre, hol meglehetsen hosszú idt
kellett töltenünk. A merre a szem ellát, mindenütt hó, mely nem egy
helyen méternyi magasságot is elér, kopasz fák ágait lebegteti a

metsz szél, az állat-életet egyedül a mi varjainkat helyettesít szarkák

seregei képviselik. Tipikus téli kép, mely a téli sportok kedveljét

örömmel töltené el, de nem az entomológust, aki itt szép meleg na-

pokat várt, melyek a rovarok légióit keltik életre. A helybeli törö-

kök bizonysága szerint ilyen zord télre még legöregebbjeik sem
emlékeznek.

Szerencsére a tél érkezésünk után nem sokáig tartott. A mint

a nap csak kissé elbukkant, intenzív melege szinte szemtnellátha-

tólag fogyasztotta a hó foltokat, a város melletti folyók messzire ki-

léptek ember által sohasem szabályozott medrükbl, magasan el-

árasztva a réteket vízzel. Még ez az id sem nagyon kedvezett a

gyjtnek, de legalább alaposan megtekinthettem a várost, mely pe-

dig az érdekldést nagyon is megérdemli.

Nagy múltú és nagy jövj hely ez. Mozgalmas története fo-

lyamán volt görög, perzsa, római város, míg most jellegzetes keleti

város, de amelyben az európai kultúra lépésrl-lépésre halad elre.

Fénykorát a római és a byzánczi idkben élte ; Augusztus csá-

szár pompás épületekkel díszítette, melyek talán daczoltak volna az

idvel, de a török barbarizmussal szemben nem birtak ellenállni. Ma
e szép idk emlékei mind romok, melyeknek díszesen faragott kö-

vet, oszlopait rongyos török viskók falaiban lehet viszontlátni.

Különben most a város hihetetlenül girbe-görbe utcákból, egy-

mástetejére, össze-vissza épített házcsoportokból áll, melj^eken szé-

pen látható az obhgát keleti piszok és a közökben a koncon vere-

ked kóbor kutyák seregei.

Egy expedíciónak különben kitn kiindulási helyül kínálko-

zik. Lévén vasúti végállomás, minden európai tárgyat meglehet itt

kapni, „horribíle dictu" még drogéria is van, a melyben mindenféle

kozmetikai szereken kívül jó ostornyélen át még gombokat is lehet

kapni.

A rossz napoknak még az elnye is meg volt, hogy tartamuk

alatt a lóvásárlást is nyélbe lehetett ütni. Nem kis fáradság, alku-

dozás után, mert hisz hat lovat és egy szekeret vásároltunk, sike-

rült elég jutányosán beszerezni ket. A mi igényeinknek megfelel

lovak 140—160 korona között váltakozó árúak, nem valami „Buke-

falosok", de egész csínos, ers lovacskák, melyhez hasonlókat oda-

haza 300 korona körül szoktak eladni.

Most már teljesen kitavaszodott, mindazonáltal a flóra és fauna

nem nagy változatosságot mutat. Például a lepkék közül ezidsze-

rint csak a Goniopteryx repül s egy Vanessa-í&it láttam. A többi
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rovarrendekbl a hymenopterákat és orthopterákat kivéve nagyobb

a változatosság, mindazonáltal nem ajánlom entomológusnak, hogy

erre a vidékre április hónap eltt elinduljon. A környék már a stoppe

összes jellegével rendelkezik. Nincs erd, helyette kopár szikla-terü-

letek, majd a különféle szúrós kóróknak egész berkei következnek.

Ilyen helyen pedig csak akkor fog intenzivebb élet felpezsdülni,

mikor a nap már perzsel és a szúrós kórok kizöldülnek. Vizi rova-

rokban azonban nincs hiány s a ffigyelem ilyenkor ezekre fordí-

tandó. A vizek partjain százával sütkéreznek a teknsbékák, nrelyek-

bl minden fáradság nélkül nagy számmal lehetne gyjteni.

Mindazonáltal az itteni tartózkodást nem lehet eredménytelen-

nek mondani, de sokkal érdekesebb dolgokat várok a steppétl, mely-

nek már a napokban nekivágunk, a Tur-Göl nagy sós tó megkerü-

lésével Konia felé. Náday Lajos.

Rovartani gyjtések hazánJcban. — A folyó évben entomolo-

gusaink mint rendesen lakóhelyük közelebbi-távolabbi vidékén szor-

galmasan folytatták kutatásaikat, egyesek azonban távolabbi vidé-

keket is meglátogattak, azonkívül még több nagyobb gyüjtkirándu-

lás van tervbe véve, a melyekrl azonban csak annak idején adha-

tunk hírt. Eddig a következ megtörtént kirándulásokról szereztünk

tudomást. Dr. Horváth Géza, Jablonowski József és Dr. Kertész

Kái^mán a Hortobágyon, Csíki Ern a Fruska gorában, Sohmidt

Antal a Drávatorok vidékén gyjtöttek. Deubel Frigyes és Scheeser

brassói bogarászok a Radnai havasokon, Merkl Ede (Német-Bogsán)

Szászkabánya vidékén, továbbá három bécsi gyjt : Dr. Holdhaus,

Dr. Stolz és Dr. Lauterer a Magas Tátrában gyjtenek.

Irodalom.

J. Schüshy : Die Káfer Europas. 47. Heft. Nürnberg, 1911. (Ver-

lag von Bauer & Raspe, Emil Küster).

Az Európa bogarait tárgyaló munka legújabb füzete száz

faj tüzetes leírásán kívül, a PhtjUobius és Scythropus nemek fajainak

meghatározó kulcsát is tartalmazza. Az összes leírások egynek kivé-

telével {MordelUsíena Engelharti Dániából), különféle ormányos boga-

rakra vonatkoznak (köztük 33 Phtjllobiiis, 14 Scythropus, 8 Sciaphobus,

6 CMloneus, 9 Sibinia stb.). A leírt száz faj közül 26 a tudományra

új. Faunánkban is elfordulnak a leírtak közül a következk: Phyl-

lobius Stierliniensis Desbr. (elfordul a Bánságban ; Desbrochers és

Stierlin hazájának Ausztriát említik, ez azonban helytelen, mert a

typus termczéduláján „Bánat" áll), Stasiodis parvulus F. (Dalmáczia),
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Scylhropus maslela Herbst (Érdél}''), Sciaphohus nqualidus Gtyllh. (Pécs,

Mehádia), Se. ras?ís Seidl. (Dalmáczia), Se. vittatusGYhui. (Horvátország,

Bánság-), Se. caesius Hampe (Erdély, Bosznia), Se. smaragdinus Boh.

(Dalmáczia : Castelnuovo, Knin ; Herczegovina), Se. scüulus Germ.

(Magyarország, Dalmáczia), Se. barbatulus Germ. (Karszt, Dalmáczia),

Chüoneus Reitteri Stierl. (Bosznia), Ch. selosidus Germ. (Dalmáczia,

Horvátország, Velebit, Erdély). PaopMlus Hampei Seidl. (Mag3'aror-

szág), Sibinia ventralis Schilsky (Zengg, Herczegovina : Drieno, Dal-

máczia : Ragusa). Bogarászaink ezt a kötetet is haszonnal fogják for-

gatni az egyes fajok pontos leírása és a Phyllobiusok meghatározó

kulcsa miatt. Csíki.
*

Dr. I. Villeneuve: Notes diptérologiques. (Wiener Entomolo-

gische Zeitung. XXX, 1911, p. 84-87).

Több fajra vonatkozó, általános érdek megjegyzés mellett

Magyarországra vonatkozó adatokat is tartalmaz ez a kis dolgozat.

A Gymnoglossa transsylvaniea t Erdélybl írtak le nstrny- példány

alapján. Szerz most a hímet irja le Orsova környékérl, Oldbnberg

L. gyjteményébl. A Brauer Németországból Jeirta Atylomyia Loewii

elfordul Magyarországon (Gyón) is. Dr. Kertész Kálmán.
*

Dr. Carolus Brancsik : Species et varietates novae Coleo-

pterorum exoticorum ac palaearcticorum. (A

Trencsénvármegyei Természettudománvi Egylet 1908—
1910. évkönyve. XXXI-XXXIII, p. 176—190, tab. I.)

Dr. Brancsik trencséni forvos czikkében több külföldi új

bogárfaj mellett, néhányat faunánkból is leír, egy részüket pedig

képen is bemutatja. A sikerült tábla rajza Pazsiczky Sándor keze-

ügyességét dicséri. Az újonnan leírtak a következk : SpJiaeroseriea

troelialoides (Zambesi : Boroma), Gamenta eapensis (Port Elisabeth),

Ápogonia zambesina (Boroma), ScMzonyclia iransvalica (Transvaal:

Moderfontein). Aneria (n. g.) nigrifrons (Boroma), Anomala boromen-

sis és Speiseri (Boroma), A. devia és ignorata (Java), Adoretus denti-

eidatus és suturellus (Boroma), Sp)lineroderma anthrax, Monolepta affinis,

Cassida elirysomeloides és Asplialesia Weisei (ISTossibé), Mastigus dalma-

tinus var. Bokori (Bosznia), Danaeaea marginata v. fulveseens (Kattaro,

Krivosie), Bosalia alpina ab. kamata és ab. pausa (Trencsén környéke),

Chrysomela inexpUcabilis (Bánság) és Ghr. geminata monstr. bifoveolata

(Kattaro : Zupa). Fentiek közül a Chrysomela inexplicabiUs úgy lát-

szik azonos a Ghr. eurina FRiv.-val. Csíki.
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Társulati ügyek.

A „Magyar Entomologiai Társaság" 5. ülése 1911 május
20-án. Dr. Horváth Géza elnök megnyitja az ülést, melyen elször
ScHMiDT Antal bemutat két lepkét. Ezek egyike a Bepressaria TJhry-

kella, melynek hernyóját is bemutatja és jellemz tulajdonságait

ismerteti, mert ezt a hernyót eddig nem ismertük, AiGNSR-nek a

Rovartani Lapokban közölt hernyóleirása pedig teljesen hasznavehe-

tetlen, hibás. Azonkívül a faunánkra jellemz szép Pyrausta palu-

stralis-t mutatja be Ezen bemutatások kapcsán szóvá teszi egyes
lepkegyüjtk azon rossz szokását, hogy legjobb, faunánk jel-

lemz fajait százszámra gyjtik, emellett egyik-másikat úgyszól-

ván kipusztítják csak azért, hogy az anyagot nagy mennyiségben a

külföldi piaczra dobhassák és evvel azok értékét leszállítják. Végül
azon óhajának ad kifejezést, hogy bárha gyjtink ezen czéltalan

öldöklés helyett inkább egyes érdekes fajok ezideig ismeretlen bio-

lógiai viszonyait tanulmányoznák. Az eladáshoz hozzászóltak Dr.

Kertész Aba, Dr. Horváth Géza, Csíki Ern és Újhelyi József, a

kik mindnj'-ájan osztoznak eladó véleményében és saját tapaszta-

lataikból említenek példákat, melyek eléggé illusztrálják egyes gyj-
tk igazán menthetetlen eljárását, mely részükre sem a cserét ille-

tleg, sem kereseti szempontból semmi haszonnal nem jár. Újhelyi

József bemutatja az Eüicrinia irinotata Metzn. nev faunánkra szin-

tén új lepkefajt, melyet a temesmegyei Jaszenován gyjtött — Szom-

BATHY Kálmán bemutat néhány délamerikai világító pattogó bogarat

(Pyrophorus) és beszél azok világító szervérl.

Kirándulás a Nagyszénásra. — A Magj^ar Entomologiai Tár-

saság els kirándulását a tagok élénk részvéte mellett május 14- én

tartotta meg. A kirándulásban részt vett ezidszerint még egyetlen

hölgy tagunk, Dr. Pell AIariska is. A társaság Pilisvörösvirág vas-

úton ment, onnan a Nagyszénáson át Nagykovácsiba ereszkedett le

s Máriaremetén pihent csak meg. A kedvez idjárás következtében

a zsákmány nagyon kielégít volt.

A „Mayyar Entomologiai Társaság" nagy társas kirándu-
lása Visegrádra. — Folyó évi május 25-én volt társaságunk els
nagy kirándulása, mely eltekintve a kissé alkalmatlan idjárástól,

egészen jól sikerült. A kiránduláson összesen 22-en vettek részt

;

szép számban megjelent tagtársainkhoz több vendég, köztük néhány
hölgy is csatlakozott.

A kirándulók reggel 8 órakor érkeztek gyorsvonaton Nagy-
marosra, a hol ZuBovics Fedor kapitány fogadta és azonnal átszál-

lította ket g3^or.<=!Járatú motoros jachtjával a Duna túlsó partján

fekv Visegrádra. Itt mindenekeltt Zubovics kapitány érdekes kis
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múzeumát tekintették meg, melynek afrikai, amerikai és más exo-

tikus néprajzi gyjteményeit, valamint sok mindenféle érdekes em-

léktárgyait, fegyvereit stb. tanulságos és szellemes magyarázatok

kíséretében mutatta be a világjáró tulajdonos. Majd a múzeum be-

mutatása után festi kúriájában Ízletes villásreggelivel vendégelte

meg a kiránduló társaságot.

Elbúcsúzva a szíves házigazdától és megköszönve annak ma-

gyaros vendégszeretetét, a kirándulók déleltt a visegrádi vár-

hegyet látogatták meg. Míg egy részük legott hozzáfogott a rovar-

gyjtéshez, másrészük gyönyörködött a vidék szépségében, mely

kivált a várromok között bontakozott ki teljes pompájával. A ragyogó

napfényes id délfelé borongóssá vált, st utóbb esni kezdett, úgy,

hogy emiatt sietve menekülni kellett a visegrádi vendéglben meg-

rendelt ebédhez. Az es szerencsére nem volt tartós ; délután ismét

kisütött a nap s a kiránduló társaság akadálytalanul felkereste a

Mátyás király- forrást, ahol ismét részint rovargyjtéssel, részint

egyéb szórakozással töltötte idejét.

Midn a kirándulók este 7 órakor Visegrádon gzhajóra száll-

tak, hogy Budapestre visszatérjenek, mindegyikük egy kellemesen

eltöltött nap emlékét vitte magával. Egyik-másik tagtársunk azon-

kívül még az általa gyjtött érdekes rovaroknak is örülhetett. így
Dr. Horváth Géza hálójába került a Hemipterák rendjébl többi

között az eddig csak Magyarország és Romániából ismeretes Fiezoc-

ranum simulans Horv. nev kis Capsida, továbbá Qgj pár neveze-

tesebb kabóczafaj {Thamnoiettix vitripennis Flór és erythrostictus Leth.)

PoNGRÁcz Sándor egy ritkább Trichopterára (Leptocerus dissimüis

Steph.) akadt, a melybl eddig csak egy hazai példány volt ismeretes.

De a legbecsesebb zsákmánynyal Dr. Kertész Kálmán dicseked-

hetett, mert fenn a visegrádi várhegyen egy olyan legyet, egy Pi-

pímculus-nstényt fogott, a milyent hazánkban eddig még senkisem

talált, st a mely alkalmasint a tudományra nézve is egészen új fajt

képvisel. Dr. Horváth Géza.

Kérelem tagtársainkhoz! — Kérjük azon tagjainkat, a kik a

folyó évi tagdíjat (10 Kor. és 2 kor. az oklevélért) még be nem
fizették, hogy azt mielbb a társaság pénztárosa (Dr. Kertész Kál-
mán — Budapest^ VIII., Magyar Nemzeti Múzeum) czimére beküldeni

szíveskedjenek. [Megjegyzend, hogy a kik a „Rovartani Lapok"-kat

nem mint a Magyar Entomologíaí Társaság tagjai kapják, az el-
fizetési dijat (8 kor.) úgy mint eddig is, a folyóirat kiadója — Csíki

Ern múzeumi r, Budapest, VIIT., Magyar Nemzeti Múzeum czimére

küldjék be].
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S. 81. — E. Csiki: Franz Wachsniann. 1837—1911. —
Am 18. November 1910 wurde der Nestor der ungarischen Coleopte-
rologen, Herr Franz Wachsmann, Oberinspektor , der kgl. Staats-

bahnen beerdigt. Fr. Wachsmann wurde 1837 zu Ács (Komitat Ko-
márom) geboren, wo sein Vater Gutsbeamter der gráflich Eszter-
HÁzY-schen Besitzungen war. Die Schulen besuchte er in Pozsony,
wo er das Gymnasium absolvierte. Hier halté er in Kornhuber einen

sehr guten Lehrcr, dem er seine Neigung zur Naturwis'-enschaft in

erster Linie zu danken hatte. Von da gelangte er nach Wien wo er

die Teohnik absolvierte. Seine erste Anstellung erhielt er als Bauin-
gineur zu G^'r, von da gelangte er zum Alföld-Fiumaner Eisen-

bahnbau als bauleitender und spáter zu dieser Bahn als definitiver

Ingineur. 1872 wurde er Oberingineur der kgl. Staatsbahnen, wo
man seiner Fáhigkeiten bewusst ihn bald mit der Leitung einer

Abteilung betraute. lm Dienste der Staatsbahnen stand Wachsmann
als Oberinspector bis 1903, bis er krankheitshalber in den Ruhestaiid

trat. Schon als Jüngling brachte er mit seinem Brúder Johann eine

schöne Vogelsammlung zusammen, spáter als er standig an die

Haupstadt gebunden war begann er Briefmarken und Káfer zu sam-
meln. Er sammelte nur die Káfer Ungarns und brachte eine ziemlich

reichhaltige, fást 5000 Arten und Varietáten záhlende ungarische
Sammlung zusammen. Abgesehen von zahlreichen Vortrágen im
Ingineur-Vérein, dessen arbeitendes Mitglied er fást bis zu seinen

Tode war, konnte er nicht bewegt werden aus dem Schatze seiner

naturw^issenschaftlichen Beobachtungen auch nur etwas in einer

öffentlichen Sitzung vorzutragen. In der Zoologischen Abteilung
der kgl. Naturwissenschafllichen Gesellschaft sprach er nur zweimaí
und zwar über den damals eingeführten Káferauslaufapparat {Zooa-

naplior) und über den letzten Biber in Ungarn (diesen, erlegte íjám-

lich Wachsmann im Február 1854 im Bache Czonczó bei Ács). Als

Sammler wirkte er immer aufmunternd und aus seinen reichen

Doubletten schenkte er jederman. Als eine hervorragende Eigen-
schaft muss erwáhnt werden, dass er jedes Tier, welches in der

Sammlung des National-Museums aus Ungarn noch nicht vertreten

war gleich dem Museum schenkte. Seine Sammlung erhielt das
National-Museum in Budapest zur ersten Auswahl, den Rest aber

erhált das Museum zu Szeged. Von durch ihn entdeckten Arten
erhielten zwei Káfer {Psylliodes Wachsmanni Csíki, Drasterius himacu-

laius var. Wachsmamii Reitt.) und zwei Braconiden (Wachsmanma
maculipennis Szépl. und Opius Wachsmanni Szépl.) seine i Namen.
Von ihm stammt eine Aufzáhlung der Káfer des Gebietes von Pápa
(Rovartani Lapok. XIV, 1907, p. 11—23).

S. 84. — 3£. 3Ióczár: Neuere Beitráge zur Hymenopteren-
fauna der Umgebung von Kiskunfélegyháza. — Aufzáhlung



Ö6

jener Arten dio Verfasser in Gebiete genannter Stadt sammelte und
die von da noch nicht bekannt waren.

S. 86. — ,T. Kürtösi: Über die Verbreituno- der Schmettor-
lingo. — In manchen gut erforschten Gebieten findet man oft noch
nicht beobachtete Arten, diese werden teils durchHolzund Pflanzeti

eingeschleppt, teils vvandern sie ihres Flugvermögen zufolge ein.

Verfasser samoaelte 19 J7 und 1908 je 1 Exemplar von Scirpophaga

praelata L , welche ans Licht angeflogen sind. Diese-r Schmetterhng
ist an Scirpus gebunden, welche Pflanze aber bei Kondoros (Komitat

Békés) nicht vorkommt ; erst 1910 entdeoko Verfasser in den Gráben
an der Krös grössere Scirpus Standé, eine wahre Brutstáite geuannten
Schmotterlings. Es ist nun arzunehmen, dass dio 2 Exemplare dieser

schwerfliegenden Art die ungefáhr 19 Kilométer lange Distanz doch
durchgeflogen habén.

ri. 88. — F. Pillich : Beitráge zur Spinné n fa un a von Si-

raontornya. — Verfasser führt die in Jahre 1910 bei Siaiontornya

gesammelten Spinnen auf, die Prof. Kulczynski zu bestimmen so

freundlich war. Dem Verzeichniss wurden die 9 bisher von dórt

schon bekannten Arten zugefügt.

Kleine Mitteilungen.

S. 89. — Náday Lajos: Reisebrief aus Klein-Asien. —
Náday sammelt in Klein-Asien, sein Erster Brief berichtet über die

Hinreise. Grosser Schnee bedeckte Anfangs April das Land.
S. 91. — Entomologische Ansammlungen in Ungarn.

Bis Mitte Jnni wnrden folgende Sammelreisen ausgeführt : Dr. G.

Horváth, J. Jablonowski und Dr. K. Kertész samnielten am Horto-
bágy bei Debrecen, E. Csíki in der Fruska gora, A. Schmidt ioi

Drau-Viertel, F. Deubel und Scheeser ira Radnaer-Gebirge, Dr. Hold-
HAUs, Dr. Stolz und Dr. Lauterer aus Wien in der Hohen Tátra.

Literatur.

S. 91. — Es werden Schilsky's „Die Káfer Europas" Heft 47,

Villeneuvb's „Notes dipterologiques'' und Brancsik's ,,Species et

varietates novae Colespterorum etc' besprochen.

Vereinsangelégenheiten dev Ungavischen Entoinologischen

Gesellscliaft.

S. 93. — Allgemeine Sitzung am 20 Mai 1911. — A. Schmidt
zeigt Ranpo u. Schmettcrling von Depressaria TJhrykella, und di«

charakteristische Pyrausta palustralis aus Ungarn. J. Újhelyi zeigt

den für die Fauna Ungarns ncuen Schmetterling : Eilicrinia irínolata,

welchen er bei Jaszenova sammelte. K. Szombathy spricht über dio

Leuchtorgane von Pyropliorus.

S. 94. — Es wird über die Samraelausflüge der Gesellschaft

auf den Nagyszénás bei Pilisvörösvár und nach Visegrád berichtet.
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KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVIII. KÖTET. 1911 JÚLIUS 7. FÜZET.

Báró Vécsey István.

Irta : Schmidt Antal.

Csak azok tudják, a kik igazi lelkesedéssel foglalkoznak az

entomologia egy-egy ágával, mit jelent az, ha a magyar entomolo-

gusok gárdája egy új elvtárssal — ha mindjárt nem hivatásos szak-

társsal is — gyarapodik és mily nagy veszteség az, ha az amúgy

is kis létszám egygyel kevesbedik. Mert kevesen vagyunk, a kik a

természettudomány ez ágával hivatásosan foglalkozhatunk s azért

nagy örömmel üdvözlünk minden rokon lelket, a ki fel tud emel-

kedni a hétköznapi érdekvilág fölé s engedve a természetkutatás

Rovartani Lapok. XVm, 7. (1911. VII. 15).
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iránt érzett nemes vonzalmának, szabad idejét ennek szenteli, de

nem csupán azért, hog}'' néha csak hiúságból mielbb hatalmas

kadaver-gyüjteményt hordjon össze, mert tudjuk és látjuk mi lesz a

legtöbb esetben az ilyen czél nélkül, amellett sokszor nagy fárad-

sággal összehozott gyjteménynek sorsa.

Milyen más és nemes feladattá lesz a gyjtés, ha a gyjt-
szenvedély a tudomány szolgálatába szegdik, összekötve a kelle-

mest a hasznossal, — mikor minden egyes megfigyelés, minden

gyjtött rovar egy-egy adat lesz Magyarország faunájának meg-

ismerésére, s nem a ritka és cserére alkalmas fajokat halmozzák

fel ezrével, — hanem lassanként valami irány és czél alakul ki,

a mit elérni minden magyar entomologus feladata kell hogy legyen.

A feltzött rovar magában nem az, a miben az entomologusnak

öröme telik, mert ez csak eszköz, mely a lelket hullámzásba hozza,

hanem a gyjtéséhez hozzáfzd sok visszaemlékezés, a mely

annak megfigyelésével, életmódjának tanulmányozásával együtt jár.

így van értéke és értelme a gyjtésnek s ebben találjuk

annak magyarázatát, hogy miért rajong az entomologus annyira

tárgyáért.

Nagy örömmel üdvözöltük azért Báró Vécsey Istvánt a magyar

entomologusok sorában, mert ha eleinte csak kedvtelésbl foglalkozott

is tárgyával, késbb gyjtéseivel és megfi^gyeléseivel a ^Magyar

Nemzeti Múzeum útján igyekezett a tudomány szolgálatába állani,

annak szerény munkásává lenni.

Ajnácski és HERNÁDvécsei Báró Vécsey István 1863 március

29-én született Kassán. Már kora gyermekségében legnagyobb örö-

mét a növények és madarak ismergetésében találta. Ismerte is az

elébe kerül növényeket, szerette és gondoskodásába vette az énekl

madarakat, vadászatai alkalmával pedig Zemplén és Ung megyékben

és Boszniában figyelte a madarak vonulását. Katonai pályára lépett,

a hol 1897-ben bold. József kir. berezeg parancsrtisztje volt. Miután

József kir. berezeg is szenvedélyes természetbúvár volt, amirl

jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeumban lev nagy és becses csiga-

és kagylógyjteménye is tanúskodik, nem csodálkozhatunk, hogy

VticsEY-ben a természettudomány iránti szeretet csak fokozódott.

Rendszeret természete és a tulságig men lelkiismeretessége miatt

a katonai élet, a mely amúgy sem illett a veleszületett gyengéd-

séghez, kedveztlenül hatott idegzetére, miért is nyugalomra vágyott

s mint rnagy elhagyta a katonai pál5^át. Ekkor a pestmeg^'^ei Szada

község határában fekv birtokára költözött, hol birtokának kezelésén

kivl minden idejét szeretett családjának és a tcrmészetbúvárlásnak

szentelte. Itt a szabad természetért rajongó lelke újra összehozta a

legkedvesebb gyermekkori ismersökkel, a lepkékkel. Ki ne emlé-
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keznék visszar arra a boldog" korra, a mikor kipirult arczczal ira-

modtunk a verfényes napsugárban egy-egy felriasztott fecskefarkú

pillangó után ! Mivel most már kínálkozott mód és alkalom, nagy
lelkesedéssel látott a gyjtéshez. A rendszeres gyjtéshez az els
impulzust Gróf Stáray Gábor gyönyör lepkegyüjteményének látása

adta, mely alkalommal nem egyszer említette, hogy néhány év
múlva az gyjteménye sem lesz kisebb. Ebben az idben a

feszitdeszkákat saját maga készítette el s a szárnyakat apró üveg-
lemezekre fektetett súlyokkal fedte le. Ugyanekkor hozzáfogott az

elméleti munkák olvasásához s hamarosan egész kis tudományos
könyvtárt hozott össze. Els útbaigazítója egj'kori tanára, Sajó
Károly volt, a kit gyakran meglátogatott rszentmiklósi magányá-
ban. Majd összeköttetésbe lépett a Mag3'ar Nemzeti Múzeum tiszt-

viselivel, a kik szeretett családi otthonában is nem egj^szer voltak

szívesen látott vendégei, a mikor kedves állatjairól folj^t a beszél-

getés. Most már a lepkészet és rohamosan felszaporodott gyjte-
ménye annyira lekötötte érdekldését, hogy egykori kedvencz
szórakozása, a vadászat sínylette meg, úgy hogy jDuskával a vállán

régi vadászterületein néha heteken át lepkészett.

Legutoljára 1910. évi június havában Vidrányban voltunk egj^ütt

lepkész rokona, ehrenheimi Schythra Ferencz birtokán s akkor nem
is sejtettem, hogy bucsuzásunk örök idkre szól ! Nemsokára azután

ugyanis Szilvásújfalun vadászat alkalmával meghlt, tdgyuladást
kapott, melyet a falusi orvosok nem ismertek fel idejekorán és így
október havában korai halálát idézte el.

Felejthetetlen emlékét nemcsak szeretett családja és nagyszámú
ismerse, hanem mi entomologusok is meg fogjuk rizni. Nemcsak
mint entomologust iheti a legnagyobb ehsmerés, hanem mint embert
is. Fenkölt gondolkodásával, szeretetreméltó modorával és jó szivé-

nek varázserejével mindenkit lebihncselt. Falujának és környékének
népe valósággal rajongott a mindig zöld lepkehálóval járó báró úrért.

Az utolsó útjára kisér sokaságon oly szinte fájdalom és gyász
tükrözdött vissza, a mel^mek láttán megnyugvás tölti el az embert,

— mert íme egy rövid, de áldásos szép emberélet, a mely nem telt

el hiába és melynek emléke maradandó emléket hagyott minden
ismerse szívében.

Gyjteményét, melybl felismervén a magasabb czélt és szem-

pontot, minden a hazai faunára fontsosággal bíró példányt még éle-

tében a Magyar Nemzeti Múzeumnak szolgáltatott át, családja tovább

is gondosan rzi abban a reményben, hogy hátha fiai közül vala-

melyik majd újra felveszi az elejtett hálót, hogy pótolja azt az ürt,

melyet atyjának váratlan elhunyta a magyar entomologusok kicsiny

csapatában okozott.
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Entomologiai kirándulás a Bucsecsra.
Irta : Mihók Ottó.

Még- az 1909. évi télen merült fel közöttünk az a terv, hogy

1910-ben egy közös gyjt-kirándulást rendezünk a Déli-Kárpátokba.

Ezen tervet hathatósan támogatta azon körülmény, hogy Holdhaus

Károly, a bécsi udvari múzeum asszisztense szintén a Déli-Kárpá-

tokat választotta tanulmányainak szinteréül, továbbá hogy Brassóból

kiindulva Deubbl Fmgyes, az ottani fauna lelkes kutatója csatlakozik

gyjt utunkhoz.

A terv a megvalósulás stádiumába lépett s 1910 június 8-án

Csíki Ern, Diener Hugó, Dr. Kertész Kálmán és magam elindultunk

Brassóba, hol az elre megbeszéltek értelmében Deubel és Holdhaus-

sal találkozva megkezdettük kirándulásunkat, melj^bl ezúttal a bucse-

csit fogom ismertetni.

Brassó Erdély legszebb fekvés, legvagyonosabb s egész Magyar-

ország legegészségesebb városa. A hegyek közé beékelt város fek-

vése páratlanul szép. A Keresztényhavas sziklás elhegyei között

egy délnyugati irányban húzódó keskeny völgyben fekszik, melyben

a Köszörs-patak csörtet le s torkolatánál tágítja a völgyet. Délrl a

Czenk határolja, mely az erdélyi déli havasoknak utolsó nyúlványait

képezi. Jól gondozott szerpentin-úton egy óra alatt érünk a tetejére,

ahol egy 14 méter magas oszlopon felállított Árpád-szobor impozáns

módon nyert elhelyezést a milleniumi ünnepségek alkalmából. A kilátás

róla gyönyör és bizton hazánk egyik legszebb panorámáját képezi.

Coleoptera- faunája közismert ; Deubel Frigyes és Méhely Lajos

teljesen átkutatták. A Czenk úgy a fajok sokféleségével mint nagy

ritkaságaival elsrend gyjthelynek kínálkozik. Hogy mást ne

említsek, itt gyjti Deubel a Xylosteus Spinolae-t és a még sokkal

ritkább Montandonia latissima-t.

Mieltt a Bucsecsra indultunk volna, egy rövid kis délutáni

kirándulást tettünk Derestyéie, hol magában a faluban is találtunk

Kertész számára munkát, amennyiben egy kis malom alján csör-

gedez patakocska mellett vitt el utunk, melynek széleit befogó

deszkák oldalain kergettette magát a vízzel egy különben elég" ritka

légyfaj, a Clinocera lamellata, melybl rövid mködésünk körülbelül

20 darabot juttatott birtokába.

A falu felett elterül dombos erdségekben a Carabus Hampei

var. inconipsiis-t gyjtöttük, mely bogár itten a Carabus obsoletus var.

euchromus társaságában az erdei utakon szaladgál. Közben egy kis

mintarostálást is rendeztünk, mely azonban nem vezetett elégséges

eredményre, mert a rengeteg sok Alexia Reitteri-n kívül alig került

egy-egy használhatóbb faj birtokunkba.
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Június 5-én indultunk el Brassóból Deubel vezetésével a Bu-

csecsra. Rozsnyóig- vasúton mentünk, onnan pedig az elre meg-

rendelt kocsikon a Vindorabák-patak mentén, annak völgyében fekv
legelig, ahol a tulajdonképeni gyaloglás kezddik. Innen 3 óra alatt

kényelmesen feljut a turista az alsó menházhoz. De nem az ento-

mologus. Saját tapasztalatunk mutatta, hogy még sietve is még egyszer

annyi idre volt szükségünk.

Megérkezvén a legelhöz, hátizsákjainkat a Stenu.e- család vál-

laira bíztuk, mi pedig amúgy kényelmesen indultunk felfelé.

Körülbelül 2 órai gyaloglás után értük el a malajesti szakadékot,

mely a Délkeleti-Kárpátok egyik legszebb szorulata. Tavasz idején

a Bucsecs olvadó hótömege és a sok csapadék úgyszólván megtöltik

az óriási szakadék medrét, a víz elementáris ervel szakít, rombol s

viszi magával a ledöntött faóriásokat. Évrl-évre változik a képe.

Hol a kiálló sziklák zuhannak le rengeteg robajjal, hol pedig a már

csak gyökereivel kapaszkodó fatörzsek válnak le az omladékszer

párkánj'okról.

A szakadék felett, körülbelül 1200 méter magasságban fedeztük

fel 1910 június 5-én, tehát már felfelé menet, az Anoplithalmus Dieneri-t

Ez a felfedezés annál érdekesebb, mert a Bucsecsrl ezideig, dacára

annak, hogy nagj^on sok külföldi entemologuson kívül még az óriási

gyüjtképességérl közismert Deübel Frigyes gyjtései révén sem

ismertünk Anoplitliahnus-i. Annál nagyobb volt örömünk, mikor már

az els napon kétféle Anophtlialmus-i fedeztünk fel, ugyanis a már

említett új Anopliilialmus Dieneri-n kívül még ott találtuk társaságában

az AnopMhalmus Bielzi var. transsylvanicus-t is.

Másnap szakadó esben újból leereszkedtünk említett helyre és

istenigazában dolgoztunk az óriási kövek kiemelésében, a mit az

elhajlott vasrudak és az

eltörött csákány is tanúsí-

tott. De munkánkat siker

koronázta, mert ezekbl a

felette ritka fajokból any-

nyit össze tudtunk szedni,

hogy mindegyikünknekju-

tott belle egy-egy példány.

Az úton felfelé az

erd fels tájában rostál-

tunk is s hogy jó ered-

ménynj^el, azt a következ

érdekes és a Bucsecs ha-

vasalji faunájára jellemz

fajok bizonyítják : Nebria

^PPÜP^S^S^^'' ' ^W^Bk—^^-=3

Mtm^^g^
Clmocerák gyjtése Derestyén.



102

A maláj esti szakadék párkánya.

transsylvanica Germ., Bem-

biclion Fellmanni Mannh.,

Calathus melanocephalusvar.

noricus Dan., Trechus pro-

cerus PuTz., PterosticJius ru-

fitarsis var. Deubeli Ganglb.,

Cercyou pygmaeusliAj.^ Oxy-

poda annularis Sahlb., Oxy-

poda opaca Grav. és hicolor

Rey, Atheta alpicola Mull.,

' Euryusa hrachelytra Kiesw.,

Leptusa carpatMca Weise

és flavicornis Branos., Ta-

chyporus ruflcoUis Grav.,

Mycetoporiis rufescens Steph.

és pímcius Gyllh., Quedius ochropterus ab. Kiesenivetteri Ganglb., al-

pestris Heer és punctatellus Heer, Ocypus macrocephahis var. Ormayi
Reitt., Fliüontlms montivagiis Heer, BaptoUnus püicornis Payk., Stenus

Beitteri Weise, transsylvanicus Bernh., montivagus var. carpatlúcus

Ganglb. és Erichsoni Rye, Omalium excavatam Steph. és Lokayi

Fleisch., Bythiiius crassicornis Motsch. és bajiUus Hampe, Neiiraplies

coronatus I. Sahlb., Euconnus styriacus Grim., Agathidüim hadium Er.,

Triplax Tíissica L., SpTiaerosonia carpathicum Reitt. és Beitteri Ormay,
Cryptopliagus axillaris Reitt., Deubeli Ganglb. és transsylvanicus Ganglb.,

Atomariapusilla Schönh
, Gorticus tuberctdatus Germ., Simplocaria Deu-'

béli Ganglb., Ptinus brunneus Duft., Gis nitidus Hbst., Otiorrhynchus

scaber L., dacicus Dan. és carpatlúcus Dan., Tropipliorus transsíjlvanicus

Dan,, Acalles pyrenaeus Bohém., Bhyíidosoma fallax Ottó, Apion viciae

Payk, Ajnon ameihystinum

M^LL., Phaedon Deubeli

Ws., Scleropliaedon carnio-

licus Germ., Hypnoplúla

obesa Waltl, Psylliodes

subaenea Kutsch.

Bizony már esteledett

mire megérkeztünk az

1609 méter magasságban

fekv raalaj esti-menház-

hoz, melyet az Erdélyrészi

Kárpátegyesület emelt a

turisták oltalmára.

_ A menház az elttünk

már_^ ismert malajesti-Kárpátegyesületi menedékház a Bucsecsen.
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A rostált bog-arak kiválasztása.

szakadék mellett épült és

a Bucsecs óriási szikla-

tömegei három oldalról

védik a viharoktól. Ez a

kiinduló pontja a Bucsecs

tetejére, az Omu-ra vezet
utaknak, melyek közül az

egyik 3 óra alatt vezet fel

a sziklateraszokon keresz-

tül, — ezt az utat követtük

mi is, mig a másik fárad-

ságosabb, de kilátópon-

tokban szebb kapaszkodó,

a Deubel út, a Buksoi-on

át vezet 4 óra alatt a Bu-

csecs tetejére.

Amint a menháztól felfelé menet a szakadékot s vele a fels

erdrégiót elhagj^tuk, egyszerre elénk tárultak a Bucsecs óriási szikla-

teraszai, melyek speciális szépségükkel Magyarország bármely hegy-

ségével vetekednek.

A hegységnek zömét az eoczén-konglomerátok képezik, melyek

egész Magyarországon sehol sem nyernek olyan óriási kiterjedést,

mint itten. — A sziklák aljában lev hófoltok mellett találtuk a Leis-

ias gracüis és alpicola-i^ de csak egyes példányokban, mig a Garabus

Linnéi és silvestris var. transsylvaniciis itten már nem tartoznak a

ritkaságok közé.

A második terasznál, körülbelül 2000 méter magasságban kez-

ddik a tulajdonképeni havasi fauna. .Igen érdekes itt az ámenét a

bogarak világában. Amig
a fels erd regiótól kez-

ddleg alig találtunk va-

lami állatot, innen kezdve

nyüzsg életre akadtunk.

Sohasem fogom elfelejteni

azt a rengeteg Blitopliaga

alxncola-i^ mely valósággal

ellepte itten az egész te-

rületet. Úgy fekete, mint

barna szín példányok-

ból százezrek nyüzsögtek.

A fauna itten fleg Cara-

hus-okhaix bséges. Nagy
számban találtuk a Garabus

A maláj esti völgy, háttérben a Keresztény-
havassal.



104

Útban a Bucsecs fels sziklaterasszára.

violaceus var. Méhelyi-i,

Linnei-t, concolor var. trans-

sylvanicus-t ; kisebb szám-

ban az irreguláris var.

Montandoni-t, arvensis var.

carpathus-t ; egyes példá-

nyokban a planicoUis var.

Verae-i és auronitens var.

EsrJieri-t, mig a Carábus

cancellatus var. bucsecsianus,

melybl talán összesen 6

darab került üvegeinkbe,

a legnagyobb ritkaságnak

bizonyult.

Kövek alatt még a kö-

vetkez bogarakat találtuk : Cychrus rostratus var. pygmaeus Chd.,

Nebria transsylvanica Germ. és ab. Ormayi Ganglb., Treclius procerus

PuTZ., Patrobus quadricoUis Mill., Platynus glaciális Reitt., Pterostichus

maurus Duft. és ab. erythromerus Ganglb., Jurinei var. Heydeni Dej,

és fossulatus var. Wélensi Drap., Amara misella Mill. és erratica

Mill., Harpalus laevicollis Duft., OtiorrTiynchus morio var. sepulchralis

Dan., aratus Dan., carpathicus Dan., glabratus Stierl., graniventris

Mill., Biessi Fuss és fusciventris Fuss.

A sziklák oldalán lev moha és fcsomók megrostálása kevés,

de annál értékesebb bogarakat juttatott zsákmányul, így : Oxypoda

Deubeli Bernh., Drusilla canaliculata F., Atheta alpicola Mill., Leptiisa

carpathica Weise, Stenus alpicola Fauv., Niplielodes Deubeli Ganglb.,

BytMnus nigripe^mis Aubé.

Ur. Kertész Kílmán
pedig HoLDHAus segítsé-

gével egy mélyen a hóban

fekv sziklatömb oldalán

ebben a tájban fedezett

fel egy új csökevényes

szárnyú legyet, a Philygria

Mocsáryi-t.

Sajnos, ebben az élve-

zetes havasi faunakutatás-

ban megzavart az es s

csakhamar a menházba

való visszavonulásra kény-

szerített. Három napi ott-

A Bucsecs (fels terasz). idzésünk alatt ez volt
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egyetlen délelttünk, a mikor nem háborgatott ben-

nünket az es. Még lemenetelünk alkalmával is olyan

gyalázatos felhszakadás zúdult a nyakunkba, hogy

mint a brigázott ürgék kerültünk vissza Rozsnyóra,

illetleg Brassóba.

Tekintettel az állandó eszésekre és a rendelke-

zésünkre állott id rövidségére, az eredménynyel tel-

jesen meg lehetünk elégedve, mert felfedeztünk egy

új fajt, az Anoplitludmus Dieneri CsiKi-t, a Bucsecs

faunájára nézve pedig a következ fajok bizonj'ultak

újaknak : Calathus inelanocephaliis var. noricus Dan., j^ctí&cZíGanglb.

mely változat ezideig Magyarországból ismeretlen volt,

Quediuíf ocliropteriis ab. Kiesenwetteri Gakglb., Stenus Ericlisoni Rye,

Aiomaria imsilla Payk., Omosita depressa L., Corymbites cupreus var.

transsylvanicus Szomb., C. peciinicornis L., Dolopius marginatns L.,

Críjptophypnus rividaris Gyll., Athotis suhftiscus Mull., Ptinus brunneus

DuFT., Eulupenis major Wse., Tropiplwrus transsylvanicus Dan. és

Bhytidosoma fallax Ottó.

Természetesen ez utóbbi fajok számát még Csíki és Diener is

szaporítani fogják anyaguk teljes feldolgozása alkalmával.

Új vak bogarak a bihari barlangokból.
Irta : Csíki Ern.

Mihók Ottó és Bokor Elemér urak folyó évi június hó máso-

dik felében a biharmegyei barlangokat sorra járták, hogy az azok-

ban elforduló bogarakat összegyjtsék., Ez alkalommal majdnem az

összes eddig ismert fajokból sikerült g3mjteniök, azonkívül két új

fajt is fedeztek fel, melyeket két régebben Bíró Lajos által felfede-

zett és elnevezett, de még le nem írt fajjal együtt, alábbiakban óhaj-

tok leírni.

Mihók Ottó ezen barlangkutató útjáról folyóiratunk egyik

késbbi számában óhajt beszámolni, azért ezúttal csak az állatok

leírására szorítkozom.

Az új fajok mind a Silphidák családjába tartozó Plwleuon

nembe, illetleg annak Irenellimt és Paraplioleuon alnemébe tartoz-

nak, melybl eddigelé két fajt, a Ph. gracile Friv. és Ph. liungaricmn

CsiKi-t ismertük. A meghatározás megkönnyítésére a 8 faj meghatá-

rozására kulcsot állítottam össze.

1. Az eltör hátának oldalszegélye nem teljes, csak a hátsó

szögletektl a közepéig terjed 2
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— Az eltör hátának oldalszegélye teljes, a hátsó szögletektl

az elülskig- terjed 3

2. A mellközép taraja eg-yszerü, elül nem ersen kiemelked.
— 1. ahiem : Apropeus Reitt. — Ide egyetlen faj tartozik,

melynél az eltör háta olda't a hátsó szögletek eltt erseb-
ben öblös, a középen kissé szélesebb mint a tö\^én. El-
fordul a fonáczai barlangban. 1. leptoderum Friy.

a. Az eltör háta oldalt a hátsó szögletek eltt gyengéb-
ben öblös, a közélten alig szélesebb mint a tövén. Elfordul
a József fherczeg- barlangban. var. Hazayi J. Fmv.

— A mellközép taraja elül ersen kiemelked és éles tompa-
szöget képez. — 2. alnem ; Fholeuon s. str. — Ide egyetlen

faj tartozik, mely az oncsászai barlangban fordul el.

2. angusticolle Hampe.
3. A szárnyfedk a csúcson egyenként kerekítettek. A mell-

közép kiemelked taraja fokozatosan emelked, majd kere-

kített tompaszöget alkotva megy át a csípk közötti egye-

nes részbe. — 3. alnem : Irenellum Csmi.i — Ide egyetlen

faj tartozik, mely Qgj Biharfüred körn^^ékén felfedezett új

barlangban fordul el. 3. 3Iihöki Csíki.

— A szárnyfedk a csúcson együttesen kerekítettek. A mell-

közép taraja elül hirtelen, majd felül éles szöget vagy kiálló

fogacskát képezve emelkedik ki. — 4. alnem : Pharapho-
leuon Gaxglb 4

4. A szárnyfedk oldaljDereme egész hosszában keskeny . . o

— A száriwfedk oldalpereme elül és hátul kesken}', a középen

ersen kiszélesedett, legalább is kétszer ol}^ széles mint a

váll mögött 6

5. A homlok lapos, gödörszer bemétyedés nélkül, az eltör

háta kissé hosszabb mint széles, a szárnj^fedk elrefelé

ersebben keskenj^edk mint hátrafelé. — Elfordul a kalotai

barlangban. 4. gracilc Fkiv.

— A homlok közepén gödörszer bemélyedés van, az eltör

háta kissé szélesebb mint hosszú, a szárnyfedk elre és

hátrafelé egyformán keskenyedk. — Elfordul a Szohodol

melletti Lucia-barlangban (Alsó-Fehér vm.)

5. hungaricum Csnci.

6. A mellközép taraja tompaszög alakjában emelkedik ki. —
Elfordul a Rév melletti Batrina-barlangban.

6. Mocsáryi Csíki.

1 Irenellum nov. subg. generis Pholeuonis — Prothorace lateribus

complete usque ad angulos anticis marginato, elytris apice singulatim rotun-

datis, mesosterno carina gradatim élevata et supra rotundato obtuso-angulata.
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— A mellközép taraja fo^acskaszeren emelkedik ki .... . 7

7. A mellközép tarajának fogacskája hátrább esik, alapja széle-

sebb, csúcsa kerekített vagy hegyesed. A hátsó lábfej els íze

kissé hosszabb mint a következ két íz együttvéve. — El-
fordul Rév környékén egy újonnan felfedezett barlangban.

7. Bokori Csíki.

— A mellközép tarajának fogacskája már elül hirtelen emelke-

dik ki, csúcsa tompán kerekített, alapja keskenyebb. A hátsó

lábfej els íze kissé rövidebb mint a következ két íz együtt-

véve. — Elfordul a Rév melletti Máv-barlangban.

8. Czáráni Csíki.

Az új fajok rövid leírását a következkben adom, megjegyez-

vén, hogy az összes eddig ismert fajok mellközepének jellemz alak-

ját feltüntet rajzokat „Magyarország Bogárfaunája" czím munkám
II. kötetének készül 2. füzetében fogom közölni.

1. Pholeuon (Irenellum) 3IiJióki n. sp.

Flavo-ferrugineum, nitidum, subtilissime punctatum, capite pro-

notoque sparsim, elytris dense flavo-pilosis. Fronté haud impresso,

antennis dimidio longitudine corporis paulo longioribus, articulis an-

gustis, articulo septimo apice dilatato. Pronoto cordato, convexiusoulo,

latitudine paulo longiore, angulis posticis fere rectis, lateribus complete

usque ad angulos anticis marginato, postice sinuato. Elytris oblongo-

ovalibus, antice j^aulo fortiore angustatis, apice singulatim rotundatis,

margine laterali angusto. Alesosterno carinato, carina gradatira ele-

vata et supra rotundato obtuse-angulata. Tarsis anticis maris paulo

dilatatis. Long, 4-5—4-8 mm.
Hungária centr.-orient. : in antro territorii balneo Bihar-

füred (Comit. Bihar). Speciem novam in honorem deteotoris Dom.

0, Mihók denominavi.

Barnás-sárga, fényl, nagyon finoman pontozott, a fej és az

eltör háta gyéren, a szárnyfedk srbben sárga szrökkel fedettek,

A homlok lapos, gödörszer bemélyedés nélküli, a csápok h test

felénél hosszabbak, a csápízek karcsúk, a hetedik íz a csúcsán kiszé-

lesedett. Az eltör háta szívforma, domborodó, kissé hosszabb mint

széles, hátsó szögletei majdnem derékszögek, oldalai teljes hosszú-

ságukban szegél^^ezettek, hátul öblösek. A szárnyfedk tojásforraák,

elrefelé kissé jobban keskenyedk mint hátrafelé, a csúcson egyen-

ként kerekítettek, oldalperemük egész hosszában keskeny. A mellt

taraja fokozatosan kiemelked és legfelül kerekített tompaszöget

alkotva megy át a csípk közötti egyenes részbe. A hím elüls láb-

fejének ízei kiszélesedettek. Hossza 4-5—4-8 mm.
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Elfordul egy Biharfüred környékén újonnan felfedezett bar-

langban, a melyben Mihók Ottó és Bokor Elemér fedezték fel.

Az új fajt az egyik felfedez, Mihók Ottó barátom tiszteletére

neveztem el.

2. Pholeuon (Parapholeiion) 3Tocsáryi n. sp.

Gracile, flavo-ferruginenm, nitidum, capite et pronoto pilis

flavescentibus brevioribus et subtilibus sparsim, elytris pilis crassio-

ribus longioribusque dense teotis. Capite pronotoque subtilissime et

dense jDunctatis, fronté paulo impresso, antennis gracilibus, dimidio

longitudine corporis longioribus, articulis clavae paulo crassioribus.

Pronoto longitudine paulo latiore, cordato, lateribus postice sinuato,

angulis posticis acutiusculis et incurvatis. Elytris oblongo-ovalibus,

dense punctatis, apice conjunctim rotundatis, margine laterali antice

posticeque angusto, medio dilatato, quam antice duplo latiore. Me-
sosterno carinato, carina antice magis angulato-elevata. Tarsis anticis

maris paulo dilatatis. Long. 3'5—4 mm.
Hungária centr.-orient : in antro „Batrina prope Rév (Gora.

Bihar) a Dom. L. Bíró detectum et illustrissimo Dom. A. Mocsáry
dedicatum.

Nyúlánk, barnás-sárga, fényl, a fej és az eltör háta rövid és

vékony, a szárnyfedk hosszabb és vastagabb sárgás szrözettél srn
fedettek. A fej és az eltör háta nagyon finoman és srn ponto-

zottak, a homlok kissé bemélyedt, a csápok karcsúk, a test felénél

hosszabbak, a bunkó izei kissé szélesebbek. Az eltör háta kissé

szélesebb mint hosszú, szívforma, oldalai hátul öblösek, a hátsó szög-

letek hegyesek és lehajlók. A szárnj^fedk tojásformák, srn pon-

tozottak, a csúcson együttesen kerekítettek, az oldalperem elül és

hátul keskeny, a középen széles, kétszer oly széles mint elül a váll

mögött. A mellközép taraja elül ersen kiemelked és toinpaszög

alakjában megtört. A hím elüls lábfejízei kissé kiszélesedettek.

Hossza 3-5— 4 mm.
Elfordul a Rév melletti „Batrina" barlangban, amelyben Bíró

Lajos még 1904-ben az Anopliilmhnus Birói-va\ együtt felfedezte.

Az új fajt a Bíró által adott néven Mocsáry Sándor tiszteletére

neveztem el.

3. Pholeuon (Parapholeiion) BoTcori n. sp.

Flavo-ferrugineum, nitidum, capite jDronotoque subtilissime et

dcnsG punctato et breviter ílavo-piloso, elytris fortiter punctatis et

pilis longioribus tectis. Antennis gracilibus, dimidio longitudine cor-

poris multo longioribus. Pronoto cordato, latitudine aequilongo laté-
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ribus postice sinuato, angulis posticis aeutis, lateribus complete iisqiie

ad angulos anticis margiiiatis. Elytris oblong-o-ovalibus, in medío

latissimis, apice conjunctim rotimdatis, angiüo apicali rotundato,

margine laterali antice postioeque angusto, medio dilatato, fere triplo

latiore. Mesosterno carinato, carina gradatim elevata, dente latiore,

apice rotundato. Articulo primo tarsorum posticorum quam articulus

secundus et tertius paulo longiore, tarsis anticis maris dilatatis. Long.
3-8—4-5 mm.

Hungária centr.-orient. : in antro prope Rév (Com. Bihar)

Speciem novam a Dom. 0. Mihók et El. Bokor detectam in honorem
Dom. Elemér Bokor denominavi.

Barnás-sárga, fényl, a fej és az eltör háta nagyon finoman

és srn pontozott és rövid sárgás szrökkel fedett, a szárnyfedk

erteljesen pontozottak és hosszabb szrökkel fedettek. A csápok

karcsúk, a test félhosszánál jóval hosszabbak. Az eltör szívforma,

olyan széles mint hosszú, oldalt a hátsó szögletek eltt öblös, a

hátsó szögletek hegyesek, oldalszegélye teljes, a mennyiben a hátsó

szögletektl az elülskig terjed. A szárnjí'fedk hosszúkás tojás-

formák, a középen a legszélesebbek, a csúcson együttesen kerekí-

tettek, a varratszöglet kerekített, oldalszegélyük elül és hátul kes-

keny, a középen széles, majdnem háromszor oly széles mint elül.

A mellközép taraja hátrább esik, alapja szélesebb, csúcsa kerekített.

A hátsó lábfej els íze kissé hosszabb mint a második és harmadik

íz együttvéve, a hím elüls lábfeje kiszélesedett. Hossza 3"8—4*5 mm.
Elfordul egy újonnan felfedezett barlangban Rév mellett,

Bihar vármegyében.

Az új fajt, melyet MmóK Ottó és Bokor Elemér gyjtöttek,

Bokor Elemér tiszteletére neveztem eL

4. Pholeiion (Parapholeiion) Czáráni n. sp.

Ph. Bokori m. similis, sed differt : articulo primo tarsorum

posticorum quam articulis duobus sequentibus paulo breviore et'

carina mesosternali antice magis elevata, dente angustiore, apice

rotundato. Long. 3 5— 3"8 mm.
Hungária centr.-orient: Habitat in antro „Máv-barlang"

(vei „Vizesés-barlang", vei „Zichy-barlang") nominato, ubi Dom.
L. Bíró anno 1904 detexit. Speciem novam in memóriám Dom.
J. CzÁRÁN denominavi.

A Ph. Bokori-hoz hasonló, attól a következkben tér el

:

a hátsó lábfej els íze kissé rövidebb mint a második és a harmadik

lábfejíz együttvéve, a mellközép taraja pedig hirtelen emelkedik ki,
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a fogacska alapja keskenyebb, csúcsa kerekített. Az állat pedig

valamivel kisebb, hossza 3'5— 3'8 mm.
Elfordul a biharmeg3''ei Rév határában fekv „Máv-barlang "-

ban (vagy a mint még nevezik, a Vízesés- vagy Zichy-barlangban),

a melyben Bíró Lajos még 1904-ben fedezte fel és a biharmegyei

hegj'^ek és barlangok fáradhatatlan kutatója, néhai Czárán Gyula
tiszteletére nevezte el. Én a Bíró által adott nevet mégtartottam.

Az újonnan leírt négy faj typusa a Magyar Nemzeti Múzeum
gyjteményében foglal helyet, a Pli. Ilihóki és Ph. Bokori typu-

saiból azonkívül Mihók Ottó és Bokor Elemér urak gyüjteménj'^ében

is van példán}^.

Különfélék.

Egy Jcérdéses futrinkáról. — Az 1906-ban megjelent európai

bogárkatalogusban és Magyarország Bogárfaunája czím munkám
I. kötetének 144. lapján a Fleischer által Dél-Magyarországból

(a régi Bánságból) leírt Carahus emarginatiis var. pseudocancellaUis

nev fajváltozatot a Carabus cancellatiis var. graniger szinonimái közé

vettem fel. Ezt pedig azért tettem, mert a Krassó- Szörény vármegyei

hegyvidékben csak a var. graniger él, mely változat, úgy mint a

legtöbb futrinka, többé-kevésbé variál, úgj hogy Si pseuclocancellaius-

han. is e,gj graniger-t véltem vörös els csápízzel, a minthogy ilyen

példányok ténjdeg léteznek is. Fleischer erre megjegyzi (Wiener

Entom. Zeitung. 1908, p. 296), hogy az állatja egy emarginatus,

melyet semmikép sem lehet a graniger-réi összevonni. Kérésemre

Fleischer úi volt szíves a var. pseudocancellaius typusát megtekin-

tésre elküldeni és igj megállapíthattam azt, hogy ez tényleg egy

emarginaius és pedig teljesen olyan, mint egy, a Nemzeti Múzeum
gyjteményében lev és Krajnából származó példány vörös els

csápízzel, a mely példány azonban szintén nem érdemel külön nevet.

Ezzel tehát a dolog szisztematikai része el lenne intézve, vagyis a

Ijseuclocancellaiíis a graniger szinonimái közül törlend és az emargi-

naius szinonimái közé felveend. Megmaradt azonban a kérdéses

példáiy bánsági elfordulása, a mit eddigi tapasztalataim alapján

teljesen kizártnak kellett tartanom. Ez a kérdés azonban szintén

hamarosan oldódott meg, a mennjáben kétel^'eimet közöltem

Fleischer úrral, a ki végre arról értesített, hogy lehetséges, hogy

az illet példán}'' termhelye nem biztos, mert temesvári ismerse,

a kitl azt kapta, az illet osztrák tartományban lakott azeltt és

így nem lehetetlen, hogy már nem emlékezett biztosan az állat ere-

detére. Kzok alapján faunánkból ezt az állatot minden kétely nélkül
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törülhetjük. Ez az eset is jó példa arra, hogy minden állatot azonnal

a prej)arálás után kell termhelyczéd illával ellátni, mert csak í^y

kerülhetjük ki azt, hogy állatjaink esetleg késbbi idben is, zavart

okozzanak. Csíki Ern.

Irodalom.

Bezzi M.: Bi osp eologica. Diptéres (Premiere série) suivi
d'un Appendice sur les Diptéres cavernicoles
recueillis par le Dr Absolon dans le Balcans,
(Archiv. de Zool. expér. et génér,, ser. 5. T. VIII, 1911,

p. 1-87).

Az elszóban a barlanglakó legyekre vonatkozó irodalmat is-

merteti a szerz s az egyes dolgozatokhoz kritikai megjegyzéseket

fz, azután táblázatosan közli a barlangokból eddig ismert összes

legj^ek névjegyzékét országok szerint. Magyarországból 6 fajt sorol

fel, mig a Karsztból, Dalmácziából és a Balkánból ismerteket külön

összesíti.

A dolgozat második részében azután sorra veszi az egyes fajo-

kat s az újakat tanulságos rajzokkal illusztrálva írja le.

Dr. Kertész Kálmán.

Társulati ügyek.

Kérelem tagtársainTclioz ! — Kérjük azon tagjainkat, a kik a

folyó évi tagdijat (10 Kor. és 2 kor. az oklevélért) még be nem
fizették, hogy azt mielbb a társaság pénztárosa (Dr. Kertész Kál-

mán — Budapest^ VIII., Magyar Nemzeti Mílzeiim) czíniére beküldeni

szíveskedjenek. [Megjegyzend, hog}^ a kik a „Rovartani Lapok"-kat

nem mint a Magyar Entomologiai Társaság tagjai kapják, az el-

fizetési dijat (8 kor.) \xgj mint eddig is, a folyóirat kiadója — Csíki

Ern múzeumi r, Budapest, VIIT., Magyar Nemzeti Múzeum czímére

küldjék be].
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S. 97. — A. Schmidt: Baron Stefan Vécsey 1863 zu
Kassa geboren, ging- zum Militár, von wo er als Honvédmajor in

den Ruhestand trat, auf sein gut nach Szada übersiedelte und von
dieser Zeit an eifrig Schmelterlinge sammelte. Seine schöne und
reichhaltigb Sammlung wird von seiner Familie aufrecht erhalten,

Seltenheiten und faunistisch interessante Tiere aber übergab er

gleich dem National-Museum. Er starb plötzlich an einer Lungenent-
zündung im Altér von 47 Jahren am 6. Október 1910.

S. 100. — O. Mihók : Entomologische Exkursion
auf den Bucsecs. — Verfasser schildert den im Juni 1910 auf
den Bucsecs in den Süd-Karpathen gemachten Ausflug, welcher
durch Csíki, Deubel, Diexer, Holdhaus, Kertész und Mihók ausgeführt
wurde. Dia wichtigsten gesammelten Colespteren wurden bei Schilde-

rnng der einzelnen Gebiete angegeben. 7 Ansichten des Gebietes

und Niphetodes Deubeli Ganglb. werden auch bildlich dargestellt.

S. 105. — E. Csiki ;Neue Blindkáfer aus den Grot-
t e n r n Bihar. — Verfasser beschreibt vier neue Arten der
Gattung Pholeiwn, wobei für die eine Art die neue Untergattung
Irenellum aufgestellt wird. (Die iateinischen Diagnosen siehe im
ungarischen Text).

Kleine Mitteilungen.

S. 1 10. — E. Csiki : Über einen fraglichen Lauf-
káfer. — Verfasser stellte im Katalog von 1906 und in seiner

Káferfauna Ungarns (Bánd I, p. 144.) Carabus emarginahis var.

pseudocancellaius Fleischer zu C. cancellatus var. graniger als Synonym,
da im Bánat das Vorkommen eines emarginatus ausgeschlossen war.

Fleischer bsstand aber darauf, dass es eine eina7-ginatus-K9iSse sei

(Wiener Ent. Zeitg. 1908, jd. 296), was Verfasser nach Untersuchung
der durch Fleischer zugesendeten Type nun ebenfalls bestátigt.

Bezweifelte aber, nachdem diese Type mit einem Exemplar aus
Krain der Sammlung des Ung. National-Museums ganz gleich ist,

die Richtigkeit der Fundortsangabe. Fleischer verstándigte nun den
Verfasser, dass es möghch sei, dass das betreffende Exemplar nicht

aus dem Bánat, sondern aus Krain stammt, der Fundort ist nicht

zuversichtlich. C. var. pseudocancdlatus ist demnach aus der Fauna
Ungarns zu streichen und als Synonym zu emarginatus zu stellen,

da ein solch individuell abweischendes Exemplar keinen besonderen
Namen verdient.

Literatur.

S. 111. — Es wird eine dipterologische Arbeit von M. Bezzi

besprochen.



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVIII. KÖTET. 1911 AUGUSZTUS 8. FÜZET.

Adatok

a magyarországi Elateridák ismeretéhez.

Irta : Szomeathy K_\jlmáx.

Jelen dolgozatom ^ egy nagyobb magyarországi anj^agon vég-

zett tanulmányaim eredménj^e. A megvizsgált anyag legnagyobb

része a Nemzeti ]\Iúzeum gyüjteménj'^ébl való, de alkalmam nyilt

Deubel Fmgyes, Diexer Hugó, Dr. Fodor János, Gajimel Alajos,

GöTZELMANx Tivadar, Gurányi István és Waohsmann Férencz gyj-
teményének Elateridáit is tanulmányozni. Fogadják mindnyájan

szinte köszönetemet, hogy tanulmánj^aimat elsegítették.

I. nemzetség : Agrypnini.

Aclelocera Latk.

1. A. pundata Hbst. — Alária-Besnj' (Gurányi).

2. A. lepidoptera Gyllh. — Fenj^háza (Gurányi), Radna-Bor-

berek (Csíki), Jasenak (Kertész).

3. A. fasciata L. — Fenyháza (Gurányi)!

II. nemzetség : Ludiini.

Corynibites Latk.

4. C. virens Schrnk. — A törzsfajnak, úgy a mint azt Schrank

leírta, sáfránsárga szárnyfedi vannak, fémfény zöld folttal a csú-

cson. A faj változat pedig az volna, melynél a szárnyfedk egj'szín

barnások. Seidlitz (Fauna Transsjdvanica. p. 187) és Kuthy (Fauna

Regni Hungáriáé. Coleoptera. 1897, p. 117) a törzsfajt felcserélték a

fajváltozattal, úgy hogy a C. virens-nél felsorolt összes termhelyek

tulajdonképen a var. inaeqiialis Ouiv.-ra vonatkoznak.

1 Megjelent német nyelven az ,,Annales hist.-nat. ]\lusei Xationalis

Hungarici'' 1910. évi VIII. kötetének 575—589. lapján.

Rovartani Lapok. XVm, 8. (1911. VIII. 25).
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5. C. Heyeri Saxbsen. — Ezt a középeurópai fajt faunánkból

csak Radna-Borberekrl és a Retyezátról ismertük. Újabb term-
helye a Vulkán-szoros, a hol Csíki gyjtötte.

6. C. ciipreus Fabr. — A törzsfaj ibolyás, ritkábban zöldes fém-

fény, a szrözet barnás, a szárnyfedk sáfránysárgák, az utolsó

harmadban a testtel egyformán fémfények. A törzsalak, melyet

állandó testalak jellemez, Európa legtöbb magas hegységében el-

fordul. Amig a tipikus C nipreus eléggé állandó, addig egészen fém-

fény szárnyfedkkel biró alakjai kisebb-nagyobb morfológiai el-

téréseket mutatnak, melyek alábbi meghatározó kulcsból lathatók

:

A szárnyfedk színe kisebb-nagyobb mértékben sárga.

A szárnyfedk részben fémfények.

Csak a szárnyfedk utolsó harmada fémfény. — cupreus F.

A szárnyfedk fémfény színezdése kiterjedt, úgy hogy a

sárga szín két tfoltra szorítkozik. — var. hmneralis Duf.

5 (2). A szárnyfedk egészen sárgák, fémfény színezdés nél-

kül, csak a csúcson barnások. — var. Hilii Reitt:

6 (1). A szárnyfedk egészen fémfények.

7 (10). A csápok ersen féssek (1. kép).

8 (9). A szárnyfedk ibolyaszínek, a közterek simák és egysze-

ren pontozottak, a barázdákat egy sokszor megszakított

jDontsor jelzi. A hímvessz alakját a 7. kép mutatja. Hossza :

cT 18— 16 mm., Q 14—17-5 mm. — Közép-Európa. — var.

aeriiginosus F.

9 (8). A szárnyfedk közterei ránczosan pontozottak. — var.

píjrenaeus Chaep.

10 (7). A csápok nagyon gyengén vagy csak a csúcs felé kissé

féssek. Az eltör háta srbben és erteljesebben ponto-

zott mint a törzsfajnál. A szárnyfedk barázdásan ponto-

zottak, a közterek többé-kevésbé domborúak.

11 (12). A csápok csak a csúcson kissé féssek (3. kép). A szárny-

fedk zöldek, a csúcson némel3díor bíboros fénjmyel, vagy
egészen ibolyaszínek, a közterek ránczolva pontozottak.

A hímvessz alakját a 8. kép mutatja. Hossza : cf 10—12-5

mm. — Bosznia. — var. hosnicus Apfb.

12 (11). A csápok gyengén féssek (2. kép). A szárnyfedk mindig

zöldek, a közterek egyszeren pontozottak. A hímvessz
alakját a 9. kép mutatja. Hossza: o^ 10— 12 mm., $ 11—13
mm. — Déli Kárpátok : Vulkán-szoros, Fogarasi-havasok,

Bihar-hegység. — var. transsylvanicus Szomb.

A Corjjmbites ciipreMs törzsalakja Magyarországon elég ritka,

itten az egyszín fémfénjái szárnyfedkkel biró és nagy eltcrjedés
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2.

5.

1. Corymhites cupreus F. var. aeruginosus F., 2. var. transsylvanicus Szomb.

3. var. bosnicus Apfb., 4. Elater ferrugatus Lac. cf , 5. E. saiiguineiis L. cf

és 6. E. satrapa Kiesw. csápja. — 7. Corymhites cupreus F. var. aernginosus

F., 8. var. hosnicus Apfís., 9. var. transsylvanicus Szomb., 10. Agriotes incogni-

tns ScHW., 11. A. sordidus III., 12. Cryptopliypnus tenuicornis Germ., 13. Cr,

pulcliéllus L. és 14. Cr. sahulicola Boh. hímvesszeje.
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fajváltozatai helyettesítikj a melyek közül a var. aeruginosiis a Tátrá-

ban, a var. transsylvanicus a Déli Kárpátokban és a Biharhegységben

fordul el. Átmeneti alakok gyakran találhatók.

7. C. (Anostirus) purpureus Poda. — Elfordul az erdszélek,

virágzó bokrain és fáin, valamint dudvás növényeken.

var. panmicostatus Buyss. — Mindig élénk bíborvörös, a szárny-

fedk harmadik köztere a tövén ersen kiemelked. Eddig csak

Francziaországból (Gavarnie) ismertük, de Magyarországon (Budai

hegyek) is elfordul. Faunánkra új.

8. C. haemapterus Illig. — Vulkáni szoros (Csiia).

9. C. castaneus L. — Fenyháza (Gurányi).

10. C. (Actenicerus) siaelanclicus Mull. {tesselatus Fabr, nec L

)

— Linné tesselaius-Si és Prostenion Iwlosericeus Oliv. azonosak, a mint

az az eredeti leírásból is látható.^ Ezek alapján tesse/aí?<s L. nem állhat

siaelanclicus Mull. helyett, a mint az a Cat. Col. Europae etc. 1906-ban

áll, hanem a késbbi Prosternon Iwlosericeus Ol. helyét kell elfoglalja.-

A C. siaelandiciis-t nedves helyeken, különösen patakok men-

tén találtam Mentlia aquatica, Síjmphyhim hiherosum és Ranunciiliis-on..

Selatosomus Steph.

11. S. impressus F. — Alsó-Lechnicz.

var. alpicola Szomb. — Fekete vagy feketés-barna, felül- alul

fémfény nélküli. — Trencsén megye (Nemz. Múzeum), Tátraszéplak

(Wachsmann).

12. S. ampUcoUis Germ. {pyrenaeus Cast).

A S. pyrenaeus'i elször Bielz említi (Verh. u. Mitth. Sieben-

bürg. Ver. f. Naturw. XXXVII, 1887, p. 74) Brassó vidékérl. Ez az.

adat eddig nagyon kétesnek tetszett. A Nemzeti Múzeum gyjtemé-

nyében találtam egy példányt az Oasa-ról (Kudzsiri havasok, Vángel),

melyet teljes határozottsággal nem tudtam az amplicotUs {pyrenaeus)-\\oz-

sorolni, mert néhán}^ pontban attól eltért. Közben találtam Qgj ugyan-

olyan példányt Erdélybl Deubel Frigyes úr anyagában és néhánj'-at

az Abruzzokból (Paganetti) a Nemzeti Múzeum gyjteményében.

Ezen példányok megvizsgálása arra a meggyzdésre juttatott, hogy

a magyarországi és az olaszországi példányok nem azonosíthatók a

spanyol amjjUcollís-saÁ^ hanem egy átmeneti alakot képeznek a S. aeneus

és ampjlicollis között.

A S. aeneus ugyanis abban tér el az a)nplicoUis-ió\ hogy az

eltör háta kissé laposabb, egyes példányoknál azonkívül kissé

hosszabb is és felülete finoman és szétszórtan pontozott. A tipikus

1 E. tesselatus L., Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 406. — E. thorace obscure

acneo, elytris fuscis : maculis pallidioribus confcrtis iinguibus rubris.
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<im])licollis eltora elég srn és erteljesen pontozott, az egyes pon-

tok csak kissé kisebbek mint a közterek ; azonkívül a szárnyfedk
ersebben kerekítettek és a barázdák sokkal mélyebbek. A S. aeneus

mindig" fémfény, ellenben az amplicollis mindig- fekete vagy ritkán

szurokfekete, némelykor azonban fémes fénynyel. Az amplicollis

magyarországi és olaszországi példányainak eltora alig vagy kissé

«r?ebben pontozott, mint az aeneus-rík\. Ezen j)éldányok különösen

a feketelábú aeneus var. germanus-hoz nagyon hasonlóak, annál is

inkább, mert ezen fajváltozat egyes példányai nem ritkán nagyon
sötétek, majdnem feketék.

Én nem kételkedem abban, hogy a S. amplicollis és aeneus a

legközelebbi származástani kapcsolatban állanak egymással.

Már BuyssoN említi ezt a két faj között álló alakot, amikor

mvében (Fauné Gallo-Rhénane. Elaterides. 1894, p. 94) írja : „Pro-

notum un peu moins densément et fortement ponctué, intervalles des

points luisants", anélkül azonban, hogj'' ezen alaknak külön nevet adjon.

Én ezt az \\^y származástani, mint rendszertani szempontból

érdekes közbens alakot Selatosomus amplicollis var. Buyssoni-nebk

neveztem el.

A S. amplicollis var. Buyssoni-t Magyarországból : Brassó (Bielz,

Deubel) és Olaszországból : Mt. Arazecca az Abruzzokban (Paga-

>iETTi) ismerem.

13. S. cruciains L. — Pilisheg}^^ Szár (Götzelmann), Bakony
(Csíki), Debreczen (Török, Csíki).

14. S. glohicollis Germ. — Ezt a fajt Magyarországból eddig

-csak a budapesti Hárshegyrl (Kuthy) ismertük, újabban Deubel

Brassónál is gyjtötte.

15. S. (Neoj)ristilopJms) depressus Germ (insitivus Germ.) — Czin-

kota (SzoMB.), Kismaros (Gützelmaniv^), Csurgó (Kuthy).

JProsternon Latu.

16. Pr. tesselatus L. liolosericeus Oliv.) — Lásd a szinonimikai

megjegyzést Corymbües siaelandicus MüLL.-nél.

17. Pi\ chrysocomus Germ. — Budapest, Kismaros Götzelmann).

Sericus Eschsch.

18. S. brunneus L. — Nagy-Sitke (Horváth), Radna-Borberek

(Götzelmann), Fogára sí havasok (Nemz. Múzeum).

19. S. siibaeneus Redt. — Horvátország (Nemz. Múzeum).

Agviotes Eschsch.

20. A. acuminaius Steph. (sohrinus Kibsw.) — Nagyszeben

(Coll. Fuss).
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Elég" gyakori és színezdésre nézve iiagj^on változó. A Nag-y

Alföldrl származó j)éldányok feketésbarnák, világosabb vagy sötétebb

sárgás-barna szárnyfedkkel és egy sötétebb sávval a varraton. A Fuss

által Nagyszeben vidékén gyjtött példányok eltora, szárnyfedi és

alsó oldala egyszín sárgásbarna.

2i. A. palUdulus Illig. — Ritka. Ezt a fajt Hidegkúton Melittis-

melissophyllum- on gyjtöttem.

22. A. sorclidus Illig.

Speiser Ferencz úr Kalocsáról említette az A. LairJiartingi Gredl.

nev fajt, ezt az adatot kétesnek tartottam, amiért Speiser úrtól.neve-

zett példányt megvizsgálásra elkértem, a mit a legnagyobb szíves-

séggel meg is tett és az állatot elkldötte. így megállapíthattam,

hogy az nem A. Laichartingi^ hanem A. sorclidus volt, elbbi faj tehát

faunánkból törlend.

A hími'/arszerv megvizsgálása minden kételyt kizár. A hím-

vessz forcepsének kampója jelleg-zetesen kifejldött (11. kép), míg az

A. Laicliartingi-xié\ teljesen hiányzik. Azonkívül az A. sordidus-nál a

vezetéket jól látható finom hártya borítja.

23. A. incognitus Schwarz.

A M. Nemzeti Múzeum gyjtemén3''ében A. x^ilosus. név alatt

néhány példányt találtam, mely pontosabb megvizsgálásra incognitus-

nak bizonyult. Azóta több példányt láttam és magam is gyjtöttem

néhányat. Ez a faj eddig csak Spanyolországból (Arragonia, Carta-

gena) volt ismeretes és így Magyarország faunájára új.

A. incognitus nagy, széles és ersen domború. Szennyes-sárga

vagy világos barnás-vörös. A fej nagy, ersen domború, srn és-

gyengén ránczolva pontozotf, a fejpaizs elül megvastagodott. A csápok

elég hosszúak, a hímek csápja 1 vagy V-i^ ízzel túlterjed az eltör

hátának hátsó szögletein, a nstények-é épen hogy eléri azokat

;

a 2. és 3. csápíz megnyúlt, a 2. íz alig hosszabb vagy olyan hosszú

mint a 3. íz. Az eltör háta olyan hosszú mint széles, elrefelé gyen-

gén kiszélesed, ersen domború, srn és erteljesen pontozott, az.

elüls szögletek ersen kerekítettek, a hátsók tarajosak, kissé lapí-

tottak és kevéssé széttartók, a kozéiDvonal majdnem az elüls sze-

gélyig terjed. A szárnyfedk kissé szélesebbek mint az eltör háta

elül, hátrafelé kiszélesedk és az utolsó harmadban kerekítve kes-

kenyedk : a pontsorok jól láthatók, a közterek finoman és gyengén
ránczolva pontozottak, sárgás-szürke rövid testhez simuló szrözettél

fedettek, a szrözet a váltakozó közterekben kissé, sokszor alig lát-

hatóan srbb. A hátsó csípk kifelé fokozatosan keskenj^edk.

A hímvessz alakját a 10 kép mutatja. Hossza 12-5— 13 mm., széles-

sége 2-6—3 mm.
Az A. incognitus- 1 a következ termhelyekrl ismerem : Buda-
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jDest, Rákos (Xemz. Múzeum), Rákosfalra (Ctammel), Cziiikota, (Szom-

batéy), Csepel (Diexer).

Lridins Laté. (nec Eschsch.)

24. L. femujineus L. var. occitanicus A'ill. — Lotriora-völgy (Csíki).

Adrastus Eschsch.

25. A. linihaíns Fabr. {niticlulus Marsh., nlmcola Rey, porrecti-

frons Gozis).

var. a'xülaris Er. — Szováta (Csíki).

26. A. lacertosus Er. Péczel (Kuthy), Peszér (Wachsmaxx),

Simontornj^a (Horváth), KüküUszög', Dicsszentmárton (Csíki).

27. A. palJens Fabr. (jjusíUus Herbst nec F.)

var. laterális Herbst. — Pápa (Wachsmaxn), Szurduk-szoros

(Csm).

var. PaykuUí Szomb. (limbatus Payk. nec. F.) — Szeged (Kuthy-),

Deliblat (Kertész), Dicsszentmárton (Csíki).

28. A. rachifer Fourcr. — Dicsszentmártoii (Csíki), Xovi

(Horváth).

ni. nemzetség : Cardiophorini.

Cvyptohypmis Eschsch.

Gahan, Ént. Monthly Mag-az. XLIII, 1907, p. 122.

29. Cr. tenuiconiís Germ. — Németországból, Francziaországból,

Ausztriából és Oroszországból (Jarosla^v, Kasán) volt ismeretes.

Ujabban Dr. Brancsik Trencsén vármegvében^ és Wachsmax^' Buda-

pesten gyjtötte. Faunánkra új.

Cr. tenuicoriiis Germ. fekete, sötétzöld fémfénynyel és rövid

finom szürkés-sárga vagy ritkán vöröses-sárga szrözettél. A csápok

barnások, els ízük sárgás-vörös, a lábszárak és a lábfej vöröses-

sárga. A fej gyengén domború, srn és finoman pontozott, a közé-

pen kissé benyomott. A csápok gyengén fürészesek, második ízük

kissé megnyúlt, kissé rövidebb mint a harmadik íz. Az eltör háta

olyan hosszú vagy alig hosszabb mint széles, domború, srn és

finoman pontozott, a hátsó szögletek rövidek, hegyesek, kissé kifelé

iránjmltak A szárnj'^fedk szélesebbek mint az eltör hátának töve,

kétszernél kissé hosszabbak raint szélesek, a varrat felé lapítottak,

a hímeknél hátrafelé kissé kiszélesedettek, a nstényeknél párhuza-

mos szélek, a közepük mögött keskeuyedk
;

pontozottan barázdá-

sok, a barázdák elül élesebbek, a belsk finoman és sürün, a szélsk

ersebben pontozottak. A hímvesz alakját a 12. kép mutatja.

Hossza 4—4'5 mm., szélessége 1— 15 mm.
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30. Cr. sabulicola Boh.

A Cr. pulcliellus és sabulicola fajokat a legtöbb szerz azono-

soknak tartja, igy Buysson a pulcliellus ' hímjének, Reitter pedig a

imlcliellus var. exiguus nstényének tartja a Cr. sabulicola-t Mindkét

esetben ^j tnik, mintha dimorph ivarral volna dolgunk Már

Gahan említi, hogy ez nem áll és magam is azon a nézeten vagyok.

A Cr. sabulicola jó faj, melynél a viszonylagosan keskeny és hosz-

szabb eltör hátának hátsó szögletei mindkét nemnél összetartok.

A test is nagyobb és nyúlánkabb mint a x>idchellus-é. A hímivar-

szerv is mutat különbséget, igy a sabulicola forceps-e (14. kép) sok-

kal erteljesebb és rövidebb, a hímvessz pedig hosszabb mint a

pulcliellus-Q (13. kép). Még megemlíthetem, hogy a hímek sokkal

ritkábbak mint a nstények.

Termhelyei : Budapest, Újpest, Aquincum (Götzelmann),

Rimaszombat (Bolkay).

31. Cr. (Quasimus) minuiissimus Germ. — Rimaszombat (Szabó).

IV. nemzetség : Elaterini.

Porthiuidius Germ.

32. P. austriacus Schrnk. — Hidegkút, Gödöll (Szombathy).

Anchastus Lec.

33. A. acuticornis Germ. — Isaszeg (Kuthy). Eddig faunánkból

csak Nagyszeben (Fuss) vidékérl volt ismeretes.

Elater L.

Ezen nem fajai aránylag kis morfológiai különbséget mutatnak,

azért nehéz is azoknak szétválasztása. Eddig a fajokat leginkább a

szín szerint különböztették meg, miáltal azonban a rokonsági viszo-

nyok alig jutottak érvényhez, így közel rokon fajok a rendszerben

egymástól távol, viszont olyanok, amelyek között semmiféle köze-

lebbi kapcsolat nem volt, egymás mellé kerültek, rokonoknak tar-

tották. Egy, a fajok származástani rokonságán alapuló osztátyozás

más alapOn kell történjék. Megkiséreltem egy ily osztályozást meg-

lehetsen áldandó morfológiai bélyegek alapján keresztülvinni.

1 (10). Az eltör háta olyan széles mint a szárnyfedk, a majdnem

mindig kifelé hajló hátsó szögletektl elrefelé kerekített

vagy kissé kiszélesedett, ez esetben azonban a hátsó szög-

letek eltt kissé öblös. A harmadik csápíz jóval hosszabb

vagy kétszer oly hosszú mint a második íz.

2 (9). Az eltör háta hátul kissé gyérebben pontozott mint elül.
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3 (6). Az eltör háta ránczolva jDontozott, a korong-oii a köz-

terecskék keskenyebbek mint a pontok. A lábfej erteljes,

a neg"3^edik lábfejíz sohasem kétszer oly hosszú, mint széles.

4 (5). A hátsó lábfej negyedik íze nem hosszabb mint széles. —
I. csoport. (Ide tartozik: E. quadrisignatus Gyllh.)

5 (4). A hátsó lábfej negyedik íze hosszabb mint széles. —
II. csoport. (Ide tartozik: E. sanguineus L., cinnabarinus

EscHSCH. és a Magyarországon el nem forduló E. coeno-

bita Costa).

6 (3). Az' eltör háta korong-jának nagy pontjai között lev tér

olyan széles vagy kissé szélesebb mint a pontok. A lábfej

keskeny, a hátsó lábfej negyedik íze majdnem vagy két-

szer ol3^an hosszú, mint széles. — III. csoport.

7 (8). A fej pontjai között lev terek ránczokat képeznek és a

pontozottság majdnem kétszer oly sr mint az eltör

hátának elüls részén. — III a, E. sanguinolenüis rokonjai.

(Ide tartozik : E. sanguinolenüis Schrnk., pomonae Steph.,

satrapa Kiesw.)

8 (7.) Az eltör háta gyengébben vagy finoman, a fej alig srb-
ben és ersebben pontozott mint az. A pontok közötti terek

a fejen simák, sohasem ránczoltak, az eltör hátának

elüls részén szintén simák. — III b, E. nigroflavus rokon-

jai. (Ide tartozik : E. nigroflavus Goeze, elegantulus Schönh.,

ferrugains Lac, elongafidns Fabr.)

9 (2). Az eltör háta elrefelé kissé kiszélesedett, egész felületén

egyformán, sokszor srbben, hátul alig gyengébben pon-

tozott. — IV. csoport. (Ide tartozik: E. aeiliiops Lac,
nigerrimus Lac, praeustus Fabr., balteatus L., tristis L.)

10 (1). Az eltör háta elrefelé jól láthatóan kerekített, kiszélese-

dett, szélesebb mint a szárnyfedk töve, a hátsó szögletek

hátrafelé vagy kissé befelé irányultak. A test alakja

Melanotus-szer.

11 (12). Az eltör hátának hátsó szögletein egyetlen él emelkedik

ki. A melll varratja! elül befelé hajlók. — V. csoport.

(Ide tartozik : E. sinuatus Germ., rufíceps AIuls., erytliro-

goniis j\íüLL., nigrinus Payk.)

12 (11). Az eltör hátának hátsó szögletein ketts élecske van.

A mellt varratjai meglehets egyenesek. — VI. csoport^

Ectamenogonus Buvss. (Ide tartozik : Megerlei Lac. [Montan-

doni BuYss., melanotoides Reitt.])

Ezen csoportok közül a II. és III. a hímek ivari dimorfizmusa

által tnik fel, niel}'" a csápok erteljesebb alakja és a harmadik
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csápíznek a negyedikhez való viszonyában nyilvánul. Ezen csopor-

tok rendes (nem dimorfj példányainál a harmadik csápíz szintén

visszás kúpforma, vöröses -barna,* époly kevéssé ersen pontozott,

mint az els két íz és fénjdbb, mint a többi íz. A nstényeknél a

csápok époly fejldések, azzal a különbség'g'el, hogy a harmadik

csápíz aránylag rövidebb (4. kéj)) mint a hímeké. A dimorf hímek-

nél ellenben a harmadik csájDÍz kiszélesedik, époly ersen pontozott

mint a többi íz és époly kevéssé fényl mint az els íz ; a csápok

azonfelül ersebben fürészesek (5. kép). Ilyen csápképzdést a 11.

csoportban ritkán, a IIL csoportban, különösen azonban az

E. sanguinolentiis rokonainál gyakran találunk. Sok esetben a har-

madik csápíz egyszersmind, ellaposodik, a nstényeknél kiszélesedik,

a csápok azonkívül némelykor ersebben fürészesek. E. satrapa nál

a kúpalakú harmadik csápízbl, épúgy mint a negyediknél, egj
lapított háromszögalakú íz fejldött ki (6. kép). Mindkét íz nagyság-

ban is meglehetsen egyforma. A nstényeknél a harmadik csápíz

hasonlóképen, de neni oly ers mértékben kifejldött.

Az E. quadrisignatus Gyllh. csápja, mely az E. satrapa

KiEsw.-éhoz mutat hasonló szerkezetet nem sorolható ebbe a cso-

portba, mert az eltora más alakú, lábfeje pedig erteljes, ú^y ^^OoT

csak az E. sangiiineiis rokonságával van némi kapcsolatban.

E. quadrisignahis és satrapa levezethet ugyan egy közös törzs-

alaktól, mely hajlandóságot mutatott a híaiek diraoríizmusához és

melynél a fejldési folyamat párhuzamos irányban egyrészt a

quadrisignatus, másrészt a satrapa keletkezéséhez vezetett.

Az E. nigroflavus rokonainál (III b csoport) ez a tünet már
nincs meg, úgy hogy ez a csoport mintegy átmenetet képez a már
tárgyalt III a csoporttól az V. csoporthoz. Ez az összeköt sorozat

azonban többszörösen megszakított, úgy hogy a legközelebbi rokon

fajok összefüggését nem tudjuk magunknak oly tisztán elképzelni

mint az E. satrapa-\\k\. Nag^^-obb anyag megvizsgálása alkalmával

g3^'akran ol^'-an a széls fajokhoz tartozó példánj^okat is találmilc,

melyeknél a jellemz tulajdonságok kevésbé állandóak. így különö-

sen az E. elongatulus Fabr. között találunk otyan példányokat, me-

lyeknél az eltör háta a hátsó szögletek eltt nem öblös, a hátsó-

szögletek pedig többé-kevésbé hátrafelé irányultak ; ezen eltérések

miatt ez a faj majd a II., majd az V. csoporthoz közeledik.

Az Ectamenogonus alnem a többi csoportból szintén nem élesen

elválasztott, minthogy az eltör háta hátsó szögleteinek, a csápoknak

és a mellt varratjainak feltn kialakulását könnyen tudjuk meg-
magyarázni. Az eltör hátának hátsó szögletei az összes Elater-

fajoknál erteljesek, srn és ránczoltan pontozottak, a közterek ennél-

fogva ránczokká redvücáltak. Ezek a ránczok egy többé-kevésbé lát-
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ható vonalat alkotnak, a melybl azután a küls él fejldik ki. Ha-

vaiamely Elater-ÍR,^ példányaiból nagyobb mennyiségt vizsgálunk

meg", akkor valószínleg találunk olyan példányokat, melyeknél a

hátsó szögietek küls élét felismerni véljük. ^ Az V. csoportnál a har-

madik csápíz majdnem vagy teljesen megegyez a második ízzel.

A mellt varratvonalai az Ectamenogenus-nkl eg3^enesek, a mi külön-

ben az elmondottakkal nem áll ellentétben, minthogy a varrat befelé

hajlása ha nag3'on g^^enge is, de az V. csoportnál is meg van. Az
Ectamenogenus alnem látszólagos eltérése ezáltal érthet és rokonsága

az V. csoporttal valószín lesz.

34. E, aatrajM KiEsw. var. dihaplnis Schioedte [dihaplioides Buyss.,-

forticornis Schwarz).

A lí. és III. csoportba tartozó fajoknál kétféle hím fordul el.

Az egyik alaknál a harmadik csápíz rendes alakú és nagyságú, a

másiknál azonban szélesebb lesz, azonban kúpforma marad. Ezt a

jelenséget már Candéze (Monogr. Élat. II. 1859, p. 444) és Reitter

(Ent. Nachr. XV, 1889, p. 110) észlelte, a miért mindkettjük az

E. satrapa KiES\v.-t az E. cinnahnrinus EscnsoH.-al tartották azonos-

nak. Csak BuYssoN (Fauno Gall.-Rhén. Elat.) választotta el újra a

két fajt,^ a mit mostan magam is megersíteni tudok.

E. satra2)a-uál a harmadik csápíz nem visszás kúpforma, hanem

úgy mint a negyedik íz összenyomott és háromszög. A szájszervek

morfológiai tulajdonságainak megvizsgálása is arról gj^zött meg,

hogy az E. satrapa nem dimorf jelenség, hanem egy jól körülírt faj,

mely nem az E. cinnaharinus Escnscn.-al, hanem E. pomonae SxEPH.-el

rokon. Ugyanezt megersíti az eltör hátának pontozottsága és az-

ivarszervek szerkezete.

A tévedést valószínleg az okozta, hogy a szerzk egy olyan

saírapfí-ustényt láttak, melynek harmadik csápíze époly ers kifej-

ldés volt mint más dimorf hímeknél. Az E. satrapa hoz tartozik

mint szinonim E. forticornis Schw., melynek leírása — eltekintve

attól, hogy a szrözet ennél fekete és nem sárga — amazéval telje-

sen megegyez. Utóbbinak megfelel azonban egy fajváltozat, ugyanis

a satrapa var. dihaplms Schioedte.

Termhelyei : Budapest (Kuthy), Hidegkút (Szombathy), Pilis-

marót (Csíki), Kismaros (Meusel), Mária-Besny (Fodor), Isaszeg

(Nemz. Múzeum). Elfordul azonkívül Dél-Magyarországon, a Rhilo-

Daghban és a Balkán hegységben (sec. Schwarz).

1 Ennek az élnek a kifejlettsége a Ectamenogenus alnemnél is hatá-

rozatiam benyomást tesz.
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V. nemzetség : Athoini.

Harminius Paiem.

35. H. vndulatus De Geer. — Fenj^háza (Gurányi), Barlang-

liget (SzÉPL-GETi), Radna-Borberek (Csíki).

var. bifasciatus Gyllh. — Fenyháza (Gurányi).

Athous EscHscH.

36. A. niger L. var. scrutator Hbst. — Német-Bogsán (Merkl),

Nagyszeben (Csíki).

37. A. {Haplathous) Zebei Bach. — Német-Bogsán (ÍVTerkl.)

38. A. austriacus Desbr. — Mezhavas, Cserepesk, Radna-
Borberek, Kózsa (Csíki), Akna-Szlatina (Horváth).

39. A. {Eiiplatlious) cavus Germ. — Velebit (Pável), Arbe,

Spalato (Horváth).

40. A. {Grypatlious) discrepans Szomb. (Ann. hist.-nat. Mus. Nat.

Hung. VIII, 1910, p. 588).

cf. Fényl, barna vagy sötétbarna, a csápok, az eltör, a mellt
varratjai, a szárnyfedk (a mellfedvel) és a lábak sárgás-barnák.

A szrözet nagyon finom, alig látható, testhez simuló, az eltör háta

korongján oldalról befelé irányuló. A fej nagy, kevéssé domború,

srn pontozott, a szemekkel együtt többé-kevésbé keskenj^ebb mint

az eltör háta elül, a homlok kissé homorú, az elüls széle ersen
elrehúzott, a fejpaizsnál kissé túlterjedvén, elül szélesen lemetszett.

A csáj)ok erteljesek, az eltör hátának hátsó szögleteit épen elérik,

a második csápíz nagyon kicsinjT-, olyan hosszú mint széles, a har-

madik íz alakra és nagyságra nézve a negyediknek megfelel. Az
eltör háta olyan hosszú mint széles, srn és ersen pontozott,

haránt irányban ersen domború, elrefelé kiszélesedett, oldalt fel-

hajló, a középen elmosódott hosszanti barázdával, a korong közepén

gyengén benj^omott, a hátsó szögletek eltt kissé öblös ; az elüls

szögietek gyengén elrehúzottak, a hátsó szögletek nagj^on rövidek,

rézsútosan befelé lemetszettek. A szárnyfedk tövükön kissé széle-

sebbek mint az eltör háta, hátrafelé ersen kiszélesedk, az oldalak

egyenesek, hátul hirtelenül kerekítettek, a pontozott barázdák finomak,

a csúcson gyengén benyomottak, a szélsk alig erösebben pontozt)ttak

mint a belsk, a közterek laposak, srn és nem erteljesen poiito-

zottak. A lábak rövidek és vaskosak, a harmadik lábfejíz meglehe-

tsen kiszélesedett, a negyedik íz sokkal kisebb mint az, o\yín\

hosszú mint széles. Hossza 10 mm., szélessége 2-2 mm.
$. Az eltör háta és a szárnyfedk a csúcs felé ersen, sokkal

ersebben, mint a hímeknél, kiszélesedettek.

Termhelyei : Velebit (Pável), Arbe (Horváth).
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Ez a faj úgy látszik a Grypathoiis Sénaci Buyss.-nal rokon ; de
attól eltér szítiezdése, erteljesebb testrilkata, az eltör hátának és

a szárnyfedk alakja által stb. Gr. picipennis Reitt.-íI is könnyeix
mee'különböztethet.

Különfélék.

Az Eilicrinia trinotata 3Ietzn. újabb termhelye. — Ennek a

hazánk faunájára új (Rovartani Lapok. XVIII, 1911, p. 93) és egy-

szerségében is szép lepkefajnak valódi hazája Ázsia nyugati és a
Balkán keleti része, tjgj látszik azonban, hogy ez a faj nálunk is-

kezd tért foglalni, a mennyiben az Alföldön, Szarvason, két egymás-
után következ évben fogtam. Ebbl továbbá arra is lehet következ-

tetni, hogy a második évben talált példány az elbbi évieknek iva-

déka s hogy meghonosodására nálunk is kedvezek a feltételek.

Jegyzeteim szerint 1910-ben május 10, 15 és 27-én összesen négy
példányt, 1911. évi május 11-én pedig egy példányt fogtam kerítésen

és eresz alatt ajtófélfán vagy ablakfán ülve. Nyári alakját (aesiiva-

Rbl.) eddig nem találtam. Kíjrtösi József.

Apion gracilipes-7'öl. — Dr. Kaufmann Ernü a „Rovartani

Lapok" f. évi els számának 5. lapján foglalkozik ezzel a fajjal,

amelyrl azt hiszi, hogy csak az Apion flvipes faj változata. Ugyan-
ezt a nézetet vallotta Kraatz is (Berl. Ént. Zeitschr. 1857, p. 178),

míg SomLSKY (Káf. Europa's. 38, 1901, p. 79 a) és legújabban az

Apiouidák kiváló speczialistája Wagner (Deutsche Entom. National-

Bibliothek. II, 1911, p. 96) is annak faji önállóságát bizonyítja.

Wagxer idézett helyen ennek az állatnak részletes leírását adja s

kimutatja, hogy a hímvessz alkatát illetleg olyan nagy különbség*

van a két faj között, hogy azok összetartozandósága teljesen kizárt.

Ug3^anezt bizonyítják a tenyésztési kísérletek is. Az Apion gracile

csak TrifoUum meditün-on él, míg az A. flavipes nem válogatja a

lóherefajtát. Svájczban az A. í/rac^7y;í's közönséges, de ismeri Wagner
még Bajorországból, Oroszországból, Stájerországból és Magyar-
országból (Újpest, Bakony, Brassó) is. Wagner megjegyzi, hogy
Kaufmann példánya valószínleg egy Apion nigritarse lesz, melynél

a csáp sárga, csak a bunkó fekete vagy szurokbarna. Az A. flavipes

ostorízei már a 3. íztl kezdve fokozatosan sötétebbek lesznek, csak

egynéhány korzikai példánynál észlelte, hogy csak a csápbunkónak

a csúcs felé es fele sötétebb. Végül kívánatosnak tartaná Wagner,
ha Kaufmann TrifoUum mediiun-ow keresné az A. gracilipes-i és-

azután közölné megfigyeléseit. Csna Ern.
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Irodalom.

a. Biclihardt : Beitráge zur Kenntnis der Histeriden YI.

(Entom Blátter. VII, 1911, p. 107-113),

Több európai és afrikai új faj leírásán kivül, szerz czikkébeii

kimutatja, hogy a Dr. Petri-íI Ahraeus Zoppae név alatt kapott állat

Abraeus parvulus Aubé nak bizonyult, ez faunánkra új. A Zoppa bir-

tokában lev Ahraeus Zoppae Penecke tj^pusának, melyet az illet

az erdélyi Várhegyen gyjtött, megvizsgálása alapján pedig megálla-

píthatta, hogy az nem más mint az Ahraeomorplms minutissiinus Reitt.,

melj^et szerzje a Kaukázusból írt le. Csíki.

*

H. JEggers: Beitráge zur Kenntnis der Borkenkáfer. (Entom.

Blátter. VII, 1911, p. 119-123),

Szerz leírja hazánkból, Oravicza vidékérl a Hylastes Gergeri

nev új szúfélét, mely a H. decumanus rokonságába tartozik, továbbá

a herczegovinai Metalka- szorosból a CrypliaJus piceae var. orienlalis-\,

azután a Críjpim-gus numidicus balkáni formáját var. ahbreviatulus név

alatt, utóbbi Herczegovinában (Mostarsko Blato), Attikában (Penteli-

con) és Syra szigetén fordul el. Faunánkat gyarapítja még az

Eccopíogaster ensifer Eichh., melyet Apfelbeck Ludbregen és a Piiy-

oplithorus Hensclielí Seitn., melyet Boszniában Rujste-n és a Prenj

planinán gyjtött. Csíki.
*

JEdm. Reitter: Über die Fárbungsvarietáten von Necrp-
phorus vestigator Herschel und antennatus Reitt

(Wiener Entom^. Zeitg. XXX, 1911, p. 106).

A Necropliorus interruptus SxEPH.-nek azt az alakját, a mely

olyan mint a N. antennaius ab. Mstrimacnlatus szerz ab. irinoiatus-

nak nevezi, ez elfordul Horvátországban és Kelet- Szibériában.

Csíki.

Josef Breit: Beitráge zur Kenntnis der europáischen Coleo-

pteren-Fauna. (Wiener Entom. Zeitg. XXX, 1911,

p. 108—115).

Szerz czikkében több Magyarországra vonatkozó adat is fog-

laltatik. Az Anoplithalmus pilifer Ganglb. a Treskavica planina-n is

elfordul. Harpalus saxicola Dej. Magyarországon is található, term-
helyei Orsova és a Fert-tó partja. Az Amara proxhna Friv. {=^ Arpádis

CsiKi), melynek újabb szinonimája az A. pindica Apeb. Boszniában

(Maklen-szoros) is található. Boszniában (Prozor) elfordul az Amara
croaiica Ganglb. is. A Pierostkhns tarsalis Apfb.-í szerz a Fert-tó
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mellett is gyjtötte. Ptcrosiichiis copliosoides Dej. szerz szerint csak

a C2/Hnf?ríc?(s Hbsx. varietása. Ugyancsak a Fert-tó vidékén fordul el
az Agonum Holdhausi is, Boszniában a Zyras confragrosus Hoch, (Bje-

lasnica) és Bihar vármeg3^ében a Liocles Brandisi. A Cerneriiica pla-

nina (Bosznia) egyik barlangjából írja le szerz az Adelopidius Kuchtae-i

és a három Adelojjidius-ísij részére meij;határozó knlcsot ad. Nem hihe-

tem el szerznek azt az állítását, hogy a Masfigiis dahnatinus Heyd.

Dél-Mag3"arországon, Xémet-Bogsán környékén is elfordul, hogy
Bosznia észak-keleti részében (Majevica planina) található, azt azon-

ban már nem 'vonom kétségbe. Sopron megyében gyjtötte Moczarski

az eddig csak Dél Oroszországból és a Kaukázusból ismeretes Micri-

dmm vitiatum Motsch. nev Trichopterygidát. Xyitra megyében el-
fordul a Laemoplüociis Kraussi Ganglb, és Herczegovinában (Duzi) a

Saperda qiiercus Charp Csnvi.

Victor Stiller: Meine Höhlenexkursionen im kroatischen
Montangebiet, (Col.) (Deutsche Entom Zeitschr. 1911,

p. 467—475).

Szerz ismerteti a lokvei jégbarlangot és abból a következ
barlanglakó vak bogarakat említi : Anoplithalmus Büimeki likanensis^

A. hirtus StiUsri Gaxglb., Bailnjscia acuminata Mill., Lepioderus Ho-
Jiemvarti Schmidt., Astagobius angustatus Schmidt. és Paraproinis sericeus

ScHMiDT. Ezek közül az AnopMítalmns Jiirtus Stülcri egy j állat, melyet

szerzje azonban ezideig még nem írt le, a Leptoderus Holienn-arilii

és Bathyscia acuminata pedig faunánkra újak. Csíki.

Társulati ügyek.

JÉrtesítés ! — Értesítjük t. tagtársainkat, hogy társaságunk a

nyári szünet utáni els ülését szeptember 16-án tartja.

Kérelem tagtársainTchoz ! — Kérjük azon tagjainkat, a kik a

folyó évi tagdijat (10 Kor. és 2 kor. az oklevélért) még be nem
fizették, hogy azt mielbb a társaság pénztárosa (Dr. Kertész Kál-
mán — Budapest^ VIII., Magyar Nemzeti Múzeum) czímére beküldeni

szíveskedjenek. [Megjegyzend, hogy a kik a „Rovartani Lapok" -kat

nem mint a Magyar Entomologiai Társaság tagjai kapják, az el-
fizetési dijat (8 kor.) úgy mint eddig is, a folyóirat kiadója — Csíki

Ern múzeumi r, Budapest, VIIT., Magyar Nemzeti Múzeum czímére

küldjék be].
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S. 113. — K. Szomhathy : B e i t r á g- e z u r K e n t n i s s d e r
ungarischen E lat er idén. (Mit 14 Abbildungen). — Ver-
fasser publiziert seine unter obigem Titel in den „Annales hist.-nat.

Musei Nationalis Hungarici" Vol. VIII, 1910, p. 575—589 in deutscher
Sprache erschienene Arbeit nun auch ungarisch. VVir verweisen
alsó auf obige in extenso erschienene Arbeit und gebén hier nnr
einen Kurzen Auszng über dieselbe. Verfasser führt viele neue Fmi-
dorte einzelner Arten auf und spricht über die Ergebnisse der ge-
machten Untersuchungen über einige Arten. Conjmbites cupreus tritt

in mehreren Lokalrassen auf, die morphologisch leicht zu trenneu
sind, darunter ist die var. transsylvanicus Szomb. aus den Süd-Kar-
pathen und dem Bihar-Gebirge neu. ^'elatosonius amplicollis Germ.
und aeneiis L. werden durch eine neue Form {amplicollis var. Buyssoni)

die ia den Süd-Karpathen und Abi uzzen vorkommt in engste ]3h3de-

tische Verbindung gebracht. Agriotes Laicliariingi Gredl. soUte nach
Speiser auch im zentralen Ungarn vorkommen. Ver. untersuchte das
betreffende Exemplar und konnte nach Untersuchung des mann-
lichen Genitalapparates feststellen, dass es nur A. sordidus Illig. sei.

Der bisher nur aus Spanien bekannte Agriotes incogniius Schwarz
kommt auch in der weiteren Umgebung von Budapest vor. Aus-
führlich wir der für die Fauna Ungarns neue Crypioliypnns teiiuicor-

nis Germ. beschrieben und die Verschiedenheit der oft zusammen-
geworfenen Cryptoliypnus sabidicola Boh. und pidcliellus festgestellt.

Auch sohaffte Verfasser in der Gattung Elater Ordnung. Diese
wurde in vier Gruppén getheilt und die nahe Verwandten Arten in

richtige Gruppén gebracht. Elater salrapa Kiesw. 1858 und E. forti-

cornis Schwarz 1900 sind identisch. Atlions (Grypathous) discrepans

vom Velebit-Gebirge und der lusel Arbe ist eine neue Art.

Kleine 3Iitteilungen.

S. 125. — J. Kürtösi : E i n n e u ö r e r F u n d o r t. d e r

Eilicrinia trinotata Metzn. — Dieser in West-Asien nnd iai Ost-

Balkan heimische Schnietterling wurde von Újhelyi bei Jaszenova
(vergl. Rovart. Lapok XVIII, 1911, p. 93) gefunden, Verfasser sam-
melte die Art im Mai 1910 und 1911 auch bei Szarvas.

S. 125. — E. CsiJci ;Über Apion gracilipes. — Ver-
fasser berichtet über Wagner's Artikel (Deutsche Entoni. Naiional-

Bibhothek. II, 1911, -p. 96), welcher anliisshch einer Notiz über dic-

sen Káfer von Dr. E. Kaufmann in dieser Zeitschrift (Rovartani
Lapok. XVIII, 1911, p. 5) erschienen ist.

Literatur.

S. 126— 127. Es werden Arbeiten von Bigkhardt, Eggers,
Reitter, Breit und Stiller besprochen.
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HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVIII. KÖTET. 1911 SZEPTEMBER 9. FÜZET.

. A Cicindela soluta életébl.

Irta : Bokor Elemér.

Tartózkodási hel^^emiiek, Esztergomnak környékén egészen kö-

zönséges megjelenés a Cicindela soluta. Mintegy hat. egymáshoz

egészen közel fekv termhelyet ismerek, a hol ez a csinos czingo-

lány nagy számmal fordul el. Tapasztalataim azt bizonyítják, hogy
a soluta hségesen ragaszkodik ezen termhelyekhez, mintegy si
birtokhoz s csak egészen elvétve találunk a telepeken túl is egyes

kóbor példányokat.

A termhelyeket bátran nevezhetném 5o/;íítí-falvaknak. Mer-
legesen vagy kissé ferdén a földbe vájt lakásaik csoportosan és

egészen rendetlenül íeküsznek szerteszét. Néha srn, máskor kisebb-

nagyobb térközökkel vagy egj^enként is találhatjuk ket, megesik,

hogy véletlenül három-négynek egy sorban épült a háza. E lakok-

ban húzza meg- magát a kifejlett bogár, ha az id nem kedvez,

innen leselkedik vérszomjas lárvája a tovasiet, apró rovarokra.

A kik a Cicindela soluta-t Budapest körnj^ékén (Alag, Csepel,

Rákos) gyjtik, egyhangúan azt vallják, hogy az állat a Cicindela

liyhrida Linn. társaságában a horaokbuczkákon fordul el. En ezt

csak egy termhelyen tapasztaltam. Akkor is úgy osztozott a két

faj a telepen, hogy a hyhrida magát a homokbuczkát, a soluta pedig

annak füves széleit lakta. Máskülönben mindig a gyér fvel bentt

legelkön találtam az állatot, oly helyeken, a hol csak tenyérnyi,

vagy nem sokkal nagyobb homokfoltok mutatkoztak. Akkor sem a

hybrida, hanem inkább a canipestris Linn. társaságában, noha ez itt

oly csekély számban fordul el, hogy mindig 20—30 soluta jutott

egy camjjestris-re. Nézetem szerint a soluta a középutat választja a

futóhomokot lakó hyhrida és a legelk, száraz tarlók germanica-ja, közt.

Kora tavaszszal, ha még csak ujjnyi, gyönge f borítja a ho-

mokfoltos legelket, az els melegebb napsugárra megjelenik a

Cicindela sohda is. Körülbelül április els felére tehet els meg-

jelenése. Innen kezdve száma rohamosan n, míg végre május ele-

Rnvartani Lapok. XVIU. 9. (t911. IX. 30).
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jével elérte g-yakoriságának tetpontját. Ekkor azonban már jó

arasznyi, sr f borítja a legelt, czingolányunk mindinkább ki-

szorul a homokos foltokra, vagy átcsap a ]3uszta kerékvágásba •

a magas fa gátolná t mozgásában. Május közepe felé száma ersen
megcsappan s a mityen rohamos volt megjelenése, ol}^ hamar tnik
is el. A hó végével belle már hírmondó se akad.

Mint minden más hazai czingolány, úgy a soluta is a nap igazi

gyermeke. Tevékenysége, fürgesége, egész élete a najD állásával függ

szorosan össze. Vidám élet folyik a telepen, ha derülten ragyog a

nap, minél perzselbben tz alá, annál nyüzsgbb lesz a, tömeg.

Ilyenkor a legélénkebbek, futásban és repülésben is. Ha leszállt az

alkony vagy csak felhk is borítják az eget^ csaknem mind elül,

lakába vonul vissza, a telep látszólag kihalttá lesz. Mindössze csak

egyszer emlékezem, hogy az állatot szemz esben is fogtam, akkor

különben tiszta volt az ég, csak egy esfelh-foszlány úszott fe-

jem fölött el.

Sohila--va,dászsitrsi legalkalmasabbak a déli meleg órák, körül-

belül déleltt 10-tl délután 2-ig. Könnyen zsákmányul esik, nem
mester a repülésben, túl tesz rajta a hjhrída vagy é]Dpen a campestris.

futásban pedig meg sem közelíti a germanica-t. Reiíülése közben

könnyen felismerhet. Majdnem kizárólag egyenesen repül, a mellett

alig emelkedik €gy méternél magasabbra, röpi3ál3'ája csaknem egy

szabályos parabolafél. Míg a kisebb campestris mindig szabálytalan

csavarmenetekben méh vagy légy módjára repül és pályája végén

rendszerint ferdén csap le, hog}^ annál nehezebben lehessen a f
között megtalálni, addig a soluta ily mveletekhez mit sem ért.

Mindazonáltal, ha leült, rézvörös színe épp úgy eltnik a homok-

foltokon, a már fakuló fszálak között, mint a campestris zöld színe

a fben vagy a lujbrida szürke ruhája a homokbuczkán. Másrészt

meg az a körülmény is, hogy az állat — mint minden más czingo-

lány — lecsapása után meg se moczczan, szintén eléggé védi t a

felismeréstl. Ha azonban egy felhajszolt példányt rejDÜlésközben

tekintetünkkel követünk, könnyen megtalálhatjuk ismét ; fogása meg
éppen nem nehéz, nem egyszer két ujjam között is fogtam meg. Ha
kis idre felhk mögé bújt a nap, akkor meg éjDpenséggel könny
elejteni, alig emelkedik fel a levegbe. Némely telepen a törzsfajjal

együtt elforduló ab. Kraatzi Beuth. felismerése már kis gyakorlatot

igényel. Almazöld színében az els pillanatra könnyen C. campestris-

sel téveszthet össze, repülése azonban a sajátságos soluta-lobQgés

A hazánkban elforduló három színváltozata közül a pompás

almazöld ab. Kraatzi Beuth. és a talán még csinosabb sötétkék

ab. violacea Csíki mindig a törzsalakkal együtt található, de mindakett

csak egy bizonyos elég élesen határolt so/?</a-telepen. Az ab. Kraatzi
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Esztergom egy il}^ termhelj^én nem éppen ritka, talán 6—8 száza-

lékát teszi ki a türzsfajnak, míg az ah. violacea ugyanott csak egyes

példányokban található. Egy gyri termhelyen egészben csak egy

példányt tudtam az utóbbiból fogni.

Az ab. Eraatzi fellépését individuálisnak tartom, habár ellene

szólna az a körülmény, hogy az állat csak bizonyos termhelyen for-

dul el. A zöld színváltozat keletkezésének elidézi : a nap suga-

rainak színbontó hatása, az egyéneknek változásra való hajlandó-

sága, a környezet színe (zöld mez) s talán az egyes telepek gazdag-

sága is. Mindenesetre a színváltozat elég régi és megersödött.

Bizonyítja ezt az ah. Eraatzi határozott zöld színe, alig akad átmeneti

alak, mely halvány bronzfuvalatával a törzsfajra utalna. Hogy a

napnak vau legnagyobb befolj^ása az ab. Eraaizi keletkezésére, arról

megg3^zdheíünk, ha egyes törzspéldányokat hosszabb ideig a nap-

sugarak befol^^ásának teszünk ki. Mintegy tuczat példánj^omnak,

melyeket négy héten át a napsugaraknak teltem ki, rézvöröses színe

lassan fakózöldbe csapott át, azonban mindig megmaradt a rézvörös

árnyalat, csujDán a benzin alatt, ahova tisztítás végett helyeztem

ket, látszottak tiszta ab. Eraatzi-nsik.

Nem úgy áll a dolog az ab. violacea-val. Alakjai a zöldeskék-

tl egészen a sötét, majdnem az indigókékig változnak. Feltétlenül

egy fiatalabb változat, mely közvetlen az ab. Eraatzi-hói származott

a napsugarak behatása következtében. Az ab. Eraatzi-hól képes vol-

tam alig egy hét alatt napsütés által az ab. violacea-t egyes, csaknem

megtévesztheten h példánj^okban elállítani. Persze az elkékü-

lés nem volt minden példánynál egyforma. Különben is minden

gyjt tapasztalhatta már, hogy az ab. Eraatzi példányai a gyjte-

ményben hosszabb id múlva elhalványodnak, kék fuvalatot vesznek

fel, mely benzinben való áztatás után' némileg ismét kiderül.

A soluta nigrinója, a déloroszországi ab. nigra Beuth., hazánk-

ban eddig csak Székesfehérvárról ismeretes. (Csíki, Rovartani Lapok.

X, 1903, p. 125 és Magyarország Bogárfaunája I, p. 111.) Egyes

esztergomi példányok mustrázatában találtam a típustól (lásd : Csíki,

Magyarország Cicindela-féléi. Pótfzetek a Természettudományi Köz-

lönyhöz. XXXII, 1900, p. 137, t. 1, f. 1) eltér alakot. A középs

harántcsík bels vége ugyanis egy vékony és egyenesen elre hú-

zódó nj^ulványt bocsát ki.

A soluta életmódja megegyezik a többi cziugolányéval. Táplál-

kozását illetleg csak egy megfigjxlést tehettem. Egy alkalommal

fogtam egy példán3't, mel}'' rágói között egy kis pókot tartott. Egy
forró napon két párt találtam copulában ; épp oly könnyen voltak

szétugraszthatok, miut minden más czingolány. Lakása készítésében

is sikerült egy sohda-t rövid ideig megfigyelnem. Fél testével már
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bent volt lakában, mells lábait a föld kikaparására, rágóit pedig

annak kiszakítására, kiharapására használta, míg hátsó lábai a meg-
lazult földet szórták ki az így keletkezett lyuk körlil.

A solnta lárváját májtis közepén fogtara. Érdekes a ketts

S-formában görbült alakja, mely épp úgy, mint az ötödik potrohíz

hátlemezén lev két kampó arra szolgál, hogy a lárva a függlege-

sen lefelé vájt lakásban bármily magasságban biztosan tartózkod-

hassék. Nemkevésbé csodálatos a fémfény zöld, ers khitinbr
feje és tora, melyek leszálláskor a bejáratot fedik, valamint a felfelé

görbült, ers állkapcsok. Ezen látszólag csodálatos alkotások a lárva

élet- és táplálkozási módjával állanak szoros összefüggésben, másod-

rend, utólagos szerzeményeknek tekinthetk.

Magyarország piliangói.

Irta : f A. Aigner La.jos.

XXXVIII.

26. Lycaena ininima Fssl.

FuESSLY, Verz. d. Schweiz. Insecten. 1775, p. 31. — Espeií,

Die europ. Schraetterl. in Abbild. I, 1777, t. 34, f. 3. — Alsus Fab-

racius, Mantissa Insectorum. 1787, p. 73.

A szárnyak feketés- barnák, a hímeknél tövükön kékes behin-

tések. Alul világosszürke, keskeny fehérszél középfolttal s a -sze-

gély mentén egy sor világosszél fekeíe szemfolttal.

Elfordul Magyarország egész területén, helyenként ritkább,

többnyire azonban gyakori. Két ivadékban lép fel (május elejétl

június közepéig és június végétl augusztus elejéig), hegyi és erdei

réteken, bokrokon található. Példányaink rendszerint 23—26 mm.,

ritkán csak 19 mm. szélesek, akad azonban 28 mm.-es példánj^ is.

A nagyobb példányokon többnyire hiányzik a szárnyt kék behin-

tése. Eperjesen elfordulnak oly példánj^ok is, melyeknél alul csak
2—3 szemfolt van vagy egy sincs.

A pete világos zöld, lelapított, felül befüzdött. A hernyó
barnás-sárga, hátán sötét vonallal, oldalt fehérszél sötét v^onallal.

Hossza 12—14 mm. Június és augusztusban található a koronafürt

(Coronüla varia)^ a mézkerep {Melüoins), a szapuka {Antliyllis vulne-

raria) és a bóka {Astragalus ciccr) virágjában és magtokjában, nálunk

a vérf {Sanguisorha) virágjában és a dudafürt [Colulea arhorcscens)

magtokjában is él. A báb zöldes-sárga, fekete pontokkal tarkított.

Termhelyei: Budapest V. G-VI. 14,, VI. 27~YIII. 9, Peszér

VI. 14, Kecskemét, Nagyvárad, Pécs, Pápa, fízaár VII. 17, Gyr,
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Fels-Löv, Sopron V, VII, Pozsonj'" V, VIII, N.-Lévárd, Tavarnok

VII, Rozsn3'ó V. 15 — 19, VII. 12, Beszterczebánya V, VIII, Zól^'-om

V, VIII, KoGsócz, Bellus, Drietoraa, Bresztova, Gölniczbánya V.

10-31, VII. 14-30, Igió Yl. 29, Szepes-Olaszi, Magas Tátra VII. 9,

Eperjes V. 20—VI. 16, VII, 15

—

VIII. 10, Nagybocskó, Vörösmart,

Karácsonfalva, Lonka, Ríhó, Máramarossziget, Tecs, Busfyaháza,

Huszt, Nagyszeben VII. 14, Nagyág, Orsova VII. 1, Lipik VII. 15,

Plitvica, Fiume IV, V, Susak, Ogulin és Dalmáczia.

Elfordul az összes szomszéd országokban, igy Alsó- és Fels-

Ausztriában IV, VII, Karintliiában IV- -VII, Morvaországban V, VII,

Sziléziában VI, Bukovinában VI, VIII és Oláhországban V—VI,

VII—IX.
Elterjedési területe Norvégiától Kis-Ázsiáig és Tenerifatól az

Amurig terjed.

27. Lyeaena setniargus Rótt.

RoTTEMBURG, Naturforscher. VI, 1775, p. 20. — Acis Schiffer-

MiLLER & Denis, Syst Verz. Wiener Gegend. 1776, p. 182. — Herbst

& Jablonsky, Natursyst. aller Insecten. t. 310, f. 1—3. — Argiolus

Esper, Die europ. Schmetterl. in Abbild. I, 1777, t. 21, f. 2.

A hím felül sötétkék, a nstény sötétbarna. Alul sötétszürke,

hosszúkás fekete középfolttal és világos szegély fekete szemfoltok

zegzugos sorával, a hátsó szárny töve szélesen kékes-zöld. Kifeszítve

30-32 mm.
Hazánkban erdei réteken május közepétl június végéig és

július els felében gyakori.

Az ab. caeca Fucns elüls szárnyának alsó oldalán csak eg-y

szem van, a hátsón egy szem sincs. Elfordul Budapest, Pécs és

Eperjes környékén.

xA kisebb és sötétebb kék var. montana Frey csak Hunyad-

megyében található.

A pete gömbalakú, fehér. A hernyó szennyes sárgás-zöld,

hátán és oldalt sötétebb vonalakkal. Április és május hónapokban

található a mézkerep (Meliloius officinalís), a szapuka (AnthyUis vul-

neraria) és a jDázsitszegf [Armeria vulyaris) magtokjában.

Termhelyei: Budapest V. 15 -VI. 22, VII. 1— 17, Eger, Párád,

Pécs V. 12—VI. 17, Pápa, Szaár VII. 17, Visegrád, Gyr, Fels-

Löv, Sopron VI—VIII, Pozsony V^, VIII, N.-Lévárd, Tavarnok

\—yi, Beszterczebánya V—VIII, Kis-Tapolcsány VI. 26, Gács,

Koritnicza, Rózsahegy, Rozsnj^ó V. 27, Kocsócz, Gölniczbánya V.

29—VL 26, Zólyom-Lipcse, Szt.-András (Zólyom m.) V—VIII, Eper-

jes VI. 6—30, Huszt, Nagy-Bocskó, Bustyaháza V—VIII, Szt.-Gothárd,

Gyöke, Tihucza, Kovászna, Élpatak, Nagyszeben VL 11, Nagyág,
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Orsova VII. 1, Ferenczfalva, Lipik A^I, Vinkovcze, Plitvica, Josipdol,

Raduc, Fiume VI és Dalmáczia.

Elfordul az összes szomszéd országokban, igy Alsó-Ausztriá-

ban és Sziléziában VI—VII, Fels-Ausztriában V—VI, Karinthiában

és Morvaországban V, VI, Galicziában A^I, Bukovinában V—VI, VIII

és Oláhországban V— VIII.

Elterjedési köre Laphontól Szicziliáig és Angolországtól az

Amur vidékéig terjed.

28. Lycaena Oyllarus Rótt.

RoTTEMBURG, Naturforschor. VI, 1775, p. 20. — Esper, Die

europ. Schmetterl. in Abbild. 1777, t. 33, f. 1—2. — Damoetas Hüb-

NER, Samml. europ. Schmetterl. f. 266—268.

A hím felül sötétkék, keskeny feketés-barna szegélyl,yel, a ns-
tény barna, a szárnyak tövén olykor kék behintés. Alul szürke, a

szárnyak töve szélesen zöldes-kék behintés ; a fehérszél fekete

középfolt és a rajztalan szegélj^ között egy sor fehérszél fekete

szemfolt van, mel3^ek az elüls szárnyon nagyok. Kifeszítve 27—34 mm.
Magyarországon országszerte található, áltdlában véve ritkább

faj, mely csak helyenként gyakori erdei réteken. Két ivadéka repül,

az egyik április végétl június közepéig, a másik június végétl

július közepéig.

Sok esetben a hímek fekete szegélj^e rendkívül széles, a ns-
tények feketés-barna szárnyának töve kék behintés, csak a küls
szegélyen állanak gyönge fekete pontok és a középhold is látható.

Alul az elüls szárnyon többnyire csak négy szemfolt van, a meny-
njáben a két fels és a legalsó apróbb szem hiányzik. A hátsó

szárny a rendesnél kevésbé (alig egyharmad rész) zöldes csillogású

és a fekete pontoknak sokszor csak a nyoma látszik vagy teljesen

eltntek.

A hernyó sárgás-zöld vagy szürkés vörös, hátán vöröses vo-

nallal. Hossza 20—27 mm. Áprihs és májusban található a követ-

kez növényeken : mézkerep (Melüotus officinalis), bóka (Astragaliis

glycyphyllos)^ rekettye [Genista sagittalis), zanót (Cytisus capitatiís),

kakasfej (OnobrycJiís), csigacs {Medicags)^ lóhere (Trifolium).

Termhelyei : Budapest IV. 22- VI. 19, VI. 27-VII. 10, Peszér

VI. 3 és 30, Szeged, Nagyvárad, Eger, Párád, Pécs V. 26—VI. 27,

Szaár \I. 13, (Tyr, Sopron V, VII, Pozsony V—VI, Tavarnok

V—VI, Verebély V. 6 -VI. 24, Zólyom V, Selmeczbánya VI, VIII,

Gács, Rozsnyó V. 26—VI. 11, Kocsócz, Beszterczebánya V, Gölnicz-

bánya V. 4—VI. 7, Igló V. 29, VII. 9, Szepes-Olaszi, Magas Tátra

VIT. 9, Eperjes V. 8-30, VII. 28-VIII. 15, Kassa, l^ngvár V. 23,
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Kis Lonka, Trebusa, Huszt, Bustj^aháza, Kolozsvár, Nagyszeben
VI. 4—12, Vízakna VI. 4, Nagyág, Orsova YII. 1, Vrdnik, Yelike,

Lipik YI, Josipdol, Fiume lY.—Y és Dalmáczia.

Elfordul az összes szomszéd országokban, igy Alsó-Ausztriá-

ban és Isztriában Y, Karinthiában VI, Szalzburgban, Morvaország-
ban és Sziléziában Y—YI, Bukovinában YI és Oláhorszáffban YI,

YIII.

Elterjedési köre Szent- Pétervártól Szicziliáig és Párizstól az

Amur vidékéig terjed.

r

UjAnophthalmusok Magyarország faunájából
Irta : Mihók Ottó.

Alábbiakban két új Anoplitliahnus-i szándékozom leírni, melyek
közül az egyiket Bokor Elemér hadnagj'' úrral együtt gyjtöttük a

Biharfüred körül elterül erdkben kövek alatt, míg a másikat Merkl
Ede úr fedezte fel ugyancsak Bihar vármegyében, a Jád- völgy egyik

barlangjában.

1. Anophthalmus (Diivalius) Eleméri Mihók n. sp.

Rufo-testaceus nitidus, glaber. Capite pronoto paulo angustiore

et sitie maudibulis paulo longiore. Sulcis frontalibus integris, antice

et postiee divergentibus, postice usque ad stricturam capitis extensis.

Temporibus paulo prominentibus et arcuatis. Antennis usque ad

quadrantem primum elytrorum extensis ; articulo tertio articulo

secundo sesquialter, articulo quarto articulo secundo paulo longiore
;

articulis 5—8. aequalibus, articulo ultimo paulo longiore. Pronoto in

triente antico longítudine paulo latiore, lateribus antice rotundatis,

postice recte angustatis et ante angulos posticos rectos paulo sinuatis.

Elytris elongatis, paulo convexis, angulis humeralibus laté rotundato-

obtusis et margine piuictis setigeris quatuor instructis, striis punc-

tatis quatuor internis profundioribus, externis tenuibus, interstitiis

convexiusculis, intcrstitio tertio punctis tribus setigeris instructo.

Long. 5-4 mm.
Hungária orientális: in Montibus Biharienses prope Bihar-

füred légit. Dom. E. Bokor exemplum unicum cum A. cognato Friv.

sub lapidibus.

An. Bírói m. proximus, sed differt : corpore minre, sulcis fron-

talibus tenuioribus, pronoto cordato, angustiore oblongioreque et

lateribus postice recte angustatis, ante angulos posticos vix sinuatis,

elytris angustioribus, angulis humeralibus laté rotundato-obtusis.

Speciem novam in honorem deteetoris denominavi.
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Fényl sárgás barna, csupasz. A fej majdnem olyan széles mint

az eltör háta és az állkapcsok nélkül valamivel hosszabb mint az

eltör. A homlokbarázdák teljesek, egyformán széttartók, hátul a fej

befzdésénél végzdnek. Halántéka ívelt és kissé kiálló. A csápok

a szárnyfedk els negyedéig érnek, a harmadik csáj)íz másfélszer

oly hosszú, a negj^edik csápiz pedig valamivel hosszabb mint a má-
sodik íz, az 5—8. csápiz csaknem egyenl hosszú, az utolsó íz ezek-

nél valamivel hosszabb. Az eltör háta az els harmadban valamivel

szélesebb mint hosszú, oldalai elül kerekítettek, hátrafelé egyenes

vonalban ersen keskenyedek és a derékszög hátsó szögletek eltt

gyengén öblösek. A szárnyfedk hosszúkások, felületük kissé dom-

ború, tompaszög, szélesen kerekített vállszöglettel és az oldalszél

mellett elül négy beszúrt ponttal, a pontozott barázdák közül az els
négy barázda mélyebb mint a szélsk, a közterek domborodók, a

harmadik barázdában két és a második barázda vég'ében a harmadik

nagy beszúrt ponttal, melyekbl hosszú serték emelkednek ki. Hossza
5"4 mm.

Elfordul Biharfüred környékén, a hol Bokor Elemér hadnagy

úr az erdben kövek alatt találta az Anophthalmus cognatus Friv.

társaságában.

Az Anophthahnus Bírói Csíki legközelebbi rokona, melytl a

a következkben tér el: kisebb, a homlokbarázdák nem oly mélyek

az eltör sokkal keskenyebb és hosszúkásabb, oldalai hátrafelé egye-

nes vonalban keskenyedk és a hátsó szögletek eltt alig öblösek,

az eltör ennélfogva nem szívforma. A szárnyfedk keskenyebbek,

szélesebben kerekített tompa vállszöglettel.

Az új fajt felfedezje Bokor Ej.eíiér buzgó bogarász barátom

tiszteletére neveztem el.

2. AnojiJithaltnus (Dicvalius) Reissi Mihók n. sp.

Rufo-ferrugineus, nitidus, glaber. Capite pronoto multo angus-

tiore, sulcis frontalibus integris, postice usque ad stricturam capitis

extensis, antice profundorioribns quam postice. Antennis dimidio

corporis aequilongis, articulo secundo articulo quarto breviore, articulo

tertio articulo secundo ses([uialter longiore, articulis 4—7 aequalibus,

articulis 8—10 paulo brevioribus. Pronoto longitudine paulo latiore,

lateribus aicuato-angustatis et ante angulos posticos subrectos et

reflexos sinuatis, linea mediana integra instructo. Elytris glabris,

ovalibus, paulo pone médium latissimis, postice magis angustatis,

angulis humeralibus laté rotinidato-obtusis, margino laterali antice

punctis setigeris (|uatiior instructo, striis punctatis tribus internis

proíundioribiis. Long. 5 mm.
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Hungária orientális. Habitat in antro vallis Jádensis (Com.

Bihar), ubi Dom. E. Merkl detexit. Specieni nova in petente detec-

toris in honorem Dominis Osc. Reiss (Innsbruck) dcnouiinavi.

An. cognaio Friv. proximus, sed differt : capile pronotoque

l^aulo latiore, pronoto lateribus vix arcuatis et margine laterali reflexo

latiore, elytris angulo humerali laté et fortius rotundatis.

Fényl vöröses-barna. A fej sokkal keskenyebb mint az eltör

háta, a homlokbarázdák teljesek, hátul a fej befzdésénél végzdnek,

elül mélyebbek, hátul sekélyebbek. A csápok a test felénél nem
hosszabbak, ,a második csápíz rövedebb mint a negyedik, a harmadik

csápíz másfélszer ol}'' hosszú mint a második íz, a 4— 7. csápíz egy-

forma ho-sszú, a 8— 10. csápíz pedig ezeknél valamivel rövidebb. Az
eltör háta kissé szélesebb mint hosszú, oldalai hátrafelé ívben kes-

kenyedk és a felhajl éles derékszög hátsó szögletek eltt öblösek.

Az eltör hátán a hosszanti középvonal teljes és ép. A csupasz szárny-

fedk tojásformák, a közéltükön a legszélesebbek, hátrafelé valamivel

jobban keskenyedk, a vállon szélesen kerekített tompaszögek, az

oldalszegélylyel párhuzamosan elül egy sorban négy besziTrt pont

van, a hosszanti pontozott barázdák közül a bels három mélyebb

a többinél. Hossza 5 mm.
Elfordul .Bihar vármegyében a Jád- völgy egyik barlangjában,

a melj'^ben Mekkl Ede fedezte fel, kinek kívánságára Reiss Oszkáu

innsbrucki rovarász nevérl neveztem el.

Legközelebbi rokona az AnojyJithalmus cognatus Fiiiv.-nsik, melytl

leginkább abban tér el, hogy a feje és eltora kissé szélesebb, az

eltör hátának oldalai nem oly ersen íveltek, az oldalpárkán}'- szé-

lesebben és ersebben felhajló, a szárnyfedk a vállon szélesebben

és ersebben kerekítettek.

Mindkét új Anoplitlialmus typusa gyjteményemben foglal helyet.

Három új vak bogár a bihari barlangokból.

Irta : Csíki Ern.

Bokor Elemér hadnagy úr folytatván a biharmegyei barlangok

kutatását, újabban is talált néhány barlangot, melyek faunája még
teljesen ismeretlen volt. Gyjtései két új vak Silphida és egy új

AnopMliahnns felfedezésére vezettek, melyeket alábbiakban óhajtok

leírni. Két fajt kitartó barlangkutatónk nevérl neveztem el.

i. Pholeuon (Ireiiellum) BoJcorianum Csíki u. sp.

Flavo-ferrugineum, nitidum, capite pronotoque subtiiissime

denseque, elytris grosse parceque punctatis et flavo-pilosis, pilis
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elytrorum longioribus. Fronté piano vei paulo impresso, antennis

gracilibus, elytrorum dimidiiim bene superantibus, articulo septimo

apicG raagis, articulis nono et decimo apice paulo dilatatis. Pronoto

longitudine paulo latiore (12 : 14j, lateribus complete usque ad angulos

anticis marginato, ante angulos posticos acutiusculos profunde sinuatis.

Kl^'-tris oblongo-ovalibus, ^Done médium latissimis, antrorsum magis

angustatis quam postice, apice singulatim rotundatis, margine laterali

angusto. Alesosterno carinato, carina antice direota, postice oblique

elevata et denticulo obtuso terminata. Tarsis anticis maris dilatatis.

Long. 3-6— 3-7 mm.
Hungária centr.-orient. : in antro vallis ,.Vale Vize" nomi-

nato (Com. Bihar). Speciem novam in honorem detectoris Dom. E.

Bokor denominavi.

PJi. (Irenello) Miltóki m. affinis. sed difert : corpore minre,

pronoto quam longitudine latiore, lateribus ante angulos acutiusculos

posticos profunde sinuatis, elytris antice angustioribus, lateribus recte

dilatatis, apice angustioribus et angulo suturali rotundatis.

Barnás-sárga, fényl, a fej és az eltör háta finoman és srn,
a szárnyfedk ersebben és g3''éren pontozottak és testhez simuló

sárga szrözettél fedettek, a szárnj^fedk szrözet hosszabb. A hom-

lok lapos vag}'- gyengén bemélyedt, a csápok vékonyak, a szárny-

fedk közepén jóval túlterjednek, az egyes ízek karcsúak, a hetedik

íz gyengébben kiszélesedett. Az eltör háta kissé szélesebb mint

hosszú (14: 12), oldalszegétye teljes, a hátsó szögletektl az elülskig

t'3rjed, az oldalak a hegyes hátsó szögletek felé mélyen öblösek. A
szárn^'^fedk hosszúkás tojásformák, a közepük mögött a legszéleseb-

bek, innen elrefelé ersebben keskenyedok mint hátrafelé, az oldal-

perem keskeny, a heg3^esed szárnyfedcsúcs a csúcsszögletben

egyenként kerekített. A mellközép tarajos éle elül vízszintes, majd

rézsútosan kiemelked és tompa fogacskával végzdik. A hím elüls

lábfejének ízei kiszélesedett. Hossza 3"6— 3'7 mm.
Elfordul Bihermeg3^ében, a Yale Vize egyik újonnan felfedezett

barlangjában.

A Fh. llreneUHm) Mihóki m.-tól könnyen megkülönböztethet a

következ bélyegek alapján : kisebb, az eltör háta szélesebb mint

hosszú, oldalai a hegyes hátsó szögletek eltt mé'.j'-en öblösek, a

szárnyfedk elül keskem^ebbek és egyenesebb vonalban szélesbed-

nek, a csúcson hegyesebbek és csak a csúcsszögletben kerekítettek.

2. fíritneotus Bokori Csíki n. sp.

Rufu-ferrugineus, sat nitidus, capite pronotoquo pilis tenuibus

elytris pilis longioribus et paulo reflexis tectis. Capite subtüiter et
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dense punctato, fronté paulo impresso. Antennis usqiie ad dimidio

elytrorum extensis, articio primo articulo secundo paulo breviore,

articuUs 2—4 gradatim brevioribus, arliculo qninto articulo secundo

aequali, articulo sexto paulo breviore, articulo septimo articulo secundo

paulo longiore apiceque dilatato, articulo octavo articulo septimo

triente aequali, articulo nono quam articulo septimo triente breviore

et cum articulo decimo apice dilatato, articulo ultimo apice acuminato.

Pronoto trausverso, longitudine triente latiore, lateribus in mcdio

arcuatis, postice parallelis, angulis posticis paulo acutiusculis, margine

laterali angustiore integroque, supra subconvexo, subtilissime den-

seque punctato. Elj^tris late-ovalibus, latitudine sesquialter longioribus,

lateribue arcuatis, apice laté rotundatis, margine laterali (partém

octavam anticam et posticam exceptam) lato reflexoque, supra irre-

g'ulariter fortiterque, postice vix dense punctatis, antice costis quatuor

subnotatis. Mesosterno carinato et triangulariter elevato. Tarsis pos-

ticis articulo ultimo articulis primis quatuor breviore, tarsis anticis

maris dilatatis, articulo primo lato, ceteris gradatim ang-ustatis. Long'.

3-4—3-7 mm.
Hung-aria centr.-orient. : in antro prope Fels-Topa (Com.

Bihar). Speciem novam in honorem detectoris Dominis E. Bokor

denominavi.

Dr. Kovácsi Mill. affinis, sed differt : corpore minre, pronoto

lateribus vix profunde sinuatis et praecipue antennarum articulis

dimensionibus aliis.

Barnás-vörös, eléggé fényl, a fejet és az eltör hátát finom

testhez simuló, a szárnyfedket hosszabb és kissé elálló sárga szrö-

zet fedi. A fej finoman és srn pontozott, a homlokon sekély be-

mélyedéssel. A csápok a szárnyfedk .közepéig érnek, az els íz

rövidebb mint a második íz, a 2—4. íz fokozatosan rövidül, az ötö-

dik íz olyan hosszú mint a második íz, a hatodik íz kissé rpvidebb,

a hetedik íz kissé hosszabb mint a második íz és csúcsán megvas-

tagodott, a nyolczadik íz körülbelül egyharmadát teszi a hetedik íz-

nek, a kilenczedik íz egyharmaddal rövidebb mint a hetedik íz és

úgy mint a tizedik íz a csúcson megvastagodott, utóbbi alig kéthar-

mad oly hosszú mint a hetedik íz, az utolsó íz otyan hosszú mint a

kilenczedik íz, de hegyes. Az eltör háta széles, egyharmaddal szé-

lesebb mint hosszú, oldalai a középen íveltek, hegyesek, az oldal-

szegély finom, a hátsó szögletektl az elülskig terjed, felülete kissé

domború, nagyon finoman és srn pontozott. A szárnyfedk széles

tojásformák, másfélszernél kissé hosszabbak mint együttesen széle-

sek, oldalt íveltek, hátul szélesen kerekítettek, az oldalperem (az els
és utolsó nyolczadát kivéve) széles és ersen felhajló, a felület sza-
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bálytalaiml és ersen pontozott, a pontok a csúcs felé gyérebben
állanak, a szárnyfedk elüls felében négy borda nyoma látható. A
mellközép taraja háromszög- alakjában magasan kiemelked. A hátsó

lábfej utolsó íze rövidebb mint az eltte lev négy íz együttvéve. A
hímek elüls lábfejének els íze széles, a többi fokozatosan keske-

nyed. Hossza 3-4—3-7 mm.
Elfordul egy barlangban Fels-Topa környékén, Bihar vár-

megyében.

x\z új faj a Brimeoius Kovácsi AIill. legközelebbi rokona, attól

azonban kisebb teste, az oldalt kevésbé mélyen öblös eltör és fleg
az eltér méret csápízek alapján könnyen megkülönböztethet.

3. Anophthahmis (JDiivaliiis) bihariensis Csíki n. sp.

Rufo-testaceus, nitidus, glaber. Capite pronoto paulo angustiore

et sine raandibulis paulo longiore, temporibus paulo prominentibus,

sulcis frontalibus sat profundis, antice posticeque divergentibus.

Antennis usque ad médium elytrorum extensis, articulo tertio aiti-

culo secundo dimidio, articulo quarto articulo secundo triente longiore,

articulis 4—7 aequilongis. Pronoto longitudine paulo longiore, lateri-

bus postice magis angustatis et ante angulos posticos rectos paulo

sinuatis. Elytris oblongo-ovalibus, convexis, angulis humeralibus

rotundato-obtusis, magis prominentibus, apice coniuncfim rotundatis,

angulo suturali rotundato-obtuso, striis punctatis bene distinctis,

internis profundioribus. Long. 5-5—6*5 mm.
Hungária e e n t r. - o r í e n t . : in antro vallis „Vale Vize"

"

(Com. Bihar) cum Pkoleuone Bokoriano m. a Dom. E. Bokor detecto.

A. paroeco J. Fhiv. affinis, sed angulis humeralibus elytrorum

rotundato-obtusis, magis prominentibus, facile^distinguendus.

Sárgás-vörös, fényl, csupasz. A fej kissé keskenyebb mint az

eltör és a fels állkapcsok nélkül kissé hosszabb mint az, a halán-

ték kissé kiálló, a homlokbarázdák elég mélyek, elül és hátul szét-

tartók. A csápok a szárnyfedk közepéig érnek, a harmadik csápíz

felényivel, a negyedik csápíz egyharmaddal hosszabb mint a máso-
dik íz, a 4—7. íz körülbelül egyforma hosszú. Az eltör háta kissé

szélesebb mint hosszú, oldalai hátrafelé ersen keskenyed k és a

derékszög hátsó szögletek eltt kissé öblösek. A szárnyfedk
hosszúkás tojásformák, domborúak, vállszögletük kerekített tompa-
szög, ersen kiálló, a pontozott barázdák élesek, a belsk mélyeb-
bek, a csúcson együttesen kerekítettek, a csúcsszöglet kerekített

tompaszög. Hossza 5-5— 0-5 mm.
Elfordul Bihar vármegyében, a A'^ale Vize egyik barlangjában,
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a melyben a Plioleuon Bokoriamüii m.-vel eg3áitt található. Az új faj

felfedezését szintén Bokor Elemér úrnak köszönhetjük.

•Az AnopMluihnns paroeciis J. Friv. közeli rokona, attól azonban

a kerekített tompaszög, ersen kiálló vállszöglete alapján könnyen
meorkülönböztethet.

Különfélék.

Carabus Parreyssi var. Deubelianns-róL — Dr. Fleischkií

AxTAL volt szíves az általa nem régen fenti név alatt leírt (Wiener

Ent. Zeitg. XXX, 1911, p. 160) bogarat megtekintésre elküldeni. Az
állat megvizsgálása megersítette azt a feltevésemet, hog}" nem
C. Parrt^yssi-vel van dolgunk. Már az, hogy a szárnyfedk harmad-

rend bordái nem harántul rovátkoltak a bogarat nem a Xystrocura-

hus csapatba, hanem a Lo.iocarahus csapatba utalja. A megvizsgált

példány különben C. obsoletus var. euchromns-nak bizonj'ult, a minek
szerz különben Deübei. FRiGVES-tl is kapta. A példány eltora a

rendestl eltér, a C. Parrcíjssi eltorához 'teljesen hasonló. Ilyen a

rendestl kisebb-nagyobb mérlékben eltér példányok a var. euchro-

mus között nem ritkák. Ezek után a
. szerz által az állatföldrajzi

szempontból oly fontosnak tartott felfedezés alapján levont követ-

keztetései elesnek. Csíki ErxO.

Pholetion Knirschi, a bihari barlangok egy új vaTi boga-

ráról. — Breit József bécsi bogarász ezidei bihari gyüjtútjának

eredméiweképen fenti név alatt eg}^ új fajt írt le a Kondor-barlang-

ból, melyet a Paraplioleuon alnembe soroz. Alkalmam lévén ezt a

fajt megvizsgálni, megállapíthattam, hogy a leírásban e bogárnak

tulajdonított „finom és teljes eltorszegély" téves megfigyelésen ala-

pul. A Ph. Knirschi eltorának oldalszegélj^e ugyanis nem teljes, a

hátsó szögletektl csak a közepéig terjed, ennélfogva tehát nem a

Paraplioleuon^ hanem tarajosán kiemelked mellközepe miatt a

Pholenon (s. str.) alnembe tartozik és a Ph. angusticoUe legközelebbi

rokona.
, Csíki Ern.

Irodalom.

Paul Born: Carabologisches aus Oesterreich und Deutsch-
land. (Entomologische Blátter. VII, 1911, p. 183—140).

Szerz felsausztriai és németországi futrinkákról írván, jónak

találta két magyarországi alakot is külön névvel jelölni. Az egyik a

Carabus cate7iatus-nak Gospic környékén elforduló alakja, meh'et

Troí/m-nek, a másik a C. caiemdaius-nak a Délkeleti Kárpátokban
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(Nagy-Hagymás Csalhó, Keresztényhavas) elforduló alakja, melyet

Holdhausi-níík nevezett el. Csíki.
*

r>v. A. Fleischer : Eine in zoogeograjihischer Beziehung
sehr bemerkenswerte neue Rasse des Carabus
Parreyssi Palliardi aus Siebenbürgen. (Wiener En-
tom. Zeitg. XXX, 1911, p. 160).

Szerz Deubel B'rigyes ti néhány Carabus obsolatus var. eucJiro-

miis-t kapott a brassói Cenkrl, ezek között volt egy példány, mely

testalakra a C. Parreyssi vsiV. planinaecolaGsiKi {Ganglbaueri AvFB.)-hez

hasonló. Ezt Parreyssi var. Deubelianus név alatt írja le. Ez a futrinka,

mely a G. montivagus var blandus Frav.-hoz is hasonlít, valószínleg

nem Parreyssi. hanem más valami ; talán sikerül róla elbb-utóbb

többet is megtudni.^ Csíki.
*

Josef Breit: Sechs neue mitteleuropáische Káferarten. (Wie-
ner Elltem. Zeitg. XXX, 1911, 169-173).

X leírt bogarak között van kett, melyet szerz ezidei gyjt-
kirándulása alkahnával fedezett fel Biharmegyében. Aí Anommatus

biharicus-t Rézbánya vidékén lomberdben rostálta, Pholeuon {Para-

phoh^uov) Knirsclii-t pedig a biharmegyei Kondor-barlangban fedezte

fel. A többi négy faj {Lepiolypldus Curiü, Mayetia isiriensis^ Octaviüs

transadriaiicas, Coryplrium atratmn) az Abazzia melletti Monté Mag-

gioreról való. Csíki.

Dr. Josef Blüller : Zwei neue Höhlensilphiden aus deii ös-

terreichischen Karstlándern. (AViener Entom. Zeitg.

XXX, 1911, p. 175—176).

Az új Hadesia-nem. {Antroherpon mellé tartozik) a Hadesia Ya-

siceki fajjal a hercegovinai Za\^ala melletti barlangból való, a Bathyscia

byssina Schioedte {acuminata Mile.) var. uslioliensis pedig az Uskok-

hegység barlangjaiból való Landstrass környékérl (a Krajna és

Horvátország közti határról). Csíki.

Dr. Brancsik Károly : T r e ii o s é n v á r m e g 5^ é b e n ta-

lált D i p t e r á k felsorolása. (A Trencsénvár-

meg3^ei Természettudomáiyi Egylet 1908—-1910. Evkönj^ve.

XXXI—XXXIII. évf. 1910, p. 127—158).

Szerz két évi gyjtésének eredményét sorolja fel. A meg-

határozást Thalhammbr János végezte. Feltnen kevés a faj az

Empididae és Pkoridae családokban, valamint a Helomyza, Sapromy:-a

nemekben. Dr. Kertész K.

1 Lásd az ezen füzet 141, lax)jáii megjelent küzleménj't.
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S. 129. — JE. Bokor: Aus dem Lében der Cicindela

soluta. — Cicindela soluia bevorzugt mit wenig Gras bewachsene

Sandflachen, wo ilire Bauten gerade oder etwas schief in den Boden
führen. Sie erscheint im zeitlichen Frühjahr, Mitte April und ihre

Anzahl steigt bis Anfangs Mai. Mitte Mai verringert sich ihre Zahl

und bald verschwindet das Tier ganz. Auch C. solnía ist ein Kind

der Soiine, in der grössten Hitze fühlt sie sich am bestén und sobald

Wolken den Himmel bedecken verschwindet sie in ihren Löchern.

Die günstigste Zeit zuin sohtta-F&v.g ist Vormittag 10 bis Xach-

mittag zwei Uhr. Sie fliegt schlechter wie Injhrida oder camppsiris

und lauft schlechter wie germaiiica. ihr Fang ist alsó leichter. Sobald

das Tier sitzt ist es sehr schwer zu sehen, ihre flupferfarbe ver-

schwiüimt im Sand. Noch schwerer ist zu bemerken die grüno ah.

Kraaizi. Die ah. Kraaizi und die noch schönere blaue ah. violacea

kommen mit der Stauamform zusammen, aber nur auf bes-

timmten kleinen Piátzen vor und sind ziemlich selten. Diese Aberatio-

nen werden durch die Intensivitát der Sonnenstrahlen bedingt. Die

südrussische ah. nigra wurde bisher in Ungarn nur bei Székesfehér-

vár gefunden (conf. Csna, Rovartani Lapok. X, 1903, p. 125 und

Magyarország Bogárfaunája, I, 1905—8, p. 111). Die Lavre f nd

A^erfasser einmal, ihre Körperform ist zweimal S-förmig gebogen,

was nebst den zwei Dornen zum festhalten im Gang ihres Baues

dient. Der Kopf und Thorax sind metallisch grün, womit sie beim

Abstieg ins Loch dieses bedecken.

S. 132. — f L. A. Aignev: Die Tagfalter Ungarns. XXXVIII.
— Als Forsetzang wird Lycaena minima Fssl., semiargus Rótt. und

Oyllarus Rótt. behandelt.

S. 135. — o. Mihók: Neue Anophthalm en aus der Fauna
Ungarns. — Verfasser beschreibt Anopkthalmus Eleméri (bei A.

Birói Csíki) und A. Reissi (bei cognatus Friv.), beidé aus dem Biha-

rer Komitat. Lateinische Diagnose siehe im ungarischen Text.

S. 137. — E. CsiJA: Drei neue Biindkáfer aus den
Grotten von Bihar. — Verfasser beschreiut Pholeuon (Irenellum)

Bohorianmn (bei Milióki Csíki) und AnopMlialmus {Duvalius) bihariensis

aus einer Grotte des Thales „A'^ale Vize" und JDrimeoius BoJcori (bei

Kovácsi Mill.) aus einr Grotte bei Fels-Topa. Die lateinischen Diag-

nosen siehe im unsfarischen Text
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Kleine 3Iitteiliingen.

S. 141. — £. CsiJzi : Über Carabus Parreyssi var. Deube-
lianus — Dr. Fleischer beschrieb unter obigem Namen einen neuen

Laufkafer aus Siebenbürgen. Durch die Güte des Herrn Autors

konnte ich die Type untersuchen und feststellen, dass es nur ein

aberranter C. obsoletus var. euchromus ist. Es fehlt eben das Haupt-

kriterium, namlich die quergestrichelten Intervalle. so dass das Tier

nicht'zu Xíjstrocarabus Farreysi sondern zu Loxocarahíis obsoletus zu

stehen kommt. Aus diesem Grundé entfallen aiich die überaus inte-

ressanten zoogeografischen Folgerungen.

S. 141. — £". C'sífci; Über Pholeuon Knirschi, einem neuen
Blindkáfer der Biharer Grotten. — Herr J. Breit beschrieb

unter obigen Namen eioe neue Art, die er zu Parcqjlioleuon stellt. Ich

hatte Gelegenheit Ph. Knirsclii zu untersuchen und konnte feststellen,

dass die Beschreibung des Tieres nicht zutreffend ist. Ph. Knirschi

besitzt namlich keine sehr feine vollstandige Halsschildrandung, son-

dern diese reicht von den Hinterecken nur bis zur Mitte, demzufolge

gehurt die neue Art zu PJwleuon s. str. neben Ph. angusiicolle Hampe.

Literatur.

S. 141. — Es werden Arbeiten von P. Born, Dr. A. Flf:ischer,

J. Breit, Dr. J. Müller und Dr. Braxcsik besprochen.



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVIII. KÖTET. 1911 OKTÓBER-NOVEMBER 10-11. FÜZET.

A bogarak elterjedése a Kárpátokban.

Irta : Csíki Eenö.

Dr. Holdhaus Károly, a bécsi természetrajzi udvari múzeum
aszisztense és Deubel Frigyes brassói gyáros, az erdélyi Kárpátok

lelkes kutatója, nagyszabású munkávaP ajándékozták meg az állat-

tani irodalmat, melyet mint hazánk faunájára nagyon fontosat, nagy
vonásokban a következkben óhajtok ismertetni.

A munka két részbl áll. Az els általános réáz a Kárpátok

földtani, éghajlati és növényéleti viszonyait, a bogarak és más állatok

földrajzi elterjedését tárgyalja Dr. Holdhaus Károly tollából, a má-

sodik rész pedig, a mely a Keleti és Déli-Kárpátok egyes hegy-

csúcsain gyjtött bogarak felsorolását tartalmazza, részben Dr. Hold-

haus, részben pedig Deubel Frigyes tollából származik.

Holdhaus az Alpok állatföldrajzi viszonyainak tanulmán3^ozása

közben arra az eredményre jutott, hogy az Alpok jéggel borított

területeinek havasi faunája a jégkorszakban teljesen kipusztult. Mivel

az illet terület mai faunájának eredetét az Alpok mai bonj^-olult

zoogeographiai viszonyaiból vajmi bajos megállajjítani, azért a szerz
a többi közép-európai lánczhegység zoogeographiai sajátságainak

tanulmányozásából iparkodott következtetéseket vonni az Alpok meg-
felel viszonj^ait illetleg. E nem tanulmányait a Kárpátokkal kezdte

s így született meg szóban lév könyve. Holdhaus a Kárpátok egyes

pontjait személyesen is meglátogatta, de felhasználta Deubel Frigyes

becses megfigyeléseit és feljegyzéseit, valaaiint a tekintélj^es erre

vonatkozó irodalom adatait is. Ez utóbbiakat azonban csak részben

aknázta ki, mert bár a kérdésre vonatkozó irodalom teljes jegyzékét

összeállította, annak sok hasznát nem vehette, mert mivel nyelvün-

1 Karl Holdhaus und Feiedrich Deubel, Untersuchungen über die

Zoogeographie der Karpathen (unter besonderer Berücksiclitiguug der

Coleopteren). Mit einer Karte. (Abhandlungen der K. K. Zool.-Botan. Gesell-

schaft in Wien. Bánd VI, Heft 1.) Jena, 1910
; p. VI, 202.

Rovartani Lapok. XVin, 10—11. (1911. XI. SO).
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ket nem ismeri, a magyar irodalom adatai legnagyobb részt isme-

retlenek maradtak eltte. Ennek tulajdonitható különösen az els
rész sok hibája és tökéletlensége.

A munka els fejezete a Kárpátok geológiai múltját ismerteti.

A földtani viszonyok dióhéjban való ismertetése azért volt szük-

séges, hogy a terület állatföldrajzának sok sajátságát könnyebben

megérthessük. Szerz ezen a helyen mindjárt megjegyzi, hogy a

Kárpátok geológiai és morphologiai viszonyairól való ismereteink

még sok tekintetben hiányosak. Kétségtelen, hogy a szerznek rész-

ben igaza van, azonban nem annyira, a mennyire gondolja, mert ha

a magyar irodalom adatait is fölhasználta volna, bizonyára sok oly

kérdésre is választ nyert volna, a melyre a német irodalom adós

marad a fölvilágositással. Ez után ismerteti szerz azokat a bio-

geographiai szempontból nagyon fontos pontokat, mélykéken glecserek

nyomait lehet megállapítani, majd hivatkozással Róth Samu adataira,

a tátramenti barlangokban található északi gerinczesck fossilis ma-

radványairól való ismereteinket összegezi és rámutat arra, hogy mily

fontosak ezek az adatok a jégkorszak éghajlati viszonyainak meg-

ítélésében. A jégkorszak idején a Kárpátokban az Alpokhoz viszo-

nyítva sokkal kedvezbbek voltak az életviszonyok, a mennyiben az

örökös hó határa mintegy 1500 m. magasságban volt, úgy hogy az

erdtáj is eléggé fölnyulhatott. Valószín, hogy a Tátrában fenyvese-

ken kívül bükkerdk is voltak, a Déli-Kárpátokban pedig terjedel-

mes lombos erdk lehettek.

Nagyon röviden tárgyalja szerz az éghajlati viszonyokat (szin-

tén hivatkozással az adatok hiányos voltára !) és rámutat arra, hogy

a Kárpátok a nyári hónapokban milyen gazdagok csapadékban, a mi

a havasi fauna kifejldésére nagyon elnyös. De elnyös az élk
világára az is, hogy kés nyárig majdnem mindenütt találhatók hó-

foltok, a melyek a havasi fauna számára szükséges nyirkosságot szol-

gáltatják. Ilyen hófoltok vannak a Kis Krivánon még július elején

is, a Magas Tátrában állandóan, az Alacsony-Tátrában és a Radnai

havasokon augusztus elejéig, a Kelemen- havason június végéig,

A Déli-Kárpátokban júlins végén még mindenütt találhatók hófoltok.

Egy szóval a Kárpátok ama csúcsain, melyek 200—300 inéterrel az

erdhatáron felül emelkednek, július második felében még hófoltok

vannak, tehát alkalmas tenyészt helyet n3'ujtanak a nivicola fauna

részére.

A mi a Kárpátok növényzetét illeti, szerz Pax és Martonne

munkáira utal és csak az egyes övek kiterjedésével foglalkozik. Ez

utóbbira nézve Martonne könnyen érthet és czélszer felosztására

utal, a mely szerint a Déli-PIárpátok oláhországi részét a következ-

- képen lehet övekre osztani

:
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A. Alhavasi vag-y erdei táj, mely 600 m.-tl az erdk hatá-

ráig- terjed és még- két altájra tagolható :

a) Alsó alhavasi táj, az erdtáj alsó határától az össze-

függ bükkérd fels határáig
;

b) Fels alhavasi táj, a bükkerd fels határától az erd
(feny) határáig.

B. Havasi táj, a mely az erdhatár fölött terül el és szintén

két részre osztható :

a) Alsó havasi táj, mely az erdhatártól a törpefeny
fels határáig terjed

;

b) Tulajdonképeni havasi táj, mely a törpefeny fels

határa fölött van.

A munka következ fejezete a bogaraknak a Kárpátokban való

elterjedésével foglalkozik és pedig els sorban a bogárfauna elemeit

és oekologiai viszonyait ismerteti. A mi a fauna alkotó elemeit illeti,

három csoportot különböztet meg : 1) olyan fajokat, melyek a Kár-

pátokon kívül is elfordulnak, a melyek tehát nincsenek bizonyos

kzethez kötve. Ide tartozik a Kárpátokban elforduló bogarak leg-

nagyobb része ; 2) északi fajokat, melyek a közép-európai havasokon
kívül Észak-Európában fordulnak el, a közbe es területeken pedig

hiányzanak. Ezeknek a fajoknak sajátszer földrajzi elterjedése azzal

az ismert föltevéssel magyarázható, hogy a jégkorszakban az észak-

európai és a közép-európai hegységek faunája az északnémet lapá-

lyon keresztül részben kicseréldött. Ilyen typusos északi állat a

Kárpátokban kevés fordul el, eddig mindössze 32 fajt ismerünk,

melynek életmódja és magassági elterjedése is különböz. A fajok

egy része csak az erdhatár fölött, másik része az erdtájon, viszont

más részük mindkét helyen elfordul ; 3) valódi hegyvidéki fajo-

kat, melyek csak szilárd kzeten élnek és sem a törmelékkzetekbl
felhordott lapályon, sem Észak-Európában nem fordulnak el. Ezek
a hegyvidéki fajok tehát csak a hegységekben és kis részben azo-

kon a környez lapályokon találhatók, melyek szilárd kzetbl álla-

nak. A Kárpátokban mai ismereteink szerint 385 faj, azokra jel-

lemz bogár él. A Kárpátok északi és hegyvidéki bogarait szerz
külön fejezetekben mind felsorolja.

Az északi fajok, tehát azok, melyek a közép-európai hava-

sokon kivül Észak-Európában is elfordulnak, a következk :

Nebria Gyllenhali Schh. Amara Quenseli Sghh.

Noiiophüus hypocrita Putz. — praetermissa Sahlbg.

Bembidion bipunciatiim L. Cymindis vaporarium L.

— Felhnanni Mannh. Hydroporus assimüis Payk.

Amara erratica Duft. — borealis Gyllh.
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Agabus Solieri Aubé.

Arpedium hracliypterm Grav.

Anthojjhagus alpinus F.

Geodromicus globuUcollis Zett.

Stenus alpicola Fauv.

Tachinus elongatiis Gyllh.

AtJieia islandica Kr.

— cribripennis Sahlbg.

— laevicaada Sahlbg.

— Brisouti Har.

Neuraphes coronatus Sahlbg.

Pteroloma Forstroemi Gyllh.

Agathidium rhinoceros Shp.

Simplocaria metallica Strm.

Helophorus glaciális Vill.

Gryptoliypnus riparius F.

— frigidus Kiesw.

Orina rugulosa Suffr.

Pachyta lamed F,

Otiorhynchus dubius Ström.

— arcticus 0. Fabr.

— lepidopierus F.

Aphodius alpinus Sgop.

A Kárpátokra jellemz 385 valódi hegyvidéki faj, a melyek

közül a inag-asabb tájakban elfordulók csilag-gal * jelölvék, a kö-

vetkez :

Procerus gigás Creutz.

Garabus irreguláris F.

— planicollis Küst.

* — Fabricü Panz.

— auronitens F.

— obsolelus Sturm.

* — concolor F.

— Linnéi Panz.

Cyclirus attenuatus F.

— semigranosus Palldr.

* Leistus gracilis Fuss.

* — niiidus DuFT.

— piceus Frül.

Nebria picicornis F.

* — iairica Mill. -

* — carpaiJiica Mill.

* — Beichi Dej.

* — Reitteri Ryb.
* — FltSSi BiELZ.

* — transsylvanica Germ.

Bembidion fasciolatum Duft. ?

— tricolor F.

— conforme Dej.

— tibiale Duft.

— Redíenbacheri Dan.

— frnnssylvanicum Bielz.'

— dalmaiinum Dej. ?

Bembidion monticola Sturm ?

* — glaciale Heer.
* — balcanicum Apfb.

Scoiodipnus brevipennis Friv.

* Trechus amplicoUis Fairm.

* — montanellus Gemm.
* — splendens Gemm.
— palpalis Dej.

* — laius PuTz.

* —
- fonlinalis Ryb.

— banaticus Dej.

* — striatulus Putz.

* — insolitus Dan.

Trechus Ormayi Ganglb,
* — marginalis Schm,

* — pulchellus Putz.

* — carpatMcus Ryb.
* — procerus Putz.

* — corpulenius Wse.
* — subfcrraneus Mill.

* — microphthalmus Mill,

* — ruthenus Reitt.

* — Kimciowiczi Gglb.

Anophlhahnus Bielzi Seidl.

— Budac Kend.
* — Merkli Friv.

— Hegedüsi Friv.
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Anophthahmis Imngaricus Csíki

— Milleri Friv.

* — HercuUs Friv.

* — Deiibel'ianus Csíki.

*Patrohus quadricoUis Mill.

*DeUomerus tatricus Mill.

* — carpathicus Mill.

Licinus Hoffmannseggi Panz.

*Amara misella Mill. ?

Myas chalybaeus Páll.

Abax Schüppeli Páll.

Molops rohustiis Dej.

— elaiiis F. ?

— alpestris Dej. ?

PterosticJms Kaufmamii Gglb.
* — negligenst Stürm.
* — blandulus Mill. ?

* — uiictulatus DuFT.

* — rufitarsis Dej.

* — Kokeili Mill.

* — foveolatus Duft.
* — Findeli Dej.

— metallicus F.

— transuersalis Duft.

* —
• fossulatus QuENS.

*' — mauriis Duft.

Laemostenus venustus Clairv. ?

Calaihus metallicus Dej.

Platynus glaciális Reitt,

— scrobiculatus F.

* — banaticus Friv,

Aptinus bombarda III.

* Híjproporus Kraatzi Schm. ?

* — ferrugineus Steph. ?

* — Ántliobiwn aucuparíae Kiesw
— alpinum Heer.

— Marshami Fauv. ?

— anale Er. ?

Omalium ferrugineum Kr.
* — Lokayi Fleisch.

Carcinocephalus meliadiensis Bernh

Geodromicus cordicollis Petri.

Anthophagus bicornis Block ?

*Aniliopliagus sudeticus Kiesv.

* — alpestris Heer.
* Gonjpliiodes DeiibeU Bernh.

*Niplietodes Bedtenbdcheri Mill.

* — Spaetlii Ganglb.
* — EppelsJieimi Ganglb.
* — Deubeli Ganglb.

*Stenus carpathicus Ganglb.
* — obscuripes Ganglb,
* — Beitteri Wse.
* — transsylvanicus Bernh.

Latrobium coecum Friv.

*OtJiius transsylvanicas Ganglb.
* — crassus Motsoh.

XanthoUnus Imngaricus Reitt.

*P]iilonthus laevicollis Boisd.

* — montivagus Heer.

— Bodemeyeri Epp.

Staphylinus tenebricosus Grav.

— macrocephalus Grav.

*Quedius punctatellus Heer.

— ocliropterus Er.

* — dubius Heer.
* — iranssilvanicus Wse.
* — pyrenaeus Bris.

* — cincticollis Kr,
* — cdpestris Heer.

— paradisianus Heer,

* — coliaris Er.

* ^- Scribae Ganglb.

*Leptusa Bodemeyeri Epp.

* •— carpatMca Wse.
* — eximia Kr.
* — alpicola Brcs.

.* — ciineiformis Kr.

*Leptusa puellaris Hampb.
* — piceata Rey.
* — flavicornis Brcs.

*Atheta bosnica Ganglb.
* — tibialis Heer.

— alpicola Mill.

' — carpathica Mill.

'Sipalia infirma Wse.
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Sqoalia Deubeli Bernh.

*llyohaies Mech Baudi ?

* — Merkli Epph. ?

*Oxypoda nimbicola Faüv.
* — montana Kr.
* — Deubeli Bernh.

Trimium carpatliicum Saulcy.

— domogleti Reitt.

Bracliygluta KlimscM Hoi.dh.

— tristis Hampe.

Bythinus crassicornis Motsch. ?

— Viertli Reitt.

— bajtilus Hampe.
— Attila Saulcy.

— Reitteri Saulcy.
* — transsylvanicus Ganglb.
* — Weisei Saulcy.
* — Deubeli Ganglb.
* — ruthenus Saulcy ?

— Stussineri Reitt.

*Tychus bescidicus Reitt. ?

— rufus Motsch. ?

Pselaplius mehadiensis Friv.

Etelea tenuis Petri.

CepTiennium regale Holdh.

—: banaticum Ganglb.
— Reitteri Bris.

— carnicum Reitt.

— carpailiicum Saulcy.

*Neuraphes Deubeli Ganglb.
— latitans Saulcy ?

— bulgaricus Reitt. ?

Euconnus Moisr.hulskyi Sturm.

— oblongus Sturm.

— transsylvanicus Saulcy.

— jnibicollis MüLL.

.

— styriacus Grim.

Lepiomastax meliadiensis Friv. ?

Ablepjton Treforti Friv.

Bathyscia Reitteri Friv,

— insignis Friv.

— Merkli Friv.

— Páveli Friv.

Bathyscia hungarica Reitt.

*Rybinskiella magnifica Ryb.

*Blitopliaga alpiicola Küst.

NecropMlus siibterraneus Dahl.

Liodes carpathica Gglb. ?

* — Skalitzkyi Ganglb.
* — nitida Reitt.

Agathidium banaticum Reitt.

Loricaster testaceus Muls. ?

*IIelop)lwrus brevitarsis Kuw.
* — confrater Kuw.
Hydraena morio Kiesw.

— Schideri Ganglb.

Ochthebiiis exsculptus Germ.
— montanus Friv.

Ers Fiedleri Reitt. ?

Cantharis abdominalis F.

— Erichsoni Bach.
* — tristis F. ?

* — fibulata Márk.

Bhagonycha Deubeli Ganglb. i. 1,

— translucida Kryn.
— nigriceps Waltl.

* — carpathica Ganglb.

*Pygidia denticoUis Schumm.

*Malthodes trifurcatus Kiesw.

*Dasytes alpigradus Kiesw.

Meligethes humerosus Reitt.

* Cryxjtophagus axillaris Reitt.

— reflexicollis Reitt. ?

— Deubeli Ganglb.
* — transsilvanicus Ganglb.

*Atomaria carpathica Reitt.

* — grandicollis Bris.

Sphaerosoma pímctatum Reitt.

* — carpathicum Reitt.

— Reitteri Ormay.

Hylaia rnihricollis Germ. ?

Latelmís Germari Er.?

Elmis Laireillei Bed.

Montandonia latissima Bielz.

*Simplocaria Deubeli Ganglb,

— acuminaia Er.
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*Simplocaria carpathica Hampe.

Pedilopliorus auratus Duft.
* Carpailiohyrrlmliis iranssylvanicus

SUFFR.

ByrrliHS luniger Germ.
— glahraius Hber.

Curimus decorus Steff.

* — Ericíisoni Reitt.

Dima elateroides Charp.

*Gorymbiies viontivagus Rosh.
* — gnttaíiis Germ.

Átlious Saclieri Kiesw. ?

— Zehei Bach ?

* — carpathiciís Reitt.

* — mollis Reitt.

* — ausiriacus Desbr.
* —

- picipennis Reitt. ?

* — carpaüiopliilus Reitt. ?

Xanthochroa carniolica Gistl, ?

*Oedemera Deubeli Ganglb.

— tristis SCHM.

— annulata Germ. ?

*Orchesia hlandida Brcs.

Laena Orniayi Reitt.

— Beitteri Wse.
— Hopfgarteni Wse.

Helops hadius Küst. ?

— gratus Friv. ?

Gryptoceplialus albolineatus Suffr.

— vülosidus Suffr. ?

* — carpathicus Friv. ?

Timarcha metaUica Laich.

*TiniarcMda Deicheli Ganqlb.

*Glirysomela Weisei Frr'.

* — liclienis RiCHT.

* — carpailiica Fuss.

* — Schneideri Wse.
— riifa Duft.

* — marcasitica Germ.

— purpurascens Germ.

— crassimargo Germ.
* — hentispliaerica Germ.
* — crassicolUs Suffr.

*Clirijsomda oHvacea Suffr.

— atrovirens Friv.?.

*ürina intricafa Germ.
* — alpestris Schumm.
* -- vitiigera Suffr,

* — viridis Duft.
* — plagiata Suffr.

* — virgidata Germ.
* — cacaUae Schrk.
* — spedosissima Scop.

*Phytodecta Kaufmanni Mill.

* — favicornis Suffr. ?

' Sderopliaedon Kenderesyi Kiesw.

.

— carniolicus Germ.

*Phaedon segnis Wse. ?

* — Deubeli W^se.

— laevigatus Duft.

'^Lupenis rugifrons Wse.

Crepidodera corpidenta Kutsch.
* — transsilvanicn Fuss.

* — melanostoma Redtb.
* — cyanescens Duft.

* — cyanipennis Duft.

Orestia Auhei All.

* — arcuata Mill.

* — carpaiMca Reitt.

— Páveli Friv.

Minota obesa Waltl.

?*Ps}jUiodes Scluvarzi W"se.

* — FrívaldszJcyi Wse.
— subaenea Kutsch.

Pliaenotherion Pidszkyi Friv.

Otiorliynclius pulverulentus Germ.
* — contractus Stierl.

— niger F.

* — fiiscipes ÜL.

* — niorio F.

— Kelecsényii Friv.

* — crinipes Mill. ?

— perdix Oliv.

— banaticus Stierl.

— juglandis Apfb. ?

* — proximtis Stierl.
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* Otiorliynchus liypsibatus Ganglb.
* — dacicus Dan.
* — antennatus Stierl.

* — aratus Dan.
* — cosmopterus Dan.
* — denigrator Boh.
* — glabratus Stierl.

* — Kollari Gyllh.
* — Deuheli Ganglb.
* — Kuenburgi Stierl.

* — Schaumi Stierl.

— aerifer Germ.
* — graniventris Mill.

* — longiventris Küst.
* — Riessi Fuss.

* — alpigradus Mill.

* — granicollis Boh.
* — Krattereri Boh.
* — egregius Mill.

* — corvus Boh.
* — obsidianus Boh.
* — asplenii Mill.

* — dives Germ
* — Fiissi Küst.
* — cymoplianus Germ.
* — opulentas Germ.
* — alpicola Boh.
* — fusciventris Fuss.
* — marmota Stierl.

— coarctatus Stierl. ?

* — pauxülus Rosh.
* — Mazurai Form.

*Argop)toclius bifoveolátus Stierl.

*Pliyllohius transsilvanicus Stierl.

*Polydrosus paradoxus Stierl.

* — carpathicus Brcs.

— amoenus Germ. ?

Barypithes glóbus Seidl.

*Barypitlies liptoviensis Wse.
— carpathicus Reitt,

Omias Hanáki Friv.

*RJiinomias forticornis Boh. ?

* — pyrorhinus Dan. ?

*Liopliloeus liptoviensis Wse. ?

*Tropiphorus transsylvanicus Dan.

*Dichotrac'helus Kimakowiczi Flagh.

Liparus transsylvanicus Petri.

— glabrirostris Küst.

— dirus Hbst. ?

*Plinthus Parreyssi Boh.
* — Fischeri Germ.
* — Sturmi Germ.

Liosoma bosnicum Dan.

— oblongulwm Boh.
•— cribrum Gyllh.

Adexius scrobipennis Gyllh. ?

Hypera intermedia Boh.

— oxalidis Hbst.

* — palmnbaria Germ.
* — comata Boh.
* — o-ubi Xrauss.
* — velutina Boh.

*Notaris aterrinms Hampe ?

Acalles pyrenaeus Bris.

— validus Hampe.

*Scleropterus offensus Boh.

*Rhytidosoma monticola Ottó.

* — austriacus Ottó.

*Brachyodontus Reitteri Wse.
* — Deubeli Ganglb.

*Aphodius gibbus Germ. ?

— obscurus F. ?

— ihermicola Er. ?

* — mixtus Villa. .

* — montamis Er.

A mi a Kárpátok valódi havasi bogarainak ökológiai viszo-

nyait illeti, szerz az elfordulás szerint a következ biocönozokat

különbözteti meg: 1) Növényeken él fajok (planticolák). Ezek
a növény földfeletti részein vagy azok belsejében élnek, legnagyobb
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részük növénj^ev, kevés köztük a húsev, részben szárnyasok,

részben szárnyatlanok. 2) Földben él fajok (terricolák). Ezek a

földben élnek és vagy húsevk, vagy pedig él avagy korhadó nö-

vényi részekbl táplálkoznak ; részben szárnyasok, részben szárnyat-

lanok. A szárnyas fajok elterjedése többnyire nagy, a szárnyatlanok

ellenben helj^^hez kötöttek. Sok földben él faj az életviszonyok kö-

vetkeztében nemcsak szárnyát, hanem szemét és pigmentjét is el-

veszítette. 3) Parti fajok. Ezek folyó, vagy ritkábban álló vizek

partján a homokban vagy kavicsban élnek, húsevk és többnyire

szárnyasok. 4) Vízben él fajok. Ezek a vízben él, részben húS'

ev, részben növényev bogarak, melyek szintén két csoportba oszt-

hatók : olyanokra, a mel^^ek az álló vizekben és ol3^auokra, a melyek

a hegyi patakok folyó vizében élnek. 5) Ganéj ban él fajok

(stercoricolák), melyek lovak és kérdzk ürülékében élnek.

Nag}'' befolyása van a hegyvidék faunájának összetételére a

talaj minségének, a mi nemcsak a földben él, hanem a növénye-

ken, a vizekben és ezek partján él fajokra is behatással van. Ily-

nem tanulmán3''okra a Kárpátok változatos geológiai szerkezetüknél

fogva nagyon kedvez teret n3aijtanak. HoLDHAus-nak különösen a

Keleti-Kárpátokban volt alkalma erre vonatkozólag érdekes meg-

figyeléseket tenni, a melyek alapján megállapíthatta, hogy azoknak

a kzeteknek, a melyek szétmálláskor nagy vízfelvev tehetséggel

bíró és sok nitrogént tartalmazó talajjá válnak, sokkal gazdagabb

havasi faunájuk van, mint az olyan kzeteknek, melyek málladékai-

nak nitrogéntartalma vagy vízfelvev tehetsége csekély. így fauniszti-

kailag gazdag talaj keletkezik a legtöbb, mészkbl, a basikus erup-

tív kzetekbl, a kvarczban szegény homokkövekbl és konglomerá-

tokból, valamint a basikus kristályospalákból. Faunisztikailag szegény

talaj származik a dolomitból, a kvarczitból, a kvarczban gazdag

homokkövekbl és konglomerátokból, stb.

A fauna gazdagságára befolj^ással van a hegység lejtése és a

napsugarak behatásának erssége is. A meredek heg^^oldalak faunája

szegényebb, mint a lankás lejtké, úgyszintén az ersen napsütéses

oldalak faunája is szegénj^ebb, mint az északra néz hegyoldalaké.

Az idjárás befolyása a növényeken elforduló állatokat illetleg

csekély, sokkal nagyobb azonban a földben élkre, mivel ezek a

talaj fels rétegének kiszáradásával az alsóbb, nedvesebb rétegekbe

húzódnak vissza.

A havasi bogarak függleges elterjedése részben uz éghajlat-

tól, részben a talaj vegyi és physikai tulajdonságaitól, részben pedig

a növényzettl függ-. A bogaraknak a közép-európai havasokon való

függleges elterjedése alapján három magassági tájat lehet megálla-

pítani : 1) az erdtájat, melyet különösen számos, az erdhöz kötött
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faj jellemez ; 2) az átmeneti tájat, melj'^bo az erdtájat lakó fajok az

erdség- hiánya miatt már nem érnek fel s a melybe a havasi

fajok a hófoltok hiánya miatt nem hatolhatnak le. Ennek a tájnak

a faunája tehát a legszegényebb és jellemz fajai nincsenek ; 3) a

havasi tájat, mely a nyári hófoltok alsó határától az állati élet fels

határáig terjed. Ezt a tájat különösen a földben és a növénj^eken

él fajok jellemzik. A Kárpátok havasi bogárfajainak száma 22, ezek

közül 3 az Alpokban is elfordul, a többi a Kárpátok jellemz faja.

Miután szerz a Kárjíátok északi, a valódi havasi, az egyedül

a havasi táj^^an elforduló havasi és az alhavasi tájban is elforduló

havasi, valamint a Keleti-Alpok havasi bogarait felsorolja, áttér a

Kárpátok havasi faunája korának és eredetének tárgyalására. A Kár-

pátok havasi bogárfaunáját szerinte praeglaciálisnak kell tartanunk,

mely valószínleg messze visszanyúlik a harmadkorba, a mit a fauna

számos jellemz bogárneme és a most él havasi bogarak Európá-

ban való elterjedésének több feltn jelensége eléggé tanúsít. A Kár-

pátok faunája eredetének megítélésénél tekintettel kell lennünk arra,

hogy mint újabb eredet lánczhegység, faunájának elemeit való-

színleg els sorban a régibb rög-hegyvidékekrl (Variscusi hegy-

rendszer, a balkánfélszigeti központi masszív) nyerte. Ezeken kívül

azonban más távolabb es hegyrendszerek is hozzájárultak egyes

alkotóelemekkel faunájának megalkotásához.

A jégkorszak befolj^ása abból látható, hogy a havasi bogár-

fauna délrl északfelé tetemesen megszegényedik, a mit sem a mai

éghajlati, sem az oekologiai viszonyokkal nem tudunk megmagya-
rázni. A míg a Déli-Kárpátok havasi faunája nagyon gazdag, addig

a Keleti-Kárpátoké szegényebb, mely szegénység azután az Északi-

Kárpátokban még inkább fokozódik. Az északi fajok elfordulása a

közép európai havasokban szintén csak a jégkorszakban végbe

ment faunacserével magyarázható meg. Ezek a fajok már azért sem

keletkezhettek a Kárpátokban, mert északon messze elterjedtek és

sok fajuk elfordul azon kívül az északi szigeteken (Faroe, Izland,

Grönland) is, melyek tudvalevleg a postglaciális idben az európai

kontinenssel már nem függtek össze.

A míg az Alpokban, melj^eket a déli részek kivételével a

glecserek teljesen elfedtek, jégkorszaknak igen nagy behatása volt a

faunára, addig ez a befolyás a Kárpátokban sokkal kisebb fokú volt

s az egyes területeinek faunája között nincs is olyan nagy eltérés,

mint az Alpokban. A míg havasi vakbogarak az Alpokban csak

a Drávától délre, a „Massives de refuge" területén fordulnak el,

a jégkorszakban glecserekkel fedett, a Drávától északra es terüle-

ten pedig nem, addig a Kárpátok egész területét lakják. Érdekes

szerznek az az összeállítása, melyben az egyes fajok területi el-
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fordulását hasonlítja össze olyanformán, hogy a lakott terület hosszát

kilométerekben fejezi ki.

A munka hátralev részét a Kárpátokra vonatkozó irodalom

felsorolása, a Kárpátokat lakó más állatcsoportok elterjedési viszo-

nyainak ismertetése és az egyes hegységek bogárfaunájának jellem-

zése foglalja el.

Az emlsök, a hüllk és kétéltek, a puhatestek és néhány

sorban más állatcsoportokról közölt faunisztikai jellemzés nagyon

hiányos. Az „Adatok a Keleti-Kárpátok bogárfaunáj'uiak ismeieté-

hez" czím fejezetben Holdhaus a Nagy-Hagymáson, a Csalhón, a

Kelemen-havason és a Ráróni gyjtött bogarak jegyzékét adja.

Nem kevésbé értékes Deubel FmaYEs-nek a Csukás, Keresz-

tény-havas, Bucsecs, Királyk, Bulea-tó, Negoi, Retyezát, Páring és

a Radnai havasok bogárfaunájáról közölt ismertetése. Deubel már

mintegy harmincz esztendeje kutatja az erdélyi havasok faunáját és

így közleménye faunánk ismeretét nagy mértékben gazdagítja.

Deubel azzal, hogy az els munkájával a nyilvánosság elé lépett,

mindnyájunk háláját érdemelte ki, mert ha neve, mint kiváló gyjté
közismert is volt, gyjtéseinek eredményét, leszámítva új felfedezéseit,

nem ismertük és valóban nagy veszteség lett volna, ha azok esetleg

idvel szép gyjteményével együtt elkallódtak volna, a mi sajnos

nem egyszer megtörténik.

Végül a faunisztikai adatokról néhány szót.

Holdhaus két új fajváltozatot írt le ebben a munkában. Ezek

a Carabus ohsoletus ühligi Hold. (p. 109), mely a Nagy-Hagymás,

Csalhó, Kelemen-havas és Rarón fordul el az erd határa fölött és

a Bembidion halcanicum Appb. var. basirufum Holdh. (p. 115) a Csalhó-

ról (Oláhország). Megjegyzend, hogy a Carabus obsoUtus ühligi-t Pic

már 1908-ban (Échange, 1908, p. 29) leírta.

A felsorolt bogarak közül a több hegycsúcsról említett Abax

ScMlppeli var. BendschnicUi Germ. csak a törzsfaj {Scliüppeli), a var.

BendscJimidli csak Magyarország észak-nyugati felföldjén fordul el.

A Leptura scutellata var. ochracea Faust csak a Kaukázusban fordul

el, az erdélyi példányok az ab. ocliraceipennis Pic-hez tartoznak.

A typikus Nebria JocMschi Strm. nem fordul el hazánkban, tehát a

Zanogán sem, ott csak a var. nigricornis Vh^la él. A Bu csecsrl,

Királykrl, Bulea-tó környékérl és a Negoiról említett Carabus

planicollis Küst. nem a törzsfaj, hanem annak keleti fajtája, a var.

Yerae Csíki. Az Ünkrl említett Carabus auronitens var. Escheri

1 Szerz a Székelyföldön általánosan így használt nevek helyett a

kevésbé ismeretes, de a katonai térképeken szerepl Cealilau, Caliman és

Rareul neveket használja.
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Pallrd. helyett var. laevijje^mis Seidl. és a G. Scheidleri var. incomp-

sus Kr. hel3^ett C. Hcmipei var. spectaMlis Csíki értend, ezek helyet-

tesítik ugyanis ott ezeket a déli fajtákat. Kétes adat a Nebria ReicM

var. bissenica Bielz elfordulása a Paring'on, ez a fajváltozat tudtom-

mal csak a Fogarasi hegylánczolatban él, a Paringon pedig a törzsfaj.

A faunisztikai adatok között találunk olyanokat is, a melyek

faunánkat gyarapítják. Ezek termhelyeikkel együtt a következk

:

Micropejjhis tesserula Cürt. — Nagy-Hagymás.

Xanilwlinus atraíus Heer. — Radnai havasok (Ünk).
Phüonthus piliger Rey — Radnai havasok.

Qiiedius Haberfellneri Epph. — Bulea-tó.

Mycetoporus piceolus Rey (Baudueri var.) — Ünk.
Bolüobliara varia Er. — Radnai havasok.

Alheta valida Kr. — Bucsecs.

— (Liogluta) microptera Thoms. — Saca.

Ilyobates nigj^icollis var. Deubeli Bernh. — Bucsecs.

Oxypoda longipes Rey — Királyk.

Faronus Lafertei Aubé — Csukás, Bucsecs.

Colon dentipes Salhbg. — Királyk (Krepatura).

Ptenidimii laevígatum Gillm. — Zanoga.

Epuraea terminális var. Seidlitzi Schilsky — Királyk.

Cryptophagus pallidiis St. — Bucsecs.

Atomaria bella Reitt. •— Ünk.
— prolixa Er. — Keresztényhavas.

— pulchra Er. — Bucsecs, Zanoga.

Corticaria saginata Mannh. — Keresztényhavas.

Pogonochaerus Eugéniáé Ganglb. — Keresztényhavas.

Le77ia cyanella (lichenis) ab. obsciira Steph. — Zanoga.

Chrysomela olivacea ab. umbraiiUs Wse. — Radnai havasok.

— fastuosa ab. speciosa L. — Radnai havasok.

Orina alpestris var. nigrina Suffr. — Zanoga.

— c.acaliae var. tussüaginis Suffr. — Zanoga.

— speciosissima var. nigrescens Letzn. — Bucsecs,

Phytodecta quinquepunctata ab. unicolor Wse. — Királyk.
— — ab. sorhi Wse. (= aucupariae Jacobs.) — Keresz-

tényhavas.

— paliida ab. padi Pen. — Keresztényhavas.

ApMhona Stiissineri Wse. — Keresztényhavas.

Longitarsus longiseta Wse. — Koresztén3^havas.

Pliyllobius urlicae var. midus Westh. — Radna- Borberek.
Ceuthorhynchus carniolir.us Schulze — Keresztényhavas.

Cryphalus suUuarius Wse. — Bucsecs.

^
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Pityogenes quadridens var. Mstridentaius Eichh. — Zanoga.

Xyloterus Uneatus var. melanoceplialus Eichh. — Keresztényhavas.

Új volna a faunára még' az Oxypoda opaca var. obscurior Bernh.

(Bucsecs) és a Nanopliyes lyihri var. epüohii Chev. (Radna- Borberek),

de ezeket tudtommal még nem írták le és így egyelre még érvény-

telen nevek.

HoHDHAus munkája a faunisztikai adatok kivételével sok ki-

fogásolni valót tartalmaz, sok a pótolni való hiánya, reméljük azon-

ban, hogy az esetleges második kiadás e tekintetben is ki fogja

elégíteni várakozásunkat. Mindezek daczára rovarászaink figyelmébe

ajánlom a munka áttanulmányozását ; sok érdekességén kívül leg-

alább figyelmeztetést nyerhetnek arra nézve, hogy mi munka vár

még ránk a Kárpátok kutatásában, ha azok faunájáról és állatföld-

rajzi viszonyairól helyes képet akarunk alkotni.

Lepkészeti feljegyzések.

Irta : Pillich Ferencz.

Lakhelyem lepkefaunájának kutatása közben az 1910. év folya-

mán három közönséges nagylepke- fajt tettem különös tanulmány tár-

g3^ává és összehasonlíthatás czéljából nagy mennyiséget feszítettem ki

bellük. így a selyemlepkének (Bomhy.v móri) csakis fehér válfaj

ú

hernyóit tenyésztettem, melyekbl javarészt tiszta fehér, rajztalan lep-

kéket nyertem ; némelyiknél 1—3 feketés sáv volt észlelhet az elüls

szárnj^on, ersen fekete rajzú és sötét beporzású lejDkéket azonban

e hernyókból nem kaptam. — Hypena rosirnUs L.-nál több évi észle-

letéin! szerint a ? példányok elüls szárnya tarkább, ezek közt ta-

láltam meg a világos, tarka ab. radiatalis Hn-t. A cf példányok mo-

noton színezések s kevés kivétellel a szürke ab. unicolor Tutt.-

hoz tartoznak, ritka köztük az egyszín barna ab. pálpalis F. —
Boarmia crepuscularia ScHiFF.-nál az ab. defessaria Frr. nemcsak a ta-

vaszi, hanem a nyári ivadék közt is elfordul (cf és 9), azonkívül

az átmeneti példányok egész seregét fogtam, melyeknél nehéz el-

dönteni, hogy a törzsfajhoz, vagy a fajváltozathoz tartozik.

*

Egy június 3-án este röpködött Acidalia virgidaria Hb. példány-

nál a lepke szárnyfelületén két, fonákján pedig 20 darab atkát lel-

tem. Ez volt az els eset, hogy él lepkén atkákat láttam tanyázni.
*

Egy, a hazai faunára új bagolyj)illét : Taeniocampa porosa Ev.

cf-t fojott Hajdúmegyében f. évi július 25-én Kiss István bonyhádi

gimnáziumi tanuló.
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A mol3rpillék: közül ez évben külön feljegyeztem azokat, me-

lyek házamban, kertemben és ennek környékén, tehát egy igen kis

területen gyakori vagy közönséges fajokként jelentkeztek. Megfigyel-

tem a szobákban repül fajokat is, mert daczára, hogy nemcsak a

háziasszony, hanem a házigazda is — kiki a maga kipróbált és jól

bevált módszerével (tenyérösszecsapás, gyüjtüveg) — vadászott ezen

általában kellemetlennek ismert vendégekre, mégis akadt bellük b-
ven. Azok a fajok, melyeket a lakhelyemrl közzé tett faunajegyzé-

kekbe (Rovartani Lapok, XVL, p. 53. és XVII. p. 22.) még nem vet-

tem fel, csillaggal jelöltem. Spuler mvének beosztását követve, ezek

a következk

:

*Achroea grisella F. hernyókkal fertzött lépet augusztusban

kaptam több méhésztl. A pille augusztus végétl kés szig a nap

minden szakában srn kelt ki ezekbl, kora reggel is találtam pillé-

ket, melyek érintésre fürgén futkároztak. A szárnyak színe nagyjá-

ban barnás-szürke, az elülsk felülete ritkán palaszürke. — Galleria

mellonella L. Ezen állandó mustrázatú pille, melynek viselkedése az

elbbenihez hasonló, azzal együtt egy idben jelentkezett. Társasá-

gukban sok fürkészdarázs volt. — A Cramhus nembl a kertben a

legközönségesebb : C. falsellus ScmFF. (VI. 9—VII. 19., VIII. 13—22.,

IX. 15.) nagyon gyakori, de csak augusztusban Cr. inquinatellus

ScmFF., továbbá pascnellus L. (VI. és VIII.) és culmellus L. (VII—VIII.)

A szomszédos réteken közönséges volt : Cr. chrysonuchellus Se. (IV.

25

—

VI. 1.) és cratereUus So. (VI.), ugyanott gyakori volt : perUUus So.

(VII., VIII.) és luteellus Schiff. (VI.) — Ploclia inierpunctella Hb.

ugyancsak tolakodó és torkos vendég a község házaiban ; legalább 2

ivadéka van (VI. 6—VII. 16., VIII. 10—IX. 11.). Egyetlen élésszek-

rénybl nap-nap után több tuczatot gyjtöttem ; augusztus 27-én

pinczében is leltem egyet. A kifeszített pillék sajnos a Hyjwnomeidák

stb. módjára javarészt elolajosodnak. Nyugalomban e ]DÍlle a kiegye-

nesített els lábpárra támaszkodik, miért is fels teste a faltól, melj^en

ül, hegyes szögben eláll. Az elijls szárnyak külsejének színe, sávjai

és pontjai nagyon változók ; a piros szín helyett gyakran sötétbarna

lép fel. — Epliesiia elutella Hb. (II—VII.) a házban, majd a melegebb

napok bekövetkeztével a kertben gyakori. — Endotricha flammealis

ScHiFF. (VII. 30

—

IX. 12.) a kertben elég gyakori.

—

Aglossa jnnguinalis

L. a lakásban mutatkozott szórványosan (VI. 3

—

VIII. 7.) — Hypsoptjgia

costalis F. a kertben volt gyakran észlelhet (VI., VII., IX.) —
Pyralis farinalis L. (IV. VII.) a kertben nem gyakori. — A szom-

szédos nádas szélén közönséges faj a Gaiaclysia lemnaia L. (VIII—IX.),

melynek egyes példányai a kertekbe is elcsatangolnak. — Eurrhypara

urticata L. tömegesen röpköd mindenütt (V. 24

—

VII. 5.) és lii^ált

esténkint repül sebesen czikázva. — *Scoparia amhigualis Tr. a kert-
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ben g3'akori, valószínleg két ívadékban (V. 16

—

IX. 11.). Egy éter-

gzzel elkábított 9 június 27-én több sárga petét rakott le, ezeknek

fele három nap múlva megvörösödött és július 10-én kelt ezekbl a

vöröses hernyó, melynek feje és nyakpajzsa barnás volt. Néhány
nap múlva e hernyók éhenhaltak, miután a nekik feltálalt legkülön-

félébb növényekkel nem tudtak megbarátkozni. A tarlókon NomopMla
nociuella Sghiff. (VIIL, IX.) közönséges; egyszín $-eken kivül na-

gyon tarka cf-eket is fogtam. — Pionea pandalis Hb. (V. 17—27.,

VII. 30 ; VIII. 23.), P. ruUginalis Hb. (IV. 26—V. 10. ; VII. 9—VIII. 23.)

és P. forficalis L. (V. 6—VI. 1. ; VIII. 15—IX. 9.) a kertben elég

akadt. — Piónea verhascalis Schiff. az itteni temet lakója (V. 15
;

VII. 11.), ottlétemkor mindig akadt belle. — Pyrausta sambucalis

Schiff., a mennyire csak emlékszem, a kertek bokrai közt minden

évben nagy mennyiségben tanyázott (V. 14

—

VI. 19. ; VIII. 15.). —
Ugyanott Pyrausta nuhüalis Hb. (VI. 24

—

VII. 19."; nstényeket csak

júliusban fogtam), továbbá P. cespiialis ScmFF. (IV., VIII.) és

P. purpiiralis var. ostrinalis Hb. (IV., VI., VII., VIII.) is gyakori

vendég volt. — *Acalla hasítana L. az 1910. év tavaszán csalétken

nem volt ritka (II. 24— III. 16.), holott az elz 10 évben hirét-

hamvát sem láttam. — Cacoecia semialbana Gn. legalább két ivadék-

ban faluszerte mindig egyike volt a legközönségesebb molypilléknek

(V. 20—VII— 7.; VII. 31—IX. 7.) — Elég gyakori mindenült a

Pandemis Jieparana ScmFF. is (VI. 2—VII. 30.; VIII. 20—IX. 11.). —
Kevésbé, de még elég gyakori a Pandemis ribeana Hb. (V. 24—VI. 7.)

és Cnephasia Walilbomiana L. (V. 6. ; VI. 19—VII. 22.). — Nagyon

gyakori a kertben a kés délután röpköd Clysia amhiguella Hb.

(IV. 29. ; V. 18— VII. 21 ; IX. 13.). — Ugyanott gyakori Argyroploce

variegana Hb. (V. 12—VI. 5.), A. striana ScmFF. (VI. 1 — 18. ; VII. 5—15.;

VIII. 19.) és Ancylis acJiatana F. (VI. 10—16.). — Csapatosan rajzott

kés délután 5—6 óra tájban a kertben minden feny {Abies excelsa)

körül, kivált a fák csúcsa táján az *Epinotia nanana Tr. (V. 15—
VI. 13.). T— Az almák színpompás, de veszedelmes kedvelje a Carpo-

capsa pomonella L. almafák körül rajzott és az almafák révén a ház-

ban is gyakran volt fellelhet (V. 19-VII. 7. ; VIII. 8-15.). - Nem
ritka kerti vendég *Laspeyresia duplicana Zett. (K. V. 15— 17.), míg

a *Simaethis pariana Cl. (VI., VIIL, X., III.) a közönséges fajok szá-

mát gyarapítja, ez nykron estefelé almafák körül sebesen rajzik. —
Pterophorus monodactylus L. úgy a szabadban, mint rzse közt, fé-

szerekben stb. áttelelve az év minden hónapjában közönséges, bábja

is sokszor fellelhet az épületek falain. — Aludta pentadactyla L. a

szabadban (VI 1— VIII. 11.) mindenütt közönséges. — Csoportosan

találtam a Psecadia pusiella RöMER-t (két ivadékban ?) a kertek alatti

réten jegenyefák körül (VI. 25. ; VIII. 30.). — A hálóval való fogás
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évadját a kertben két korán rajzó kitelelt molypillefaj nyitja meg",

u. m. a Depressaria Aestroemeriana Ol. és D. propinciuella Tr. Elbbi
valamivel gyakoribb (III. 13

—

V. 26.), ugyan még június 3-án is

fogtam belle, de ez már igen kopott volt. Július 16-án már frissen

kelt példányokra tudtam szert tenni. Az áttelelt példányok mindjárt

naplómente után kezdik meg czikázó, gyors repülésüket, hozzájuk

rendszerint Qgj negyedóra múlva a Depr. propinquella példányai is

társulnak. Ezeknek rajzását III. 18—IV. 22-ig figyeltem meg. Meleg

estéken mindkét fajból némi ügyességgel néhány tuczatot lehet össze-

fogdosni a fenyfák körül. D. propinqicella kés sszel rzsecsomók-

ból is felzavarható, de máskor, mint tavasszal, nem láttam egyik

fajt sem rajzani. — A réteken májusban gyakori a *Pleurota pyro-

pella ScmFF., június elején azonban már tépett a ruhája. — Endrosis

lacteellaScHiFF. kertben, házban, padláson közönséges (IV., VIIL, X.). —
Oegoconia quadripuncta Hv/. a kert bokrai körül röpköd esténkint

;

gyakori (VII. 3— 19.). — Blaslobasis pihycidella Z. azon fajok közé

tartozik, melyeket a nagy hernyótenyészt házikóba évenkint akarat-

lanul hurczoltam be különféle tápnövényekkel' és ott örvendeztettek

meg késbb kifejlett alakban. — *Bryotropha decrepidella H.-S. na-

gyon változatos szín mezben (V. 21—VIII. 16.), kivált június elején

valóságos kerti özöndék volt. — *Ghrysopora HermanelJa F. bár

szunyogszer voltánál fogva nem igen tnik fel, mégis g3^akran ke-

rült a kertben (V. 23—VI. 3. ; VII. 7., 28.) hálómba, ugj'^anezt mond-

hatom a *Pancalia Leeuivenlioekella L. ról is (V. 5—14.). — Ezeknél

sokkal gyakoribbnak, szinte közönségesnek mondhatom a parányi,

czifra Heliodines Boesella L.-t (IV. 16—V. 15.; VI. 29—VII. 11.), ezt

sokszor fogtam a szoba ablakán, április 29-én pedig, egy szép napos

délután fenyfák körül csendes rajzás közben százszámra lehetett

gyjteni. — A sok utánjárást és tenyésztést igényl nagy Coleophora

nembl eddig csak a *C. flavaginella Z. (VI. 18. ; VIIL 19., 24.) és

C nigricella SxPH.-ról (VI. 9. ; VII. 9—19.) sikerült a gyakoriságot

kipuhatolnom. — *Xaniliospüapieryx (Gracüaria) syrmgella F.-ból ápri-

listól szeptemberig minden hónapban több példányt tudtam fogni. —
A nem ritka Plujllocnisiis saligna 7j. kés sszel (X. 15—29.) rzse
közé búvik s abból felzavarva, vibráló repüléssel lassan tova száll. —
Az almafa leveleiben garázdálkodó *Lyonetia Clerkella L. (VI. 6— 14.

;

VII. 13-28.; VIIL 28-IX. 1.) és fajeltérésérl *ab. aereella TR.-ról

(III. 26-IV. 1. ; VIIL 28-X. 23.) mint közönséges fajokról számol-

hatok be. A kett között gyakoriak a féhg melanisztikus átmeneti

alakok. — Az este lomhán röpköd Hyponometíia-k közül H. mali-

nellus Z. hernyója az almafának biztosan alapos kártevje. Jnnins

16-án frissen kelt példányokkal láthattam cl magamat; augusztus

9-ig figyeltem meg. — Az átlag nagyobb *H. cognalelhis Hb., mely-
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nek jellegei gyakran egybeol\''adnak az elbbi fajéival (errl elkülö-

nített tenyésztés utján gyzdtem meg) szintén tömegesen lepi el a

község majd minden Evomjmus bokrát. — Kissé dombosabb helye-

ken él, szintén nagy számban *H. irrorélus Hb. (VI. 5—24.). —
*Tlieristis mucronella Se. szeptemberben a házban keres menedéket,

III. 14—26-ig kerti munkálatok közben alacsony növényekrl lett

felzavarva; igen könnyen fogható. — Plutella maculipennis Curt.

(VII. 2-29.; VIII. 13.; IX. 11.) a közönséges kerti pillék közül

való. — A szintén közönséges Lypusa maurella F. pilléjérl följegj^ez-

tem, hogy június 1—H-ig Crataegus oxyacautlia rosea díszcserjén

tanyázik s a körül rajzik is. — A Tinea-k közül T. doaceJla Hw. az

év minden hónapjában a kertben, illetve a zord hónapokban a ház-

ban, pinczében közönséges — T. fuscipunctella Hw. ugyanott V. 5.-tl

kés szig egyhuzamban közönséges, míg az országszerte gyakori

*T. xjellionella lj.-hó\}um\xs els felében csak 3 darabra tudtam a

padláson szert tenni. — Végül '^Monopis rusticella Hb. mint elég gya-

kori kerti állatka (VI. 19—VH. 19.) befejezi ezt a felsorolást.

*

Lakhelyemnek e lapok hasábjain közzétett lepke fauna-jegj^zékét

az 1910. évi anyaggal a fentieken kivül még a következkkei bvít-

hetem ki: Lycaenidae: Lycaena argiades ab. decolorata Stgr., Icarus

ab. caerulea Fuchs. — Sphingidae: DeilepMla eupliorhiae $ transitus

ad ab. lielioscopiae Sel.-Longoh. (cult. ex 1. VI. 30.) — Notodontidae

:

Exae^^eta ulnii Sohiff. (IV. 29. este orgonavirágon), Drymonia chaonia

Hb. (VIII. 8.) — Noctaidae: Agrotis ohscura ab. ravida Hb., Agrotis

obscicra ab. suffusa Tutt., Mamesira brassicae ab. alhidiUnea Hw. (VI.

26, els ivadékbeli kési 9), BryopMla algae ab. mendacula Hb.

(lámpafénynél VII. 21.

—

VIII. 22.), Hadena secalis ab. secalina Hb., ab.

nictitans Esp., Taeniocampa opima Hb. .cf (csalétk. III. 16.), Calymnia

trapezina L., Orrliodia fragariae Esp. cf (csalétk. III. 13.), Xylina fur-

cifera Hufn. (csalétk. III. 16.), Pseudopliia lunaris Schiff. (V. 15.),

Pechipogon barbalis Cl. — Geometridae : Acidalia moniliata F. (a

temetben VII. 11. gyakori), immutata L. (VIII. 21.—24-ig 3 példány),

Codonia (Zonosoma) linearia Hb. (V. 19.), Lohopliora polycommata

SomFF. (kert. III. 14), Tephroclystia absinthiata Cl. (V. 30.), innotata

Hufn. (lámpafény. V. 10.), imsillaia F. (IV. 22.), satyrata Hb. (V.

11—27.), siLCcenturiata ab. oxydata Tr. (V. 12.), veratraria H.-S. (IV".

29.), Ghloroclystis redangulata ab. subaerata Hb., 'Pliibalapteryx vitalbata

•Schiff., Deüinia pusaria L., Hibernia rupicapraria Hb. cf (II- 25. kés
este nedves korhadt fán vergdött.) — Nolidae: Nola cucullatella L.

(VI. 4.) — JSycteolidae: Sarotliripiis Bévayanus Se. (IV. 1.), ab.

düutana Hb. (III. 21.) — Arctiidae : SpUosoma urticae Esp., Oenistis

quadra L. — Fyralidae : Grambus tristellus ab. aquilella Hb. (rét. IX.
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16.), pratellus L. (kert. VI. 2.), Schönohius giganiellus Schiff. (cf VI.

9.), Salebria semirubella ab. sangidnella Hb. (VIII. 23.), Psaynmoiis pul-

veralis Hb. (VII. 6.), Scoparia ochrealis Schiff. (V. 19.), Pionea fulvalis

Hb. (kert. VI. 27 ; VII. 17.) — Tortricidae : Acalla hastiana ab. scabrana

Hb. (csalétk. III. 2.), Cacoecia poclana Se. (cf VII. 6 ; VIII. 15
; 9

VII. 6.), strigana Hb. (erdn VIII. 11.), CnepJiasia nubüana Hb. (kert.

VI. 19.), Doloploca functulana Schiff. (IV. 25.), Fhalonia Smeathman-

iiiana F. (V. 19.), Phalonia riipicola Curt. (lámpafény VIII. 16.),

Argijroploce rivulana Se. (rét. IX. 16.), Ancylis Mitterbacheriana Schiff.

(kert. V. 19.), Bactra lanceolanaHs. (kert. V. 29.), Gypsononia incarnana

Hw. (lámpafény VIII. 22.), Tmetocera ocellana F. (kert. VI. 10 ; VII.

5.), Notocelia Zkldmanniana L. (kert. VI. 12.), Epihlema Pfiugiana Hw.
(lámpafény IX. 15.), Carpocapsa grossana Hw. (kert. VII. 18. j, Laspey-

resia {grapliolitlia) funebrana Tr. (V. 6., VIII. 22.) — Fterophoridae :

Amblyptüia {Plaiypiüia) acaiithodactyla Hb. (lámpafény. VIII. 22.) —
Oelechiidae: Depressaria arenella Stndf. (III. 15.

—

IV. 22.), amantlii-

cella Hein. (X. 15.), applana F. (VII. 8.), cTiaeroplitjlli Z. (IV. 26 ; V.

8.). Borkhcmsenia unitellá Hb. (VI. 10 ; VII. 12.), lambdella Don. (VI.

2. 26.), Recurvaria leucaiella Cl. (VI. 21.), Gelecliia pinguinella Tr. (VI.

23.), oppletella H.S. (VIÍ. 9.), ericetella Hb. (VII. 12.), Lita artemisiella

Tr. (VII. 23.), iímctella Dgl. (V. 21.), Xystophora conspersella H -S.

(V. 6.), Megacraspedus dolosellus Z. (V. 27.

—

VI. 8.), jellemz e fajra,

hogy azt mindig reggelre kelve a vizes kád tetejérl halásztam ki. —
Coleophoridae : GoleopJiora vüisella Greqs. (lámpafény VIII. 11—24.),

anatipennella Hb. '(VI. 10.) — Gracilariidae : Gracüaria hemidactylella

F. (IV. 16.), Gorisciwn Brogniardellum F. (VII. 9.), Litliocolletis diibi-

tella H.-S. (VII. 29.) — Phyllocnistidae : Pliyllocnisiis suffusella 7i.

(kert. VII. 29.) — Scythrididae : Scyiliris cJienopodiella Hb. (VIII. 30.)

— Hypononieiitidae : Scyiliropia crataegella L. (VIII. 15), Cerostoma

radiatellum Don. (kert. VII. 1.), aspersellum L. (VII. 29.) — Tineidae:

Narycia monüifera Gr. F. (IV. 29 ; V. 19.), Trichophaga tapetiella L.

(VI. 3.), Tinea granella L. (kert. VIII. 13—21.), laiJella Hb. (kert. IV.

29 ; V. 6.), Adela Degeerelía L. (kert, cf V. 14 ; 9 V. 27.), rufifrontella

Tr. (réten meringetve IV. 26.)

Magyarország Buprestidái.
Irta : Csíki Ern.

III.

16. nem : Anthaxia Eschscholtz.

Az alsó állkapcsi tapogató utolsó íze hengeres vagy tojásforma.

Az eltör hátának oldalai majdnem párhuzamosak, nagyon ritkán

kissé íveltek, töve egyenesen lemetszett vagy kétoldalt nagyon gyen-
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gén öblös A mellt nyiilványa a csúcson háromhegy. A hátsó láb-

fej els íze hosszabb mint a második íz.

Ez a nem Ausztrália kivételével az egész Földön elterjedt, leg-

több faja azonban a palearktikns tájat lakja és faunánkban is ele-

gend képviselje van. Az egész Földrl mintegy kétszáz faj ismeretes.

1. A szárnyfedk oldalszéle a váll mögött öblösen kimetszett és

innen a csúcsig ersen keskenyed, itt a has oldalát nem
takarja, ez tehát felülrl látható 2

— A szárnyfedk oldalszéle a váll mögött nem öblös, a szárny-

fedk a has oldalát teljesen befedik. — 3. alnem : Anthaxia
s. str. [ParantJiaxia Goz-s) 8

2. A csápok lapítottak, az ízek a negyedik íztl kezdve mind-

két oldalon kiszélesedettek. — 1, alnem : Cratomerus Sol. 3

— A csápok egyszerek, a csápízek a harmadik vagy a negye-

dik íztl kezdve a küls oldalon kissé fürészesen kiszélese-

dettek. — 2. alnem : Haplanthaxia Rbitt 4

3. A homlok lapos, legfeljebb gyengén bemélyedt, hosszabb

elálló szrökkel fedett. A hím zöld, az elüls csípk és Qgj
tükörfényü folt az elüls combokon aranyos-biborszin, a

csápok kékszíuek, tízük zöldes, az utolsó két íz bels

csúcsa vörös, az eltör háta korongján két hosszanti fekete

sávval. A hátsó czombok megvastagodottak, a lábszárak a

középen kiszélesed k és fogacskázottak. A nstények feje

(a kékes-zöld fejtet kivételével), az eltör hátának oldalai

és teste alul aranyos-biborszin, a csápok, a lábak és a

szárnyfedk kékszíuek vagy kékes-zöldek, az eltör hátának

két széles hosszanti sávja kékes-fekete. A nstények utolsó

haslemeze a csúcson kikanyarított. Hossza 9"5— 15 mm. —
Elfordul Európa déli felében, a Kaukázusban, Kis-Ázsiá-

ban és Algírban. Faunánkban elég ritka ; termhelj^ei : Buda-

pest, Pilismarót, Pécs, Sopron, Pozsony, G-yöngyös, Herkules-

fürd, Orsova, Szent- Heléna, PJavisevicza. (trocMlus Fabr.,

elegantula Sghrnk., cijanicornis Oliv., Stephanelln Petagn.,

femorata Vill., exaltata Fabr.) 1. hungarica Scop.i

— A homlok gödörszeren bemélyedt. Élénkebb vagy sötétebb

zöld vagy kékes-zöld, a homlok, az eltör háta és teste alul

aranyos fénynyel, az eltör hátán két többé-kevésbé éles

1 Ide tartozik az A. scorsonerae Feiv. {Krüperi Ganglb.) is, melynek

hazája Kelet-Rumélia, Törökország és Kis-Ázsia. Ezt a fajt az irodalomban

Magyarországból is említik, a mi azonban csak tévedésen alapul. Kisebb

mint az A. hungarica és attól a rövid szrökkel fedett homloka alapján

könnyen megkülönböztethet.
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fekete hosszanti sávval. A mellet és a tiaslemezek szegélyéi

sr fehér szrözet fedi. Hossza 7—8 mm. — Elfordul Dél-

Oroszországban, a Kaukázusban, C3''prus szigetén (Larnaka,

Stavro vuni) és nálunk az AUion hegyen Orsova mellett és

Dalmácziában Cavtat mellett, (adoxa KtiST., divina Reiche).

2. diadema Fisch.

4. Az eltör hátán körülbelül egyforma nagy reczés köldök-

pontok vannak, a melyek közepén szemcse emelkedik ki 5

— Az eltör hátán srn szemcsézett alapon apró kerek köldök-

pontok vannak, a melyek a középvonal felé kisebbek, szög-

letesek és elmosódottak 7

5. Az utolsó haslemez cscsszegélye félköralakban ersen le-

hajló és eltte félköralakban bemélyedt 6

— Az utolsó haslemez közepén a csúcs eltt kissé hosszúkás

mély gödröcske van. Erczfény zöld, vagy feketés-zöld, az

eltQr háta nem ritkán kékes szín, a szárnyfedk pedig

többé-kevésbé élénk aranyos-vörösek. A fej finoman és

srn ránczolva pontozott, az eltör háta finoman ránczolt

és köldökszer apró pontokkal fedett, a szárnyfedk elül

ersebben, hátul gyengébben és elmosódottan ránczoltak.

Hossza 4-5—6-5 mm. — Elfordul Közép- és Dél-Európában,

Kis-Ázsiában és Észak-Afrikában. Faunánkban elterjedt és

közönséges, {clüorocexjliala Luc, chamomillae Ma^tíh.)

5. cichorii Oliv.

6. A szárnyfedk ránczolva pontozottak. A fej világosabb vagy

sötétebb érczszín vagy feketés kék világosabb fejtetvel, az

eltör háta kék vagy zöld, két nagy sötétkék folttal, a szárny-

fedk érczfénjái réz- vag}'- bíborvörösek, tövükön háromszög
aranyos-zöld vagy aranyos, tövén kékesbe átmen folttal.

Az utolsó haslemez hátsó szegélye ersen felhajló, a közé-

pen kissé hátranj^omott. Hossza 4 — 6-5 mm. — Elfordul

Dél-Európában és Észak-Afrikában, nálunk ritkább jelen-

ség. Termhelyiéi : Budapest, Péczel, Isaszeg, N.-Vázsony,

Pécs, Szelindek, Sz.-Erzsébeti, Szeraenik, Vrdnik, Növi és

Dalmáczia. {scutellaris Géné, Croesus anct. non VmLERs).

3. viminalis Cast. & Gory.

— A szárnyfedk ránczolva pontozottak és erteljes pontsorok-

kal díszítettek. Erczfény zöld, az eltör hátán rendszerint

két sötétkék folttal, a számjí-fedk sötét aranyos-vörösek, t-,

oldal- és varratszegélyük zöld. Egyebekben elbbi fajhoz

1 Ormay (Adatok Erdély bogárfaunájához. 1888, p. 33.) A. olymjnca

Kdesw. név alatt említi.
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hasonló. Hossza 5—6 mm. — Elfordul Dél-Európában,

nálunk Dalmácziában. {variipenis Küst.) 4. praeclara Mannh.

7. Az utolsó haslemez csúcsának két oldalán mély barázda

van, mely a csúcson találkozik, a haslemez középs része

ennélfogva itt hátrafelé irányult nyúlvány alakjában kihú-

zott. Érczfény, világos vagy sötétebb zöld, aranyos-zöld,

rézszín vagy barna. Hossza 4—6 mm. — Elfordul Közép-

Európa déli felében, Dél-Európában, Észak-Afrikában és

Sziriában. Magyarországon Budapest, illetleg DebreczentÖl

délre mindenütt található és különösen a Tengermelléken

nem ritka, (timljellaiarum Fabr 1801 nec 1787, cliamomiUae

Mannh., pleuralis Fairm.) 6. millefolii Fabr.

— Az utolsó haslemez csúcsa közepén kis bemetszés van, az

oldalszegély pedig kétoldalt öblösen kikanyarított. Világo-

sabb vagy sötétebb rézszín, a fej ránczolva-pontozott és

fehér szrökkel fedett. Az eltör háta szélesebb mint hosszú,

oldalai íveltek. A szárnyfedk a csúcson egyenként kerekí-

tettek, felületük srn szemcsés, finom fehér szrözettél

fedett, nem sima, a váll bütykösen kiálló, hátul a varrat

mellett kissé benyomott. Elfordul Dél-Európában, nálunk

Dalmácziában : Zelenika, Budua. {? umbeUatarum Fabr.) i

7. iiiculta Germ.

8. Érczfény zöld, kék, vörös, bronzszín vagy többszín . . 9

— Egyszín érczfény fekete 21

9. Az eltör hátán, melyet fehér felálló gyaj)jas szrözet fed,

nincsenek bemélyedések 10

— Az eltör háta csupasz, vagy testhez simuló fehér szrözet

fedi, vagy ritkán a szrözet felálló, de akkor a felületen

gödörszer bemélyedések vagy mely középvonal van . . 12

10. Az eltör háta reczézetten pontozott, a pontok részben köl-

dökformák 11

— Az eltör háta szemcsézetten pontozott, sötétkék, oldalt zöld

szegélylyel és két nagy fekete folttal a középen, oldalai

szögletesen kiszélesedettek. A fej kissé fényl zöld, a fej-

tet sötét, a szárnyfedk bíborvörösek, széles fényl sötét-

ibolyaszín közös folttal a középen, mely hátul kiszélesedik

és kerekített, az els harmadban pedig zöldek. Hossza 10

mm. — Elfordul Dél-Francziaországban, Olaszországban és

nálunk Dalmácziában. (Groesus Lap, & Gory).

10. 3£idas KiEsw.

1 Az umbeUatarum név alatt (Kuthy, Fauna Regni Hungáriáé. Coleo-

ptera. 1897, p. 111) faunánkból említett termhelyek mind az A. millefolü-va

vonatkoznak.
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11. Az eltör háta zöld, némelykor oldalt rézvörös, a középen

fekete sávok nélkül. Erczfény aranyos-zöld, a szárnyfed-

ket széles bíborvörös sáv szegétyezi, alul aranyos-zöld, réz-

vörös vagy erczfény és hosszú fehér gyapjas szrözettél

fedett. A fej szemcsésen pontozott, az eltör háta reczézetten

pontozott, a pontok részben köldökformák, a szárnyfedk

oldalszéle hátul és a csúcson fogacskázott. Hossza 8—12

mm. — Elfordul Közép- és Dél-Európában és Algírban,

nálunk elég ritka : Budapest, Péczel, Isaszeg, Kalocsa, Hajós,

Kecskemét, Makó, Nagyvárad, Dunaörs, Ács, K.-Kálna,

Beszterczebánj^a, S.-A.-Ujhely, Beregszász, Déva, Temesvár,

Ulma, Eszék, Vinkovce. (deaurata Gmel., aiiricolor Hbst.)

8. aiirulenta Fabr.

— Az eltör háta aranj^osan vagy zöldesen fényl bíborvörös

a középvonaltól jobbról-balról egy-egy széles fekete sávval,

a szárnyfedk erczfény barnák, szemcsézettek és gyér

fehér szrözettél fedettek. Hossza 6—11 mm. -- Elfordul

Közép- és Dél-Euró]3ában, nálunk elég ritka : Budapest,

Péczel, Isaszeg, Mária-Besny, Kalocsa, Hajós, Martonkáta,

Nagyvárad, Széketyhíd, Dunaörs, Ács, K.-Kálna, Besztercze-

bán3'a, S.-A.-Ujhely, Farkasd, Déva, Temesvár, Gerebencz,

Ulma, Palánka, Eszék, Martíncí, Zengg. (histriata Fabr.,

elongatula Schrnk., ruhina Fourcr.) 9. manca Linn.

12. A homlokot hosszú elálló szrözet fedi 18

— A homlok csupasz vagy csak finom testhez simuló szrözet

fedi 16

13. Az eltör hátán széles hosszanti barázda van a középen . 14

— Az eltör háta közepén nincs hosszanti barázda, vagy ha

van, ez nagyon finom 15

14. A nstények utolsó haslemeze a csúcson háromszögén ki-

metszett. Aranyos- zöld, zöld vagy kék, az eltör háta a kö-

zépen és kétoldalt zöld, közben pedig feketés-kék, a szárny-

fedk bíborvörösek, az oldalszegély mellett a váll mögött

fekete vagy kékes-fekete harántfolttal, a paizsocskán hosszú-

kás háromszög zöld folttal, melynek csúcsa a szárnyfedk

közepét éri el, ezt nagy a szárnyfedk egész közepére ter-

jed, hátul kiszélesedett és kerekített fekete vagy feketés-

kék folt veszi körül, mely a középen túl terjed. Az eltör

háta inkább elrefelé szélesed, a középen széles és lapos

hosszanti barázdával, a korongon reczésen harántul ránczolt,

oldalt ránczolt, sr reczékkel és köldökforma joontokkal.

Hossza 7—10 mm. — Elfordul Közép-Európában és nálunk

is ritka. Termhelyei : Péczel, Kalocsa, Hajós, Fels-Löv,
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Bakabánya, Pozsony, Rozsnyó, Beszterczebánya, Csetnek,

Tolcsva, Máramarossziget, Herkiilesfürd, Lipik, Zengg- és

Dalmáczia. {fulmináns Schrnk., fulminatrix Hbst.).^

11. candens Panz.

— A nstények utolsó haslemeze a csúcson a hímekéhez ha-

sonlóan kissé lehajló, lemetszett és a középen kissé behajló.

A fej aranyos-zöld, zöld, érozíénj feketés vagy fekete, az

eltör háta kékes-fekete vagy fekete, a keskeny oldal szegély

és a hosszanti barázda zöld vagy kék, a szárnyfedk bíbor-

vörösek,- a paizsocskán háromszög zöld folttal, mely csak

az els harmadig terjed és körülötte kékes-fekete széles folt-

tal, mel}'' hátul kiszélesedik, csúcsa hegyesítve kerekített és

majdnem a szárnyfedk csúcsáig terjed. Az eltör háta inkább

hátrafelé szélesed, a hosszanti barázda keskenyebb, a kö-

zépen harántul ránczolt, a ránczok kifelé ívekben kifutók,

a hátsó szögletek felé reczés és köldökforma pontokkal be-

szórt. Hossza 6*5—9 mm. — Elfordul Európa déli felében

;

hazai termhelyei : Budapest, Zágráb, Zengg és Dalmáczia.

(candens Lap. & Gory, pliaenica Ganglb., urens Ab.)

12. lucens Kíjst.

15, Az állat fémfény, aranyos-zöld, legfeljebb az eltör hátán

találunk két fekete foltot, a paizsocska is fénytelen fekete,

a homlokon hosszabb elálló, az eltör hátán és a szárny-

fedkön nagyon rövid testhez simuló fehér szrözettél fedett.

Az eltör háta reczézett, a reczékben köldökforma j)ontok-

kal, a szárnyfedk ránczolva szemcsések, a csúcson finoman

fogacskázottak. Hossza 6—8 mm. — Magyarország jellemz

faja, melyet eddig Budapesten, Újpesten, Kalocsán és Er-

délyben gyjtöttek. 13. Hackeri J. Frf^.

— Az állat testének elüls fele kék vagy zöldes-kék, a hátsó

fele bíborvörös, az eltör hátán két kerek fekete vagy kékes-

fekete folttal, ez a középen finoman ránczolt, a ránczok

ívekben haladnak kifelé, oldalt reczésen ránczolt, A szárny-

fedk tövén lev közös háromszög vagy kerekített folt zöld

vagy zöldes-kék, legfeljebb az elüls harmadig terjed és

hátsó széle aranyosan elmosódott. Hossza 5—7 mm. —
Elfordul Közép-Európában, nálunk elterjedt és nem ritka.

14. salicis Fabr,

Változatai: a. Némelykor a szárnyfedk tövén lev zöld

1 Az A. candens lárvája a cseresnye fájában fejldik és menetének

nyilasa a fa déli oldalán keresend, a kifejldött bogár május—^júniusban

repül.
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háromszög folt hosszúra nyúlt, a szárnyfedk közepéig

terjed. — Elfordul a törzsfaj között, de ritka: Budapest,

Zircz. (semiciiprea KtiST.) ab. Croesus Villers.

b. A fej és az eltör háta sötét ibolyakék, csak az eltör

hátának oldalszegélj^e zöldes-kék, a szárnyfedk paizsocska

körüli foltja sötét ibolyaszín (némelykor zöldes fémfény-

nyel), ezt hátul keskeny bíborvörös, majd széles zöldes-kék

csík szegélyezi, mely azután a szárnyfedk közepén átmegy

a réz- vagy barnás-rézvörös alajDSzínbe. — Eddig csak

Magyarország területérl ismerjük (Pilismarót, Kúp, Kszeg,

Tasnád, jS!'ag3''Szeben, Kozsa, Vrdnik). ab. speciosa Csíki.

16. Az eltör hátának két oldalán nagy és mély, sima, csak

hosszirányban rovátkolt gödröcske van 17

— Az eltör hátán csak a hátsó szögletek mellett van apró,

sima, a koronggal eg3''formán skulpturált gödröcske ... 18

17. A szárnj^-fedk csúcsán az oldalszegély mentén nagy és

mély pontok vannak, ezeket belülrl még Qgj erteljes

pontsor szegélyezi vagy az egész csúcson mélyen beszúrt

pontok vannak. A hím egyszín aranyos zöld, csak az el-

tör hátának két oldalán van egy-egy elmosódott sötét folt.

A nstény feje és eltora kék, a szárnyfedk rézvörösek,

csak a fejtet, az eltör háta a középvonal mentén és egy

hosszúkás háromszög közös folt a szárn3^fedkön zöld.

Hossza 4—6 mm. — Elfordul Európa középs és déli

részében, a Kaukázusban és Észak-Afrikában, faunánkban

elterjedt és közönséges, {niticla Rossi, nitens F., foveolata Hbst.,

fulgens Hbst., dorsalis Cast. & Goryj. Í5. ftilgurans Schrnk.

Változata: Némelykor az állat szép fémfény kék. —
Elfordul a törzsfaj között, de ritka : Balaton-Ederics, Bog-

dánd, Vrdnik, Vinkovce. ab. azurescens Cast. & Gory.

— A szárnj^fedk csúcsán is csak finom pontokat találunk.

Színezdése olj^an mint az elbbi faj-é, de általában véve

kevésbé élénk zöld, kékes-zöld, kék vagy rézvörös, a ns-
tények szárnyfedjén lev háromszög közös folt sokkal

kisebb és elmosódott. Hossza 4-6 mm. — Elfordul Európa

középs és déli részében és Kis-Ázsiában. Xálunk elterjedt,

de elég ritka : Budapest, Pilismarót, Tárcsa, Balaton-Ederics,

Pécs, Beczkó, Nagj^csür, Gerebencz, Oravicza, Herkules-

fürd, Vrdnik, Buccari, Növi, Gospic, Velebit, Zelenika.

(grammica Cast. & Gory 1839). 16. podolica Mannh. 1837.

18. A szárnyfedk zöld vagy kék színek 19

— A test egyszín bronzszín, ritkán feketés bronzszín, a

csápok érczfényú feketék. A fej finoman és srn pontozott,
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reczéseu ránczolt, a reczékben köldökforma ponttal. Az el-

tör hátának oldalai íveltek, a derékszög hátsó szögletek

eltt alig vagy kissé öblösek. Hossza 3.5—5 mm. — El-
fordul Európa középs és déli részében, nálunk ritka:

Budapest, Péczel, Tusnád, Német-Bogsán, Jeselnicza, Dren-

kova, Dalmáczia. (Clievrieri Cast. & Gory, Spinolae Cast. &
GoRY, jjygmaea Brull., hanatica Gory). 20. funerula Illig.

19. Az eltör háta a középen finoman harántul ránczolt és

szemcsés, oldalt reczézett, a reczékben köldökforma ponttal.

A hím eoyszín érczfény zöld, a nstény bíborvörös, zöld

szárnyfedkkel. Hossza 4—7 mm. — Elfordul egész Európá-

ban és faunánkban is elterjedt és gyakori. {laeta F.,

styria Voet), 17. nitidula Linn.

Változatai: a. Az eltör hátát két kerek fekete folt dí-

szíti. — Elfordul a törzsfaj között és nálunk is közönséges.

ab. signaticollis Kryn.

h. A szárnyfedk sötétkék vagy ibolyakék színek. —
Elfordul a törzsfaj között, de elég ritka színváltozat : Zem-

plén, Zilah, Keresztényhavas, Szászújfalu, Papuk-hegység.

db. cyanipennis Gory.

— Az eltör háta egész felületén reczés, a reczékben köldök-

forma ponttal 20

20. Az eltör háta aranyos-rézvörös, elüls szélén széles fekete

vagy feketés-kék nem egészen az oldalakig terjed csíkkal,

az állat különben érczfény zöld vagy kékes-zöld. Hossza
4-5-5 mm. — Elfordul Dél-Európában, nálunk Dalmácziá-

ban : Spalato. {anmdicollis Sturm, niticUcoUis Cast. & Gory).

18. hypoinelaena Illig.

— Az eltör hátának korongja kékes-fekete, az oldalszél széle-

sen aranj^os-rézvörös, az állat különben sötétkék, a fej réz-

vörös^sötét fejtetvel. Hossza 5 mm. — Elfordul Görög- és

Törökországban, Kis-Azsiában, Ausztriában és állítólag

Magyarországon (Beszterczebánya, Petrigskó) is.

19. discicollis Cast. & Gory.

21. A fej szrös 22

—TA fej csupasz 26

22. A fejet hosszú fehér szrözet fedi .......... 23

— A fejet sötét (feketés) szrözet fedi 25

23. Az~eltor háta közepén nincs hosszanti barázda. Erczfén}^

fekete, a fej és az eltor_háta az oldalszegély mentén kissé

zöldesen fényl. Az eltör háta sokkal szélesebb mint hosszú,

finoman~reczézett. A paizsooska benyomott, a^^ szárnyfedk
finoman ránczolvaszemcsézettek. Alul zöldesen vagy ibolya-
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san íénjl fekete. Hossza 7— 11 mm. — Elfordul Görög-

országban, a Balkánon és Magyarországon is (Herkules-

fürd, Allion-liegy) ; nagjon ritka, (melancholica Kr. nec Gory).

21. Kiesenwetteri Mars.

— Az eltör hátán van többé-kevésbé mély hosszanti barázda 24

24. Az eltör hátának oldalai a középen tul szögletesen kiállók.

Érczfény (alul többnyire zöldesen fényl) fekete. Az eltör

hátán négy, sokszor elmosódett gödröcske van, felülete

reczézett, a reczékben köldökforma ponttal. A szárnyfedk

a varrat mellett hátul benyomottak, a váll mögött két rézs-

útos elenyész bordával, felületük szemcsézett és finom

fehér szrökkel fedett. Hossza 7—9-5 mm. — Elfordul

Közép-Európában, fleg Németországban ; Magyarországon

(Keresztényhavas, Sljeme) nagyon ritka, {similis Saúnd.)

22. morio Fabr.

— Az eltör hátának oldalai elül kerekítettek, hátul öblösek.

Érczfény fekete, fehér szrökkel fedett, a fej pontozott, az

eltör háta harántul ránczolt, oldalt pontozott, a szárnyfedk

szemcsézetten pontozottak, hosszanti ránczoktól és bemélye-

désektl egyenetlenek. Hossza 4*6 mm. — Elfordul Szerbiá-

ban, Török- és Görögországban, Kis-Ázsiában, Szíriában,

Algírban és Bielz szerint Erdélyben is. {Magdalenae Fairm.,

hiimpressa Mars., Marmottani Eris.) 23. plicata Kiesw.

25. Az eltör hátán nincs vagy csak oldalt van egy-egy gödör-

szer bemélyedés, felülete reczézett, a reczékben köldök-

forma pontokkal. A szárnyfedk IVs oly hosszúak mint

szélesek, finoman szemcsézettek. Hossza 6— 8'5 mm. —
Elfordul Közép-Európában ; Magyarországon (Pécs, Korit-

nyicza, Tátrafüred, Bártfa, Kolozsvár, Lotriora-völgy, Orsova,

Oravicza, Velebit) elég ritka, {umhellatarum Oliv., istriana

RosH.) 24. sejndchralis Fabr.

— Az eltör hátán négy gödörszer bemélyedés van, a felü-

lete pedig reczézett, a reczékben köldökforma pontokkal,

csak elül a középen szabálytalanul reczézett, köldökforma

pontok nélkül. A szárnyfedk IV2 oly hosszúak mint széle-

sek, ránczolva-pontozottak. Hossza 6 mm. — Elfordul

Közép-Európa hegyvidékeiben ; hazai termhelyei : Tátra-

füred, Tátra, Fuzine. 25. helvetica Stierl.

26. Az állat fekete, kissé érczesen fényl, az eltör hátán négy

nagy és mély gödröcske van, oldalai szögletesen kiállók,

mert a középen öblösek. A szárnyfedk finoman ránczoltak

és pontozottak, a pontok többé-kevésbé sorokban állanak,

felületük bemélyedésektl és bordaszer kiemelkedésektl
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egyenetlen. Hossza 5—7*5 ram. — Elfordul Európában,

nálunk a hegyvidék lakója és a Kárpátok területén közön-

séges, {punctata Ponza, quaclriimpressa Motsch.)

26. quadt'ipunctata Linn.

Az állat ersen bronzfény fekete, az eltör hátán lev
gödröcskék sekélyek, oldalai kerekítettek. A szárnyfedk

erteljesen pontozottak, a pontok szabályos sorokat képez-

nek. Hossza 4 mm. — Elfordul Közép-Európában és a

Kaukázusban ; Magyarországon (Bártfa, Herkulesfürd)

ritka. • 27. Godeti Oast. & Gory.

Különfélék.

Személyi hírek. A franczia kormány Dr. Horváth Géza nem-

zeti múzeumi osztályigazgatót, a Magyar Entomologiai Társaság

elnökét, a közoktatás tisztjévé (Officier de l'Instruction publique)

nevezte ki. — Az ^,American Entomological Society" Washingtonban

Dr. Horváth Géza múzeumi osztályigazgatót és Dr. Kertész Kálmán
múzeumi rt levelez tagjává választotta.

Lepkészeti megfigyelés. A Protoparce convolvuU nálunk repül

szi nemzedékének nstényei tapasztalás szerint fejletlen petékkel

bírnak. Az idén augusztus 25.-e körül újra fogtam egy Pr. convohmli

nstényt, melyet, egyik német szaklapban olvasottak alapján, három

héten át egy fabódéban, meleg helyen tartottam s naponkint etettem

czukoroldattal. A harmadik hét vége felé a lepkét felbontottam s

benne nagyszámú teljesen fejlett petét találtam. Ha a lepkében a

fogáskor mint rendesen fejletlenek voltak a peték, úgy azok ezen

id alatt a fogságban fejldtek ki. Elegend táplálék és kell h-
mérséklet mellett tehát a Protoparce convolvuU petéi a nstény testé-

ben épúgy fejldnek tovább mint az áttelel nappali lepkék petéi.

Blumenthal Miklós (Zombor).

Irodalom.

Lejtényi Sándor: Rovargyüjt segédkönyv a középiskolai

tanuló ifjúság számára. Második javított és bvített

kiadás. Franklin-Társulat kiadása Budapest. 1911. Ára

1 K 20 f.

Szerz a 118 oldalas kis nyolozadrét alakú könyvben hasznos

útmutatást ad a tanulóknak a rovarok gyjtési módjáról és azoknak

tudományos elrendezésérl. így könyve két frészre oszlik : az I.

részben csak a gyjtésrl, a 11. részben pedig a gyjtemény elrcn-
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dezésérl beszél egyszer, keresetlen szavakkal. A fejezetek meg-

írásánál szerz felhasználta az újabb irodalmat, így különösen a

Rovartani Lapok erre vonatkozó czikkeit. A különféle rovarformák

megismertetésére 16 oldalon bemutatja a fbb formákat képben is.

Tekintve a könyv czélját — hogy a tanuló ifjúság különös elszere-

tetét a rovarok iránt tudományos útra terelje és így hasznosítsa —
a természetkutatás terén nagy szolgálatot van hivatva teljesíteni. A
munkát az érdekldk, különösen pedig a középiskolai tanárok szí-

ves figyelmébe ajánljuk. — i.

Kari Holdhaus, Ein neuer Trechus aus Dalmatien. (Entom.

Blátter. VII, 1911, p. 165).

HoFFMANN Adolf bécsi bogarász f. évi június 11-én a dalmá-

cziai Biokovo planina-n, 1200 méter magasságban Qgy új Treclius-t

gyjtött, melyet szerz Tr. biokovensis név alatt ír le. Az új faj a

boszniai Tr. Brmidisi-vel rokon. Csíki.
*

JEdm. Beitter, Zwei neue Grottensilphiden . aus Bosnien.

(Entom. Blátter. VII, 1911, p. 173-174).

A boszniai Joharina hegylánoz egyik barlangjában Weirather

örsvezet két új vak Silphidát fedezett fel, melyeket szerz czikké-

ben AntroJierpon Charon és Gharonites Weiratheri név alatt ír le.

Csíki.
*

Edm. Reitter, Uebersicht der Arten der blinden Silphiden-

gattung Charonites Apfelb. (Entom. Blatt. VII,

1911, p. 174-175).

Szerz három Charonites-ía.j meghatározására szolgáló kulcsot

állít össze. Eddig csak egy Charonites-t ismertünk, a Ch. Matzenaueri

ApFB.-t, melyhez az elbb ismertetett czikkben leírt Gh. Weiratheri

Reitt. és egy új faj, a Ch. exilis járul, mely utóbbi a Sarajevo köze-

lében, Han Josip mellett fekv barlangból való. Csíki.

Eduárd Scheeser, Pidonia lurida F. d und Gaurotes virgi-

nea L. $ (Entom. Blátter. VII, 1911, p. 180—181).

Scheeser Ejoe brassói bogarász beszámol azon megfigyelésé-

rl, hogy Borszék közelében, egy nedves réten, az útif virágzatán

a Pidonia lurida hímjét találta Gigy Gaurotes virginea nstényen ülni.

Minthogy elrelátható volt, hogy ezek a bogarak párosodni fognak,

nem zavarta azokat meg. Két óra múlva visszatérvén ugyanarra a

helyre, a párt már tényleg cop Lilában találta,, mire borszeszes üvegbe

helyezte, melyben azonban rövid id múlva széjjel mentek. Csíki.
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Dr. Max Bertibauer, Ein neues Alheta-Subgenus aus Mittel-

europa. (Entomologische Zeitschrift. Frankfurt a M.

XXV, 1911, p. 156).

Az új alnémet szerz Bhopalotella-naik nevezi, ez az Atheták-

hoz~ tartozó Strobüocera Ganglb. alnemmel közeli rokon, az új faj

pedig- az Af{R]io2J.) liungarica nevet kapta. Elfordul Herkulesfürd
környékén. Csíki.

Wilhelm Hubenthal: Beschreibungen neuer europaischer
Coleopteren und Bemerkungen zu bekannten
Arten. (Entomologische Blátter. VII, 1911, p. 185—193).

Megjegyzések néhány faj rendszertani helyére vagy földrajzi

elterjedésére vonatkozólag valamint néhány új faj és fajváltozat le-

írása képezi szerz czikkének tárgyát. Minket közelebbrl csak a

következk érdekelnek : Phyllodrepa Luzei^ ezt az új fajt szerz e^j
Trencsénbl való példány alapján írta le. Ugyancsak magyarországi

új faj változat a Helopliorus granularis var. i'ufijjennis^ melynek köze-

lebbi termhelj^eként ,,Mik!osch"-t (! ?) említi szerz. Az új CJiryso-

mela rufa var. padiysoma termhelye Erdély. Csíki.

*

Dr.'Max Bernhaiier : Zwei neue deutsche Athetaarten. (En-

tomologische Blátter. VII, 1911, p. 199—200).

A két új Staphylinida közül az egyik (Athefa [Dimetrota] Leon-

Jiardi) Fels-Ausztrián kivül Erdélyben (Bucsecs, Radnai havasok,

Korongyos), Herczegovinában (Bjelasnica), Boszniában, Oláhország-

ban, Svájczban és Olaszországban fordul el. Csíki.

Társulati ügyek.

A „Magyar Entoinologiai Társaság'' 6. ülése 1911. október

21-én. Dr. Horváth Géza elnök üdvözli a megjelenteket a nyári

szünet utáni els ülés alkalmából, majd Jablonowski József alelnök

lendületes beszéddel üdvözli az elnököt abból az alkalomból, hogy a

francia kormány tudományos mködését újabban a közoktatás tiszt-

jévé való kinevezéssel honorálta. Az elnök köszön szavai után

ScHMiDT Antal „A lepkék terjeszkedése" czímen tartott eladást.

(Az eladás a Rov. Lapok valamelyik következ számában teljes

terjedelmében fog megjelenni).

A „Blagyar Entoinologiai Társaság" 7. ülése 1911. novem-

ber 18-án. Dr. Horváth Géza elnök üdvözli a nagy számban meg-

jelent tagokat és vendégeket, majd Csíki Ern bemutat egj érdekes
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bogarat, melyet az ezidei nyár folj^amán tagtársunk, Györffy JéJnö

gyjtött két példányban Keszthelj^-en. Ez a bogár a Cleridák csa-

ládjába tartozó Thaneroclerus aino Lewis, tehát egy japánországi

(Yesso szigeti) faj, melj^et valószínleg csak behurczoltak és így

faunánknak nem állandó képviselje. Ugyancsak Csíki Ern be-

mutatja és ismerteti tagtársunknak, Lejtényi Sándor aradi tanárnak

„Rovargyüjt" czím könyvecskéjét, meljí-et könyvtárunk részére

küldött. A társaság a beküldött munkáért köszönetét .fejezi ki

szerznek. Utána MmóK Ottó beszámol ezidei barlangkutató kirán-

dulásaiiól, melyeket Bokor Elemér cs. és kir. hadnagygyal tett meg.

Összesen 44 göniör-, bihar- és hunyadmegyei barlangot kutatott át,

melyekben több a tudományra is új fajt sikerült felfedezni. Végül

Dr. Horváth Géza bemutatja a lámpahordó kabóczát és annak

faunánkban él rokonait.

Válassttnányi ülés 191J. november 18-án. Dr. Horváth Géza

megujultja az ülést, melynek jDontja új tag megválasztása volt. Csíki

Ern titkár felvételre ajánlja Dr. Szüts Andor szolgálattételre a

Magyar Nemzeti Múzeumhoz beosztott tanárt, aki egyhangúlag meg-

választatik. Ugyancsak a titkár jelenti, hogy a m. kir. belügyminisz-

ter a jóváhagyásra felterjesztett alapszabálj^okat néhány pont kiegé-

szítése végett visszaküldötte. A kiegészítés megtörténvén, az alap-

szabályok újból felterjesztendk. Dr. Kertész Kálmán a pénztárról a

következket jelenti : Sajnálattal konstatálja, hogy a tagsági díjak a

társaság alapításakor tapasztalt felbuzdulással fordított aránybau

folynak be. Tagjaink száma 78 és ebbl alapító 9 (legújabban

Dr. Szilády Zoltán eddigi rendes tag is alapító taggá lett). A be-

vétel mai napig 1191 K. 96 f., ezzel szemben a kiadás 937 K. 98 f.

s így kamatozó készpénzünk 253 K. 98 f. A kiadásokban azonban

benne van az a 495 K. 63 f., mely összegért egy 500 K. n. é.

4V2''/o-os Hazai Bank-kötvényt vásároltunk. A rendelkezésre álló

készpénzbl még egy 200 K. n. é. kötvény volna vásárolandó, a

mivfl azQtán az összes eddig befolyt alapítvány értékpapírban volna

elhelyezve. — A választmány tudomásul veszi a jelentést és fel-

hatalmazza a pénztárost a még szükséges kötvény beszerzésére.

Végül MmóK Ottó indítványára a választmány elhatározza, hogy

ezentúl minden ülésre meghívó küldend a tagoknak.
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S. 145. E. Csíki: Die Verbreitung der Coleopteren in

den Karpathen. — Verfasser bespricht ausführlich das unter dem
Titel „Untersuchungen über die Zoogeographie der Karpathen. etc,

von Dr. K. Holdhaus und Fr. Deubbi/' erschienene Werlc. Es wird

über den Inhalt der einzelnen Kapitel bericlitet und kritische Bemer-
kungen dazu gemacht. Der al'gemeine Teil ist insofern mangelhaft,

da Dr. Holdhaus der ungarischen Sprache nicht máchtig ist und so

keinen grüudlichen Einblick in die ungarische Literatnr hatte, was
umsomehr bedauerlich ist, da das sonst mit grossem Fleiss geschrie-

bene Werk nicht so vollstándig wurde, als es seien. hatte können.

Werthwoll sind die Abschnitte über die Káferí'aut)a der einzehien

Teile (zumeist Gipfel) der Karpathen, diese entstammen teils der

Féder von Dr. Holdhaus, teils der von Fr. Deubel, dem uner-

müdhchen Erforscher der Ost- und Südkarpatlien. Am Ende der

Besprechung werden einige Korrekturen über einzelne Arten gégé-

ben und die für die Fauna Ungarns neuen Káfer nebst ihren Fun-

dorten aufgezálilt.

S. 157. — F. PiiiicJi: Lepidopterologisclie Aufzeich-
nungen. — Verfasser berichtet über seine Bejbachtungen die er

an drei Arten anstellte. Aus weissen Raupen von Bonibyx móri

züchtete er meist ganz rein weisse Schmetterlinge, nur bei einigen

Exemplaren traten einige schwarze Fleckchen auf. Die cT der ge-

sammelten Hypena rostralis gehörten meist der ab. tmicolor an, unter

9 fand sich nur eine ab. radiatalis. Unter Boarmia crepuscularia fand

sioh ab. defessaria in der Frühlings- wie Sommergeneration. —
Taeniocampa porosa Ev. sammelte Herr Kiss im Komitat Hajdú

;

diese Eule ist für die Fauna Ungarns neu. — Endlich führt Ver-

fasser sámmtliche Microlepidopteren auf, die er bei Simontornya in

seiner Wohnung, in Garten und náchster Umgebung, alsó auf einem

kleinen Gebiet sammelte und macht Bemerkungen über das Vor-

kommen der einzelnen Arten. Diejenigen Arten die aus der Umge-
bung seines Wohnortes bisher nicht bekannt waren,, sind durch

ein * kenntlich gemacht.

S. 162. — E. Csiki: Die Buprestiden Ungarns. III. —
Verfasser behandelt die Gattung Antliaxia, derén Arten dichotomisch

auseinander gehalten werden.
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Kleine 3Iitteilungen.

S. 171. — PersonalJen. ür. G. Horváth, Direktor der Zoolog.

Abteilung des Ungarischen Nationnl-Museums wurde von der franz-

sischen Regierung zum „Officier de Unstrustioii publique" ernaimt. —
Direktor Dr. G. Horváth und Kustos Dr. K. Kertész wurden von

der American Entomological Society zu korrespondierenden .Mit-

gliedern gewáhlt.

S. 171. — 31. Blumenthal: Lepidopterologische Beo-

bachtung. — Die 9 der Herbstgeneration von Protoparce convolvuli

besitzen wie bekannt unentwickelte Eier. Ein am 25. August d. J.

gesammeltes $ wurde drei Wochen hindurch in einem warmen
Raum gehalten und mit Zuckerlösung gefüttert, worauf darin ganz

entwickelte Eier gefunden wurden. Diese entwickelten sich alsó so

wie bei überwinternden Tagfaltern.

lÁteratur.

S. 171. — E. Csíki bespricht Arbeifen von Lejtényi, Hold-

HAUs, Reittbr, Scheeser, Bernhauer und Hubenthal.

VereinsangélegenJieiten der Ungarischen EntomologiscJien

Gesellscliaft.

S. 173. — Allgemeine Sitzung am 21 Október 1911. —
A ScHMiDT haltét e'nen Vortrag ,,Über die Verbreitung von Lepi-

dopteren". (Wird demnáchst in dieser Zeitschrift erscheinen).

S. 173. — Allgemeine Sitzung am 18 November 1911. —
E. OsiKi zeigt zwei Oleriden die Herr Györffy bei Keszthely (am

Balaton-See) sammelte und die der dürftigen Beschreibung nach

mit Tlianeroderus aino Lewis (aus Japán) identifiziert werden können.

Wir habén es also wohl mit einer importierten Art zu thun. E. Csíki

legt vor und bespricht Lejtényi's soeben in zweiter Auflage erschie-

nenes Werk „Rovargyüjt-' (= Insektensammjl-r). 0. Mihók berichtet

über seiue diesjáhrijen Höhleneükursionen. Er besuchte 44 Höhlen

der Komitate Gömör, Bihar und Hunj^ad

S. 172. — Vorstandssitzung am 18 November 1911. —
Dr. SztJTS wird als Mitglied aufgenommen. Die Statuten werden der

Verfügung des Ministeriums des Innern zufolge ergánzt, Der Kassier

berichtet über den Kassenstand des verflossenen Vierteljahres und

meldet, dass unser ordentliches Mitglied Herr Dr. Z. Szilády stiften-

des Mitglied wurde. Bis her habén wir nun 9 durch Stiftung blei-

bende Mitglieder.



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XVIII. KÖTET. 1911 DECZEMBER 12. FÜZET.

Magyarország pillangói.

Irta : f A. Aignek Lajos.

XXXIX.
29. Lycaena Alcon Fabr.

Fabriciüs, Mantissa Insect. 1787, p, 72. — Hübner, SammL
europ. SchmetterJ. fig. 263—265. — Arcas Esper, Die europ. Schmet-

terL in Abbild. I, 1777, t. 34, f. 4. — Eiiphemus Godart, Hist. nat.

d. Lépidopt. I, 1821, p. 11.

A hím felül vöröses-kék, keskeny fekete szegélylyel, a nstény
feketés-barna, kék behintéssel és hosszúkás fekete foltok sorával,

mely utóbbi sokszor elenyész. Alul barnás-szürke, egy sor fehér-

szél fekete szemmel és két sorban elhelyezett sötét szegélyfolttal.

Kifeszítve 30—36 mm.
Magyarországon aránylag kevés helyen található és többnyire

ritka jelenség is. Az erdk szélén szokott június és júliusban délig

repülni.

Eperjesen akadnak példányok, melyek színben és méretben

megközelítik a Lycaena Jolas-t, de vannak olyanok is, melyek annak

alig egyharmadát érik el, alapszínük fakó, kissé pirosas kék, a ns-
tények alapszíne pedig csaknem szürkés-fekete : ab. afconides

Dahlstr.

Hernyója a kornis tárincson {Gentiana Pneumonanthe L.)"él.

Termhelyei : Budapest VI. 1—30, Pestere (Bihar vm.), Eger,

Párád, Pécs, Gács, Trencsén-Teplicz, Gölniczbánya VII. 10—15,

Beszterczebánya VII, Eperjes VII. 2—30, Kolozsvár VI. 22, Seges-

vár VII. 28, Tihucza, Élpatak, Nagyszeben VI. 29, Nagyág, Lipik

VII. 10, Josipdol, Ogulin és Dalmáczia.

Elfordul az összes szomszéd országokban, igy Alsó-Ausztriá-

ban VII—VIII, Karinthia, Tirol és Sziléziában VII, Morvaországban

VI—Vn, Bukovinában VI—VIII és Oláhországban VII—VIII.
Elterjedési területe Kazántól Kis-Ázsiáig és Dél-Franczia-

országtól az Altáj-ig terjed.

Rovartani Lapok. XVIII, 12. (1911. XII. 30).
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30. Tjycaena Euphetnus Hb.

HüBNER, Samml. europ. Schmetterl. fig. 257—259. — Diomedes

RoTTEMBURG, Naturfopscher. VI, 1775, p. 16.

A szárnyak színe sötétkék, széles fekete szegélylyel, fekete

középfolttal és egy sor fekete folttal, melyek az elüls szárnyon

hosszúkásuk. Alul világos barnás-szürke, egy sor apró szemszer
folttal és egy sor világosszél fekete szemmel. Kifeszítve 23—34 mm.

Egész Magyarországon található nedves erdei réteken, helyen-

ként két ivadékban (május közepétl június közepéig és július elejé-

tl augusztus közepéig).

A pete gömbszelvény alakú, zöldes-fehér. A hernyó bíbor-

szín, tápnövénye az orvosi vérf (Sanguisorba officinalis L.) és a

szarvas kerep {Lotus corniculaius L.), melynek virágjában áprilisti

júniusig található.

Termhelyei : Budapest V. 20-24, VII. 1—VIII. 15, Visegrád,

Felslöv, Sopron VII—VIII, Tavarnok, Selmeczbánya VII—VIII,

Gács, Rozsnyó VII. 8, Gölniczbánya VII. 12—31, Tátraháza, Zólyom,

Z.-Lipcse, Beszterczebánya VII—IX, Eperjes V. 10—VI. 6, VII.

12

—

VIII. 4, Segesvár VII. 28, Nagyszeben VIII. 12, Nagyág, Orsova,

Josipdol, Velika, Fiume.

Szomszédságunkban elfordul Alsó-Ausztriában, Morvaország-

ban, Sziléziában, Galicziában és Bukovinában júliusban, Karinthiában

június—augusztusban, Salzburg és Oláhországban július-augusz-

tusban.

Elterjedési köre Kazántól a Kaukázusig és Francziaországtól

Koreáig terjed.

31. Lycaena Árion Linn.

Linné, Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 483. — Esper, Die europ.

Schmetterl. in Abbild. t. 20, f. 2 ; t. 59, f. 2.

A szárnyak sötétkék színek, széles fekete szegélylyel, fekete

középfolttal és q^j sor fekete folttal, melyek az elüls szárnyon

nagyok, hosszúkások. A nstények szegélye szélesebb, foltjai is

nagyobbak. Alul hamuszín, a szegély mentén két sor fekete folt,

elttük egy sor szemfolt áll, melyek az elüls szárnyon jóval na-

gyobbak ; a tövön 1—2, illetleg 3—4 folt látható.

Hazánkban elterjedt, de többnyire ritka, csak helyenként gya-

kori június-augusztusban. Hegyi és erdei réteken repül. Nagyságra,

színre és rajzra nézve nagyon változó. Kifeszítve 32—40 mm.
A nstények elüls szárnyának sávszer rajza többnyire nem

négy, hanem hat hosszúkás fekete pettybl áll, mindkét szárny szé-

lén pedig fekete pontsor jelentkezik. Alul a szemfoltok pupillátlanok,
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az elüls szárny több pettye pedig gyakran hiányzik. Ez különösen

egy különben is világos aradi hímpéldánynál nagyon feltn, mely-
nél alul a többi pont különben jól kifejldött. Az elüls szárny felü-

letén csak a középhold látható tisztán, míg a négy fekete petty alig

vehet észre, a hátsó szárnyon ezek tisztán mutatkoznak. Még fel-

tnbb egy szaári hímpéldány, melynél a középholdon kívül fekete

petty nincsen, a hátsó szárnyon azonban a szegélyj)ontokon kivül a

középhold is tisztán kivehet, utóbbi az elbb említett példánynál

egyáltalán nem jut érvényre. Alsó oldalán a pontok szintén gyérek,

az elüls szárnyon a sáv öt foltja közül csak kett mutatkozik és a

többi petty is hiányzik, a hátsó szárny közepén pedig a középhol-

don kivül csak három petty van.

Ezek ellentéte a var. ohscura Christ, mely kisebb és jóval sö-

tétebb kék mint a törzsfaj, felülete nagyobbrészt fekete behintés,

de nem annyira mint svájczi példányokon. Ezt a faj változatot Eper-

jesen, Vinkovcén és Kavasan-Szakulon (Krassó-Szörény vm.) figyel-

ték meg'.

Még sötétebb, azaz majdnem egyszín feketés-kék az ab. uni-

color HoRM.. melyet Eperjes környékén találtak. Ugyanott nagyon
ritkán alul csaknem fehér példány is akad.

A szennj^es halványvörös hern^'-ó május és júniusban kakuk-

füvön {Thymus serpyllum)^ annak levelén és virágzatán található.

Termhelyei : Budapest V. 19—24, VII. 6—12, Peér, Nagy-
várad, Fehx- és Püspökfürd, Eger, Párád, Pécs, Szaár VII. 17,

Esztergom, Visegrád VI, Gyr, Felslöv, Sopron VII—VIII, Pozsony
VI, N.-Lévárd, Tavarnok VII, Verebély, Beszterczebánya, Radvány,
Szliács, Zótyom VII—VIII, Gács, Rozsnyó VII. 9—22, Trencsén-

Teplicz, Kresócz, Zsolna, Szulló, Bresztova, Gölniczbánya VI. 3

—

VII.

23, Igló VII. 3—26, Tátraszéplak, Barlanghget, M.-Tátra VII. 9—22,
Eperjes Vll. 2—VIII. 10, Kassa, Nagybocskó, Rahó, Berlebás, Huszt,

Bustyaháza, Fekete-Ardó VII—VIII, Tihucza, Élpatak, Nagyszeben
VII. 22, Nagyág, Réa, Mehádia VI. 30, Orsova, Kávasan-Szakul,
Lipik VII. 20, Josipdol, Ogulin, Fiume VII és Dalmáczia.

Elfordul az összes szomszéd országokban. Alsó- és Fels-
Ausztriában VI—VII, Karinthiában VII—VIII, Salzburg és Morva-

országban VII

—

VIII, Sziléziában VI—VII, Galicziában VI, Buko-

vinában VI—VIII és Oláhországban VII—IX.

Elterjedési köre Svédországtól Dél-Olaszországig és a Pyreneu-

isoktól az Amurig terjed.
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32. Lycaena Arcas Rótt.

RoTTEMBURG, Naturfopscher. VI, 1775, p. 85. — Erebus Knoch,

Beitr. z. Insectengesch. II, 1782, t. 6, f. 6—7.

A hím felül sötétkék, fekete behintéssel, ssséles fekete szegély-

lyel és egj sor fekete folttal, melyek az elüls szárnyon hosszú-

kások. A nstény egyszín sötétbarna. Alul kávébarna, egy sor

világosszél fekete szemfolttal. Kifeszítve 33—36 mm.
Hazánkban csak a felvidéken fordul el, ott is kevés helyen

és mindenütt ritka
;

július—augusztusban nedves erdei réteken

virágzó vérfre szokott szállani.

A hernyó zöld, hátán és oldalán sötétzöld sávval; áprilistól

júniusig a vérf (Sanguisorba oficinalish) virágján, de fleg a zanót-

on {Cytisus sagittalis) és lóhereféléken is található.

Termhelyei : N.-Lévárd, Tavarnok, Selmeczbánya VII—VIII,

Gölniczbánya VII. 10—20, Poprád VII, Eperjes VII, Máramaros.

Elfordul a szomszéd országok közül Karinthiában VI— VIII,

Salzburgban VII—VIII, Cseh- és Morvaországban VI, Sziléziában,

Galicziában és Bukovinában VII.

Elterjedési köre Észak- Németországtól a Riviéráig és Dijontól

az Altájig terjed.

33. Lycaena (Cyaniris) Argiolus Linn.

Linné, Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 483. — Freyer, Neue Beitr.

z, Schmetterlingskunde. t. 445, f. 3—4. — Acis Fabricius, Mantissa

Insect. 1787, p. 73. — Gleobis Sulzer, Abgekürzte Geschichte d.

Insect. 1776, t. 18, f. 13—14.

A szárnyak világoskék színek, a hímen keskeny, a ns-
tényen nagyon széles feketés-barna szegélylyel, mely a hátsó szár-

nyon keskenyebb és itt helyet ad fekete szegélypettyeknek. Alul

kékes-fehér, a szegély mellett homályos sötét pontokkal, elttük pe-

dig fekete petysorral. Kifeszítve 25—30 mm.
Az egész országban gyakori és két ivadéka repül, az egyik

április közepétl június közepéig, a másik június végétl augusztus

elejéig. Tavaszkor virágzó aranyribiszkén (Ribes aureum), nyáron

gyalogbodzán (Sambucus ebiilus) levelén található ; a hímek délután az

erdszéleken lev fákat repülik nyugtalanul körül, mert ezeken kere-

sik a nstényeket. A legkisebb példányok kifeszítve 23—24 mm.,

a legnagyobbak 34—35 mm. nagyságúak, a középmérték eszerint

30 mm.
Ez a faj is nagyon változó. A hímek elüls szárnyának küls

szegélye eltt többnyire fekete pontsor nyomai jelentkeznek. 16 ns-
tény között csak egy akadt, melynek szárnya tiszta kék volt, az



181

elüls szárny keskenyen kezdd fekete szegélye pedig a bels

szegélynél elenyészik. A többi példánynál a fekete szegély mind-

végig széles a bels szegélyig.

Feltnen eltér volt egyik nstény. Alapszíne sötétebb, inkább

ibolyásba játszó, az elüls szárnyon a fekete szín az elüls szegély-

nek harmadánál többet foglal el és a bels szegélyig terjed. A hátsó

szárny küls szegélyén is ersen mutatkozik a fekete szín, magába

foglalván keskeny kék keretben álló fekete pontsort is, a szárnyak

középs része pedig fekete behintés. Más hasonló rendes kékszín,

nstényen a fekete oldalsáv époly széles, az elüls szárnyon azon-

ban a t felé elmosódott (Szaár).

Az olyan példányokat, a melyeknél alul a fekete pontok a

rendesnél jóval gyérebbek és apróbbak Fuchs ab. parvipímcta-nak

nevezte eL Ilyen példányok mindig a második ivadékban lépnek fel

(Budapest, Breznóbánya, Eperjes).

A hernyó hússzín vagy zöld, hátán fehér foltokkal és oldalt

halvány sávval. Hossza 17—18 mm. — Május—június és augusztus

—

szeptemberben a következ növényeken található : benge {Rhammis

frangula és catJiarticd)^ közönséges csarap {Calluna vulgáris), ákácz

(Bobinia pseudoacacia), aranka (Cuscuta monogyna), rekettye (Géplista),

borostyán (Hedera helix), körte, birsalma, veresgyr (Gornus

sanguinea), téli magyalfa {Ilex aquifoUuni), dárdahere {Dorycnium

germanicum) és bóka {Asiragalus glycypliyllos).

A báb világos baina, olajszín szárnyhüvelylyel.

Termhelyei : Budapest IV. 14—VI. 14, VI. 24—VIII. 7, Nagy-

várad, Debreczen, Eger, Párád, Pécs IV. 19-tl és VII. 31-tl, Pápa,

Szaár, Kszeg, Sopron VII, Pozsony V, VIII, N.-Lévárd, Tavárnok

IV, VI-VII, Verebély IV. 8—13, VI. 21—23, Selmeczbánya,

Rozsnyó IV. 24—V. 14, Kocsócz, Drietoma, Zólyom V, VIII, Göl-

niczbánya V. 3—12, VII. 10, Igló V. 15, Sz.-Olaszi, Eperjes

IV. 15—V. 10, VII. 10—Vin. 8, Kassa, Szádell, Ungvár V. 22,

Szatmár, Máramaros V, VIII, Szent-Gothárd, Fogaras, Nagyszeben

VII. 6, Nagyág, Szászsebes, Orsova VII. 1, Vinkovcze, Lipik VEI. 15,

Vrdnik, Josipdol, Fiume TV

—

V és Dalmáczia.

Elfordul az összes szomszéd országokban : Alsó-Ausztria

IV—V, Vin, Eels-Ausztria és Szilézia IV—V, VII, Karinthia és

Salzburg TV, VII, Morvarország V, VII, GaHczia és Bukovina

IV—VI, VI-VIII és Oláhország V, VE-VIII.

Elterjedési kÖre Norvégiától Algírig és Spanyolországtól

Japánig terjed, de Észak-Amerikában is elfordul.
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Egy új Corymbites Boszniából.

Irta : Szombathy Kálmán.

DiENER Hugó úr Elateridái között, melyeket meghatározásra

nekem átadott, egy új Corymhites-í&jt találtam, mely a C. Heyeri Sax.

közeli rokona, de attól néhány jellemz tulajdonsága alapján köny-

nyen megkülönböztethet. Az új faj leírását a következkben adom

:

Coryinhites regalis Szombathy, n. sp.

$. Elongatus, nitidus, violaceus, antennis pedibusque nigris,

corpore sparsim griseo-üavo piloso. Fronté convexa, crebre rugoso-

punctata ; antennis serratis, articulis inde ab articulo quarto triangu-

latis, sequentibus minoribus. Pronoto latitudine longiore, canaliculato,

lateribus parallelis, angulis posticis paulo divergentibus, disco fortiter

rugoso-punctato, lateribus punctis confluentibus. Elytris punctato-

striatis, marginibus parallelis,

apice acutiusculis, interstitiis

planatis fortiterque punctatis.

Long. 17—18, lat. 5—o^S mm.
Bosnia, in valle Krupa

prope Pazaric.

C. Heyeri Sax. aífinis, sed

differt : corpore majoré et robus-

tiore, colore laete violaceo, su- ^ ,., ,.
' ' a = Corymbites regahs d. sp. es

perficie fortius punctato, fronté
^ _ (. j^^^^^- ^^^^-^

convexa, antennarum articuHs

triangulariter aequiramosis (non ver recte angulatis), angulis posticis

pronoti miims divergentibus, elytrorum marginibus parallelis.

$. A test megnyúlt, különben erteljes, fényl ibolyaszín,

kissé kékes tünettel, a csápok és a lábak feketék, felületét szürkés-

sárga ritkás szrözet fedi. A homlok domború, nem benyomott, er-
teljesen és ránczolva pontozott. A csápok fürészesek, a negyedik

íztl kezdve egyenlszárú háromszög-alakúak, a következ ízek

kisebbek. Az eltör háta hosszabb mint széles, erteljes hosszanti

középvonallal, oldalai párhuzamosak, a hátsó szögletek csak kissé

széthajlók, felülete erteljesen ránczolva- pontozott, különösen a szé-

lek felé, a hol a pontok össze is folynak. A szárnyfedk pontozottan

rovátkások, a közterek lapítottak és erteljesen pontozottak, az olda-

lak párhuzamos szélek, az utolsó harmadban keskenyedek, a csúcs

hegyesed. Hossza 17— 18, szélessége 5— 5'5 mm.
Elfordul Boszniában, a Krupa völgyében Pazaric mellett.
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A C. Heyeri Sax. közeli rokona, de attól fleg- erteljesebb és

nagyobb termete, gyönyör ibolya szinezete és észreveheten er-

teljesebb pontozása által tér el. Továbbá : homloka domború

(C. Heyeri-nél lapos háromszög bemélyedéssel), a csápízek egyenl-

szárú háromszögek (C. Heyeri-néX derékszög háromszögek), az

eltör hátának hátsó szögletei kevésbé széthajlók és a szárnyfedk

oldalai párhuzamosak C. Heyeri-nél az utolsó harmadban széttartók).

Adatok Simontornya Diptera-faunájához.

Közli : PiLLicH Ferencz.

Az 1909 és 1910. években lakhelyemen Dipterákat is gyjtöt-

tem, a melyeket Thalhammer János tanár úr volt szíves meghatá-

rozni és megfelel rendszerbe csoportosítani. E beosztás némileg

eltér a „Fauna Regni Hungáriáé "-ben követett rendszertl, a szino-

nimák is részben újak.

MycetopMlidae. S c i a r a Thomae L. IV. 5, V. 10, VII. 22,

nitidicollis Mg. III—V, dubia Winn. XI. 5. — Allodia obscura

WiNN. II. 23, IV. 4, lugens Wd, X. 28. — E x e c h i a tenuicornis

WuLP. XII. 25—m. 24. — M y c e 1 p h i 1 a punctata Mg. II. 24.

Bibionidae. Scatopse pulicaria Lw. IV. 7—8, notata L. X.

27. — B i b i marci L. IV. 25, hortulanus L. IV. 20—V. 27, Johan-

nis L. IV. 22, — Dilophus vulgáris Mg. IV. 9—V. 16, humeralis

Zett. IV. 22, femoratus Mg. IV. 22.

Chironomidae. Ceratopogon sericatus Winn. V. 16, picti-

pennis Staeq. X. 24—31, rostratus Winn. V. 10, VII. 25, brunnipes

Mg. X. 28. — C h i r n m u s fascipennis Ztt. VI. 2, flaveolus Ztt.

VI. 1. — Cricotopus motitatrix L, IV. 29. — Orthocladius
minutus Zett. VII. 24, coracinus Ztt. X. 28, stercorarius Deg. II

25—IV. 24, X. 27. — Tanytarsus pusio Mg. V. 25, plumosus L.

IV. 15, annularis Deg. III. 26, riparius Mg. III. 11—V. 29, tentans

F. IV. 26, dorsalis Mg. IV. 4—VI. 1. — Tanypus choreus Mg.

IV. 26, nebulosus Mg. III. 26, varius F. X. 28.

CtiUcidae. Anopheles maculipennis Mg. IV—V. — C u 1 e x
annulatus ScHKK, IV—V, XI—XII, contans Mg. IV. 26—V. 11, pipiens

L., laterahs Mg.

Ptychopteridae. Ptychoptora coutaminata L.

Psychodidae, Psychoda alternata Say. V. 23, VI. 10, X
24, 28, phalaenoides L. ÍlI-IV, X—XI, humeralis Mg. X. 24, XI. 6.

MhypMdae. R h y p h u s fenestralis Scop. IV. 18, V. 18, X. 24.

— Micromyia lucorum Rdi. X. 24—27.
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Eitnnobiidae. Dicranomyia modesta Wied. V—VI, X,

lutea Mg. IV. 26, V. 24. — S ym p 1 e c t a punctipennis Mg. VI—VII.

similis Sghum. X. 27. — Limnophila ferruginea Mg. V. 10. —
Trichocera maculipennis Mg. III—IV, XI, regelationis L. III.

6—14, hiemalis Deg. II. 20, X. 30, fuscata Mg. X. 24—27.

Tipulidae. T i p u 1 a nigra L. VIII. 9, varipennis Mg. V. 6,

scripta Mg. IV. 26, caesia Schum. X. 28, oleracea L. IV. 9—V. 14,

IX. 16, ochracea Mg. VI. 9—21. — Pacliyrliina iridicolor Mg.

V—Vn, pratensis L. IV—VI.

Stratiomyidae. Pachygaster atra F. VII. 25. — Lasiopa
villosa F. vn. 25—30. — Chloromyia formosa Se. VI. 21.—VII. 22.

Xylophagidae. Xylomyia marginata Mg. VII. 14.

Tahanidae. Chrysops perspicillaris Lw. VIII. 9, quadratus

Mg. VII. 12. — Haematopota pluvialis L. VII. 14, crassicornis

Whlb. VI. 2—VII. 14, variegata F. VIII. 30. — Tabanus rusticus

F. VI. 28, bromius L. VII. 4—VIII. 8, tergestinus Egg. VI. 15—VII.
26. autumnalis L. VIII. 11.

Asilidae. Selidopogon diadema F. VII. 25. — H o 1 o p o-

g n futnipennis Mg. VII. 10. — L a p h r i a fúlva Mg. VI. 17, VII.

18. — Eutolmus rufibarbis AIgq. VII. 9. — Epitriptus cin-

gulatus F. VII. 14-VIII. 28.

Bombyliidae. Exoprosopa Mins Mg. VII. 28. — He m i-

pe'nthes morio L. V. 21

—

VII. 29. — Anthrax flavus Mg. VI.

7—IX. 15, halteralis Kow. VII. 8, 22. — B o m b y 1 i u s fugax Wiel.

VIL 3, cinerascens Mikan. IV. 26, V. 16.

Therevidae. T h e r e v a arcuata Lw. V. 18, 30.

Empidae. Rhamphomyia spissirostris Fll. IV. 14—24,

cinerascens Mg. IV. 4—8, tephraea Mg. IV. 28. — E m p i s fallax

Egg. IV. 22—26, stercorea L. V. 6, albipennis Ztt. VI. 1. — Dra-
petis setigera Lw. L 17, VIII 23. — Hilara maura F. IV. 26,

X. 27. — P 1 a t y p a 1 p u s calceatus Mg. VI. 2, VIII. 26. — T a-

chydroma femoralis Ztt. X. 27, cothurnata Mcq. X. 27, flavipes

Mg. X. 29.

Dolichopodidae. Dolichopus latelimbatus Mcq. X. 28,

discifer Stann. VI. 6, arbustorum Stann. VI. 24, 29. — P o e c i 1 o-

b t h r u s principális Lw. VI. 8, VIII. 14. — Hercostomus
chrysozygos Wied. VI. 8. — Syntormon pumilus Mg. X. 24,

pallipes F. VI. 7. — M e d e t e r u s diadema L. VIII. 26. — C a m-

psicnemus picticornis Ztt. X. 24.

Lonchopteridae. Lonchoptera lutea Pz. IV. 9, VI. 21,

VII. 24, punctum Mg. VI. 1, lacustris Mq. II. 25—IV. 4.

Pipunculidae. Pipunculus fuscipes Ztt. X. 28.
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Fhoridae. Aphiochaeta pygmaea Ztt. II. 26, flava Fll.

in. 21, pulicaria Fll. XI— II.

Platypezidae. Platypeza modesta Ztt. X. 8.

Syrphidae. P a r a g u s bicolor F. VI. 8. — Platycheirus
fulviventris Mg. VIII. 28. — Melanostoma mellinum L. V. 13.

— Lasiophticus pyrastri L. VII. 8—X. 31. — Syrphus
balteatus Deg. II. 21, VL 18—VIII. 15, ribesii L. V. 16—IX. 21,

corollae F. V, VII, XI, luniger Mg. VI. 17. VII. 22, lasiophthalraus

Zett. III. 20. — Sphaerophoria scripta L. VII. 25—27, var.

dispar Lw. VÍ^VII, IX. — VolucBlla zonaria Pöda. VII. 1. —
Eristalis sepulcralis L. V. 16, aeneus Se. III. 21

—

IX. 15, tenax

L. II. 21—ni. 11, V. 19—XI. 16, arbustorum L. V. 30-IX. 30. —
Helophilus trivittatus F. VL 18, versicolor F. VIII. 15. —
M'yiathropa florea L. VI—VII. — Syritta pipiens L. VI.

7—IX. 25. — Chrysotoxum intermedium Mg. VII. 3—VIII. 21,

festivum L. V. 16—19, VII. 7.

Muscidae. Echinomyia fera L. V, IX. — Pelletieria
prompta Mg. V—VEtl. — Gymnochaeta viridis Fll. V. 16. —
S t Li r m i a scutellata R. D. V. 19, VII. 3., atropivora Rdi. {Ache-

roniia Atropos bábjaiból tömegesen kelt IX. 3.) — Winthemia
erythrura Mg. VII. 22. — Ceromasia rutila Mg. V. 18. —
L y d e 1 1 a nigripes Fll. VI 16. — M e i g e n i a floralis Mg.

VII. 3—14, IX. 22. — Cnephalia bucephala Mg. VI. 20,

Vin. 14. — Macquartia chalconota Mg. VII. 14. — c y p-

t e r a bicolor Oliv. VI. 28. — M i n t h o praeceps Se. VI. 13,

VIII. 9. — F r t i s i a foeda Mg. VH. 21, VIII. 8. — M i c r o p h-

t h a 1 m a disjuncta Wied. IX. 2. — Sarcophaga baemorrliQi-

dalis Fll. V. 16—VHI. 15, carnaria L. V. 19, VI. 7, erythrura Mg.

V. 30—VI. 27, V. consanguinea Rndl V. 16, VI. 24, VEI. 7. —
Miltogramma pilitarse Rndi. VIÍ. 23. — M e t o p i a leucocep-

hala Rossi. VIII. 9. — Pollenia rudis F. 11, 20-tól kés szig,

vespillo Mg. IX. 22. — Phormia caerulea R. D. IX. 21. — Lu-
c i 1 i a Caesar L. V. 16—VIII. 18. sericata Mg. VI. 28, VIII. 6, silva-

rum Mg. V. 16. — Pseudopyrellia cornicina F. X. 28. —
Calliphora erythrocephala Mg. V. 16-VI. 29, VII. 22. —
Onesia floralis R. D. V. 16, 19.

Anthomyidae. Graphomyia maculata Se. VIII. 16. —
M u s c a domestica L. VI. 18-tól, corvina F. V. 16 -VIII. 30, vitri-

pennis Mg. VH. 14, 22. — S t o m o x y s calcitrans L. V. 27—X. 4. —
Muscina stabulans F. V. 16—VI. 25, VIII. 26, pabulorum Fll.

VI. 22. — P 1 i e t e s lardaria F. VI. 14. — M y d a e a duplicata Mg.

VI. 6, meditabunda F. V. 16, pagana F. VIII. 18, protuberans Ztt,

IX. 3. — Hydrotaea dentipes F. VIII. 9, velutina R. D. IV. 25,
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X. 28, cyrtoneurina Ztt. X. 28. — p h y r a leucostoma Fll. V. 16,

VI. 18, VII. 3. — Fannia canicularis L. V. 16, scalaris F.

I—Xn. — Myíopina reílexa Rndi. III. 26. — L i s p e tentaculata

Deg. VIII. 8—15. — Hydrophoria conica Wied. V. 16—18. —
Hylemyia cinerella Mg. VI. 29, criniventris Ztt. VII. 14, cardui

Mg. VII. 18, virginea Mg. X. 27, 28. — P e g o m y i a hyoscyami

Pnz. IX. 10, bicolor Wd. IV. 25. — C b o r t o p h i 1 a cilicrura Rdi.

IV, VI—Vn, muscaria II. 20—23, cinerella Fll. IH, VI, X—XI. —
A n t h m y i a pluvialis L. IV, VI, VHI, X, radicum L. V—VI, XI. —
C e n s i a nigridigita Rndl IV. 29, V. 29, tigrina F. X. 28,

octosignata Rxdi. X. 27.

Scatomyzidae. Scatophaga stercoraria L. ITE. 21— IV. 5,

merdaria F. III—IV, XI.

Borboridae. Borborus equinus Fall. — Sphaerocera
pusilla F. I—II. — Limosina fontinalis Fall. II—IV, VI—VII.

Helomyzidae. Oecothea fenestralis Fll. X. 28. — B 1 e p h a-

r p t e r a modesta Mg. II. 20. — Tephrochlamys canescens

Mg. II.

Sciomysidae. S c i m y z a griseola Fll. X. 27, sordída Hnd.

IV. 1. — Ditaenia Schönherri Fll. IV. 14, X. 28, II, cinerella

Fll. vn. 19, X. 28. — Pherbina coryleti Scop. VI. 11.

Sapromyzidae. Sapromyza multipunctata Fall. V. 18,

VI. 27, longipennis F. VIII. 24, lupulina F. VII. 27, abbreviata Beck.

VII, 19, obsoleta Fall. VII. 14, apicalis Lw. V. 10—VI. 20. —
Lauxania aenea Fall. X. 27.

Lonchaeidae. Lonchaea chorea F. V. 18,

Ortalidae. r t a 1 i s ruficeps F. II. 23. — H e r i n a palustris

Mg. vn. 10. — M e c k e 11 a urticae L. V. 16, hortulana Rossi

X. 28. — P 1 a t y s t o m a umbrarum F. VI. 6.

Trypetidae. Urophora aprica Fall. V. 27. — x y n a

elongatula Lw. X. 30.

Sepsidae. S e p s 1 s flavimsna Mg. III. 14, VI. 24, cynipsea

L. II. 20-IV. 4, vn, X. — Nemopoda cylindrica F. IV. 25,

stercoraria R. D. Vni. 8. — Themira putris Mg. Vin. 8, 15. —
P i p h i 1 a nigriceps M. X 27, casei L. VIII. 6, 24.

Micropezidae. Calobata cibaria L. V. 16.

Psilidae. P s i 1 a rosae F, V. 6.

Chloropidae. Meromyza saltatrix L. VII. 25. — C h 1 o-

r p s taeniopa Mg. IV. 14—26, VII. 24. — Chloropisca cir-

cumdata Mg. IV. 24, VI. 1, III. 21. — Eurinia pubescens Mg.

IV. 25, calva Egg. IV. 14. — Oscinis pusilla Mg. VI. 1, VII. 24,

humeralis III. 6, IV. 25. — N o t o n a u 1 a x annulifera Ztt.

n. 17—IV. 1, IV. 29. — C r a s s i s e t a cornuta Fll. III—IV, VIII, X.
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Ephydridae. Trimerina madizans Fll. II. 7, X. 29, —
EphygTobia polita Meg. III. 12, IV. 4. — H y d r e 11 i a

griseola Fll. X. 28. — H y a d i n a guttata Fll. III. 12. — C a e n i a

palustris Fll. X. 29. — S c a t e 1 1 a silacea Lw. X. 28.

Drosophüidae. Gitona distigma Mg. II— IV, VI. IX. —
A s t e i a amoena Mg IV. 4, X. 24. — C a m i 1 1 a glabra Fall.

VIII. 12. — Drosophila obscura Fall. II. 20, funebris F. II—III,

fenestrarum Fall. X, var. melanogaster Mg. — Scaptomyza
graminum Fall. I—XII.

Oeomyzidae. Balioptera tripunctata Fall. VII. 19, VIII. 28,

Ochthiphilidae. Ochthiphila polystigma Mg. VII. 19,

aridella Fall. VI. 1.

Agromyzidae. Agromyza morionella Ztt. X. 24, carbonaria

VII. 24. — Ceratomyza denticornis Fall. VII. 19. -- Phyto-
m y z a laterális Fll. X. 27.

Pupipara. Hippobosca equina L, V, VIII, X.

Különfélék.

3fásodik nemzetközi entomologiai kongresszus. A második

nemzetközi entomologiai kongresszus 1912 augusztus 5— 12-én An-

golországban Oxfordban fog megtartatni. A kongresszus részletes

programmja nemsokára meg fog jelenni.

Az elkészít bizottság Oxfordban mérsékelt árú elszállásolásáról

fog gondoskodni akár a városban, akár az egyetemi kollégiumok-

ban (de ez utóbbiakban csak férfiak kaphatnak szállást). Ezért a

bizottság a kongresszuson résztvenni szándékozókat már most arra

kéri, hogy akár végleges, akár csak feltételes bejelentéseiket erre

vonatkozólag minél elbb megtegyék, hogy a szükséges elintézke-

dések idejekorán megtörténhessenek.

Az 1910-ben Brüsszelben tarott els nemzetközi entomologiai

kongresszus hivatalos jelentésének egyik kötete már megjelent, máso-

dik kötete pedig 1912 elején fog megjelenni.

Az oxfordi kongresszusra vonatkozó mindennem felvilágosí-

tással készségesen szolgál: Dr. Malcolm Bürr, az állandó kongresszusi

bizottság ftitkára, e czím alatt: Entomological Society of London,

11, Cavendish Square, London, W. — vagy pedig: Dr. Horváth
Géza múzeumi osztályigazgató Budapesten (Nemzeti Múzeum)

!
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Irodalom.

Dr. Josef Müller : Ein neuer, augenloser Vertreter
der dalmatinischen Subterranfauna. (So-

cietas Entomologica. XXVI, 1911, p. 61).

Szerz leírja az új Scotodipnus {Microtyplilus) Faganettü-t^ me-

lyet Paganetti-Hummlbr Gusztív Dalmáczia déli részében (Krivosije)

fedezett fel. Csíki.
*

Franz JBeikertinger : Skizzen zur Verbreitungsgeo-
graphie der paláarktischen Haiticinen.
(Deutsche Entomologische National-Bibliothek. II, 1911,

p. 172—174).

Szerz közli néhány földi bolha (Halticini) elterjedésére vonat-

kozó feljegyzését, ezek közül minket érdekl adatok a következk

:

PJiyllotreta halcanica Hktg. ez a balkánfélsziget-kisázsiai faj nálunk

is elfordul Orsován, a Kazánszorosban, Horvátországban (?), Dal-

mácziában (Metkovic) és Herczfegovinában (Mostar). Valószínleg

erre a fajra vonatkozik WEisE-nak a Ph. crassicornis All. horvát-

országi elfordulásáról való közlése. Ph. Ganglbaueri Hktg. Herkules-

fürdrl és Pisíno-ról Herczegovinában. Csíki.

*

Josef Breit : Zwei neue Anophthalmu s-A r t e n a u s

dem B ihar-K omi t at (Ungarn). (Wiener Ent.

Zeitg. XXX, 1911, p. 195—196).

Szerz leírja az új Anophthalmus Taxi-t a Rézbánya melletti

Kondor-barlangból és az A. Gyleki-t a biharmegyei Ponorul-ról, a

hol Gylek bécsi gyjt mintegy 1100 m. magasságban nagy kövek
alatt fedezte fel. Az els az A. Redtenbacheri, utóbbi pedig az A.

paroecus rokona. Csíki.
*

i

M. FormaneJc: Beschreibung von sechs neuen Cur-
culioniden nebst Bemerkungen über
bekannteArten. (Wiener Ent. Zeitg. XXX, 1911,

p. 203-209).

Az új bogarak közül az egyik {Magdalis Mariáé) Boszniából

való, a hol Visegrád körül Kubista Maria úrn gyjtötte, a másik

pedig (RhyncMtes cyaneus) Francziaországon kivül a Peloponezusból,

Smyrna és Beirut vidékérl és Herczegovinából (Mostar) való. Ennek
kapcsán szerz a Coenorrhinus alnem fajainak meghatározására kul-

csot állít össze. Csíki.
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Dr. O. KrancJier : Eiitomolog-isches Jahrbiioh. 1 912, —
21. Jahrg-ang. Kalender fiir allé Insekten-Sammler auf das

Jahr 1912. (Leipzig-, 1912. Verlag von Frankenstein und
Wagner). Ara 1 60 márka.

A fenti czim alatt megjelen és közkézen forgó kedvelt rovar-

tani évkönyv 1912. évi 21. évfolyama megjelent és változatos tartal-

mával mindnyájunk igényeit kielégíti. A mi az évenként benne meg-
jelen gyüjt-kalendériumot és útmutatót illeti, ebben a kötetben

Meixner és Meyer folytatják a mikrolepidopterákról szóló közlései-

ket és pedig a PliUellidae és Gelechiidae családokat tárgyalják. A 20

nagyobb czikket, melyekbl minden rovarrendre jut : Rothke, Wüst,
Meiszner, Alté, Mittenbergbr, Gillmer, Hoffman, Skála, Kunzb,

Gaugkler, Loquay, Schbnkling, Dallá Trre, Köster, Meixner,

Reichert, Dorn és Grüntzner írták. Azonkívül sok apró közleményt

és irodalmi ismertetést találunk a kötetben, melyet egy színes tábla

is díszít. A színes táblán Reichert bemutatja a Lipcse környékén

elforduló Phytodecta-ia,^ok szín eltéréseit, összesen öt fáj {Ph. vimi-

nalis^ rufipes, Linnaeana, olivacea és 5-punciata) 23 változatát. Ez a

kötet is olcsó ára mellett és jól összeválogatott czikkeivel az érdek-

ldk elismerését fogja kivívni. Csikl

* '

Cam Schaufuss : C. G. Calwers Káferbuch. Naturgeschichte der

Káfer-Europas. Sechste, völlig umgearbeitete Auflage.

Stuttgart (E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung,

Nágele & Dr. Sproesser) 1910—1911, Lief. 16-20. (p.

497-688).

Három részletben ismertettem e könyv eddig megjelent 15 fü-

zetét, most az azóta megjelent öt füzetrl (16—20) akarok megemlé-

kezni. A hosszabb szünet után, melyet a szerz súlyos megbetegedése

okozott, megjelent füzetekben a MycetopJiagidae, SpMndidae, Gisidae,

Colydiidae, Endomychidae, CoccinelUdae, Helodidae, Bryopidae, Georys-

sidae, Heteroceridae, Dermestidae, Nosodendridae, Byrrhidae, Dascülidae,

Gebrionidae^ Elateridae, Cerop%ytidae, Eucnemidae és Buprestidae csa-

ládok, a közönségesebb nemek és fajok leírását, valamint az összes

európai fajok felsorolását találjuk. A leírások elég terjedelmesek,

úgyszintén elég bven tárgyalja szerz a családok jellemzése után

az oekologiai viszonyokat is. Az öt füzet mellékleteként megjelent

színes táblák (29, 32—40) elég jól sikerültek és igy a közönségesebb

fajok felismerésében jó segédeszközül fognak szolgálni. A kiadó

értesítése szerint a munka gyors befejezése a közel jövben várható.

Egy-egy füzet ára 1 márka. Csíki.
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JProf. H. Bebel .'Einc neue Lycaenidenform aus Süd-
u n g a r n. (Entomologische Zeitschrift. Frankfurt. XXV,
1911, p. 191).

N. Ch. Rothschild (London) megbízásából 1910-ben Uhryk

Géza és 1911-ben Holtz Márton gjmjtöttek a Delibláton lepkéket.

A gyjtött anyag között volt a Lycaena sephyrus Fbiv. egy új faj-

változata is, melyet szerz Rothschild kivánság9,ra TJliryki-nok ne-

vezett el. Az új fajváltozat a törzsfajtól a következkben tér el : a

hímek átlag nagyobbak (az elüls szárny hossza 16—17 mm., a

törzsfajnál 15—16 mm.), a felület sötétebb íbolyáskék, a fekete sze-

gélyvonal és a szegélypontok egyforma élesen tnnek fel. A ns-
tény is átlag nagyobb, a hátsó szárny narancsvörös szegélyfoltjai

nagyok és szélesek, sokszor ilyenek az elüls szárny bels szögle-

tében is lépnek fel. Alul a nstényen a vörös szegélyfoltok több-

nyire széles szegélysávvá egj^^esülnek. A Lycaena sephyrus var. TJhryld

közelebbi termhelye Flamunda (a Deliblati homokpusztában).

Csíki.

Társulati ügyek.

A „Magyar Entomológiai Társaság'' 8. ülése deczeniber 16-án.

Társaságunk ezt az ülést e „Budapesti Kamera Klub" helyiségében

tartotta Dr. Horváth Géza elnöklete alatt.. Az ülés egyedüli tárgyát

Mihók Ottó „Ezidei gyüjtkirándulásaimról" czim eladása képezte,

melyet számos nagyon sikerült vetített kép bemutatásával élénkített.

Kirándulásai Visegrád vidékére, Esztergomba, a gömörmegj^ei Karszt

barlangjaiba (SzíHcze, Pelscz, Agtelek), a Bihar-hegységbe, különö-

sen annak barlangjaiba vezettek. A nagy számmal megjelent tagok

és vendégek az érdekes eladás kapcsán bemutatott képekben so-

káig gyönyörködhettek. Az utána tartott választmányi ülés egyetlen

tárgya egy új tag, Gurányi István m. kir. ferd-mérnök — Buda-

pest, megválasztása volt, aki egyúttal az alapító tagok sorába lépett.

Gurányi-val az alapítványt tett tagjaink száma lOre enjelkedett.

Kérelem tagtársainTchoz ! — Kérjük azon tagjainkat, a kik a

folyó évi tagdijat (10 Kor. és 2 kor. az oklevélért) még be nem
fizették, hogy azt mielbb a társaság pénztárosa (Dr. Kertész Kál-

mán — Budajyest, VIII., Magyar Nemzeti Múzeum) czímére beküldeni

szíveskedjenek. [Megjegyzend, hog}'- a kik a „Rovartani Lapok''-kat

nem mint a Magyar Entomológiai Társaság tagjai kapják, az el-

fizetési dijat (8 kor.) úgy mint eddig is, a folyóirat kiadója — Csíki

Ern múzeumi r, Budapest^ VIII., Magyar Nemzeti Múzeum czímére

küldjék be].



XVIII. Bánd. Dezember 1911. 12. Heft.

S. 177. — i L. A.-Aigner : D i e T a g f a 1 1 e r U n g a r n s.

XXXIX. — Als Fortsetziing werden Lycaena Alcon^ Eupliemus, Árion,

Árcas und Argiolus behandelt, womit die Besprechung der Gattung

Lycaena zu Ende geführt wird.

S. 182.' — K. Szomhathy ;Ein neuer Corymbites
aus Bosnien. — Verfasser fand unter den Determinanden des

Herr H. Diener einen neuen Corymbites aus Bosnien, der als C. rega-

lis beschrieben wird. Er ist ein náchster Verwandter des C. Heyeri

Sax. (Die lateinische Diagnose nebst Textfigur siehe im ungari-

schen Text).

S. 183. — F. Pillich : Beitráge zurDiptere n-F a u n a

von S i m o n 1 r n y a. — Verfasser záhlt die Dipteren auf, die

er in der Umgebung seines AVohnortes (Simontornya im Komitat

Tolna) sammelte und derén Determination er Herrn Prof. J. Thal-

HAMMER verdankt.

Kleine Mitteilungen.

S. 187. — II. Internationaler Entomologen Kon-
gress. — Dieser wird 5—12. August in Oxford (England) tagén.

Náhere Auskunft erteilt der Generalsekretár Dr. Malcolm. Burr

(London) oder für Ungarn : Direktor Dr. G. Horváth (Budapest).

Liferatur.

S. 188. — E. Csíki bespricht Arbeiten von Dr. Jos. Müller,

Er. Heikertinger, J. Breit, R. Formanek und Prof. Hans Rebel.

Vereinsangelegenheiten^

In der Sitzung vom 16. Dezember 1911 wurde Herr Ober-

forstingenieur St. Gurányi als durch Stiftung bleibendes Mitglied

aufgenommen. 0. MmóK hielt einen durch zahlreiche Projektions-

bilder erleuterten Vortrag ,,Über seine diesjáhrigen Sammel-

•exkursionen", der mit grossem Beifall angenommen wurde.



DESCBIFTIONES NOVAE.

Coleoptera.

p. 140. Anophthalmus (Diivalius) bihariensis Csíki — Hungária : Bihar,

p. 135. — — Eleméri Mihók — Hungária: Bihar,

p. 136. — — Meissi Mihók — Hungária : Bihar,

p. 107. Pholeuon (Irenellunt n. subg.) Mihóki Csíki — Hungária

:

[Bihar,

p. 137. — — BoJcorianum Csíki — Hungária : Bihar,

p. 108. — (Parapholeuon) 3Iocsáryi Csíki — Hungária : Bihar,

p. 108. — — Bokori Csíki — Hungária : Bihar,

p. 109. — — Czáráni Csíki — Hungária : Bihar.
'

p. 138. Drimeotus Bokori Csíki — Hungária : Bihar,

p. 59. Piinella tenuis Csíki nov. nom. pro a«í?^íSí^íZa Matth. nec Gillm.

p. 59. AcrotricJiis Matthewsiana Csíki nov. nom. pro depressa Matth.

[nec GiLLM.

p. 59. — Beyi Csíki nov. nom. pro sericans Rey nec Heer.

p. 74. Hylaia Beissi Csíki — KHsura-Balkan.

p. 182. Corynibites regalis Szombathy — Bosnia.
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Entomologiai mvek.
Altalános. A Magyar Birodalom Állatvilága, (Fauna Regni Hung-

riae). III. kötet. Arthropoda. Kiadja a k. m. Természettudományi Társula
Ára 35 kor., társulati tagoknak 20 kor. ^ Kárpáti E. Állatmu^eum, utasitás álla-

tok kitömesére s eltartására, és csontvázak készítésére, ábrákkal 1 kor
40 fill. — BeÍ7i K. A kis rovarg5n.jt. Utasítás a kiválóbb rovarok megisme-
résére és gyjtésére 2 kor. — Szekeres F. Ö. A rovargyjtö 1 kor. 60 ÍÍU.

—

Lejtényi S. Rovargyjt. Segédkönyv a középiskolai ifjúság számára, kötve
1 kor. — Kriesch J. A rovarok világa. 16 ábrával 80 fill. — Kirándulók
zsebkönyve. 70 rajzzal, kötve 3 kor. 50 fill. — Dr. Lendl A. Rövid útmutatás
a természetrajz!" gyjtemények konzerválásához 80 fill. — Dr. Daday /.Rovar-
tani mszótár 1 kor. 60 fill. — Hojfer, Praxis der Insektenkunde. 3 kor. —
Knlbe, Einführung in dia Kenntniss der Insekten 17 kor.

Hymenoptepa. Mocsáry S. A magyar íauna fémdarazsai 2 kor. 40 fill.

A magyar fauna másnej darazsai 2 táblával 1 kt>r. 2íO fill. Adatok Magyaror-
szág fürkész darazsaínak ismeretéhez T. 1 kor. 20 fill. Földünk lémdarazsainak
magánrajza 40 kor.

Lepicloptera. Bein K. A kis lepkegyüjt. A lepkék ismertetése és

gyjtése 2 kor. — A. Aigner L. A lepkészet története Magyarországon
'6 kor. — Aigner-Pável-Uhryk, Magyarország lepkéinek jegyzéke 5 kor. —
Beige, Schmetterlíngsbuch 8. Aufir 1300 Abb. auf 50 farb. Tafeln 25 kor.
20 fill. — Hofmann^ Die Gross- Schmetterlinge Europas 2. Aufl. 2000 Abb.
auf TI' farb. Tafeln 3ü kor. Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas
1900 Abb. auf 50 Tafeln -80 kor.

Diptera. Tniuösváry Ö. Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna
mellékeire, d ';''' fiO fill. — Kertész K. Catalogus Tahanida>um orbis terra-

rurn universi 6 kor.

Coleoptera. Török P. Bogár-határozó 2 kor. 80 fill. — Bei)i K. A kis

bogárgyüjt. A bogarak ismertetése és gyjtése 2 kor. — Calwer, Káferbucb
5. Aufl. mit 48 color. Tafeln 24 kor. — Seidlifz, Fauna Transsylvanica 12 kor

Hemiptera. Dr. Horváth G., Adatok a hazai félröpek ismeretéhez
40 fill. A magyarországi Psyllidákról 40 fill. Az Eremocoris-fajok magánraiza.
•2 tábl. 60 fill.

Orthoptera,Pseudoneuroptera és Neuroptera. Pungur Gy. A magyaror-
szági tücsökfélék természetrajza 6 tábl. 5 kor. — Kohaitt R. Magyarország
szitakötö-féléi. 3 színes tábl. 2 kor. 60 fill.

Mypi poda. Dr. Daday ]. A magyarországi Myriopodák magánrajza
4 táblával 4 kor.

Araehnoidea. Dr. Cliyzer K. és Kulczynski L. Araneae Hungária
3 kötet 24 kor. — Hermán O., Magyarország pókfaunája 3 kötet, csak a
2—3. kíitit kapható 16 kor. — Dr. Lendl A. A pókok, különösen a kerekháló-
pókok természetes osztályozása 1 kor. — Karpeles L. Adalék Magyarország
atkafaünájához. 8 táblával 2 kor.

CPUStadea: Dr. Daday
J. A Magyarországban eddig talált szabadon

él evezlábú rákok magánrajza. 4 tábl. 3 kor. A magyarországi Branchi pus.
(ajok átnézete. 1 kor. A magyarországi Diaptomus-fajok átnézete 1 kor

Legújabb árjegyzékem,
mely több ezer, jól meghatározott és praeparált európai, különösen
magyarországi bogárfaj felsorolását tartalmazza, megjelent és kívá-

natra bérmentve küldöm meg.

Tavarnok, u. p. Nagy-Tapolcsány

Keleeséiiyi Károly



Magyarország bogárfaunája.

Vezérfonal a magyar korona országainak terü-

letén elforduló bogarak megismerésére.

IRTA

O í^ 1 K I E « r^ o
A Mag3'ar Nemzeti Múzeumi segédre.

•

A három kötetes munka eisö kötete a bevezet

morphologiai részen kívül a Caraboideákat és

Staphylinoideákat, a második kötet a Palpicorniá-

kat, Diversicorniákat és a Heteromerákat, a harma-

dik kötet pedig a Phytophaga, Rhynchophora és

Lamellicornia családsorozatokat fogja tartalmazni.

A munka 5 íves füzetekben jelenik meg

egy-egy füzet elfizetési ára 2 korona, bolti ára

2 kor. 40 fill.

Megjelent az I. kötet els füzete, mely az álta-

lános (morphologiai) részt tartalmazza.

Eljegyzések és elfizetések a szerz ezímére (Buda-

pest, VÍII , Nemzeti Múzeum) klildendök.

Scl rridl Sándor könyvnyomdája Budapest, VI., Uj-utcza 3.
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