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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XIX. KÖTET. 1912 JANUÁR 1. FÜZET.

Hogyan gyjtsünk?
Irta : Csíki Eenö.

• Nem régen Heikertinger és Wagner tanulságos czikkekbeni

foglalkoztak a bogárhálóval való gyjtéssel és sok megszívlelend

dolgot mondottak el, a mivel foglalkoznunk nem árt.

Gyjtink, els sorban bogárgyüjtink, többnyire a végletekbe

esnek. Az egyik a kövek felforgatásában leli legnagyobb örömét, a

másiknak a bogárrosta a mindene, a harmadik úgyszólván csak a

bogárhálóval gyjt, a legtöbben pedig csak azt gyjtik a mi éppen
a szemk elé kerül. Ilyen gyjtési módok mellett azután csodálkoz-

nak, hogy bizonyos fajok sohse kerülnek gyjtvegkbe, st hogy
tovább menjünk saját megszokott gyüjtésmódjukkal még sok olyan

fajt se tudnak megtalálni, melyet különben csak az kedvelt gyj-
tésmódjukkal lehet gyjteni.

Ennek leginkább az az oka, hogy egyoldalú gyiijtésmódjuk

mellett is nagyon válogatósak, nem gyjtenek mindenütt, minden
helyen, talán mert megszokták, hogy csak hagyományos helyeiken

évrl-évre mindig ugyanazokat az állatokat keressék. Az bizonyos,

hogy egyes helyek felette gazdag zsákmányt nyújtanak, amellett

azonban a kevésbé kecsegtet helyeket is fel kell keresnünk, mert

sokszor éppen ezek lehetnek valamely sjDecziális faj lakóhelyei.

Nálunk a gyjtk legnagyobbrészt a bogárhálóval való gyj-
tés kedveli, emellett aztán elhanyagolják a többi gyjtési módot,

pedig a bogárhálóval való gyjtést is csak úgy minden terv nélkül

végzik. Nem az a f, hogy a mikor a rétek a legszebb virágpom-
pában díszlenek, hogy akkor vegyük csak el hálónkat és azokat

1 Fb. Heikertingee : Zur Praxis des Kaferfanges mit dem Katscher.

L Über Sammelzeit. (Wiener Entom. Zeitg. XXX, 1911, p. 227—233) ; II.

Über Sammelorte. (U. o. p. 247—261).
2 H. Wagner : Zur Katschertecbnik. (Einige kleine Zusatze zu F.

Heikertingers, Praxis des Kaferfanges mit dem Katscher). (U. o. XXX,
1911, p. 263—268).

Rovartani Lapok. XIX, 1. (1912. I. 30).



irgalmatlanul végigkaszáljuk, vagy a mikor látjuk, hogy mindig csak

ugyanazokat a közönséges fajokat gyjtjük, a gy ijjtéssel egyáltalá-

ban felhagyjunk.

A bogárhálóval való gyjtésnél sok mindenre kell figyelemmel

lenni. Elssorban tájékozódnunk kell a vidék növényzetérl, st is-

mernünk kell a növényeket, hogy bizonyos fajokat a tápnövénj'ükön

kereshessünk fel. Ismernünk kell a vidék földtani viszonyait, mert

hiába keressük állatunkat tápnövényén, ha az nem áll megfelel

talajon, mert az állatnak szüksége van ol3'"an tápanyagra, melyet

növénye csak megfelel talajon nyújthat neki. Figyelnünk kell a

növényzet összetételére, csoportosulására, a talaj száraz vagy nedves

voltára, a hely konfigurácziójára. Mindezek mellett nem elegend,

ha pl. tudjuk, hogy állatunk ezen és ezen a növényen található, ha

a növény meszes talajon áll, ha a talaj emellett vizenys stb., inert

tudnunk kell azt is, hogy meljnk idben (hónap, hét vagy nap) és

a nap melyik szakában, de az is fontos, hogy a növény melyik

részén keressük. Elfordul pl. hogy tudjuk a faj pontos termhelyét,

tápnövényét, elfordulásának idejét stb., mindamellett a legszorgal-

masabb kaszálás sem eredményez eg3"etlen példányt vagy legfeljebb

egynéhányat. Sok esetben ugyanis csak a növények fels részét

kaszáljuk le hálónkkal, a keresett állat pedig a lega'só leveleken

vagy azok alatt található. Nagyon fontos a nap szaka is, hogy mikor

találhatjuk a keresett fajt, mert némely faj kora reggel található

csak, amikor a növényzetet még harmat fedi, ilyenkor nem kell saj-

nálni, hogyha a háló vizes lesz, de a háló vizes tartalmának nehe-

zebb átnézésétl sem kell idegenkedni. Van sok faj, mel3^et hiába

keresünk egy bizonyos helyen, pedig ha ugyanazt a helyet akár

csak rövid id múlva, egy elvonult zápores után újból végigkaszál-

juk, a vizes növényzeten esetleg százával gyüjthetjük az állatot.

A mint ebbl láthatjuk sok faj csak vizes növényzetrl gyjthet.
Más fajok csak a kés déleltti vagy a déli órákban kerülnek el,

mások bevárják a naplemente idejét, st egyesek csak az éjjeli órák-

ban kerülnek el. Van nem egy ritkának vélt bogárfaj, melybl csak

kivételesen gyjthetünk egy-egy példányt, pedig ha lámpavilágítás

mellett kaszáljuk le éjjel termhelj'én a növényzetet, nem egyszer

százszámra gyüjthetjük össze. Nem kell idegenkednünk a nyári Iri-

aszott, száraz növényzettl sem, mert sok faj éppen a rétek üde nö-

vényzetében fejldik és már csak a mikor a nyári meleg már ki-

szárította a növényzetet, kerülnek arra mint kifejldött állatok. Tehát

veg3mk általános szabáljaiak, hogy a bogárhálóval a legkoraibb ta-

vasztól a legkésbb szig gyjtsünk mindenütt, emellett részesítsük

figyelemben nemcsak a szépen virágzó növényzetet, hanem a leg-

egyszerbb gyom, a kibúvó levél, a tüskés bogáncs, a száraz kóró,



a szemétdomb ruderális növényzete stb. mind képezze figyelmünk

tárgyát. Végül még megemlítend, hogy annak sincs értelme, ha

buzgón végigkaszáljuk a gjáijtterületet, mert az ilyen gyjtés mel-

lett okulni nem igen fogunk, nekünk úgyszólván minden egyes

növényfajt külön-külön kell figj^elmünkbe vennünk, mert csak így
fogjuk a különböz körülménj^ek között él fajokat megtalálni. Itt

sem kell válogatnunk a nedves, vizes vagy száraz átrostálandó anyag

között, mert ha a hely nem is felel meg, legalább meg kell gy-
zdni arról, hogy ott ténjleg nincsen semmi és akkor sohse fogjuk

késbb sajnálni, hogy még meg se kíséreltük azon a helyen a gyj-
tést. S?óval akármilyen gyjtési módot alkalmazunk, sohse legyünk

válogatósak, a bogárhálóval vizsgáljunk meg minden növényt, a ros-

tával minden megrostálható anyagot rostáljunk át, a legkisebb he-

ver k alatt épúgy keressünk állatot mint az óriási alatt stb.

Ha mindenre tekintettel leszünk, fig5^elmünket mindenre és

mindenfelé fordítjuk, nemcsak gyjtésünk eredményével leszünlc meg-
elégedve, gyüjteménjáink nem egy hézagát fogjuk szép sorozatokkal

kitölthetni, hanem betekintést nyerünk az állatok ökológiai viszo-

nyaiba, beletekinthetünk az állatok érdekes és legtöbb esetben isme-

retlen életviszonyaiba, a mivel a természet ezer és ezer titkának

megismerésével, az iránta való szeretetünk és érdekldésnk is növe-

kedni fog.

Uj bogarak Trencsén-vármegyébl.
Irta : Laczó József.

Alábbiakban néhány újonnan felfedezett bogárfaj változatot és

egy új fajt akarok leírni, melyek nemcsak megyénk, hanem hazánk
faunáját is liivatvák gazdagítani.

1. Bradycellus harpalinus Serv. var. Csikii Laczó, nov. var.

A typo differt : corpore totó aterrimo, elytris postice latioribus,

pronoto elytrisque haud ferrugineo-marginatis.

Hungáriáé septr.-occid. : pagus Péhó (Com. Trencsén)

Ol^^an mint a törzsfaj, teste azonban egészen fekete, az eltör

hátán és a szárnj^fedköa sárgás-barna szegély nélkül, a szárny-

fedk hátul pedig szélesebbek.

Elfordul Péhó környékén Trencsén-vármegyében.

Ezt az új fajváltozatot Csíki Ern nemzeti múzeumi r tiszte-

letére neveztem el.



2. Notoxus Ssalavszkyi Laczó, n. sp.

N. militi ScHM. affinis, sed differt : corpore angustiore ; cornu

pronoti breviore et proportionaliter latiore, lateribus tantum dentibus

duobiis apice rotundatis armatis, basi nodoso
;

pronoto elytrisque

subtüissime punctatis et supra pilis brevioribus, magis tenuibus, cor-

pori adjacentibus ; elytris aliter ornatis : macula dilute flavo-testacea

hiimerali majoré, fascia mediana angustiore et ad suturam inter-

rupta, utrinque ramum usque ad partém quartam anteriorem et

suturam attiiigentem emittente ; fascia anteapicali usque ad margi-

nem lateralem producta, lateribus obliterata est. Long. 4 mm.
Hungária sept.-occ. pagus Bolesó (Com. Trencsén).

Notoxus Szalavszhyi n. sp.

(De. Szabó József rajza nyomán).

A N. miles Schm. közeli rokona, de attól a következ jellemz

tulajdonságai alapján könnyen megkülönböztethet : teste karcsúbb,

az eltör szarvszer nyúlványa rövidebb és aránylag szélesebb,

oldalt két kerekített fogacskával fegyverzett, tövén pedig dudorosan

kiemelked ; az eltör háta és a szárnyfedk nagyon finoman pon-

tozottak és felületüket finomabb, rövidebb és testhezsímuló szrözet

fedi, továbbá a szárnyfedk világos sárgás-barna rajzolata is más :

a vállfolt nagy, a varrat mellett megszakított kesken}^ középs
harántcsík be- és elrefelé egy az elüls negyedig terjed és a var-

raton érintkez ágat bocsát ki, a csúcs eltti harántcsík pedig kissé

elmosódottan az oldalszegétyig terjed. Hossza 4 mm.
Elfordul Trencsén-vármegyében, Bolesó környékén.

Ezt az új fajt Szalavszky Gyula, v. b. t. t., Trencsén vármegj^'e

fispánja, a ki a trencsénmegyei múzeum létesítése körül kiváló

érdemeket szerzett, tiszteletére neveztem el.



3. Orsodacne cerasi L. ab. HorvátJii LaczO, nov. ab.

Ab. glabratae Paxz. sirailis, sed differt : elytris utrinque macula

síibbasali flavotestacea ornatis.

Hungária sept.-occ: pagus Bolesó (Com, Trencsénj.

Olj'an mint az ab. gJabrata PA>rz., feje és eltora sárg'ás-vörös,

a szárnyfedk pedig feketék, de mindegyiknek töve mögött egy-egy

sárgás-barna folt ran.

Elfordul Bolesó környékén (Trencsén-vármegye).

Ezt az új fajváltozatot Dr. Horvíth Géza nemzeti múzeumi
osztályigazgató tiszteletére neveztem el.

4. Crioceris asparagi L. ab. Bvancsiki Laczó, nov. ab.

A tj^po differt : elytris flavis, macula humerali, sutura et fascia

transversa jDOstica viridi-coeruleis.

Hungária sept.-occ: pagus Bolesó (Tren-

csén-vármegye).

K törzsfajtól abban tér el, bogy a szárnyfedk

sárga színe ersen tért foglal, úgy bogy csak egy-egy

vállfolt, a varrat és a rövid bátsó barántcsík zöldes-kék.

Elfordul Bolesó környékén (Trencsén-vármegye.)

Ezt az új fajváltozatot Dr. Bra>xsik K.íroly, kir. tanácsos,

megyei forvos, tiszteletére neveztem el.

Magyarország pillangói.

Irta :
-{- A. Aigxee Lajos.

XL.

VIL CSALÁD : HESPERIIDAE.
Ez a család jól megkülönböztetett csoportot alkot, melynél

különösen a számytartás a többi pillangótól lényegesen elüt, egyesek

(pl. Thanaos Tages) nyugalomban fedélszeren összehajtva tartják.

Az idetartozó pillangók feje nagy, homloka széles és gömb-
alakú szemük nagy. A szem és a csáp kzött hajpamat van, a csáp

hosszú, fokozatosan megvastagodott, bunkója a végén kihegyezett,

orsószer. Mind a hat láb jól kifejldött, az elüls lábszár nyujt-

ványnyal, a hátsó két pár tüskével fegyverzett. A hátsó szárny elüls

szegélye mentén mindig megvastagodott.

A hernyó orsóalakú, finoman szrözött. Többnyire összesztt

levelek közt él és fszálak vagy levelek közt laza szövedékben alakul

át. A báb legtöbb esetben megnyúlt és szövedékében farával és

áthúzott fonállal megersített.



Ebbl a családból a palearktikus tájban 13 nem él, melyek

közül Magyarországon nj^olcz fordul el, utóbbiakat következképen

választhatjuk szét.

A nemek meghatározó kulcsa:

1. A rojt nem tarkázott 2

— A rojt feketével tarkázott 7

2. A potroh megnyúlt, a hátsó szárny zugát jóval meghaladja 3

— A potroh rövid, a hátsó szárny zugán nem vagy alig terjed túl 4

3. A csáp rövid, bunkója hosszúkás, az elüls szárny közép-

sejtje egj^enesen lezárt. 1. Heteropterxis.

— A csáp az elüls szárny félhosszát éri el, bunkója vastag,

hirtelen kihegyezett, mindkét szárny középsejtje nagy, meg-

lehets egyenesen lezárt. 2. Pamphüa.
4. A felület vöröses-sárga 5

— A felület sötétbarna vagj^ szürke 6

5. A csáp bunkója röviden kihegyezett, a tapogató utolsó íze

felálló, meglehets karcsú. 3. Adojtaea.

— A csáp bunkója hosszúkás, hegye vékonj", kampószeren
lehajló. 4. Augiades.

6. Az elüls szárny kihegj^ezett ; a csáp rüvíd, hirtelen meg-

vastagodott, bunkója hosszúkás, hajlított. 5. Párnára.
— Az elüls szárn}^ lekerekített. A csáp a:: elüls szárnj' fél-

hosszát éri el, bunkója megnyúlt orsóalakú, kissé hajlított.

8. Thanaos.

7. A csáp bunkója tojásforma ; a tapogató a homlokot szem-

hosszal túlhaladja. Az elüls szárnyon üvegszer foltok van-

nak, a hátsó szárny fogazott. 6. Carcharodus.
— A csáp bunkója hosszúkás, kissé hajlított, csúcsa lekerekített.

Az elüls szárny fehér foltokkal díszített, a hátsó szárny

nem fogazott. 7. Hesperia.

1. nem : Heteropterus Dum.

A csáp rövid, bunkója hosszúkás, az elüls szárny középsejtje

egyenesen lezárt, az elüls lábszáron nincsen nyujtvány, a potroh

hosszú, a hátsó szárny zugát meghaladja.

A hernyó fféléken él. A báb nyúlánk, elül kissé szögletes.

A palearktikus tájban két faja él, melyek közül az egyik

hazánkban is elfordul.

1. Heteropterxis 3Iorpheus Páll.

Pallas, Reisen in versch. Prov. d. russ. Reiches. I. 1771, p.

471. — Sieropes ScmFFERMiLLER & Denis, Syst. Verz. d. Schmetterl.



d. Wiener Gegend. 1776, p. 160. — Esper, Die europ. Schmetterl. in

Abbild. t. 41, f. 1, t. 80, f. 4. — Aracintlius Fabricius, Genera Insectorum.

1777, p. 271. — specuhim Schrank, Fauna Boica. II, 1, 1801, p. 161.

A szárnyak sötétbarnák, az elüls szárny csúcsa eltt néhány

világos-sárga folttal. Alul az elüls szárny barna, csúcsa sárgaszél,

eltte néhány sárga folttal, a hátsó szárny sárga, feketés-barna keret

fehéres- sárga tojásforma foltokkal. A nstények felül kissé világo-

sabbak. Kifeszítve 32—35 mm.
Hazánkban elterjedt, de aránylag kevés helyen figyelték meg

és úgylátszik a tengermelléken és a Balkán-félsziget nyugati részé-

ben egyáltalában nem fordul el. Különösen erdei nedves réteken

vagy állóvizek körül június közepétl július végéig nem ritka. Repü-

lése lomha, ugrásszer.

Kevéssé változó faj, de akad ritkán oly példány, a melyen az

elüls szárny sárga foltjai hiányzanak vagy olyan példány, amelyen

a foltok megnagyobbodtak. A nstény hátsó szárnyán némelykor több

folt mutatkozik, ritkán pedig a nstény teste sárgás.

A hernyó zöld, apró fekete szemölcscsel srn borított, hátán

világosszél fekete és oldalt sárgás vonal fut végig. Hossza 25 mm.
A báb elül kissé szögletes, színe halványzöld, feje vöröses.

Hazai termhelyei : Budapest VI. 10—VII. 20, Peszér, Nagy-
várad, Püspökfürd, Pécs VI. 29—VII. 29, Csákvár, Szaár, Csolnok,

Sopron VII—VIII, Pozsony VII, Kocsócz, Kolozsvár, Baziás VI. 24,

Vrdnik, Vinkovce.

A szomszéd országok közül Alsó-Ausztriában (június—július)

és Galicziában fordul el.

Elterjedési köre Kasántói Kisázsiáig és Paristól Koreáig nyúlik.

2. nem : Famphila Wats.

{Carteroceplialus Led.)

A csáp felényi oly hosszá mint az elüls szárny, bunkója vas-

tag, hirtelen kihegyezett. Mindkét szárny középsejtje nagy és meg-
lehetsen egyenesen lezárt. A potroh hosszú, srn szrös. Az elüls

lábszáron nincsen nyúlvány.

A hernj'ó hengeres, finom szrökkel fedett, feje gömbalakú.

Többnyire fféléken található. A báb hosszúkás, csáphüvelye hegye-

sen megnyújtott.

A palearktikus tájban 8 faja él, metyek közül kett hazánk-

ban is elfordul.



új lepkefajváltozat Trencsén-vármegyébl.
Irta : Dk. Pazsiczky Jexu.

1911. évi július 30-áu a hegyvidékünkön is elég gyakori Boar-

mia maculata Stgr. var. Bástelhergeri Hirschke fajváltozatot gyjtvén,

akadt közte egj^ olyan példánj^, mely megérdemli, hogy azt külön

név alatt ismertessem. A lepke leírását a következkben adom.

JBoartnia maculata Stge. var. Bástelhergeri Hirschke

ab. nigroniarginata Pazsiczky, nov. ab.

V a r. Bastelbergeri HiR.scmcE similis, sed differt: alis

1 a t i u s n i g r m a r g i n a t i s.

Ji

(Pazsiczki' SÁ^'DOE rajza nyoraán).

A var. Bastelbergeri-hez közel álló, színezése azonos, rajza is

nagyjában egyez, de valamivel kisebb, elüls szárnya kissé kere-

kített, kíUs szegélye jobban kidomborodó, hátsó szárnya jDedig

szélesebb. Az elüls szárnyon a bels harántsáv egybeolvad a kö-

zéps sávval, egy felül befelé hajló Y-t alkotva ; a kiüs szegélyen,

a hullámvonal és a rojtok között egy eléggé széles és éles hullámos

fekete szegél^'sáv húzódik végig, mel3"nek leghosszabb nyulván3^a

közvetlenül a nagy fekete szemfolt mögött fekszik. Ez a szegél^'sáv

a hátsó szárn^'^on is folytatódik, itt azonban jóval szélesebb, en}'-

hébben hullámos és az alsó oldalon is átlátszik, a középsáv elmosó-

dott. Alul az elüls szárny jóval sötétebb mint a var. Bastelbergeri-

nél, a küls szegély közepén világos folt nélkül, hanem helyette egy
világos, kifelé álló, öblös félhold van jelen ; a hátsó szárnj'on egy a

farzug felé keskenyed sötét szegélysáv húzódik végig.

Elfordul a trencsénvármegyei Drétoma községhez tartozó

Zsljab-hegy erdvágásaiban.

Az j fajváltozat nevét a szárnyak sajátos szegélysávjárói,

mel}'' a lepkének jellemz és emellett szép külst kölcsönöz, vettem.



Különfélék.

A 3Iagyar Wemzeti 3Iúzeuin rovargyüjteményének gyarapo-

dása lOlO'hen. A Nemzeti Mázeum nem régen megjelent 1910. évi

jelentése szerint a rovargyiijtemény 39,407 példánynj^al gyarapodott,

ebbl ajándék 3756, vétel 25,037, csere 112 és gyjtés 10,492 pél-

dány. Ez a szám az egyes rovarrendek szerint következleg oszlik

meg : Hymenopiera 5343, Coleoi^tera 16,253, Lepidoptera 6791, Diptera

5434, Neuroptera 254, Ortlwptera 228 és Heniip>tera 5104 példány.

1910-ben a múzeum tisztviseli közül Dr. Horváth Géza osztály-

igazgató Békés-, Bihar-, Borsod-, Hont-, Pest- és Temesmegyében,

Dr. Kertész Kálmán r Brassó-, Pest- és Szebenmegj'ében, Csíki

Ern r Brassó-, Pest-, Szeben- és Torontálmegyében, Dr. Soós

Lajos segédr a Nagy-Alföldön és Schmídt Antal segédr Pest-,

Szepe=;-, Szolnok-Doboka- és Zemplénmegyében gyjtött a múzeum
gyjteményeinek gyarapítására rovarokat. A rovargyüjtemény újból

való modern felállítását a tisztviseli kar serényen folytathatta.

Csíki.

Irodalom.

Horváth Géza : Annales historic o-n aturales Musei
Nationalis Hungarici. — A Magyar Nemzeti
Múzeum természetrajzi osztályainak folyóirata. IX. kötet,

Budapest, 1911 ; 612 1., 16 táblával.

A Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi folyóiratának vas-

kos múlt évi kötete, mint eddig is, számos rovartani tárgyú czikket

tartalmaz, melyek részben a múzeum tisztviselinek, részben külföldi

szakembereknek a Nemzeti Múzeum anyagáról irott czikkei. A kö-

tetet Dr. Horváh Géza szerkeszt „Nomenclature des familles des

Hémipteres" czim tanulmánya vezeti be, melyben a félszárnyú ro-

varok családjainak egyedül helyes és használandó latin nevét igyek-

szik az összes irodalmi kútforrások fölhasználásával, a prioritás elve

alapján megállapítani. Erre nagy szükség volt, mert az utolsó évek-

ben a családok elnevezésében alapos felforgatást okoztak egyes szer-

zk, különösen pedig a közelmúltban elhunyt angol Kirkaldy. Hogy
csak egy-két példával szolgáljak, igj pl. a régi Pentatomidae név helyett

Kirkaldy nyomán a Cimicidae, Goreidae helyett Lygaeidae, Lygaeidae

helyett MyodocMdae majd Geocoridae, Cimicidae helyett Clinocoridae

stb. nevek kezdtek tért foglalni, a mi persze óriási zavart kezdett

okozni, mert ha pl. valaki egy Lygaeidáról írt, nem tudtuk, Vcijjon

bodobácsfélérl vagy Coreidáról van-e szó, vagy ha valaki Cimici-

dákról beszélt, nem tudhattuk, hogy a házi poloska családját érti-e

alatta vagy a Pentatomidákat. A nagy gonddal készült tanulmány
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kimutatta a nomenklatura-felforg'atójának minden alapot nélkülöz

eljárását és végleg tisztázta a kérdést. — Th. Becker „Chloropidae.

Eine monographische Studio. III. Teil : Die indo-australische Region"

czím monográfiájából ez alkalommal az indo-ausztráliai fajokat tár-

gyaló részt közli. — Dr. Achille Griffini „Nuovi studi sopra diversi

Grillacridi del Museo Nazionale di Budapest'' czím cziííkében a

múzeum néhány Grillacridájáról értekezik. — A. L. Montandon
„Deux genres nouveaux d'Hydrocorises" czím czikkében két új

vízipoloska-nemet írt le, melyek közül az egyik kiváló hemipterolo-

gusunk tiszteletére a Horvátliinia nevet kapta, a másik nem (Sagocoris

Birói) Bíró Lajos újguineai gyjtésébl való. — Dr. Bolkay István

„Description of somé new Brenthidae" czím czikkében a Brentlndák

egy új nemét {Pseudotapliroderes), három új fajjal {Ps. forficatus,

papuanus, formosaniis) írja le. — Friedr. Hendel „Über die Sepedon-

Arten der aelhiopischen und indo-malayisohen Region" czím czik-

kében ennek a légynemnek monografikus feldolgozását nyújtja. —
J. A. Alfken „Eine neue ungariíche Andrena-Art" czikkében egy

magyarországi új méh félét ír le Áiulrena setnjera név alatt, melj^ot

Dr. Zilahi Kiss Endre gyjtött Hadad-on (Szilágy m.) és Bogsán-

ban. Az új faj az A. ecMnulata Pér. közeli rokona, melytl fleg

abban különbözik, hogy lábfeje és hátsó lábszára, valamint utolsó

három csápíze felül fekete. — Kuthy Dezs (Orthoptera nova exotica

in Museo Nationali Hungarico asserv^ata) új egyenesszárnyuakat ír

le {Eupromaclms Mocsáryi, Biróella Bolivari, Gephalocoema^fiisca^ PMaeoba
Horváthi). — Mocsáry Sándor „Insectorum messis in insula Creta a

Lud. Biró congregata. II. Hymenoptera : Chrysididae" czikkében

Bíró Lajos 1906. évi krétai gyjtésének díszdarázsait sorolja fel

termhelyeikkel eg3áitt, mely alkalommal egy új fajt is [Glirysis

(Holochrysis) creticaj ír le. — Pongrácz Sándor (Insectorum messis

. . . stb. III. Pseudoneuroptera et Neuroptera) ugyancsak Bíró Lajos

krétai gyjtésének reczés- és álreczésszárnyú rovarait ismerteti. Ezek
közölt is akadt egy új fajváltozat, a Calopteryx splendens var. cretensis.

— Dr. Horváth Géza „Miscellanea hemipterologica. I—V" czím
czikkében foglalkozik a Phyllontocheüa-nem afrikai fajaival (újak

:

Ph. corticina és laminata), leír egy-egy új Sirthenea (dimidiata) és

Saldoida- f{i\t {arniata) Formoza szigetérl, az Acanthiá pygmaea Reüt.

részére új nemet {Orthoplirys) állít fel, leír Qgy új Polyctenidát {He-

speroctenes tarsalis) Nikaraguából és a preokkupált Syncrotus név he-

lyett a Hemiscliizus nevet vezeti be, végül szinonimikai jegyzeteket

közöl. — Dr. Edoardo Zavattari „Une nouvelle Guépe sociale poly-

game du Brésil" czím czikkében leírja az új Synoecoides Mocsáryi

nev darazsat Braziliából. — Dr. Horváth Géza „Révision des

Leptopodides" czímeu a Leptopodidae családról értekezik. Újak

:
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Valleriola moesta (Uganda), Martinicola [n. g.] a madagaszkári Eriano-

tics madágascariensis ^Iartix részére és Cryptoglena [n. g.J Lepiojjus

spinosíis Rossi részére. — Thalhammer Jáxos „Empidideicus hnnga-

ricus, Dipteron nóvum ex Hungária" cz'ím czikkében fenti név alatt

Qgj nagy számban a bácsmegyei Yaskúton gyjtött legyet ír le. —
Cael Lundström „Xeue oder wenig bekainite europáisehe Myceto-

pliilidea" czím czikkében egyebek mellett magyarországi fajokat is

ír le ebbl az érdekes légycsaládból, ezek a következk : Macrocera

Kertészi (Orsova), Platyura trisiis (Budapest, Borza, Szár, Ugod),

Asindulum brevirostre (Növi), Bracliycampta fissicauda (Gyón, Buda-

pest), Br. spatlndo.ta (Mehádia), Br. pistülata (Bakony : Szépalma,

Brusanje, Orsova, Mehádia), Trichonta falcata (Orsovaj, Tr. aberrans

(Budapest), Execliia serpentina (Gyón); E. unguluta (Jászénak), Myce-

toxjhila formosa (Jászénak). J\I. curviseta (Mosunje, Mehádia, Széj^alma,

Brusanje), M. longelamellata (Mehádia), M. lamellata (Jászénak, Me-
hádia), M. tuberosa (]\Iehádia), M. tridentuta (Jeselnicza) és M. limbata

(Budapest). — Dr. Horváth Géza „Miscellanea hemipterologica.

VI—YII." czikkében 'eír külföldi új Asopinákat és kiegészíti a

Schroederia Coreida-nem leírását. — Charles T. Brues „Xew üiptera

of the Phoridae from Paraguay" czím czikkében feldolgozza azokat

a Phoridákat, melyek Báró Babarczy-xé Józsa Jolán és Fiebrig

gyjtéseibl kerültek a Xemzeti Múzeumba. — Mogsáry Sándor

„Species Chr^'sididarum novae" czím alatt a Xemzeti Múzeum világ-

hír Chrysida-g3'jteményébl 45 új fajt ír le, melyek mind idegen

világrészekbl valók. — 0. Kröber „Die Thereviden Sd- und Mittel-

amerikas" czím tanulmányában ezt a légycsaládot összefoglalóan

tárgyalja, a meiuiyiben Dél- és Közép-Amerika fajait eddig egj'tte-

sen még nem tárgyalták. A Xemzeti Múzeum anyagán kivl, a leg-

több múzeumi és magáng3''jtemény anyaga rendelkezésére állott. —
Ch. T. Brues „The Phoridae of Formosa collected by Mr. H. Sauter".

Szerz SAUTER-nek a Xemzeti Múzeumba került Phoridáit dolgozza

fel Forraoza szigetérl, i^ 21 gj'üjtött faj közül 20 újnak bizonyult.

Legérdekesebb ezek között egy szárnyatlan légy, a Bidicipliora Ker-

tészii. — Dr. AcmLLE Griffini „Stenopelmatidi raccolti da L. Biró

nella nuova Guinea" czímen néhánj' újguineai egyenesszárnj^úról

értekezik, melyek Bíró Lajos gj^jtésébl származnak ; ezek közül

újak : Papnaistus Birói és Bliaphidoxjliora Kidluji. — Dr. Horváth

Géza „Hemiptera nova vei minus cognita e regioné palaearctica. II."

czím czikkében számos új fajt ír le a palearktikus tájból és jegy-

zeteket közöl némely kevésbé ismert fajról. Faunánkból valók :

Aradus discedens a boszniai Bielo Brdo-ról és Paramesus taeniaius a

Kis-Balatonról. — CsiKt Ern (Coleoptera nova in Musco Xationali

Hungarico. TV.) leír új külföldi Erotylidákat és egy vörös havasi

czinczér-fajt (Bosalia conviva) Formoza szigetérl. Csna.
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Edni. Beitter : Zwei neue Coleopteren-Varietáten.
(Wiener Entom. Zeitg. XXX, 1911, p. 291.)

A leírt faj változatok közül az egyik raag-yarországi és pedig a

Mycetopliagus quaclripasiulatus var. Winteri, melyet Winter János

Nag-yszeben kornyékén gyjtött. Ez abban tér el a törzsfajtól, hogy

egészen fekete (a fej is), csak a tapogatók, a csápok utolsó íze és a

lábak vörösek, a csápok töve barnás-vörös. Csíki.

Edm. Reuter : Coleopterologische Notizen. (Wiener
Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 294-295).

Ezekben a jegyzetekben szerz leírja azt a kis bogarat, melyet

DiENER Hugó múlt évi június elején a Tátrában, Barlangliget kör-

nyékén, gyjtött gombáktól ellepett fenytörzsön. Szerz a bogarat

az Endomychidákhoz tartozó Agaricophüus nembe tartozónak vélte és

A. Dieneri néven írja le. Az egyetlen példány azonban elveszett,

lepattant a ragasztóczéduláról és nem volt többet megtalálható. Az
AgaricopMlus-nQm eddig csak a Kaukázusból volt ismeretes és így

érdekes bbgárföldrajzi szempontból annak hazánkban való elfordu-

lása, ha beigazolást nyerne az a tény, hogy e faj tényleg Agari-

cophilm. Csíki.

Társulati ügyek.
A „Magyar Mntoniologiai Társaság" 9. ülésejanuártus 20-án. —

Dr. Horváth Géza elnök üdvözölvén a nagy számban megjelent

tagokat. Csíki Ern „Néhány érdekes bogárról" czím eladása kap-

csán bemutatott néhány a faunánkra és a tudományra nézve új

bogarat. Legérdekesebb a Sátoristyea Meschniggi Reitt. nev faj,

melyet Reitter 1905-ben egy a baranyamegyei Sátoristye mellett

gyjtött példány alapján írt le. A M. Nemzeti Múzeumba Dr. Kauf-

MANN Ern tagtársunk révén került két Simontornyán gyjtött pél-

dány. Reitter az állatot eleinte a testalakja alapján a Mycetophagi-

dákhoz sorolta és csak késbb utalta a Byturidákhoz. Hogy a kér-

déses faj tényleg Byturida, amellett szól az, hogy elüls csípjén

sarkantyút találunk, a lábfejízek száma négy, ezek közül a 3. íz

nagyon apró és az els két ízen hosszú hártyás lebeny van, végül

pedig, hogy a karmok tövén ers fog van. Eladó bemutat még
négy új bogarat, melyeket Laczó József gyjtött Trencséu vár-

megyében (leírásukat lásd jelen fzetben), ezek a Bradycelhis liarpa-

linus ab. Csikii Laczó, Notoxus Szalavszkyi Laczó, Orsodacne cerasi ab.

Horváihi Laczó és Crioceris asparagi ab. Brancsiki Laczó. Bemutatott

továbbá még négy külföldi új fajt, ezek az Oplionus (Pm-ojjJionus)

Birói Csíki Kréta szigetérl és három közép-afrikai czinczér, neve-
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zetesen a Sternotomis Enizi és ucjandae Ugandából és St. coliaris

(Fairm. i. 1.) Gabunból. — Utána Schmidt Antal „Angol lepkészek

kutatásai hazánkban" czím eladásában megemlékezik azokról az

angol lepkészekrl, a kik 1893 óta Magyarországon jártak és több-

nyire csak néhány heti itt tartózkodásuk élményeit és lepkészeti

eredményeit angol szaklapokban közölték. Mindnyájan kedvesen

emlékeznek meg nemcsak szakköreinkrl, intézményeinkrl, hanem

a magyarok páratlan vendégszeretetérl és jóindulatáról, melylyel az

idegent fogadják és jó tanácscsal, tettel támogatják. Áttérve az

egyes gyjtkre említi, hogy 1892-ben W. E. Nicholson járt nálunk,

a ki kirándulását „A Fortnight's Collecting at Budapest" czím alatt

írta le az „Entomologist" czím folyóiratban (Vol. XXVI, 1893, p.

191—193, 210—212). Utána Miss Margaret E. Fountaine érdemel

említést, a kit a budapesti entomologusok akkori vezet emberei

kalauzoltak mindenfelé. „Two Seasons among the Butterflies of

Hungary and Austria" czím alatt számol be kirándulásairól ugyan-

csak az „Entomologist"-ban (Vol. 31, 1898, p. 281-289). Budapest

festi környékén kívül járt Pusztapeszéren is és nem gyzi dicsérni

ezt a fenséges si növényzettel és még eredeti vadságában fenn-

maradt lepke-eldorádót. Járt Herkulesfürdn, a hol talán utoljára

fogta a Pararge Clymene Esp.-t, legalább tudtunkkal azóta senki sem

látott egyet sem. Az utána itt járt gyjtk is ezen a három fhelyen

fordultak meg és gyjtöttek több-kevesebb szerencsével. 1906-ban

Albert Hugh Jones járt nálunk, a ki „Lepidoptera in Hungary in

June" czím alatt számolt be az „Entomologist's Record"-ban (Vol.

19, 1907, p. 245—247, 281—285). 1908 szeptemberében Albert F.

RosA töltött nálunk néhány napot és be is számolt gj^ijtésérl

ugyancsak az „Entomologist"-ban (Vol. 42, 1909, p. 108—112) „Col-

lecting in Hungary" czím czikkében. Ugyanabban az évben fordult

meg nálunk W. Gr. Sheldon és kísérje Mr. Tylecote. Sheldon ezen

kirándulása alatt olyan jól érezte magát hazánkban, hogy a követ-

kez évben újra eljött és a családját is elhozta. három czikkben

számol be kirándulásairól : „The 'Large Copper', its Habits, and One

of its Present Haunts" (Entomologist, Vol. 42, 1909, p. 219—221)
;

,Six Weeks among Hungárián Butterflies" (Entomologist, Vol. 42,

1909, p. 246—251, 272—276, 302-308)
;
„Notes om somé Hungárián

and Austrian Butterflies in 1910'-' (Entomologist, (Vol. 43, 1910,

p. 269—273). Az utolsó czikkben élvezettel olvashatjuk ennek a

búvárnak a természetért való rajongását, a mikor leírja látogatását

és gyjtéseit az azóta elhunyt nemeslelk Br. Vécsey IsTvÁN-nál.

Szadán és Gr. Teleki Sándor- nál a Tátrában. Sheldon felejthetetlen

szép emlékekkel távozott körnkbl abban a reményben, hogy a

mint csak teheti újra visszatér. Legutoljára járt nálunk J. N. Keynes
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cambridgei egyetemi tanár feleségével és fiával (G. L. Keynes). Ok
csak Budapesten és Herkulesfürdn gjúijthettek, mert a peszéri

terület akkoriban már mindenki eltt el volt zárva. A két Keynes

„Butterflies in Hungary in 1910"' czím alatt írta le kirándulását az

„Entomologist's Record^-ban (Vol. 23, 1911, p. 161-164, 189-193).

Bámulatos, hogy k igazán 1—2 nap alatt milyen szerencsével

gyjtöttek, különösen sok faj nappali pillangó került hamarosan

hálójukba. Megemlíteud, hogy az angol lepkészek fleg nappali

lepkéket gyjtenek, mert élvezni akarják a szép természetet és

tapasztalatokat akarnak gyjteni. Még meg kell, hogy említsük

N. Ch. Rothschild ot is, a ki évek óta jár hazánkba, azonkívül

gyjtet az ország különböz vidékein. róla bvebben nem kell

megemlékeznem, mert gj^üjtéseinek eredményérl a „Royartani

Lapok"-bau beszámolt, czikkei mindnyájunk eltt ismeretesek. —
Az eladás kapcsán felmerült eszmecsere után Jablonowski József

alelnök felhívja a társaság tagjainak figyelmét arra, hogy kirándu-

lásaik alkalmával figj^eljék meg egyes fajok biológiai viszonyait,

mert ezzel sok évszázados tévedés helyreigazításához járulhatnak

hozzá. Ilyen pl. a Folypliylla fullo hangadása, mert úgy a mint azt

ma általában tudjuk és magyarázzuk, t. i., hogy a szárnyfedk és

potroh dörzsölése következtében keletkezik, az nem áll, a mirl min-

denki könnyen meggyzdhetik ; helyesen magyarázta ezt különben

Landois, a kinek magyarázata azonban nem ment át a köztudatba.

Epigy vagyunk a Xyleborus dispar lárváinak tájilálkozásáról való

ismereteinkkel. Ez a lárva pl. nem tágítja a lárvameneteket, nem
vesz fel táplálékot a fából, melyben bölcsje fekszik, hanem azokat

a gombákat fogyasztja, melyek a lárvemenetek falát borítják, melyek-

kel már az anyaállat a meneteket megfertzi, hogy utódjainak legyen

mibl táplálkozniok. Hozy ez tén3'-leg így van, azt megersíti a lárva

egészen más testalkata, eltestének gyenge volta.

Választmányi ülés 1912. janxiárins 20-án. — Titkár új tag-

nak bejelenti Dr. Kaufmann Eeno orvost (Mecsekszabolcs, Baranya

vm.), a ki megválasztatik. Titkár elterjeszti a februáriusban tar-

tandó közgylés tárgysorozatát. A választmány elhatározza, hogy a

közgylést februárius 24-én délután 6 órára tzi ki, továbbá hogy
azt a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósági tanácstermében tartja

meg, a közgylés utáni rendes ülés programmjába pedig két el-

adást vesz fel. A választmány ezután megállapította a választás alá

kerül tisztviselk (elnök, 1 alelnök, könyvtáros) és választmányi

tagok névsorát, mel3'"et a közgylésen megválasztásra ajánlani fog.

A pénztár megvizsgálására kiküldi Diener Hugó és MraóK Ottó
választmányi tagokat. A pénztáros elterjeszti múlt évi zárszámadását

és az 1912. évi költségvetési elirányzatot.



„ROVARTANI LAPOK"
XIX. Bánd. Január 1912. 1. Heft.

S. 1. — E. Csíki ; AV i e s o 11 e n av i r s a m m e 1 n ? — Die

meisten Sammler, speziell Kafersammler habén den Fehler, dass Ihr

Sammelu sehr einseitig ist und neben dieser Einseitigkeít ist meis-

tens aüch Oberílachlichkeit zu bemerken. Verfasscr gibt niin Rat-

scldáge wie eiu eingeheiides Samaieln mit dem Sieb. Streifsack, etc.

vorzuuehmen ist, iini nicht mir dio Sammlung' vermehren zu können,

sondern dabei auch allgemeinen luteressen nachkommen zu können.

S. 3. — jr. Laczó : X e u e K a f e r a u s dem K o m i t a t

Trencsén. — Verfasser beschreibt folgendc neue Coleopteren :

Bradycellus liarpalinus var. Csikii^ Notoxus Szalavszkyi, Orsodacne cerasi

ab. Horváthi und Crioceris asparagi ab. Brancsiki. (Latoinischo Diagnose

ira ungarischen Text).

S. 5. — t L. A.-Aigner : Die T a g f a 1 1 e r U u g a r n s. XL.
— Aus dem Manuscript des verstorbenen Yerfassers, wird die Be-

handlung der letzten Tagfalterfamilie, der Hesperiden, begonnen.

Xachdem die Familie charakterisiert und eine Bestimmung'stabelle

der acht Gattuiigen gégében \vird, werden die Gattungen Heieropterus

(mit H. Morplieus Páll.) und Pamphila besprochen.

S. 8. — Dr. tT. Pazsiczkij : Eine neue Schmetter-
1 i n g s- A b e r a t i u aus dem K o m i t a t Trencsén. —
Verfasser sammelte am 30. Juli 1911 in den Holzschlageu des zur

Gemeinde Drétoma gehorenden Berges „Zsljab" die dórt ziemlich

haufige Boarmia maculala rar. Bastelhergeri Hirschke und darunter

eine Form, die durch einen oigentümlichen schT\'arzen Randstreifen

ausgezeiclinet ist, und einen besonderon Namen verdient Die Form
wird als ab. nigromarginata (lateinische Diagnose und Abbilbung

siehe im ungarischen Textj folgendermassen charakterisiert ; Der
var. hasfelbergeri nahestehend, von gleicher Fárbung und áhnlicher

Zeichnung, aber kleinor, Yorderflügel etwas gerundet, mit bauchigem

Aussenrand und breiteren Hinterflügeln. Yorderflügel mit zusammen-
fliessendem inneren Querstreifen und ^Mittelschatten, die zusammen
ein oben nach innen gebogenes Y bildeu, am Aussenrand zwischen

den Fransen und der AYellenlinie mit geniigend breitem, scharf

welligem Randstreifen, dessen lángster Fortsatz gleieh hinter dem
grossen sch^varzen Augenfleck liegt. Der Randstreifen übergeht auch

auf die Hinterflügel, ist zwar nicht so wellig, verbreitert sich aber

erheblich und scheint auch auf die Unterseite durch, der Mittelstreif
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ist hier yerwaschen. Die Unterseite der Vorderflügel ist viel dunkler

als bei var. Bastelhergeri^ in der Mitte des Ausseiirandes aber anstatt

des hellén Fleckes, mit einem lichten, nach aussen stehenden kon-

kaven Mond. Die Unterseite der Hinterílügel mit breitem, gegen den

Aftorwinkel sich schmalcriidem dunklon Randstreifen géziért.

Kleine 3Iitteilungen.

S. 9 — E. Csiki berichtet über den „Zuwachs der Insekten-

sammlung des Ungarischen National-Mnsenms im Jahre 1910" nach

dem vor kurzer Zeit erschien^nen Jahresbericht dieses Instituts. Im

genannten Jahr vermehrte sich die Insektensammlung um 39,407

Exemplare, davon entfallen auf Hymenoptera 5343, Coleoiera 16,253,

Leindoptera 6791, Diptera 5434, Neuroptera 254, Orthoptera 228 und

Hemipiera 5104 Exemplare. Von den Beamten des Museums explori-

erten in verschiedenen Gegenden des Landes Direktor Dr. G. Horváth,

die Kustoden Dr. K. Kertész und E. Csíki und die Kustosadjunkte

Dr. L. Soós und A. Sghmidt mit bestém Erfolg.

Literattir.

S. 8. — E. Csiki besi^richt den IX. Bánd 1911 der „Annales hist.-

nat. Musei Nationalis Hungarici" und zwei Arbeiter von Edm. Reitter.

Vereinsangelegenheiten.

In der Sitzuhg vom 20. I, 1912. der Ungarischen Entomolo-

gischen Gesellschaft sprach E. Csíki .,Über einige neue oder interes-

sante Coleopteren", die zugleich vorgelegt werden. Darunter die vier

in diesem Hefte durch Herr J. Laczó beschriebenen Káfer aus dem
Komitate Trencsén. AVeiters zeigte und besprach er Sátorishjea

Meschniggi Reitt. Dieses zuerst zu den MycetoiDhagiden, spater aber

zichtig zu den Byturidcn gestellte Tier, beschrieb Reitter nach

einem einzelnem nicht ganz reifen Exemplar. Durch Herrn Dr. E.

Kaufmann erhielt das National-Museum nun ein tadelloses Párchen,

Von weiteren Novitáten besprach Csíki Oplionus {Faroplionus) Bírói

von Kréta, Sternotomis Entzi und ugandae von Uganda und St. coliaris

(Fairm i. 1.) aus Gabim. — A. Schmidt sprach über ,,Sammeler-

gebnisse englischer Lepidoj)terologen in Ungarn" wobei die Ergeb-

nisse nach dem Publicationen von Nicholson, Mss. FouíNtaine, Jones,

Rosa, Sheldon und N. Ch. Rotschild besjjrochen werden.

In der Vorstandssitzung vom 20. I. 1912 wnrde Dr. E. Kaup-
MANN als neues Mietglied aufgenomraen und die A'orarbeiten der am
24. II. 1912 abzuhaltenden Generalversammlung' erledio-t.



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

'

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XIX. KÖTET. 1912 FEBRUÁR—MÁRCZIÜS 2-3. FÜZET.

A szlmolykongresszus.
Irta Bakó Gáboh.

A szlgazdaság- ezidszerint legsürgsebb megoldást váró kér-

désének, a szlmolyveszedelem leküzdésének megbeszélésére a

Magyar Szlsgazdák Országos Egj^esülete január 19. és 20. napjaira

Budapestre gyjtötte érdekelt tagjait. Elre jelzett j)rogrammja szerint

ez a szlmolykongresszus a gyakorlat embereit akarta szóhoz

juttatni, hogy a gyakorlatban szerzett tapasztalatuk a tudomány
embereit megtermékenyítse s munkásságuknak helyes irányt szab-

jon. Ha ez nem sikerült, vagy hogy fordítva sikerült, az igazán nem

az eladókon és a fölszólalókon múlt, mert k valamennyi eddig

csütörtököt mondott vagy több-kevesebb sikerrel járt molyírtó eljárást

szóbahozták és ajánlották. Molyfogó-lámpák, kézzel való szedés, kéreg-

hántással és keféléssel kapcsolatban, thanatonnal, klórbáríummal és

más anyagokkal való permetezés, naftalin és dohánypor keverékével

való porozás, tavaszi vagy nyári takarás mesterséges hernyófogók

kikötésével egyesítve, szóval mindazok az eszközök és módszerek,

amelyek külföldi és hazai szakintézeteket, de magánosokat is foglal-

koztattak, sorra kerültek ; fájdalom, többnyire inkább csak az ajánló-

nak téves okoskodással, vagy hibás megfigyeléssel önmagát megejt

egyéni meggyzdésétl, minta tárgyi bizonyítékok erejé-

tl támogatva.

A kongresszuson ilj^-enformán a cselekvés szükségességén kívül

semmiféle egyöntet megállapodás nem domborodhatott ki s a hatá-

rozatlanság kellemetlen érzését csak fokozta Lipthay Béi.a és

Dr. Drugker jEx-nek a tárgysorozat utolsó hel3''ére kitolt ismerte-

tése az osztrák, illetve francia kísérletezések és védekezések siker-

telenségérl.

Azért az összes eladások és felszólalások befejeztével valami

lidércznyomás alól való megszabadulás lelkes és egyhangú örömével

üdvözölte a kongresszus Jablonowski József kir. tanácsosnak, a

Rovartani Állomás igazgatójának felszólalását, aki az érdemleges és

komolyan vehet, de a sekélyes vízben evez javaslatokra is, egy-

Rovartani Lapok. XIX, 2—3. (1912, III. .30).
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aránt kiterjed kritikája után kifejtelte évek során át a gyakorlatban

és gyakorlati emberekkel karöltve vagy egyidejleg végzett kísérle-

tezés eredményeképen — bogy mind a várható eredményt, mind az

írtásköltséget tekintve, a mesterséges molyfogók kikötésével és a

karók tisztogatásával együtt alkalmazott nyári takarás mellett kell

maradnunk. *

A lezajlott szlmolykongresszust mindenesetre a nagyrantt

molyveszedelem leküzdésére irányuló közóhaj következményének kell

tekintenünk s mint ilyennek, bizonyára meg lesz az a hatása is,

hogy ezzel az országos bajjal szemben évek óta fatalisztikus tétlen-

ségbe merült szlsgazdákat cselekvésre fogja serkenteni. De meg-
mutatta ez a kongresszus azt is, hogy a hozzáért szakember átte-

kinthet, összefoglaló és tárgyilagosaa bíráló vezetése nélkül, a sokfelé

menni akaró egyesek sikeres együttmködése lehetetlen. Mert fvezér

nélkül háborút viselni — még a szlmoly ellen sem lehet.

Új barlangi Carabidák.

Irta : Csíki Eenö.

MmóK Ottó barátom legújabb kutatásainak ismét köszönhetünk

két szép felfedezést, melyek hazánk barlangi faunáját hívatvák gaz-

dagítani. Ezeknek az új fajoknak a leírását a következkben adom :

1. Anophthaltnus (Duvalius) Mihöki Csíki n. sp.

Rufo-testaceus, nitidus, glaber. Capite latitudine pronoti aequali,

sulcis frontalibus integris et profundis. Antennis dimidio corporis

nonnihil longioribus, articulo tertio articulo secundo sesquialter,

articulo quarto articulo secundo paulo longiore, articulis ultimis paulo

latioribus. Pronoto in triente antico longitudine paulo latiore, lateribus

arcuatis, angulis anticis' rotundatis, posticis rectis, paulo prominulis.

Elytris oblongo-ovalibus, convexiusculis, latitudine maxima duplo

longioribus, angulis humeralibus rotundato obtusis, apice singulatim

rotundatis, striis quatuor internis punctato-striatis, striis externis

striato-punctatis, interstitio tertio punctis setigeris tribus instructo. —
Long. (sine mandibulis) 7 mm.

Hungária centr.-orientalis: antrum „Zichy-barlang" (Com.

Bihar), ubi Dom. 0. MmóK exemplum unicum (cf) detexit. Speciem

novam in honorem detectoris deuominavi.

Species haec nova A. Bírói m. affinis, sed differt : corpore

maiore, mandibulis angustioribus longioribusque, pronoto longitudine

paulo latiore, lateribus arcuatis et ante angulos rectos paulo promi-

nulis haud arcuatis, elytris latitudine maxima duplo longioribus.
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Sárgás-vörös, fényl és csupasz. A fej olyan széles mint az

eltör háta, a homlokbarázoák teljesek és mélyek. A csápok a test

felénél kissé hosszabbak, a harmadik csápiz kissé, a negj^edik kevés-

sel hosszabb mint a második íz, az utolsó izek kissé szélesebbek.

Az eltör háta az elüls harmadban kissé szélesebb mint hosszú,

oldalai íveltek, elüls szögletei kerekítettek, a hátsók, derékszögek
és kissé kiállók. A szárnyfedk hosszúkás tojásformák, kissé dom-
borúak, kétszer oly hosszúak mint szélesek, vállszögletük kerekített

tompaszög, csúcsuk egyenként kerekített, a bels négy barázda

pontozott, a szélsk rovátkosan pontozottak, a harmadik köztérben

három sörtét visel ponttal. — Hossza (a fels állkapcsok nélkül) 7 mm.
Elfordul Bihar vármegyében a révi ,^Zichy-barlang'-'-ban, a

melyben Mihók Ottó barátom, akinek tiszteletére az új fajt elnevez-

tem, egyetlen példányát (cf) felfedezte.

Az A. Bírói m. legközelebbi rokona, a melytl a következkben

tér el : teste nagj^obb, a fels állkapcsok karcsúbbak és hosszabbak,

az eltör háta kissé szélesebb mint hosszú, oldalai íveltek és a kissé

kiálló derékszög hátsó szögletek eltt nem öblösek, a szárnyfedk

kétszer oly hosszúak mint szélesek.

2. Trechus Irenis Csíki n. sp.

Xigro-piceus, nitidus, glaber, elytris cyaneo-micantibus, autennis

rufo-ferrugineis, palpis, pedibus elytrorumque margine laterah, dilute

testaceis. Pronoto transverso-rotundato, longitudine sesquialter latiore,

lateribus rotundatis, ante angulos rectis, acatiusculo prominentibus,

haud sinuatis. El3'tris ovalibus, humeris obtuse rotundatis, apice

rotundatis, punctato-striatis, striis quatuor internis profundio»ibus.

Long. 4—4'5 mm.
Hungária orientális: antrum Godinest (Com. Hunyad), ubi

Dom. 0. AlmóK detexit.

Tr. hannatico Dej. {Dejeani Putz.) affinis, sed differt : praecipue

pronoto transverso-rotundato, haud cordato, angulis j)Osticis rectis

acutiusculo prominentibus brevibus, lateribus ante angulos j)Osticos

haud sinuatis et colore constanter nigro-j)iceo, elytris c^^aneo-mican-

tibus, autennis rufo-ferrugineis et palpis, pedibus elytrorumque mar-

gine laterali düute testaceis.

Szurok-fekete, fénjd, csupasz, a szárnj^fedk kékesen fénylk,

a csápok vöröses- sárgák, a tapogatók, a lábak és a szárnyfedk oldal-

széle világos barnás-sárgák. Az eltör háta harántos kerekded, egy-

harmaddal szélesebb mint hosszú, oldalai kerekítettek, a rövid derék-

szög és hegyesen kiálló hátsó szögletek eltt nem öblösek. A szárny-

fedk tojásformák, vállszögletük tompán kerekített, csúcsuk kerekített,
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pontozottan barázdások, a négy bels barázda mélyebb. Hossza

4—4-5 mm.
Elfordul a Godinest-barlangban (Hunyad vm.), a melyben

MmóK Ottó barátom g-yüjtötte. Az új fajt MmóK Ottó neje, a ki férje

kutatásait a legnagyobb érdekldéssel kíséri, tiszteletére neveztem el.

Az új faj a Tr. bannaticus Dej. (Dejeani Putz.) legközelebbi

rokona és attól a következkben tér el : az eltör háta harántos

kerekded, nem szívforma, derékszög és hegyesen kiálló hátsó szög-

letei rövidek, oldalai ezek eltt nem öblösek, fent leírt jellemz

színezdése pedig állandó.

Magyarország pillangói.

Irta : f A. Aignee Lajos.

XLI.

A fajok meghatározó kulcsa:

1. Felül feketés-barna, aranysárga foltokkal. 1. Palaemon.
— A hím elüls szárnya aranysárga, feketés-barna foltokkal, a

nstény-é sötétbarna aranysárga foltokkal. 2. silvius.

1. Pamphila Palaetnon Páll.

Pallas, Reisen in versch. Prov. d. russ. Reiches. I, 1771,

p. 471. — Paniscus Fabmcius, Syst. Ent. 1775, p. 531. — Esper, Die

europ. Schmetterl. in Abbild. t. 28, f, 2. — Brontes Hübner, Samml.

europ. Schmetterl. fig. 475—476.

A szárnyak feketés-barnák, aranysárga foltokkal, melyek az

elüls szárnyon négyszögek, a hátsó szárnyon pedig kerekek. Alul

az elüls szárny sárga, sötétszürke foltokkal, a hátsó szárny vöröses-

sárga, szalmaszín foltokkal. Kifeszítve 25—30 mm.
Hazánkban országszerte található, de csak helyenként gyakori.

Erdei réteken röpköd és kedveli a nedves helyeket.

A hernyó halványzöld, számos világos és sötét hosszanti

vonallal. Április és május hónapokban útifüvön {Plantago major és

lanceolata), rozsnokon (Aronius), kurtatoppon {Bracliypodium)^ czin-

czoron (Cynosurus) és egyéb apró növények csszerén összecsavart

leveleiben él és abban kitelelvén, tavaszkor alakul át. A báb
szürkés- sárga, hosszúkás, fejrésze hegyesed.

Termhelyei : Budapest (Anker), Debreczen, Szaár V. 26, Csák-

vár, Tapolcza, Felslöv, Pozsony VI—VH, N.-Lévárd, Selmecz-

bánya VI—VHI, Rozsnyó, Trencsón-Teplicz, Árvaváralja, Igló V. 31,
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Eperjes, Élpatak, Nagyszeben V, 12, Nagyág", Mehádia V. 1—28,
Orsova V, Temesvár V. 17, Velike, Fiume V és Dalmáczia,

Elfordul a szomszéd országok közül a következkben : Fels-
és Alsó-Ausztriában, Csehországban, Bukovinában és Oláhországban

(V—VI), Karinthiában és Sziléziában (VI).

Elterjedési köre Szent-Pétervártól Kis-Azsiáig és Angolország-

tól az Amurig lerjed.

2. PatnpMla silvius Kn.

Knooh, Beitr. zur Insectengesch. 1781, t. 5, f. 1—2. — Esper,

Die europ. Schmetterl. in Abbild. t. 80, f. 5—6.

A hím fölül aranysárga, a szegély mentén feketés-barna pont-

sorral és a középen négy fekete folttal ; a hátsó szárny barna, szá-

mos aranysárga folttal, A nstény sötétbarna, az elüls szárny kö-

zepe aranysárga, fekete foltokkal, a hátsó szárnyon apróbb arany-

sárga foltok vannak. Alul az elüls szárny okersárga, a hátsó zöldes-

szürke, a felület fekete, sárga foltokkal. Kifeszítve 25—30 mm.
Hazánkban csakis Nagyágon figyelték meg és ez dél felé el-

terjedésének végs határa. Május-júniusban repül nedves erdei réteken.

A hernyó szennyes csontszín, hátán Qgj. oldalt három
vöröses vonallal. Hossza 25—30 mm. Áprilisban található füveken.

A szomszéd országok közül csupán Sziléziában (V—VI)

fordul el.

Elterjedési köre Finnországtól Közép-Ázsiáig és Mecklenburg-

tól az Amurig terjed.

Adatok Magyarország lepkefaunájához.

Irta : Báró N". Ch. Rothschild (London).

Megbízásomból 1911-ben Holz Márton úr részemre lepkéket

gyjtött Délmagyarországon, részben ugyanazokon a helyeken mint

Uhryk Géza úr 1910-ben, a kinek gyjtésérl már beszámoltam a

Rovartani Lapok 1911. évi XVIII. kötetének 36—43. lapján. A múlt

évi jegyzék kiegészítéseképen közlöm mindazoknak a fajoknak a

nevét, a melyek abban a jegyzékben még nem szerepelnek. A ma-

gyar faunára új fajoknak nevét félkövér nyomással emeltem ki. Az
anyagot Dr. Rbbel tanár a bécsi természetrajzi udvari múzeumban
határozta meg.

A delibláti homokpuszta kikutatására Holtz úr a Flamunda

nev vadászlakot választotta kiindulási pontnak, a hol azután kevés

megszakítással április 24-tl július 15-ig tartózkodott. A delibláti
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homokpuszta löszbl áll és számos észak-nyugatról délkelet felé hú-

zódó buczka-vonulat szeli át.

HoLTz úr a következ helj^eken végzett gyjtéseket

:

Alibunár, VI. 19—20.

Báziás, VI. 6. 20—21.

Cetatea (Flamunda mellett), V. 7—9.

Crni vrh (Flammunda mellettj, V. 15. VII. 12.

Deliblat község, V. 4.

Dolina (Vadászlak), A'. 4.

Dubovácz (a Duna mellett), VII. 6—8.

Dumacia (dombvonulat Gerebenczig), VI. 14.

Emánuel-telep (a delibláti homokj)usztábau), VII. 8— 10.

Fehértelep (a delibláti homokpusztában), V. 1, VI. 7, 9 és 14.

Flamunda.

Gerebencz, VI. 6—7, 15.

Herkulesfürd, VI. 4— 5.

Károlyfalva, VI. 18.

Versecz (várhegy), VI. 20.

Papilionidae.

Papilio ])odalirius L. Flamunda. IV. 23

—

V. 12., közötte több esetben

az ab. ornaia Wheeler. — Macliaon L. — Flamunda, IV. 24.

Fiericlae.

Aporia crataegi L. Flamunda, V. 27.

Pierís rajjcie L. Flamunda, IV. 23— 24 ('c"j. — rmjji L. var. napaeae

Esp. Herkulesfürd, VI. 15 (nagy c"j. — Daplidice L. Dubo-

vácz Vn. 79
;
gen. vern. Bellidice 0. Flamunda, IV. 21.

LejjUdia sinax>is L. Flamunda. V. 21, 9; VI. 18. (cf ) ;
gen. aest. dini-

ensis B. Flamunda (cf, ? IV. 29).

Colias Edusa F. Dubovácz, VH. 7. — My7'midone Esp. Flamunda, V.

15—31 (cfo, több esetben), Crni vrh, VH. 12—15, Fehértelep,

VI. 9 ($).

Xymphalidae.

Pyranieis cardui L, Dubovácz, VH. 7.

Melitaea Phoebe Knoch. Flamunda, A'. 19—31 ícf ?, gyakori).

Argynnis Dia L. Flamunda, V. 8, A^. 18(cr). — Latonia L. Flamunda,

A^I. 24. — Pandára Scbff. Gerebencz, A-'I. 7 ; Flamunda, A'I.

9-27, Fehértelep, VI. 9.

Melanargia Galatea L. Flamunda, Yl. 24—A'^H. 3.

Satyrus Briseis L. Crni vrh, A^II. 12. — Semele L. Herkulesfürd,

A^. 25 (cf, nagyon sötét).
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Pararcje Megaera L. Crni vrh, V. 15, Dubovácz, VII. 7.

Epinephele Jurtina L. Flamunda, \. 13—VI. 13. — Lycaon Rótt.

Flamunda, VI. 18-27.

Coenonympha Ipliis Sohiff. Flamunda, V. 27

—

VI. 15. — Arcania L.

Báziás, VI. 21. — PampMlus L. Flamunda, V. 8-31, VI. 17,

Dubovácz, VII. 7.

Lycaenidae.

TJiecla spini Schiff. Flamunda, V. 15

—

VI. 25.

Callophrijs rubi L. Flamunda, VI. 3—VII. 3.

ChrysopTianus Thersamon Esp. Flamunda, V. 13—VI. 26 (kis cf)- —
Fhlaeas L. et ab. coeruleopmictaia Stgr. (cT?) Dubovácz, VI,

7; Flamunda, IV. 23.

Lycaena argíades Páll. Flamunda, VI. 2 ; Dubovácz, VII. 7 ; var.

Polysperchon Brgstr. Ugyanott ; var. Coretas 0. Ugyanott. —
Árgus L. Flamunda, V. 13—25 (cf?)- — Sephyrus Uhryki

Rbl. (Ent. Zeitschr. Frankfurt. XXV, p. 191). Flamunda, 3 d :

V. 18-VI. 2 ; 3 $ : V. 19—VI. 18. Már a múlt évben fedezte

fel Uhryk Géza ezt a fajváltozatot ezen a helyen. Ez a dél-

magyarországi fajváltozat nagyobb teste révén a wallisi lyciclas

TRAPP.-nel egyezik meg, a hímek felül azonban sokkal élénkebb

kék színek, keskenyebb de élesebb fekete szegélyvonallal, a

nstények hátsó szárnyán lev élénk narancsvörös szegély-

foltjai pedig kivételes nagyok. Alul az összes szárnyakon, kü-

lönösen a nstényeken, a narancsszín szegélyfoltok nagyon
szélesek. — Balon Brgstr. Herkulesfürd, VI. 15 $. — Orion

Páll. Cetatea, V. 7. — Asirarclie Brgstr. Flamunda, V. 29

—

VI. 2. — Icarus Rótt. Flamunda, V. 19, VI. 26. — Bellargus

RoTT. Flamunda, VI. 16

—

VII. 3. — Corydon Poda. Fehértelep,

VI. 9 ; Gerebencz, VI, 7. — Cyllarus Rótt. Flamunda, V. 1

—

VI. 9.

Hesperidae.

Augiades Sylvanus Esp. Flamunda, VI. 1—25.

Carcharodus lavaterae Esp. Flamunda, VI. 1—4 ; Fehértelep, VI. —
Alceae Esp. Flamunda, VII. 4.

Hesperia carthami Hb. Flamunda, VI. 12

—

VII. 1. — fritillum Hb.

Flamunda, V. 11—VI, 16 (c^),

Thanaos Tages L. Flamunda, V. 15—VI. 11.

Sphingidae.

Smerinthus populi L. var. ferruginea ab. fasciata Gu^lm. — Flamunda,

V. 19.
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Notodontidae.

Siaiiropus fagi L. Herkulesfürd, VI. 4.

Drymonia querna F. Herkulesfürd, VI. 4.

Spatalia argentina Schiff. Flamunda, VI. 27 (cT).

Pygaera curtula L. Emánuel-telep, VII. 10. — 2^W<^ Hufn. Emánuel-

telep, VII. 10.

Lyniantriidae.

Hypogymna morio L. Flamunda, V. 19.

Dasychira pudibunda L. Herkulesfürd, VI. 4.

Euproctis cJirysorrJioea L. Emánuel-telep, VII 9 (cT)-

Porthesia siniüis Füssl. Flamunda, VI. 22.

Lasiocatnpidae.

Málacosoma neustria L. és ab. rufa unicolor Tutt. Flamunda, VI. 10—12.

MacrotJujlacia rubi L. Flamunda, V. 7 (2 $).

Odonestis pruni L. Flamunda, VII. 3.

Drepanidae.

Gilix glaucata So. Flamunda, IV. 30.

Thyrididae.

Thyris fenestrella Se. Flamunda, V. 20.

Noctuidae.

Diphthera alpium Osb. Flamunda, V. 29.

Acronycta rumicis L. Flamunda, VII. 1.

Oxycesta geograpMca F. Flamunda, IV. 30.

Agrotis obscura Brahm. Flamunda, VI. 26—VII. 1. — G-nigrum L.

Flamunda, V. 29—VI. 25. — putris L. Flamunda, V. 27. —
cinerea S. V. Flamunda, VI. 21. — exdamationis L. Flamunda,

VI. 26—VII. 7. — ypsilon Rótt. Flamunda, VII. 1.

Mamestra advena Hb. Flamunda, VI. 22. — brassicae L. Flamunda,

VI. 26. — genistae Bkh. Flamunda, VI. 26. — dissimiUs Kn.

Flamunda, VI. 24—VII. 8. — trifoUi Rótt. Flamunda, VI.

26-VII. 8.

Diantlioeda hiteago F. Flamunda, VI. 19. — süenes Hb. Flamunda,

V. 20 (c/-^),
VI. 30 (kopott 9).

Miana lairuncula Hb. Flamunda, VI—VII (nag-y számban).

Hadena basiUnea F. Flamunda, V. 22.

Dipterygiá scabriuscula L. Flamunda, VI. 2.

Chloantha hyperici F. Flamunda, V. 31.
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Leucania vitellina Hb. Flamunda, VII. 6 ($). — scirpi Dup.

Flamunda, V. 7 (1 cf). — L-album L. Flamunda, VI. 26. --

albipunda F. Flamunda, VI. (gyakori). — iurca L. Flamunda.

VI. 11 (cf).

Caraclrina Kadenii Frr. Flamunda, VII. 3. — ambigua F. Flamunda,

Duborácz, VI (gyakori).

AmpMpyra tragopogonis F. Emánuel-telejí, VII. 8.

Heliodes rupicola Hb. Flamunda, VI. 16.

Helioiis clipsacea L. Emánuel-telep, VII. 9. -- scutosa Schiff. Fla-

munda, VIL 4.

Prothymnia viridaria Cl. Flamunda, VI. 27.

Emmelia trahealis Se. Flamunda, A'

—

VI.

Scoliopleryx lihatrix L. Flamunda, IV.

PJusia chrysitis \.. Flamunda, VI. 25—VII. 8. — guita Gx. Flamunda,

vn. 4.

Eudidia glyphica L. Flamunda, VI. — mi Cl. Flamunda, IV. 23.

Catocala puerpera Giorx. Flamunda, VII. 3— 10 ('többszörösen).

CymatopTioridae.

Hahrosyne derasa L. Flamunda, VI. 16.

TJiyatira batis L. Gerebencz, VI. 14.

Cyinatophora octogesima Hb. Flamunda, VI. 27.

GeoinetiHdae.

Pseiidoterpna p/ruinata Hufx. Flamunda, VI.

Euclüoris vernaria Hb. Flamunda, Yl. 24—VII. 4. — smaragdaria E.

Dumacia, VI. 14.

TJialera fimbrialis Sl. Flamunda, VI. (többszörösen).

Acidalia laevigata Se. Flamunda, VI. 4. — moniUaia Y. Flamunda,

V. 28. — interjectaria B. Flamunda, Yl. 29. — emarginata L.

Flamunda, Yl. 9. — riibiginaia Hltx. Flamunda, V. 29—A^I 26. —
marginepunctata Goeze Flamunda, Emánuel-telep, YTL.

Codonia annulata Schülze Flamunda, VI. 25.

Ortholitha coardata F. Flamunda, V. 8—27.

Larentia oceUata L. Flamunda, VI. 29. — galiata Hb. Flamunda,

V. 10-VI, 25.

Teplirodystia innotata Hufx. Flamunda, IV. 28. — satyraia Hb. Fla-

munda, VII. 12. — isogrammaria H.-S. Crni vrh., V. 15.

Pliibalapteryx polygrammata Bkh. Flamunda. IV. 22, V. 29 --VI. 26. —
vitalbata Hb. Emánuel-telep, VH. 10.

Ortíiostixis cribraria Hb. Versecz, VI. 20; Báziás, VI. 21.

Stegania diledaria Hb. Flamunda, V. 9—21.
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Metrocampa niargaritata L. Flamuuda, VI. (többszörösen).

Eüicrinia irinotata Metzn. Flamunda, V. 6 (9) ebbl a csak nemrég"

Magyarországból kimutatott fajból (lásd : Rovartani Lapok.

XVIII, 1911, p. 125).

Semiotliisa alternaria Hb.i Flamunda, V. 17

—

VI. 28.

Venilia maculata L. Flamunda, V.

Boarmia cindaria Schiff. Flamunda, IV. 28—V. 12. — gemmaria Brahm.

Flamunda, VII. 1. — liclienaria Hufn. Cetatea, V. 7; Fla-

muuda, VI. 25. — selenaria Hb. Flamunda, V. 29, VII. 1. —
crepuscularia Hb. ab. defessaria Frr. Flamunda V. 12.

Phasiane clatlirata L. Emánuel-telep, V ; Flamunda VI. 7.

Perconia strigülaria Hb. Cetatea, V. 7 ; Flamunda, VI. 26.

Nolidae.

Nola centonalis Hb. Flamunda, VI. 11—26 (többször).

Syntomidae.

Syntoniis Pliegea L. Emánuel-telep, VII. 10 ; Verseoz, VI. 28.

Dysauxes ancüla L. Flamunda, VI. 12—27.

Arctiidae.

SpUosoma hibridpeda L. {menthastri Esp.) Flamunda, VI (többször). —
urticae Esp. Flamunda, VI. 26 (nagy siámban). — luduosa H.-S,

Herkulesfürd, VI. 4 (cf).

Phragmatobia fuliginosa L. Flamunda, Emánuel-telep, VII.

Diacrisia sannio L. Flamunda, V (^f $).

Ardia Hehe L. Flamunda, V (sok példány, (j^).

Hipocrifa jacobaeae L. Flamunda, V.

Lithosia lurideola Zinck. Flamunda, VI. 28,

Zygaenidae.

Zygaena pundiim 0. Báziás, VI. 25. — melüoti Esp. Emánuel-teiep,

VII. 9. — fiUpendulae L. Flamunda, Emánuel-telep, VII. —
EpMaltes ab. trigonellae Esp. Emánuel-telep, VII. 10. — carni-

olica Se. Flamunda, Yl. 25 (többszörösen).

Ino subsolana Stgr. Flamunda, V. 18 (cT $).

JPsychidae.

Ámida Echsteini Led. Flamunda, IV. 27 (1 (J").

1 Tévedésbl ez a faj a miilt évi jegyzékben (Rovartani Lapok. XVIII,

1911, p. 38) Eucosmia alternata Stgr. néven szerepel Dráva-Szarvasról,

utóbbi faj csak Kelet-Ázsiában fordul el.
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Oreojjstjche muscella F. Flamunda, IV. 28, — plumifera 0. Fla-

munda, IV. 22.

Epichnopteryx undulella F. Flamunda. IV. 27—29.

Sesiidae.

Sesia formkaeformis Esp. Emánuel-telep, VII. 10.

Cossidae.

Fhragmatoecia castaneae Hb. Flamunda, V. 20.

Pyralidae.

Lamoria anella Scbuff. Flamunda, VII. 3.

Crambus perlellus Se. Flamunda, VI. 25. — clirysonucliellm Se. Fla-

munda, y ; Fehértemplom.

CMlo ckatricellus Hb. Flamunda, VI. 12.

Anerastia loiella Hb. Flamunda, VI. 27.

Ematheudes puntella Tr. Emánuel-telep, VII. 8.

Somoeosoma nimbella Z. Flamunda, VI. 16. — hinaevdla Hb. Fla-

munda, V. 14—23.

Plodia interpundella Hb. Flamunda, VI. 12.

Epliestia Kiümiella Z. Emánuel-telep, VII. 8. — elutella Hb. Fla-

munda, \I.

Pempelia dilutella Hb. Flamunda, V. 27.

Megasis ülignella Z. Flamunda, Y. (többszörösen).

Salebria faecella Z Flamunda, V. 16

—

VI. 6.

Myelois crihrella Hb. Báziás, VII.

Aglossa pinguinalis L. Flamunda, V. 26.

Cataclysta lemnata L Flamunda, VI—VII.

Plilydaenodes sticticalis L. Flamunda, VI. 8—27.

Titanio normális Hb. Flamunda, Y\. 27.

Pionea crocealis Hb. Flamunda, V. 20. — verbascalís Schiff. Fla-

munda, V. 20.

Pterophoridae.

Aludta pentadadyla L. Flamunda, V. 28.

Pteropjlionis UtJiodadylus Tr. Flamunda, Yl. 26.

Tcyi'tincidae.

Acalla variegana Schiff. Flamunda, VI. 21. — boscaiia F. Flamunda,

VI. 26. — ferrugana L. Flamunda, VI. 26.

Oenophthira Pilleriana Sciff. Flamunda, VI. 26 (többszörösen).

Cacoeda sp. Flamunda, ^ V. 12, o VI. 16. (C. rosana L. mellett, d^

kisebb, keskenyebb szárnyakkal, a pupillás elüls szárnya!^

feltn nagy középfolttal = deliblatana Rbl. i. 1.)
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EiíUa polüana Hb. Flamunda, VI, 29.

Tortrix Loeflingiana L. Flamunda, VI. 27.

CnepJiasia WnJübomiana L. Flamunda, V.

Gonchylis posterana Z. Flamunda, V. 3— VI. 26. — atricapitana Stph.

Flamunda, VI. 26 (friss ^). Nem régen a Mezségbl emlí-

tették. — purana Gn, Flamunda, VI. 2. — roseana Hw. Fla-

munda, VI. 12-21. — ciliella Hb. Flamunda, V. 25-VI. 16. —
contractana Z. Flamunda, VI. 4 (1 ^f).

Polychrosis euphorhiana Frr. Flamunda, VI. 27. — arlemisiana Z.

Flamunda, V. 18-25.

Steganoptycha fractifasciana Hw. Flamunda, IV. 23.

Bactra lanceolana Hb. Flamunda, VI. 24.

Semasia conterminana Z. Flamunda, VI. 26

Pygoloplia lugubrana Tr. Flamunda, V. 23.

Glyphipterygidae.

Glioreuiis Myllerana F. var, stellaris Z. Flamunda, VI. 3.

Síüammerdamia pyrella VIll. Gerebencz VI. 8.

Gelechiidae.

Metzneria carlinella Stt. Flamunda, VI. 27.

Platyedra vilella Z. Flamunda, V. 14.

Gelechia spurcella H.-S. Flamunda, IV. 27

—

VI. 3 (cf $). — tephridi-

tella Dup. Flamunda, IV. 23—27. — cytisella Tn. Alibunár, VI. 19.

Lita atriplicella F.-R. Flamunda, VI. 7. — ocellatella Boyd. Fla-

munda, VI. 27.

Xystophora pidveratella H.-S. Flamunda, V. 17.

Brachmia gerronella Z. Flamunda, VI. 3. — dimidiella Schiff. Fla-

munda, VI. 3.

Rhinosia Denisella F. Flamunda, IV. 23.

Ypsolophus renigerellus Z. Herkulesfürd, VI. 4.

Noihris verbascella Hb. Emánuel-telep, VII. 10.

Holcophora statices Stgr. Flamunda, VI. 26 (l friss cT-je ennek az

eddig csak Dél Oroszországból ismeretes fajnak).

Megacraapedus imparellus F.-R. Flamunda, VI. 24 (kopott ^f)-

Pterolonche pulverulenta Z. Flamunda, VI. 27 {^).
Oegoconia quadripímcta Hw. Flamunda, VI. 26.

Psecadia sp.xpunctella Hb. Flamunda, V. 7.

Bepressaria venosulella Moesohl Flamunda, V. 2—26. — micella Fr.

Flamunda, VI. 27. — furvella Tr. Flamunda, V. 9. — Dougla-

sella Stt. Flamunda, VI. 27. — nervosa Hein. Flamunda, VI. 25.
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BorJíliausenia ünctella Hb. Flamunda, VI. 25. — lunaris Hw. Fla-

munda, VI. 26. — Bruandella 'Rag. FlsimunásL,Y1.2o (kopott O).

Elachisiidae.

Epermenia dentosella H.-S. Gerebencz, VI. 7 ; Flamunda, VI. 26. —
daucella Peyer. AHbunár. VI. 19.

Pyroderces nrgyrogrammos Z. Flamunda, VI. 26.

CypJiojJhora idaei 7a. Flamunda, VI. 3(5).
Pancalia LeuícenJioekella L. Flamunda, VI. 21.

Augasma aeratellum Z. Herkulesfiird, VI. 4.

Coleopliora spissicornis Hw. Flamunda, VI. 23. — leucapenella Z. Fla-

munda, V. 30 (cf).
— stramenteUa Z. Flamunda, VI. 23—27. —

hrevipcúpella Wck. Flamunda, VI. 25.

ElacMsta argentella Cl. Flamunda, VI. 22.

Graeilariidae.

Gracüaria Kollariella Z. Flamunda, VI. 19.

Lyonetiidae.

Bucculatrix artemísiae H.-S. Flamunda, VI. 26 (rf).

Opostega sp. Flamunda, VI. 26 — 2 hibás példány. (0. spatnlella H.-S.

mellett, az okerság'a elüls szárnyon két sötét folttal az elüls

szegély közepén és a csúcson = himacidatella Rbl. i. 1.)

Tineidae.

Monojns imella Hb. Flamunda, IV. 23.

Tinea quercicolella H.-S. Flamunda, V. 17.

Nemotois Pfeifferellus Hb. Flamunda, VI. 27 (rf).

Adatok Magyarország bogárfaunájához.

Irta : Csíki Er>"ö.

A Rovartani Lapok 1911. évi XVIII kötetének 55—58. lapján

közöltem azokat az adatokat, melyek 1910 ben és 1911 elején kerül-

tek el. Most megint elmúlt egy év, mely alatt számos újabb faj és

fajváltozat került el, melyek mind faunánkat gyarapítják. Ezeknek

a jegyzéke termhelyeikkel eg^'^ütt a következ :

Carabus catenatus Pa2;z. var. Troyeri Borx — Go^pic.

— catenulatus Scop. var. HoldTtausi Borx — Nagy-Hagymás, Ke-

resztényhavas.

Treclius Irenis Csíki — Godinesti barlang (Hunyad vm.)

Anopjlliahniis Bielzi Seidl. var. Stobieckn Csna — Tátra.
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AnopMhalmus Beissi Mihók — Jád-völgy (Bihar vm.)

— Gyleki Breit — Ponorul (Bihar vm.)

— Taxi Breit — Rézbánya.

— hiliariensis Csíki — Vale Vize (Bihar vm.)

— Eleméri Mihók — Biharfüred.

— Milióki CsTKi — Rév : Zichy- barlang.

Anthraais longicornis Sohm. ab. pallidus Fiori — Magyarország.

Bradycellus harpalinus Sérv. var. Csikü Laczó — Péhó (Trencsén vm.)

Bhantus notaüis F. var. $ verniicularis Fauv. — Bolesó (Laozó),

Micropeplus tesserula Curt. — Nagy-Hagymás.

Phyllodrepa Luzeí Hubenth. -•• Trencsén.

Xantholimis atratus Heer — Ünk.
Philonthus piliger Rey — Radiiai havasok.

Quedius Haberfellneri Epph. — Bulea-tó.

Mycetoponis piceolus Rey — Ünk.
Bolitochara varia Er. — Radnai havasok.

Atheta valida Kr. — Bucsecs.

— (Bkopalotella) liungarica Bernh. — Herkulesfürd.

— Liogluta) microptera Tnous. — Radnai havasok: Saca.

— (Dimetrota) Leonhardi Bernh. — Bucsecs, Radnai havasok,

Korongyos,

Ilyohates nigricoUis Payk. var. Deubeli Bernh. — Bucsecs.

Oxypoda longipes Rey — Királyk.

Faronus Lafértei Aubé — Csukás, Bucsecs.

Leptoderus Hohenwarti Schmdt. — Lökve.

Pholeicon KnirscJii Breit — Kondor-barlang (Bihar vm.)

— (Irenellum) Milióki Csíki — Biharfüredi barlang.

— — Bokorianum Csíki — Vale Vize (Bihar vm.)

— {Paraplioleuon) Mocsáryi Csíki — Rév (Batrina-barlang)..

— — Bokori Csíki — Rév.

— — Gzárani Csíki — Rév (Zichy-barlang).

Drimeotus Bokori Csíki — Fels-Topa (Bihar vm.)

Bathyscia acuminaia Mill. — Lökve.

Necropliorus interruptus Steph. ab. trinotatus Reitt. — Horvátország^.

Colon dentipes Sahlbg. — Királyk.

Pienidium laevigatiim Gillm. — Zanoga.

Micridium vittaium Motsch. — Sopron.

Helnphorus granularis L. var. rufipeimis Hubenth. — Magyarország.
Ep)uraea terminális Mannh. var. SeidUtzi Schilsky — Királyk.
Laemoplüaeus Kraussi Ganglb. — Nyitra vm.
CryptojjJiagus paliidus St. — Bucsecs.

Atomariá hella Reitt. — Ünk.
— prolixa Er. — Keresztényhavas.
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Oorticaria saginaia Maxxh. — Keresztényhavas.

Myceiopliagus quadrij^ustulatus L. ab. Winteri Reitt. — Nagj'szeben.

Anommaius biharicus Breit — Rézbánya.

AgaricopMlus Dieneri Reitt. — Barlangliget.

CMlocorus 'bipustidatus L. ab. exclamationis Depoli — Fiume, Selce.

Noioxus Szalavszkyi Laczó — Bolesó.

— monoceriis Li. var. immaadaius Pic — Magyarország.

Anihicus antlierinus L. ab. semitestaceus Pic — Fiume
Euzoniüs hipunctaia Pill. — Yojtek (Gyrffy),

— hifasciata Schwartz ab. rüfofasciata Fairm. — Vojtek (Gyrffy).

Hypophloeus longulus Gyllh. — Felsbeled (Tas vm. ; Gyrffy)

Cor/ofZe?'fl7»ímera?/sScHALL. ab. rH/ííí)Herfl7/5 Pic — Mária-BesnyíDr. Fodor).

— — ab. Nicolasi Bedel — Péczel (Dr. Fodor).

Rosalia alpiina L. ab. liarnata Braxcs. — Trencsén.— — ab. pausa Braxcs. — Trencsén.

Pogonochaenis Eugéniáé Ganglb. — Keresztényhavas

Orsodacne cerasi L. ab. HorvátM Laczó — Bolesó.

Donacia simpAex F. ab. sangumea Westh. — Bolesó (Laczó).

Lema cyanella L. ab. obscura Steph. — Zanoga.

Corioceris asparugi L. ab. Brancsiki Laczó — Bolesó.

Chrysomela rufa Duft. var. pachysoma Hubenth. — Erdély,

-- olivacea Suffr. ab. unibraiüis Wse. — Radnai havasok.

— fasiuosa Scop. ab. speciosa L. — Radnai havasok.

GhrysocMoa alpesiris Schumm. var, nigrina Suffr. —— cacaliae Schrxk. var. tussüaginis Suffr. ~ Zanoga.

— speciosissima Scop. var. nigrescens Letzn. — Bucsecs.

Pliyiodecta ciuinqiíepunctatá F. ab. unicolor Wse. — Királyk.
— — ab. so7'bi Wse. — Kereszténj'havas.

— paliida L. ab. p)adi Pex. — Keresztényhavas

ApMliona Stussineri Wse. — Kereszténybavas.

Longilarsus longiseta Wse. — Keresztényhavas.

Pliyllohius urticae Deg. var. nudics We.sth. — Radna-Borberek.
— Stierliniensis Desbr. — Bánság.

GeutJiorrliynclms carníolmis Schultze — Keresztényhavas.

Sibinia ventralis Schilsky — Zengg.

Apion rufulum Wencke var. Zoufali Wagn. — Nyitra vm.

Hylasies Gergeri Eggers — Oravicza.

Gryplialus saltuarius Wsl. — Bucsecs.

Pityogenes quadridens Hartig. var. bistridentatus Eichh. — Zanoga.

Xyloteriis lineatus Olia'. var. melanoceplialus Eichh. — Kereszténj^havas.

Gaccobiiis Schreberi L. ab. conjunctus J. Mull. — Bolesó (Laczó.)
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Különfélék.

A Chrysis syharita Först. gazdaállata. Ennek a ritka fém-

darázsnak gazdaállata eddig ismeretlen volt, míg- az ezidei tavasz

elején azt megállapítanom nem sikerült. Márczius elején ugj^anis

Szigetszentmiklóson az Osmia riifa L. nádtetbe rakott fészkeit ku-

tattam Bíró Lajos-srI, élsködket kerestünk benne ; de nem találtunk

benne mást, mint a már teljesen kifejldött gazdaállatot s néhány

Odynerus-lkvváX. Úgy látszik, hogy az élsködk nem telelnek ki a

gazdaállattal. Találtunk azonban egynéhány elpusztult Leucospis dor-

slgera-i s egy régi bábgubóban egy a szárn^^ak kivételével teljesen

kifejldött Chrysis syharita-i. Fémdarazsak közül az Osmia rufa fész-

kében eddig csak a Chrysis negleda-t találták. Vágó Aladár.

Adat a pókok vérengz természetéhez. Az 1911. év augusztus

végén az isaszeghi u. n. „újfenyves" erd mellett elterül térségen

lepkészve, a hálóval egy Eryngiumon ül Lycaena után csaptam.

Midn a Lycaená-t a méregüveggel meg akartam fogni, észrevettem,

hogy ezenkívül még egy Sesia és egy kis pók is akadt a hálómba.

Az utóbbi kett akkor, amikor ket felfedeztem, körülbelül egy fél

arasznyira ült egymástól a hálóban. Midn a Lycaena elhetyezése

után a méregüveggel a Sesia után akartam nyúlni, azt nagy meg-

lepetésemre sehol sem birtam megtalálni. Már ki akartam rázni a

hálóból a reám nézve teljesen értéktelen pókot, midn észrevettem,

hogy a Sesiát, mely késbb Sesia Ieucoj)siformis Esp.-nek bizonyult,

a pók tartja szorosan a karmai közt és minden elriasztási kísérletem

hiábavalónak bizonj^ult, a pók csak ki nem eresztette prédáját. Csak

amidn mindkét állatot a méregüvegbe tettem, vált el a pók áldoza-

tától. Ezen eset mutatja, mily rendkívül vérengz egy ilyen kis állat,

mely még a legnagyobb veszély pillanatában, amidn saját élete is

koczkán forog, sem tagadhatja meg vérengz természetét és még
akkor is öldöklésre gondol. Sajnos, hogy a pókot nem tettem bor-

szeszbe, hanem egyszeren rovarlre tztem, ahol annyira össze-

aszott, hogy már csak a nemét lehetett meghatározni, azt pedig, hogy

melyik fajhoz tartozik nem A pókot a Nemzeti Múzeumban Lycosa-

nak határozták mes- Ulbrich Ede.

Irodalom.

W. JTunk: Bibliographia Coleopterologica. Berlin, 1912. (p. XVI
et 146. tab j. — Ara 1-20 márka díjmentes megküldéssel.

Minden bogárgyüjtnek nagy hasznára lesz az a kis kön}^-

vecske, melyet Juxk berlini könyvkiadó állított össze és adott ki.
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A szürke vászonkötésíi könyvecske 4065 különféle bogarászati munka,

különlenyomat és bogarászati szempontból fontos folyóirat czímét, a

szükséges bibliográfiai jeg^'^zetekkel és az árával kiegészítve, tartal-

mazza. A kötet bevezet része a bogarászati irodalommal foglalkozik,

mintegy vezérfonalat nyújtván arra nézve, hogy mil^^en irodalomra

van szüksége a bogarásznak. Ismerteti a fontosabb munkákat, a

melyekre a szakembernek okvetetlenül szüksége van, továbbá ismer-

teti azt az irodalmat, melyre egyes országok, világrészek kutatójának

szüksége van, végre ismerteti a különböz folyóiratokat, els sorban

a bogarászatiakat és rovartaniakat, hogy mindenkinek alkalmat nyújt-

son azok irányáról és tartalmáról tájékozódást nyerni. Ugyancsak a

bevezet részbl megtudjuk azt, hogy egy valamire való bogarászati

könyvtár (munkák és folyóiratok) összeállítása körülbelül 30,000 már-

kába kerül, a legfontosabb folyóiratok évi elfizetési díja pedig mintegy

500 márkát tesz ki. A kötetet a „Coleopíerorum Catalogus" szerkesz-

tjének (Sohenkling) és kiadójának (Junk), valamint az eddig meg-

jelent 38 füzet szerzinek (Aiu^warth, Bernhauer, Bickhardt, Borch-

MANN, Csna, Dallá- ToRRE, Gebien^ Gestro, Gillet, Hagedorn, Kuhnt,

Léveille, Olfv^ier, Papé, Pic, Ritsbma, Roon, Schmidt, Schönfeldt,

Weise) csoportképe díszíti. A munkát, melyet mint jó kézikönyvet

alig nélkülözhetünk, melegen ajánlhatom az érdekldknek. Megren-

delhet a kiadónál : W. Junk, Berlin W. 15, Kurfürstendamm 201.
* Csíki.

I>r. F. Sokolár: Was ist Carabus catenulatus Scop.? (Societas

entomologica. XXVII, 1912, p. 13-14).

Szerz áttanulmányozván Scopoli eredeti leírását (Entomologia

Carniolica 1763, p. 86) arra az eredményre jutott, hogy az az állat,

melyet ilyen név alatt leírt Krajnából, nem azonos azzal, a melyet

manapság fenti név alatt értünk. Scopoli leírása csak a Krajnában

is közönséges C. catenatus Panz.tö illik, tehát erre alkalmazandó Az
az állat pedig, a melyet ezidszarint catenulattts-nsik nevezünk, nem
is lehetett Scopoli leírásának tárgya, mert az Krajnában egyáltalában

nem fordul el. A C. catenulatus auct. non Scop. ezentúl a prioritás

szabályai szerint problematicus ÜERBST-nek nevezend. Csíki.

*

Hans Wagner: Wissensohaftliche Ergebnisse der Bearbei-

tung von 0. Leonhard's Samralungen. 1. Apion-
Studien. (Entom. Mitteil. I, 1912, p. 9-21).

Szerz többi között leírja az új Apion {Exapion) Hilfi-t a bolgár-

országi Rila (Vrli-Vr) és Rhodopé-hegységbl (Bitsche-Bor) és ennek

új fajváltozatát, a var. Deiiheli-t^ melyet Deubel Frigyes a hátszegi

és brassóvidéki (Czenk) hegyekben gyjtött. Csíki.
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Társulati ügyek.

A „Magyar Entoniologiai társaság" közgylése 1912. februá-

rius 24-én. — A Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósági tanácstermé-

ben tartotta társaságunk els rendes közgylését, melynek lefolyásáról

a következkben számolhatunk be.

Dr. Horváth Géza elnök üdvözli a nagy számban megjelent

tagokat, megállapítja az alapszabályok értelmében a közgylés hatá-

rozatképességét, jelenti, hogy Dr. Rátz István kimentette magát

hivatkozással g3'"engélke lésére, felkéri Gróf Teleki Sándor-í és

CsERNY Lajos urakat a közgjmlés jegyzkönj^vének hitelesítésére,

majd a következ beszéddel nyitja meg a közgylést

!

Tisztelt Közgylés ! szinte örömmel üdvözlöm a Magyar En-

tomologiai Társaság t. tagjait, a kik a mai közgylésen oly szép

számmal megjelentek. Ez az els közgylés, melyen fiatal társulatunk

egyéves mködésérl számot kell adnunk s egyszersmind további

sikeres mködését biztosítanunk.

Valamint minden efléle társadalmi szervezetnél, úgy társula-

tunknál is az els év az els szervezkedés és berendezkedés kor-

szaka volt. Hogy társulatunk hogyan szervezkedett és mennyire er
sdött meg a lefolyt év alatt, hogy a választmány és a tisztikar

mennyire feleltek meg a reájok bízott feladatoknak, arról a tiszti

jelentések fognak részletesebben beszámolni. De már itt is jelezhetem,

hog3^ a Mag3^ar Entomologiai Társaság szerencsésen betöltötte els

gyermekévét és bizalommal indulhat neki második évének is.

Pénztárnokunk jelentésébl megnjmgvással fogunk értesülni,

hogy a Társaság pénzügyei rendeztettek és hogy már az els év

pénztári számadását deficit nélkül zárhattuk le. A titkári jelentés h
képét fogja adni annak a munkásságnak, melyet zsenge társulatunk

a maga elé kitzött feladatok érdekében kifejtett.

Megelégedéssel tapasztaltuk, hogy rendes havi üléseink, melye-

ken sok érdekes eladás és tanulságos bemutatás került napirendre,

mindig elég látogatottak voltak Ezeket a havi üléseket, a budapesti

tudománj^os társulatok szokásától eltéren, rendesen a fehér asztal-

nál tartottuk meg, a mi nagyban elmozdította a társulati tagok

szaktársi egjmttérzését és szívélyes érintkezését. Csak két ülésünk

szinhelj^ét tettük át a Budapesti Kamera- Klub heljáségébe, a minek

az volt az oka, hogy mind a két alkalommal vetít készülékre volt

szükségnk, mert Aíihök Ottó tagtársunk vetített képek kíséretében

ismertette az ország különböz vidékein tett entomologiai ki-

rándulásait.

'Egy nagyobb társas kirándulást Társaságunk is rendezett

május végén Visegrádra, a melyen nemcsak tagtársaink, hanem
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vendégeink is szép számmal vettek részt. Egy kisebb kirándulást

tettünk azonkivül a Nagyszénásra. Tagtársaink egyébiránt egész

éven át buzgón foglalkoztak Magyarország rovarfaunájának tanul-

mányozásával és részint egyedül, részint 2—3 vagy több személybl
álló kisebb csoportokban gyjtöttek és kutattak az ország külön-

böz vidékein.

Különösen nagy figyelmet fordítottak némelyek, els sorban

MmóK Ottó és Bokor Elemér tagtársaink a barlangok bogárfauná-

jára és általában a vak bogarakra. Az fáradhatatlan buzgalmuknak
és kipróbált ügyességüknek a múlt évben 9 új vak bogárfaj felfede-

zését köszönhetjük^. Ha ezekhez hozzámítjuk még azt a 3 új vak
bogarat, melyet Breit József osztrák bogarász a Bihar-hegységbl

írt le, akkor kitnik, hogy a magyarországi vak bogarak száma
1911 ben nem kevesebb mint 12 új fajjal gyarapodott.

De a múlt év legnevezetesebb eredménye a hazai entomologia

terén még sem ez volt, hanem egy híres magyarországi bagolypille

életmódjának és fejldési viszonyainak a felderítése. Ez a híres

bagolypille a rejtelmes Oxytrypia orMculosa, a melynek fejldési

viszonyait oly sokáig hiába kutatták, s a melynek történetében mint

tudjuk, mindenféle emberi szenvedélyek, st a háttérben még
házasságtörés, verekedés, revolverlövések, becsületsértési és birtok-

háborítási pörök is szerepelnek. Schmidt Antal tagtársunknak több

évi kutatás után végre sikerült ezt az érdekes lepkét minden
stádiumában megfigyelni s ezzel a magyar entomologiának egyik

közel 100 éves problémáját megoldani. A mai közgylésünket követ
rendes havi ülésen fogja Schmidt tagtársunk errl szóló értekezését

elterjeszteni, melyet kivált lepkészeink bizonyára a legnagyobb

érdekldéssel fognak meghallgatni.

A múlt év, a Magyar Entomologiai Társaság fennállásának

els éve tehát már is becses és értékes felfedezésekkel gyarapította

szaktudományunkat. Ha tagtársaink a jövben is ily nagyérdek
felfedezésekkel fogják a hazai rovarvilág ismeretét gazdagítani, akkor

fiatal társulatunk valóban méltóan fog a többi régi és tekintélyes

külföldi entomologiai társulatok mellé sorakozhatni. Tagtársaink buz-

galma és ügyszeretete, a magyar rovarászok szakavatottsága és

rátermettsége e részben a legszebb reményekre jogosítanak.

Azzal a meleg és szinte óhajtással, hogy e remények hova-

tovább mind valóra váljanak, mai közgylésünket ezennel megnyílt-

nak nyilvánítom.

A tárgysorozat értelmében a tiszti jelentések lévén soron,

elnök felhívja a titkárt, hogy jelentését terjessze el.

1 Leírásuk társulatunk folyóiratában, a Rovartani Lapokban jelen-

tek meg'.
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Csíki Ern titkár a következ jelentését olvassa fel :

Titkári jelentés. — Tisztelt közg-yülés ! Miután 1910. évi május

4-én e helyen a „Magyar Entomologiai Társaság" megalakulá-

sát kimondottuk, megküzdvén a kezdet nehézségeivel már az 1911.

év elejével megkezdhettük mködésünket. Most pedig abban a sze-

rencsés helyzetben vagyok, hogy már az els évi mködsünkrl is

beszámolhatok. Mieltt azonban ezt megtenném, még vissza kell

hogy térjek az 1910. évre, a melyben a szükséges elmunkálatokat

végeztük, társaságunk megalapozásán dolgoztunk.

Abban az idben ugyanis els sorban a tagok létszámának

emelésére kellett gondolnunk, a mit úgy véltünk legjobban elér-

hetnek, ha körlevelet bocsátunk ki, melyet az összes hazai ento-

mologusoknak megküldvén, figyelmüket társaságunkra felhívjuk.

Erre nagy szükség is volt, mert társaságunk 41 taggal kezdte meg
mködését, a mi els lépésnek ugyan szép és kecsegtet eredmény

volt, de nem elegend arra, hog}'' programmjához mérten kielégít

sikerrel mködhessék. A kprlevél szétküldése, valamint tagjaink buz-

gólkodásának köszönhetjük, hogy tagjaink száma az els év végé-

vel, leszámítván a veszteséget, 79 re, tehát majdnem kétszeresére

emelkedett. Ez a létszám azonban még mindig kevés, mert a

mennyire hazánk rovarászainak czímjegyzékét az eltlüiiií ismere-

tessé vált adatok alapján összeállíthattuk, azok száma megközelíti a

kétszázat, pedig azt hiszem nem tévedek, ha a magyar rovarászok

valószín számát ezidszerint legalább is háromszázra teszem. Marad

tehát társaságunknak a tag^'yüjtés terén is még elég tennivalója.

Egy másik nagyon fontos tárgy volt a folyóirat ügye. Elte-

kintve alapszabályaink rendelkezésétl, társaságunk eredményes

mködéséhez a folyóirat okvetetlenül szükségesnek látszott, már csak

azért is, mert ez az egyedüli eszköz, a mely az együvétartozást

szolgálja, a tagjaink közti kapcsolatot képviseli. Kevés taggal új

folyóiratot megindítani vagy a már meglév „Rovartani Lapok"-at

átvenni, merben lehetetlen volt, az Társaságunkat valószínleg már
bölcsjében fojtotta volna meg. Választmányunk alapos megfontolás

után azonban mindamellett úgy határozott, hogy ezt a kérdést arra

az idre halasztja, a mikor társaságunk már akkora tkével fog

rendelkezni, mely a sikert biztosíthatja. Addig is hivatalos köz-

lönyévé a „Rovartani Lapok"-at tette, melyeket kedvezményes árban

kapja a tagjai részére, így ketts czélt érvén el, elször is lehetvé

tette a szükséges tke gyjtését, másrészt nevezett folyóirat deficzitjét

is nag3''ban csökkentette.

Társaságunk mködésének legfontosabb ügyei ekként meg-
oldatván, megkezdhette rendes mködését és e czélból rendes ülé-

sek tartását határozta el, melyek napjául a nyári hónapok kivételé-
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vei, minden hónap harmadik szombatját jelölte ki. Ilyen rendes

ülést azután 1911-ben nyolczat tartottunk, a melyeken tagtársaink

kisebb elterjesztéseiken és bemutatásaikon kivül összesen 12 na-

gyobb eladást is tartottak. Két eladás alkalmával, a mikor MmóK
Ottó tagtársunk számos vetített kép bemutatásával gyjt kirándu-

lásairól számolt be, nagy számban megjelent tagtársainkon kivül

ezen üléseinket szép számú vendégsereg, köztük sok hölgy is láto-

gatta. Ezeket az üléseket az eladások természeténél fogva nem
rendes helyiségünkben, hanem a „Budapesti Kamera-Klub" helyi-

ségeiben tartottuk. Nem mulaszthatom el, hogy nevezett Klubnak e

helyen is köszönetünket ne fejezzük ki a szives vendéglátásért.

Rendeztünk két társas gyjt kirándulást is, az egyiket május

14-én a Nagyszénásra, a másikat május 25-én Visegrádra. Mindkét

kirándulás, ha az idjárás nem is kedvezett eléggé, elég jól sikerült,

tagtársaink nem egy érdekes rovart gyjthettek.

Társaságunk mködésének eg3''éb mozanataira nem térek ki ez

alkalommal, hiszen tagtársaink a Rovartani Lapokban közzétett

jegyzkönyvekbl eléggé tájékozódhattak. Megemlítendnek tartom

azonban, hogy alapszabályainkat jóváhagyás végett felterjesztettük

a m. kir. belügyminisztériumhoz, a mely azokat néhány pontnak

különben jelentéktelen, de a fenálió joggyakorlatból kifolyólag meg-

kívánt kiegészítése ügyében visszakldötte, a mit választmányunk el

is végzett, úgy hogy az alapszabályok jóváhagyását már a közel

jövben várhatjuk. A tisztelt közgylést a kiegészítést illetleg azt

hiszem legfeljebb az fogja érdekelni, hogy a minisztérium megkívánta

a társaság pecsétjének megállapítását. Választmányunk erre azt ha-

tározta, hogy a pecséten faunánk valamelyik jellemz rovarának ké-

pét, az alapítás évszámát (1910) és „Magyar Entomologiai Társaság

— Budapest" felírást alkalmazza. Alapos megfontolás után legmeg-

felelbbnek és a tárgy természeténél fogva legalkalmasabbnak a Psela-

phus mehadiensis Friv. nev törpebogarat találtuk, melyet a legsema-

tikusabb ábrázolás mellett is fel lehet ismerni.

Tagjaink száma 80 volt, azonban veszteség is ért minket, azért

az 1911. év végével tulajdonképen csak 79 tagot mutathattunk ki.

Társaságunk megalakulása után ugyanis nemsokára elvesztettük

egyik választmányi tagunkat, Wachsmann Ferenoz ny. államvasúti

ffelügyelt, hazánk bogárfaunájának lelkes kutatóját.

Mieltt jelentésemet befejezném, legyen szabad a t. közgylés
figyelmét még két körülményre felhívni, a mely a társaság jövjére
nagy fontossággal bír. Az egyik az, hogy a milyen örömmel láthat-

juk, hogy összes tagjaink egytized része alapítvány tevésével igye-

kezett a társaság jövjét biztosítani, époly szomorúság!?al kell tudo-

másul venni, hogy viszont az összes tagok egynegyede nem sietett
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a tagdíj befizetésével a vállalt kötelezettségnek eleget tenni, a mi

bizony a tagok nem nagy létszáma mellett a Társaság sikeres m-
ködését bizony megbénítja. Reméljük, hogy a helyzet javulni fog és

jövre pénztárosunkkal jobb eredményrl tehetünk jelentést. A másik

körülmény, melyet t. tagtársaim szíves figyelmébe ajánlok, szak-

munkálkodásukat illeti. Nemcsak mint titkárnak, hanem mint szer-

kesztnek is panaszom van. Üléseiok összes eladásait és bemutatá-

sait összevissza 8 tagtársunknak köszönhetjük és nem sokkal jobb

az arány a Rovartani Lapoknál sem. Kevés tagtársunk van, a ki

tapasztalatainak érdekes tárházából akár csak egy kis részt is köz-

tudomásra hozna. Nem kívánjuk, hogy tagtársaink nagyszabású el-

adásokkal vagy hosszú czikkekkel, habár ezeket is nagyon szívesen

és örömmel vennk, mködjenek közre, hanem ha mással már nem,

legalább bemutatásokkal, apróbb megfigyeléseik közlésével járulja-

nak hozzá feladataink, czéljaink elbbreviteléhez. Ha t. tagtársaink

ezen kívánságainkat csak némileg is megszívlelik, — azt hiszem a

második év elteltével már sokkal eredményesebb mködésrl fogok

beszámolhatoi. Azért jelentésemet azzal a kérelemmel fejezem be,

hogy tagtársaink társulatunkat és folyóiratunkat intenzivebb közre-

mködésükkel támogatni szíveskedjenek.

Utána Dr. Kertész Kálmán pénztáros a következ jelentését

terjeszti el :

Pénzfárnoki jelentés. — Tisztelt közgylés ! A Magyar Entomo-

logiai Társaság els pénztári jelentését azzal a megnyugtató tudat-

tal terjesztem a t. Közgylés elé, hogy a Társaság fenállása anya-

gilag immár biztosítottnak tekinthet. Megvallom szintén, hogy a

Társaság alakulásakor leginkább a pénzügyi szempont nyugtalaní-

tott, mert a Társulat eredményes és hasznos mködése nagyrészt ettl

függ. Az els évet szerencsésen befejeztük s nemcsak kiadásainkat

voltunk képesek fedezni, hanem még csekély tkét is gyjthettünk.

Els sorban azokról a tagtársainkról kell megemlékeznem, kik

Társaságunk pén::gyi helyzetét alapítványukkal megszilárdítani szí-

veskedtek. Ezek betrendben a következk : Csiia Ern, Diener
Hugó, Dr. Horváth Géza, Dr. Kertész Kálmán, Mihók Ottó, Mo-
csÁRY Sándor, Mondok József és Dr. Szilády Zoltán.

A tagdíjakból várt bevétel nem érte el azt az összeget, melyet

reméltünk, mert 78 tagtársunk közül 23 még most is hátralékos tag-

dijával. Ez határozottan kárára van a Társaságnak, mert míg egy-
részt a Társaság a hátralékos tagok helyett is kénytelen a „Rovar-
tani Lapok" kiadási költségeinek megfelel részét kifizetni, másrészt
még kamatveszteséget is szenved. Ezeket tekintetbe véve e helyen
is felkérem t. tagtársainkat, hogy tagdíjaikat lehetleg már az év
elején szíveskedjenek beküldeni.
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Ez alkalommal azt is jelenthetem, hogy a Társaság- vezetsége

az okleveleket, a tagsági jegyeket és az összes irodai szükségleteket

költség nélkül szerezte be s ezzel a Társaságnak nagyobb összeget

takarított meg. Múlt évi zárószámadásunk a következ :

A „Magyar Entomologiai Társaság- zárószámadása az 1911. évrl.

Bevétel K ' f Kiadás K f

1

9

3

4

5

Alapítványok

Tagdíjak

Oklevéldíjak

Rendkívüli bevétel

Kamatok

700

490

90

1

21

50

33

1

2

3

4

5

6

Értékpapírok vásárlása

Rovartani Lapok

Postadíjak

Kis nyomtatványok

Könyvtár

Maradék 1912-re

693

390

18

14

24

162

78

30

50

22

03

1302 83 1302 .83|

i 1

A
;
Magyar Eitiomologiai Társaság'-' vagyonmérlege 1911 december 3a{-én-

Activum K 1 f Passivum K
;
f

1 Készpénz 162 03 1 Tiszta vagyon 1330

2 Értékpapír az Els
Pesti Hazai Takarék-
pénztárban 700

%

8 Tag-dijhátralék

a) A lapítvánV 200 K
bj Tagdíj ^ 230 K 430 \

4 Köm-vtár 34 : 22 \
5 Leltári felszerelés 3 ' 75 \ 1

1330 — 1330 —
1

Elnök jelenti, hogy a választmány a pénztár megvizsgálására

kiküldötte Diexer Hugó és Mihók Ottó választmányi tagokat és kéri,

hogy jelentésüket terjesszék el.

A kiküldöttek nevében ]SInióK Ottó jelenti, hogy a választmány

megbízásából megvizsgálták az 1911. évi zárszámadásokat, annak

minden tételét összehasonlították az eredeti okmányokkal és mindent

a legnagyobb rendben találtak.

Elnök indítványozza, hogy a tárgysorozat sorrendjének meg-

változtatásával a pénztárnoki jelentéssel kapcsolatosan tárgyaltassék

a jöv évi költségv^etés elirányzata is, mihez a közgylés hozzájárul.
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A pénztáros jelenti, hogy az 1912. évi költségvetés összeállítá-

sánál a mostani taglétszámot kellett alapúi venni, de kéri t. tagtár-

sainkat, hogy lankadatlan buzgalommal iparkodjanak entomologiával

foglalkozó ismerseiket Társaságunk kötelékébe bevonni, hogy jöve-

delmünk szaporodásával folyóiratunkat terjedelmesebbé tehessük.

Az 1912. évi költségvetés.

Bevétel K f Kiadás K f

1 Maradók múlt évrl 162 03 1 Értékpapírok vásárlása 600

2 Alapítványok 200 — 2 Rovartani Lapok 460 —
3 Oklevéldíjak 4 — 3 Postadíjak 60 —
4 Tagdíjak 800 — 4 Kis nyomtatványok 54 —
5 Hátralékos tagdíjak 230 — 5 Könyvtár 100 —
6 Kamatok 40 — 6 Fölösleg 162 03

,

'

1486 03 1436 03

Végül pénztáros kéri a közgylést, hogy neki a felmentvényt

megadni szíveskedjék, egyúttal kifejezést adván annak a reményé-

nek, hogy az 1912. évi költségvetésünkben a „Bevétel" rovata emel-

kedni fog, a „Kiadás" rovatában pedig az egyes tételek az elirány-

zatot nem fogják túlhaladni.

Az elhangzott pénztárnoki jelentés és az 1912. évi költségve-

tési elirányzat elterjesztése kapcsán Jablonowski József megjegyzi,

hogy a taglétszámot illetleg nem volna szabad megállani és azért

jónak találná, ha a tagok névsorát valami módon közölni lehetne,

hogy tudjuk meg kik azok, a kik még nem tagjai társaságunknak.

A titkár megjegyzi, hogy a tagok névsorát folyóiratunk azok

megválasztása után közölte és most a közgylésrl szóló jelentésünk

kapcsán a teljes jegyzék újból közölve lesz.

CsERNY Lajos szerint egyáltalában czélszer volna az összes

magyarországi entomologusok jegyzékét közölni.

Elnök proponálja, hogy Cserny Lajos indítványának tárgyalá-

sát bízzuk a választmányra, a mit a közgylés el is fogad.

Több észrevétel nem lévén, elnök kérdezi, elfogadja-e a köz-

gylés az 1912. évi költségvetési elirányzatot. A közgylés ezt

egyhangúlag elfogadja.

Csíki Ern titkár ezután a könyvtárról a következ jelentést

olvassa fel

:

KönyvtárnoJd jelentés. — Tisztelt közgylés ! Alakuló ülésünkön
könyvtárosunkká Dr. Bolkay István- t választottuk meg, a ki ezen
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tisztséget 1911 szeptember végéig be is töltötte, akkor azonban

katonai szolgálatra bevonulván, kénytelen volt tisztségérl lemon-

dani. Tekintettel arra, hogy könyvtárunk még csak a kezdet kezde-

tén van és így nagyobb munkálkodást nem kivan, nagyobb elfoglalt-

ságot nem okoz, a választmány nem tartotta szükségesnek, hojy

akár ideiglenesen is új könyvtárnokot válasszon addig a mig a köz-

gylés ezt megteheti, azért engem bízott meg a könyvtári teendk

ideiglenes ellátásávü és így nekem jutott a szerencse, hogy a köz-

gylésnek kis könyvtárunkról is jelentést tegyek.

A könyvtár állománya ezideig összesen 12 darab, mely szám

egyszersmind ugyanannyi czímnek is megfelel. Ezen munkák, egy-

nek kivételével, melyet vétel útján szereztünk, mind ajándék útján

kerültek könyvtárunkba. Ajándékaikkal gyarapították könyvtárunkat

Th. Bbcker, Dr. Bolkay István. F. Hendel, Dr. Horváth Géza,

Lejtényi Sándor, A. L. Montandon, Pongrácz Sándor és E. Zavattari..

A mint abban a helyzetben leszünk, hogy legalább egy kis

könyvszekrényt beszerezhessünk, a melyben azután könyveinket

véglegesen elhelyezhetjük, minden nagyobb költség nélkül is, könyv-

tárunk gyarapításáról jobban fogunk gondoskodhatni.

Az elhangzott tiszti jelentések kapcsán Jablonowski József

indítványozza, hogy a közgylés a titkárnak és a pénztárosnak a

felmentvény megadása mellett teljes elismerését és hálás köszönetét

fejezze ki és ennek a jegyzkönyvben is adjon kifejezést. — A köz-

gylés ezt az indítványt magáévá teszi.

Elnök indítványozza, hogy az alapszabályok rendelkezése alap-

ján a közgylés az 1912. évi számadások megvizsgálására küldje ki

Gyrffy jENö-t és Dr. Soós LAJOs-t. Elfogadtatik.

Elnök jelenti, hogy a választást illetleg a titkár fogja a választ-

mány propozicióját elterjeszteni.

Titkár jelenti, hogy az alapszabályok szerint választandó új

elnök és a választmány egyharmada, ezenkívül minthogy a választ-

mány az elnöki állásra az eddigi egyik alelnököt jelölte, egy alelnök

és az eltávozása miatt lemondott könyvtáros helyébe is új könyv-

táros. A választmány ezekre az állásokra jelölte : elnöknek Mocsáry
SÁNDOR-t, alelnöknek Szépligeti Gyz- t, könyvtárosnak 'Dr. Szabó

JózsEF-et és választmányi tagoknak Cserny Lajos, Ehmann Ferencz,

GuRÁNYi István és Mondok JózsEP-et. A szavazás titkos lévén, elnök

a szavazólapok beadására 5 perez szünetet ad, majd újból megnyit-

ván az ülést jelenti, hogy beadtak összesen 22 szavazólapot, melyek

szerint megválasztatott fenti tisztségekre Mocsáry 21, Szépligeti 22.

Szabó 22, Cserny 22, Gurányi 22, Mondok 21 és Ehmann 17 szavazattal.

Jablonowski József szép szavakkal mond hálás köszönetet a

lelép elnöknek a Társaság megalapítása és felvirágoztatása körül
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kifejtett sikeres munkálkodásáért és biztosítja, hogy Társaságunk

örökké büszke lesz, hogy els elnöke a világszerte ismert kiváló

tudós, Dr. Horváth Géza volt. Majd üdvözli a lelép nesztort az

elnökségben követ másik nesztort és igéri, hogy mindnyájan h
munkatársai leszünk ezentúl is.

Az újonnan megválasztott elnök, Mocsáry Sándor, hálás köszö-

netét fejezi ki a bizalomért és igéri, hogy tle telheten igyekezni

fog Társaságunk felvirágoziüatását és sikeres mködését elmozdítani.

Több tárgy nem lévén, elnök berekeszti a közgylést,

A „Magyar Entomolóyiai Társaság" 10. ülése februárius

24-én. — Mocsáry Sándor elnök megnyitja az ülést és felkéri

ScHMiDT ANTAL-t, hogy „Az Oxytrypia orbiculosa fejldési
viszonyai" czímen hirdetett eladását tartsa meg. Elad röviden

elmondja ennek a jellemz mag^^ar bagolypillének történetét, meg-

említi, hogy felfedezése 1797— 1798-ra tehet és nem a mint Aigner

írta 1815 körire, hiszen Esper nagy munkájának az a füzete, mely-

ben a lepkét leírta, 1799-ben jelent meg. Kimutatja, hogy azok a

közlések, a melj'^ek a lepke életviszonyairól eddig megjelentek, nem
megbízhatók, nem felelnek meg a valóságnak. Epígy teljesen rossz

az Aigner közölte pete-leírás. Ezután áttér a pete, a hernyó és a

báb jellemzésére és elmondja a lepke biológiai viszonyairól szóló

megfigyeléseit, A nagy figyelemmel kisért eladást számos rajz és

festmény, preparált peték, hernyók, bábok és lepkék bemutatásával

élénkítette.

A „Magyar Entoniologia Társaság" tagjainak névsora az

1912. év elején.

Bakó Gábor, a m. kir. Rovartani Állomás adjunktusa — Buda-
pest, II. Intézet-utcza 1. {Ent. oec)

Dr. Bálint Síndor, a m, kir. központi szlészeti kísérleti állomás

és ampelológiai intézet osztályvezetje — Budapest, II.

Debri út 15. {E^it. oec, Hist. Ins.)

Benczúr Elek, a m. kir. Rovartani Állomás adjunktusa — Buda-
pest, II. Intézet-utcza 1. {Ent. oec.)

Bíró Lajos, tb. nemzeti múzeumi r — Szigetszent miklós,
Pestmegye. {Chalcididae, Formicidae).

Bodnár Bertalan, fgimnáziumi tanár — Hódmezvásár-
hely, Oroszlán utcza. (Coleopt)

Boga Lajos, múzeumi rseged — Kolozsvár, Egyetemi állattani

intézet. (Ent.)

Bokor Elemér, cs. és kir. hadnagy — Esztergom. (Coleopt.)

Bokor Imre, cs. és kir. fhadnagy — Komárom. (Coleopt.)

Dr. Bolkay István, egyéves önkéntes — Ragusa, Dalmáczia.

(Coleopt. : Brenihidae.)
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Cerva Frigyes, a székesfvárosi állatkert tisztviselje — Buda-
pest, VI. Városliget, Állatkert. (Ent.)

CsERNY Lajos, m. kir. honvédrnagy — Budapest, I. Bors-

utcza 18. (Lepid.)

Csíki Ern, nemzeti múzeumi r — Budapest, VIII. Magyar

Nemzeti Múzeum. (Coleopt.)

DiENER Hugó, igazgató — Budapest, I. Fehérvári-út 37. (Coleopt.)

DiószBGHY J. Károly — Budapest, I. Márvány-utcza 23. (Lepid.)

DiószEGHY László, festmvész — Borosjen, Arad vm. {Lepid.)

Ehmainn F'erencz, székesfvárosi tanító — Budapest, VII. Izabella-

utcza 39. {Coleopt.)

Id. Dr. Entz Géza, udv. tanácsos, egyetemi tanár — Budapest,
VIII. Múzeum-körut 4/a. {Zool.)

Ifj. Dr. Entz Géza,, egyet. m. tanár, megyetemi asszisztens —
Budapest, l. Megyetem {Zool)

Fehér Jen, székesfvárosi tanár — Budapest, I. Krisztina-

krút 89. {Biol. ins.)

Dr. Fodor Jáxos, fogorvos — Budapest, VI. Dalszinház-utcza L
{Coleopt., Chrysididae.)

Fodor Jen, orvostanhallgató — Budapest, VI. Dalszinház-utcza 1.

{Coleopt.)

Gammel Alajos, a székesfvárosi természetrajzi taneszközmhely

igazgatója — Budapes t,VIII. Fherczeg Sándor- utcza 8. {Ent.)

Gergely István, földmívesiskolai kertésztanító — A 1 gyógy,
Hunyad vm. {Lepid., Coleopt.)

Gerger János Rezsó, az osztrák-magyar bank tisztviselje —
Budapest, II. Báró Lipthay- utcza 9. {Coleopt.)

Goics András, Ganz-gyári tisztvisel — Csillaghegy, Béla-

utcza 2., Pest vm. {Lepid.)

Götzelmann Tivadar, gyárigazgató — Schneberg-Berlin,
Hauptstrasse 2. {Coleopt.)

Dr. Götz István, fgimnáziumi tanár — Rozsnyó. {Coleopt)

GüRÁNYi István, m. kir. ferdmérnök — Budapest, I. Logody-

utcza 49. {Coleopt)

Györffy Jen, a m. kir. Rovartani Állomás asszisztense — B u d a-

p e s t, II. Intézet-utcza 1. {Coleopt, Ent. oec)

Hajóss József, adófelügyelségi tisztvisel — Budapest, V.

Honvéd-utcza 16. {Coleopt)

Dr. Hankó Béla, egyetemi tanársegéd — Budapest, VIII.

Múzeum-körút 4/a. {Zool)

Dr. Horváth Géza, nemzeti múzeumi osztályigazgató — Buda-
pest, VIII. Magyar Nemzeti Múzeum. {Hemipt)

Jablonowski József, kir. tanácsos, a m. kir. Rovartani Állomás igaz-

gatója — Budapest, 11. Intézet-utcza 1. {Ent. oec, Acarina).
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Kadoosa Gyula, a m. kir. Rovartani Állomás asszisztense —
Budapest, II. Intézt iitcza 1. (Ent. oec, Lepid.)

Dr. Kaufmann Ern, orvos — Meosekszabolcs, Baranya vm.
(Coleopt.)

Kéméntzy Ferencz — Budapest, IX. Ráday-utcza 24. (Lepid.)

Kendi Károly, gyárigazgató — Zavidovic, Bosznia. {Coleopt.)

Dr. Kertész Aba, m. kir. udvari orvos — Budapest, 1. Apród-
utcza 5. [Lepid.)

Dr. Kertész Kálmán, nemzeti múzeumi r — Budapest, VIII.

Magyar Nemzeti Múzeum. (Diptera).

Dr. Z. Kiss Endre, járási tiszti orvos — Bethlen, Szolnok-

Doboka vm. (Hymenopt , Lepid., Coleopt

)

Kovács Ödön, magánzó — Nagymaros, Hont vm. {Lepid.., Odonata.)

KuTHY Dezs, nemzeti múzeumi igazgató-r — Budapest, VIII.

Magyar Nemzeti Múzeum. (Orthoptera).

Lagzó József, ny. körjegyz, birt. — B o 1 e s ó, Trencsén vm. {Coleopt.)

Leidenprost Gyula, székesí'városi tanár — Budapest, IX,

Borárös-tér 1. {Zool.)

Lejtényi Sándor, fgimnáziumi tanár — Arad, Liceum. {Ent.)

Lintia Dénes, tanfelügyelségi tollnok, múzeumi r — Temesvár,
Korona utcza 23. {Zool)

LósY József, székesfvárosi polgári iskolai igazgató — Buda-
pest, VIII Rökk Szilárd-utcza 31. {Ent.)

Mallász József, pénzügyi számvizsgáló — Déva. {Coleopt.)

Mihók Ottó, ta'- arékpénztári tisztvisel — Budapest, I. Mészáros-

utcza 32. {Coleopt.)

Mischinger Miklós — Kolozsvár, Szentegyház-utca 10. {Lepid..,

Coleopt.)

MocsÁRY Sándor, kir. tanácsos, nemzeti múzeumi igazgató-r —
Budapest, VIII. Magyar Nemzeti Múzeum. {Hymenopt.)

Móczár Miklós, tanítóképzint. tanár — Kassa {Coleopt., Hymenopt.)

Mondok Józef, miniszt. számtanácsos — Csillaghegy, F-
utcza 9.. Pest vm. {Lepid)

Náday Lajos, tanárjelölt — Budapest, VIII. Horánszky-u. 21. {Zool)

Nagy^ Ignácz, mszaki tanácsos — Nagyenyed. {Dipt., Lepid)

Niambssny Imre, ny. posta- és távirdafelügyel — Budapest, IX.

Ráday-utcza 16. {Lepid)

Dr. Odor Béla, gyógyszerész — Nagyenyed. {Coleopt)

Paganetti-Hummler Gusztáv — G a i n f a h r n -V ö s 1 a u, Alsó-

Ausztria. {Goleop)t)

Dr. Pazsiczky Jen, pénzügyi segédtitkár — Trencsén. {Lepid)

Dr. Pell Mária, tanárn — Budapest, III. Lajos-utcza 9. {Zool)

Pongrácz Sándor, nemzeti múzeumi gyakornok — Budapest,
VIII. Magyar Nemzeti Múzeum. {Neuropterá).



45

Dr. Rátz István, uáv. tanácso?, fiskolai tanár — Budapest, VII.

Rottenbiller-utcza 23. (Parasit.)

Sándor Sándor, dimagzhajózási irodafnök — Budapest, III.

Vöi-ösvári-út 83. {Lepid.)

ScHEN-K Jakab, a m. kir. Ornithologiai Központ adjunktusa —
Budapest, II. Debri-út 15. (Zool.)

ScHMTDT Antal, nemzeti múzeumi r — Budapest, YIIL. Magyar
Nemzeti Múzeum. {Lepid.)

Dr. Simonti Semadam Sándor, országgylési képvisel, ügyvéd —
Budapest, II. Kacsa-utcza 29. (Lepíd.)

Dr. Soós Lajos, nemzeti múzeumi r, egyet. m. tanár — Buda-
pest, A'^III. Mag3^ar Nemzeti Múzeum. (Zool.)

Dr. Streda Rezs, róm. kath. hitoktató — Budapest, VIII. József-

utcza 15. (Coleopt.)

Sur:íiin Rudolf, cs. és kir. fhadnagy — Eperjes. [Lepid.)

Dr. Szabó József, nemzeti múzeumi gyakornok — Budapest,
VIII. Magyar Nemzeti Múzeum. {Forinicidae.)

Dr. Szabó László — Budapest, IX. Kinizsi-utcza 23. {Zool.)

Szépligeti Gyz, freáliskola! tanár — B u d a p e s t, II. Lánczhíd-

utcza 4. {Braconidae, Lchneumonidae)

.

Dr. Szilády Zoltán, egyetemi m. és kollégiumi tanár — Nagy-
e ny e d. {Lis. spec. Tahanidae.)

SzLABEY Ern, máv. igazgató — Budapest, VI. Andrássy-út 88.

(Lejnd.)

Szombathy Kálmán, nemzeti múzeumi gyakornok — Budapest,
VIII. Mag3^ar Nemzeti Múzeum. {Elateridae.)

Dr. Szüts Antdor, tanár — Budapest, VIII. Magyar Nemzeti

Múzeum. {Zool.)

Teleki Sándor gróf, frendiházi tag — Budapest, IV. Múzeum-
krút 31. {Lepid., ColeopA.)

Thalhammer János S. J. fgimnáziumi tanár — Kalocsa,
Stefaneum, {Dipt.)

ToMALA Náin'dor, fmémök — Csillaghegy, F-utcza 2., Pest vm.

{Lepid.)

Tl"nkl Ferencz báró — Budapest, VII. Thököly-út 91. {Coleopt.,

Lepid.)

Újhelyi József, nemzeti múzeumi gyjt — Budapest, VIII.

Magyar Nemzeti Múzeum. (Jw5.)

Ulbrich Ede, tzsdei jogügjá titkár — Budapest, VII. Erzsébet-

krút 21. {Lepid)

Dr. Vángel Jen, kir. tanácsos, egyet. m. tanár, pedagógiumi igaz-

gató — Budapest, I. Gyri-út 13. {Ent.)

Wachsmann János, ny. tiszttartó — Pápa. {Coleopt.)
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S.,17. — G. Bakó: Der Traubenwickler-Kongress. —
Der Landes-Vérein Ungarischer Weinzüchter veranstaltete am 19.

und 20. Január 1912 in Budapest einen Kongress ura iiber dia Be-

kárapfung" der Traubenwickler (CocMUs amhiguella und Eudemis hotrana)

zu verhandeln, hauptsáchlich aber um die in der Praxis erzielten

Resultata festzustellen. Über die Versuche und nicht gelungenen

Schutzmassregeln die in Oesterreich und Frankreich veranstaltet wur-

den sprachen Béla Lipthay und Dr. Jexö Drucker. Die Leute der

Praxis ko nten leider über wenig Hervorragendes bericliten und so

begrüsste der Kongress mit Freudé die Zusprache des Direktors der

Kgl. Entomologischen Station, J. Jablonowski, der nicht nur samtliche

Ansprachen einer würdigen Kritik unterzog, sondern auch über die

durch Ihn seit Jahren erzielten Resultate berichtete, nach welchen

das Aushángen von Fangapparaten und Reinigung der Weinpfáhle

nebst dem Einsammeln der Raupennester als bestes und billigstes

Mittel zu befolgen ist.

S. 18. — E. Csiki: Neue Grotten-Carabiden. — Verfassor

beschreibt einen neuen AnopMlialmus und Trechus aus Grotten Un-

garns, (Lateinische Diagnose siehe im ungarischen Text).

S. 20. — j L. A.-Aigner : Die Tagfalter Ungarns. — XLI.

— In dieser Fortsetzung wird die Bestimmungstabelle und ausführ-

liche Beschreibung der zwei Panijjhila- Arten. (Palaemon und silvius)

gégében.

S. 21. — Báron JV. Ch. Bothschild (London): Beitrag zur

Lepidopterenfauna Ungarns. — lm Auftrage des Verfassers

sammelte Herr Martin Holtz im Jahre 1911 in Südungarn, zum
Teil an den gleicben Lokalitáten wie Herr G. Uhryk im Jahre 1910,

über dessen Ausbeute in dieser Zeitschrift (XVIII. 1911, p. 36—43)

bereits berichtet wurde. In Ergánzung der im Vorjahre gegebenen

Liste werden allé dórt noch nicht enthaltenen Arten ange-

führt. Für die Fauna Ungarns neue Arten sind durch fetten

Druck hervorgehoben. Das Matériái wurde am Naturhistorischen

Hofmuseum in Wien durch Prof H. Rebel determiniert. Als Haupt-

quartier für die Erforscbung der Deliblát-Steppe (homokpuszta),

welche vorzugsweise aus Löss besteht und von zahlreichen von

NW nach SO streichenden Hügelketten durchzogen wird, diente

Herrn Holtz das Jagerhaus Flamunda, wo er mit Unterbrechun-

gen vem 24. April bis 15. Juli Aufenthalt hatte. Die Örtlichkeiten
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(nebst Dátum) wo gesaramelt wurde und die Liste der gesammelten
Arten ist aus dem ungarischen Text zu ersehen. Besondere Notizen

werden über folgende Arten gemacht : Lycaena Sephyrus Uhryki Rbl.

(Entom. Zeitschr. Frankfurt. XXV, p. 191), bereits im Vorjahre an
gleicher Lokalitát (Flamunda) von Géza Uhryk entdeckt. Diese süd-

UDgarische Lokalform stimmt in der bedeutenden Grösse mit der

walliser Form lycidas Trapp, überein, zeigt oberseits im mánnlichen

Geschlecht jedoch ein viel lebhafteres Blau mit schmálerer, aber

scharfer schwarzer Saumlinie, die $ mit ausnehmend grossen, leb-

haft orangeroten Randflecken der Hinterflügel. Unterseits sind auf

allén Flügeln, namentlich beim $, die orangeroten Randflecken sehr

breit. — Semiotliisa alternaria Hb. erscheint durch ein Versében im

vorjáhrigen Verzeicbniss (Rovartani Lapok XVIII, p. 38) als Eucosmia

alternata Stgr. von Dráva-Szarvas angeführt. Letztern Art konimt

nur in Ostasien vor. — Cacoecia sp. von Flamunda, cT V. 12, ? VI.

16. Bei rostana L., kleiner, mit schmáleren Flügeln, die pupillirten

Vorderílügel mit auffallendem, grossem schwárzlichen Mittelfleck =
deliblatana Rbl. i. 1. — Holcophora statices Stgr. Fiamuda, VI. 26,

ein frisches cf dieser bisher nur aus Südrussland bekannt gewesenen
Art. — Opostega sp. Flamunda, VI. 26, zwei defekté Stücke. Bei

spatulella HS., die ockergelben Vorderílügel mit zwei dunklen Vor-

derrands-flecken nach der Mitte und an der Spitze = bimaculatella

Rbl. i. 1.

S. 29. — E.Csiki: Beitráge zur Káferfauna Ungarns.
— Verfasser gibt ein Verzeicbniss jener Arten und Varietáten die

im Jahre 1911 für die Fauna als neu festgestellt wurden.

Kleine Blitteilungen.

S. 32. — A. Vágó: Über das Wirtstier von Chrysis
sy barit a. — Es war bisher unbekannt welches das Wirtstier dieser

seltenen Goldwespe ist. Anfangs Marz untersuchte Verfasser die in

mit Scbilf gedeckten Dácher gebauten Nester von Osmia rufa L. um
darin Schmarotzer zu sammeln. Verfasser fand in dem Nestern aber

nur Imagines von Osmia rufa und einige Odynerus-L2LVVQn. Ausserdem

fand er einige tote Leucospis dorsigera und in eiuer altén PiippenhüUe

eine mit Ausnahme der Flügel ganz etwickelte Chrysis sybarita. Von
Goldwespen waren aus dem Nest der Osmia rufa bisher nur Chrysis

neglecta bekannt.

S. 32. — JE. Ulbrich: Über die blutgierige Natúr der

Spinnen. — Verfasser fing eine L?/cae)za mit dem Schmetterlingsnetz,

bei welcher Gelegenheit noch eine Sesia und eine Spinné {Lycosa)

ins Netz kam. Bis die Lycaena ins Giftglas gebracht wurde, warf

sich die Spinné auf die Sesia und liess diese erst im Giftglas los.
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Literatur.

S. 32. — jE". CsiJci: bespricht Junk's Bibliographia Coleoptero-

logica und Arbeiten von Dr. F. Sokolár und H. Wagner.

Vereinsangelegenheiten.

S. 34. — Bericht über die Generalversammlung der Ungarischen

Entomologischen Gesellschaft vom 24. II, 1912. — Vorsitzender

Dr. G. Horváth eröffnet die Sitzung mit einer Ansprache die sich

hauptsáchiich mit den v^^ichtigsten Ergebnissen des Jahres 1911 be-

fasste. So ist hervozuheben die mit grossem Eifer vorgenommene

Erforschung der Höhlenfauna Ungarns, die im verflossenén Jahr die

Entdeckung von 12 neuen Grottenkáfern erzielte. Als ein noch wichti-

geres Ereigniss ist aber die Endeckung der Lebensgeschichte von

Oxytrypia orMculosa zu nennen. — Sekretár E. Csíki verliest seinen

ausführlichen Bericht über das Vereinsjahr 1911 ; Dr. K. Kertész

den Rechenschaftsbericht und E. Csíki jenen über die Bibliothek.

Nachdem die Berichte zur Kentniss genommen und den Funktio-

naren Dispensation erteilt wurde, berichtet der Sekretár, dass den

Statuten gemáss diese Generalversammlung einen Vorsitzenden, Síell-

vertretenden Vorsitzenden, Büoherwart und 4 Ausschussmitglieder

zu wáhlen hal. Die Neuwahl wird vorgenommen und erklárt der

bisherige Vorsitzende Dr. G. Horváth, dass pro 1912 zum Vorsitzen-

den A. MocsÁRY, Kgl. Rath, dirig. Kustos des National-Museums,
an seine Stelle zum Stellvertretenden Vorsitzenden Prof. G. Szép-

ijQETi, zum Büoherwart Dr. J. Szabó und zu Ausschussmitgliedern

L. CsBRNY, I. GuRÁNYi, J. MoNDOK uud P. Ehmann gowáhlt wurden.

J. Jablonowski dankt den bisherigen Vorsitzenden Dr. G. Horváth
für sein der Gesellschaft erwiesenes Interessé und begrüsst den

neuen Vorsitzenden A. Mocsáry, der bestens für die Wahl dankt.

In der nach der Generalversammlung abgehaltenen ordentlichen

Sitzung sprach Kustos A. Schmidt „Über die Entwicklungsge-
schichte von Oxytrypia orbiculosa". Nachdem ein Überblick

über die Geschichte des Schmetterlings gégében wurde, wird fest-

gestellt, dass die Entdeckung des Schmetterlings nicht wie

AiGNER angibt um 1815 erfolgte, sondern schon 1797—98, da ja

Esper's Beschreibung selbst 1799 erschien und Koy 1800 das Tier

in seinem Verzeichniss schon aufführt. Es wurde nachher die Lebens-

geschichte ausführlich besprochen, Eier, Raupen und Puppe be-

schrieben. Der mit grÖsstem Interessé von den zahlreich erschienenen

Mitgliedern und Gásten empfangene Vertrag wurde durch zahlreiche

Zeichnungen, schön práparierten Raupen und Schmetterlingen erleutert.

S. 42. — Mitgliederverzeichniss der Ungarischen Entomolo
gischen Gesellschaft (Anfangs 1912).
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Az Oryssus unicolor Latr. a magyar faunában.

Irta : Mocsáey Sándor.

1811-ben, tehát éppen száz évvel ezeltt, Latreille, a híres

franczia természetbúvár, Paris mellett a Bois de Boulogne-ban több

példányban egy fadarazsat talált, melyet az OLiviER-féle Encj^olopédie

Methodique VIII. kötetének 561. lapján Oryssus unicolor név alatt írt

le. Latreille halála után gyjteménybe széttagozódott s különféle

rovarászok kezébe került s nagyrészt tönkre is ment. Alkalmasint

ilyen sorsra jutottak az Oryssus példányai is. A franczia rovarászok

e fpjt úgy Paris környékén, mint egész Francziaországban a mai

napig mindhiába keresték s már azt lehetett hinni, hogy az egészen

kiveszett. Hiszen maga Edmond André is a levél- és fadarázsokról

írott nagy munkájában az Oryssus unicolor-ról csak jegyzet alakjában

emlékezik meg s azt kérdezi „vájjon az önálló faj-e (ez esetben

meglehetsen elégtelenül leírva) vagy csak egy barna, sötét válfaja

az Oryssus abietinus-uak ?" — Pedig ANORÉ-nak csaknem az összes

franczia hymenopterologusok gyjteménybe rendelkezésére állott.

Szerencsére azonban Latreh^le példányaiból egyet KLua-nak,

a berlini múzeum akkori igazgatójának és a levél- s fadarázsok ki-

váló mveljének, küldött ajándékba, mel}'" a berlini múzeum gyjte-
ményében a mai napig is meglehetsen jó állapotban van meg,

a mint azt Koxow Chalastogastra czím kitn munkájának 179. lap-

ján említi.

A mnlt nyáron Dr. Hensch Andor ny. ezredorvos és buzgó

rovarász Krapináról Horvátországban több más Hymenopterával

együtt egy Oryssus- íajt is küldött be hozzám két példányban, mely

kérdjellel Oryssus imicolor-nak volt jelezve. Az állatot megvizsgál-

ván s a Latreille féle leírással összehasonlítván, úgy találtam, hogy
az az adott leírással sokban nem eg.3'ezik. Visszaemlékezvén tehát

KoNow megjegyzésére, írtam Dr. Heymoxs berlini múzeumi rnek,
hogy ha lehetséges küldjék meg nekem megtekintés végett Latreille-

Rovartani Lapok. XIX, 4—5. (1912. V. 30).
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nek a múzeumban lev peldáuj^át. A múzeum igazgatósága kérése-

met ezúttal is szívesen teljesítette s így alkalmam volt azt Hexsch
2)éldányaival összehasonlítani. Már els tekintetre észrevettem, hogy
itt két egymástól lényegesen különböz, noha némileg hasonló fajjal

vau dolgom s azért mindkettt újólag összehasonlítóan leírtam és a

Magyar Nemzeti Múzeum folyóiratában (Annales Musei Xationalis

Hungarici. VIII, 1910, 162. 1.) közzé is tettem, a nagyobb, zömökebb
s egészen fekete fajt felfedezje nevérl Oryssus Hensdiii név

alatt Írván le.

Xeni régiben }vIerkl Edé ti vásárolt HA'menopterákat a gyüj-

teménj'be beosztani akarván, a legnagjT'obb meglepetésemre az apró-

ságok között egy Xémet-Bogsánon május 10-én gyjtött állatot talál-

tam, mely nem volt más mint a már száz év óta keresett Oryssus

unicolor Latr. újabb és második ismert példánya. A faj tehát nem
halt ki, hanem Francziaországou kívül hazánknak is lakója és mint

társai valószínleg ez is fenyvesekben, a fenyk fájában él. Ekként

tehát Európában és így hazánkban is három Oryssus-íai fordul el,

méhnek közül az Oryssus ahieiinus Scop. Közép- és Dél-Európa feu}^-

veseiben meglehetsen ritka, mig az Oryssus Henschii Mocs. eddig

csak hazánk kizárólagos sajátja.

A három faj átnézete a következ :

1 (2). A potroh vérpiros, els két szelvénye és a has vége fekete,

a hímek utolsó két szelvényén felül azonkívül középnagyságú

sárgás-fehér folt vau. Xag.y állat, hossza 13— 15 mm.
1. abietinns Scop.

2 (1). Csak 5—6 mm. nagyságú állatok egészen fekete potrohhal.

3 (4). Meglehetsen zömök test, a csápok és a lábak feketék és

csak utolsó izük és a lábfej vöröses-fehér, az elüls szárnj^ak

csaknem a szárnj^j egyig átlátszók, többi részük szennyessárga,

széles átlátszó szalag nélkül, 2. Henschii Mocs.

4 (3). Karcsú, hengeres test, csápjai rtbarnák, a csájDOstor a har-

madik íztl kezdve alul és a lábak fehérrel tarkázottak, az

elüls szárnyak a szárnyjegj^ alatt és a végük eltt kissé

szennyessárgák, a szárnyjegy fölött meglehets széles átlátszó

szalaggal. 3. unicolor Latr.
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A Lycaena Escheri Hb. elfordulása

Magyarországon.

Irta : Dr. Kertész Aba.

1911 június 20-án a budai hegyekben egy Lycaena Escheri cf

került hálómba. Tudomásom van róla, hogy Dr. Baudisz Antal szin-

tén részesült e szerencsében s így a budai hegyekben összesen 2 cf

esett zsákmányul. Érdemesnek tartom, hogy foglalkozzam ezzel az

esettel, annál is inkább, mert tudtommal Magyarországon eddig még

nem figyelték meg ezt a csillogó Lycaena t. Legalább ezirányú kuta-

tásaim eredménytelenek voltak, a mennyiben a Magyar Nemzeti

Múzeum magyarországi gyjteményében nincs meg, Aigner Lajos

„Magyarország Lepkéi" czím munkájában csak mint délfranczia-

országi fajt említi, „Magyarország pillangói"- ban (Rovartani Lapok.

XII, 1910, 133. 1.) pedig csak a var. clalmatica Spr.-I ismerteti

Dalmácziából.

Magj^arország faunájára ezek szerint mint új faj jönne

tekintetbe.

A Lycaena Escheri az Alpok déli lejtinek lakója^ elfordul

ezenkívül Dalmácziában és Herczegovinában is. Színe kissé lilás

árnyalatba hajló szép világoskék, úgy elüls mint hátsó szárnyainak

erezete pedig kissé világosabb. A rojtok töve barnás, széle azonban

fehér. A szárnyak fonákoldala hamvas, hátsó szárnyának töve pedig

zöldes behintés. Pettyezettsége a Lycaena icarus-éra, emlékeztet, az

egyes szemek azonban nagyobbak, erteljesebbek. Lényeges meg-

különböztet jele, hogy a L. Icarus elüls szárnya tövén lev két

szem a L. Escheri-né\ mindig hiányzik.

Egész megjelenésében általában a L. Icariis-\ioz áll legköze-

lebb, azonban nagyobb, erteljesebb és színezetében a kék az ural-

kodó és nem mint a L Icarus-nál a lilás.

A két faj megkülönböztetését legfeljebb az az eset nehezítené

meg, ha a L. Icarus ab. dara szárnytövi két szeme (az ab. icarinus

mintájára) hiánj^oznék. Azonban ebben az esetben is a szárnyak

színe útbaigazító lenne, mert az ab. dara színe a L. Bdlargus-éhoz

hasonló égszínkék, míg ellenben a Ij. Escheri színe megtartja jel-

lemz kissé lilás árnyalatát; csak a dalmácziai ab. clalmatica kékebb

mint a törzsfaj, de ez sem égszínkék.

A L. Bellargus-szal szintén nem téveszthet össze, mert ennek

rojtja feketével tarkázott, fonákja pedig teljesen elüt.

Ha feltevésem való, hogy ezen Lycaenát eddig Magyarorszá-

gon nem gyjtötték, az a kérdés merül fel, hogy hogyan került ide ?

Hogy egyes példányai a délvidéki szenderfélék módjára kerül-
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tek volna hozzánk, nem tehet fel, mert sem a faj testalkata, sem
szárnyerezetének alakulása kitartó és nagy " távolságokat átszel

repülésre nem képesíti. Kizártnak tartom ezen okból az esetleges

tömeges vándorlást is (mint pl. Pyrameis carcízw-nál), annál is inkább,

mert Lycaenáknál ilyent eddig még nem fiigyeitek meg. Vagy talán

már évek óta terjedne lassan fokról-fokra észak felé ez a faj ? Ez
feltehet, mert a mint látni fogjuk életfeltételei nálunk is megvan-
nak. De utóbbi esetben a budai hegylánczig közbees területen már
évek óta tenyésznie kellene abban az arányban a milyen mértékben

ész-ik felé terjeszkedik. Arról, hogy közbees területen gyjtötték

vob a nincs tudomásunk. Feltehet az is, hogy esetleg egy ersebb
légáramlat sodorhatott ide, ha nem is kifejldött lepkéket, de peté-

ket, a melyek itt elszórva tovább fejldtek.

Erre vonatkozólag Qgj nagyon is érdekes példát tudok fel-

hozni. A múlt század 90- es éveinek elején, július 4-én északról dél-

nek nagy vihar vonult el Budapest környékén. Néhány nappal

késbben azután egy a Jánoshegyre tett kirándulásom alkalmával,

annak északi oldalán, mely akkor fiatal vágás volt, virágokon a

Chrysoclius preiiosus F. nev díszes levélbogá? négy példányát gyj-
töttem. Másnap az elttem ismeretlen bogárral a Nemzeti Múzeumba
mentem, hogy nevét megtudhassam. Nagy volt a bogár látására a

múzeumban a meglepetés, mert az akkor még életben lév Fri-

VALDSZKY János és Pável János egybehangzóan állították, hogy ez

a Chrysomelida Budapest környékén nem fordul el és legdélibb

termhelye Budapest fölött a Mátra, itt megszakad és délen ismét

csak Mehádia környékén fordul el. Hogy a négy példányt új

termhelyére való tekintettel Frivaldszky azonnal a múzeumi gyj-
teménybe tzte az mellékes, de az elfordulást úgy magyarázta,

hogy a két nap eltti óriás szélvihar sodorhatta a Mátráról a János-

hegy északi oldalára, a hol a következ évben már számtalan pél-

dányát gyjthettem.

A Mátra és Budapest közötti távolság sokkal csekélyebb mint

a L. Escheri legközelebbi termhelye, t. i. Budapest és Dalmáczia

vagy Herczegovina között. Alig tehet fel, hogy a pillangó ily mó-

don vándorolt volna be, de hogy a petét esetleg valamely ers déli

áramlat sodorhatta ide kizártnak nem mondható.

Bármily módon is történt legyen a bevándorlás, tény az, hogy

két cf példány került hálóba és nem lehetetlen, hogy hegyvidékünk

állandó lakója marad.

Életfeltételeit megtalálja itten és bár Közép-Európa déli részé-

nek lakója a zord éghajlatot is eltri, mert magam is gyjtöttem e

lepkét nemcsak a Simplon olasz oldalán, hanem a Riffelbergen is

2600 m. magasságban, a hómezk szomszédságában is.
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Hernyója áprilisig' található Astragahis és Plantago-u.

Ezek után még csak arra kérem lepkésztársaimat, hogy figyel-

müket terjesszék ki a júniusban és júliusban repül kékesen csillogó

Lycaenákra, hátha sikerülne a lepkét másutt is megtalálni, hogy így

terjeszkedésérl és elterjedésérl tiszta képet nyerhessünk.

Magyarországi rovargyjtésem jegyzéke.

Közli : De. Szilády Zoltán.

IT. Neuroptera et Fseiidoneuroptera.

Folyóiratunk 1908. évi XV. kötetében közöltem hasonló czím

alatt a Hemiriiera rendre vonatkozó adataimat. Akkori bevezet so-

raimra hivatkozva, most a reczésszárnyúak rendjeire térek át hasonló

formában.

Az idetartozó állatok gyjtésével már a „Magyar Birodalom

Állatvilága" czim katalógusunk megírása eltt foglalkoztam és a

retyezáti gj^üjtésem egy része Klapálek egyik akkoriban megjelent

dolgozatának^ megírásánál több új faj felállítására alapul szolgált.

Meggyzdtem arról, hogy mennyire érdékes ezzel az elhanyagolt

csoporttal foglalkozni és egyéb elfoglaltságom mellett, a mennjnre

irodalmi eszközeim megengedték, meghatározásokkal is próbálkoztam,

így jöttem rá többek közt a Ferla Selysi Pict. fajra, mely hazánk

faunájára új. Érdekes feladatnak látszott emellett egyes csoportokban

a folyórendszerekkel való esetleges összefüggés kérdésének tisztá-

sása a fajok elterjedésében. Ez ösztönzött arra, hogy az Alföldi Bi-

zottság munkafelosztásakor ezt az akkoriban még gazdátlan csopor-

tot magamra vállaltam. Azóta szép terveimnek búcsút mondtam, mert

az az örvendetes fordulat állott be, hogy a Alagyar Nemzeti Múzeum
állattári osztályának egy buzgó fiatal tisztviselje épen a rpczés-

szárnyúak tanulmányozását tzte ki czélul. Neki — Pongráoz Sándor
barátomnak — köszönhetem an3''agom jó részének meghatározását és

így azt iS; hogy az alábbi jegyzéket közölhetem.

Psocidae.

Ampligerontia variegata F. — Nagyenyed VI.

— fasciata F. — Nagyenyed VI. Eddig csak a Tátrából ismertük.

— contraHa Reut. — Detonáta VIII. Faunánkra új.

Psociis longicornis F. — Tusnád VIII.

1 F. Klapálek Bemerkungen über die Trichopteren- und Neuropteren-

Fauna Ungarn's. (Természetrajzi Füzetek. XXII, 1899, p. 429).
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Psocus bqmncíatus L. — Xagyenyed IX.

quaclrimaculaius Latr. — Igenpataka A'II.

Pierodela pedicularia L. — Nagyenj^ed VI, IX. 1902. évi szeptember

4-én nagy rajban szállongott az enyedi határhoz tartozó

csombordi berekben a Maros mellett. Eddig különben

csak Budapest vidékérl ismertük.

Caecilius flavidus Curt. — X^agyenyed VI.

Grapliopsocus cruciatus L. ^- Xagyenyed VI, IX--X.

Stenopsocus síigmaticus Imh. — Rákospalota VIII. Faunánkra új.

Perlidae.

Isogenus mihecula Xewm. — Xagyenyed V, Marosújvár V, Topánfalva

IV, Oláh-Lapád IV,'^ Retyezát VIII (1500—1900 m. ma-

gasságban), Radnai havasok VIII (1700 m. magasságig).

Perla maxiina Scop. — Xagyenyed V.

— marginata Paxz. — Aranyos-völgy : Alsó-Szolcsva VII, Re-

tyezát VIII (1650 m. magasságban).

— paliida GuÉR. — Igenpataka VIII.

— abdominalis Burm. — Gyilkos-tó VII, Fiuiiie VII, Sarajevo A'I.

Marshamea vitripennis Burm. — Igenpataka VII, Retyezát A^III.

— Selysi PiCT. — Xagyenyed III—VI. Faunánkra új.

Chloroperla grammatica Scop. — Xagyen^'ed VI, Igenpataka VI, Tus-

nád 'VII, Retyezát VII—VIII (1250—2000 m. magasság-

ban), Csepel VI.

— griseipennis Piot. — X^agj^enj^-ed VI.

— rivuloruin Pict. — Csorba-tó A^III. Faunánkra új.

Isopteryx torrentiiim Pict. — Igenpataka VI.

— apicalis Newm. — Budapest A^, Xagyenj^ed A^.

— fuscipennis Pict. — Csepel A"I. Faunánkra új.

Neplielopjteryx nehulosa L. — Xaayenj^ed III—lA", Oláh-Lápad III.

Taeniopteryx Risi AIort. — Xagyenyed lA^.

Capnia nigra Pict. — Xagyenyed III. A faunánkra új.

Leuctra geniciilata Steph. — Ruuk X. Faunánkra új. Hazája x\ngol-

ország.

Nemurella inconspicua Picx. — Ret3^ezát A'II (1150—2000 m. magas-
ságban).

Nemura laterális Pict. — Xagyenj^ed A", Retyezát A'II (1050 m. ma-

gasságban), Radnai havasok A^III (1300—1700 m.).

— variegata Oliv. — X'^agyenyed A^II-A^III, Retyezát A^III.

Protonemoura humeralis Pict. — Igenpataka A"II. Faunánkra új.

— fumosa Steph. — Igenpataka VII. Faunánkra új.



55

EphenieHdae.

Palingenia longicauda Oliv. — Xag3^enyed VIT.

Oligoneura rlienana Imh. — Xagyenyed 1911. A^II. 27.-én rajban.

— pallida Hag. — Xagyenyed VII.

Folymitarcys virgo Oliv. — Nagyenyed IX.

Ephemera lineata Eat. — Xagyenyed YII.

— clanica Mull. — Ditró VII, Túr V, Havas Gáld VIII, Igen-

jDataka VI, Plitvicza VII.

— glaucops PiCT. — Xagyenyed VII. Faunánkra új.

Potamanthus luteus L. -- Budapest VI.

HahropMebia modesta Ha. — Xagyenyed, Igenpataka IV. Déleurópai

.faj; hazánk faunájára új.

Caenis lacteUa Eaton — Rákos IX.

Baetis Ehodani Picx. — Xag^^enyed V—VII.

Cloeon dipterum L. — Xagyenyed VI. 23, Rákos VII.

Rhitrogena germanica Eaton — Igenpataka VI.

Ecdyums forcipula Koll. — Xjármez IX.

— insignis Eat. — Xyírmez IX.

Odotiata.

Sympdnim vulgaium L. — Xagyenyed IX, Radnai havasok VIII

(1300 m.)

— striolaiiim Charp. — Xagyen3'ed VII, XI, Remete (Aisó-

Fehér vm.) VIII.

— meridionale Selys. — Xagyenyed VII.

— sanguinemn Mull. — Xagyenyed VII—VIII, Alagyar-Bagó VII.

Crocoiliemis erythraea Brullé — Xagyenyed VII.

Lihellula depressa L. — Xagyenyed V, VII, Igenpataka VI, Tövis VII.

Leptetrum quadrimaculaium L. — Xagyenyed VI, Marosújvár V, Tus-

nád VIII.

OrtJietrum coendescens F. — Xagyszeben VII.

— brunneum Fonsc. — Xagyenyed, Fogaras VII.

Diastaiomma Caecüia Fourcr. — Xagj'-enyed VI, Igenpataka VII.

Aesíma vidgatissima L, — Xagyenj^ed VI, IX.

— flavipes Charp. — Xagyenyed IX.

Aesclina juncea L. — Xagyenyed IV.

— colnbercula Harr. {niixta Latr.) — Xagyenyed VII,

— affinis LiND. — Xag^^enyed VII.

— cyanea Mull. — Xagyenyed VII—IX.

— isoceles Mull. (rufescens Lind.) — Xagyenyed V—Vü.
Brachytron Hafniense MtJLL. — Xagyenj^ed V.

Agrioii splendens Harr. — Xagyenyed VII, Maros- Szt. -Király VII.

— virgo L. — Szászalmás VII, Tusnád VII.
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Plaiycnemis pennipes Páll. — Nag'3''enyed VI—Vli, Nyírmez VII.

Micronymplia pumüio Charp. — Nagyenyed VII.

Coenagrion pulchellum Lind. — Nagyenyed VII, Maros új vár V.

— puella Lind. — Nagyenyed VII, Marosújvár V.

Lestes Dryas Kirby {nymplia Selys) — Nagyenyed VIII.

— sponsa Hans. — Nagyenyed VIII, Magyar-Bagó VII.

Anapetes virens Charp. — Szin VIII.

— barbára F. — Radnai havasok VII (1300 m.).

Sympycna fusca Lind. — Oláh-Lapád VI.

Phryganeidae.

Neuronia reticuláta L. — Torda IV.

Phryganea striaia L. — Torja VII.

Lhnnophilidae.

Limnopliiliis rlwmhicus L. — Gyilkos-tó VII, Baláiibánya VII.

LimnopMlus flavicornis F. — Oláh-Lapád III.

— vitidtus F. — Kisjoest X.

— griseus L — Nagyenyed VI, Tgenpataka VII, Topánfalva VI,

Radnai havasok VII (1000 m.).

— stigma Curt. — Igenpataka X.

— bipunctaius Curt. — Nagyenyed X.

— hirsutus PiCT. — Nagyenyed IX.

Stenophylax stellatus Curt. — Igenpataka VIII, Runk X.
— luctuosus PiLL. ET MiTERP. — Igenpataka VI.

— mülennii Klap. — Retj^ezát VII—VIII (1500 m.).

Micropierna testacea Gmel. — Igenpataka VIII.

— nycterobia Mc Lachl. — Vlasko polje VII.

Halesus tesselatus Ramb. — Topánfalva IX.

— nepos Mc Lachl. — Pareng-havas VjII (1900 m.), Retyezát

VII—VIII (900—2000 m.).

CatacUce tenella Klap. — Retyezát VIII (800 m.).

Drusus discolor Ramb. — Retyezát VIII (1250—1650 m.).

— brunneus Klap. — Retyezát VIII (1400—2250 m.).

Ecdisopteryx guttata Pict. — Retyezát VIII (1200—2000 m.).

Leptoceridae.

Leptocerus annuUcornis Steph. — Nagyenyed VI, IX,

Triaenodes conspersa Curt. — Nagyenyed VII.

Setodes tineiformis Curt. — Nagyenyed VI.

— pundata F. — Szob VI, Radnai havasok VIII.

— viridis FouRCR. — Apahida VII.
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HydropsycMdae.

HydropsycJie pelUicidula Curt. — Nagyenyed VIII, Plitvica VII.

— guitata Píct. — Nag-yen^^ed VI—IX, Gjálkostó VIII.

— instabiUs Curt. — Székelyiidvarhely VII.

Pliilox)otamus variegaius Scop. — Retyezát VIII (1200—2000 m.).

Pledrocnemia conspersa Curt. — Retyezát VIII (2000 m.).

PolycentrojjHS múltiguttatus Curt. — Gyilkos-tó VIII.

HhyacopJiilidae.

Eliyacopliüa Mocsáryi Klap. — Retyezát VIII (800 m.).

— polonica Mc Lachl. — Retyezát VIII (1050—2000 m.).

— tristis PicT, — Radnai havasok VII.

Agapetus delicatulus Mc Lachl. — Xagyenyed VI. A faunára új.

Sialidae.

Bhaphidia nointa F. — Xagyenj^ed VI, Retyezát VIII.

— major Burm. — Xag'3"en3'-ed VI.

— opMopsis L. — Xagyenyed V—VI, Balánbánya VII.

— favipes ScHNEiD. — Havas-G-yógy VI—A^II.

— xanthosiigma Schumm. — Miriszló V, Tasnád VII.

Sialis lutaria L. Xagyenyed V. Czelna V, Igenpataka VI, Torda IV.

Panoi'pidae.

Panorpa alpina Ramb. — Nagyenyed V—VIÍ, Igenpataka VI, Oláh-

Lapád V, Topánfalva VI, Torja VII, Retyezát VIII (600—

1990 m.), Senjsko bilo VH.
— communis L. — Xagyenyed IV—V, Magas Tátra VIII, Relj'-e-

zát A'II—VIII (600 m.j, Radnai havasok VIE (1400 m.),

Miriszló VIII, Alsó-Orbó VI, Tusnád VII.

— vulgáris Imh. — Torja VII, Balánbánya VII, Növi VI.

— germanica L. — Nyírmez IX, Igenpataka VI, Alsó-Orbó V,

Retyezát VII (900 m.).

Bittacus tipularius F. — Retyezát VIII (600 m.) ,
nedves réteken

Nabis-okvQ. vadászgatva.

^yrmeleonidae.

Palpares libelhdoides L. — Zengg VII.

Acanthaclisis occitanica Vill. — Örkényi tábor VII.

Formicaleo tetragrammicus F. — Plitvica VII.

Megistojms hipunctatus Hag. — Nagyenyed VI.

Myrmecaelurus trigrarnmus Paul. — Csepel VII.
^

Myrmeleon formicarius L. — Visegrád VI.

— europaeus ]\Ic Lachl. — Nagyenyed VII—VIII.
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Ascalaphidae.

AscalajjJius hungaricus Ramb. — Nagj^enyed VI, Kis-Ludas VI.

JETemerobiidae.

Micromiis apMdivorus Schrnk. — Nao'3^enyed VII.

— variegatus F. — Nagyenyed V—VII, Miriszló VIII, Mag'yar-

Bagó IX.

Hemerobius elegáns Steph. — Oláh-Lapád V.

— micans Oliv. — Nagyenyed VII—VIII, Nyírmez IV.

Megalomus hirtus L. — Nagyenyed VI, Verespatak VIII, Torja VII,

Alsó-Szolcsva VII, Toroczkó VIII, Tusnád VIII.

Drepanopieryx plialaenoides Linn. — Nagyenyed VI, VIII, Kolozsvár

V, Toi^ánfalva X.

Chrysopidae.

Chrysopa viilgnris Sohneid. — Nagyenyed (IV—IX zöld szín, IX—III

vöröses-sárga), Bág3^on VIII, Miriszló VII, Remete (Alsó

Fehér vra.) VII, IgenjDataka VII, Radnai havasok VIII

(1400 m.j.

— perla L — Nagyenyed V—IX, Havas-Gyógy VI, Nyírmez
X, Alamor VI, Topánfalva VIII-IX, Miriszló VIII, Fels-

Orbó V, Tusnád VII, Szin VIII.

— aspersa Wesm. — Nagyenyed V, VII.

— formosa Brau. — Nagyenyed VII—IX, Vízakna VI.

— septempunctaia Wesm. — Nagyenyed V—VI, Rákos VII.

— Xjlujllochroma Wesm. — Rákos VI, Budaörs VII.

Chrysopa abhreviata Curt. — Nagyenyed VII, Tölgyes VII.

— -fíava Scop. — Nagyenyed VIII, Renete (Alsó-Fehér vm.) VII.

— flavifrons Brau. — Nagyenyed VI, IX. Fannánkra új.

A fent felsorolt állatok közül a legérdekesebb példányokat a

a Magyar Nemzeti Múzeumnak adtam át, gyjteményem pedig a

kolozsvári Ferencz József kir. Tudományegyetem birtokában van és

a legújabban gyjtöttek a nagyenyedi Bethlen- kollégium gyjtemé-
nyét gazdagították.

A II. nemzetközi rovartani kongresszus.

A második nemzetközi rovartani kongresszus, mely tudvalev-

leg f. évi augusztus hó 5— 10-ig ül össze Oxfordban, most küldötte

szét a részvételre való felhívást. Tekintettel a nagy érdekldésre itt

közöljük a felhívást h fordításban

:
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Az 1910. évben augusztus 1— 6-ig' Brüsszelben megtartott els

nemzetközi entomologiai kongresszus reiiiényen felül sikerült. Az

összes államok entomologusai, mind a teoretikusok, mind a prakti-

kusok, támogatták, nemkülönben több kormány és intézet is, melyek

ennek a tudománynak az orvosi tudományra és a mezgazdaságra

való nagy fontosságát végre kezdik belátni.

A tagok száma majdnem 400 volt és 300- on felül voltak azok,

kik az eladásokon hallgatókként vettek részt.

A tanácskozások eredménj^e két nagy nyolczadrét nag^^ságú

kötetben látott napvilágot, melyek közül az els az eladásokat és a

vitákat tartalmazza, a másikat pedig sok kiváló szakember értékes,

változatos tárgyú, részint tisztán entomologiai, részint mezgazdasági

irányú dolgozata tölti meg. A dolgozatokat tartalmazó kötet (515 lap,

27 tábla) most látott napvilágot s a tagok kezében vau. Az eladá-

sokat magában foglaló kötet rövidesen szintén meg fog jelenni.

Az els kongresszus határozata értelmében a második kon-

gresszus 1912-ben fog összeülni, a következk pedig ettl számított

minden harmadik évben, úgy, hogy a jövben a nemzetközi entomo-

logiai kongresszus a nemzetközi zoológiai kongresszus eltt egy

évvel lesz.

A II. kongresszus 1912 augusztus 5— 10-ig Oxfordban ülése-

zik Dr. E. B. Poulton tanár elnöklete alatt.

A fogadó bizottság tagjai a következk :

Dr. F. a. Dixey, elnök,

G. C. BouRNE, a zoológia tanára,

Dr. H. L. Bowman, az egyetemi múzeum kiküldötteinek titkára,

Dr. E. B. Poulton, a második kongresszus elnöke,

Geoffrey W. Smith, a Xew College tagja,

J. J. Walker, a londoni Entomologiai Társaság titkára,

H. Eltrixgham és

G. H. Grosvenor, titkárok.

Remélhet, hogy a fogadó bizottság az iskolákban (Colleges)

mérsékelt áron bocsáthat szobákat a kongresszus tagjainak rendel-

kezésére, de ezeket csak férfiak vehek igénybe.

A szállodák és az ajánlható lakások jegyzékét az árakéval

együtt, késbben küldjük meg.

A rendezés megkönnyítése céljából kívánatos, hogy a hölgyek

és urak, kik a kongresszuson résztvenni szándékoznak, ebbeli szán-

dékukat a végrehajtó bizottság ftitkárával lehetleg korán tudassák,

aki szívesen szolgál bvebb felvilágosítással.

A rendes tagok tagsági dija 1 font (25 korona) s ezért meg-

kapják az összes kiadványokat. A tagok családtagjai, hölgyek és

gyermekek, személyenként 10 sillinget (12 K 50 f) fizetnek s ezért
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ugyanazokban a kedvezményekben részesülnek, mint a rendes tagok,

csak a kiadványokat nem kapják meg.

Alapító tagok, kik egyszer s mindenkorra 10 fontot (250 koro-

nát) fizetnek be, a kongresszus kiadványait élethossziglan kapják.

Az alapítványok el nem költhetk-, csak a kamatok állanak a

végrehajtó bizottság rendelkezésére. Az alapítványok kezelését Hon.

N. Charles Rothschild és Dr. DA^lIBL Morris urak voltak szívesek

elvállalni.

Azokat, kik a kongresszuson résztvenni vagy dolgozataikat

elterjeszteni szándékoznak, felkérjük, hogy a mellékelt szelvényeket

töltsék ki, Írják alá s küldjék el a végrehajtó bizottság ftitkárának

a következ czimre :

Dr. Malcolm Burr, c/o Entomological Society of London,

11, Chandos Street, Cavendish Square, London, W.
A IL nemzetközi entomologiai kongresszus jDrogrammját kora

tavasszal fogjuk szétküldeni s azt hiszszük, hogy érdekességével sok

entomologust s az entomologiának sok barátját fogja Oxfordba von-

zani, kiket szinte örömmel fogunk itt üdvözölni.

A bizottság nevében

E. B. PoüLTON, elnök.

Malcolm Burr, ftitkár.

Adatok Simontornya bogárfaunájához.

Közli : PiLLicn Ferencz.

A millenniumi faunakatalógusban Simontornyáról még csak

1 bogárról történik említés, a Gnaptor spinimatms PALL-ról. E folyó-

irat XVII. és XVIII. kötetébeni felsorolt 715 faj és néhány fajvál-

tozat azonban már némi betekintést enged e nagyközség gazdag

bogárvilágába. Midn e közleményemben felsorolt bogarakkal a köz-

ség közelebbi határában immár 1168 fajt, 18 változatot és 15 eltérést

ismerünk és így Simontornya a bogarászatilag elég jól átkutatott

magyarországi községek számát szaporítja — ez Dr. Kaufmann
Ern úrnak köszönhet. Az útmutatásai révén gyjtöttem ugyanis

itt behatóbban a lefolyt két évben ; a küldött bogarak meghatározá-

sára, de fként a nagymennyiség rostált anyag tüzetes átvizsgálá-

1 Helyreigazítás : A XVII. kötet 157. oldalán alulról a 17. sorban

kimarad: „pulicaria F. IV 25". — A XVIII. köt. 8. old. kimarad: „Micras-

pis sedecimpunctata L. II "
; ebbl u. i. csak a v. 12-punctata fordul itt el. —

A XVIII. köt. 24. old. alulról a 6. sorban kimarad : „hieroglyphicus Laich. ab."^ —
A 25. oldalon pedig a alulról a 13. sorban „scutellaris" elé teend : „Phyl-

lobius".
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sara és az apróságok preparálására Dr. Kaufmaxx úr temérdek idt
szentelt. Az általa meghatározott bogarak névsora a következ

:

Carabidae. Lei s tus rufomargiuatus Duft. — Notioplii-
1 11 s rufipes CuET. — E 1 a p h r n s riparius L. — Dyschirius
chalceus Er., Bonellii Putz. — Bembidion lampros Hbst. v.

properans Stph., dentellum Thbg., ustulatum L., minimum F., octo-

maculatum Goeze. — Amblystomus metailescens Dej. —
p h n u s brevicollis Sérv. — Harpalus atratus Latr., hirtipes

Paxz., serripes Quens var. subchalybaeus Reitt. nov. var. — S t e n o-

1 p h u s teutonus Schrxk. — Acupalpus dorsalis ab. macula-

tus ScHAr.M. — Anthracus longicornis Schaum, conspulus Duft. —
Bradj'cellus barpalinus Sérv. — A m a r a plebaja Gyllh., simi-

lata Gyllh., consnlaris Duft. — A b a x ater Vill. — P t e r o s-

ticlius coerulescens L., interstinctus Sturm. — Platy ders
rufus Duft. — Calathus melanocej^halus L. — Olisthopus
Sturmi Duft. — Agonum impressum Panz., Thoreyi Dej. v. puel-

lum Dej. — L e b i a cj^anocepbala L., crux minor L., humeralis

Dej. — M i c r 1 e s t e r plagiatus Duft v. escorialensis Bris. —
Dromius agilis F. quadrimaculatus L., nigriventris Thoms.

Dytisciílae. H 3" p h y d r u s ovatus L. — II y b i u s ater Deg.,

obscurus Marsh. — R h a n t u s punetatus Geoffr., exoletus For-

ster. — Hj'daticus grammicus Grm.

Staphylinidae. Acrolocha striata Grav. — PhjMlo-
drepa floralis Payk. — Lathrimaeum atroceplialum Gyll. —
Oxytelus insecetus Grav., Saulc}^ Paxd. — Plat3''stethus
cornutus Grav. v. alutaceus Thoms. — B 1 e d i u s fracticornis Payk.,

dissimilis Er. — S t e n u s biguttatus L., stigmula Er., bupbthal-

mu3 Grav., formicetorum AIaxxh., latifrons Er, solutus Er., palli-

tarsis Steph. — Euaesthetus ruficapillus Lac. — Astenus
filiformis Latr , bimaculatus Er., angustatus Payk. — Paederus
limnopbilus Er. — M e d n ferrugineus Er. — Lathrobium
seutellare Nordm., brunnipes F., filiforme Grav., longulum Grav. —
D 1 i c a n biguttulus Lac. — Xautholinus tricolor F., dis-'

tans Rey. — Actobius cinerascens Grav. — Philonthus
aeneus Rossi, chalceus Steph., atratus Grav., concinnus Grav., mi-

cans Grav., fulvipes F., pullus Nordm. — Staphylinus mus

Brull., globulifer Geoffr. — Q u e d i u s ochripennis Mén., fuligi-

nosus Grav., dubius Heer, limbatus Heer. — Heterothops
dissimilis Grav. — M y c e t j) r u s longicornis ]SLLkl., splendidus

Grav., forticornis Fauv., splendens Marsh. — Tachyporus solu-

tus Er. — H y p c y p t u s seminulum Er. — H y g r n m a

dimidiata Grav. — Oligota pusillima Grav. — Brachida
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exigua Heer. — GjM^ophaena laevipennis Kr. -- Falagria
nigra Grav. — T a c h y u s a coarctata Er. — A t h e t a luteipes Er.,

vilis Er., angiistula Gyll., inquinula Grav., sordidula Er., pygmaea
Grav., parva Sahlb., fungi Grav. v. orbata Er., fuscipes Heer,

exilis Er. — Zyras Haworthi Steph., funestus Grav., linibatus

Payk. — Phloeopora corticalis Grav. — Gálodéra aethiops

Gravh. — 1 1 y o c a r a rubens Er. — c 3^ u s a procidiia Er, —
Oxj'poda lividipennis Maxxh., vicina Kr., haemorrhoa Maxxh.,

filiformis Redpb. — Stichoglossa semirufa Er. — Crataraea
suturalis Manxh. — Aleochara sparsa Heer, inconspicua Atjbé.

Pselaphidae. T r i m i u m brevicorne Reichb. — Euplectus
Karsteni Reichb. — B i b 1 p 1 e c t u s ambigaus Reichb., tenebrosus

Reitt. — A m a u r n y X Maerkeli Aab. — Batrisus formicarius

AuB. — B y t h i n u s biilbifer Reichb , macropalpus Aub., puncti-

collis Dexxy. — Pselaphus dresdensis Hbst. — Ctenistes
palpalis Reichb.

Scydmaenidae. E u t h i a scj^dmaenoides Stph. — C e p h e n-

11 i u m carpatliicum Saulcy, v. delicatulum Reitt. — X e u r a p h e s

geticus Saulcy. — S t e n i c h n u s pusillus Mull. — E u c n n u s

Wetterhalli Gyll., rutilipennis Mull.

Silphidae. N a r g u s brunneus Sturm. — C a t p s AVatsoni

Spexce, fuliginopus Er — Colon angulare Er. — P h s p h u g a

atrata L.

Liodidae. C 1 e 11 i s immuuda Sturm. — A m p h i c y 1 1 i s

glóbus F. — A g a t h i d i u Dl laevigatum Er.

Trichopterygidae. Nossidium pilosellum Marsh. — P t i-

lium minutissimum Web., caesum Er., exaralum Allib.

Histeridae. H i s t e r carbonarius Hoffm., cj[uadrJnotatus

ScRiBA. — Sajírinus semistriatus Scrica v. asphaltinus Hochh. —
A c r i t u s minutus Hbst.

HydropTiiUdae. Helophoras aqaaticus L., brevipalpis

H }'• d r a e n a palustris Er. — Spercheus ernarginatus Schall. —
Berosus spinosus Stet., signaticollis Charp. — Philydrus
'4-puuctatu3 Hbst., bicolor F. — C y m b i d y t a marginella F. —

Coelostoma orbiculare F. — S p h a e r i d i 11 m bipustulatum F.

V. marginatum F. — e r c 3^ n ustulatus Pkeyssl., p3'-gmaeus

III. — Megasternum boletophagum ]\L\rsh.

Cantharidae. C a n t h a r i s haemorrhoidalis F. — R a g 0-

n y c h a clongata Fall., atra L. — D r i 1 u s concolor Ahr. —
Axinotarsus ruficollis Ol. — Dasytes niger L., aeneiventris

KüsT. — Danacaea marginata Klst.

CleHdae. Tillus unifasciatus F. — Xecrobia violacea L.

Byturidae. Sátor istyea ]SIescliniggi Reitt.



63

Kitidulidae. m o s i t a discoidea F. — X i t i d u 1 a carnaria Ij.

Cryptophagidae. T e 1 m a t o i3 h i 1 u s sparg'anii Ahr., brevi-

collis AüB. — A t m a r i a gutta Steph., atricapiUa Steph., peltata

Kr., fuscipes Gyll., ruficoriiis Marsh. — Ephistemus globulus

Patk. V. dimidiatus Sturm.

Erotylidae. D a c n e bipustulata Thnbg.

Phalacridae. Phalacrus fimetarius F., v. Humberti Ryl. —
Stilbus testaceus Paxz.

Lathridiidae. L a t h r i d i u s angusticoUis Gyll. — E n i c-

m u s rugosus Hbst. — Cartodere ruficollis jVIarsh. — M e 1 a n-

p b t h a 1 ni a transversalis Gyll., fuscula Gyll., trnncatella Maxxh.

Mycetophagidae Mj^cetophagus quadripustnlatus L.,

quadriguttatus Mull. — Lit árgus connexus Geoffr.

Sphindidae. A s p i d i jo h o r u s orbiculatus Gyll.

Cisidae. C i s setiger Mell., micans F., hispidus Gyll. —
E n n e a r t h r n affine Gyll.

Colydiidae. C 1 3^ d i u m elongatum F. — C I b i c 11 s mar-

ginatus Latr.. — Diodesma siibterranea Dup.

Coccinellidae. Auisosticta 19-punctata L. — H a 1 y z i a

sedecimguttata L. — Cbilocorus bipustulatus L. — P u 1 1 11 s

haemonhoidalis Hbst. — Stethorus punctillum Ws. — R b i z 0-

b i n s litura F. — C c c i d u 1 a' rufa Hbst.

Dryopidae. Dryops pilosellus Er.

Heteroceridae. Heterooerus fenestratus Thxbg.

Dermestidae. DeriQ estes tessellatus Ek. — A 1 1 a g e n u s

piceus Ol.

Byrrhidae. B jmt h u s pustulatns Forst. — Syncalypta
spinosa Rossi.

Elateridae. B r a c b y 1 a c n murinus L. — Selatosomus
bipustulatus L., depressus Germ. — S y n a p t u s filiformis F. —
Adrastus rachifer Geoffr. — Cardiophorus rufipes Geoffr.,

nigerrimus Er. — Melauotus teuebrosus Er. v. cinerascens

KüST. — E 1 a t e r cinnabarinus Esch. — L i m n i u s minutus L.,

parvulus Paxz.

Encneniidae. T r i x a g u s elateroides Heer. — Drapetes
biguttatus PiLL.

Buprestidae. Antbaxia cichorii Ol., inculta Germ. --

A c m a e d e r a ílavofasciaía Pill. — Coraebus lampsanae Box.

— Agrilus angustulus Fll., laticornis III., byperici Crtz. — C y-

1 i n d r m r p b u s sububformis Maxmh. — T r a c h y s troglodytes

Gyll.

Ptinidae. P t i u u s coarcticolbs Sturm, brumieus Dltt., per-

plexus Rey, Edmuudi Ab., pilosus ^íüll.
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Anobiidae. H e d o b i a imperialis L. — A n o b i u m strlatum

Ol. — Oligomerus Reyi Bris. — Xyletinus ater Panz.

Oedemeridae. Sparedrus testaoeus Andersoh. — I s c h n o-

m e r a coerulea L. — Oedemera flavescens L,, virescens L.,

liirida Marsh.

Pythidae. Rhinosimus planirostris F.

HylopMUdae. Hylophilus populneus Panz., pruinosus Ksw.

3Ieloidae. e n a s crassicornis Fl,l.

3Iordellidae. M o r d e 1 1 a fasciata F., aculeata L. — Mordéi-
1 i s t e n a laterális Oliv., parvula Gyll.

AUecuUdae. H y m e n a 1 i a rufipes F. — Gonodera murina

L. — Mycetochara lineáris III. — Ctoniopus sulphuripes Germ.

Tenebrionidae. P 1 a t y d e m a violacea F.

Cerambycidae. Lep túra livida F., erratica Dalm., melanura

L. — Stenopterus ílavicornis Küst. — Cerambyx Scopolii

FüssL. -- Purpuricenus Kaehleri L. — Plagionotus ar-

cuatus L.. floralis Páll. — Clytanthus figuratus Se. — A n a-

g 1 y p t u.s mysticus L. — D o r c a d i o n aethiops Scop. — H a p 1 o-

c 11 e m i a nebulosa L. — Agapanthia villosoviridescens Deg.,

violacea F. — P h y t o e c i a rufimana Schrank, epliippium F., cy-

lindrica L.

ChrysomeUdae. D o n a c i a simplex F. — Orsodacne
lineola Panz. — L e m a lichenis Voet. — GyEandrophthalma
cyanea ¥., affinis Hblw., xanthaspis Germ. — Cryptocephalus
bipunctatus L., Scbáfferi Schrank, flavipes F. — P a c h n e p h o r u s

pilosus Rossi — Chrysomela polita L. — Prasocuris
phellandrii L

,
junci Brahm. — Phaedon pyritosus Rossi, cochlea-

riae F. — Phyllobrotica adusta Crbutz. — L u p e r u s niger

GoEZE. — Lochniaea crataegi Forst. — G a 1 e r u c e 1 la calma-

riensis L. — Chalcoides fuívicornis F. — Ohaetocnema
conducta Motsch , meridionalis Foudr., confusa Boh., Mannerheimi

Gyll. — Psylliodes napi F. — Phyllotreta ochripes Curt.,

undulata Kutsoh. — Aphtliona cyparissiae Koch, pygmaea
KuTSOH. — Longitarsus obliteratus Rosh., pratensis Panz.,

exoletus L. — Dibolia Försteri Bach. — Sphaeroderma
rubiduni Graells. — Hispella atra L. — Cassida viridis L.,

sanguinolenta Mull., vibex L.

Lariidae. L a r i a rufimana Boh., nubila Boh. — B r u c h i-

dius marginalis F., imbricornis Panz., cisti F.

Anthribidae. U r o d o n suturalis F., rufipes Oliv. — T r o p i-

deres niveirostris F.

Curculonidae. t i o r r h y n c h u s fullo Schrank. — P h y 1-

1 b i u s incanus Gyll,. pomonae Ol. — Polydrosus sericeus
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ScHALL., cervinus L., tereticoUis Deg., picus F., pterygomalis Boh.,

viridicinctus Gyll. — Sciaphobiis squalidus Gyll. — S c i a-

p h i 1 u s asperatus Bonsd. — Brachysomus hirtus Boh., echi-

natus Bonsd. — Barypithes Chevrolati Boh. — S t r o p h o s o-

m u s melanogrammus Forst. — S i t o n a puncticollis Steph., hispi-

dulus Hbst. — Trachyphloeus ventricosus Germ. — L i x u s

elong-atus Gobze. — L a r i n u s obtusus Gyll. — Alophus trigut-

tatus F. V, Vau Schrank — Phytonomus punctatus F., adsper-

sus F., plantaginis Deg. — Erirrhinus festucae Hbst. — D o-

rytomus flavipes Panz., affinis Payk., melanophthalmus Payk. —
Sraicronyx jungermanniae Reich. — B a g- o u s Frivaldszkyi

TouRN., clandicans Boh., arg'illaceus Gyll. — Echinocnemus
efferus Faust. — Acalles echinatus Germ. — Stenocarus
cardui Hbst., fuliginosus Marsh. — Cidnorrhinus 4-maculatus

L. — Coeliastes lamii F. — Homorosoma Speiseri Frtv. —
A m a 1 u s haemorrhous Hbst. — Rhinoncus bruchoides Hbst. —
Phytobius comari Hbst., granatus Gyll. — C e u t o r r h y n c h i-

d i u s troglodytes F. — C e u t o r r h y n o h u s posthumus Germ.,

austriacus Bris., arquatus Hbst., albovittatus Germ., punctiger Gyll.,

obsoletus Germ., faeculentus Gyll., napi Gyll., syrites Germ., assi-

milis Payk., nanus Gyll,, quadridens Panz., picitarsis Gyll., sulci-

collis Payk., scapularis Gyll. — Poophagus sisymbrii F. —
B a r i s atramentaria Boh., timida Rossi, angusta Brull., janthina

Boh., lepidii Germ., chlorizans Germ. — Balaninus venosus Grav.,

glandium Marsh. — Balanobius crux F., salicivorus Payk, —
Anthonomus pedicularius L. — T y c h i u s flavicollis Steph.,

haematopus Gyll., junceus Reich., meliloti Steph., picirostris F.,

cuprifer Panz. S i b i n i a sodalis Germ. — Orchestes avellanae

DoNOV., pratensis Germ., stigma Germ. — M e c i n u s janthinus Germ.

— Gymnetron Schwarzi Letzn., labile Hbst., pascuorum Gyll.

V. bicolor Gyll., rostellum Hbst. v. stimulosum Germ., melanarium

Germ., villosulum Gyll., tetrum F. v. subrotundatum Reitt. —
. M i a r u s fuscopubens Reitt., campanulae L. — C i o n u s hortula-

nus Geoffr., ungulatus Germ, — Nanophyes marmoratus Goeze.

M a g d a 1 i s cerasi L. — A p i o n corniculatum Germ., pomonae F,,

craccae L,, ourvirostre Gyll., dispar Germ., rufirostre F., seniculus

Kirb,, nigritarse Kirb., malvae F., violaceum Kirb., Curtisi Steph.,

tenue Kirb., loti Kirb, — Rhynchites cavifrons Gyll,, aeneo-

virens Mrsh., auratus So. — Byctiscus betulae L. — Attela-
b u s nitens Se.

Nemonychidae. N e m o n y x lepturoides F.

Ipidae, Pteleobius vittatus F. — Xylocleptes bispinus

DuFT. — Xyleborus monographus F.
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Scarábaeidae. Trox hispidus Laich. — Oxyomus silves-

tris Se. — Aphodius plagiatus L. ab. immaculatus Trre, mer-

darius F., punctatosulcatus Sturm, luridus F. — Onthophagus
taurus V. capra F., fracticornis Preyssl. — H o m a 1 o p 1 i a ruricola

F. — A n i s p 1 i a cj'athigera Se. — C e t o n i a aurata L. ab. pi-

lio^era Muls.

Az esztergomi ürgefészkek bogárvilága.

Irta : Bokor Eleméé.

Esztergom város déli szélét kis terjedelm szántóföldek, homo-

kos szlk, nedves legelk övezik, melyeket minduntalan a Pilis-

hegyek kifutóiból a Duna felé húzódó \dzerek s részint magas gátak

közé szorított patakok hasítanak keresztül. A nedves, mocsaras föl-

deket kivéve mindenütt tanyázik itt az ürge. Földalatti lakása építé-

sére leginkább olyan helyeket választ, a hol nem igen háborítja t
a földmvel gazda. Ilyenek a szántóföldek szélei, a legelök és fleg

a töltések falai, valamint a vízgátak küls oldalai. Itt tökéletes biz-

tonságban érzi az ürge magát s ezért legsrbben is éjjíti földbe

vájt lakását.

Lakába két út vezet. Az egjdk ferdén lefelé, mintegy másfél

vagy két méternyi hosszúságban, a másik meg csaknem merlege-

sen. Az elbbin át rendes viszonyok közt jár-kel az ürge, az utóbbit

fenyeget veszély esetén használja. A két út között, de a merleges
lyukhoz közelebb, kb. egj m. mélységben, egy tágabb üregben ta-

lálható az ürge fészke. Yaczkát fbl, szalmából, vagy finom kóróból

készíti, a mi építanyag éppen útjába akad. Egy alkalommal hosszú.

sápadt szíklevelekre kicsirázott fmagot is találtam az egyik fészek-

ben. Az összefonnyadt, puha fj)árna nemcsak kellemes nyughelyet

ad az ürgének, hanem eg\'szersmind tanyát és táplálékot nagyszámú
rovarhadnak, melyek mindig oda sereglenek, a hol b az eleség és

nem kell érte sokat fáradni.

Xem minden fészek bogárvilága egyforma, gj nem a fajok-

ban, mint mennyiségben sem. Vannak ürgevaczkok, melyekben atká-

kon kivül mit sem lehet találni, másokban csaknem hemzsegnek a

bogarak. Sok függ a fészek nagyságától, az építanyag minségétl,
a talajviszonyoktól, fleg azonban a talaj nedvességétl. A hol az

ürgebolha nagy számmal él, ott úgy tnt fel nekem, nnntha igen

gyér lett volna a bogárélet, persze, hogy ezt megállapíthassuk, még
számos megfigyelésre lesz szükségünk. Vannak fajok, melj^ek az

egyik fészekben nagy számmal laknak, a többiekben pedig csak

egyes példányokban találhatók vagy egyáltalában hiányoznak. Az
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sz második felén számos oly bogár, melynek az ürgevaczokban

különben nincs mit keresnie, húzódik meg itt télre. Innen magya-

rázható, miért e tarka sokaság s hogy a kirostált fajoknak miért

több mint a fele csak egyes példányokban kapható.

A múlt év szén kell számú mnnkás állott rendelkezésemre s

így mintegy három tuczat fészket tudtunk kirostálni. Ha a két be-

járattól kiindulva egymás ellen ásunk, rá kell a fészekre bukkannunk,

mely aztán az ásó segítségével az alatta lev földdel együtt kiemelve

a rostába jut. A ki egyedül dolgozik, kezdje meg a merleges lyuk-

nál az ásást, talán kevesebbet fárad s ha nehéz munkája után fé-

szekre még sem akadna, úgy próbáljon a bogárgyüjt ernyedetlen

szorgalmával egy új ürgelyuknál szerencsét.

Az alábbiakban a múlt év szén az esztergomi ürgefészkekbl

rostált bogárfajokat szándékozom felsorolni. A fajok megnevezését

Csíki Ern, Bernhauer Max és Breit József urak eszközölték.

Carahidae :

Tachys bistriatus Duft.

Harpalus distinguendus Dupt.

Acupalpus meridianus L,

Calathus erratus Sahlb.

— mollis Marsh.

Brachynus crepitans L.

— explodens Duft..

Stapliylinidae :

Acrolocha striata Grav.

Omalium rivulare Payk.

— caesum Grav.

Oxytelus rugifrons Hochh.

— Saulcyi Pand.

Platystethus cornutus Grav.

Stenus Erichsoni Ryb.

Ast«nus filiformis Latr.

Paederus Baudii Fairm.

Stilicus orbiculatus Payk.

Medon melanocephalus F.

Leptacinus batychrus Gyll.

Xantholinus punctulatus Payk.

— angustatus Steph.

Neobisnius procerulus Grav.

Philonthus concinnus Grav.

— debilis Grav.

— longicornis Steph.

— sordidus Grav.

— spermophili Ganglb.

— Scribae Fauv.
•— ventralis Grav.

— vernalis Grav.

— nigritulus Grav.

Quedius ochripennis Mén.

Heterothops nigra Kr,

— dissimilis Grav.

Conosoma pubescens Grav.

Tachynus coliaris Grav.

Oligota pusillima GrAv.

Falagria sulcata Payk.

— nigra Grav.

— obscura Grav,

Atheta melanocera Thöms.

— angusticollis Thoms.

— amicula Steph.

— paradoxa Rey.

~ sordida Marsh.
— analis Grav.

Astilbus canaliculatus F.

Oxypoda filiforrais Redt.

Aleochara sparsa Heer.

Pselaphidae :

Eu23lectus sanguineus Denny,

— sig'natus Reiohb.
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Scydmaenidae :

Euconnus fimetarius Chaud.

— pubicoUis MüLL.

Scydmaenus tarsatus Mull.

SüpMdae :

Catops fuliginosus Er.

— chrysomeloides Panz.

Ptomaphagus sericatus Chaud.

Clamhidae

:

Clambus punctulum Beck.

Corylophidae :

Sacium brunneum Bris.

Arthrolips piceus Comolll

Sericoderus laterális Gyll.

Tridiopterygidae :

Ptenidium myrmecophilum
MOTSCH.

Nephaiies Titán Newm.
Trichopteryx Montandoni Allib

— atomaria üeg.

— sericans Heer.

Histeridae :

Hister purpurascens Hbst.

— neglectus Germ.

— carbonarius Hoffm,

— corvinns Germ.

Acritus minutus Hbst.

Nüidulidae :

Meligethes brassicae Rbitt.

Cucujidae

:

Monotoma quadrifoveolata Aüb.

— brevicoUis Aub.

— bicolor Villa.

Cryptophagidae

:

Cryptophagus Schmidti Sturm.

Atomaria ruficornis Marsh.
— analis Er.

Lathridiidae :

Cartodere eloiigata Curtis.

Melanophthialma truncatella

Mannh.

Mycetophagidae :

Typhaea fumata L.

Cisidae :

Ennearthron affine Gyll.

Endomychidae

:

Sphaerosoma punctatum Reitt.

GoecinelUdae :

Coccinella 10-punctata ab. 10-

pustulata L.

Propylaea 14-punctata ab. tet-

ragonata Laioh.

— — ab. conglobata

Elateridae :

Drasterius bimaculatus ab. fenes-

tratus KüsT.

Anthicidae :

. Formicomus pedestris Rossl

Anthicus floralis L.

— hispidus Rossi.

— antherinus L,

— bifasciatus Rossl

Tenehrionidae

:

Opatrum sabulosum L.

Chrysomelidae :

Aphthona cyanolla Redtb,

Hypocassida subferruginea

SCHRANK.

CurcuUonidae :

Sitona crinita Hbst.

Thylacites pilosus F.

Phytonomus nigrirostris F.

Ceutorrhynchus pleurostigma

Marsh.

Tychius picirostris F.

Scarabaeidae :

Oxyomus silvestris Scop.

Aphodius inquinatus Hbst.

Összesen 102 faj!
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Bogarászati kaland Horvátországban.

Ii'ta BiEó Lajos.

Úgy 1893 táján sokat kalandoztam Horvátország- félrees vidé-

kein, odalent Lika-Krbava megyében, abban a zugban, a mi oda van

ékelve a tenger, Dalmáczia és Herczegovina közzé. A szakadékos

Velebit hegyi erdit és barlangjait bújtam. Xem tudta még akkor

senki, mert még nem szóltam róla teremtett léleknek, hogy én csak

testileg járkáltam idehaza, a lelkem, minden gondolatom a Föld túlsó

oldalán járt, az serdkben, más világtájon. Akkor még nem is gon-

doltam Ujguineára, Közép-Amerika volt akkor az ideálom. Mikor

megyek oda, hogj" jutok oda, azt még nem is sejtettem, de hogy
oda eljutok, abban bizton hittem. Készültem is hozzá ersen. Nem
azon aggódtam, ami az én helyzetemben a legnagyobb akadály volt.

hogy pénzem egy csepp sincs, hanem attól féltem, hogy nem lesz

oda elég bátorságom és hogy nem tudom majd eléggé elbírni a nél-

külözéseket. Már meglaktam magánosan jó egy hétre a Tátrában a

bélai Vöröstó és Kéktó szikláit, ahol a pásztorok azt a hírt terjesz-

tették el rólam, hogy ott bujkál egy bolond angol, a ki ott akar ok-

vetlenül pisztrángot fogni. De hát itt még volt magammal ennivalóm,

a próba tehát könnj^ volt. Azután a Retyezát rengetegeibe vontam
meg májamat, ide már ennivalót se vittem, számítottam a borókára,

meg az én extra-vadembereimre, a pásztorokra : de a borókára nagy
konkurrenciát csaptak a rigók, a pásztorok pedig, szeptember lévén,

már levonultak a nyájakkal, így hát a próbahetet a bükkmakkon
húztam ki, az igaz, hogy oh^an eredménynyel, hogy lejövet, Buda
Ádám vendégszeretete mentett meg az éhenhalástól. Azonban az

erdkben nem tudtam félni megtanulni. Úgy voltam, mint az egy-

szeri jogász, aki a világot csak jogalanyoknak és jogtárgj'aknák
tekintette, én pedig a rengetegben nem félelmetest láttam, hanem
csak jó vagy nem jó bogárgyjthel3"eket.

Ha már nincsen semmi ijeszt a föld felett, úgy gondoltam,

majd találok a föld alatt. Odalent a Velebitben sok a karsztlj^uk, a

búvópatak, barlang, majd az lesz a bátorságom próbája ! Aztán meg-
találom ott a vadembereket is, horvát testvéreinket, akik ellenségei

a magyarnak, tán még emberevk is, sülve vagy fzve megesznek
mindennap egy pár mag^^art !

Szegény jó horvát testvéreink I Ö beunök is bizony nagyot
csalódtam ! Hiszen nem mondom én, hogy azok, akik újságot olvas-

nak és politizálnak, nagyon szeretnek bennünket. De a nép, az isten-

adta nép, az bizony nem igen olvas és épen nem gylölködik. Se-

hogy se akartak beválni vadembereknek, ahogy pedig én jobb sze-
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retteni volna, — akkor. Inkább még k nézhettek engem annak,

mikor estenden szívesen hívtak házukba, hogy ott aludjam, ne a

szabadban. De hát k nem állottak a hel3"zet magaslatán, nem tud-

ták, hogy én Amerikát játszottam és nélkülözni tanulok. Megtöltöt-

tem a hálómat illatos zsályával, az volt a vánkosom a Paliurus bok-

rok közt s álmodtam rajta exotikus tájakról és felfedezend új

bogarakról. Olyan illatos ágya csak nagyon nagy úrnak és nagj^on

szegény embernek lehet.

Xem tudom én már, hány napig mentém Carlopágótól Goszpicsig,

olyan távolságra, hogy egy nap alatt kénj^elmesen oda gyalogolhattam

volna. Mert az egy fol^'tonos g3áíjt kirándulás volt. Rostáltam és ott

mindjárt ki is válogattam, azzal pedig jól el lehet tölteni az idt.

Arrafelé bizon}'- nem igen járt turista, a gyalogoló nadrágos

embert a falukban a házakból sokszor elkiabálják azzal a hívással:

„Csekájte májszter?" Vándorló mesterembernek nézik. Próbáltam én

megmagyarázni az én horvát tudományommal, mely abból az egy

szóból állt : Zbogom. Internaczionális kifejezéssel is igyekeztem fel-

világosítani, hogy holmi professzorféle volnék. Ez volt a vesztem.

Arrafelé professzornak a vándor óráslegények tituláltatják magukat.

Xem is kérdeztek azután, hanem csoportosan hozták ki nekem az

órák fajait, hogy megigazítsam. Megadtam magamat sorsomnak, lettem

órás. Nagyító üvegem és csipeszem volt hozzá. Itt kisrófoltam, ott

besrófoltam s végül jelnyelven tudattam, hogy ol^^an rossz, hogy
nem lehet rajta segíteni. Akadt otyan bolond óra is, hogy járni indult

a piszkálgatásra, azért fizettek is egy pohár bort. Sohse tudtam addig,

hogy olj^an könny az órásmesterség !

Goszpicsban két hivatásos bogarász is lakott akkor, az egyikre

már nem emlékezném, ha nem emlegette volna annjüt a róla elneve-

zett Otiorrliynclms Seqaensiit, az dicsségét. A másik Dóbiás Ferexcz,

azóta is régi jó barátom. Hiszen szívesen fogadtak k, adtak is szí-

vesen mindegyik ottan honos jellemz fajból, amirl mondtam, hogy
nekem még nincsen. El is vezettek az u. n. jó bogarászhelj'ekre, de

tudja isten miért, azok a kirándulások mindig igen szegényesen

ütöttek ki ! Hiában, Goszpics környéke nSigyon szegényes, a jó fajok

távolabbi helyeken élnek

!

Nem ismerném a magam fajtáját, a bogarászokat, ha még ezen

se tudnék segíteni. Egyik reggel hárman együttes kirándulást ter-

veztünk, de az utolsó pillanatban ürügyet kerestem, hogy vissza-

maradjak. Magától értetdik, hogy messzirl utánuk mentem. Oldalt

egy kopár hegyoldalról beláttam a Lika-folyó partján azt a bokros

helyet, a merre eltntek, s láthattam, mikor jöttek haza. Ezután aztán

egyszerre gazdagabb lett Goszpics bogárfaunája, de k se titkolóztak

tovább. Ámbár csak most vallom meg, hogy meglestem ket.
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Goszpicstól befelé a Lika jobb partján lev heg-ységben több

barlang van, a melyeket már átkutattak Dóbiásék. Különösen arra a

barlangra pályáztam, a meljakben a ritka ÁnopMlialmus Eurydice tar-

tózkodik, mert ebbl addig csak két darab került el. Dóbiás meg is

magyarázta, hogy a barlang vége táján, ahol a víz lefolyik, azon a

tájon él. Magyarázata után a barlangot vezet nélkül is megtaláltam.

A barlang nem nagy, egyszer, hosszú pinczeszer folyosó, oldalain

látszik, hogy a küls es mindenütt belefolyik, de akkor épen száraz

volt. A vége felé volt egy méternyi forma mélyedés, a melyben ned-

vesség volt, még gondolkoztam, hogy ne ugorjak-e bele, hogy ott

keressem. De mégse akartam besározni magamat, hát nem ugrottam

bele. Bizony nagy szerencsém volt, hogy nem tettem. Pár hét múlva

a hegyekrl visszajövet, újra idejöttem, akkor már ezen a helyen

mély karsztlyuk tátongott, mert egy zivatar vize lemosta a beduga-

szoló ágakat és a rárakodó iszapot. Meglehet, hogy engem se bírt

volna el és odavesztem volna. Bizony megborzadtam, mert borzasztó

sírból menekültem meg. De azért jó helyre jöttem, a föld alatt meg-
tanultam félni. Többé nem hivalkodom bátorságommal.

Jó, hogy ezt csak visszafelé jövet vettem észre, mert lehet,

hogy elvette volna a kedvemet több más barlang meglátogatásától.

Pedig némelyik körülményesen ment. Egyikbe a falu elöljárója nem
akarta megengedni a bemenést, mert abba veszélyes fojtó gáz van,

nem is mer bemenni senki. Hiába bizonyítgattam, hogy mészkbar-
langokban nem lehet fojtó gáz, de meg boton letartott gyertyával

meg is lehet errl bizonyosodni, de hát még sem engedett. Annyit

megengedett, hogy a nyílását megnézzem. Az ellenkez végén hagy-

tam el a falut, azután megkerültem, estére mégis odajutottam s benne

meg is háltam. Szép és nagy barlang, volt is benne vak bogár, de

csak olyan, mint többi másban.

Innen a Velebit legmagasabb hegyeire, a Monté Santora és

Vaganski Vrhre mentem fel, melyeknek gerincze képezi Dalmáczia

fell az ország határát. Azalatt a 8—10 nap alatt, míg ott idztem,

bizony sok zápor áztatott, de jó meleg ágyat vetettem a lehullott

lombokból, melyek a takarót is szolgáltatták. Eleinte rosszul esett a

nedves ágy, de késbb hozzászoktam, még az alám folyó esvíz se

rontotta el az álmomat.

Visszajövet, Goszpicsban útitársamul szegdött Dóbiás Ferencz

barátom is, hogy együtt járjuk be a Perusicz falu határában lev
barlangokat, hármat vagy négyet. Természetesen gyalogszerrel róttuk

az odáig vezet utat. Most aztán nekem volt alkalmam mulatni Dó-
BiÁsoN, visszaadni neki azt a kölcsönt, hogy sokszor kinevetett engem
az én órásmesterségemmel. Minden szembejöv paraszt azzal a kér-

déssel szólított meg : Csekájte májszter ? Még nagyobb volt az elég-
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tételem, hogy haragudott érte, hogj'- nem látják meg benne az

urat és összeveszett velük, lévén neki a horvát második anyanyelve.

A szegény paraszt pedig nézett, mint aki nem érti, hogy miért lehet

ezért neheztelni. Elttem meg azzal mentegette magát, hogy fenn

kell tartani a paraszt eltt a respektust. Én meg még jobban izgat-

tam avval, hogy ha jött egy horvát, elre kiáltottam, hogy vigyázzon

a respektusra

!

Perusicz tipikus balkáni építés falu, néhány kilométernyi

hosszú, egymástól messze es házakkal, mint az alföldi tanyákon.

Útitársamat is megvigasztalta a vendégls, hogy délre nj^árson sült

malaczpecsenj^e lesz. Ez sokat ígér annak, a ki kóstolta már, hogy

milyen pompásan esik a nyárson egészben sült bárányhús, a hogy

arrafelé készítik. Délig meg is jártunk egy barlangot, melyben ros-

táltunk is, mert abban valimi barlanglakó Homaloia nagy számban

él. Jó távol a vendégltl állott egy árnyas csr, a hol a rostált

anyagot szemelgettük. Látunk egy úrformát a vendéglhöz jönni,

kevés id múlva a vendégl eltt állani. Majd jön a vendégls alá-

zatosan, be-szél valamit horvátul, mire Ferexcz barátom boszúsan

pattogva felel, a vendégls újra lemegy és visszajön, mire még mér-

gesebb válaszszal tér vissza üzenetküldjéhez. Talán megint a res-

pektus forog veszedelemben ? Xem, hanem a jegyz jött ide hús-

^dzsgálatra és azt üzente fel, hogy menjünk le hozzá, meg akarja

kérdezni, hogy kik vagyunk és mit csinálunk itt ? Hát azt a választ

kapta kétszer is, hogy onnan ép annyi az út, mint innen oda ! Szó-

val a respektus megmaradt.

A barlang sötétjében észre se vettük délután, hog}^ már estefelé

jár az id, minket is a szorgalmas keresésbl csak a malaczpecsenye

második felvonása bíztatott arra, hogy már hazamenni tanácsos. Jó

magam még egy kicsit visszamaradtam, mikor egyszerre barátom

aggódó kiabálása hívja többszörösen nevemet. Xagy igyekezetemben

egy mellékkijáróba tévedtem, ahonnan alig tudtam kibontakozni a

hokisok közül, a folyton hangzó hívószó után. Megnyugvással látom

barátomat egy pár békességesen áUó emberrel izgatottan beszélni.

Tán megint a respektus ? Persze, hogy az, de most már igazán ve-

szedelemben, mert két csendr állott feltzött szuronynj^al, hogy
minket azonnal a községházához kísérjen.

DóBiÁs barátom dühös volt, én meg örültem, mert képzeletem-

ben már láttam a nevemet a fvárosi lapok hasábjain, mint a hazafiság

mártírját, a kit a vad horvátok magyar voltáért megkínoztak, vagy

„hivatalos hatalommal való visszaélés" útján bántottak. íme, itt a

dicsség útja, néhány nap múlva a két magyar hazában hangoztatják

nevemet ! Tudom én, láttam én, hogy így szerzik a hírnevet

!

Hát mentünk, mert menni kellett. Útközben azonban arra igye-
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keztem rábeszélni barátomat, hogy most már a jeg3'^zvel engem
hagyjon beszélni, mert , amilyen „temperamentumos", még bajba

kever bennünket.

Aztán jött a hivatalos kihallgatás. Kik vagyunk ? Csak boga-

rakat fogunk és nem tördeljük a cseppköveket ? Nem keresünk el-

rejtett kincseket s nem forgatjuk fel a barlangokat ? Tudományos
czélból kutatnak ? Akkor legyen szerencsém egy kis vacsorára, ha

már nem akartak hozzám jönni másképen !

Kinyílt a szomszéd ajtó, látszott a terített asztal s mellette a

mosolygó háziasszony.

És most mindenki azt gondolja, hogy ez a kaland mulatságo-

san végzdött és nincs benne tragikum. Dehogy nincs. Oda lett az

én hazafiúi mártíromságom és vele kiérdemelt dicsséges hírnevem !

Nincs a teremtésben vesztes, csak én !

Különfélék.

3Iennyi bogarat írnak le éveiiként ? — Érdekes tudni, hogy
az egész földkerekségen milyen munkát végeznek a bogarászok, a

mirl az újabb évi jelentésekbl, az angol „Zoological Record" és a

német „Archív für Naturgeschichte"-bl elég tiszta képet nyerhe-

tünk. A német jelentésben, melybl legutoljára az 1909-rl szóló

jelent meg, Seidlitz egy kis statisztikával is szolgál. Ebbl a sta-

tisztikából megtudjuk, hogy 1909-ben 37 önállóan megjelent munká-
ban és 176 folyóiratban (ezekbl 42 rovartani és 4 tisztán bogará-

szati folyóirat) 516 szerztl 1106 dolgozat jelent meg, melyekben

173 új nemet, 74 új alnémet, 2716 új fajt és 474 új fajváltozatot

írtak le. A legtöbb új fajt az ormányos bogarak szolgáltatták,

ugyanis 542 fajt, utánuk következnek a Scarabaeidák 344, a Cantha-

ridák 270, a Chrysomelidák 256, a Buprestidák 174, a Staphylini-

dák 148, a Coccinellidák 107 és a Tenebrionidák 104 új fajjal, míg
a többi családok mind száz fajon alul maradtak. Csíki.

mövénygazdasági Lapok. — Ezzel a czímmel új szaklap in-

dult meg Liptai Albert, a „Borászati Lapok" és a „Gazdasági

Tanácsadó" társszerkesztjének vezetésével. Ez a lap, a mely

munkatársai közé az ország els mezgazdasági tudományos inté-

zeteit és szaktekintélyeit számítja, fként a növényvédelmet
és a növénykísérleteket öleli fel. Tartalmas és megbízható

voltának legfbb garancziája az, hogy csak szaktudósok és gyakor-

lati szakemberek közleményeit adja, laikus e lapban szóhoz nem
juthat, így a gazdák mindenképen megállapodott, bátran követhet
tanácsokat kapnak a szlészet, gyümölcsészet, mez- és erdgazda-
ság, konyha- és díszkertészet kérdéseiben. A lap egész évi elfize-
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tési díja 8 korona, megjelenik egyelre kéthetenkint. Szerkeszt-
sége és kiadóhivatala: Budapest, X., Delej-utcza 25. szám
alatt van.

Irodalom.

Dr. Max Bernhaiier ;Neue Staphyliniden derpaláark-
tischen Fauna. (Entom. Zeitschrift. Frankfurt. XXV,
1912, p. 262-264).

Szerz czikkében több új Staphylinidát ír le, azonkívül kimu-

tatja, hogy az Erdélybl leírt Quedius decorus Petri azonos a

Qu. auricomus KiEsw.-el. Csíki.
*

A. Schweitzer : Zwei neue Lokál rassen aus der Gat-
tung Parnassius. (Entom. Zeitschrift. Frankfurt

a. M. XXV, 1912, p. 249-250).

A leírt fajváltozatok egyike a csíkmegyei Kárpátokból való és

a Parnassnls Apolló var. transsylvanicus nevet kapta. A szerz Tiltscher

gyergyószentmiklósi lepkésztl kapott 20 cT $-t, melyek az Északi-

Kárpátokban honos var. carpathicus Reb. & RoGUFR.-tl eltéreknek

bizonyultak. Az erdélyi példányok ugyanis átlag véve nagyobbak és

különösen a nstények rajzolata sötétebb és kirívóbb. Szerz úgy a

hímek mint a nstényekrl részletes leírást ad. Csíki.

*

Sági János : A poloskaveszedelem. — A poloska és
irtása. — Népszer tanulmány. 96 1., 23 képpel.

Budapest, 1912. — Ara 1 korona.

Szerz a lakások legkellemetlenebb férgét, a házi poloskát

tárgyalja ebben a most megjelent munkájában, tanácsadót nyújtván

az ellene való védekezésre. Miután szerz nemcsak a poloskát ma-

gá.t, hanem annak petéit is ismerteti, állatunkat több képben is be-

mutatván, tárgyalja a reávonatkozó irodalmat, melybl azt a szo-

morú tényt állapítja meg, hogy az ellene való védekezéssel alig

foglalkoztak, pedig ez az emberi testre egészségi szempontból is

ártalmas állat megérdemelte volna, hogy vele bvebben foglalkoz-

zanak. Miután a lakást, a czélszer és czélszertlen bútort, a poloska

ellen alkalmazott szereket és azok alkalmazását ismerteti, bven tár-

gyalja mindazokat az eljárásokat, melyekkel a lakást a poloskától

sikerrel megtisztíthatjuk, valamint az ellene való védekezést, a la-

kásba való behurczolás megakadályozását stb. Szerz munkája meg-
írásával nagy szolgálatot tett a köznek. Megérdemli, hogy elolvassuk.

. .

*
. . Csíki.
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Breit, Josef: Eine Sammelexkursion imBihargebirge.
(Verh. zool.-bot. Ges. Wien. LXII, 1912, p. [35-43]).

Szerz ismerteti azt a három heti gyüjtkirándulást, melyet

1911. évi június hónapban rendezett Dr. Knirsch bécsi és Tax grazi

bogarászokkal Biharmegyébe, Rézbánya vidékére. Nemcsak a be-

vezet sorokban, hanem úgyszólván czikkének minden sorában

szerz Biharmegyét úgy állítja oda, mint Közép-Európa egyik leg-

kevésbé ismert területét. Szerznek ezt az állítását határozottan

vissza kell utasítsuk, mert ez az állítása tisztán felületes iro-

dalmi tájékozódottságon vagy pedig roszakaraton alapszik. Nem
czélom, hogy itten az összes Biharmegyére vonatkozó irodalmat

felsoroljam, csak Frivaldszky Imre és János, Mocsáry Sándor,

Fleischer Antal, Kertész Miksa, Merkl Ede nagyobb és mások

kisebb közleményeire utalok, valamint Kuthy bogárkatalogusára,

melyekben Biharmegyébl kétezernél több fajt sorolnak fel. Ezek

szerint Biharmegyét semmikép sem lehet Közép-Európa legkevésbé

ismert területének kimondani, hogy szerznek sikerült néhány új fajt

felfedeznie vagy néhány eddig onnan még nem ismert fajt találnia,

még nem olyan nagy dolog, hiszen a legjobban kikutatott vidékek

is örökké szolgálnak újabb és újabb adatokkal, felfedezésekkel.

Szerznek és társainak sikerült két új barlangi vak bogarat {Anopli-

tJialmus Taxi, Plioleuon EnirscM) és két más új bogarat (Anommatus

hiharicus, Treclms Mharicus^) felfedeznie. A kirándulás alkalmával

gyjtött bogarak közül szerz csak egynéhányat említ, ezek közül

is azonban pl. a Patrohus sUjriacus ottani elfordulását kétesnek kell

tartsam, a mi valószínleg téves meghatározáson alapszik. Nem áll

az sem, hogy mintegy 90 barlangot ismernénk, a melyek közül alig

20 van kikutatva, mert tudtommal alig ismerünk ezidszerint

50 barlangot, ezek közül pedig legalább 45 ki van kutatva, a többi

pedig többnyire olyan, hogy azokba ezideig nem sikerült behatolni.

Várjuk szerznek kilátásba helyezett teljes enumeráczióját, hadd

lássuk mennyire fedezték fel Közép-Európa ezen alig ismert területét.

* Csíki.

Dr. Brancsih Károly: Toldalék Trencsén vármegye Coleo-

ptera faunájához. — Nachtráge zur Coleopteren
Fauna des Trencséner Comitates. (A Trencsénvár-

megyei Természettudományi Egylet 1908— 1910. Ev-

könyve. XXXI—XXXIII. évfolyam, 1910, p. 13-27).

Szerz ugyanazon évkönyv 1906—7. évfolyamában közzétett

trencsénmegyei bogárjegyzék kiegészítéséül közli az azóta megálla-

pított fajok jegyzékét. A nagyszámú a megye faunájára új fajokat

1 Utóbbi leírása ezideig. még nem jelent meg.
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szerzn kívül flej: Czogler, Haucke, Kocsi, Laczó, De. Pazsiczky,

Rajxixecz, Sztastyik és Ullmaxn gyjtötték. A felsorolt fajok és

fajváltozatok között számos nemcsak a megye, hanem Magyarország

faunájára is újat találunk, azonban akad elég olyan is, melynek el-

fordulása e vidéken kétesnek tnik és valószínleg téves meghatá-

rozás alapján került a jegyzékbe. Magyarország faunájára újak a

következk lennének : Dromius angustatas Brull. (Péhój, PhyUodrejja

vilis Er. (Kis-Kriván), Antliopliagus alpestris ab. transversus Motsch.

(Kis-Kriván), TrogopMoeus hiríicollis Rey íPéhój, Oxyporus maxillosus

var. Scliönlierri Manxh. (Nagysziklás), Stenus exiguus Er. (Xagy-

sziklás), Leptacinus batychrus var. lineáris Gr. (Péhó), OntJiolestes mu-

rinus var. Karolái Epph. (Nagysziklás), Gálodéra riparia Er. (Péhó),

Oxypoda hrachjptera Steph. (Xagysziklás), Colon dentipes Sahlb.

(Nagysziklás), Silplia iyrolensis Laich. (Péhó), Hydraena gracilis var.

emarginata Gnglb. (Nagysziklá?), Cantharis albomarginata Mark.

(Xagysziklás), Bhagonyclia limhata var. femorata Rey (Péhó), Maltlri-

nus flaveolus Payk. és fascialis Thms. (Xagysziklás), Xitidula carnaria

var. variata Steph. (Téhó), Monoioma angusticollis Gyllh. (Trencsén,

Szelecz), Atomaria gibbula var. liiemalis Baud. (Nagysziklás), Myce-

topliagus piceus var. lunaris F. (Péhó), Fropylaea lápundata ab. bi-

flexuosa Wse. (Trencsén), Hyjnioides favipes Aub. (Péhój, Ailious

miitilatus RosH. (Trencsén, Szelecz), A. viüains ab. Stepliensi Buyss.

(Péhó), Agrilus viridis var. ater F. és elongaius ab. cyaneus Rossi

(Xagysziklás), Ernobiiis nigrinus var. politus Redtb. és densicornis

MuLS. (Péhó), Mordella fasciaia ab. hasalís Costa és aculeata ab. fe-

moralis Baudi (X'agysziklás), MordeUístena laterális ab. dorsalis Pz.

(Xagysziklás), Abdera triyuüata Gyllh. (Péhó), Osjyhya bipundatavsir.

Viertli Pic és var. testaceithorax Pic (Xagysziklás), Sypoplüoeus pseu-

docastaneus Reitt. (Nagysziklás), Oxymirus cursor ab. niger Letzn.

(Trencsén), Evodinus datliratas ab. nigritus Pic (Kis-Kriván), Lepiura

cerambydformis ab. sexpiindata Müls. (Péhó), Tetrops praeusta ab.

nigra Kr. (Péhó), Cryjytocejjhaliis bimacidatus F. (Pihó), vittatus ab.

opAatus Wse (Péhó), Chrysomela coerulans ab. subfastuosa Motsch.

íPéhó), Chrysodüoa alpjestris var. vinariensis Wse (Xagysziklás), Pliy-

todeda viminalis ab. calcarata F. (Trencsén), Ph. 5-pundaia ab. flavi-

collis Dft. (Kis-Kriván), Epntlirix intermedia Foltdr. (Péhó), Chalcoides

lamina Bed. (Péhó), Manhirá rustica ab. saiaralis Wse (Péhó), Cliae-

tocnema suhcoerulea Kutsch. (Trencsén), Longitarms fuscoaeneus Redtb.

(Péhó), Phijllobius glaiicus ab. nigrofemoratus Gab. (Kis-Kriváa), Omias

micans Seidl. (Péhó), Tropipjliorus cucullatus Fal'y. (Xagysziklás),

Bydiscus betidae v. nitens Marsh. (Péhó). Csíki.
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Társulati ügyek.

A „Slagyar Entontologiai Társaság'* 11, ülése tnárczius hó

16-án. — MocsÁRY Sándor elnök megnyitja a „Budapesti Kamera
Klub" helyiségébe összehívott ülést, melynek tárgyát Dr. Kertész

Aba eladása „Lepkészeti kirándulás az Ortler vidékére" képezte.

Eladó vázolja Dél-Tirol ezen érdekes vidékére Schmidt ANTAL-lal

telt gyüjtkirándulást, a meglátogatott festi helyeket vetített képek-

ben mutatván be. Végül az összes gyjtött nappali lepkék jegj^'zékét

mutatja be.

A „Magyar Entontologiai Társaság" 12. ülése április hó
20-án. — Mocsárt Sándor elnök megnyitja az ülést, üdvözli a

m. kir. Rovartani Állomás helyiségeiben oly nagy számban meg-

jelent tagokat éá vendégeket, majd felolvassa „Az Oryssus unicolor

Latr. a magyar faunában" czím értekezését (lásd ezen füzet

49. oldalán). Utána Jablonowski József „A szlmolyokról" tart el-

adást, ismertetvén a nyerges szlmoly (Gocliylis amhiguella Hb.) és

és a keresztes szlmoly {Polychrosis hoirana ScmFF.) fejldési vi-

szonyait, kártételüket, valamint az ellenük való védekezést. A felette

érdekes és tanulságos eladást számos vetített kép és preparátum

bemutatásával világítván meg. Végül Dr. Kertész Aba ,,A Lycaena

Escheri Hb. elfordulása Magyarországon" czím eladása kapcsán

bemutatja ennek a kék pillangónak els magyarországi (budai) pél-

dányát és felhívja lepkésztársait, hogy erre a lepkére kirándulásaik

alkalmával fordítsanak egy kis figyelmet.

A „Magyar Entontologiai Társaság" 13. ülése május hó

18-án. — MocsÁRY Sándor elnök üdvözölvén a nagy számban

megjelent tagokat és vendégeket megtartja eladását „Hogyan is

lettem entomologus ?" czímén. (Egyik legközelebbi számunkban tel-

jes terjedelmében megjelenik). Utána Bíró Lajos „Bogarászati ka-

land Horvátországban" czím értekezését olvasta fel (lásd jelen szá-

hiunk 69. oldalán). Mindkét érdekes eladást a megjelentek osztatlan

tetszéssel fogadták.
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S. 49. — A. Mocsáry : Oryssus unicolor Latr. in der
Fauna Ungarns. — Latreille fand im Jahre 1811 bei Paris

eine Holzwespe in mehreren Exemplaren, welche er unter dem Na-

men Oryssus unicolor beschrieb. Wohin Latreille's Exemplare hin-

kamen weiss nieman, die Art blieb auch Edmond André bei Verfassung

seines grossen Werkes unbekannt. Nachdem es den französischen

Forschern nuu seit hundert Jahren nicht gelungen ist die Art wieder

aufzufinden, so konnte angenoramen werden, dass das Tier gánzlich

ausgestorben ist. Als ich vor kurzer Zeit einige von Herrn E. Merkl
für das Ungarische National-Museuni angekaufte Hymenopteren in

die Sammlung einreihen wollte, fand ich unter den kleinen Tieren

ein am 16. Mai bei Német- Bogsán gesammeltes Tier, in welchem ich

Oryssus unicolor Latr. erkannte. Dieses ist nun das zweite bisher be-

kannte Exemplar, zum Glück sandte námlich Latreille ein Exemplar,

von seinenTieren an Kluö, dem damaligen Direktor des berliner Mu-
seuras, woes bis jetzt noch in ganz gutem Zustand vorzufinden ist.

Dieses Exemplar konnte Verfasser von der Direktion des Museurns zur

Ansicht erhalten, als er eine dritte Art der Gattung Oryssus, námlich

0. Hensclii beschreiben und und mit 0. unicolor vergleichen wollte

(Vergl. Annales Mus. Nat. Hung. VIII, 1910, p. 162). Die zwei letz-

teren Arten sind nur 5—6 mm. lange kleine schwarze Tiere. 0. Hensclii

ist ein ziemlich robustes Tier mit schwarzen Fühiern und Beinen,

und ohne breitem durchsichtigen Bánd an den Vorderflügeln ; diese

Art stammt aus Krapina in Kroatien. 0. unicolor Latr. hat einen

cylindrischen schlanken Körper, weiss gezeichnete Fühler und Beine,

und auf den Vorderflügeln ein breites durchsichtiges Bánd.

S, 51. — Dr. A. Kertész :Das Vorkommen der Ly-
caena Escheri Hb. in üngarn. — Verfasser sammelte am
20. Jnni 1911 in den Bergen von Budapest eine Lycaena, welche
sich als L. Escheri entpupte. Zu gleicher Zeit sammelte ein zweites cf

dórt auch Dr. A. Baudisz. Dieser in den südlichen Abláufern der
Alpen vorkomraende Ttígfalter ist für Ungarn neu, auch kommt er
sonst in der var. dalniatica nur noch in Dalmatien und der Herzeg-
ovina vor. Verfasser bespricht sodann den P'alter und gibt jené Merk-
male an, nach welchen er von den verwandten L. Icarus und L. Bel-
largus leicht zu unterscheiden ist.
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S. 53. — JDr. Z. Szilády : Verzeichniss m e i n e r I n-

sektenansammiungen in Ungarn. II. Neuroptera
und Pseudoneuroptera. — Verfasser záhlt als Fortsetzung

(siehe Bánd XV, 1908 dieser Zeitschrift) seiner Sammelergebnisse

jetzt die Netzflügler auf und gibt bei jeder Art den Fundort und das

Monat in welchem diese gesammelt wurde an. Mehrere Arten waren

bischer aus Ungarn nicht bekannt, diese sind durch fetten Druck

hervorgehoben.

S. 58. — Der II. Internationale Entoraologische
K o n g r e s s. — Es wird über den im August dieses Jahres in Ox-

ford tagenden Kongress berichtet und zur Beteiligung aufgefordert.

Der vom osforder Komité herausgegebene Aufruf wird dabei in un-

garischer Übersetzung abgedruckt.

S. 60. — F. Pillich : Beitrágezur Káferfauna von
S i m n t r n y a. — Verfasser záhlt zur Ergánzung seines im XVII.

u. XVIII. Bande hierots veröffentlichten Verzeichnisses jené Arfen

und Varietáten auP, die er seither samraelte und derén gütige Deter-

mination er Herrn Dr. E. Kaufmann dankt.

S. 66. — JE. Bokor : Die Káferwelt der Zieselbau-
ten in der Urngebung von Esztergom. — Nachdem Ver-

fasser die Torrainverbáltnisse seines jetzigen Wohnortes bespricht

und jené Orte namhaft macht, welche den Zieseln als liebste Aufen-

thaltsorte dienen, gibt er eine Listé von 102 i\rten, die aus den

ansgegrabenen Zieselnestern gesiebt wurden. Ein Teil der Arten war

jedenfalls i.ur zufállig zugegen oder zog sich nur zur Überwinterung in

die Bauten, zum Teil waren es aber spezielle Arten der Ziesellöcher.

S. 69. — L. Biró : Ein abenteuerlicher coleop-
terologischer Ausflug in Kroatien. — Verfasser schil-

dert in angenehmer Weise eine Exkursion nach Kroatien, die er noch im

Jahre 1893, vor seiner Reise nach Neu-Guinea machte und die an

abenteuerlichen Ereignissen reich war.

Kleine 3Iitteilungen.

S. 73. — JE. Csiki : Wie viele Káfer werden jáhr-

licli beschrieben? — Die ausführlichen Jahresberichte von

Sharp und Seidlttz raachen es möglich jáhrlich darüber einen Überblick

zu erhalten, wie viele Káfer doch beschrieben werden. Dem zuletzt

erschienenen Bericht nach, wurden im Jahre 1909 in 37 selbstándig

erschienenen Werken und 1106 Zeitschriftsartikein 173 neue Gattun-

gen, 74 neue Untergattungen, 2716 neue Arten und 474 neue Varietá-

ten beschrieben. Am bestén waren darunter die Curculioniden mit

542 Arten vertreten.

S. 73. — Bericht über eine neue Fachzeitschrift, welche unter
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dem Titel „Növénygazdasági Lapok" erscheint. Die Zeitschrift,

welche von den ersten landwirtschaftlichen Instituten und Fach-

gelehrten unterstützt wird, wird hauptsáchlich über Pflanzenschutz

und Pflanzenversuche publizieren. Die bisher erschienenen Hefte

enthalten auch Artikel über schádlicbe Insekten.

Literatur.

S. 74. — E. Csiki bespricht Arbeiten von Dr. Max Bernhauer,

A. ScHWEiTZER, J. SágI; Dr. K. Brancsik und Jos. Ereit, speziell über

letzteren's Arbeit „Eine Sammelexkursion im Bibargebirge" in welcher

das Biharer-Comitat als eines der unbekanntesten Gebiete Mitteleuropas

dargestellt wird. Referent bemerkt hinzu, dass wir docb von den

beiden Frivaldszky, Mocsáry, Fleischer, Kertész, Merkl und an-

deren zablreische Arbeiten über dieses Gebiet besitzen, auch Kuthy
die biharer Daten registrierte, und so eben über dieses Gebiet einige

grosse Arbeiten (Bánde) besitzen. Abgesehen von den gewöhnlichen

Arten sind bis jetzt über 2000 Arten von da publiziert worden. Auch
slimmt jené Angabe nicht, dass ungefáhr 90 Grotten bekannt sind

und davon kaum 20 erforscht wáren, im Gegentheil wir kennen

jetzt etwa 50 Grotten und davon sind 45 erforscht, die übrigen sind

aber solche, in welche bisher nicht eingedrungen werden konnte

(wegen Wasser etc). Von den wenigen aufgeführten Arlen wird das

Vorkommen des Patrohus styriacus bezweifelt, es wird wohl nur

excavaius oder eventuell quadricollis sein.

Vereinsangelegenheiten.

S. 75. — Sitzung der Ungarischen Entomologischen Gesell-

schaft am 16, Márz 1912. — Dr. A, Kertész hált einen Vortrag

unter dem Titel „Lepidopterologische Excursion in das Ortlergebiet",

welcher durch zahlreiche Projektionsbilder erleutert wird.

Sitzung am 20. April 1912. — A. Mocsáry spricht über

„Oryssus unicolor Latr. in der Fauna Ungarns", J. Jablonowski
über die Weinmotten {Cochylis mnbiguella und Polyclirosis hotrana),

behandelt ihre Entwicklungsgeschichte, Schaden und die gegen diese

angewendeten Schutzmassregeln. Dr. A. Kertész zeigt vor Lycaena
Escheri Hb., diesen für unsere Fauna neuen Schmetterling, welchen
er in den Bergen bei Budapest sammelte.

Sitzung am 18. Mai 1912. — Der Vorsitzende A. Mocsáry
hált einen Vortrag unter dem Titel „Wie wurde ich Entomolog ?"

und L. Bíró unter dem Titel „Ein abenteuerlícher coleopterologischer

x\usflug in Kroatien".
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XIX. KÖTET. 1912 JÚNIUS-AUGUSZTUS 6-8. FÜZET.

Hogyan lettem entomologus ?

Irta ; MocsÁEY Sáítdor.

Betöltött negyven évi szolgálatom alkalmával társaim s mások
részérl is annyi sok szíves figyelemben és kitüntetésben részesül-

tem, hogy nem vélek tévedni, ha azt gondolom, tisztelim egj^ikét-

másikát talán érdekelné tudni, hogyan is lettem én voltaképen ento-

mologussá ?

Hogy ezt elmesélhessem, vissza kell térjek rég elmúlt idkre,

58 évvel elbbre, 1854-re. Én ekkor 12 éves multam volt s a jászó-

vári premontreiek nagyváradi fgimnáziumának második osztályába

jártam, midn az említett év tavaszán, eg}^ csinos, szke úri fiú

SANTo-MAüRói GRÓF Neuhauss Emh. jött Epcrjesrl Nagyváradra, az

elemi iskola harmadik s utolsó osztálj'ába, mert atyját a nagyváradi

helytartósághoz helyezték át.

Eperjesen a lepkészet ekkor már nagy divatban volt, sok fiú

gyjtött lepkéket. Bizonyára ezekbl kerültek ki Huss Ármin és

Dahlström Gyula ismert lepkészek is. S ha valóban igaz az, —
amit Petéxyi mond — hog}'' Beszterczebánya volt a honi madártan-

nak bölcsje : úgy bizonyára meg Eperjes volt hazánkban a lepké-

szetnek szoptatós dajkája.

Én a tizedik életévében lev, zömök testalkatú kis fiút, gróf

Neuhauss Emilt, többször láttam a Rhéde3"-kert fell, kezében zöld

lepkehálóval s a kalapjára tzött lepkékkel jönni, de ekkor még
ügj^et sem vetettem reá, az iskolás gyermekek ama jól ismert szo-

kásához híven, mely szerint ezek inkább szeretnek barátkozni a ma-

gasabb, mint az alantabb osztályokba járó fiúkkal. Az iskolai év

végén, július utolsó napjaiban azonban — mert a szünidk ekkor

augusztus—szeptemberben voltak — mégis megismerkedtem vele,

1 Eladta szerz a Magyar Entomolog-Iai Társaság 1912 május ^""ó 18-án

tartott ülésén.

Rovartani Lapok. XIX, 6—8. (1912. VIII. 30).
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midn a kalapjára tzött lepkékbl kértem, mire azt felelte, hogy

kis gyjteményét Eperjesen egy barátjának ajándékozta, most új

gyjteményt csinál s azért neki e lepkék szükségesek, hanem, ha

szeretem a lepkéket, csináltassak magamnak az övéhez hasonló há-

lót, szerezzek gombostket s majd megtanít engemet lepkéket

fogni. Az ismerkedés, a barátkozás a gyermekek között hamar meg-

van ; igy történt azután, hogy ez közöttünk is ekkor megköttetett s

mi ettl kezdve a legjobb barátokká lettünk. Hazamenve, megkér-

tem, nemsokára, élte tavaszán, 20 éves korában, kolerában elhunyt

kedves nvéremet, várjon nekem zöld tillbl lepkehálót. Mit szí-

vesen teljesített.

Lepkehálóval s gombostkkel felfegyverkezve, augusztus 3-án

vagy 4-én mentem ki, most már Emu. barátommal, elször, a Boné-

kút környékére lepkéket fogni. Az els lepke, melyet gyjteményem
részére megszereztem, Qgj Colias Myrmidone, vagy a mint Emil mon-

dotta, egy „Goldfalter" volt. A szép, sárga lepkének természetesen

nagyon megörültem s azt büszkén tztem jó, vastag nyárson a kala-

pom mell§, mert hisz ekkor a rovartt és a parafás gyjtkatulyát

még nem ismertem. Enn^-nek Eperjesen volt ugyan már rovartje,

de azokat ott hagyta, s mivel ilj^eneket Nagyváradon nem lehetett

kapni, is csak a vastag tkre volt utalva. Ekkor csakhamar egy

másik szép lepkét is fogtam, Qgy hím Pontia Cardamines-t, vagy

a mint Emil nevezte, egy „ Aurora '^'-t. A zsákmány többi része egy

„Distelfaltér" {Vanessa cardui)^ egy „Admiral" {Vanessa Aialanfa),

több „Bhitfleck" {Zygaena) és „Blaüling"-ökból, azaz Lycaena kból,

ezekbl a szép kis kék lejDkékbl állott. Csak a tarkaságokat haj-

szoltam s a fehér pillangókra, mint közönséges dolgokra, rá sem

hederítettem. Roppant boldogan, az els kirándulással teljesen meg-

elégedve, tértem délfelé haza s lepkéimet mindenkinek büszkén

mutogattam. Ezek miként való kifeszítésérl természetesen ekkor

még fogalmam sem volt, de Emil barátom erre is csakhamar

megtanított,

A második nagyobb kirándulást néhány nap múlva a Sebes-

Körös mentén, a szlhegyek alján elterül nagy füzesbe tettük, hol

a közönséges „nagy Fuchs"-on {Vanessa polycliloros) kívül, hosszas

futkosás é"s hajszolás után a fzfákról egy szép „Trauenmantel"

{Vanessa AnUojja) lett a zsákmányom, a mi természetesen nag3'-on

megörvendeztetett. De még nagyobb lett örömöm, midn egy szép

„Tagfonág"-ot (Tagpfauenange, Vanessa lo)^ majd Qgj „Citronen-

falter"-t {Gonopteryx rliamni) s késbb egy „Schvi^albenschwanz''-ot

{Papüio Machaon) fogtam.

így folyt az én lepkegyüjtésem a szünidk alatt egész októ-

berig, midn ennek els napjaiban a s^-üreten talán az els éjjel
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lepke, egy Crateronyx Dumi került a birtokomba, mely éjjeli lepke,

tudvalevleg, nappal is röjDÜl.

Nagyváradon ekkor még kettnkön kivül nem volt senki, a ki

rovarok gyjtésével foglalkozott volna.

Az 1854-ik év telén kezdettem aztán kifeszíteni a már meg-

lev, mintegy 120— 140 darabból álló s papirkatulyák aljára ragasz-

tott dugódarabokra tzött lepkéimet, „Spannbrettet" csináltam vé-

kony léczdarabokból vagy kivájt fenyfából, a lepkéket a pinczé-

ben felpuhítottam s megkezdettem a .,spanolás"-t, a mely természe-

tesen ekkor még nem jól ment és Sohmidt barátom bizonyosan ha-

lálra ítélte s egyszeren kidobta volna az én feszített lepkéimet is.

Az 1855-ik év tavaszán, Emil barátommal mi ketten folytattuk

lepkegyjtést, fleg a csütörtöki szünnapokon. Egyik kirándulásunk

alkalmával a szlhegj^ökre, nagyon megörvendeztetett egy szép

lepke, a „Sternfalter" {Thais Polyxena)^ melyet két példányban fog-

tam és Qgy „Tauvogel" (Aglia tau), mely Nagyváradon meglehetsen
ritka s melynek a hímé tudvalevleg szintén nappal röpül, noha

éjjeh állat.

A n^'ár vége felé már meg is szaporodtunk. A harmadik lepke-

gyjt, ki társul szegdött hozzánk, a nálamnál három évvel fiata-

labb Nándor öcsém, a negyedik pedig, a késbb híres festmvész,
BöHM Pál volt, ki idegenben, Münchenben aluszsza örök álmait s

kinek atj'-jától öröklött ama tehetsége, hogy szépen tudott festeni,

már zsenge korában ersen megnyilatkozott, midn minket nem
egyszer megtréfált, tévedésbe ejtett azáltal, hogy a fehér lepkék, a

Pontiák s a Dorüis Mnemosyne szárnyait szépen, fantasztikusan ki-

színezte, a természetben nem létez Apolló-ka.t csinált. Ez év nyarán

már voltunk összesen vagy hatan-heten, a kik lepkéket gyjtöttünk

;

a legszebb gyjtemény azonban csakhamar az enyém lett, mert

ekkor öcsém is még nekem gyjtött ; Böhm Pál tói is több hiányzó

lepkét kaptam cserébe, vagy ajándékba.

Emil utasítása szerint ekkor már gondosan átvizsgáltuk a ker-

tek palánkjait, a síremlékeket és kereszteket, a fák törzseit s lassan-

kint elkerültek: a nagy ,,Nachtfonág" (Nachtpfauenauge, Saturnia

pyri)^ melynek bábját Qgj kert palánkján találtam, a ,,Kupferglock"

{Gastropaclia quercifoUa), mely egy utczai lámpára röpült, az „Ordens-

band'-'-ok {Catocala), melyek a házak falain voltak találhatók, a

különféle „Schwarmer"-ek {SpMnges)^ majd az ,,Eulen"-ek (Noctuae)

több faja, a „Spanner"-ek (Geometrae) számos példánya, a „Bár"-ek

[Euprepia) közül is egynéhány fyj s az igen szép „Oleanderschwár-

mer" {Deüepliila Nerii) is, melybl Böhm Pál talált több hernyót a

kispiaczou lev czukrászda Oleander-íédn és közülök egyet nekem is

adott, mel3'"et sikerült fölnevelnem. Karácsonykor meglátogatott ben-
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nüuket Bécsben él bátyánk, ki a lepkék iránt való lelkesedésemet

látva, újévre egy egész csomó szép lepkét küldött nekem ajándékba,

melj^ek nagyobbrészt hiányzottak s emiatt gyjteményemet nagyon

emelték.

1856-ban ismét több iskolatársam csatlakozott hozzánk s tavasz

kezdetén s a nyáron már nem egy fiút lehetett látni lepkéket gyjteni.

Egyik kirándulásunk alkalmával a Rhédey-kertben egy szép,

aranyos futóbogarat, Galosoma sycoplianiá-i fogtam, melyet ugyan-

akkor egy Carabus violaceus és egy Purpuricenus KoeJileri követett

;

ez utóbbit öcsém találta. Hogy ilyen szép, fényes, tarka bogarak is

vannak, ekkor még nem tudtam s mivel késbb egyik iskolatársam-

tól egy Eosalia alpma-l is kaptam, melyet a múlt évben Fels-

Magyarországról hozott magával : elhatároztam, hogy ezentúl lepké-

ken kivl bogarakat is gyjtök.

Mivel azonban a vastag tkre a kisebb lepkéket és bogarakat

nem lehetett felszúrni, írtam a bécsi bátyámnak, küldene nekem
néhány száz darab olyan vékony és hosszú tt, mint a milyenekre

a Bécsbl küldött lepkék felszúrva vannak. Kérésemet csakhamar

teljesítette s én ezer darab különféle vastagságú rovartt kaptam,

melyeknek minden egyes csomagján a következ felírás volt olvas-

ható : „Xadlermeister EIarl Dexter in Karlsbad*'. Ezentúl aztán csak

ezeket a tket használtam s bellök barátaimnak is adtam, E.MiL-uek

is, 10— 15 darabot olyan lepkékért vagy szép bogarakért, melyek

nekem még hiányzottak. Ezt könnyen tehettem, mert már tudtam a

forrást, a honnan rovartk^t hozathattam. Mellesleg megjegyzem itt,

hogy midn 1870-ben a Múzeumhoz kerültem, akkor itt még Német-

országból való s Pesten vásárolt puha, hajlékony rovartk voltak

használatban, a melyek a Xá^ítüs Jáííos kelet-ázsiai expedicziójából

érkezett, ezrekre men keménytest s nagy bogarak feltzésére egy-

általán nem voltak alkalmasak. Mondottam tehát fnökömnek, Fm-
VALD5ZKY jÁNOs-uak, hogy a pesti német tk hetyett hozassunk ilye-

neket Karlsbadból. De kitl? — kérdezte. Én tudom a czimet, mon-
dám s ha megengedi, írok is érettök. Ez a története a Múzeumnál
most már használatban lev karlsbadi rovartknek. Fekete rovar-

tket, tudtommal, akkor még nem gj'-áriottak, hanem csak fehéreket

s az Ideál-tk még nem voltak ismeretesek.

Ez év folyamán gyjteményeim már ersen megnövekedtek s

áldott lelkület özvegy édes anyám, hogy e szerinte is nemes szen-

vedélyemet ápolja, karácsonyi ajándékul meghozatta nekem Berge
„Schmetterlingsbuch"-ját, melyet Xeuh.\u5s már Eperjesrl ismert,

de a mely nem volt meg neki.

Meglehetsen nagy gyüjteménynj'-el, bogarakkal és szép könyv-
vel könnj^en lehettem aztán társaim vezére, tanítója.
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Az 1857-ik év tavaszán és nyarán a rovarok gyjtése hirtelen

olyan terjedelmet vett, hog-y a szünidi csütörtöki napok némely
délutánján nem egyszer 60—70 iskolásfiút is lehetett látni a körös-

menti nagyterjedelmü füzesben lepkéket és bogarakat gyjteni, kik

a talált zsákmány egyrészét jobbára hozzám hozták, hogy azokat

határozzam meg. A latin lepkeneveket azonban semmikéjDen sem
akarták megtanulni, hanem csak a német elnevezéseket. így a már
említett neveken kivül : a nag}'- „Weinschwármer" {Deilepliüa Elpenor)^

„Pappel- és Lindenschwármer" (Smerinthus Populi et Tüiaé), „Wolfs-

milcbschwármer" (Deüephüa Eiiphorbiae), „Abendsfonág" (Abend-

pfauenauge {Smerinthus ocellatus), „Taubenschwanz" {Macroglossa

stellatarum) stb. elnevezések járták. De nem is csoda ! Hiszen a lejD-

kéknek magyar nevük ekkor még egyáltalán nem volt s az absolu-

tizmus is, mely több tantárgyat német nyelven taníttatott velünk,

ehhez sokban hozzájárult.

Megszaporodván ekként a lepke- és bogárgyüjtk száma, az

iskolákban, a délutáni eladások eltt, valóságos börze fejldött ki,

javában folyt a cserebere, az ajánlat és vétel. A bogarak kevésbé

voltak keresettek s csak a Carahus-ok^ a szarvasbogár, a nagyobb
Buprestidák és Cerambycidák keltek el, alacsony árakon, 10—20
krajczárért darabonkint ; ellenben némely lepkének igen magas ára

volt, fleg a Schwármereknek, q^j nagy Weinschwármer 1 frt 20,

1 frt 50 krajczáron, a kevésbé szép Wolfsmilch- és Lindenschwármer

1 frton, egy nagy Nachtfonág (Nachtpfanenange, Saturnia Pijri)

70—80 krajczáron kelt el ; legdrágább volt az Abendsfonág (Abend-

pfauenauge, Smerinthus ocellatus)^ melyért szívesen megadtak két

forintot is ; de belle csak nagyon kevés került a piaczra, mert ez

az állat Nagyvárad körül ritka ; én hernyóját a fzfákon ugyan
többször találtam, de sohasem sikerült csak egyet is felnevelnem s

azt életemben nem is fogtam. Volt egy olyan eset is, midn Emil

barátom egy blaues Ordensband-ot (Catocala Fraxini) három forin-

ton adott el ; ez ugyanis Nagyváradon nagy ritkaság, én sem fog-

tam soha, de három forintot talán még sem ér meg ! A legkevesebb

becsülete volt a Schwármerek között a Pappelschwármer-nek {Sme-

rinthus Populi)y mely a Rhédey- kertbe vezet, most már kiirtott

rezgnyárfák törzsein néha nagyobb számmal is volt található. Ezért

alig adtak többet 10—20 krajczárnál.

Egy napon Lengyel Károly nev iskolatársam és jóbarátom,

ügyes lepkegyüjt, késbb nagyszalontai járásbiró, q^j nagy Wein-
és egy Wolfsmilchschwármer-t hozott fel az iskolába eladás végett.

Vevre mindjárt talált s az elst 1 frt 50 krért, az utóbbit 1 frton

adta el. Másnap már két Weinschwármer-t, egy nagyot és egy ki-

csinyt {Deilephila porcellus) árulgatott. Ezeket is eladta, az elst 1 frt



86

20 krért, a kicsit 60 krért. Ekkor kérdeztem tle, hogy maradt-e

neked is ezekbl gyjteményed számára ? Mire azt felelte, hogy

igen ; még mind a kettbl van két-két darab odahaza. Erre én egy

kicsit megczirógattam s kértem, mondd meg nekem szintén, hol

fogtad ez állatokat ? Mire azt felelte, hogy szürkületkor odahaza,

a kertjükben. Én e kijelentésének nem igen hittem, mert házuknál

többször megfordulva, tudtam, hogy nagyon is kis kertjök van, alig

néhány t virággal. Gondoltam magamban, megállj, megtréfállak

!

Estefelé tehát elmentem hozzájok, hálómat is magammal vivén. Károly

barátom azonban már ekkor nem volt otthon, lepkét fogni ment ! Én
ott maradtam és kés sötét estig vártam a Schwármereket. De ezek

csak késtek, nagyon késtek, nem akartak jönni. Megállj Károly !

hazudtál, megcsaltál, bolonddá tettél

!

Történt azonban, hogy édes anyám másnap délután kiküldött,

hogy említett elhalt kedves nvérem sirjára, a cselédleánynyal együtt,

vigyek ki elültetés végett virágpalántákat. Mire ezeket elültettük s

meglocsoltuk már esteledett, a mikor egyszerre csak körülettem

lepkezúgásí hallok. Oda figyelve, hát egy kis Weinschwármer röp-

ködött a sir közelében lev mezei zsályákon, a melyet, háló hiányá-

ban, a kezemmel hirtelen elkaptam. Az állat nagyon megsérült,

használhatlanná lett, de fölkeltette bennem a gyanút, hogy az én

Lengyel barátom a Weinschwármer-eket aligha nem itt fogja, a

temetben, mert hisz innen csak alig pár száz lépésnyire lakik.

Hallgattam. De másnap estefelé már hálóval mentem ki s úgy tetszett

nekem, mintha a távolban Lengyel t láttam volna, a ki ellem mene-

kül és a sirok között bujkál. Alig néhány perez múlva ekkor a

mezei zsályáról egy szép nagy Weinschwármert, majd ismét egy
másikat fogtam, a harmadik pedig egy Wolfsniilchwármer volt. Ahá!
— mondottam magamban. Lengyel barátom ! tudom a titkodat ! De
nem csináltam neki konkurrencziát, mert a fogott állatok nekem is

kellettek.

Másnap ismét kimentem a temetbe, de ezúttal csak egy kis

Weinschwármert fogtam. Emil barátom s többi lépkésztársaim azon-

ban valahonnan meglestek s egyszer csak azt vettem észre, hogy
tizen is vannak körülettem. A sírásó, a még ma is él Mihály gazda
engem nem bántott, mert jól ismert s titokban magam is akkor már
szivarozván, mindig adtam neki egy-egy szivart, de a körülettem

lev sok fiút látva, kik letaposták a plébános tulajdonát tev füvet,

bizony mindnyájunkat kikergetett a temetbl. Volt is futás ! A te-

met árkán túl azonban a város kaszállója volt, telve mezei zsályá-

val, ahol annyi Wein- és Wolfsmilchschwármer röpködött, hogy
csaknem minden fiúnak jutott belle egy vagy kett. Ily módon az-

tán a fennebbi Schwármerek brzeára nagyon lehanyatlott, még tiz
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krajczárt is alig adtak darabjáért — s az éu Lengyel barátom zsebe

is ezentúl solrszor üres maradt.

LeiDkekönjn'em utasítása szerint most fleg a hernyók és bá-

bok fölkeresésére adtam magamat, hogy éjjeli lepkéket nevelhessek,

melyek még mindig aránylag kevés számmal voltak meg gyjtemé-
nyemben, mig a nappali lepkék s a Geometrák Xagyvárad körül

elforduló fajainak nagyobb része képviselve volt. Ily módon aztán

több érdekes fajt sikerült hernyóból felnevelnem, mint milyenek
voltak a Melitaea Maturna, DeilepJiüa livornica és Nerü, Agrotis crassa,

Catepiiia alclnjmista, Amplüpijra cimmamomeá s fleg az Acronycta Alni,

melj Magyarországból még nem volt a Múzeum gyüjteménj'-ében

;

azért ezt több mással s ritka bogarakkal eg3mtt feljövetelemkor a

Múzeumnak ajándékoztam. A kisebb bogárfajokra is nagyobb figyel-

met fordítottam s több igen ritka és keresett fajnak jutottam birto-

kába, mint milyenek voltak : Carahus Hampei és Rotliii, Eurythyrea

carniolica, Cleonus roridus és coenohita^ Larinus crinitus, Otiorliynclius

Zebra, de fleg az Elyihrodon hisjnnus stb., melyek nagj^részben ma
szintén a Múzeum tulajdonai.

Karácsonykor ismét &z a kellemes meglepetés ért, hogy édes

au3'ám megvette nekem Calver ,,Káferbuch"-ját, melynek segél^'ével

aztán a tél folyamán bogaraim egyrészét meghatározhattam, latin

neveiket megtanulhattam.

Ez évben még az a felemlítend esemény történt, hogy a

gimnáziumi tanulók egy része, kik a rovarok iránt kevésbé érdek-

ldtek, társulatot alajDÍtottak s a növények gj'üjtését tzték ki ma-
guknak czélul. Ezek vezérei voltak az egj^kori híres államférfiú

Szilágyi Dezs öcscse, Szilágyi Eiele, késbb a kolozsvári egyete-

men a szemészet tanára és Cserxyeczky Gytla, késbb budapesti

ügyvéd. E társaságba tartozott a nagyváradi születés s még él
jeles író : Kazár Emil is, és részben az én öcsém, mivé] ezek az

iskolatársai voltak.

Xekem tehát most már nemcsak szép lepke-, hanem bogár-

könyvem is volt s az általam ismert ilj'nem állatok latin nevét is

már jól tudván, nemcsak az ifjúság, hanem tanáraim eltt is e téren

meglehets tekintélyem lett, midn elkövetkezett az

1858-ik év, az elválás éve. Eu ekkor már a hatodik osztálj^ba

jártam s Emil barátom a harmadikba. En életem 17-ik évében vol-

tam, Emil a 15-ikben. Az ifjúság' részérl és részünkrl is a rovarok

gyjtése tovább folyt, a mkedvelk száma szaporodott, a börze is

megvolt, habár már nem olyan mértékben, mint az elbbi évben,

mert a lepkékért kevesebb, de még mindig eléggé szép összeget ad-

tak. Az éu rovarászati tekintélj^em ekkor már ol}^ uagy volt, hogy
az iskolában, midn a rovarokhoz értünk, természeü'ajzi tanárom,
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tanulótársaimnak, miféle állatok azok a rovarok, hogy élnek, részben

miféle fajaik vannak, hogy kell azokat gyjteni stb. És én ezeket

több órán át legjobb tudásom szerint nekik el is adtam s eladá-

somat a gyjteményembl vett példán3'-okkal és könyveimmel tettem

érthetbbé. Jutalmam ezért tanárom részérl az volt, hogy a termé-

szetrajzból én lettem egyedül kitn.
Az iskolai év vége felé közeledett, már július végén voltunk,

midn a premontrei rend, növendékeket akarván felvenni, augusztus

2.-ára concursust hirdetett. A természettudománj^ok mívelhetését

óhajtván életczélul, legczélszerbbnek véltem, ha evégbl a tanári

pályára lépek. A felvételnél tehát jelentkeztem s a szabadon válasz-

tott eladás megtartása után más két társammal együtt fel is vettek.

Ily módon tehát a jászóvári ]3rémontrei kanonokrend növen-

déke lettem.

Intett Emil barátomtól is az elválás órája. is a következ

évben a bécsújhelyi katonai Akadémiába lépett be növendéknek.

A jó barátság ekkor közöttünk nagyon hosszú idre megsznt, mert

szabályaink értelmében csak a szülkkel s nem egyszersmind bará-

tainkkal is levelszhettnk. Sokáig, nagyon sokáig nem is hallottam

felle semmit s talán sem fellem ? Késbb annyit tudtam meg
róla, hogy egészen a fhadnagyságig felvitte, midn valami ok

miatt, talán adósság csinálása okából, biztosan nem tudom s e kénj^es

kérdést nem is feszegethettem, el kellett hagynia a katonai jDályát.

A bosnyák hadjárat idején, rmesternek a katonasághoz ismét vissza-

ment, ahonnan 1893-ban elbb Ungvárra s onnan Nagyváradra Írnok-

nak nevezték ki a járásbírósághoz. Eyen állásban találtam tet

189o-ben, tehát 37 év után, midn már viszontlátni óhajtottam s

evégbl is az említett év nyarán, augusztus havában Nagyváradra

utaztam. A viszontlátás természetesen nagyon szívélyes volt s mi

vagy öt napot ezután egymás körében töltöttünk, visszaemlékezve a

gjT'ermekkori kedves multakra s meglátogatva az egj^kori jobb

gyjthelyeket. De Emil barátomat többé már nem láthattam, mert

1901 április hó 21-én, 57 éves korában tüdgyuladásban elhunyt.

Végs óráiban — mint neje nekem írta — nagyon fájlalta, hogy
„ágyban párnák közt" kell meghalnia s nem a csatamezn, miként

egykor sei. Kétszer is nsült, polgári családból származó nket
vévén el s nevének nem maradt örököse. Magas társadalmi állásához

képest szegény ember volt, egyszer háztartással, két szobás tiszta,

csinos lakással megelégedve, rendezett anyagi körülmények között

boldog családi életet élt. Elzékeny, kedves modorú, nem magas
termet, nálamnál testesebb, csinos, mvelt s miként szüli is, kik-

nek egyetlen gyermeke volt, inkább magának él, szke férfiú vala.
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költséges passziói nem voltak, öltözetében mindig kifogástalan, ne-

vére kissé büszke és rátartór, nem sok emberrel és nem mindenki-

vel barátkozott, szelíd és vidám lelkület és hivatalában pontos és

szorgalmas lévén, kis állása daczára is köztiszteletben állott. A lep-

kékért még mindig lelkesedett, egy barátjával szabad napjaiban még
gyjtött, azok egy részét, miket nem ismert, hozzám küldötte fel s

azokból, amiket kivántam, a Múzeumnak szívesen átengedte ; na-

gyobb g3'üjteméuye azonban ekkor nem volt s halála után fiatal

özvegye lepkéinek rámás képet csináltatva, azokat magának emlékül

megtartotta. Katonacsaládból származott s rokonai mind magas

állású tisztek voltak a hadseregben, ilyen volt elbb atyja is.

Mint tanuló, a grófi czimet nem használta (de nekem elárulta) s azt

csak akkor vette fel ismét, midn már tiszt lett és aztán mindvégig

megtartotta. Most a nagj^váradi olaszii sírkertben nyugszik, kedves

lepkéirl álmodik s midn 1905-ben szépen ápolt sirját meglátogat-

tam s arra baráti szeretetem és elismerésem szerény koszorúját

letettem, azoknak a lepkéknek dédunokáit láttam sirja virágait meg-

csókolni, melyek seik testvéreinek egykoron, csupán az irántuk

való szeretetbl, velem együtt kénytelen gyilkosa volt ! — tény,

hogy sirján ekkor három lepkét találtam : egy Zygaenát, egy Ltjcaenát

és egy Pontiát.^

Lassankint közeledett az id, a mikor Jászóvárra berukkolnom

kellett. Augusztus hó vége eltt azonban egyik közeli rokonomnak
Pesten levén dolga, magával vitt, hogy a fvárost láthassam. A ,,Fe-

hér Hajóhoz" czimzett szállodában vettünk lakást, mely akkor még
a mai Bécsi- utcza helyén állott s átjáró nagy ház volt, mely az

utczát egészen elzárta és a melyet csak a hetvenes évek elején sajá-

títottak ki, megnjátván helyén a' mai utczát. dolgai után látott, én

pedig a Múzeumot kerestem fel, melyet bizony nagyon szegényes-

nek találtam, mert az állattári részben csak kevés, rosszul tömött

emls, néhány száz madár, mintegy 5—6 fiókkal kirakott különféle

rovar, már több csiga, néhány korall s 60—80 borszeszes tárgy volt,

ezek is jobbára asztalokra és zöldre festett ládákra voltak kirakva,

kivévén néhány primitív és nem is egyforma szekrényt Megvallom

szintén, nekem a Múzeumról más fogalmam volt s megkoczkáztat-

tam magamban azt a szerény megjegyzést, hiszen ennél nekem több

lepkém és bogaram van

!

Annak illusztrálására, hogy mennjáre rajongtam a rovarokért,

elmesélem azt a furcsa esetet, mely itt Pesten akkor velem történt.

Rokonomnak dolga lévén, egy vasárnap reggel, azt mondotta nekem,

1 Bvebben lásd : Gróf Neiiauss Emil. Irta Mücsáry Sándor. (Rovar

tani Lapok. ^111. köt. 1901, pag. 93—95). .
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hogy ma csak az indulóháznál, az akkori osztrák államvasúti, most

nj'ugoti pályaudv^arnál, este félnyolcz után találkozhatunk és a nyolcz

órai szemétyronattal már haza utazunk. Itt van neked két forint

ebédre és vacsorára. Én a szálloda eltt fekv Szervitatérre menvén,

még mindig- a Károtykaszárnya óriás épületét bámulgattam, midn
tovább menve azt vettem észre, hogy a szerviták kfallal bekerített

kertjének közelién, hol ma a Skalniczky éjDÍtette postapalota áll, a

falba vert szögekre aggatott kahtkákban mindenféle énekes madarat,

galambot, nyulakat árulnak, ezzel szemben pedig egy kis bolt van,

a kiakasztott táblán egy nagy festett s njárott pudli-kutyával és a

következ, ékes német m^elven irott felírással : ,,Hier kann man
Hun de scheren und wascheu lassen" s alatta magyarul „itt kutj^á-

kat nyírnak és mosnak." De volt egy kis kirakata is, a melyben

kanári s másféle madarak, egy kitömött kis majom, aranjdialak, egy

nagy katulyában lepkék, egy másikban bogarak voltak. Ohó ! ide

bemegyünk, mondám ! A tulajdonos egy budai sváb, el is adta

összes lepkéit és bogarait. Xem hittem volna, hog}'- annyi sok és

érdekes állata van. A bogarakra ezúttal nem reflektálva, csakhamar

kiválasztottam a nekem tetsz lepkéket, árukat s latin neveiket egyen-

kint fehrtuk s ekkor alkudozni kezdtem. csak húsz százalékot volt

hajlandó engedni, mert mint monda, a lepkék egy budai g^^üjté s

maga is csak ötven százalékot kapván az eladott és szigorúan

megszabott árakból, többet nem engedhet, neki is élnie s boltbért

fizetnie kell. Végre huszonöt százalékban megegyeztünk. Összeadván

az egészet kisült, hogy alig van annyi pénzem, hogy azt kifizethes-

sem s ha ezt teszem, összesen csak hét krajczárom marad, jDcdig a

kapott két forinton ki^áil nekem is volt még pár forintom. A szé^D

és ritka lepkék fejemet egészen megzavarták s nem jutott eszembe,

hogy a meglev jDénzembl ebédelni és vacsorálni is kellene. A lep-

kék ténjdeg budai származásúak s alkalmasint a Ejhdermanx- család-
tól valók voltak. Nagyon jól emlékszem, hogy egy Smerinthus quer-

cus-t 80 krajczárban, egy Stauropus fagi-t 1 forintban, egy Arctia

Helié-t 60, egy lourpuraiá-i 50, egy Ocnogyna parasüá-i 40 krajczárban

számított, a mi elég magas volt az akkori viszonyokhoz képest. A
lepkéket diadallal vittem a szállodába, midn hallom, hogy haran-

goznak, ebédelni kellene menni s csak ekkor jut eszembe, hogy hát

voltaképen mibl, hisz csak hét krajczárom van ! Sebaj, mondám,
egy nap alatt nem hal meg éhen az ember ! Elmentem a Dunaparíra,

a hová mint észrevettem, több olyan szegény ördög is ment levegt
ebédelni, a szép Dunát nézni, esetleg egy i^ohár dunavizet inni, mint

a milj^en ekkor én voltam s a kiknek talán még 7 krajczár sem volt

a zsebökben. Ezzel vigasztalva magamat, odaléptem egy kofasátor-

hoz, a hol zsemlyéket is árultak s vettem két nagy vizeszsemlyét
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négy krajczáron. Azt jóizen megettem és csak az én újabb szép

lepkéimre gondolva, a Dunát s a hajókat nézve, addig csavarogtam,

mignem közeledett a 7 óra. Jó lesz, gondolám, a vasút felé igye-

kezni ! A szállodában kis csomagomat összeiDakolva, megindultam

;

de elbb talán valamit enni is kellene, mert Nagyváradig hosszú az

út és csak reggel leszünk otthon. Nem sokáig tndtem, bementem
az els pékboltba s most már a megmaradt három krajczáron nem
zsemlyét, hanem kenyeret vettem és azt még az úton elfogyasztottam.

Rokonom a vasútnál már várt reám s alig hogy beszálltunk és a

vonat elindult, én a sok kóborlástól fáradtan csakhamar elaludtam.

Éjfél már jól elmúlt, midn felébredtem s úgy éreztem, hogy én bor-'

zasztóan éhes és még inkább szomjas vagyok, fejem, gyomrom fáj

az éjségtl. Rokonomnak, hogy széjD lepkéket vettem elmondottam

ugyan, minek is nagyon örült, de elhallgattam azt, hogy e miatt

csak zsemlyét ebédeltem, kenyeret vacsoráltam, vizet sem ittam s

hogy most már egy árva krajczárom sincsen. Püspökladányba meg-

érkezve kiszálltunk, rokonom a perronon egy nagyváradi ismersé-

vel beszélgetett, én meg bementem az étterembe, hol egy asztalon

egy üveg ivóvizet találtam s abból három pohárral egymásután meg-
ittam, gondolva, hogy e sok vizzel talán csillapíthatom az éhségemet

;

a körülettem ül publikum csak nézett, nem értette a dolgot s talán

azt is gondolhatta, ez a fiú tisztán megbolondult, nem evett semmit

és három nagy pohár vizet iszik egymásután. A szememet persze

Nagyváradig többé be sem hánytam s ahg vártam, hogy odahaza

legyek. Végre ez is elérkezett. Hat óra után otthon voltam már s

els dolgom volt az éléskamrába menni és fölkutatni, hol találnék

valami harapnivalót ? Édes anyám kérdé, mit keresel, fiam ? Enni-

valót, mondám, mert nagyon éhes vagyok — s elmeséltem neki e

furcsa históriát.

Augusztus hó utolsó napján az igazgató értesített, hogy a

szekerek Jászóról megérkeztek és szeptember 2-án reggel öt órakor

már el kell indulnunk, hogy idejekorán Jászóvárott lehessünk. Még
reggeli félt sem volt, midn két nagy ehós tótszekér, három-három

ers lóval állott meg házunk eltt, mert a concursuson Nagyvárad-

ról hatot vettek fel s hogy igy nekünk és . csomagjainknak is ele-

gend hely legyen. Kett azonban, köztük a már említett Lengyel

Károly is, meggondolván a dolgot visszalépett; igy tehát csak

hárman indultunk el a két szekérrel, mert a már érettségit tett

Károly György Hugó dr., késbb több mint 25 éven át a budapesti

felsbb leányiskola, Tréfort által legelsnek kinevezett kitn
tanára, a rendnek a gyöngye, s három év eltt bekövetkezett

haláláig kebelbéli barátom, debreceni lakos lévén, csak itt csatlako-

zott hozzánk. A harmadik nap kés délutánján értük el Jászót, hol
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már várt reánk még 17 társunk, kiket a felvidékrl : Kassáról,

Rozsnyóról, Eperjesrl, Késmárkról stb, vettek fel s a kiket, hogy

ruháik mielbb elkészüljenek, már szeptember elsejére behívtak.

Szekerekkel mentünk, mert akkor még az arra viv vasút építés

alatt állott.

Szeptember 8-án, Kisasszony napján, aztán mindnyájunkat,

összesen 21-et egyszerre felöltöztettek a rend szép fehér ruháiba.

Négy régibb növendéket is találván ott, most már összesen 25- en

voltunk. Egy társunk azonban a régiek közül tüdvészben csak-

hamar elhunyt. A megmaradt 24-bl csak 13 lett a rend felesküdött

tagja s ezek közül ma már, 54 év után, egy sem él ; valamint a

42 iskolatársam közül is csak hárman vagyunk még életben, ki tudja

meddig? Egy ügyvéd, egy nyugalmazott törvényszéki elnök, mind-

kett Nagyváradon s én.

A kolostorok és zárdák réme : a tüdvész, két év után ujabban

elragadott egy társunkat és egy fiatal, 25 éves tanárunkat, két más
társunkat pedig a harmadik évben kilépni kényszerített, kik közül

az egyikre nézve ez a lépés már kés vala. '

Felöltöztetésünk után már másnap a magister, vagyis ujoncz-

mester, a kitn nevel : Virasztó Gellért tanítása mellett ismét

elvettük elülrl a latin nyelvet. Október hó 1-én aztán megkezd-
dött a voltaképeni tanulás. A rend fpapja, az apát, vagyis a

praelatus, a rend legjobb tanárait rendelte be Jászóra tanításunkra,

mert két 7-ik osztályún kívül nekünk, a 6-ikból felvett tízünknek,

elbb a 7-ik s majd a 8-ik osztályt is el kellett végeznünk s ez

osztályokról elbb vizsgát tenni, mieltt érettségire bocsájtottak

volna, a mely vizsgákat Rozsnyón, szintén premontrei tanárok alatt,

1860 július havában le is tettük. Még ekkor ers németvilág lévén,

németül tanultuk a görög s német nyelvet, a természet- és mennyi-

ségtant, latinul a latin nyelvet, a hit- és bölcsészettant és magyarul
csupán a magyar nyelvet és a történelmet. Tanáraink szigorúan fog-

tak bennünket, sok volt a tanulnivalónk, mert az iskolákban a német
nyelv miatt több tantárgyból bizony keveset tudtunk.

A megelz vizsgákat és az érettségit mindnyájan meglehetsen
jól tettük le s csak a latin hittannal ért bennünket majdnem csúfos

kudarcz. A mely tételeket két év alatt ebbl latinul tanultunk, azo-

kat a magisterünk a kérdez tanárnak kiíratta ugyan, de elfelejtette

a kéziratot is, melyet írnunk kellett, hozzácsatolni ; s mivel az érett-

ségi vizsga órája egészen váratlanul ért bennünket akkor, midn
már egy hétig Rozsnyón, a Ferenczrendieknél megszállva, levegn
még nem voltunk, a várost sem láttak és éppen az én kérésemre a

minket kisér kitn tanárunk, a késbbi praelatus : Benedek Fe-

RENCz megengedte, hogy kisétálhassunk és már indulni készültünk,
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midn jött az igazgató inasa azzal a hírrel, hogy délben megérkez-

vén a prodirector, a tisztelend uraknak tessék érettségire jönni.

A hittan kéziratát egyikünk sem vitte el magával s így a kérdez"

tanár nem tudta, de nem is tudhatta, hogy a feladott kérdésekre mit

s hogyan kelljen felelnünk, megakadt társaimat útbaigazítani, esetleg

a kérdésre a feleletet elkezdeni képes nem vala, jött a felsülés,

illetleg belesülés, kivétel nélkül mind a hét társam részérl. Én a

tanított hittant jól tudtam, de ennek daczára is, azalatt az említett

hét alatt, sokszor kés éjszakáig is, azt többször átolvastam, mert

magisterünknek, ma sem tudom mi okból, nem voltam kegyeltje, ha

csak elhunyt fiatal tanárunknak ama vádja miatt nem, hogy az

tantárgyait s fleg a fizikát elhanyagolom. Németül nem tudván,

csak érthetetlen mondatokat componálok. a derdiedast összepofozom,

engem mint alföldit, egyenl mértékkel mérvén azokkal, kik a német

nyelvet már otthonról beszélték ; mondom, magisterünknek emez

ellenszenve iránj'-omban elttem érthetetlen lévén, daczára annak,

hogy éppen a hittanból, az tantárgyából, én voltam legjobb tanít-

ványa ; minden igyekezetemet oda fordítottam, hogy valahogy a hit-

tanból rosszul ne feleljek. Ekként az egész tanult hittan, mint mon-

dani szokás, kis ujjamban lévén, a feladott, legalább is 8—10 kér-

désre, csaknem háromnegyed órán át megakadás nélkül pompásan

feleltem, mire a két kanonokkal jelenlev rozsnyói püspök — kik

voltaképpen az papnövendékeit jöttek meghallgatni, de az elsbb-

séget most csupán a hittanból megtartott vizsgán nekünk, mint ven-

dégeknek engedte át — az igazgatóhoz fordulva, fülem hallatára, azt

a megjegyzést tette, „ebbl a fiatal emberbl kitn theologiai tanár

lenne" és feleletemért megdicsért.

Negyednapra mind a nyolczan mint érettek tértünk vissza Já-

szóra. Magisterünk az ablakból már látta jövetelünket s midn késbb
hozzá bementünk, imazsámolya mellett térdepelve találtuk, elénk jött

és a mikor legöregebb társam jelentette neki, hogy az érettségit

letettük, , általam soha el nem felejthet e szavakkal válaszolt

:

„proh dolor ! pudorem tulerunt ad canos capillos meos" azaz „fáj-

dalom ! szégyent hoztak az én sz fejemre. Tudok mindent, én Önö-

ket lelkiismeretesen tanítottam s ezt a szégyent nem tudnám elviselni

soha, ha nem volt volna közöttük valaki, ki az én becsületemet meg-

mentette, mert, ha egj tudott felelni, tudhatott volna a többi is."

Ezzel hozzám lépett, megölelt és homlokon csókolt. Nemsokára jött

a szelid lelkület praelátus : Répássy József is, társaimnak nem tett

szemrehányást, hanem elégedetlenségének és neheztelésének oly

módon adott kifejezést, hogy egyenesen csak az én asztalomhoz

lépve, kezet adott és csak ennyit mondott : „köszönöm neked, hogy

az intézet becsületét megmentetted" s ezzel újra kezet fogva távozott,
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anélkül, hogy többi társamnak is köszönt vagy velk csak egj szót

is váltott volna. Érthet ezek után, hogy most már én nemcsak a

praelátusnak és tanáraimnak, hanem a magisterünknek is kedvencze

lettem, a minek mindnyájan számos jelét adták. Nem is lehetett reám

panaszuk, mert a kilépésem után küldött, latin nyelven kiállított hi-

vatalos bizonyítvány szavai szerint : „tanulmányait jó sikerrel vé-

gezte, magát mindenütt példásan viselte és önkényt, betegsége miatt

ment vissza a világi életbe."

A most elmondottakra nézve, bátran megjegyezhetnék, hogy

ez unalmas, hosszú dolgokat egészen elhagyhattam volna ; én azon-

ban szükségesnek véltem ezeket több okból és fleg azért elmondani,

mert a rozsnyói püspök ama dicséretében rejlik fleg az én kilépé-

sem oka. Egyik nagytudományú és kitn hittani tanárunk ugyanis,

a rendnek egyik disze és büszkesége — már öreg levén s gyakran

betegeskedvén — elhatározták, hogy utódjául bellem csakugyan

theologiai tanárt neveltetnek, a 4-ik évre Bécsbe a Pázmáneumba
vagy Innsbruckba küldenek, a honnan aztán már mint a hittudomá-

nyok tudora térek vissza Jászóra tanárnak. Ezt nekem magisterünk,

kivel sétámkon mindig együtt mentem, az els hittudományi év után

el is árulta, azt hivén, hogy nekem ezzel is kedveskedhetik. Engem
azonban e nyilatkozata nagyon lehangolt, mondhatnám, elkeserített,

mert hisz én nem a hittudományoknak, hanem a természetrajznak

óhajtottam tanára lenni s életemet nem a rideg éjhajlatú, egészsé-

gemnek nem kedvez, télen nagyon hideg Jászon, hanem inkább

szülvárosomban, Nagyváradon kívántam leélni, mit akkor neki sze-

rényen meg is jegyeztem.

Nagyváradról való eljövetelemkor gyjteményem gondozását és

gyarapítását öcsémre bízván, magammal vittem lepke- s bogárköny-

veniet is, gondolván, hogy Jászon majd nagyban foghatok rovarászul

és gyjteményemet olyan fajokkal is gyarapíthatni, melyek Nagy-
várad körül nem élnek. Ebbeli reményemben azonban nagyon csa-

lódtam, mert biz ott arra sem alkalmam, sem idm nem volt. Ekként
a három év alatt nem is szerezhettem többet néhány éjjeli lepkénél

s az erdei utakon néha talált Carahus-okiiáÁ.

Egy érdekes nappaU nagy lepkét azonban mégis fogtam, furcsa

körülmények között. Egy júliusi délután sétánkról tértünk haza, mi-

dn a rendház eltt a praelátussal találkoztunk, ki szóba állt velünk

s éppen velem beszélgetett, édes anyám és öcsém hogylétérl kér-

dezsködött, kiket már ismert, mert k ez év tavaszán engem meg-
látogatva, néhány napig praelátusunk vendégei voltak. Ez a nagy
lepke, mondhatnám, olyan tolakodóan viselte magát, mintha csak azt

akarta volna mondani „fogj meg engemet gyjteményed számára",
minduntalan körülettem röpködött és csaknem a ruhámra szállt, mi-
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dn egyszercsak, úgyszólván a praelátus óra eltt, olyan szerencsé-

sen kaptam el kezemmel, hogy csak alulról s kissé sérült meg.

Apátunk megdicsérte ügyességemet és kérdé : ..miféle lepke az és

használhatod- e gj^üjteményed számára? Mert jól tudta, hogy nekem
már milyen nagy gyüjtemém^em van odahaza. Igen, mondám, jól

használhatom, mert ezt a fajt természetben még nem láttam, nincsen

meg nekem, Nagyvárad körül s az Alföldön nem is él, hanem inkább

csak a Felvidéken, de könyvem után ismerem s tudom, hogy a neve :

Limenüis poimli.

Látván azt, hogy itt bizonj' még most, mig felesküdve nem
leszek s akkor mehetek majd az erdbe, mikor akarok, csak nagyon
kevés rov^art gyüjthetek, azt gondoltam, hogy inkább a botanikára

adom magamat és növényeket fogok gyjteni, melyben nekem tár-

saim is bizon3'ára segédkezni fognak, könn^^ebben mint a rovarok

gyjtésében, mert hiszen egj^kor a növénj^tant is fogom tanítani és jó

lesz, ha ekkorra már a virágokat legalább kissé ismerni fogom.

A harmadik év tavaszán tehát, midn már a hittudományokat tanul-

tam, meghozattam Fazekas és Diószegi „Magyar Füvészkönyv"- ét s

szabad óráimban hozzáfogtam a gyjtöttek meghatározásához s abba

csakhamar meglehetsen belejöttem.

Befejezvén az els theologiai évet, három év után, augusztus

elsejétl számítva egy havi szabadságot kaptam s BAELAxem- Ven'Cze

Adorjáx nal, késbb a rend e nagyesz és nag3'míveltség kiváló

tagjával, ki szintén nagyváradi születés volt s egr évvel késbb, de

érettséggel lépvén be, a második theologiai tanfolyamot végezte, a

már kész vasúton haza utaztunk s a bevett szokás szerint pár nap

múlva Nagyvárad püspökénél, a jótékonysága miatt örökemlék
SzAN'iszLó FERExcz-nél, ki BARLAXGHY-nak bérmaatj^a volt, tiszteleg-

tünk. A püspök nagyon szívesen fogadott bennünket és ebédre is

ott tartott. Ebéd után dohányzó szobájában csak elttünk ezt a

njálatkozatot tette : „miért nem jöttetek hozzám, én is felvettelek

volna benneteket s ha kedvetek tartja, csak kopogtassatok, akár

éjjel is, hálószobám ajtaján". Én odahaza édes anyámnak természe-

tesen elmondottam, hogy a püspök úr mityeu jól fogadott bennün-

ket és elttünk miként nyilatkozott. Ezt hallotta egyik nálunk lev
sok gyermekes sógorom is s ezt mondotta nekem : ,,de látod, Sáxdor,

miért is lettél te barát, mikor egykoron itt kanonok s talán püspök

is és az én szegény gyermekeimnek jóltevje lehetnél". Én termé-

szetesen nem hallgattam reá, de szavait el nem felejtettem.

Mieltt haza utaztunk volna, talán úgy egy hónappal elbb,

Jászon egy furcsa eset történt, melyet lehetetlen, hogy el ne mesél-

jek. A még ekkor mindig csak Ausztria és ismét csak Ausztria,

legszebb tartómánj^ainak egyikét, a lombárd-velenczei királyságot
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elveszítvén, hazánk borús ege is a hosszú absolutizmus után derülni

kezdett. Budapesten nemcsak a férfiak jártak magyar ruhában,

zsinóros atillában, hanem a nk is magyar pártában, zsinóros

mentében. Mi errl persze vajmi keveset, úgyszólván semmit sem

tudtunk, mert nem volt újságunk, ilyet olvasnunk sem volt szabad,

idegenekkel nem érintkezhettünk, de egyik társunk valahonnan meg-

tudta azt, hogy a kassai kispaj)ok a fekete czilinder helyett magyaros

kerek kalapokat kaptak, attól a Fábri püspöktl, kinek élete egykor,

mint plébánosé, a magyarok ellen való izgatásai miatt, 1849-ben

Nagyváradon csak egy hajszálon függött s a kirendelt katonaság a

kispiacon már várta, hogy a veszthelyre vigye. Közülünk tehát

valamelyik azt indítványozta, hogy a fehér és drága selyemszörü

czilinderekbl csináljunk mi is magyar kalapokat. A szót tett követte

s mikor egy napon sétálni mentünk, czilindereink már ugj^ancsak

alacsonyak voltak, mert azokat egyszeren a felére begyrtük és

csináltunk bellük magyar kalapokat. Midn óvatosságból sétáhii

nem a városba, hanem az erdbe mentünk, mindnyájunknak ilyen

begyrött kalapja volt és csak a magisterünk fején díszelgett a

a magastet^j cilinder. Rövidlátó lévén, a megrövidített kalapokat

elbb észre sem vette, de egyszer felém fordulva — a ki ekkor is

vele mentem — hirtelen elsápad, majd vérvörös lesz, mert igen ers
testalkatú, vérmes ember volt. Ahá! gondolám, a kalapmanipulácziót

észrevette, lesz majd otthon haddelhadd ! Alig is szólott hozzám

ezután néhány szót. Haza érve, csakhamar bejött hozzánk és azt

kérdé : „hogy merték a rend tulajdonát képez ilyen drága kalapo-

kat úgy összerontani ?*' Mire én, mint kedvencze léptem el, mond-

ván : ,,megtudtuk, hogy Magyarországon már magyar világ van s a

kassai kis]3apok is a czilinder helyett magyaros kerek kalapokat

kaptak". „Jól van, jól ! De az még sem járja, hogy önök tudtomon

kivül azt tegyék, a mit akarnak" s ezzel panaszra ment a praelátu-

sunkhoz, kinek kebelbarátja volt. A szelíd lelkület fpap azt felelte

neki : „hadd a dolgot, hanem hozass hát Kassáról neldk is olyan

kalapokat". Pár napig büntetésül a magister bennünket nem vitt ki

sétálni, de úgy vagy 5— 6 nap múlva egyszer csak megjelent Kassáról

két nagy ládával egy kalaposmester s mindenki kiválaszthatta magá-
nak a neki megfelel kalapot, st maga a magister és tanáraink is.

Az összetört fehér czilindereket aztán a kalapos vitte el, de hogy
mit csinált velük, azt Clió, a történelem múzsája, tudtomra, fel nem
jegyezte Ilyen magyaros kalapban mentem le Nagyváradra és az a

bizonyos kis, most már nagy leány-rokonom arra egy hátul kissé

lecsüng széles pántlikát kötött.

Az az egy hónap bizony vajmi hamar eltelt és én annak is

örültem, hogy kedves lepkéimet és bogaraimat viszontláthattam,
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rendben találtam, mert bár öcsém azokat nem nagyon gyarapította,

de lelkiismeretesen gondozta. Elmondotta aztán, hogy a mi távoz-

tunkkal a rovarászát hanyatlásnak indult. Böhm Pál is Aradra köl-

tözött, a régi gárda tagjai már a legfelsbb osztályokba jár\^án, ht-

lenek lettek s közülük csak maradván meg', botanizáló iskola-

társaival inkább csak növényeket gyjtött.

Az 186i-ik év tele Jászon szokatlanul hideg volt. Karácsony

éjszakáján szolgálatban lévén, hosszabb ideig álltam a gyönyör
márványtemplom hideg kövezetén. Midn reggel két óra körül aludni

tértünk, csakhamar észrevettem, hogy alaposan meghltem, az ágy-

ban, daczára a nagyon is beftött hálószobának, felmelegedni nem
bírok, majd késbb nagy forróság, ers láz vesz el. Pár nap alatt

az orvosi kezelés a lázat elmulasztotta ugyan, de én nemcsak a té-

len át, hanem még a következ egész évben is éreztem, hogy nem
vagyok az, a ki voltam, egészségem nincsen rendben. Azt nem is

hozta meg sem a tavasz, sem a nj^ár. A hideg id hamar beköszön-

tött, szeptemberben már fteni kellett. Október közepén, alig hog}" a

harmadik hittudományi évet megkezdettük, azt vettem észre, hogy a

májam fölött hólyagos, vizzel telt kiütéseim vannak, a köhögés is

kínoz. Elmondottam ezt kedves magisteremnek, a ki rögtön hivatta

a rend derék, öreg orvosát : Huxyady László-í ; ez alaposan meg-

vizsgálván engem, njiltan kijelentette, hogy májbajomon kivül kez-

dd tüdbajom is van, a jobb tüdm csúcsa beteg. Szépen vag^'unk,

gondolám, hát én is a fiatalon elhalt társaim sorsára jutok, ha itt

maradok s itt kell majd élnem ? Xem, elhagyom a rendet, ilyen fia-

talon meghahii nem akarok ! Otthon talán még meggyógyulok. El-

határoztam, írok édes anj^ámnak, hogy itt többé nem maradhatok,

elvisz a tavasz, ha tehát szeretett fiát még látni akarja, egyezzék

bele, hogy kiléphessek. A levelet már meg is írtam, de hogyan küld-

jem azt el, mikor minden levelünket nyíltan kell megmutatnunk a

magisterünknek, a ki azt azután, ha jóvá hagyta, küldi csak el. Ily

töprenkedések között aludtam, inkább virrasztottam át egy keserves

éjszakát, midn másnap reggel korán, ahg féhiyolczkor, még az el-

adások megkezdése eltt hivatott a prépost. Magisteremmel a prae-

láturába, azaz a pompás rendház balszárnyába átmenve, az ilyen

nyájas szavakkal fogadott : „Kedves fiam ! Orvosunk azt mondotta

nekem, hogy te komoly beteg vagy. Én tehát egészséged helyre-

állítására adok neked csaknem egy egész évet, a jöv év szeptember

közepéig. Vidd el magaddal tankönyveidet, most elbb pihenj, sokat

légy a levegn s ha majd tetemes javulást tapasztalsz, vedd el
azokat, hogy visszatérted után a harmadik évrl a vizsgát letehesd

;

otthon mint az én vendégem menj ki a fürdnkbe (a Félix-fürd

ugyanis a jászóvári premontrei kanonokrend tulajdona) s használd
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azt, míg májbajod meggyógyul, a mi orvosunk szerint két-három hét

alatt bekövetkezik. Édes anyádat és öcsédet üdvözlöm ! Isten áldása

kisérjen utadon, jöjj vissza egészséggel ! Az útra itt van neked a

szükséges összeg.'' Ilyen, igazi atyához méltó kedves szavakkal bú-

csúzott el tlem az áldott lelkület fpap.

Tanáraimtól, magisteremtl és társaimtól olyan sejtelemmel

vettem érzékeny búcsút, mintha nem látnám ket többé soha. A ren-

delkezésemre álló kocsin Kassára s onnan Nagyváradra utaztam,

vissza a szüli házba. Hazajövetelemen kedves anyám nem volt

valami nagyon meglepetve, mert Szent István napján meglátogatott

Kassán lakó bátyám, kinek panaszkodtam, hogy egészségem nem jó,

ama nagy meghlés után nem tudok helyrejönni s alkalmasint az

itteni éles leveg is árt nekem, a mit aztán anyánknak megírt.

Hazaérkezve, prépostunk meghagyása szerint, másnap már kimentem

a Félix-fürdbe, hol ekkor még enyhe idk jártak, a bérl részérl

a legfigyelmesebb és leggondosabb ápolásban részesülvén, a fürd
áldott vizének küls és bels használata után, mintegy három hét

múlva, mtár nyoma sem volt a hólyagos kiütéseknek, felfakadtak és

elszáradtak, köhögésem is engedett. Úgy látszott tehát, mintha má-

jam teljesen meggyógyult volna. De a mi, sajnos, csakugyan csak

egyszer látszat vala I

Újév utánig csendesen pihentem, csak kedves rovaraimmal

foglalkoztam, azok szépségében gyönyörködtem, k levén ekkor az

én legjobb barátaim, gyöngélkedésemben vigasztalóim. De eszembe

jutott az, hogy mégis legjobb lesz Jászóról mielbb menekülni, a

harmadik hittudományi évrl a vizsgákat letenni ; az ünnepek után

tehát elvettem könyveimet, elbb a nagyon nehéz morális-t vagyis

erkölcstant s utána a többieket, A tavasz beálltával sokat voltam a

szabad levegn, néha ott is tanultam, a rovarokkal most nem sokat

tördve; már meglehetsen elre haladtam, a vizsgákra csaknem

készen voltam, midn egy napon, július vége felé a praelátustól le-

velet kapok ezzel a pár rideg szóval : „Kedves fiam ! Akarom, hogy
augusztus elsején már Jászon légy". Mi ez, mondám ! Hisz a prae-

látus nekem szeptember közepéig adott szabadságot és most vissza

hív, éppen a szünidkre, midn még nem vagyok meggyógyulva.
Nem értem a dolgot ! Édes anyám azt a tanácsot adta, menjek el az

igazgatóhoz, az talán tudja, miért hívnak vissza. Szót fogadtam neki.

Elbb azonban bementem egy kedves barátomhoz, volt társamhoz,

ki akkor már tanár volt Nagyváradon. Megmutatván neki a praelá-

tus levelét, így felelt : „Ez a dolog elre látható volt. Tegnapeltt az

ebédnél az igazgató latin nyelven elmondotta, hogy találkozott egyik
sógoroddal, a kitl, midn hogyléted fell kérdezsködött, ilyen vá-

laszt kapott ; „Nem beteg az, kérem, csak nincsen kedve a papság-
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hoz, mert egy kis leány rokonába szerelmes." A director ezt meg-
írta Jászóra s ezért hívtak vissza.

Odahaza édes anyámnak elmondván ezeket, kértem, nyugodjék

bele abba, hogy a rendbl kiléphessek, mert ezentúl Jászon már
nem fognak szeretni s ha visszatértemmel némileg kireperálhatnám

is a dolgot, elbb-utóbb is a tüdvész áldozata leszek, pedig én

ilyen fiatalon még nem akarnék meghalni ; valami bels sejtelem is

azt súgja nekem, ne menj oda vissza többé soha ! De hát mit fogsz

csinálni, idehaza világi pap leszesz ? Nem, édes anyám, szeminá-

riumba nem megyek többé ! Jogot fogok végezni. Fájó szívvel bár,

de mégis beleegyezett, nekem is nagyon fájt, hogy óhajtását nem
teljesíthetem.

Ezek után augusztus elsején az igazgatónak visszaküldtem a

szép fehér reverendát, neheztelvén reá, hogy fecseg sógorom sza-

vainak hitelt adott s azokat a praelátusnak meg is írta.

Többi rokonaim nagy része zokon vette e lépésemet, csak egy

volt, a ki örülni látszott, a sógorom, mert azt hitte, hogy én ezek

után már biztosan világi pap leszek. De nagyon csalatkozott, mert

pár nap múlva megírtam a magisternok, hogy sógorom ama fecse-

gése nem igaz, mindig azt akarta, hogy sok gyermeke miatt nem
szerzetes, mint monda : barát, hanem világi pap Ieg5''ek, még min-

dig beteges vagyok, félek a tüdvésztl s ezért léptem ki. Egyben
szépen megköszöntem neki, a praelátusnak és volt tanáraimnak

irántam való sok jóindulatukat és kértem, tartsanak meg szíves em-

lékükben, valamint én is mindig hálásan fogok gondolni Jászóra,

hol olyan sok jót, szépet és hasznosat tanultam ; kértem, küldesse

el ottlev holmimat s az ott töltött évekrl, végzett tanulmányaim-

ról, magamviseletérl állíttason ki bizonyítványt, mely utóbbira nem-
sokára szükségem lehet.

Kilépésemnek semmi akadálya nem volt, mert még egyszer
fogadalmat sem tettem. Ez akkor még nem volt szokásban. Igaz

ugyan, hogy az ünnepélyes beesküvéshez szükséges huszonegy év-

bl csak hat napom hiányzott s többi öregebb társaimat szeptember

21-én, a templom felszentelésének évforduló napján mind feleskették,

de az én beesküvésemet karácsonyra halasztották, a mikorra egy
nálam fiatalabb társam is betölti a megkívántatott kort. Ekkor azon-

ban én már többé nem voltam Jászon.

A gyönyör bizonyítvány, melynél szebbet még nem írtak Já-

szon, csakhamar megérkezett s én most háziorvosunktól is betegségi

bizonyítványt kérve, írásaimmal folyamodtam a budai helytartó-

tanácshoz raagántanulási engedélyért, hogy az egész jogot mint

magántanuló végezhessem el, a mit szerencsésen meg is kaptam.

Fájt ugyan nagyon, hogy életembl három évet elvesztettem s
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hogy idehaza a nehéz hittudományi tárgyakat hiába tanultam, a mi

egészségemre nem volt jó hatással s talán e miatt nem is gyógyul-

tam meg. Az is bántott, hogy ha magántanulási engedélyt nem ka-

pok, azokkal kell együtt a jogot hallgatnom, a kik három évvel ná-

lamnál lejjebb jártak ; de mindezekbe lassan csak beletördtem, bele-

nyugodtam, visszatérvén els szerelmemhez : a rovarászathoz, melyet

október végéig most még nagyobb kedvteléssel ztem, mint valaha,

mert orvosunk is gyógjí szerül fleg a friss levegt ajánlotta.

Megvallom szintén, sógorom fecsegésében volt egy kis igazság
;

az a csinos, szelid leányka-rokonom nekem is tetszett ; mert hisz

milyen férfi szív az, melynek nem tetszenek a szép fiatal leányok, a

kedves asszonyok ! Kilépésemnek azonban, mint mondám, egészen

más okai voltak. Tehát nem a szerelem, hanem inkább csak a sze-

retet : az élet s a természet szépségei iránt, mert még élni s azokban

gyönyörködni akartam.

S milyen különös és szeszélyes játéka a sorsnak ! Pestre jöttem

után alig pár évre reá, az a sógorom, most is él ügyvéd fián kívül

összes gyermekeit csakhamar elvesztette, szép leányai 17—18 s egy

fiatal asszony 22 éves korukban haltak el, mindhárman tüdvészben
;

holott a nagyterjedelm családban sem elttük, sem utánuk egész a

mai napig e kinos betegségben nem halt meg senki más.

Hogy Jászon olyan sokan megbetegedtünk, annak okát fleg

abban találom, hogy nagyon kevés idt töltöttünk a szabad levegn.

Eletünket, úgyszólvá,n a fehér falak között, asztalunknál tanulva töl-

töttük, Hetenkint háromszor mentünk ki sétálni, egy vagy másfél s

így összesen 3—5 órára, st télen gyakran alig 10— 15 perezre, mert

a néha 20—25 fokos hidegben annyira fáztunk, hogy úgyszólván

mindjárt haza szaladtunk. A prépostság szép nagy kertje, a konvent-

bl nyíló ajtajával a jászóvári nagyon is egyszer közönségnek

nyitva, nekünk az azon való átlépés, a prefektúrában alkalmazva lev
ni cselédség miatt, szigorúan tiltva volt ; holott az a közönség a

kertet nem látogatta, arra szüksége sem volt ; míg ha leczkéinket mi

ott tanulhattuk volna meg, a jó leveg reánk bizonyára jótékony ha-

tású és sok tüdbajnak, mint mondám, a kolostorok eme rémének
elejét vehette volna.

Helyhatósági engedélylyel tehát magántanuló lévén, elég idm
volt a rovarászaira. Reggelenkint tanultam, a legtöbbször a Rhédey-
kertben vagy az újvárosi temetben, délután meg gyakran .bogarász-

gattam, mert most fleg ezekre voltam figyelemmel. De kirándulá-

saimban sajnosán érintett, hogy magamra maradtam, volt társaim már
rég különféle pályáikon voltak, az egykor virágzó rovarászát szép

egét borultnak láttam, kirándulásaimban ahg találván egy pár fiúcs-

kát, ezek is inkább csak bogarakat, mint lepkéket gyjtöttek. így
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tnt el az 1864-ik év egészen és az 1865-ik tavasza, amikorra egész-

ségem már teljesen helyreállott.

Ekkor megismerkedtem öcsém egyik iskolatársával, ki Fri-

VALDSZKY János nak sógora volt. Tle tudtam meg, hogy sógora a

Nemzeti Múzeum állattárának re s buzgó rovarász. Mivel pedig

nekem ekkor már nagyon sok olyan bogaram és lepkém volt, me-

lyekbl fleg a Staphylinidákat és apróbb ormányos bogarakat Cal-

WER könyve után biztosan meghatározni nem tudtam, st némelyek

abban hiányzottak is, írtam FRivALDSzKY-nak, lenne szíves nekem

állataimat revideáUii, illetleg meghatározni ; mire szívesen vállal-

kozottt s így létrejött közöttünk az els ismeretség. A felküldött bo-

garak és lepkék között több olyant talált, melyeknek ritkasága meg-

lepte t. Ilyenek voltak egyebek között : az Elythrodon Uspinus, a

Larinus crinUus, Cleonus roridus bogarak, az Acronyta Ahii, Agrotis

crassa, AmpMiíyra cinna momea stb. lepkék.

Még mindig csak magamban voltam. Édes anyám súlyosbodó

szívbaja miatt az Aranykereszthez czímzett gyógytárban gyakran

megfordulván, megismerkedtem annak a vezetjével, Podhrágzky Fe-

RENCZ barátommal, a természet szépségeinek lelkes hívével, ki beállott

hozzám segédnek, ajánlkozván szabad délutánjain nekem gyjteni

;

nemsokára ugyancsak itt a gyógytárban kötöttem ismeretséget a

nagyszebeni születés öreg barátommal : Riess KÁROLY-lyal is, a

zseniális mechanikus és ezermesterrel, különben nyugalmazott rendr-

kapitánynyal, aki meg csigákat gyjtött. Egyszerre tehát hárman is

lettünk. Én is szedtem magamnak csigákat, pedig nekem bogara-

kat is. Többször kirándultunk együtt a Püspökfürdbe, a honnan a

gyönyör Nymplitiea Lotos-t egész n}'-^ lábokkal gyalog hátunkon hoz-

tuk haza, mert ezeket a vízi virágokat nagyszeren tudta kikészí-

teni s azzél a külföldet jórészben ellátni.

A miket eddig ilyen hosszadalmasan elmeséltem, az jobbára

talán csak fecsegés vala ; de a melynek minden szava igaz I Most

már életem fordulópontjához jutottunk s arra a kérdésre : hogyan

lettem eníomologussá, eláll egy másik kérdés is : hogyan maradtam

meg entomologusnak ?

Az 1866-ik év nyarán, pünkösdkor, mieltt jogi tanulmányaimat

befejeztem volna, nagyváradi születés neje szülinek és rokonainak

a látogatására lejött Frivaldszky János is, ki érdekldve személyem

iránt, egy napon házunknál meglátogatott. Gyjteményem szépsége

és rendezettsége nagyon meglepte, nem hittem volna, monda, hogy
ilyen szép gyjteménye legyen" s midn hahotta, hogy állataimat

milyen jól ismerem, megtudva tlem, hogy papnövendék voltam öt

éven át s így a latin nyelvet szóban és írásban meglehetsen jól

birom, azt monda nekem : „ha megvárhatná s kedve volna hozzá, én



102

eg'5'^kor szívesen odavenném a Múzeumhoz. Most már úgy állanak a

dolo-ok, hogy Deák Ferencz-czbI folyik a tárgyalás, alighanem ki-

békülünk Ausztriával, alkotmányos minisztériumunk lesz s én ekkor

elterjesztést fogok tenni, hogy a múzeumi s különösen a természet-

rajzi állapotok trhetetlenek, többé így már nem maradhatnak, mert

én csupán egy ásványtári segéddel nemcsak az állat-, hanem a növény-

és ásványtárak vezetje is vagyok, a személj^zetet okvetlen szaporí-

tani és e heterogén osztályokat egymástól szétválasztani kell". Ezt a

szíves jóindulatot természetesen szépen megköszöntem, mondván ;

„én nagyon szeretnék az állattani tudományoknak élni és igen örül-

nék, ha egykor a Múzeumnak tisztviselje lehetnék". „Folytassa hát

csak tovább a rovarok gyjtését és tanulmányozását ; de ezentúl már

nemcsak lepkéket és bogarakat, hanem mindenféle másrend rovart

is gyjtsön" — monda búcsúzóul.

Az igen szimpatikus és csendes lelkület embernek lenni látszó

Friyaldszky szép ígéretében bízva, jogi tanulmányaim végeztével

nem léptem sem az ügyvédi, sem a közigazgatási térre, lemondottam

ama szándékomról is, hogy jogtanár leszek, hogy így, ha máskor

nem is, de. legalább a szünidk alatt kedvencz tárg3^amnak élhessek.

A nyáron át új társaimmal tovább folyt a gyjtés ; most már Fri-

yaldszky ajánlata szerint mindenféle rovart és csigákat is szedve.

Az 1867-ik év kora tavaszán, állattani ismereteim gyarapítása

czéljából s hogy a német nyelvet is jobban elsajátíthassam, Bécsbe,

vagy ha úgy tetszik, Wienbe mentem fel, hol az egyetemen, mint

rendkívüli hallgató lettem beírva. Én azonban inkább szerettem a

Múzeumba járni, hol Rogenhofer és Zelebor rök alatt a rovarokat,

illetleg a csigákat tanulmányozhattam. Néha rovarászni is kimentem

s egy ScHiEssER nev múzeumi szolgától sok szép lepkét vettem.

Egy fél év múlva azonban haza hívtak, mert kedves anyám ekkor

már súlyos beteg volt, a szívbajából keletkezett vízibetegség ágyba

döntötte és azt kívánta, hogy nehéz napjaiban mellette legyek. A jó

anj'-a, a kiváló hitves, 1868 január 26-án elhunyván, háztartásunk

föloszlott, házunkat testvéreim eladták és én egyik bátyámnál von-

tam meg magam, várván az üdvözít Messiást

!

Ez év tavaszán egyik barátunk, az öreg Riess Károly elha-

gyott bennünket, Nagyszebenbe, házába visszaköltözött ; de mint

tanítványom, a csigagyjtésen kívül, a bogarászatnak továbbra is,

haláláig lelkes híve maradt. Gyjteményeimet aztán onnan nagyon
is ritka erdélyi bogarakkal gyarapította, mint amilyenek valának

:

Carabus planicolUs^ Kollari, Rothii, montivagus, auronitens, Nebria trans-

sylvanica, Fussii, Otiorrhynchus Bielzi stb. 1883-ban, március 26-án,

66 éves korában halt meg, mint a nagyszebeni zálogház igazgatója.

Ez évben, 1868-ban adtam ki els irodalmi kísérletemet Podhráczky
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Ferexcz barátommal együtt „Természetrajzi Szemelvények" czíme

alatt, meh'nek 500 jDéldánya rövid id múlva olt Nagj^váradon csak-

hamar elfog-jT^ott ; a mi engemet a további irodalmi munkásságra ösz-

tönzött. PoDHRÁczKY mint nagyszalontai gyógytár tulajdonosa hunyt

el a kilenczvenes években.

Ez s a következ 1869-ik év nyarán ismételten bejártam á

regényes fekvés Krösvölgyet s annak már ismert barlangjait : a

pesterei, meziádi, kalotai, fonáczai, fericsei, oncsászai és szohodoli

barlangokat és meglehetsen szép számú barlangi bogarat gyjtöttem,

melyekért aztán Linczbl, Gráczból és Königsbergbl, a már ekkor

velem cserében állóktól sok szép bogarat kaptam. Az els kirándu-

lást az alispán vezetése alatt megyei tisztviselkbl, ügyvédekbl és

ormosokból alakult társasággal tettem, a másodikat pedig jogászok

és orvosnövendékekbl álló fiatal barátaimmal, kikkel résztvettem a

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók fiumei nagygylésén is,

melyre ekkor 1200 magyar jött össze. Ezen jelen volt Frr'aldszky

is kedves nejével s nekem szerencsém volt az körkben többször

is lehetni. Onnan viszatértnkben voltunk az adelsbergi híres bar-

langban is, de oda, hol a vak bogarak élnek, a vezetk nem vittek

el minket, hanem nekünk is kinálva azokat, tlük két darab Lepio-

deriis HolienicartM-i két forinton vettem.

Az alispán vezetése alatt alakult társasággal láttam a bihari

hegyek egyik specialitását, az úgynevezett „leányvásár"-t, melynek

eredete rég elmúlt idkre vezethet vissza s a melyet, fleg a höl-

gyek kedvéért jónak látok itten felemlíteni. A bihari hegyek oláh-

származású „mócz"-nak nevezett lakói, kis házaikban barmaikkal

együtt igen távol, sokszor félórányira lakván egymástól, az érintke-

zés, az ismerkedés, kivált a rideg téli hónapokban közöttük nagyon

nehéz, csaknem lehetetlen. A házasulandó fiatal ember igy nem igen

tudhatta, hol volna számára egy „eladóleány". Ok tehát, mint mon-

dám, ezen régi idk óta úgy segítettek, hogy az oláh naptár sze-

rint Péter-Pál napján, az 1500 m. magas Gajna-hegyen évenkint

összejöttek, a szülk elhozták férjhez adandó leányaikat, a legtöbb-

ször a stafirunggal vagyis kelengyével, a hozománynyal együtt, mely

ágynemeken kívül kecskékbl, néha lóból, vagy egy borjas riska-

tehénbl állott. De nem hiányzottak a duda, a furulya, a csimpolya,

ezek az oláh hangszerek sem. Járta is csakhamar a „kóla", meg a

„zsuka" az oláh csárdás is. S ha a fiatalok megtetszettek egymás-

nak, kéznél volt az oláh pópa, a ki ket mindjárt össze is eskette.

Az oláh legény aztán szíve választottját, most már feleségét, a lován

elébe ültetve — mert itt az oláh nk is megülik a lovat és lóháton

mennek a vásárra : Rézbányára vagj^ a közelfekv falukba is —
diadalmasan vitte haza, kisérve a szülktl, akik meg a hozományt
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szállították. De mivel az ilyen, többnyire berúgott fvel, pár órai

ismerettség" után kötött házasságok igen sokszor balul ütöttek ki, az

1850-ik év körül az állam megtiltotta ott a házasságkötést s a kiket

a pópa ennek daczára is összeadott, azoknak a házasságát semmis-

nek, érvénytelennek jelentette ki. Nekünk még mutogattak egy korán

megöregedett házaspárt, kik ezeltt 27 évvel itt keltek össze és most

leányukat hozták a vásárra. E sajátszer szokás a mai napig is

megvan s az oláh legények megtudva a lakást, az ott kötött isme-

rettséget most már tovább folytathatják, vagy ha úgytetszik a leg-

közelebbi faluban késbb meg is esküdhetnek ; st az is megtörté-

nik, hogy egyelre csak „próbaházasság"-ra lépnek és csak késbb,

midn már gyermekök van, miként a sváboknál, lépnek az oltárhoz.

A hegyen ekkor összegylt oláhok számát legalább is százra tehetem.

Eljött az 1869-ik év is, de a várva várt Messiás nem nagyon

sietett, a közoktatásügyi miniszter költségvetésében a múzeumi sze-

mélyzet szaporításának nyoma sem volt. A tehetetlen és öreg Kubi-

NYi Ágoston, a Múzeum akkori igazgatója, nem tudott semmit ki-

vinni, mignem ugyanazon év márczius 4 én nyugdijaztatván, helyére

a nagytudományú s kiváló férfiút : Pulszky Ferencz országgylési

képviselt. Deák FERENOz-nek s a minisztereknek kebeJbarátját ne-

vezték ki. Pulszky nagy tekintélyével aztán kivitte, hogy az 1870-iki

költségvetésbe már felvettek öt új tisztviseli állást és a heterogén

természet tárak szétválasztását. A költségvetés letárgyalása után

1870 január 22-én kinevezték Frivaldszky jÁNOS-t az állattár igaz-

gatórévé s az igazgató helyettesévé. Janka V'KTOR-t, a kiváló bota-

nikust a növénytár s Dr. Krenner József segédrt az ásványtár

révé. Nemsokára megjelent a pályázat kihirdetése a többi öt új

állásra is. Egy segédi a régiségtár, kett : egy segédri és egy se-

gédi az állattárhoz s ugyanannyi az ásványtárhoz. Frivaldszky ekkor

levélben figyelmeztetett, adjam be kérvényemet. Az állattári segédri

állás, Dr. Krenner József ajánlatára a Bécsben lakó Dr. Karl Já-

Nos-nak volt fentartva, a ki a halakkal, hüllk- és kétéltekkel fog-

lalkozott. A tizenhét pályázó között a segédi állásra ekkor veszedel-

mes ellenfelem támadt egy szintén nagjT-váradi születés, elbb
orvosnövendék, majd országgylési gyorsíró személyében, kit nem
kisebb ember ajánlott, mint maga Deák Ferencz. Frivaldszky azon-

ban a nekem tett ígéretének a beválthatását veszélj'^eztetve látván,

egy audienczia alkalmával elment az akkori közoktatásügyi minisz-

terhez, BÁRÓ Eötvös JozsEF-hez, kit már az Akadémiából jól ismert

s elmondá neki, hogy olyan embert, ki a természettudományok iránti

lelkesedésének eddig semmi jelét sem adta, pályáját is változtatta s

akit személyesen nem ismer, nem használhat ; egyben kérte, hogy
engem nevezzen ki. így történt aztán, hogy Frivaldszky s az én



105

Óhajom teljesült, a miniszter 1870 ápril 27-én engem nevezvén ki az

állattári osztály segédjévé 500 frt fizetés és 100 frt lakpénzzel és

Dr. Karl jÁNos-t annak segédrévé 900 frt fizetés és 300 frt lak-

pénzzel. Tehát csak négy évi várakozás után lehettem a Múzeum
tisztviselje !

Az igazgatóság kinevezésemrl értesítvén, állásomat május hó

15-én foglaltam el, Pulszky távol lévén, csak 19-én esküdhettem fel.

Öcsém ekkor Pesten elbb ügyvédbojtár, most már ügyvéd volt

s irodáját otthon kivánla megnyitni. Engem azonban még megvárt.

E nevezetes nap, felesküvésed emlékére, monda, délután menjünk ki

a Margitszigetre, melynek most csudájára járnak, mert a Zsigmondy

Vilmos által fúrt ártéziforrás derékvastagságra ontja a meleg vizet.

Nagy forróság lévén s a pesti idjárást nem ismerve, egészen nyári

ruhába öltözötten felölt nélkül mentem ki. A szigeten ekkor még
semmiféle ház sem volt és a hajók is csak óránkint jártak. Alig vol-

tunk ott egy jó félóráig, bámulva a csodát, midn egyszerre csak a

budai hegyek mögül sr, fekete fellegek törnek el és csakhamar

megered a nagyszem jéggel vegyes zápor, a leveg lehl s nincs

más menekvésünk, mint meghúzni magunkat a fák alatt. A hajó is

késik s mi mindketten brig ázunk. vastagabban lévén öltözve,

egy nagyobb nátha árán menekült a bajból. De nem úgy én ! A kö-

zönség megrohanta a kis hajót s mi kinrekedtünk. A hvös szélben

s a könny ruhában a fedélzeten aztán annyira megfáztam, hogy

haza térve, rögtön ágyba feküdtem, de alig birtam egyhamar fel-

melegedni. Három-négy nap múlva találkoztam fnök'im kedves ne-

jével,- ki azt kérdé tlem : „Mocsáry ! mi baja van magának, hiszen

egészen sárga ? Semmi, mondám. Nem vettem ugyanis még ekkor

észre, hogy sárgaságban vagyok, de a mit pár nap múlva már na-

gyon is jól tudtam, mert esténkint forró láz gyötört. Ekkor eszembe

jutott az, hogy az én májam még mindig nem egészséges, az a

Félix-fürdben csak látszólag gyógyult meg. Több mint másfél évig

szenvedtem a lázas sárgaságban s az többször is kiújult gyomor- és

bélhuruttal összekötve. Frivaldszky Dr. Poor Imre barátjának aján-

latára júliusban a koritniczai fürdbe küldött, majd az 1870 ik év

telét Nagyváradon kedves nvérem házánál töltöttem betegen, hon-

nan márczius végén visszatérve, két hónapig voltam a városligeti

vizgyógyintézetben, onnan járván be a hivatalba, melybl Frivaldszky,

szenved állapotomat látva, többször hazaküldött. S ámbár öt hétig

csupán csak tejjel éltem, mindez mitsem használt, csontig lesová-

nyodtam, téliesen öltözve csak 67 fontot nyomtam. Az 187i-ik év

augusztus havában aztán kimentem Karlsbadba, majd onnan Fran-

zensbadba, melyek áldott vizeinek nyolcz heti használata s itthon a

még csaknem ugyanannyi ideig tartó szigorú kúra után teljesen meg-
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gyógyultam s hogy a májamnak baja volna, többé a mai najDÍg sem

éreztem ;
olyan gyorsan összeszedvén magamat, hogy az 1873-ik év

tavaszán már 130 fontot nyomtam, tehát még egyszer annyira testes

valék, mint voltam másfél év eltt. Nem is voltam azóta sem többé

beteg, kivéve azt, midn 1903-ban kedves nm elhunyta után influen-

zás tüdgyuladásba estem, mely veszélyes bajban elbb velünk lakott

ritka jóságú anyósomat, majd 1902-ben els hitvesemet vesztettem

el ; de a melybl Kutht barátom kedves fia, a kiváló orvos szeren-

csésen kigyógyított.

1875-ben 16 nagy fiókban elhelyezett szép gjmjteményemet a

nagyváradi fgimnáziumnak ajándékoztam, csupán egyes nagyobb

ritkaságokat hozván fel magammal Múzeumunk részére.

Midn 1870-ben a ]\Iúzeumhoz jöttem, az bizony akkor még
mindig szánalmas állapotban volt. A nem nagy számú emls, hal és

hüll zöld posztóval letakart asztalokon és ládákon volt kiállítva,

kitéve a pornak, romlásnak, molynak, Dermestes- éknek: csak a ma-

darak egy része volt szekrényekben, a Hazai Els Takarékpénztár

költségén készültekben és a kiselejtezett egykori nádori konyha-

szekrényekben. A rovarok termének a bútorzata is hiányos vala s

maga a gyüjtemén.y, a lepkék és bogarak kivételével, bizonj^ eléggé

szegény volt. A könyvtár alig állott háromszáz munkából, ezek is

jobbára csak Frivaldszky iMRÉ-nek 1864 ben megvett gyjteményé-

vel kerültek az állattárb", de a mely bajokon Pulszky csakhamar

segített: készültek az új bútorok s 1872-ben a legszükségesebb

könyvek megszerzésére húszezer forint lett a költségvetésbe egy-

szerre felvéve.

Ekkor már nagyszámban érkeztek Xáxtts keletázsiai expedi-

cziójából, többnyire borszeszben, a rovarok. Én s a Múzeum g'yüj-

tje : Pável Já^sos ezek praeparálásával voltunk elfoglalva s két év

alatt több mint 50 ezer darab rovart készítettünk ki. Ezek elkészülte

után Frr'aldszky magának tartván fenn a rovarok közül a Coleo-

pterákat, Lepidopterákat és Orthopterákat, a többi rendek s az

alsóbbrend gerincztelen állatok gondozását reám bizta 1873-ra egy

új segédi állás volt a költségvetésbe beállítva, melyre a mi mostani

szeretett fnökünket, Dr. Horváth Gézá-í nevezték ki, a ki már akkor

is kedvelt tárgyát, az európai Hemipterákat meghatározva hagj^ta

hátra, midn családi tzhelyet alapítani óhajtván, a még mindig cse-

kély fizetés (csak 600 frt fizetése és 200 írt lakbére volt) miatt az

1874-ik év végén elvált tlünk, magát az abauj megyei Forró ra járás-

orvosnak megválasztatván. Helj^ét 1875 február 24-én Hermán Ottó

foglalta el, ki a pókok iránt érdekldvén, faunánk ilynem állatait

nagy szorgalommal jobbára nemcsak meggyüjtötte, hanem azt három
kötetben fel is dolgozta. Idközben Szeged város országgylési kép-
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viseljévé választatván, 1874 október 28-án elhagyott bennünket,

kiváló érdemeket szerezvén magának a „Természetrajzi Füzetek"

meginditásával is, melyet mint képvisel is tovább szerkesztett ; mig

a szerkesztést 1887-ben, a Xl-ik kötettl kezdve Dr. Schmidt Sándor

ásványtári segédrnek adta át. Schmidt 1894 deczember 25-én m
egyetemi rendes tanárnak neveztetvén ki, a folyóirat szerkesztését a

minisztérium reám bízta, ki azt nyolcz éven át, egész 1903-ig, meg-

sznéséig szerkesztettem, befejezvén annak 25-ik kötetét. A folyó-

irat folytatásaként ekkor, az idegenek által sokszor nehezen s rosz-

szul idézett czím helyett, Dr. Horváth Géza szerkesztésével az

„Annales Musei Nationalis Hungarici" indult meg. Az én nyolcz évi

szerkesztésem alatt, az igazgatótól kapott nagyobb dotátió segélyé-

vel, a „Természetrajzi Füzetek" jóval megvastagodottak és én a

Múzeum gyjteményeinek ismertetésére számos külföldi szakembert

megnyervén, az eddig követett iránytól eltéren, fsúlyt a külföld

által is érthet idegen nyelvekre fektettem, de a latin nyelven irott

értekezéseken kivül, fleg a magyar tárgyúakat, magyarul is ismer-

tetni kívántam. Szóval a folyóiratot internáczionális jellegvé tettem,

mit ugyan Hermán és Schmidt barátaim tlem a „Budapesti Szemle"

-

ben zokon is vettek, de a mely eszmének, változtatásnak a helyes-

ségét a tapasztalat nemsokára igazolta, mert rövid id alatt több

mint 100 új cserét kaptam, köztk nem egy régi és tekintélyes folyó-

iratot mindenféle mívelt nyelven, melyeket azeltt drága pénzen kel-

lett megszereznünk. Ez új irányt helyeselte Dr. Horváth Géza is,

hasonló szellemben indítván meg az új folyóiratot.

Ha az életben érdemekrl lehet beszélni, úgy talán egy csöp-

pet önzés nélkül én is kérhetek abból, annak a révén, hogy a mú-

zeumi évkönyvek tanúsága szerint is, a Múzeum fiatal tisztviseli az

1870- ik évtl kezdve egész 1880 ig, tehát tiz éven át, a rossz fizetés

miatt egytl egyig mind elhagyták az intézetet és más pátyára lép-

tek, az egy Hampel József kivételével, de a ki a velem egyszerre

kinevezett régiségtári segédbl, a sok változások miatt, alig néhány

év alatt már annak az osztálynak fnöke lett akkor, midn én még
mindig s még azután sokáig, csak segéd voltam. Ekkor ugyanis még
az a kegyetlen szokás járta, hogy az elmenetelre addig kellett várni,

mig az osztályban eltte lev elhal vagy elmegy és nem volt meg a

mai sokkal igazságosabb conkretális status, midn a tisztviselk

mindnyájan egyformán csak tisztviselk lévén, változás esetén az

megy elre — ha ugyan megy, ha más, magas és legmagasabb pro-

tekczió útján jogtalanul eléje nem ugrik — a ki szolgálati éveire

való tekintettel a sorban következik. így történt azután, hogy én 12

éven át voltam segéd, de szerencsére nem borbély-, hanem állattári

segéd, mindössze 800 frt fizetéssel és 200 írt lakpénzzel, melybl
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kétszáz forint ötödéves pótlékomra esett, egészen Dr. Karl János-

nak 1882 január 25-én bekövetkezett haláláig", midn segédrré lép-

tem el s most már az ötödéves pótlékkal együtt 1100 frt fizetésem

és 300 frt lakpénzem lett.

PüLszKY FERENCz-et nyugtalanította a folytonos változás a tiszt-

viseli karban s azért már 1876-ban javaslatot tett a fizetések eme-

lésére, de a mibl bizony semmi sem lett, mert az akkori híres mi-

niszteri tanácsosunk, Hegeds Kandid Lajos az Anophllialmus Hege-

clüsi barlangi vakbogár nevének méltatlan viselje azt felelte neki :

„Mit akarnak a te tisztviselid, hisz az életök csupa gyönyörség,

azért a pár óráért, mit a hivatalban töltenek, még több fizetés kel-

lene?" és PuLSZKY csupán annyit tudott kivinni, hogy az ország-

gylés ötödéves 100 frtnyi pótlékot engedélyezett visszamenleg, de

a melyet a WEivERLE-kormány 1893 ban fizetésünket javítva, tlünk

visszavett ; akkor, midn ilyet az egyetemi könyvtár tisztviselinek

meg megadott.

Az akkori viszonyokat jellemzi a következ kép is. Az 1880-ik

év els napjaiban a Magyar Akadémia egyik összes ülése eltt

Tréfort miniszter FRivALoszKY-tól a Múzeum fell kérdezsködött.

Feh^aldszky fe'említé, hogy Hermán Ottó is elhagyott bennünket, a

mi nagy kár az intézet és a tudományra nézve is ; s a sok kilépés

okát abban találja, hogy a csekélj'' fizetés miatt a tisztviselk nem
mernek megnsülni és hogy ezt tehessék, jobban dotált állásokra

mennek. Mire a miniszter azt felelte : „Elég szép állásuk van, vegye-

nek el gazdag leányokat. Bizony, az én segédfogalmazóimnak sin-

csen több fizetésük, de a kik úgy segítenek magukon, hogy gazdag

családokból nsülnek; tegyenek hát úgy a múzeumi tisztviselk is!"

Beszélgetésük további folyamatán át elmondá, hogy az megmaradt

két tisztviselje is még mindig ntelen, noha már 40 évesek s az

egyik már tiz évi szolgálat után ma is csak segéd. Az érdemesebb

tisztviselk és azok számára, kik hosszú id múlva sem léptek el,

lehetne talán a személyi pótlékot behozni ? Mire Tréfort azt feleié :

„Mondja, kérem hát ki az, a kit annyira protezsál?" Mocsáry Sán-

dor, monda Frivaldszky, neki bátorkodom kérni Excellencziádtól

személyi pótlékot". „No, jól van, hát MocsÁRY-nak megadom." Más-
nap Frivaldszky örömmel monda el nekem ezeket. De bizony a pót-

lékból nem lett semmi, annak a már említett HEOEDs-nek ellenzése

miatt, ki miniszterének azt mondá : „A Múzeumnál eddig személyi

pótléka még senkinek sincsen, nem jó lesz preczedenst csinálni."

így tehát a miniszteri ígéret, csak ígéret maradt

!

Hogy ilyen körülmények között a Múzeum szolgálatában meg-
maradhattam, az csak azáltal vált lehetségessé, hogy fnököm 1872-

tl egész 1888-ig bezárólag, midn már nem mentem többé a vidékre
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gyjteni, mert nemsokára megnsültem, minden évben részesített

utazási segélyben, a legtöbbször eleintén a Magyar Tudományos
Akadémiától is részesülvén ilyenben. A kétféle segélybl mindig

maradt valami, a mi, irodalmi munkásságommal együtt, aztán kisegí-

tett. Ilyen segélyekkel jártam be 17 éven át a magyar állam terüle-

tének nagy részét, Erdélyt úgy, mint Horvát-Szlavonországokat is,

mindenütt hat héten át mindenféle rovart gyjtve. Megmaradtam
tehát a Múzeum szolgálatában, azt mondva magamban „itt élned,

halnod kell." Pedig ugyanakkor nekem is voltak ám fényesebb ki-

látásaim ! RiBÁRY Sándor kereskedelemügyi miniszteri tanácsos, a ki

még Nagyváradról jól ismert, kétszer is hivott, 1872 és 73-ban, hogy
lépjek át az minisztériumába, kineveztet engem fogalmazóvá. S

midn 20 év multán a dunaparti korzón egyszer találkoztunk s kérdé,

mi most a fizetésem és mondám, az ötödéves pótlékkal és lakbérrel

együtt 1600 frt, szemreháuyásképen csak annyit jegyzett meg : „Ha
Ön akkor, midn kétszer is hívtam, szót fogadott vala, ma már régen

miniszteri tanácsos volna." Ez tény, ez szóról szóra igaz, de én nem
tartottam lelkiismeretemmel megférhetnek, hogy azt az intézetet, a

hová csak négy évi várakozás után nehézségekkel jutottam be s a

hol betegségemben velem olyan nagylelken bántak : most midn
már egészséges lévén, hasznomat vehetik, jobb fizetés és magasabb
állás reményében hálátlanul elhagyjam.

Meggyógyulásom után fnököm, Frivaldszky ajánlatára a Hy-
menopterák tanulmányozását tztem ki czélomul, de csakhamar be-

láttam, hogy a meglev 7— 8 fiókban elhelyezett, jobbára Frivaldszky

jÁNOS-tól kirándulásai alkalmával csak úgy mellékesen gyjtött,

vagy Frivaldszky iMRÉnek egykori gyjtitl Bulgáriában és Török-

országban szedett kevésszámú állat — de a melyek között már né-

hány FöRSTER- és TiscHBEiN féle typus is volt — meg néhány darab

exotikus faj, a XÁNTUstól gyjtötteken kivijl, erre a czélra vajmi

kevés, a fváros környékén tett kirándulásaimban most fleg ezekre

voltam tekintettel s alig pár év alatt már meglehetsen szép gyjte-
ményt hoztam össze, ami annál is könnyebben ment, mert márPÁVEL
és késbb Bíró Lajos is segítettek. A gyjtöttek neveit is tudni

akarván, csakhamar észrevettem, hogy a mi állataink egy jó része

a meglev munkákban vagy egészen hiányzik, vagy azok olyan

gyarlón vannak leírva, hogy ket biztosan felismerni nem lehet. Az
ekkor még nagyon is fejldésben lev tudomány néhány szakmíve-

lójéhez fordultam tehát, kik fajaink nagy részét szintén nem ismerték.

Faunánk ilyen szépségét és érdekességét látván, állatait még
nagyobb szeretettel gyjtöttem és elhatároztam, hogy a Neuropterá-

kon kívül ezentúl fleg Hymenopteráink megismertetésére fogok tö-

rekedni. Hogy pedig ezt tehessem, szkségesnek véltem az ezekre
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vonatkozó irodalom összeállítását. A következ évben, a tavaszi és

nyári hónapok csaknem minden délutánját a Múzeumban töltvén,

könyvtárunk egyes köteteit átnéztem, kijegyeztem magamnak az

ezekre vonatkozó irodalmat, melyet késbb még más források után

is összeírván, 1882-ben Hermán „Literatura Hymenopterorum" czím

alatt, mint a Természetrajzi Füzetek Vl-ik kötetének legnagyobb

részét közzé is tette. A több mint nyolcz nyomtatott ívnyi dolgozat

tiszteletdíja fejében adott 50 forinton kívül nekem adván még annak

100 darab különlenyomatát is. Ezeket aztán berlini könyvárusunk

alig pár év alatt csaknem egészen eladta, az keresett könyvvé lett.

Az 187o-ik év szén meglátogatott minket a híres lepkész.

De. Stauddsger Ottó, ki az elttem fekv néhány törött vagy nagyon

is régi idegenföldi Hymenopterát látván, melyeket szép állataimért

KjRBY-tl a British Múzeumból kaptam. Azt mondotta nekem, hogy

otthon van már egy kevés ilyfajta állata s ha akarom, írni fog a föld

különböz részeiben lev lepkegyüjtinek, hogy ezentúl Hymenopte-

rákat is gyjtsenek. A következ években aztán egymásután jöttek,

késbb m.ásoktól is a szebbnél-szebb Hymenopterák. Feivaldszky

ezek megvételére nekem évenkint 200 frtot, sobszor többet is adott

a 3000 forintnyi csekély dotáczióból. Staudixger ígérete s küldemé-

nyei és fnökeim jóindulata voltak tehát alapjai a mai nagyszer
idegenföldi Hymenopterák gyjteményének.

1878-ban már szép gyjteményünk volt s mivel ekkor már
megindult az új múzeumi folyóirat is, azt támogatnunk kellvén, meg-

kezdettem állataink ismertetését. A sok új faj leírása s a tlem cse-

rében kapott szép magyar állatok aztán 1886-ban arra indították

Friese He>tíik barátomat, a méhfélék mostan már els szakemberét

— ki csupán ilyenekbl álló óriás gyjteményét százezer márkáért

sem adja — hogy Budapestre jve, tíz hónapot itt töltsön. A télen

át tanulmányozta a mi méheinket s azoknak neveit és elfordulási

helyeit, idejét magának kijegyezte, tavaszkor aztán olyan erélyl3^el

fogván hozzá a gyjtéshez, hogy midn augusztus elején hazájába,

Schwerinbe visszatért, nem kevesebb, mint 11,000 darab ritkábbnál

ritkább méhfélét vitt haza magával. Ez a körülmény kissé ártott

ugyan nekünk, mert állataink értékét lenyomta, de is sokban
hozzájárult ilynem fauuánk ismeretéhez.

1880-ban az Akadémia a ViiÉz-féle jutalomra pályázatot írt ki

hazáuk állatai valamely nagyobb családjának vagy rendjének magán-
rajzi megírására. Erre a magyarországi addig ismert fémdarázsakkal

én is pályáztam s a jutalmat én nyertem meg, másik két pályázó

társam : Daday és Tömösváry dolgozata pedig dicsérettel lett kitün-

tetve és szintén kiadva. Ezek alapján aztán 1884-ben az Akadémiá-
nak tagja is lettem. Midn pályamunkámat készítettem, fogamzott
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meg bennem a szerencsés gondolat, a magyar fauna fémdarázsainak

magánrajza után, megírni az egész Föld fémdarázsainak a mono-

graphiáját is. E 82 és V2 ívnyi nagy latin munkán aztán, a délutáni

órákat egész kés estig a Múzeumban töltvén, még nyolcz évig dol-

goztam s az 1889 ben, mint az Akadémia Ill-ik osztályának külön-

kiadványa jelent meg. E munka a mai napig már az egész világon

elterjedvén, a fémdarázsok alapvet mve marad mindenkoron

!

Megvallom szintén, bizony engemet is nem egyszer bántott a

gondolat, hogy csekély fizetésem miatt, noha már 47 éves vagyok,

a nsülésre komolyan még mindig nem gondolhatok, mert négy évi

várakozás és hosszas betegségem, meg a megélhetésre kevés állami

fizetés pótlása miatt, családi örökségemet már egészen elköltöttem,

midn szerencsém lett egy köztiszteletben álló budai vagyonos

hivatalnokcsalád szép és kedves leányának a szívét megnyerhetni

;

de a kit 12 évi boldog házasság után, alig pár napi betegség foly-

tán, 1902 okt. hó 4-én lüdgyuladásban elvesztvén, a családi házban

fényesen berendezett nagy lakásban magamra maradtam. A hitvesi

szeretetteljes ápolás hiányát éreztem az 1903-ik év tavaszán, midn
meg én feküdtem veszélyes influenzás tüdgyuladásban, de a mely-

bl szerencsésen kigyógyulva, elhatároztam, hogy újra megnsülök,
a mit a gyászév elteltével — elhunyt kedves nmnek a kerepesi-úti

temetben ideálisan szép emléket emelvén — meg is valósítottam.

Es most, hogy életem egyik legnagyobb titkát is eláruljam, második

hitvesem nem vala más, mint az a sokszor említett egykori kisleány-

rokonom, kit a legboldogabb házasság közepette 1910 nov. 3-án, pár

nap alatt mellhártyagyuladásban akkor vesztettem el, mikor azt leg-

kevésbbé hittem, de a kirl még csak annyit kívánok megjegyezni

itten : mindig fájlaltam, hogy e szelidlelkület leányt, rossz fizetésem

miatt, harmincz évvel elbb el nem vehettem I

Az 1895 -ik év elején Frivaldszky már többször panaszkodott

nekem, hogy dagadt májával sokszor szenved s meglássa, úgy érzem,

Xántus barátomnak (f 1894 decz. 11 én) nemsokára utána megyek.

En vigasztaltam, hogy eléggé jól néz ki, nem lehet olyan veszélyes

a baja De neki volt igaza, mert február közepén májrákja már
ágyba döntötte s ez a kínos betegség 1895 márczius 29-én életét,

73 éves korában ki is oltotta. szintén fájlaltam halálát, mert hiszen

nekem nem annyira fnököm, mint inkább öreg barátom volt s

neki mindig kedvelt embere valék. Kösz'Jnetemnek és hálámnak

iránta nem is adhattam máskor jobban kifejezést, csak akkor, midn
koporsója fölött a következ általam soha el nem felejthet szavakkal

búcsúztam el tle : „Csak elmúló, elporló részeidet viszik ki e házból

;

neved, lelked, szellemed örökre itt marad, mert hisz ezek az álattári

gyüjteménynyel, a tudománynyal vannak egybeforrva és kés
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századoknak is hirdetni fogják neved nagyságát, dicsségét. Mveid
és munkásságod híven megrzik emlékedet, túlélik sírkeresztedet,

túl sírkövedet, s mi sem felejtünk el soha, nem különösen én.

Isten veled !

"

Frivaldszky elhunyta után a magas és legmagasabb párt-

fogókkal kérked s elbizakodott rákon czátlan elemek fölött uralko-

dásom rövid ideig, csak kilencz hónapig tartott, de a melyhez mégis

két nevezetes tény fzdik ; egy új állás szervezése az elárvult

entomologiai osztályhoz egyenesen Dr. Kertész Kálmán részére és

Bíró Lajos kiküldetése Uj- Guineába, megvétetvén az igazgató által

1000 frton annak meglehetsen gazdag rovargyüjteményét.

Az osztály vezetését 1896 január lén vette át tlem az új

igazgató, Dr. Horváth Géza. Alig tizennégy nap multán, a képtár

igazgató- re, a híres festmvész, Thán Mór királyi biztosul az

Országos Képtárhoz rendeltetvén, Szalay igazj'atónk a képtár veze-

tését az felügyelete alatt reám bizta s mivel Thán többé nem is

tért vissza, hanem nyugdíjaztatva magát leányához Triesztbe költö-

zött, a képtár vezetése továbbra is nálam maradt s én azt tiz éven

és két hónapon át minden külön tiszteletdíj nélkül vezettem egészen

addig, mig azt az elkészült Szépmvészeti Múzeum igazgatóságának

a legkisebb hiány vagy hiba nélkül az 1906-ik év tavaszán átad-

hattam ; helyiségeit aztán, mint tudva van, a nagyon is szkké vált

állattár foglalván el.

1896-ra összeállítottam a Fauna Regni Hungáriáé számára az

addig ismert Hymenopterák és Neuropterák névsorát ; megjegyezvén,

hogy ez adatok a legtöbb családnak már meglehetsen h képét

mutatják, mit az azóta eltelt 15 év igazolt, mert bizony azokból a

családokból aránylag csak nagyon kevés olyan faj került el, melyek

a névsorban nem voltak meg.

És most, 42 év multán, ha végigtekintek a mi, csaknem semmi-

bl lett Hymenoptera- gyjteményünkön : szívem, lelkem, meggyz-
désem úgy érzem, mintha azt súgná : ilyen gyönyör szép, nagy
gyjtemény aligha van több e földön, mert az eddig leírt 35-40
ezer fajból nekünk mintegy 16 ezer van meg több mint 50 ezer pél-

dányban, tehát az ismert fajoknak csaknem a fele. De hogy a rész-

letekre térjek : a fémdarázsok, a délamerikai nagy díszdarázsok : a

Pepsw-fajok és Szépligeti barátom buzgólkodása folytán a Braconi-

dák gyjteménye unikumok, azaz egyedülállók a maguk nemében,
ezekkel egy múzeum sem dicsekedhetik, mert hogy csak a Chrysi-

dáknál, az én kedvenczeimnél maradjak, ezekbl nekünk több mint

700 fajunk van, tehát a leírt fajoknak több mint a fele ; mig a ver-

senyben utánunk következ párisi és berlini gyjtemények, a közzé-

tett adatok szerint, csak alig 400 fajjal szerepelnek. A méhféléknél
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nagyobb gyjteménye csak FmEsÉ-nek, a Mutilláknál nagyobb csak

André nak, -speczialistáknak van ; a levél- és fadarázsoknál nagj^obb

gyjteménye csak KoNow-nak lehetett, mely most a Deiitsches Na-

tional Museum tulajdona. Bíró újgnineai gyjtése és az ezekért ka-

pott hangyaféléknél nagyobb gyjteménye szmtén csak a specialis-

táknak van. Bíró barátom gondos meggyüjtése folytán a Chalcididák

és Proctotriipidákból egy ritka, nagyságra nézve aligha nem párat-

lan szép gyjteményre van kilátásunk. A kaparó darázsok és a

Vespidák gyjteménye is jóval nagyobb mint a bécsieké, hol pedig

az elsnek t. i. a kaparó darázsoknak a Múzeumnál két leghíresebb

ismerje, speciálistája él Nem kevéssé emeli gjáijteménynk értékét

az, hogy a magyarországi fajok ily mértékben sehol és senkinek

birtokában nincsenek képviselve s hogy nekünk úgyszólván az ösz-

szes férfiaktól, kik e téren kitntek, nagyszámú typikus példánj^aink

vannak. Én magam is eddig több száz újra jellemzett fajon kivl

938 új fajt és 40 varietást írtam le ; ezekbl csupán fémdarázst 430

fajt és 30 válfajt, többet tehát mint az ismerteknek eg^^harmad részét.

Sok más dolog elhagyása után emlékjegyzeteim végéhez köze-

ledvén, még csak azt az egy óhajtásomat kívánom kifejezni, vajha

mostani társaim s azok, kik ezután a Múzeumhoz jutnak : egykoron

éltük alkonyán, 42 évi szolgálat után, velem együtt szinte szívbl

elmondhatnák „sohasem bántam meg, hogy a Múzeum szolgálatába

szegdtem" — mert hisz e földön nem mehet, nem lehet minden

úgy, mint azt mi kis emberek akarnók !

Fnökeim szíves jóindulatából kétszer is részesültem királ3d

kitüntetésben. Elbb 1900-ban „a tudománj^osság terén szerzett ér-

demekért" kaptam a királyi tanácsosi czímet, majd késbb, 1910-ben

„buzgó és ezedményes mködésemért" a Ferencz József-rend tiszti

keresztjét. S ha e kirátyi kitüntetések jogosultságának igazolásául

magam is elismerném, hogy hazánknak, a tudománynak és a Nem-
zeti Múzeumnak csakugyan tettem némi hasznos szolgálatot, melyek

által magamnak érdemeket szereztem : úgy ez érdemek dicsségének

egy részét szívesen és hálásan megosztom Frivaldszky jÁxos-sal,

kinek egyedül köszönhetem, hogy a Múzeumhoz jutottam s nem
lettem ügyvéd^ biró vagy jogtanár, hanem életem egész folyamán

át gj^ermekkorom óta kedvelt tárgyamnál maradhattam s igy a szép

és kedves entomologiának egyik szerény, de lelkes mivelje lehettem !
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Adatok Magyarország lepkefaunájához.

Irta : Diószeghy László (Borosjen).

1. Lycaena Bavius Ev.

Magyarország lepkefaunájából ezt a fajt eddig nem ismertük,

mígnem 1910 április 10-ikén Erdélyben, napos, virágos hegyokblon

déleltt 10 órától déli 1 óráig 6 példányát nem gyjtöttem. Dr. Seitz

mve szerint fenntnevezett lepke elterjedési köre Dél- Oroszország,

a Kaukázus, Kis-Ázsia és Syria-ra esik.

Minthogy e fajból eredeti j)éldányokat nem ismerek és pél-

dán^^aim azoktól eltérhetnek, leírásukat a következkben adom

:

A Lycaena Bavius Ev. hazai példányai felül a L. Orion Páll. -hoz,

alul a L. Baton BosTR.-hez hasonlítanak és csak akkorák, mint a

legkisebb L. Baton Bgstr.

Alapszíne fekete, nagyon élénk fény sötétkék vagy zöldes-kék

behintés, a mely a szárnyak nagy részét úgy borítja, hogy a

szegélyen' egy széles szalag fekete marad. A hátsó szárny zugától

felfelé a szegélj^en 4—5 nagyobb hosszúkás fekete pont van és ezek

felett nagyon élénk narancssárga vagy czinóbervörös szín szalag-

szer foltocska a harmadik pontig. A szegély olyan mint a L. Orion

Pall.-ó, fehér feketével tarkázott. A középpontok csak az elüls

szárnyon láthatók gyengén.

Fonákja hasonlít a L. Baton Bgstr- éhez, de a holdacskák, a

melyek a L. Baton szegélyén bár gyöngén, de láthatók, itt teljesen

hiányzanak, helyüket ers, hosszúkás, a fehéresen szegélyezett

szemekig terjed foltok foglalják el. A fonák alapszíne sárgás-

szürke, a hátsó szárny szalagja narancssárga vagy czinóbervörös és

a szárny zugától a széléig halad.

2. Lycaena Orion Páll. ab. Csernyi nov.

A L. Orion egy érdekes aberrátióját gyjtöttem 1912. évi

május 13- án az aradmegyei Honcztn.
A lepke ezüstös kék ibolyás fénynyel, a középpontok nagyok,

határozottak. Az elüls szárny középpontja alatt, a 3., 4. és 5.

sejtben hosszúkás fekete pontok sorakoznak ; a hátsó szárny közép-

pontja alatt csak egy ilyen pont van.

Fonákja ezüstös-fehér, az elüls szárny foltjai a rendesnél

valamivel nagyobbak, hosszúkások.

Ezt az új fajeltérést Cserny Lajos rnagy barátom tiszteletére

neveztem el.
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3. Pararge Egeria L. var. egerides Stgr. ab. Kertészi nov.

A P. var. egerides két érdekes eltérését gyjtöttem, melyek

közül az egyiknek alapszíne világos szürkés-barna, rajzolata

pedig egj árnyalattal világosabb, sárgás-szürke, a szemek
azonban rendes fekete keretek, fonákjának rajzolata nagyon gyenge,

világos, fakosárgás.

Ezt a lepkét, melyet Borosjenn gyjtöttem 1910. évi május

19-én, Dr. Kertész Kálmáx barátom tiszteletére neveztem el.

4. Pararge Egeria L. var. egerides Stgr. ab. Schmidti nov.

A P. var. egerides másik gyjtött eltérésének színe a rendes

fekete-barnás, sárgás- barna foltokkal, az elüls szárny 1., 2., 3.

sejtjében a sárgás foltok a középsejtig terjednek, a középsejt két

világos foltja pedig összefolyt. A hátsó szárny sárgás foltjai a ren-

desnél jóval nagyobbak, a fonákján szintén,

Ezt a lepkét, melyet Schmidt Antal nemzeti múzeumi r tisz-

teletére neveztem el, szintén Borosjenn gyjtöttem 1912. április

hó 2o-én.

Mind a négy új lepkeeltérés typusát a Magyar Nemzeti Mú-
zeumnak ajánlottam fel.

*

3Iegfigyélések.

Ez évi április hó 25-tl 30-ig fejldött bábokból kikelt lepkéken

a következ megfigyeléseket tehettem :

Fapilio Fodalirius L. sárgásabb szín, a 4— 5. sáv között árn3^ék-

szer sávval, mely valamennyi példányon észlelhet. (Borosjen).

Papilio Macimon L. rajza átlag ersebb, némelykor pedig az

elüls szárny csúcsán lev pont a fekete rajzban eltnik ; volt közte

egy ab. bimaculahis Eim. is. (Borosjen).

Tliais Pohjxena Schff. Sárgább, rajza koromfekete és erteljes.

Az elüls szárnyon minden esetben (27 lepke) jelen van a 6. sejt

piros pettj^e, gyakran az 5,-ben is. Itt említhetem meg, hogy hálómba
került a rendkívül ritka ab. meia Meig. is. (Borosjen).

EucMoe Cardamines L. Borosjenn az idén nagj^on kevés (9) pél-

dánykerült elém, az aradmegyei Honcztn már jóval több volt. A legtöbb

példán}^ elüls szányáuak középs pontja tnfélben volt, két esetben

pedig hiányzott ez (ab immacnlata Pabst.), egy esetben ezek ellen-

kezje, a rendkívül ritka ab. quadripunciaia Fuchs. (Borosjen) került

elém. Érdekes, hogy az elbbi években gyijjtött sok száz példány
között egyik eltérés sem akadt.

Calloplirys Bubi L. Valamennyi példány fonákján csak egy,

kivételesen két fehér pont jelent meg. (Borosjen, Honczt).
Argynnis Dia L. Minden esetben ersebb a rajza ; az ab. vittata
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Spul. gyakori jelenség ; több példány fekete behintés vagy sötét-

barna alapszín volt. (Borosjen, Honczt).

A fentemlítetteket nagyobb számban figyelhettem meg s így

csak ezekrl nyertem áttekinthet képet.

Kisebb számban fordult el .•

Nepiis Aceris F. Koromfekete (nem barnásfekote), hófehér, do

kissé gj^öngébb, összeszorítottabb rajzzal (Borosjen, Honczt).

Melüaea Maturna L. Borosjenn némely évben gyakoribb jelen-

ség, az idén 7 példány került hálómba, melyeknek fekete rajza mind

kiterjedt volt.

Mindezen változásokat egybevetve véleményem az, hogy az

április 5 ti 25-ig tartó fagyos, szokatlanul hideg éjszakák befolyá-

solhatták a bábok normális fejldését, a kikelt lepkék nagy átlaga

legalábbb ezt mutatja Borosjenn és Honcztn, a hol megfigyeléseket

tehettem.

Ennek köszönhetem a sok érdekes aberratiót és átmeneti alakot,

melyeket az elbbi években hiába kutattam (annak idején erre a

jelenségre^több lepkész figyelmét hívtam fel). Bár e vidékre jellemz,

hogy a, Melitaea Didíjma O. nak a kontinensen feltalálható minden

változata repül, így a var. occidentalis Stgr., persea Koll., meridio-

nalis Stgr. var. alpina Stgr. stb. szóval a világos krémszíntl a majd-

nem feketéig (9 9) és a fakósárgától a tüzesvorösig mindenféle

rajzú és árnyalatú cf cT.

Adatok
Magyarország Coleopterafaunájához.

Irta : MmóK Ottó.

A Magyar Birodalom bogárfaunájának összeállítáíra óta (Kuthy

Fauna Regni Hungáriáé. Coleoptera) Csíki Ern -barátom évenként

közli azokat az adatokat, melyek Magyarország bogárfaunájára újak-

nak bizonyulnak.

Magam a Rovartani Lapok 1910. évi 2. számában állítottam

össze a gyjteményemben lév és faunánkból még nem ismert bo-

garak jegyzékét.

Az alább felsorolt és rövid idn belül gyjtött nagyszámú
adatok eléggé bizonyítják, hogy hazánk gazdag és érdekes faunájá-

nak kikutatásában még mÜ3^en óriási munka vár kisded táborunkra.

Tekintettel arra, hogy az utóbbi években tényleg többen és

nagyobb buzgalommal folytatjuk a gyjtést, ezentúl folytatólagosan

közlöm a gyjteményemben lev és Magyarország faunájára új bo-

garak jegyzékét, a termhely és gyjt nevének megemlítésével.
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Carabidae

:

Bemhidion striatum var. hambiirgense Meier — Budapest (Bokor).

— Andreáé var. Bualei Duv. — Radna-Borberek (Bokor).

Trechus amplicollis Fairm. — Csorba-tó (Dienbr).

Calathus melanoceplialus var. noricus Dániel — Bucsecs.

Microlestes cordatulus Reitt. — Budapest.

Staphylinidae

:

Omalium impar Rey — Bucsecs.

Arpedium quadrum var. alpinum Fauv. — Magas Tátra (Diener).

Thinobius longipennis Heer — Verestorony (Breit).

Bledius spectahilis Kr. .— Budapest

^

Stenus neglectus Gerh. — Kovácspatak.

Philonthus spermopliüi Ganglb. — Esztergom (Bokor).

Aleuonota pallens Rey — Verestorony (Breit).

Atlieta spelaea var. macroptera Bernh. — Bihari barlangok.

— iriangiümn Kr. — Isaszeg.

— incognita Sharp. — Biharfüred.

— fungi var. orbata Er. — Budapest.

Phloeopora teres Grav. — Pilis-Csaba.

Ocyusa prociduci Er. •— Budapest.

Oxypoda lentula Er. — Biharfured.

Aleochara diversa J. Sahi.b. — Bihar : Ungurului-barlaug.

Dytiscidae :

Rliantiis exoletus var. laiitans Sharp — Budapest.

Silphidae

:

Colon armipes Kr. — Isaszeg (Diener).

Necropliorus investigaior var. intermedius Reitt. — Budapest, Hosszuszó.

Liodidae

:

Liodes Brandhi Holdh. — Bihar hegység (Breit) 2

Hydrophilidae

:

Helopliorus nubilus var. meridionalis Motsch. — Sopron (Kniz).

— crenatus Rey — Fert-tó (Kniz).

1 Elfordul Szegeden és Szeged : Központ-on is (Csíki : Csongrád vár-

megye bogárfaunája. Magyar Orv. és Természetvizsg. XXXIII. vándorgyül.

munkál. 1906, p. 249).

2 Lásd : Rovartani Lapok. XVIII, 1911, p. 127.
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Helopliorus quadrisignatus Bach — Horvátország (Kniz).

OchÜiebius impressicollis Lap. — Magyar tengerpart.

— bicolon Germ. — Magyar tengerpart.

— viridis var. Mülleri Ganglb. — Magyar tengerpart.

— Lejolisi var. suhinteger Muls. — Fiume.

Hydraena atricapilla Waterh. — Kárpátok (Kniz).

Hydrous var. ? plicifer Bed. — A törzsfaj között.

Phüydrus bicolor var. lialopMlus Bedel — Fert-tó (Kniz).

Laccohius Mguttahcs Gerhardt — Dárda (Kaufmann).

SpTiaeridium scarabaeoides var. striolatum Heer — A törzsfaj között.

— bipustulatum var. Daltoni Steph. — Gyr (Bokor).

Gercyon pygmaeiis var. merdarius Sturm — Bucsecs.

Cantha^idae:

Podabriis álpinus var. melancholicus Trre — Bucsecs.

Absidia pilosa var. ScMnherri Mannh. — Brassó.

MaWiodes spatliifer Kiesw. — Bucsecs.

Nitidulidae :

Meligethes viridescens ab. azureus Heer — Tátrafüred, Máramaros.

Cryptophagidae:

Emphylus glaber Gyllh. — Szeleoz (Kocsi).

3Iycetophagidae :

Mycetophagus piceus ab. Junaris F. — Esztergom (Bokor) ^

— — ab. varius Marsh. — Esztergom (Bokor).

— — ab. pundulatus Schilsky — Budapest.

Coccinelidae :

ApMdecta obliteraia ab. paliida Thunb — Biharfüred.

Coccinella conglobata ab. meridionalis J. Míjll. — Budapest.

Fropylaea lá-punctata ab. biflexicosa Wse. — Kovácspatak.^

— ab. bifasciata Walter — Kovácspatak.
— ab. 12-pustulata Pont. — Kovácspatak.

— ab. angidaris Sajó — Kovácspatak.

Pidlus testaceus ab. scutellaris Muls. — Dárda (Dr. Kaufmann).
— pallidivestis ab. 7ianus Muls. — Dárda (Dr. Kaufmann).

Sidis biguttatus Mulr. — Budapest.

1 Brancsik Péhó-ról említi (Trencs. Termtud. Egyl. Évk. 1910, p. 21).

2 Beancsik Trencsénrl említi (1. e. p. 21).
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Elateridae

Cardiopliorus Ericlisoni Burss. — Budapest, Kovácspatak.

Dmsterius bimaculatus ab. ruficollis Reitt. — Budapest.

— — ab. apicalis Reitt. — Kovácspatak.

Ptinidae

:

Píinus Eclmundi Ablle. — BudajDest.

Anobiidae

:

Xylétinus síibrotunciatus Lap. — Budapest.

Méloidae :

Zonitis jjraeusía ab. /fara Tausch. — Budapest.

Chrysomelidae

:

Haltica oleracea ab. nobilis Weise — Kovácspatak.

Longitarsus praiensis var. medicaginis áll. — Budapest.

Anthribidae

:

Anthribus fasciatus ab. rentralis Rey — Budapest (Dr. Fodor).

Cureulionidae :

Fhyllobius calcaraius ab. piri Gyllh. — Korytnica.

— urticae ab. fuscofumosus Reitt. — Máramaros.

Polydrosus mollis ab. nibens Stierl. — Budapest.

— sjjarsus Gyllh. — Szigetvár.

Sciaplwbus caesius var. Merkli Stierl. — Misid völgye.

Strojjhosonius rufipes Steph. — Biharfüred.

GidnorrMnus quddrimaculatus ab. rimulosus Germ. — A törzsfaj között.

Gymnetron luiiusculum Dits'al — Brassó.

Apion cornicidatum Germ. — Csóványos '(AIeusel).

— viciae var. GriesbacM Steph. — Bucsecs.

Byctiscus popidi ab. tataricus Faust — Szigetvár.

— betulae ab. violaceus Scop. — Misid völgye.

Scardbaeidae

:

Apliodius variáns var. Fabricii Orbigny — Budapest.

— mixtus var. unicolor Schh^sky — Ünök, Biharfüred.

— — var. conjunctus Muls. — Bucsecs.

— luridus ab. connexus Muls. — A törzsfaj között.

— — var. iniricarius Muls. — A törzsfaj között.

Geotrupes vernalis ab. obscurus Mltls. — A törzsfaj között.



120

Melolontha melolontha ab. femoralis Kr. — Máramaros.

— — ab. xndclierrima DTrre — Budapest.

Polypliylla fullo ab. lucluosa Muls. — A törzsfaj között.

Trichms fasciatus ab. Fabricii Rossi — Jád völgye.

— sexualis ab. apicalis Muls. — Bihar : Misid völgj^e.

Törlendk Magyarország faunájából a következ fajok, melyek

téves meghatározás alapján lettek kimutatva :

Helophorus fulgidicolUs ]\Iotsch.

Cercyon littoralis Gyllh.

Hyclrophilus sartiis SEME^^ov.

Agrüus viridis var. ater F. ^

iVlagyarország piliangói.

Irta : f A. Aigkee La.jos.

XLII.

3. nem: Adopaea Billb.

A fej és a test zömök; a tapogató utolsó íze felálló, elég

hosszú, karcsú ; a csápbunkó röviden hegyesed. Az elüls szárny

középsejtje hosszú, elül hegj^es, a hátsó szárnj^-é rövid és egye-

nesen lezárt.

A hernj^ó orsóalakú, csaknem csupasz, fféléken él és kitelel.

A báb nyúlánk, a fej vége hegyes.

A palearktikus tájban 9 faja él, melyek közül három hazánk-

ban is é).

A fajok meghatározó kulcsa:

1. Felül vöröses-sárga 2

— Felül barnás-sárga. A hím elüls szárnyán rézsútos fekete

sáv van ; alul az elüls szárny barnás-sárga, a hátulsó

zöldes-szürke, 3. Actaeon.

2. A csápbunkó rozsdasárga, csúcsa fekete. A hím elüls szár-

nj^át egyenes hosszanti fekete sáv díszíti. Alul egyszín
okersárga. 1. Uneola.

— A csápbunkó csak alul rozsdasárga. A hím elüls szárnyát

hajlott hosszanti fekete sáv díszíti, alul okersárga, csúcsa

zöldes. A hátsó szárny bels szegélye az alsó oldalon vöröses-

sárga. 2. Ihaumas.

1 Beascsik Nagysziklásról említi (1. e. p. 22).
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1. Adopaea lineola Ochsh.

OoHSENHEiMER, Díg Schiiietterl. v. Európa. I, 2, 1808, p. 230, —
BoiSDUVAL, Icon. histor. des Lépid. t.' 47, f. 4, 5 (1832). — Viryula

HüBNER, Samml. europ. Schmetterl. fig. 660—663.

A szárnyak vöröses- sárgák, keskeny fekete szegély ly el, a

hímek elüls szárnyát egyenes hosszanti fekete sáv díszíti ; a ns-
tények szárnya valamivel sötétebb, elüls szárnyának csúcsa pedig

többnyire fehéres. Alul egyszín okersárga. A csápbnnkó rozsda-

sárga, hegye fekete. Kifeszítve 25—30 mm.
A pete hosszúkás, kissé lapos, szalmaszín ; kitelel.

A hernyó sárgás-zöld, hátán sötét, oldalt barna vonallal. Hossza

25—30 mm. Májusig különféle füveken, különösen taraczkbúzán

(Triticum repens) és czigányzabon (ArrlienatJierum elatius) él. A b á b

nyúlánk, fejvége hegyes, színe világos zöld.

Hazánkban elterjedt és június elejétl augusztus közepéig

többé-kevésbé gyakori. Állandó faj, de találni oly példánj^t, melynek

szárnyai halványszínek. Eg3'ik eperjesi hím példánynak elüls

szárnj án fekete középfolt és széles fekete szegélye van, míg a

hátsó szárny csaknem egészen fekete, csak a közepe sárga.

Termhelyei: Budapest VI. 5—VHI. 21, Eger, Párád, Nagy-

várad, Pécs VI. 11—Vn. 20, Pápa, Csákvár, Fels-Löv, Sopron

VII-VIII, Pozsony VI, N.-Lérárd, Tavarnok VI, Verebély VI. 14,

Selmeczbánya VI— VIII, Rozsnyó VI. 30, Znióváralja, Trencsén,

Árvaváralja, Bresztova, Gölniczbánya VII. 3

—

VIII. 6, Eperjes,

Kassa, Bártfa, Magura talului (Besztercze-Naszód vm.), Kovászna,

Nagyszeben VIII. 5, Nagyág, Mehádia, Vrdnik, Vinkovcze, Lipik VII,

Josipdol és Dalraáczia.

A szomszádságunkban elfordul Alsó-Ausztriában, Karinthiá-

ban, Salzburg és Oláhországban (VII—VIII), Sziléziában (VI—VIII),
Cseh- és Morvaországban, Galicziában (VII) és Bukovinában (V—VIII).

Elterjedési köre Szentpétervártól Algírig és Spanyolországtól

az Altájig terjed.

2. Adopaea ThcMi-inas Hofn.

HuFNAGEL,, Berl. Magazin. II, 1766, p. 62. — Esper, Dia europ.

Schmetterl. in Abbild. t. 36, f. 2-3; t. 98, f. 5-10. — linea

Fabricius, Mant. Insect. II, 1787, p. 84. — veniila Hübner, Samml.

europ. Schmetterl. fig. 666—669.

A szárnyak vöröses- sárgák, keskeny fekete szegély Ij'^el, a hím

elüls szárnyán hajlított hosszanti fekete sáv van. Alul az elüls

szárny okersárga, zöldes csúcscsal, a hátsó szárny pedig sárgás-
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szürke, bels szegélyén vöröses-sárga. A csápbunkó alul rozsda-

sárga. Kifeszítve 25—30 mm.
Magyarországon június és júliusban országszerte gyakori.

Színezdése általában kissé sötétebb mint az A. lineola-é.

A p e t e hosszúkás, sárgás. A hernyó halványzöld, hátán

sötét, oldalt fehér vonallal és a lábai fölött sárga sávval. A hernj^ó

májusig pákhordón {Aira möntcma)^ komócsinon {Phleum pratense) és

egyéb fféléken található. A báb sárgás-zöld, fejvége csak

kissé hegyes.

Termhelyei : Budapest, Nagyvárad, Beél, Rézbánya, Székely-

híd, Eger, Párád, Pécs VI. IS-VII. 31, Sopron VII-VIII, Pozsony
VII, N,-Lévárd, Tavarnok VI—VII, Verebély és Zsarnócza

VI. 3-VII. 9, Selmeozbánya VI—VIII, Szhács, Rozsnyó VII. 6,

Kocsócz, Kiczulahegy, Gölniczbánya VL 15—VII. 15, Igló VI. 29—
VII. 11, Szepesolaszi, Magas Tátra VII. 6, Eperjes, Kassa, Bresztó,

Ungvár, Elj)atak, Nagyszeben VIII. 7, Nagyág, Lipik, Vinkovcze,

Josipdol, Velebit, Fiume és Dalmáczia.

Elfordul az összes szomszéd országokban : Alsó-Ausztria és

-Morvaország (VI—VII), Fels-Ausztria és Gahozia (VII), Karinthia és

Oláhország (VII-VIII), Szilézia (VI-VII).

Elterjedési köre Finnországtól Algírig és Teneriífától az

Uraiig terjed.

Különfélék.

f Ganglbauer Lajos. Június 5-én elhunyt a Bécs közelében

fekv kies Rekawinkelben Ganglbauer Lajos, a bécsi természetrajzi

udvari múzeum állattani osztályának igazgatója. Ganglbauer halálá-

val a bogártan egyik legkiválóbb mveljét veszítette el. Kiváló

munkáival euró]3aszerte híressé tette nevét, „Die Káfer von Mittel-

europa" czím, sajnos most már befejezetlen maradt munkájával

pedig az elsk közé emelkedett. Ganglbauer 1856. évi október hó

1-én született Bécsben, ahol elemi, gimnáziumi és egyetemi tanulmá-

nyait is végezte. A tanári oklevél megszerzése után rövid ideig mint

tanár mködött a bécsi akadémikus gimnáziumon, mig 1880-ban az

udvari múzeumhoz asszisztenssé ki nem nevezték. A múzeumban
azután elég gyorsan haladt elre, 1885-ben segédr, 1893-ban r,
1897-ben II. oszt. r, 1899 ben I. oszt. r, 1904-ben az állattani osz-

tály vezetje és 1906-ban annak igazgatója lett, 1908-ban pedig a

kormánytanácsosi czímet kapta. Számos tudományos egyesület leve-

lez tagjává választotta, 8 társaság pedig tiszteleti tagságával tüntette

ki; a bécsi csász. tudományos akadémiának levelez tagja volt. Gangl-
bauer érdeme, hogy a bécsi múzeum bogárgyjteménye ma egyike
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az elsknek és legnagyobbaknak. A gyjteményt nagygyá elssorban

vasszorgalmával tette. A legnagyobb anj^agot nyári gyüjtútjairól

hozta, a többit részben csere útján, de leginkább a meghatározásért

kapta, mert bizony a gyjteménynek vétel útján való gyarapítására

csak nagyon csekély évi összeg állott rendelkezésére. Gyüjtkirán-

dulásait leginkább az Alpokba tette, évrl-évre ezek más és más

vidékét kutatta, csak két ízben irányította gyjt útját hazánkba és

pedig egyszer Herkulesfürd vidékére, máskor pedig a Radnai ha-

vasokra, mely alkalmakkor azonkívül még a Déli-Kárpátok néhány

pontját is meglátogatta. A Radnai havasokon kitn eredménynyel

gyjtött, itt alkalmazta legelször a most már általánosan ismert új

gyüjtmódokat, a melyek révén számos felfedezést tehetett. Errl a

kirándulásáról külön közleményben is beszámolt. Munkái többnyire

egyes nemek, csoportok vagy családok feldolgozásai, — kivétel nél-

kül ma is elsrend és alapvet forrásmunkák ; még a legelsk, az

Oedemeridák és Cerambycidák meghatározó táblázatai, ma is jók,

helytállók. Ezt pedig kitn szemének és érzékének köszönhette,

melylyel a rendszertanilag fontos bélyegeket mindig megtudta találni.

Kiválóak rendszertani munkái is, az ezekben lefektetett bogárrend-

szerét kevés módosítással majdnem mindenütt elfogadták és követik.

Ganglbauer egészsége mintegy két év eltt megtört, ers szervezete

eleinte diadalmaskodott a betegségen, humoros, jókedv modora,

szeretetreméltó egyénisége a szemlélben a kór semmi nyomát nem
engedte észrevenni. Az utolsó esztendben kétszer végeztek rajta

súlyos sebészi mtétet, mely ideiglenes javulást hozott ugyan és

idrl-idre munkaképessé is tette GANOLBAUBR-t, úgy hogy a nem
régen a múzeum részére megszerzett híres HAUsER-féle bogárgyjte-

ménynek a múzeumi gyüjteménynyel való egyesítését részben még
elvégezhette, de nem bírta sokáig, pihenni küldték Rekawinkelbe, a

hol azután nemsokára örökre behunyta szemét. Hlt tetemét a

preszbaumi temetben helyezték örök nyugalomra. — Emléke örökké

élni fog, mi pedig, a kik ismertük, kik barátságát meg tudtuk becsülni,

nagy tudását csodálni, mindig szeretettel fogunk reá vissza-

emlékezni. Csna Ern
JEgy falánJc Blantis religiosa. Tavaly nyáron a Német völgy-

ben egy érdekes jelenséget figyeltem meg, mely az imádkozó sáská-

nak falánkságát és így hasznát is . igazolja. Eryngium campestre-rol

gyjtöttem virágmegporzó rovarokat, a midn az egyik Eryngium-

tövön két sajátságos helyzetben lev rovarra lettem figyelmes. Midn
közelebbrl megnéztem ket, láttam csak, hogy mindakett egy a

növénybe kapaszkodott és hátával lefelé fordult Mantis religiosa karmai

között volt. A sáskát azért nem vettem észre, mert színe annyira

hasonlított az Eryngium fakó- zöld színéhez és maga is oly hely-
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zetben volt, hogy alig különbözött a növény ágaitól. A két rovart,

melyeket a raegporzók Icözül ejtett el a Mantís zsákmányul, az elüls

végtagjának 2—2 tüskéjén tartotta felszúrva. Az egyiket, melynek

már csak roncsa volt meg s a mely, ha jól láttam, Eristalis tenax

volt, jóizen falatozta, a másikat pedig, melyben a PoUstes gallica-t

ismertem fel, a másik lábán távolabb tartva magától, tartaléknak tette

félre, hogy aztán végezvén az egjnkkel, ennek elköltéséhez is hozzá

lásson. A két zsákmánynak körülbelül egyidben való elejtése min-

denesetre ersen megvilágítja a Maniis relnjiosa falánkságát, hiszen

egynek elfogása is elég munkát ad és elköltésével legalább egyelre

étvágya is csillapítva lehet. Úgy látszik, hogy a légy evése közben

kínálkozott neki az alkalmas pillanat a darázs megfogására.

Fehér Jen.

A hüzilégy viszi zsákmányát. Errl még sehol sem olvastam,

de soha még nem is láttam. Egy házilégy ozukormorzsán torkos-

kodott, s a mid-n mozdulatomra elszállt, az éj^pen dézsmált czukor-

morzsát szívójára tapasztva, jobban mondva odaszíva, magával vitte.

Aztán egy közeli helyre leszállt és ott tovább élvezte zsákmánj^át.

Máskor raeg egy kis túrómorzsát vitt el az asztalról egy házilégy

szintén a szívójával, ez már nagyobb volt mint a czukormorzsa, ez

kölesszem nagyságú, a túró pedig két kölesszem nagyságával érhetett

fel. A túrómorzsát azonban repülés közben elejtette. Újabban azonban

ehhez hasonlót még nem sikerült észlelnem. Fehér Jen.
Kártékony-e a Haltica oleracea ? A gazdasági irodalomban

kevés kivétellel azt olvassuk, hogy ez a földi bolha kártékony. így
például Emich „a mez- és kertgazdaságra káros rovarok. Budapest,

1884" czím munkájában azt írja e bogárról (223. 1.), hogy „Red-

TENBACHER L., Hayek G. és más szakférfiak azonban biztosan meg-

állapították, hogy a H. oleracea a káposzta- és réparepczén,
takarmányrépán, a gomborkán s ritkábban a konyhakerti

káposztaféléken él stb." Épp így vagyunk a külföldi irodalom-

mal is. Pedig amint azt már néhány régi szerz is sejtette, a dolog

máskép áll. Heikertinfer a ki jelenleg a Halticinák legjobb ismerje,

ez állatok ökológiai viszonyait is tanulmányozza és igj sok érdekes

megfigyelést tehetett, melyek közül egy épen erre a bogárra vonat-

kozik 1 Az megfigyelései szerint a Hallica oleracea a kájDOSzta-

félékre nem kártékony, st ezeken egyáltalában nem fordul el. Táp-

növényei a porcsin keserf {Pohjgonum aviculare), a keskenylevel
füzike {Chamaenerium [EpiloMiim] angustifolium)^ a vízparti füzike

1 Die Sage vom Kolilerdfloch. Bin Wort zur Rechtfertigung- der

Haltica oleracea L. (Verli. zool.-bot. Ges. Wien. LXII, 1912, p. 69—81, fig.

1-4).
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(Ch. palustre) és a közönséges ligetszépe {Oenothera liennis)^ azon-

kívül még egynéhány mívelt Onagracea-ífii. Hogy a bogár a káposzta-

féléket nem kedveli, azt kísérleti úton is megállapíthatta Heikertix-

GER. ug3^anis különféle káposztafélékre helyezte az összefogdosott

Haltieákat, az eredaiény azonban mindig nemleges volt, a bogarak

azt nem ették, mig másfajta földi bolhák annak azonnal nekiestek.

A káposztafélék valódi kártevi a földi bolhák Phyllotreta és Psyllio-

des nemeibe tartoznak. A kártékony földi bolhák közül els sorban

a PhyUoiyeta- íajok jönnek tekintetbe (Ph. nigrijjes, atra, cruciferae,

undulaia, vittula, nemonim). mig a Ps?/?ZeoíZes-fajok {chrysocephala) csak

lárvaállapotban kártékonyak, amennyiben a téli vetés szárában fej-

ldnek. " Gsna.

Irodalom.

Tomala, Ferdinánd: Thais polyxena Schiff. var. k r e-

usa mihi. (Entom. Rundschau. XXIX, 1912, p. 84i.

Szerz a Csillaghegy környékén (Békásmegyer mellett) egy

Polyxena- Silakot gyüjt'itt, melynél a fekete rajzolat kiterjedt és a

hátsó szárny elüls szélén lev nagy vörös folt helyén is fekete folt

van és a szegélye mentén lev nyílalakú vörös foltok nagyon aprók,

többnyire pontszerek, az alattuk lev kék színt pedig többé-kevésbé

fekete szín váltba fel. Ennek az alaknak a kreusa nevet adta.

.

' Csíki.

Simon?/t Semadám Sándor jun. : Z u Thais polyxena var.

kreusa Tomala. (Entom. Rundschau. XXIX, 1912,

p. 95).

Szerz közleményében arról ad hírt, hogy a múlt évben a

Csillaghegyen gyjtött 120 jyo/^.reua-hernyó rövid néhány nap alatt

bábozódott. A bábokból elég szép számmal kelt a var. kassandra és

egyetlen nsténye ennek az új fajváltozatnak. Csíki.

Tiltscher, P. : E i n H u n g e r e x e m p I a r von S a t. p a v o n i a

L. (Entom. Zeitschr. Frankfurt a. M. XXVI, 1912, p. 54).

Szerz 1910. évi augusztus végén egy magasabb hegyrl szár-

mazó S. j^di'onia-hernjót kapott és hozzá egy áfonya-ágacskát táp-

lálékul. Miuthog}^ szerz a hernyónak áfonyalevelet nem nyújthatott,

megkísérelte más növénynyel, de a hernyó ezeket nem fogadta el,

hanem rövidesen bábbá alakult. Feltnt, hogy a báb a rendesnél

sokkal kisebb volt. A lepke 1911. évi máreziusban kelt ki, hím volt

és szárnvai kifeszítve csak 43 mm.-t tetí^^k ki, a szárnyak fehér
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színe pedig hiányzott. Szerz részletes leírást nj'újt errl a pél-

dám-ról. Csíki.

Mehel, Prof. H.: E i n i g e f ü r d i e L e p i d o p t e r e n f a u n a

Österreic h-U n g a r n s n e u e A r t 'e n. [Verh. zool.-

bot. Ges. AVien. LXE, 1912, p. ri04)-108)].

A küzlemém^beu néhány magA'arországi eredet lepkérl is vau

szó, így a Lycaena Sejíhjrus var. LliryM Rbl. niel^'et szerz a deli-

bláti Flamundáról írt le, még néhány más helj^rl is elkerült és

pedig a mezségi Buza-ról, Kolozsvárról és állítólag a budai hegyek-

bl. A délorosz steppérl ismeretes Sesperia crihrelhim Ev.-t Roth-

schild Károlt bájró gyjtje Predota K. gyjtötte Búza mellett a

Mezségben. Szerz ennek a lepkének a képét közli és leírását adja.

Ortlioliília subvicinaria Stgr., ezt a lepkét, mely eddig csak Örmény-
országból volt ismeretes, Predota ugyancsak a Mezségben, Meleg-

Földvárnál gyjtötte, szerz ennek a képét is közli összehasonlításul

az Ortli. vicinaria-éval egj^ütt. x\z Eüicrinia irinotata METzx.-t Újhelyi

Jaszenováról. Klrtösi pedig Szarvas vidékérl közölte, szerz most

a delibláti Flamundáról említi és megjegj^zi, hogy annak sárga nyári

alakját aestiva néven ismertette. Csikl

Jordán, Dr. K. & Rothschild, N. Ch.: List of S i p h o n a jd t e r a

collected in Eastern Hungary. (Xovitates

Zoologicae. XIX, 1912, p. 58-62, fig. l-4j.

JoRDAN" a Rothschild-féle tringi múzeum re 1911. évi július és

augusztus hónapokban Biharfreden tartózkodott mely alkalommal

az ottan elforduló kisebb emlsök bolháit, összesen 8 fajt gj^üjtötte

össze. Szerzk közleménj'ükben felsorolják ezeket, megjegyzéseket
fzvén azokhoz. A megfigj^elt fajok a következk: 1. Ceratoplnjllus

penicilliger Grube Microtus agrestis-Tl, faunánkból eddig nem volt

ismeretes. 2. CeratopJiyllus sciurorum Schrxe: Microtus agrestis-rL

3. CtenopMlialmus agyHes eiirous új alfaj Microtus agresiis, Hypudaeus
glareolus, Mus silvaiicus és Sorex ayaneus-ról. 4. Ctenophtliahnus oUusus

új faj Microtus agresiis és Htjpiidaeus glareolus ról. 5. Cienopliiliahnus

pentacantlms Roths. Hypudaeus glareolus -ról : faunánkból eddig nem
volt ismeretes. 6. Doratopsylla dasycnemus Roths. Sorex araneus-ról.

Ezt a fajt, mely faunánkból eddig szintén nem volt ismeretes, Roth-
schild Typldopsyllanok. írta le, szerzk most az új DoratojJSijUa-i-iemet

állítják részére fel. 7. PcdaeopsyUa sorecis Dalé Sorex araneus-ról

faunánkból nem volt ismeretes. 8. Hystricliopsylla talpae Cürtis Hy-
pudaeus glareolus és Microtus agrestis-ról. Csíki.



„ROVARTANI LAPOK"
XIX. Bánd. Juni-August 1912. 6-8. Heft.

S. 81. — A. 3Iocsáry : Wie wurde ich Entomolog?
(Biograjihische Skizze). — Verfasser saramelte schon im Knaben-

alter von 12 Jahren, im Jahr<3 1854, Schmetterlinge und Káfer und
brachte von diesen Insekten schon in einigen Jahren oine schne
Sammlung zusammen. Aus dem Gjnnnasium in Nagyvárad trat Ver-

fasser in den Premontreser Orden ein um einstens als Profes-or

naturwissenschaftlichen Studien obiigen zu können. 1863 trat er aber

einer Tuberkuloseerkrankung wegen aus und studierte nach Gene-

sung Jus. Blieb aber auch auf diosor Laufbahn nicht sondern trat

nach Beendigung seiner Studien am 27. April 1870 in den Dienst

des Ungarischen National-Museums. Hier arbeitete im Gebiete der

Hymenopterologie. 17 Jahre hindurch bereiste er verschiedene

Gegenden Ungarns und samraelte dabei eifrig besonders Hymenop-
teren. 1882 wurde seine gediegene Arbeit -„Chrysididae Faunao

Hungaricae" von der Ungarischen Akademie der Wissenschafteti mit

dem Vitéz-Preis ausgezeichnet und spáter auch zum correspon-

dierenden Mitglied der Akademie gewáhlt. Nachher arbeitete cr

8 Jahre an der Monographie der Chrysiden der Erde, welche auch

von der Akademie herausgegeben wurde. Seiner nunmehr

42-jahrigen Tátigkeit am Museum verdankt dieses Institut seine

grosse Hymenopterensammlung, welche in einzelnen Teilen einzig

dasteht. Die Sammlung der Chrysiden enthált über 700 Arten, dio

Pepsis Arten sind durch mehr als 1020 schönen und schönsten

Exempl'.ren vertreten. Sehr reichhaltig ist die Sammlung ungarischer

Hymenopteren und d e durch Prof. Szépligeti angelegte Braconiden-

sammlung. Auch andere Teile der Sammlung sind wenn auch nicht

alleinstehend so doch auch sehr reichhaltig (Apiden, Formiciden,

Mutilhden, Tenthrediniden, Siriciden, Fossorien, Vespiden, Ichneu-

moiiiden). Der eifrigen Arbeit von L. Bmó sehen wir einer grossen

Proctotrupiden- und Chalcididensammlung entgegen. Nicht weniger

heben den Werth der Sammlung die zahlreichen Typen und

Cotj^pen fást aller namhaften Hymenopterologen, darunter von

MocsÁRY selbst die Typen von 938 Arten und 40 Varietáten, wovon

nur auf die Chrysiden 430 neue Arten und 30 neue Varietáten ent-

fallen. Verfasser erhielt zweimal eine allerhöchste Auszeichnung.

1900 erhielt er den Titel eines Könighchen Rates und 1910 das

Offizierskreuz des Franz Josef-Ordens, erstere Auszeichnung „für
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seine wissonschaftlichen Verdieiiste", letztere „für seine eifrige und

erfolgreiche Wirkung".

S. 1 14. — L. Diószeghy ;Beitráge zur Lepidopteren-
fauDa Ungarns. — Die für Ungarn neue Lycaena Bavius Ev.

sammelte Verf. in Siebenbürgen. — Lycaena Orion ab. nov. Csernyi

ist silberblau mit violettem Schimmor, Mittelpunkte gross, unterhalb

dcm Mittelpunkt der Vorderflügel mit langlichen schwarzen Pankten.

— Pararge var. egerides ab. nov. Kertészi : Grundfarbe hell graubraun,

Zeichiiung heller und ab. nov. Schviidti : Vorderflügel in Zelle 1, 2,

u. 3 mit bis zur Mittelzelle reichenden gélben Flecken, die zwei gél-

ben Fiecke dor Mittelzelle íliessen zusammen. — Aus Raupen des

Vorjabres entwickelten sicli nieist dunkle Exemplare, derén Ursache

wolil der ka] te April war.

S. 116. — O. 3Hhók : B e i t r á g e zur C o 1 e o p t e r e n-

fauna Ungarns. — Verfasser zahlt eine Anzahl Arten und

Varietaten nebst ibren Fundorten auf, welche die Fauna bereichern.

S. 1 20. — t L. A.-Aigner : Die Tag faltér Ungarns.
XLII — Verfasser behandelt fortlanfend die Hesperidengattung

Adopaea (mit lineola, Thaumas).

Kleine Blitteilungen.

S. 122. — E.Csiki: f Ludwig Granglbauer. — Ver-

fasser gedenkt in schönen AVorten dem verstorbenen Grossmeister

der Coleopterologie und würdigt dessen Lében und Arbeit.

S. 123. — J. Fehér : Eine gefrássige Gottesan-
b e t e r i n. {Mantis religiosa.) — Auf Eryngiimi campestre beo-

bachteto Verfasser eine Maniis die fest Insektenjagd machte.

Eine FJiege (Eristalis) verzehrte sie eben, was sie aber nicbt hinderte

gleiclizoitig eine A^espe zu fangen, welcbe sie inzwischen mit dem
andereii Vorderbein (auf dessen 2 Dornen gespiesst) hielt.

S. 124. — tT. Fehér : Die S t u b e n f 1 i e g e n i m m t i li r e

B e u t mit. — Verfasser beobachtete zweimal, dass die Stuben-

íliege aufgescháucht die Nahrungsbrocken (Zucker, Káse) mit ihrem

Rüssel mitschleppte.

S. 124. — E. Csíki : Ist Haltica oleracea schád-
1 i c h ? — Verfasser bericlitet bezugnehmend auf Hehvertixger's

Arbeit (Die Sage vom Kohlerdíloh), dass Haltica oleracea nicbt

schádlicb ist. Die Schadlnige der Krautgewáchse sind nicht dieser

Blattkáffer sondern Plujllotreta- und Psylliodes- Árten.

Literatur.

S. 125. E. Csiki bespricht Arbeiten von Tomala, Simonyi-

Semadám, Tiltscher, Rebel und Jordán & Rothschild,



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XIX. KÖTET. 1912 SZEPTEMBER 9. FÜZET.

Magyarország fémdarázsai.

Irta: Mocsárt Sándor. ^

Midn 30 évvel ezeltt, 1882-ben, a Magyar Tadományos
Akadémiánál „A magyar fauna fémdarázsai" czím
magánrajzommal a A^iTÉz-féle pályadijat megnyertem : hazánkból
csak 79, voltaképen a tudomány mai állása szerint csak 70 faj és

9 fajváltozat fémdarázs volt ismeretes. Tizenöt évvel késbb, 1897-ben,

„A magyar birodalom állatvilága" czím, Magyarország
ezeréves fennállásának emlékére kiadott névjegyzékben már 105 fajt

és 15 fajváltozatot soroltam fel termhelyeikkel együtt, mert ekkor
a magyar tengerparton elforduló fajokat is fetvettem és gyjtink
is kirándulásaikon több figj^elemmel voltak ez állatok iránt. A követ-

kez 15 évben, 1897-tl napjainkig faunánk ilynem állatainak ismerete

is eléggé örvendetesen gyarapodott, úgy hogy ma a magyar állam

területérl már 112 faj és 18 fajváltozat fémdarázs ismeretes. Ez olyan

tekintélyes szám, a milyennel Európa egyik állama sem dicsekedhetik,

még Francziaország sem, pedig ennek faunáját már több mint száz

éve kutatja sok jeles természetbúvár. Ez a tekintélj^^es szám hazánk
ilynem faunájának meglehetsen h képét n3^jtja ; mert meggy-
zdésem szerint most már aligha sikerül akár csak egynéhány olyan

fajt is találni, kivéve talán a tengerpart vidékét, melyet eddig még
nem gyjtöttek volna.

A faunakatalógus kiegészítéséül szolgáljanak a következ
újabb adatok

:

1. Cleptes pallipes Lep. — Buysson önálló fajnak tartja; nálunk
is közönséges.

2. Cleptes semicyaneus Tourn. — Lichtward Bernát berlini

dipterologus Pöstyén-nél gyjtötte Qgj példányát, melyet több mással

1 Elterjesztetett a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók veszprémi
36. vándorgylésén 1912. évi augusztus 28-án és a Magyar Entomologiai
Társaság f. évi szeptember 21-én tartott ülésén.

Rovartani Lapok. XIX. 9. (1912. IX. 30).



130

eg-yütt nekem ajándékozott. Sarepta vidélcérl írták le, de Bécs melll

is ismeretes.

3. Cleptes Abeülei Buyss. — Dr. Horváth Géza gyjtötte két

példányát a tengerparton Növi mellett. Francziaországban is ritkaság.

4. Ellmnjms soror Mocs. — Nálunk nem ritka.

5. EUamjms Kohlii Mocs. — Dr. Hensch Andor ny. ezredorvos

a horvátországi Krapinán gyjtötte és egyetlen példányát múzeumunk-
nak ajándékozta. Tirolból írtam le.

6. Ellampus curtiventris Tourn. — Ennek a Sarepta vidékérl

leírt fajnak egj^etlen példányát nálunk Pável János gyjtötte

Rumunyest-nél.

7. Ellamjms ambiguus Dhlb. — Ennek a Dél-Európában honos

fajnak egyetlen példánj^át Péczel mellett Kuthy Dezs találta.

8. Ghnjsis Phryne Ab. — Budapesten a Mátj^ás-hegyen 1903.

július 19-én Bartkó József múzeumi preparátor két példánj^át találta,

késbb Dr. Hensch Andor Krapina mellett is gyjtötte (1909. YII. 31)

ezt a ritka déleurópai fajt.

9. (Jhrysis Osmiae Thoms. — A hunyadmegyei Kudsiri havasokon

Dr. Vángel Jen tanítványai, Német-Bogsán mellett pedig Merkl Ede

g3'üjtötte. Az Alpok lakója.

10. Ckrysis mixta Dhlb. — Ezt a ritka déli fajt Zengg mellett

a tengerparton gyjtötte Dr, Szilády Zoltán egy példányban, melyet

nekünk ajándékozott.

11. Chrysis succincta L. var. Gribodoi Ab. — Ennek a déli

fajváltozatnak néhány példányát .Mária-Besny mellett gyjtötte

Dr. Fodor János, ki azt nekünk szívesen átengedte.

12. Chrysis annulata Ab. — A múlt évben Báziás mellett gyj-
tötte három példányban Újhelyi József múzeumi preparátor. Tlünk
messze terjed faj,

13. Chrysis euchroma Mocs. — Ennek az ötfogú szép fajnak

egyetlen példánj^át, mely a mi tulajdonunk, Zengg mellett gyjtötte

Padewieth.

Ha ezek után szemlét tartunk a magyarországi fémdarázsok

földrajzi elterjedése fölött, a következ eredményire jutunk

:

A 112 fajból eddig csak négy faj tekinthet hazánk sajátos

fajának, u. m. a Clepies aerosus Först., Chrysis Kuthyi Mocs., Chr.

Páveli Mocs. és Chr. euchroma Mocs.; míg a jellemz fajok közül

némelyeknek széles, nagyon messzi elterjedési köre van és Dél-

Magyarországon, Rumánián és Törökországon át a Kaukázus, Szíria,

Turkesztán st Indiáig is eljutnak. így 1) az Ellampus Horváthi Mocs
Spanyol- és Dél-Oroszországon át Jeruzsálemig s egy fajváltozata

Mongoliáig terjed. 2) A Chrysis millenáris Mocs. Szmirnában is el-

fordul, 3) A Chrysis inaequalis Dhlb. var. piacida Mocs. Budapesttl
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Görög- és Törökországon át a Kaukázusban és Turkesztánban is

található. 4) A Clirysis annulata Ab. Algíron, Szírián, Arabian,

Turkesztánon és Perzsián át egész Indiáig elterjedt. 5) A Chrysis

marginatá Mocs.-t Turkesztánból írtam le. 6) A Chrysis rufitarsis Brullé

{angulata Dhlb.) Dél-Magj^arországtól Kis Ázsián és Perzsián át

Szíriáig otthonos. 7) A Spinolia Dalla-Torreana Mocs. Budapesttl

Rumánián át Görögországig terjed.

Kisebb elterjedési köre van a következ jellemz fajoknak :

A Cleptes scidellaris Mocs. még csak Ausztriából, a Cl. orientális

Dhlb. Törökországból, a Cl. Saussurei Mocs. Szarepta vidékérl, az

Ellampus pyrosomiis Först. Török- és Dél-Oroszországból, a Holopyga

plagiaia Mocs. Törökországból, a Clirysis eoeruleiventris Ab. Franczia-

és Span^'olországból, a Chr. filiformis Mocs. Görögországból s végre

a Chr. fallax Mocs. Kís-Ázsiából és Tauriából is ismeretesek. -

Két új Hymenoptera-faj.

(Species Hymenopierorum duae novae).

Irta : Mocsáry Sándor. ^

1. Xyéla Henschii Mocsárt, n. sp.

Parvula, palporum maxillarium articulís tribus basalibus incras-

satis, artículo antennarum tertio reliquis simul sumptís breviore

:

brunneo-nígra flavoque varia, alis cum stigmate unicoloríbus penitus

hyalinis, terebra femínae corpore breviore, sed abdomíne parum
longiore.

Xyelae Julii Breb. símílis et affínis ; sed multo mínor, antennis

magis tenuibus, flavídis, articulis tantum inde a quarto parum infu-

scatis, stigmate multo minre brevioreque pure hyalíno, terebra

quoque multo dilutiore. — Long. maris 2'4 mm., femínae 2-3, cum
terebra simul 3'7 mm.

Ad Krapinam Croatiae anno 1907. ínitío Április e Beiula

álba alíquot légit exemplaria Dr. Axdreas Hexsch. (Mus. Hung. et

coll. Henschii).

2. Xiphydria Saiiteri Mocsáry, n. sp.

Antennis filiformibus, nigris, 16-articulatis, artículo secundo

tertio fere dimidío breviore, quarto subaequali ; vertice occípíteque

nigris laevib'us ac politis : nigra, nitida, flavo-variegata, subtus cum

1 Elterjesztette szerz a Magyar Entomologiai Társaság 1912. szep-

tember 21-én tartott ülésén.
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pedibus fulvido-testaceis, maculis tríbus frontis, oculorum orbitis

inferioribus temporalibiisqiie, macula didyma in medio mesonoti,

scutello (apice nigro-cincto) et maculis sex parvis metanoti flavis

;

mandibulis eburneis, apice nigris ; abdominis segmentis dorsalibus

brunneo-nigris, maculis lateralibus segmentorum, apicem versus sen-

sim maioribus, albido-flavis ; alis parum fumato-hyalinis, venis

stigmateque fuscis, tegulis rufescentibus. — cf Long'. 7—10 mm.
Elongata, paralella, gracilenta, fronté longitudinaliter sub-

arcuatim minus dense striata ; thorace supra irregulariter minus

crasse rude rugoso, scutello triangalari apice rotundato; abdominis

segmentis dorsalibus duobus primis minus dense, tertio quartoque

densius subtiliterque punctulatis, reliquis laevigatis subtiiissime

coriaceis.

Patria : insula F o r m o s a, ad Fuhosho mense Julio 8 exem-

plaria conformia légit Joannes Sauter (Mus. Hung.)

Magyarország pillangói.

Irta : f A. Aigner Lajos.

XLIII.

3. Adopaea Actaeon Rótt.

RoTTEMBURG, Naturforscher. V, 1775, p. 30. — Esper, Die

europ. Schmetterl. in Abbild. t. 36, f. 4.

A szárnyak barnás- sárgák, a hímen keskeny fekete szegélylyel

és az elüls szárnyon kissé rézsútos fekete sávval. A Jistéuyek

szárnya a küls és bels szegély mentén barna behintésü ; elüls

szárn^^ának csúcsa felé a barna szegélyben 6—8 apró sárga petty

áll (ezek a hímek szárnj^án többnyire hiányzanak). Alul az elüls

szárny barnás- sárga, a hátsó szárny zöldes-szürke. Kifeszítve

25-28 mm.
Hazánkban szórványosan lép fel, az iglicz {Ononis sjnnosa)

körül szokott röpködni június és július hónapokban, de min-

denütt ritka.

A hernyó fehéres-zöld, hátán vörösesbarna, oldalt zöld sáv-

val. A hernyó május—júniusban nádtippanon (Calamagrostis ejngeios)^

taraczkbúzán {Triticum repens)^ kurtatoppon {Brachypodhim sylvaticum)

és egyéb fféléken él. A báb fehéres, hátán zöld, feje rózsá«.

Termhelyei : N.-Lévárd, Verébéi}'- VI. 4, Rozsnyó VI. 18,

Sztrecsnó, Élpatak, Nagyág, Herkulesfürd, Orsova VI. 1, Lipik

VII, Ogulin, Fiume VI, Növi és Dalraáczia.

Elfordul a legtöbb szomszéd orszá.gban is, így Alsó-Ausztria,
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Salzburg és Oláhországban (VII—VIII), Morvaország, Szilézia és

Bukovinában (VII).

Elterjedési köre Angolországtól Algirig és Teneriffától

Amáziáig terjed.

4. nem : Augiades Wats.

Teste erteljes ; a csáp hosszúkás bunkójának hegye vékony,

kampósz eren lehajlott; a tapogató utolsó íze rövid (rövidebb mint

az Adopaeáknál). Az elüls szárny középsejtje hegyesen megnyúj-
tott, a hátsó szárny- é rövid, ennek zuga, kivált a hímen, kissé

megnyújtott.

A hernyó hasonló az Adopaea-YíQvnyohoz^ de valamivel vas-

tagabb, úgyszintén a b á b is.

Ennek a több mint 300 fajt felölel nemnek 5 faja él a

palearktikus tájban és ezek közül kett hazánkban is.

A fajok meghatározó kulcsa:

1. A hátsó szárny alul zöldes barna, éles fehéres koczkákkal.

1. connna.
— A hátsó szárny alul zöldes-sárga, homályos halvány kocz-

kákkal. 2. sylvanus.

1. Augiades coninia Linn.

Linné, Syst. Nat. ed. X. 1758, p. 484. — Esper, Die europ.

Schmetterl. in Abbild. 1777, t. 23, f. 1 a, b.

A szárnyak vöröses-sárgák, széles sötétbarna szegélyly el, mely-

ben néhány apró vöröses-sárga petty mutatkozik ; a hímek elüls

szárnyát hosszanti fekete sáv díszíti, mely befelé ezüstös fény-
Alul a hátsó szárny szennyes-zöld, éles fehéres koczkákkal Ki-

feszítve 30—33 mm.
Hazánkban országszerte többé-kevésbé gyakori és fleg erdei

réteken repül június végétl augusztus végéig.

Az ab. catena Stgr., melynek hátsó szárnyán alul majdnem
tiszta fehérek a pettyek, a Branyiszkón figyelték meg.

A hernyó szennyes zöldes-szürke, 25—30 mm. hosszú; má-
jus és júliusban koronafürtön [Coronüla varia)^ csenkeszen {Feshica

ovina), perjén {Poa annua) és taraczkbúzán {Triticmn repens)^ azok

összefont vagy csszerén összesodort levelei közt található. A b á b
karcsú, barna, kékes behintés.

Termhelyei : Budapest VII. 23—IX. 10, Szeged, Nagyvárad,

Székelyhíd, Eger, Pécs VI. 18—VII. 31, Gyr, Sopron, Pozsony
VII—VIII, N.-Lévárd, Tavamok VII, Verebély IX. 25, Selmecz-
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bánya VI—VIII, Szliács, Koritnicza, Znióváralja, Trencsénteplicz,

Kocsócz, Árvaváralja, Bresztova, Gölniczbánya Vlt. 11—VIII. 9,

Szepesolaszi, Magas Tátra VII. 20, Eperjes, Kassa, Jászó, Bártfa,

Szentgothárd, Élpatak, Fogaras, Nagyszeben VIII. 7, Xagj'ág', Réa,

Temesvár, Vinkovce, Lipik, Josipdol, Fiume V—VII és Dalmáczia.

Elfordul a szomszéd országok közül Alsó- és Fels-Ausztriá-

ban, Morvaországban, Sziléziában és Karinthiában (VII

—

VIII},

Galicziában (VII) és Bukovinában (\^I—VIII).

Elterjedési köre Finnországtól Perzsiáig és Spanyolországtól

Koreáig terjed.

2. Augiades sylvanus Esp.

EsPER, Die europ. Scbmetterl. in Abbild. 1777, t. 36, f, 4.

A szárnyak vöröses-sárgák, széles sötétbarna szegélytyel,

melj^ben néhány apró vöröses-sárga petty mutatkozik ; a hím elüls

szárnj^át hosszanti fekete sáv díszíti, mely nem ezüstfén}^. Alul a

hátsó szárny sárgás-zöld, homályos halvány koczkákkal. Kifeszítve

30—33 mm.
Hazánkban gyakori erdei réteken és a havasokon, a hol

2000 m. magasságig is fehnegy. Repül június elejétl augusztus

közepéig.

A hernj'ó hengeres, a fej felé megvékonyodott, szennjxs

zöld, hátán sötét vonallal. Hossza 17— 18 mm. Májusban a^perje

{Poa annua), taraczkbúza (Triiicum re;pens), czirok (Holcus lanatus),

csenkesz (Festuca), zab (Avena ])ubescens), pántlikaf (Phalaris

arundinacea) és bogár perjeszittyó {Luzula pilosd) csszeien
összesodort leveleiben található. A báb hosszúkás, hengeres,

feketés.

Termhelyei : Budapest VI. 1—VEI. 13, Peszér, Szeged, Nagy-
várad, Beél, Rézbánya, Vaskóh, Eger, Párád, Pécs VI. 7

—

VIII. 21,

Pápa, Gyr, Felslöv, Sopron A^II-VIII, Pozsony VI—VII, N.-Lé-

várd, Tavarnok VI—A^HI, Verebély és Zsarnócza VI. 13—30, Selmecz-

bánya VI—VIH, Rozsnyó VI. 7—\TI. 10, Trencsénteplicz, Kocsócz,

Gölniczbánya VI. 3—VH. 14, Szepesolaszi, Magas Tátra VII. 20,

Eperjes, Kassa, Sátoraljaújhely, Élpatak, Nagj^szeben, Nagyág, Réa,

Mehádia, Fehértemplom, Vinkovcze, Lipik VII, Josipdol, Plitvicza,

Fiume VI—VII és Dalmáczia.

A szomszéd országok közül elfordul Alsó- és Fels-Ausztriá-

ban, Karinthiában, Morvaországban és Galicziában (VI—VH),
Sziléziában (T—VIi, Bukovinában (VI—VII) és Oláhország-

ban (VI—VIII).
Elterjedési köre Angolországtól Görögországig és Párizstól az

Amur vidékéig terjed, de elfordul Észak-Amerikában is.
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5. nem : Párnára Moore.

A test zömök ; a csápok rövidek, hirtelen vastagodok, a csáp-

bunkó hosszúkás, hajlott ; az elüls szárny középsejtjének elüls

szegélye íves. Egj^ebekben megegyezik a Thanaos nemmel.

A palearktikus tájban 6 faja él, melyek közül egj^ nálunk

is elfordul,

1. Párnára Nostrodanius Fabe.

Fabricius, Entom. syst. 1793, p. 328. — Herrich-Schaffer,

Syst. Beob. Scbmetterl. Europ. I, 1843, f. 35—36. — pumilio Hoff-

MANNSEGG, Iliig. Magaz. Insectenkunde. Ili, 1804, p. 202. — pygmaeMs

CYRn.Li, Entom. Neapolit. t. 51, f. 5.

A szárnyak feketés-barnák, a nstény elüls szárnyának köze-

pén néhány sárgás petty áll. Alul szürkés-barna, a szegélyen né-

hány homályos folttal. Kifeszítve 30—35 mm. -

Nálunk csak Dalmácziában fordul el és itt éri el északi irány-

ban elterjedésének végs határát.

Hernyója ismeretlen.

Elfordul Dalmácziától Kairóig és Firenze-ti a Pamir fensíkig.

Magyarország Buprestidái.

Irta : Csíki Eknö.

IV.i

5. nemzetség : Chrysobothrini.

A homlok a csápok töve között keskeny, a szemek rézsútosan

elhelyezettek, felül a fejtetn egymáshoz ersen közeledk. A csápok

gyengén térdalakúan hajlottak, tízük vastag, harmadik ízük hosszú,

a második íz olyan hosszú, mint a negyedik és a következ ízek

;

a csápízeken lev likacsok mindegyik ízen egy gödröcskében elhelye-

zettek. A szárnyfedk töve tompaszögén nyúlik az eltör hátába

;

felületüket sorokban elhelyezett aranyos gödröcskék díszítik. A mell-

gödröt oldalt a mellközép, háful a mellvég határolja ; a mellközép

oldalnyúlványa hosszúkás. Az elüls czombok megvastagodottak és

ers foggal fegj^verzettek.

Faunánkban ezt a nemzetséget egyetlen nem képviseli.

1 Lásd: Rovartani Lapok. XVI, 1909, p. 161—184; XVII, 1910, p. 17—22;

XVni, 1911, p. 161—171.
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17. nem: Chrysobotheris Eschscholtz.

(Odontomiis Kirby).

A fej elül széles, hátul a fejtetn keskeny, a homlokot kiemel-

ked borda választja el a fejtettl. A csápgödör apró, a csápok

a negyedik íznél térdalakúan hajlottak ; az els csápiz hosszú, a

második rövid és gömböly vagy visszás kúpforma, a harmadik íz

hosszú és visszás kúpforma, az els három íz együttvéve majdnem
olyan hosszú, mint a többi ízek együttesen. A szemek nagyok,

hosszúkás tojásformák, hátul egymáshoz közeledk. Az eltör háta

harántos, alakja az egyes fajok szerint különféle. A szárnyfedk

töve többnyire karéjos, csúcsa pedig fogacskázott. A mellt széles,

hátul háromkaréj ú, a raellközép kettéosztott, a mellvég elül lemetszett,

a középen keskeny kivágással. A lábak vastagok, az elüls czombok

tompa foggal fegyverzettek, az elüls és középs lábszárak ívesek,

a lábfejízek lapítottak. Az els haslemez a középen hosszában

barázdás.

Ebbl a nembl ezideig mintegy 320 fajt ismerünk, melyek

legnagyobbrészt a forró égöv lakói ; Európában csak 7 faj, hazánkban

pedig 3 faj képviseli.

Az idetartozó fajok lárvái a fák (tölgy, bükk, feny) kérge

alatt élnek, de magát a fát is kirágják és így többé-kevésbé

kártékonyak.

1. A szárnyfedk bordái ersen kiemelkedk, a közterek egyen-

ltlenül pontozottak és ránczoltak. Vöröses-bronzszín, a

szárnyfedk sötétek, tövük, oldalszélük és a gödröcskék réz-

vörösek, alul fémfényü zöld, széles bíborvörös fémfény
oldalakkal. Az eltör háta kétszer oly széles, mint hosszú.

Hossza 10 5— 15 mm. — Elfordul Európa középs és északi

részében és Szibériában ; nálunk elég ritka ; termhelyei

:

Zsolna, Gombás, Tátrafüred, Beszterczebánya, Hoverla, Radnai

havasok, Tihucza, Dornavölgy, Gyergyó, Borgó, Gyulafalva,

Herkulesfürd. 1. ohrysostigma Linn.

— A szárnyfedk bordái gyengék, a közterek egyenlen pon-

tozottak, nem ránczoltak. Sötét bronzszín, az eltör háta

és a szárnyfedk gödröcskéi vöröses-bronzszínek ; alul

rézvörös, a haslemezek hátsó szegélye többnyire zöldes, vagy
zöld és oldalt rézvörös. Az eltör háta harántos, egyenletesen

pontozott és harántosan ránczolt. Hossza 10—14 mm. —
Elfordul Európában és Észak-Afrikában, nálunk elterjedt

és nem ritka, {chrysostigma Herbst, congener Payk, assimulans

Sturm.) 2. affinis Fabr.
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Faunánkból még említik a Chr. Solieri Cast. & Gory nev fajt is

Pozsonyról és a Maros eredete körüli heg'j^ség'bl, ez azonban nem
valószín, hazai példánj'okat nem is láttam. Ezt a fajt a Chr. affinis-l6\

könnyen lehet megkülönböztetni, a hímek utolsó haslemeze ugyanis

mélyen kicsípett és a kétoldali szöglete tüskeszeren kiálló, a ns-
tényeké pedig háromhegjm, a hegyek szintén tüskeszeren kiállók.

III. alcsalád: TRÁCHYDINÁE.

A mellgödröt oldalt a mellközép és hátul a mellvég határolja.

A mellközép oldalnyúlványa nagyon rövid, oldalt elenyész vagy

nem látható.

Ebbe az alcsaládba a következ nemzetségek tartoznak : 1. Stig-

moderini, 2. Agrilini, 3. Tracliyclini, 4. Mastogenini, melyek közül az

els és utolsó nálunk nem fordul el.

A nemzetségek meghatározó kulcsa:

1. A középs csípk egymáshoz oly közel állók, mint az elüls

csípk. A lábfej többé kevésbé hosszúkás. 6. Agrilini.

— A középs csípk egymástól távol fekvk, távolabb, mint az

elülsk. A lábfej nagyon rövid. 7. Trachydini.

6. nemzetség : Agrilini.

A csápízeken lev likacsok gödröcskében elhelyezettek; a csáp-

gödrök nagyok és a szemektl elég távol elhelyezettek. A szárnyfedk

töve kétoldalt öblös és a középen karéjos. A mellgödröt oldalt a

mellközép és hátul a mellvég határolja ; a mellközép oldalnj'úlványai

nagyon rö\ddek. A lábfej karma fogazott vagy nyúlványnj^al ellátott.

Ebbe a nemzetségbe mintegy 66 nem tartozik, ezek közül

nálunk azonban csak három honos.

A nemek meghatározó kulcsa:

1. A szemek nagyok, az eltört érintik 2

— A szemek aprók, az eltörtél elég távol fekvk.

20. Cylindromorphus.
2. A hátsó lábfej els íze rövid, ritkán olyan hosszú, mint a

következ két lábfejíz eg3''üttvéve. iiz eltör hátának oldal-

szegélye eg3''szer, a paizsocskáu nincs kiemelked borda.

18. Coraébus.
— A hátsó lábfej els íze olyan hosszú, mint a következ

három íz együttvéve. Az eltör hátát oldalt ketts szegélj^-

vonal határolja, a paizsocskáu többnyire finom harántborda

látható. 19. Agrilus.
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Az Otiorhynchus cribrosus rokonairól.

Irta : Csíki Ern.

Az Oiiorliynclms nem ezen csoportje, melynek Apfelbeck a

GirorrJiynchus nevet adta, leginkább Horvátországban, Boszniában,

Herczegovinában és Dalmácziában, azonban Magyarországon is bír

egyes képviselkkel. Az idetartozó fajok meghatározására eddig nem
volt meghatározó kulcsunk, azért megkíséreltem egy ilyennek össze-

állítását. Azt hiszem, bogarászainknak szolgálatot tehetek vele.

1. Fénytelen, felül szrókkel vagy pikkelyekkel fedett ... 2

— Fényl, felni majdnem csupasz. Herczegovina. lO.'yasítts Apfb.

2. A szárnyfedket csak kerek pikkelyek fedik. Stájerország,

Karinthia, Krajna, Horvátország, Bosznia. 1. phmiipes Germ.

— A szárnyfedket szrök és pikkelyek fedik 3

3. A csápbarázda hosszú, a szemekig terjed ....... 4

— A csápbarázda rövid, a szemeket nem közelíti meg ... 5

4. A csápsátor els két íze egyenl hosszú. Dalmáczia, Her-

czegovina. {hercegovinensis Stibrl.) 2. crinipes Mill.

— A csápostor második íze az els ízhez viszonyítva nagyon

hosszú. Herczegovina. 3. hábensis Apfb.

5. A hímek hátsó lábszára a csúcs eltt félköralakban mélyen

kimetszett 6

— A hímek hátsó lábszára a csúcs eltt gyengén ívelten öblös 7

6. A szárnyfedk finoman éssrn szemcsézettek. Oláhország, Ma-

gyarország: Tömösi szoros. (Flecld Keitt.) 4. ValacMae Fuss.

— A szárnyfedk ránczolva szemcsézettek, a szemcsék nagyok *

és lapítottak. Nyitra, Trencsén. 5. Kelecséiiyii Friv.

7. Az eltör háta egyszeren pontozott, legfeljebb oldalt finoman

szemcsézett 8

— Az eltör háta a középen is finoman szemcsézett. Bosznia,

Herczegovina. 9. niveopictus Apfb.

8. A szárnyfedk rovátkásan pontozottak, a közterek laposak.

Mecsek-hegység. 6. arrogáns Friv.

— A szárnyfedk pontozottan rovátkásak, a rovátkák elég

mélyek, barázdaszerek, a közterek domborúak 9

9. A csápsátor széls ízei hosszúkások, az elüls lábszár vége

ersen befelé görbül. Krajna Illyra, Horvátország, Dalmáczia,

Bosznia, (arguiiis Bon.) 7. criborsus Germ.
— A csápostor széls ízei gömbölyek {d) vagy harántosak ($),

az elüls lábszár vége alig befelé hajló. Dinari Alpok.

* 8. capricornis Apfb.

Az 0. niveopictus Apfb. nek két faj változata is van, ezek a var.

sarajevoensis Apfb. és var. bellicomus Reitt.
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Különfélék.

új Elaterida-név. — Szombathy Kálmán Ailious discrepans név
alatt (Annales Mus. Nat. Hung. VIII, 1910. p. 588; Rovartani Lapok,

XVIII, 1911, p. 124) a Velebit-bl és Arbe szigetérl egy új

pattanóbogarat írt le, melynek nevét azonban meg kell változtatni,

mert Reitter már elbb 1908 ban egj amerikai fajt keresztelt erre a

névre. Allatunk elnevezésére az AtJious Szomhathyi nevet óhaj-

tanám bevezetni.i Csíki Erxö.'

jVem gyúlékony rovarirtó szer. — A szénkénegezés részben

azért mert könnyen robban, másrészt mert kellemetlen szaga mellett

egészségtelen is, arra indította Dr. Bernátsky Jen kiváló botaniku-

sunkat, a m. kir. ampelológiai intézet és szlkisérleti állomás

osztályvezetjét, hogy más szerekkel is kísérletezzék. Talált is egyet,

a szén kloridot (vagy tefrachlorkarbon), ezt nemcsak a filloxera

ellen, hanem a lakásokban poloskairtásra, továbbá a gj^üjtemények

káros rovarai ellen is mint kiváló sikerrel alkalmazható szert

ajánlja. Csna Ern.

Irodalom.

Breit, Josef: E i n e n e u e A n o p h t h a 1 m u s - ( D u v a 1 i u s

)

Art a US Südungarn. (Entom. Blátter. YlII, 1912.

p. 210—211).

Szerz egyik ezidei kirándulásán a krassó- Szörényi Szarkó

erdtájában egy új Anoplithalmus-i fedezett fel, mely az A. Budae és

cavífuga rokonságába tartozik. Az új állat, mely különben az

A. dacicus-sal azonos, a Taxianus fajnevet kapta.- Csíki.

*

Moczarski, Emil : Zwei neue Blindsilphiden aus dem
Biharkomitat (üngarn). (Coleopterolog. Rund-
schau. 1912, p. 117—118).

Szerz leírja a PJioleuon {Parapholeuon} GyleM-X a Galbina-

völgy fels részében fekv Pacifik- barlangból és a Drimeotus laevi-

marginatus-t a Ponorul-hegyrl, a melyen mintegy 1100 m. magas-

ságban egy mélyen beágyazott nagy k alatt . találta egyetlen

példányát. Csíki.

1 AthoKS discrepans Szojibathy (Ann. Mus. Nat. Hung. VIU, 1910,

p. 588.) nec Reitter (Wiener Ent. Zeitg. XXVII, 1908, p. 36.) = A. Szom-
bathyi Csíki, nov. nom.

- Anophthalmns Taxianus Breit, 1912 =-- A. dacicus J. Friv. 1883.
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CsiM Ern : M a g 3' a r o r s z á g i új bogarak. ( C 1 e p t e r a

nova ex Hungária). IV. (Annales hist.-nat. Musei

Xat. Hung. X, 1912, p. 509-513) és V. (loc. cit. X,

1912, p. 537—339).

Ebben a két közlemén^'ben a következ faunánkra új bogara-

kat írtam le : Treclius Umacodes Dej. var. jiicundus (Horvátország

:

Alancic hegy), AnophÜiahmis Imngaricus Csna var. sziliczensis és

A. Bokori Csna var. gelidus (Sziliczei jégbarlang), A. Scopolii Sturm

var. Bartkói (Risnjak), var. Szüágyii (Bitoraj), A. Sclunidti Sturm. var.

Soósi (Risnjak), A. liirius Sturm. var. Kertészi (Lokvei barlang),

AntroJierpon Bokori (Bosznia : Dobravodai barlang), Apholeuonus Bo-

kori (Bosznia : Zupanjaci barlang), Anophiliahnus Bielzi Seidl. var.

Méliki (Batrina-hegy Gyergyó-Remete mellett), A. Szalayi (Bihar

:

Eszkimó-barlang), A. HorvátJii (Bihar: Bogavár), Pholeuon liTiariense

(Biharfüred melleti barlang) és Ph. Frivaldszkiji (Bihar: Karfiol-

barlang). Csíki.

Bernau, Dr. Gustav : Über die Rassen von Carabus
Creutzeri Fabr. (Wiener Entom. Zeitg. XXXI,
1912, p. 161—162).

Szerz az újabban hozzá került C. Crezífeerí-példányokról írván,

a var. liumilis i Horvátországból (Velebit) említi, az új var. longellip-

ticus pedig Krajnából és a Velebitbl származik. Csíki.

Fleischer, Dr. A.: Über Choleva biharica Fleisch.
(Wiener Entom. Zeitg, XXXI, 1912, p. 170).

Bokor Elemér és Mihók Ottó a múlt évben a bihari barlan-

gokban a Choleva hiliarica-t is megtalálták. Példányaik alapján szerz
régi leírását kiegészíti. Csíki.

Meixner, Josef: Ein neuer Bythinus und Trechus-
studien. (AViener Eníom. Zeitg. XXXI, 1912, p.

187-193, fig. 1—8j.

Szerz leírja az új Trechus biháricus-t (Rézbánya, Kukurbeta),

mely a Tr. striatulus és Tr. marginalis-hoz hasonló, de azoktól a

hímvessz alakja alapján könnyen megkülönböztethet. Végül ki-

mutatja, hogy a Trechus acutangulus Apfb. és Tr. alpicola Strm.

azonosak. Csna.

Pic, M.: Descriptions ou diagnoses et notes di-

verses. Suite. (L'Échange, Revue Linnéenne. XXVIH,
1912, p. 49-51).
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Több palearktikus bogáron kívül szerz leírja a Ptilinus bana-

tensis-t a rég-i Bánságból, mely könnyen lenne felismerhet a sötét

csápízekrl és a tisztán barázdás szárnyfedkrl. Az e folyóiratban leírt

Crioceris asparagi ab. Brancsiki Laczó (Rov. Lap. XIX, 1912, p. 5, fig.)

szerz szerint Francziaországban is elfordul (Poitiers). Csíki,

Társulati ügyek.

A „Magyar Entomologiai Társaság'^ 14. ülése szeptember

hó 21-én. — MocsÁRY Sándor elnök üdvözli a nagy számban
megjelent tagokat és megnyitja a nyári szünet utáni els ülést.

Jelenti, hogy az oxfordi II. nemzetközi entomologiai kongresszuson

társaságunkat Dr. Horváth- Géza, Jablonowsky József és Dr. Kertész

Kálmán, a magyar orvosok és természetvizsgálók veszprémi 36.

vándorgylésén pedig Csíki Ern képviselte. Majd két eladást tart:

„Magyarország fémdarázsai" és „Két új Hymenoptera-faj" czímen

(megjelent jelen füzetünkben). Utána Pongrácz Sándor „A mag^^ar-

országi Chrysopákról" beszélt. A régi szerzk a Chrysopákat

Henierobius és Musca chrysops néven említik. Az elbbi kifejezést

WoTTON használta elször, a ki a Chrysopákat egy napig él rovarok-

nak (Hemerobion = napállat) tekintette. A mai Chryso2)a elnevezés

kétségkívül a chrysops szóból ered, mely aranyszemt jelent.

A Chrysopák küls alaktanával behatóbban eddigelé nem foglal-

koztak. Westwood, Reaumur és Schneider már vizsgálták ugyan a

lárvák szívóállkapcsait, de a kifejldött Ghrysopa szájszerveit még
nem ismerték. Ezek nyilván a megváltozott életmód következtében

alakultak át, mert az imágók nem ragadozók, hanem növényi anya-

gokból táplálkoznak. A fels állkapcsok széle alul felkunkurodik

és ezáltal vájulatot, üreget alkotnak. Ebben történik a tápláléknedvek

összegyjtése, melyeket tulajdonképen az alattuk lev alsó állkapcsok

nyalábolnak fel és két karéjuk között elhelyezett szrpamat segít-

ségével elször átszrnek. Mindez a lárváknál hiányzik, ezek azonban
e helyett más szervekkel bírnak, mint pontszemekkel, tolólábakkal

és tapadókorongokkal. Pontszem a fej oldalán 6—7 van. A tolóláb

nem egyéb, mint a 13. potrohszelvény páratlan, végtagszer nyúl-

ványa ; a tapadókorong pedig a két karom között lev trombitaszer

készülék, mel}' kapaszkodásra, tapadásra szolgál. Valamennyi beren-

dezés a larvális élet alatti alkalmazkodással szerzett és átöröklés

által fentartott szervezeti vonásnak jele, melyekbl kitnik, hogy a

lárva egy, az idk folyamán egészen megváltozott szervezet, mely
si bélyegeit nagyobbára elvesztette s melyhez hasonló szervezetben

ezért nem lehet a Chrysopák seit keresni. Egy olyan sajátságot

azonban mégis fentartott, melybl egykori életmódjára következtetni
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tudunk. Ez pedig kitinsörték és horogszrök jelenléte, melye-

ket a Trichoptera-lárvák küls kopoltyúfüggelékeivel lehet össze-

hasonlítani. Elhelyezkedésük emezekéhez hasonló, alakjuk is némileg

megegyez s szintén ektodermális eredetek. Ha ezek a Triclioptera'

lárvákon lélegzésre szolgálnak, xxgj a Chrysopák lárs^áin is egykor

hasonló szerepkört töltöttek be, a mibl arra lehet következtetni,

hogy a Chrysopák sei vízi rovarok voltak. A száraz-

földhöz való alkalmazkodás folytán eme függelékek elvesztették

mködésüket : elszáradtak s az említett kitinszrökké és horgokká

zsugorodtak össze. Ezeknek azonban ismét más feladat jutott. A lárva

ugyanis az általa kiszívott rovarok brét ezekre ráakasztja s ezáltal

észrevétlenül jut az apró levéltetvek közelségébe, melyeket könny
szerrel tehet zsákmányává.

A Chrysopák eg3''fell az Osmylusokkal, másfell a Hemero-

bidákkal vannak rokonságban. Az elbbiek lárvái a vízi életmód

daczára is megtartottá^k szívóállkapcsaikat, az utóbbiak a test szabását

illetleg szintén hozzájuk hasonlítanak s nem egy manapság is él
átmeneti alak közvetítésével fzdnek a Chrysopák családjához

s ivarszelvényeik ezekével együtt bizonyos visszafejldésben állnak.

A NotJiocJirysák és a Chr. jyallida Schnbid. ivarszelvényei még a

legfejlettebbek s ezeket- is tekintjük ama salakoknak, mel^^ek az

Osmylidákban gyökereznek. A Chrysopák családja jelenleg több

mint 300 fajt számlál, melyek közül kb. 60 itt Európában él. Hazánkból

eddig 24 faj ismeretes, melyek közül hetet, a NotJwclirysa cajntata

Fabr., Chrysopa prasina Burm., veniralis Cürt., Zelleri Schneid.,

abdominalis Beau., flavifrons Brau. és tenella Sohneid. fajokat csak

újabban sikerült kimutatni. Kizárólagos faja hazánknak a Chr. hunga-

rica Klap., melyet Budapest mellett gyjtöttek két példányban. —
A nagy tetszéssel fogadott eladás után Szabó József a Leptothorax

clypeatus Mayr nev hangyát mutatta be, amely faunánkból ismeretlen

volt. Eddig ismert terrnhelyei : Bécs, Berlin és Korzika. Az eladó
Rimaszombat mellett, a szarvasheg^d gyümölcsösben korhadó almafa

törzsén fedezte fel a fészkét, A fészekben a dolgozókon kívül szárnyas,

rajzásra készül nstényeket is talált, a melyeket eddig nem ismertek.

Az eladó kéri az entomologusokat, hogy gyjtéseik alkalmával a

hangyákra is fordítsanak kevés figyelmet.

A rendes ülést megelzleg választmányi ülés volt, melyen

titkár bejelentette, hogy Niameszny Imre tagtársunk Isaszeghen

elhunyt. Új tagokul ajánlotta dalnokfalvi Bartha Viktor fhadnagyot
(Budapest5 L, Krisztina-kört. 155/157), Gerger János Rezsné
(H., Báró Lipthay u. 9) és Tömösváry Lajos magántisztviselt

(L, Bors-u. 13), kik egj^hangúlag tagokká választattak.
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S. 129. — A. Mocsáry : D i e C h r y s i d e n U n g a r n s. —
In der ^loiiographie der ungarischen Goldwespen behandelte Ver-

fasser im Jahre 1882 im ganzen 70 Arten und 9 Varietáten, bis 1897

vermehrte sich diese Zahl auf 105 Arten und 15 Varietáten, so viele

konnte námlich Verfasser in „Fauna Regni Hungáriáé. Hymeuop-
tera" aufzáblen. Seit dieser Zeit wurden weitere neue Formen gesam-

melt, so dass jetzt schon 112 Arten und 18 Varieláten Goldwespen

aus Ungarn bekannt sind, ein Reichthum Avie es kein europáisches

Land aufweisen kann, Die Formen ^velche seit dem erscheinen des

Faunenkataloges (1897) aus Ungarn festgestellt wurden, werdeu

nebst ihren Fundorten aufgezáhlt (siehe im ungarischen Text).

Schliesslich führt Terfasser die endemisclien Arten und jené auf,

die für die Fauna zwar charakteristisch, aber auch uoch anderswo

gefunden Avorden sind.

S. 131. — A. Mocsái^ : Z ^v e i neue H y m e n o p t e r e n-

Arten. — Verfasser beschreibt zwei neue Blattwespen : Xyela

Henschü aus Kroatien und Xipliydria Sauteri von Formosa. (Latei-

nische Diagnose im ungarischen" Text).

S. 132. — 1 L. A.-Aigner : Die Tagfalter Ungarn s.

XLIII. — Verfasser behandelt fortlaufend Adopaea Acfaeon^ Augiades

comma und síjlvanus, sowie die Gattung Párnára, mit der einzigen

Art : Nostrodamus.

S. 135. — E. Csiki /Die Buprestiden Ungarn s. IV. —
Verfa-sor behandelt die Buprestiden-Tribus ChnjsobotJirini, mit der

einzigen im Lande vertretenen Gattung : CJirysohothris. Xachdem
Tribus und Gattung charakterisiert Averden, wird eine Bestimmutigs-

tabelle der Arten gégében. Die dritte Unterfamilie TracTtydinae^

welche in die Tribus AgriUai und Tradnjdini zerfállt, wird ében-

fáiig, charakterisirt und die Gattungeu der Agrilini auseinauder-

gehalten.

S. 138. — E. Csiki: Über die V e r av a n d t e n des
t i r h y n c h u s c r i b r o s u s. — Verfasser gibt eine Tabelle

zur Bestimmung der CírorrJiynchus-Avten.



144

Kieine Mitteiíungen.

S 1 39. — E. Csiki ;Ein neuer Elaterlden-Name. —
Áthous discrepans Szombathv^ 1910 wird wegen Á discrepans Reitter,

1908 in A Szombathyi umgeándert.

S. 139. — E. Csiki : E i n n i c h t f e u e r g e f á h r li c h e s

Mittel gegen Insekten — Dr. J. Bernátsky (Budapest)

suchte nach einem Mittel um damit den gefáhrlichen und auch sonst

unangenehmen Kohlenschwefelstoff ersetzen zu können und fand ein

solches in Tetrachlorcarbon. Dieses Mittel kann nicht nur

gegen die Phylloxera^ sondern auch gegen Bettwanzen und zuni

desinficiren von Insektensammlungen bestens angewendet werden.

Literatur.

S. 139. — E. Csiki bespricht Arbeiten von Breit, Moczarszm,

Csíki, Bernau, Fleischer. Meixner und Pic.

Vereinsangelegenheiten,

S. 141. — Sítzung der Ungarischen Entomologischen Gesellschaft

am 21. September 1912. — A. Mocsáry legt zwei Arbeiten vor

(1. Die Chr^'siden Ungarns ; 2. Zwei neue H3niienopteren-Arten)

;

beidé sind in diesem Hefte veröffentlicht. — A. Poxgrácz spricht

über die „Chr3^sopiden Ungarns". Nachdem die morphologisclien und
biologischen Verháltnisse dieser interessanten Neuropterenfamilie

eingehend besprochen werden, zeigt Yortragender sieben Arten,

Notochrysa capilaia Fabr., Clirysopa prasina Burm., Clir. ventralis Curt.,

Chr. Zelleri Schxeid , Clir. ahdominalis Brau., Clir. flavifrons Brau.

und Chr. tenella Schneid., welche die Fauna des Landes bereichern,

die Zabl der aus Ungarn bekannten Chrysopiden auf 24 erhoht. —
J. Sz.^ó spricht über Leptoiliorax dypeaius Mayr, welche Ameise
bisher nur aus AVien,. Berlin und Corsica bekannt war und von
welcher er in einem morschen Apfelbaum ein Nest in Ober-Ungarn
bei Rimaszombat fand. Darin waren ausser den Arbeitern auch

geílügelte AVeibchen, welclie bisher unbekannt waren.



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XIX. KÖTET. 1912 OKTÓBER-DECZEMBER 10-12. FÜZET.

Az amerikai bivalykabócza Magyarországon.
Itta : Dr. Horváth Géza.

(Két ábrávaL)

GyüPvFfy Jen 1912 augusztus 9-én Temesmegye déli szélén

Kevevára (Temes-Kubin) közvetetlen közelében egy feltn alakú, de

eltte ismeretlen kabóczát, egy ' Membracidát fogott, melyet aztán

meghatározás végett nekem adott át. Már az els, felületes meg-

tekintésre megállapíthattam, hogy a halovány zöld szin, 10 milli-

méter hosszú, háromszögletes rovar nemcsak Magyarország, hanem
egész Európa faunájából merben ismeretlen ; tüzetesebb vizsgálat

alapján pedig kitnt, hogy voltaképen egy amerikai nembe, a Ceresa-

genusba való, st mi több egy észak-amerikai fajhoz tartozik.

Ez a faj a Ceresa hubalus Fabr., melyet Észak-Amerikában

jellemz alakja miatt „buffalo tree-hopper" (bivalj^kabócza) népies

néven ismernek és melyet ott 1907-ben magam is több helyen bven
gyjtöttem. Egyébiránt meglehetsen közönséges rovar s az Egyesült

Államok egé-z területén és Kanada déli részében mindenféle fás

növényen, kivált alma-, körte-, fz- és jávorfán található. Némelykor
annyira elszaporodik, hogy gyümölcsö^ökben és faiskolákban elég

jelentékeny károkat okoz. Kártételei abból állanak, hogy a nstény
a fák fiatal hajtásait tojcsö vével megszúrja s azokba tojja le petéit.

A fiatal hajtások ennek következtében megsérülnek, meghasadoznak,

kérgük felrepedezik, mire aztán növekedésükben elsatnyulnak, el-

betegesednek. E kártételek augusztus, szeptember és október hóna-

pokban szoktak mutatkozni. ...

A bivalykabócza, ámbár els sorban fás növényeken él, eset-

leg másféle növényekben is tehet kárt. így egj^szer Pennsylvaniában

burgonyaföldeken lépett fel kártékonyán.

Visszatérve már most a Kevevárán talált magyarországi pél-'

dányra, önkéntelenül felmerül az a kérdés, hogy vájjon hogyan és

honnan került oda ez az amerikai kabócza ? Annyi bizonyos, hogy
csak mesterséges úton, behurczolás útján juthatott oda ; mert az tel-

Rovartani Lapok. XIX. 10—12. (1912. Xlt. 20).
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jeseu ki van zárva, hogy észak-amerikai rovarfaj természetes ter-

jeszkedés útján származott volna hazánkba, egyszerre ide Európa

délkeleti részébe. Hogy behurczolása mi módon történt, arra biztos

választ egyelre nem adhatunk. Nem lehetetlen azonban, hogy Észak-

Amerikából alma- vagy körtefa oltóágakkal hurczolták be mi hozzánk.

Ebbeli gyanúmat a következkre alapítom.

Az amerikai bivalykabócza, mint említem, gj^ümölcsfák fiatal

hajtásaiba szokta petéit letojni. A peték a fiatal hajtásokban áttelel-

nek s a következ év tavaszán, májusban és június elején kelnekid.

Megtörténhetett tehát, hogy ilyen peté'rkel megrakott oltóágak kerül-

tek valami úton-módon Kevevárára, a bennök lev peték aztán ki-

keltek s ezekbl származott az ott talált kifejlett példány is. Gyrffy
Jen ezt a példán^^t az ottani vasúti állomás közvetetlen közelében

Bivalykabócza {Ceresa hubalus Fabr.), ötszörösen nagyítva és a termé.szt-tes

nagyságban
; & = a nstény szúrásai almafa kérgén

; c = petecsomók a ké-

reg bels lapján ; d = egy petecsomó
; e = régibb sérülések az almafa kérgén.

(M.AELATT után).

egy legeln 5a/rm-bokrokról hálózta; többet nem sikerült kézre-

kerítenie. De ki tudja, hogy nem akadt volna-e még rá valamelyik
kevevári gyümölcsöskertben ?

A dolog minden esetre megérdemli a további utánjárást és

nyomozást, mert nemcsak elméleti érdekessége van, hanem gyakor-
lati szempontból is elég fontosnak látszik Ebben az esetben ugyanis
egy olyan kártékony amerikai rovarfajról van szó, amelynek meg-
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honosodását és elterjedését hazánkban nem nézhetjük összetett ke-

zekkel.

Véleményem szerint mindenekeltt ki kellene puhatolni, hogy
vájjon nem hozatott vagy csempészett-e valaki újabb idben Észak-

Amerikából Kevevárára gyümölcsfa oltóágakat ? Meg kellene továbbá

tüzetesen vizsgálni Kévevárán az összes gyümö'csös kerteket és fa-

iskolákat, hog}^ nincs e bennök bivalykabócza ? Ha pedig csakug3^an

ráakadnának, akkor az amerikai jövevény fellépését és elszaporodá-

sát gyökeres irtással már csirájában el kellene ott fojtani.

Ajánlom az ügyet a m. kir. állami rovartani állomás figyelmébe.

Coleopterologiai jegyzetek.

Irta : De. Kauffmanx Erxo.

IV.i

16. Hister plamilus Méx. — Ezt a fajt Méxétries 1849-ben

írta le néhánj^ a Kaukázusból származó példány alapján (Mém.

Petropoi. p. 54). Marséul 1861-ben Görögországból egj fajt Hister

Coquerelinév alatt ismertetett (Annál. Soc. Ent. Francé, p. 538). Ugyan-

ezen folyóiratban (p. 539) még egy a Krimbl származó újdonságot:

Hister Laco névvel írt le. — Az 1906-ban kiadott Hevdex— Reitter—
AVEisE-féle katalógusban már a H. Laco összevonatik H. planulus-sa],

míg a H Coquereli mint önálló faj szerepel. A múlt hónapban Reitter

egy levelezésében a H. plnmdus-i azonosnak ismeri el a H. Coquereli-

vel. — Ezek után világos, hogy az elsbbség jogánál fogva e faj a

H. planulus Méx. nevet kell viselje, míg a másik két név csak syno-

njmmnak tekinthet. — Csíki munkájában (Állatt. Közi. II, 3. füz.) a

H. Coquereli és H. Laco mint nálunk is elforduló két külön fajt

ismerteti s az elemz táblázatban a fsúlyt a szárnyfedk barázdái-

nak képzdésére fekteti. Gyjteményemben egj Prossnitz vidékérl

(Mcrvaország) és két, a Palicsi-tó partjáról, ahol azok ez év június

havában a sima homokos talajon mászkáltak, származó példány van.

E három példánynál a szárnyfedk két bels barázdája nag3'on kü-

lönbözen van kifejldve: m^jd teljesek, majd. szakadozottak ; majd

elül, majd hátul kurtítottak s így ezek fejlettségi foka nem lehet

alapja külön fajok megállapításának. A többi morphologiai jelenségek,

melyek eddig az irodalomban találhatók, az elemzéseknél oh^an „ibis-

redibis" értelemben közöltetnek. — Szinte a csodával határos, hogy

Ga:n-glbauer 1899 ben kiadott nagy müvében e fajokról említést nem
tesz, holott ScmiiDT a B e r 1. Ent. Z e i t s c h r i f t-ban már 1885-beu

1 Lásd: Rovartani Lapok. XVII, 1911, p. 68.
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(Heft II p 295) a H. Coquereli és H. Laco fajokat szintén a szárny-

fedk két bels barázdájának fejlettségével választja s'ét, noha Mé-

NÉTRiEs planulus fajáról nem tesz említést. Különben lehetséges, hos^y

Ganglbauer ezt a fajt nem tekintette középeurópai honosnak, bár

máshol Görögországbeli fajokat belevont munkájába. Hazánkban eddig

Palicson kivül Budapesten, Péczelen és Kalocsán találták, de úgy
látszik, hogy igen ritka.

17. Xanthochroa carniolica Gistl. — Havasi fajnak ismerjük,

de szórványosan Fiume környékén és a tengermellék alacsonyabb

hegységeiben is elfordul. Nagyon meglepett, hogy ez év augusztus

havában itt Pécsett, a Tettye fölötti fiatal fenyvesekben a Pwus
austrincá ról e^y szép egészséges fürge példán \ át gyjthettem. Való-

szinütiek taríora, hogy ez a példány a nyár elrehaladottságát tekintve,

már a második geueráczióból való ; ha pedig az els ivadék e vidéken

ilyen késn jelenik meg, akkor eddig azért nem találtam meg, mert

augusztusban már nem igen szoktunk ernj^vel ^j^üjteni. És ez a

legtöbb rovarásznak a hibája, mert nem áll az a közhiedelem, hogy

a kés nyárban, vagy szkor, kivált ha az idjárás nagyon száraz,

meleg vagy ess és hvös, hogy akkor már nem érdemes az erny-
vel dolgozni.

18. Sátoristyea Meschiiiggi Reitt. — Ezt a specziális magyar-

honi fajt 1905 ben Reitter írta le egy Meschnigg mérnök által a

sátorjstjei fherczegi erdben talált példányról (Wiener Ent. Zeit

1905, p. 243) s azt a Myctítoj^hagidák közé sorolta, késbb azonban

méltó helyére, a Byturidákhoz tette át. Azóta e ritka fajról hall-

gat a krónika, míg a múlt év deczember havában, úgy karácsony

táján, PiLLiCH Fbrencz úr Simontornyáról (Tolna m.) frissen rostált

anyagot küldött nekem átböngészés végett s ebben több példányát,

köztük élket is találtam, de a bogarat nem ismertem, bár alakját

tekintve, én is a M3^cetophagidák közt kerestem a rendelkezésemre

álló irodalomban. Elküldtem tehát két darabot Csíki múzeumi r
úrnak, a ki benne a S. Meschniggi-t ismerte fel. Nosza rajta ! Azonnal

megkértem Pillioh urat, hogy azon a helyen, ahol ezek találtattak,

tüzzel-vassal kutasson utána. Neki köszönhetjük a következ adatokat

:

A felfedezett termhelyen, lombfák törzsén, 1— 1 5 m. magasságban

a moha közt 4—5 darabból álló csoportokban találta. Ez év január

havában még elfordult, de februá.r végével már eltnt. A küldött

példányok a rostálással okozott sérülésektl eltekintve, teljesen fiissek,

és az élk fürgék voltak, de éretlen példány nem volt köztük. Ezek-

bl arra kell következtetnem, hogy o faj hihetleg télen rajzik, bár

nincsen kizárva, hogy a moha csak téli búvóhelyül szolgált, míg a

két termhely azt bizonyílja, hogy síkságon, vagy csak alacsony

dombos fekvés erdkben él. Sátoristye, Mohács és Pélmonostor
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között, mély fekvés sík vidék, Simontornya pedig csak dombos, de

szintén alacsom^ fek\-és terület. Hilietleg nem is valami nagyon
ritka bogárfaj lehet, de kinek jutott eddig eszébe il3^en erdkben
deczember végén és január elején mohát rostálni ? — Végre nem
mulaszthatom el felemlíteni, hogy az irodalomban eddig a genus
nevét helyteleuül Satonjsiia-uak írták ; a majorság neve Sátorisiye s

ígj helyesen a genust is Sátoristijea-nRk kell nevezni. ^ Reitter ezt a

felvilágosítást köszönettel vette tudomásul. — Kár, hogy Meschmgg
mérnök jelenlegi tartózkodását nem tudtam kipuhatolni. Talán is

szolgálhatott volna e jeles honi fajra vonatkozó adatokkal.

19. Rhopalopus clavipes F. és Rh. macropzts Germ. Már régen

sejtettem, hogy e két faj azonos. Hozattam tehát Európa minden
részébl több példányt, a mi csere útján a nem igen értékes rovarral

igen könnyen ment. A küldeményeknek körülbelül a fele clai-ipes, a

fele macropus név alatt érkezett hozzám. Átvizsgálván ezt a 92 darabból

álló anj^agot, az irodalmi adatokból éppen nem tudtam biztos határ-

vonalat taláhii a szétválasztásra, mert a 3— 10. csápíz vége több

nagyobb példánynál mindkét oldalt egészen tompa, míg kisebb pél-

dánynál gyakran ers tösns alakjában kihúzott. A többi sculpturáhs

jelenségek, mink : az eltör oldalainak élesebb, tompább szögletben

való kiszélesedésedése ; a szárnj^fedk pontozata, tövének ritkább

srbb szrözete stb. ol}^ ingadozást mutatnak, hogy analitikai szem-

pontból figyelembe se jöhetnek. Mivel e bogár nagy és kis példányai

egy idben és közös termhelyen fordulnak el, semmi kétség benne,

hogy egy fajt képeznek. A csápízek tövisnylvánj^ának jelenléte vagy
hiánya oly átmeneteket mutat, hogy még válfajról sem lehet szó.

20. 3IeloloiitJia melolontha L. — Udvaromban 9 m- nyi terü-

let virágágyat ez év október utolsó napjaiban 40 cm. mélységre

felrigoloztattam. Ezen forgatás alkalmával 18 drb teljesen kifejldött

él cserebogár került a felszínre s így egy négyszögméternyi terü-

letre 2 drb esik. Ezek azonban csak a megtalált példánj^ok, de nyilván

több is rejtzött ezen a kis helyen. Ha a külsségek talajában is ez

az arány, akkor a jöv tavasszal óriási cserebogárrajzás lesz. Saját-

ságos, hogy ezen a hel^^en nem találtunk lárvákat.

Adatok Bosnyákország bogárfaunájához.

Irta: Kexdi Károly.

A „Rovartani Lapok" 1910. január havi füzetében felsorolt

bogarakon kívül, azóta még következ bogarakat sikerült Bosnyák-

1 Lásd : Rovartaoi Lapok. XII, 1905, p. 194.
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ország egyes vidékein, de legnagyobb részt Zavidovic és környékén

gjáijtenem :

Cicindelidae. Cicindela campestris L. ab. 5-maculata

Beuth. — ab. 4-maculata Beuth., germanica L. ab. deuteros DTorre,
— ab. protos D"Torre.

Carabidae. C y c h r u s semigranosiis Pallrd. — Carabus
caelatus F. v. sarajevoensis Appb., scabriusculus Oliv., horteusis L.

— X e b r i a Heegeri Dej., bosnica Ganglb., Dahli Stdrm ab. litoralis

Dej. — X t i p h i 1 u s substriatus Waterh., biguttatus F. —
S c a r i t e s terricola Box. — C 1 i v i n a fossor L.. coliaris Herbst,

— Asaphidion flavipes I^. — Bembidion tricolor Fabr.,

tibiale DuFT., íliiviatile Dej., decorum Panz., glaciale Heer, articiila-

tum Gyllh., octomaculatum Goeze. — Panagaeus crux major L.

— C h 1 a e n i 11 s decipiens Duf. — D i t o m ii s cl3'peatus Ros.5i. —
p h n 11 s diffinis Dej., brevicollis Sert. v. parallelus Dej. —

H a r 2) a 1 u s smaragdinus Duft., attenuatus Steph., tenebrosus Dej.,

luteicornis Duft.. marginellus Dej., rubripes Duft., — v. sobrinus

Dej., honestiis Duft., Fröhlichi Sturm. — S t e u o 1 o jd h u s ten tónus

ScHRANK'ab. hirticornis Ejíyx., discopliorus Fisch. — Anisodac-
t y 1 11 s binotatiis Fabr. — A m a r a similata Gyllh., ovata F.,

convexior Steph., ciirta Dej., Incida Dl"ft. — Myas chalybaeus

Pallrd. — Abax parallelus Duft. — AI o 1 o p s ovipeniiis Chd. —
Pterostichus anthracinus Illig v. depressiusculus Chd., tarsalis

Apfb., melas Creutz y. depressus Dej. — Atranus coliaris Méx.

— A g n u m sexpunctatum L. ab. montanum Heer, versutum

Gyllh., angustatum Dej., scitulum Dej., gracile Gyllh. — Lebia
crux minor L. y. nigrij^es Dej. — D r y p t a dentata Rossi. —
Brachj^nus crepitans L., explodens Duft. y. strejDens Fisch.

Dytiscidae. B i d e s s u s gecDiniis Fabr. — H y d r o p o r u s

Yariegatus Aubé, pubescens Gyllh. — Laccophilus obscurus

Paxz. — Agabus guttatiis Payk., bipustulatus L. — Rliantus
punctatus Fourcr., notatus F. ^ Colymbetes fuscus L. —
Graphoderes cinereus L. — D 3" t i s c u s marginalis L. v.

conformis Kuxze.

Gyrinidae. G y r i n u s natator L. y. substriatus Steph.

Stajihi/linidae. M e g a r t h r u s denticollis Beck. — A n t h 0-

b i u m stramineum Ivr. — P h 3^ 1 1 d r e p a floralis Payk. —
Lathrimaeum atrocephalum Gyll. — Coprophilus stria-

tulus F. — T r g p h 1 e 11 s fuliginosus Gray., gracilis Manxh.
— Ox3''telus rugosus F., rugifrons Hochh., insecatus Gray.,

laqueatus Marsh., piceus L., sculptus Gray., politus £r., intricatus Er.,

nitidulus Gray. — P 1 a t y s t e t li u s capito Heer. — B 1 e d i u s

dissimilis Er. — Stcnus bio-uttatus L, ater Maxxh., calcaratus
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ScRiBA, Rogeri Kr. — Paederu-s gemelliis Kr., caligatus Er.,

litoralis Grav. — S t i 1 i c u s aiigustatns Geoffr., similis Er. —
M e d n fernigineus Er. — Lathrobiiim geminum Kr. —

r y p t b i u m fracticoriie Payk. — X a n t h o 1 i u u s piinctiüatus

Payk. — Gau röpte r US fulgidus Er. — Philonthus
ebeninus Grav., decorus Grav., varius Gyll ,

— ab. bimaculatus

Grav., cruenfatus Gmel., cephalotes Grav., discoideus Grav., punctus

Grav., nigritulus Grav. — S t a p h 3^ 1 i n u s caesarens Cederh. —
Oníholestes murinus L. — Q u e d i u s molochinus Grav.,

luciduius Er. — Conosoma littoreum L. — Tachyporiis
pusillus Grav., hj^Diiorum F., formosus Matth., abdominalis F. —
P 1 a c u s a complanata Er. — A 1 h e t a arcana Er. — Gálodéra
nigrita Maxnh.

Pselaphidae. Reichenbacbi a haemoptera Atjb. — Cteiiis-

tes palpalis Reichenb.

Süphidae. Nargus velox Spence. — Catops fumatus

Spence, AYatsoin Spence, fuscus Panz., tristis Panz. — Necro-
p h r u s vespilloides Herbst. — S i 1 p h a obscura L.

Liodidae. Anisotoma asillaris Gyllh., castanea Herbst. —
Agathidium nigripenne F.

Corylophidae. Sericoderus laterális Gyll.

Ftiliidae. A c r t r i c h i s suffocata Halid.

Scaphidiidae. S c a p h s m a agaricinum L;

Histeridae. Platysoma conipressiim Herbst, oblongum F.,

angustatum Hoffm. — H i s t e r unicolor L., cadaverinus Hoffm.,

purpurascens Herbst, bissexstriatiis F., duodecimstriatus Schrank
V. quatuordecimstriatus Payk., bimaculatus L., praetermissus Peyr.,

corvinus Germ. — P a r m a 1 u s parallelepipedus Herbst. —
S a p r i n u s semistriatus Scriba. — Plegaderus saucius Er.
— B a c a n i u s rhombophorus Aubé.

BydropMUdae. Helophorus rufipes Bosc, aquaticus L.,

— V. aequalis Thoms., glaciális Villa, creuatus Rey, pumilio Er. —
Limnoxenus oblougus Herbst. — Hydrobius fuscipes L.

V. Rottenbergi Gerh. — Helochares lividus Forster. — Lacco-
bius nigriceps Thoms., — ab. maculiceps Rottexb. — Linanebius
nitidus Mrsh. — Coelostonia orbiculare F. — Sphaeridium
scarabaeoides L., bij)ustulatum F. — Cercyon laterális Marsh.,

flavipes Thunb. ab. marginellus Payk. — C r y p t p 1 e u r u m
minutum F.

Cantharidae. Dictj^optera rubens Gyll. — Podabrus
alpinus Payk. — C a n t h a r i s violacea Payk., pellucida Fabr.,

rufa L. — Rhagonycha falva Scop. ab. usta Gemm., limbata

Thoms., elongata Fall., atra L. — Malachius scutellaris Er.,
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biiDustulatus L., — ab. immaculatiis Rey. — Anthocomus bipunc-

tatus Harrer. — Dasytes niger L., coeruleus Deg., aerosus

KiEsw., plumbeus Mull. ab. nigrofemoralis Schilsky.

Cleridae. T i 1 1 u s iinifasciatus F. — T r i c h o d e s apiarius

L. ab. subtrifasciatiis Klug. — Corvnetes coeruleus Deg. —
Xecrobia rufipes Deg. v. jDÜifera Reitt.

Bytnridae. B j^ t u r u s fumatus F. ab. bicolor Reitt., tomen-

tosus F. ab. flavescens AIarsh.

Nitidulidae. Carpophilus sexpustulatus Fabr. — Ipidia

4-maculata Quexs. — Amphotis margiuata Fabr. — Soronia
grisea L. — Epuraea fuscicollis Steph., terminális Manxh, ab.

Seidlitzi Schilsky, variegata Herbst, obsoleta Fabr , abietina

J. Sahlb., limbata Olr-. — v. Skalitzkyi Reitt. — Omosita
depressa L , colon L. — X i t i d u ! a carnaria Schall. — P r i a

dulcamarae Steph. — ]\I e 1 i g e t li e s coracinus Sturm v. pumilus Er.,

aeneus Fabr., — ab. coeruleus Mar.sh., faliginosus Er., viduaius

Sturm. — C y c h r a m u s luteus Fabr., — v. fangicola Heer. —
Pityophagus ferrugineus L., — ab. adustus Reitt. — Rhizo-
piiagus depressus F., ferrugineus Payk., bijjustulatus Fabr.,

puncticollis Sahlb.

Oiieujidae. M o n o t o m a picipes Herbst, testacea Motsch. —
Oryzaephilus surinamensis L. — S i 1 v a n u s uuidentatus F.

— Silvanoprus fagi Guer. — C u e u j u s cinnabarinus Scop. —
P e d i a c u s dermestoides F. — L a e m o p h 1 o e u s monilis F.,

testaceus F., duplicatus Waltl.

CryptojiJiagidae. C r 3^ p t o p h a g u s validus Kr., Thomsoui

Reitt., deutatus Herbst, distinguendus Strm., affinis Strm., lycoperdi

Herbst. — A n t h e r p h a g u s pallens Oliv. — Atomaria
nigriventris Steph., fuscicollis Mrsh., fuscata Schöxh. — Ephis-
t e m u s globosus Waltl, globulus Payk.

Erotylidae. T r i p 1 a x aenea Schall.; russica L. — D a c n e

bipustulata Thuxbg.

Phalací'idae. Olibrus flavicornis Sturm, affinis Strm.,

bicolor F.

Lathridiidae. E n i c m u s minutus L., rugosus Hrbst.. brevi-

cornis Maknti. — C r t i c a r i a crenulata Gyll., abietum Motsch.,

Weisei Reitt., obscura Bris. — Corticarina gibbosa Herbst,

similata Gyllh.

Mycetophagidae. Mycetophagus quadripustulatus L., —
a. antemacularis Trre, piceus F. ab. lunaris F.,. — ab. varius Marsh.,

atomarius Fabr. — L i t a r g u s connexus Geoffr.

Sphindidae. S p h i n d u s dubius Gyll.

Cisidae. H n d e c a t m u s reticuiatus Herbst. — C i s

comptus Gyll., boleti Scop.
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Colydiidae. C 1 y d i u m elogatum F. — D i t o m a crenata

F. ab. rufipennis F. — Cerylon fagi Bms., histeroides F., ferni-

gineum Steph.

Endomychidae. M y c e t i n a cruciata Schall. v. balcanica

Csíki. — Endomychus coccineus L.

Coccinellidae. C 3^ ii e g e t i s impunctata L. v. pakistris Redtb.

— Hippodamia tredecimpunctata L. ab. spissa Wse. — S e m i a-

dalia 11-notata Schneid. — Coc cinella Revelieri Muls.,

5-punctata L. ab. simulatrix Wse., 10-punctata L ab. 4 punctata L.,

— ab. 6-i3uuctata L., 4-punctata Pontopp. ab. sordida Wse. —
Halyzia sedecimguttata L., 12-guttata Poda, 14-pimctata L. ab.

tessulata Scop. — Chllocorus renipustulalus Soriba. — P 1 a t y-

n áspis luteorubra Goeze. — Scymnus subvillosus Goeze^

rufipes F., Apetzi Muls. ab. quadrigultatus J. Mull., interriiptus

Goeze, rubromaculatus Goeze.

Helodidae. H e 1 d e s flavicollis Kiesw. — C y p h n variá-

bilis Thunb. V. nigriceps Kiesw , coarctatus Payk. — P r i 11 c y-

p h n serricornis Mull.

Dryopidae. D r y p s luridus Er. — Stenelmis consobrina

DuF. — R i 1 u s niteiis Mull.

Heteroceridae. Heterocerus ílexuosiis Steph., obsoletas

CuRTis, marginatns F., fenestratus Thunbg., fusculus Kiesw.

Dermestidae. Derm estes murinus L., imdulatus Brahm,

atomarius Er., Erichsoni Ganglb. — A 1 1 a g e n u s pellio L. —
Ctesias serra F. — Anthreiius pimpinellae F., scrophiariae

L. V. gravidus Küst., verbasci L.

Byrrhidae. A'I r y c h u s aeiieus F. — Pedilophorus
auratus Duftsch. — B y r r h u s gigás F.

Dascillidae. D a s c i 1 1 u s cervinus L.

Elateridae. Agriotes gallicus Lac, ustulatus Schall. ab.

flavicornis Panz., sputator L. — L u d i u s ferrugineus L. v. occita-

nicus ViLLERs. — Adrastus rachifer Geoffr ,
montanus Scop. —

Drasteritis bimaculatus Rossi, — ab. anticus Reitt., — ab. fe-

nestratus Küst., — ab. binotatus Rossi. — E 1 a t e r sanguineus L.,

— V. semisanguineus Reitt., ]3omonae Steph., ferrugatus Lac, — ab.

adumbratus Buyss., balteatus L., nigerrimus Lac. — L i m n i u s

aeruginosus Oliv. — A t h u s hirtus Hrbst. — Deuticollis
rubens Pillér.

Eucneniidae. Drapetes biguttatus Pillér ab. mordelloides

Host.

Buprestidae. L a t i p a 1 p i s^^stellio Kiesw.^— '

';
B u p> estis

rustica L., novemmaculata L., octoguttata L. — Eurythyrea
scutellaris Oliv. — Phaenops Knoteki Reitt. — A n t h a x i a
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salicis Fabr., grammica Lap., nitidula L., — v. cyanipeiinis Lap.,

morio Fabr., sepulchralis Fabr., quadripunctata L. — Coraebus
lampsanae Bon — Agrilus viridis L. ab. lineáris F., — ab. fagi

Ratzb., — ab. ater F., obtiisus .Ab., pseudocyaueus Kies-w., elongatus

Herbst ab. c^^aneus Rossi, laticornis Illig., fuscosericeus Dan., con-

vesicollis Redtb
, integerrimus Ratzb., obscuricollis Kiesw. — Tra-

c h y s pygmaea F.

Bostrychidae. Bostrychus capucinus L.

Lyctidae. L y c t u s lineáris Ctoeze.

Ptinidae. P t i ii u s rufipes Oliv., bideus Oliv

Anohiidae. X e s t o b i u m rufovillosum Deg. — Sitodrepa
panicea L. — T r y jd o p i t y s carpini Herbst.

Oedenieridae. Xanthochroa carniolica Ctistl. — A n o n-

c d e s falvicollis Scop. v. média Gredl., dispar Dufour. — v. 2

coueolor Mlxs. — A s cl e r a coerulea L. — Chrj^santhia viri-

dissima L., — v. cuprina Rey, viridis Schmidt ab. cupreomicans

Westh.

Pythidae. R h i n s i m u s planirostris F.

Fyrochroidae. P y r o c h r o a serraticornis Scop.

Hylophiddae. H y 1 o p h i 1 u s pygraaeus Deg.

Anthicidae. Xotoxus mouoceros L., bracliycerus Fald.,

eornutus F. ab. armatus Schmidt.

3Ieloidae. Meloe proscarabaeus L., — ab. cyaneus Muls.,

violaceiis Marsh. — Euzouitis bipunctata Ph.ler.

Moi'deUidae. T o m o x i a biguttata Gyllh. — M o r d e 1 1 a

perlata Sulz., aculeata L. ab, vestita Emery. — Mordellistena
abdominalis F., himieralis L., — ab. axiilaris Gyll. — A n a s p i s

piilicaria Costa, thoracica L., aix-tica Zett.

Melandryidae- Xylita livida Sahlb.

Alleculidae. A 1 1 e c ii 1 a morio F. — P r i o n y c h u s mela-

iiariiis Germ. — Pseudocistela ceramboides L. v. serrata

Chevrl. — ]\Iyceto chara axiilaris Payk. — OmojDhlus rugi-

collis Kü.st.

Tenehrionidae. p a t r u m sabulosum L. — Hypophloeus
iinicolor Pillér, fraxini Kugel. — Diaclina testudinea Pillér. —
M e n e p h i 1 u s cylindricus Herbst. — T e n e b r i o picipes Herbst.

— H e 1 p s quisquilius Sturm.

Ceramhycidae. Tragosoma depsarium L. — Rhagium
bifasciatum F. ab. unifasciatum Mlls. — Xj^losteuLi Spinolae

Friv. — Oxymirns ciirsor L. — G a u r o t é s virginea L. ab.

thalassi'ia Schraxk. — Pidonia lurida F. — Leptura sexgut-

tata F. ab. exclamatioriis F., erythroptera Hagexb., pallens Brlxl,

maculicornis Deg., cordigera Füssl., sanguinolenta L., dubia Scop.,
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— ab. Starcki Schilsky, — ab. chamomillae F., erratica DalxM., —
ab. erythrura Küst., sexmaculata L., aurulenta F., maculata Poda

ab. unclulata Muls., iiigra L., septempurictata F. — Gramm o-

p t e r a ruficornis F. — S t e n o p t e r u s flavicornis Küst., rufus L.

— Leptidea brevipennis Muls. — I c o s i u m tomentosum Luo.

— T e t r p i u m castaneum L. v. falcratum F. — Phymatodes
testaceus L., — ab. variábilis L., — ab. fennicus F., — ab. praeus-

tu3 F. — P y r r h i d i u m sanguineum L. — C a 1 1 i d i u m aeneum

Deg. — Plagionotus íloralis Páll., — ab. basicornis Reitt. —
Xylotrechus antilope Zbtt. — Clytanthus Herbsti Brahm,

figuratus Scop. — Hoplosia fennica Payk. ~ Pogonochae-
r u s ovatus Goeze. — Agapanthia violacea F. — M e n e s i a

bipunctata Zoubk. — T e t r o p s praeusta L. — Stenostola
ferrea Schrank, nigripes Fabr.

Chrysomelidae. L e m a melanopus L. — Labidostomis
humeralis Schneid. — Clytra quadripunctata L. — Gynandro-
p h t li a 1 m a aurita L. — C r y p t o c e p h a 1 u s bipunctatus L. ab.

sanguinolentus Scop. — B r o m i u s obscurus L. — G a s t r o i d e a

polygoni L. — P h a e d o n cochleariae F. — M e 1 a s o m a 20-punc-

tata Scop., aenea L,

Lariidae. L a r i a lentis Froelich.

Curculionidae. t i o r r h y n c h u s fuscipes Ol. — P o 1 y-

drosus impar Gozis, moUis Stroem, picus F., viridicinotus Gyllh.

— S i t n a lineatus L., humeralis Steph , inops Gyll. — T a n y-

m e c u s palliatus F. — Pissodes piceae III., notatus F. —
R li i n 11 c u s bruchoides Herbst. — C e u t o r r h y n c h u s den-

tioulatus Schrank. — Sphenophorus striatopunctatus Goeze. —
G y m ti e t r n tetrum F. — A p i o n curvirostre Gyll., aestivum

Germ. — Rhynchites betulae L., nanus Payk., Bacchus L.

Ipidae. Eccoptogaster Ratzeburgi Janson. — P t e 1 e o

b i u s Kraatzi Eichh. — Myelophilus piniperda L., minor Har-

TiG. — H y 1 u r g u s ligniperda F. — Hylastes attenuatus Er. —
C r y p h a 1 u s piceae Ratzb. — Pityogenes chalcographus L.,

pilidens Reitt. — I p s typografus L., Mannsfeldi Wachtl, acumina-

tus Gyll., suturalis Gyll. — T a p h r o r y c h u s bicolor Herbst,

villifrons Duf. — Xylocleptes bispinus Duft. — Dryocoe-
t e s villosus F. Xyleborus eurygraphus Ratzb., Saxeseni Ratzeb

,

monographus F. — Xyloterus domesticus L.

Lúcanidae. C e r u c h u s chrysomelinus Hochw.

Scarahaeidae. T r x scaber L. — P s a m m o b i u s sulcicollis

Illig — Oxyomus silvestris Scop. — A p h o d i u s scrutator

Herbst v. iiigricollis Muls., lugens Creutz., immuudus Creutz., lividus

Oliv., variáns Duftsch. v. ambiguus Muls., inquinatus Herbst, pro-
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dromus Beahm, punctatosulcatus Sturm, consputus Creutz., luridus

F., — ab. nigTÍpcs F., depressus Kug. ab. atranientarius Er. —
Ochodaeus chrysomeloides Schraxk — Odontaeiis armig'er

Scop. — Geotrupes vernalis L. v. autumnalis Er. — Ontho-
phagus taurus Schreber, fracticornis Preyssl., coenobita Herbst,

austriacus Paxz., vacci L., — ab. medius Paxz., nuchicoruis L. —
S e r i c a brunnea L. — Rhizotrogus marginipes Muls., — v.

granulifer Rosh. — Ainphiniallus ruficornis Fabr., assimilis

Hrbst. — M e 1 o 1 11 1 h a melolontha L. ab. scapiüaris "We.sth.,

pectoralis Germ., — v. spatulata Ball. — H o p 1 i a praticola Duft.,

farinosa L., brunnipes Box. — A n o m a 1 a aenea Deg. ab. bicolor

ScHiLSKY — r y c t e s iiasicornis L. v. aries Jabl. — G n o r i-

ra u s variábilis L., nobilis L. ab. cujjrifulgens Reitt. — T r i c h i u s

fasciatus L., sexualis Bedel — T r o p i n o t a hirta Poda ab. seiiicula

Mén. — Cetonia aurata L. ab. piligera Muls., — ab. pisana Heer,

— ab. viridiventris Seitt ,
— ab. valesiaca Heer, — ab. tuuicata

Reitt. — L i o c o 1 a marmorata F. — Potosia caprea F. ab.

Fabriciana Reitt.

Új vak bogarak a Bihar-hegységbl.
Irta : Csíki Erxö.

Barátom Bokor Elemér az ezidei nyáron újból szentelhetett

néhány hetet a Bihar-hegység bariangi faunájának kikutatására, de

figyelemmel volt a nagy kövek alatt, a földben él vak bogarakra

is. Kutatásai most is meglep szép eredménjm}^! végzdtek. Ezidei

felfedezései közül négy fajt már ismertettem, ezek az Anoplitliahnus

Szalayi és A. HorvátM és a Pholeuon bihariense és Fh. Frivaldszkyi

(lásd: Annales hist -nat. Musei Nationalis Hungarici. X, 1912, p.

538—539), a többieket ez alkalommal óhajtom leírni.

Ezpn a helyen sem mulaszthatom el, hog}^ köszönetemet ne

fejezzem ki Bokor Elemér barátomnak azért, hogy újonnan felfede-

zett bogarait leírás végett rendelkezésemre bocsátotta.

Pholetton (Apropeus) Attila Csíki n. sp.

Rufo-ferrugineum, haud nitiduai, supra pilis tenuibus üavis

dense vestitum. Capite pronotoque subtiliter, el^'tris fortius dense

punctatis, inter punctis subtilissime punctulatis. Fronté parum im-

pressa, jíronoto latitudine paulo longiore, ante médium latissirao,

basi paulo angustiore. lateribus postice arcuato-sinuatis et ad angu-

los posticos pene rectis vix divergentibus. Elytris breviter ovatis,

pronoto vix duplo et dimidio longioribus, disco paulo planatis, sutura

antice impressa, margine laterali angusto. Carina mesosternali ob-

tusangulariter laté elevata. Long. o— 5'5 mm.
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Hungária c e n t r.-o r i e n t. Habitat in antro innorainato

nunc detecto montis Tatárheg}^ (Com. Bihar), ubi Dom. Elemér
Bokor specimina nomiulla leg'it.

A Pli. Upiodero Friv. et Pli. Hazayi Friv. elytris supra plani-

oribus et superficie dpnse punctato punctulatoquc, haud nitido, facile

distinguendum.

Barnás-vörös, fénj^telen, felületét sr testhez simuló finom

sárgás szrözet fedi. A fej és az eltör háta finomabban, a szárny-

fedk erteljeiebben srn pontozottak, a pontok között pedig na-

gyon finoman pontocskázottak. A homlok közepén kis bemélyedés

van, az eltör háta alig hosszabb mint széles, tövén kissé kes-

kenyebb mint a közepe eltt, a hol a legszélesebb, oldalai hátul

ívelten kimetszettek és hátrafelé alig széttartók, ennélfogva a hátsó

szögletek majdnem derékszögek. A szárnyfedk rövidebb tojás-

formák, alig két és félszer oly hosszúak mint az eltör háta, a var-

raton elül kissé bemélyedtek, oldalperemük keskeny, felületük a

korongon kissé lapított. A mellközép taraja széles tompaszög alakjá-

ban kissé kiemelked. Hossza 5— 5"5 mm.
Elfordul a Tatárhegy keleti lejtjén lev újonnan felfedezett

barlangban. Bokor Ele.mér gyjtése.

Az Apropeus alnembe taríozó Ph. leptoderum Friv. és Ph. Hazayi

FRiv.-tól felül lapítoítabb szárnj^fedi és sokkal srbben pontozott

és pontocskázott, ennélfogva fénj'tolen felülete által köun3^en meg-
különböztethet.

fJioleuon (Apropreus) Bírói Csíki . sp.

Rufo-ferrugineum, haud nitidam, supra pilis flavis, tenuibus et

brevibus dense vestitum. capite pronotoque subtiliter, elytris fortius

dense punctatis et inter punctis jDuuctulatis. Fronté parum impressa.

Pronoto latitudine paulo longiore, ante médium latissimo, basi parum
angustiore, lateribus antice arcuato-rotundatis, prostice profunde

sinuatis et ad augulos posticos acutiuscule prominulis fortiter diver-

gentibus. Elytris oblongoovalibus, pronoto fere triplo longioribus,

pone médium latissimis, antrorsura et postice angustatis, margine

laterali angusto, disco paulo deplanatis. Long. 5— 6 mm.
Hungária centr.-orient. Habitat in antris „Ripp-Ripp-

barlang", „Nagy Sándor-barlang" et „Csri vajda- barlang" nominatis

et in valle Szegyestel dicto locatis (Com. Biharj, ubi Dom. Elemér
Bokor detesit.

Ph. Attiláé m. affhiis ; sed differt : elytris longioribus, pronoto

lateribus postice fortius sinuatis et ad angulos posticos magis diver-

genbus, anguhs posticis acutis prominulis.
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Barnás-vörös, fénj'telen, testhez simuló finom és rövid sárgás

szrözettél srn fedett, a fej és az eltör háta finomabban, a szárny-

fedk erteljesebben srn pontozottak és a pontok között pontocs-

kázottak. A homlok a középen kissé benyomott. As eltör háta

nagyon kevéssel hosszabb, mint széles, a közepe eltt a legszélesebb,

tövén kissé keskenyebb, oldalai elül ívelten kerekítettek, hátul méhben

kimetszettek, az oldalak ennélfogva innen hátrafelé ersen széttartók,

a hátsó szögletek hegyesen kiugrók. A szárnyfedk hosszúkás tojás-

formák, majdnem háromszor oly hosszúak, mint az eltör háta, a

közepük mögött a legszélesebbek, innen elre- és hátrafelé keske-

nyedk, oldalperemük keskeny, felül a korongon kissé lapítottak.

A mellközé|) taraja ívelten kerekített és alig kiemelked. Hossza

5—6 mm.
Elfordul a Szegyestel-völgy több barlangjában, így

a „Ripp-Ripp", a „Nagy Sándor" és a „Csri vajda" -barlangban,

a melyekben Bokor Elemiór fedezte fel.

A Pli. Aüila m. legközelebbi rokona, de attól hosszabb szárny-

fedi, oldalt mélyebben kimetszett eltora és ezért hátrafelé széttartó

oldalai és hegyesen kiugró hátsó szögletei által könn3^en meg-

különböztethet.

JPholeiion (Ircnellum) Knirsclii Breit ah. interruptuin Csíki nov. ab.

A typo differt : linea marginali laterali pronoti antice interrupta,

prope angulos anticos brevissima, postice ab angulis posticis usque

ad médium producta.

Habitat cum typo in antro „K o n d o r- b a r 1 a n g" dicto.

A törzsfajtól abban különbözik, hogy az eltör hátának oldal-

szegélye nem teljes, hanem a hátsó szögletektl a közepéig terjed,

azonban elül is rövid élecske jelzi az elüls szögletek mellett.

Elfordul a törzsfaj között a „Kondor barlang"-ban.

Pholeuon (Irenelhim) Eleniéri Csíki n. sp.

Obscure rufo-ferrugineum, nitidiusculum, supra pilis flavis

vestitum, dense tenuiterque punctatum. Capite haud magnó, fronté

parum impressa. Antennis pone dimidiam corporis extensis, articulo

secundo quam articulo quarto paulo longiore, articulo octavo quam
articulo decimo paulo breviore. Pronoto latitudine aequilongo, in

dimidio latissimo, basi paulo angustiore, lateribus antice arcuatis,

postice foilius sinuatis, angulis posticis acutis. Elytris oblongo-

ovalibus, quam pronoto duplo et dimidio paulo longioribus et sesqui-

alter paulo longioribus quam coniunctim latories, convexis, sutura

paulo impressa, margine laterali angusto. Oarina mesosternali angulo
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acuto seu denticulato iDromiimlo. Társi anteriores maris clilatati et ad

apicem gradatim angiistati. Long. 4'5— 5 mm,
Hungária c e n t r.-o ri e n t. Habitat in antro novo prope

antrum „Csudor-barlang" nominato ad originem fluv. Krös, ubi

Dom. Elemér Bokor exemplaria aliquot légit.

A spociebus affinibus modo sequenti distinguendus est : a Ph.

KnirscM Breit : pronoto latitudine aequilongo, a Ph. Bokorino m.

elytrorum margine laterali angusto, a Ph. Gíjleld Mocz. antennarum

articulo secundo articulo quarto paulo longiore, a Ph. Frivaldszkyi

m. pronoto hasi latitudine maxima vix angnstiore et lateribus ante

angulos posticos tenuiter sinuaíis et a Ph. Mihki m. et Ph. Árpádis

m. carjna mesosternali angulo acuto prominulo.

Sötét barnás-TÖrös, kissé fényl, testhez simuló sárgás szrö-

zettél fedett, srn és finoman pontozott. A fej nem nagy, a homlok

kissé benyomott. A csápok a test közepén túl terjednek, a második

csápiz kissé hosszabb mint a negyedik íz, a nj^olczadik íz kissé

rövidebb mint a tizedik íz. Az eltör háta ol.yan hosszú mint széles,

a középen legszélesebb, töve ennél keskenyebb, oldalai elül íveltek,

hátul ersebben öblösek, hátsó szögletei hegyesek. A szárnyfedk

hosszúkás tojásformák, két és félszernél kissé hosszabbak mint az

eltör háta és másfélszernél kissé hosszabb -ik mint együttesen széle-

sek, domborúak, a varraton kissé bemélyedtek, oldalperemük kes-

ken}". A mellközép taraja éles szög, illetleg fogacska alakjáb m ki-

emelked. A hím elüls lábfejének ízei kiszélesedettek és fokozatosan

keskenyedk. Hossza 4-5—5 mm.
Elfordul a Krös eredeténél lev ..Csudor-barlang* közelében

fekv újonnan felfedezett barlangban. Bokor Elemér gj^üjtése.

A rokon fajoktól ez az új faj a következ tulajdonságai alapján

különböztethet meg : a Ph. Knirschi Breit tói abban különbözik,

hogy eltora olyan hosszú mint széles, a Ph. Bokoriamtm m.-tl,

hogy a szárnyfedk oldalpereme keskenj^, a Ph. Gyieki Mocz. tói,

hogy második csápizo kissé hosszabb mint a negyedik íz. a Ph. Fri-

valdszkyi m.-tl, hog}^ az eltör hátának töve ahg keskenyebb mint

legszélesebb részében és oldalai a hátsó szögletek eltt gyengén

öblösek, a Ph. Mihki m. és Ph. Arpádi m.-tl pedig abban, hogy a

középmell taraja éles szög alakjában emelkedik ki.

Pholeiion (Irenellum) Arpádi Csíki n. sp.

Obscure rufo brunneum, nitidum, supra ílavo-pilosum, dense

punctatum et subtiliter punctulatum. Pronoto longitudine vix latiore,

ante médium latissimo, lateribus hoc loco rotundatis, postice fortiter

sinuatis et ad angulos posticos vix acutis, pene rectis, parallelis.

Elytris oblongo-ovaUbus, pronoto paulo multo quam duplo et dimidio
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longioribus, margine laterali augusto, sutura disco paulo impressa.

Carina mesosteriiali laté rotundata vei rotandata obtuse angulata.

Tarsorum posticorum articulo primo articulis duobus sequentibus

aegiiilong-o. Long. 4-3—5 mm.
H u n g a r ia cent r.-o r i e n t. Habitat in antro novo vallis

„Fehér-völgy" nominato (Comit. Kolozs), ubi Dom. Elemér Bokor

speoimina nonnnlla légit.

Ph. Mihóki lü. proximiis : sed differt : statura graciliore, etytris

longioribus, pronoto longitudino vix latiore et lateribus profundius

emarginatis.

Sötét barnás vörös, fényl, testhez simuló finom sárga szrö-

zettél fedett, felülete srti pontozott és finoman pontocskázott. Az

eltör háta alig szélesebb mint hosszú, közepe eltt a legszélesebb,

oldalai itt kerekítettek, majd hátrább ersen kimetszettnk és hátul

majdnem párhuzamosan haladnak a kissé hegyes, majdnem derék-

szög hátsó szögletek felé. A szárnyfedk hosszúkás tojásformák,

kissé többel mint két és félszer oly hosszúak mint az eltör háta,

oldaljDoremük keskeny, varratjuk a korongon kissé bemélyedt. A
mellközéj^ kiemelked taraja szélesen kerekített vagy kerekített

tompaszög. A hátsó lábfej els íze olyan hosszú mint a következ

két íz együttvéve. Hossza 4'3 — 5 mm.
Elfordul a Fehér-völg}^ (Kolozs vm.) egy új barlangjában,

a melyben Bokor Edemér fedezte fel.

A Ph. Mihóki m. legközelebbi rokona és attól fleg karcsúbb

testalkata és hosszúkásabb szárnyfedi, valamint alig szélesebb mint

hosszú eltora hátának mélyebben kimetszett oldalai alapján külön-

bözik.

Dvimeotus Jin7igaricus Csíki n. sp.

Rufo-ferrugineus, paulo nitidus, pilis brevibus flavis oblique

locatis tectus, ca23Íto pronoloque subtiliter et dense, elytris fortius

punctatis. Antennis diaiidio corporis longioribus, articulo secundo

articulo primo parte Vio longiore, articulo octavo articulo secundo

jDarte -/' breviore. Longitudinem articulorum antennarum numeri

sequentes explicarent : 5, 7, 6, 5-5, 6-5, 6, 6-5, 4, 5, 5, 6-5. Pronoto

transverso, longitudine parte quinta latiore, ante médium latissimo,

antrorsum fortiter angustato, lateribus postice pene parallelis. Scu-

tello longitudine vix latiore. Elylris ovalibus, humeris laté rotundatis

et porrectis, lateribus postice arcuato-angustatis, margine laterali

angusto et reflexo, sutura usque pone médium impressa, costis

evanescentibus et usque ad médium pertinentes. Tibiis anticis sat

brevibus. Long. 4 mm.
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Hungária c e n t r.- o r i e n t. Esemplum unicuni Dom.
Elemér Bokor in monte Boga (Com. Bihar) sub lapidem in altitu-

dine ca. 1300 metrorum detexit.

Species nova subgeneris Drimeotus s. str. a D. Ormayi Reitt.

differt : elj^tris irregulariter punctatis, a D. Ghyzeri Bíró : elytris

latitudine triente longioribus, a D. Horváiln Bíró et D. Entzi Bíró :

pronoto ad basin non angustato, a D. Kovácsi Hampe et D. Bokori

m. elytrorum margine laterali angusto et a D. laevimarginato Mocz.

elytrorum margine laterali reflexo.

Barnás-vörös, kissé fényl, rövid rézsútosan álló sárgás sz-
rözettél fedett, a fej és az eltör háta finoman és srn, a szárnj'--

fedií ertelj-jsebben pontozottak. A csápok a test közepén ti ter-

jednek, a második csápíz Vio del hosszabb mint az els íz, a nyol-

czadik íz pedig 3/7-del rövidebb mint a második íz. Az egyes csáp-

ízek egymáshoz való viszonya a következ számokkal fejezhet ki

:

5, 7, 6, 5V2, 6V2, 6, 6V2, 4, 5, 5, 6V2. Az eltör háta harántos, egy

ötödnél kevéssel többel szélesebb mint hosszú, valamivel a közepe

eltt legszélesebb, innen elrefelé ersen keskenyed, oldalai hátul

majdnem párhuzamosak. A paizsocska alig szélesebb mint hosszú.

A szárnyfedk tojásformák, a vállon szélesen kerekítettek és kiállók,

oldalaik hátrafelé ívelten keskenyedk, oldalperemük keskeny, oldal-

szélük felhajló, a varrat a paizsocskától a középen tulig benyomott,

a hosszanti bordák elenj^észek, mindegyik szárnyfedn kettnek a

nyomai láthatók, ezek is csak a középen tulig terjednek. Az elüls

lábszárak aránylag rövidek. Hossza 4 mm.
Elfordul a B g a-h egyen (Bihar vm.), a hol Bokor Elemér

egyetlen példányát mintegy 1300 m. magasságban egy mélyen a

földbe ágyazott k alatt találta.

Ez az új faj a Drimeotus s. str. alnembe tartozitr. A D. Ormayi-

tól abban tér el, hogy szárnyfedi szétszórtan pontozottak, a D.

Chyzeri-tl hogy a szárnyfedi csak Vsdal hosszabbak mint szélesek,

a D. Horváiki és D. Entzi-tcA hogy eltora a töve felé nem kesko-

n3'-ed, a D. Kovácsi és D. Bokori-iól hogy szárnyfedinek oldal-

pereme keskeny és a D. laevimarginatus iól hogy a szárnyfedk
oldalpereméuek széle felhajló.

Drhneottis Mihóki Csíki d. sp.

Rufo-ferragineus, sat nitidus, supra pilis flavis brevibus vesti-

tus. Capite dense pnnctato, fronté impressa, pronoto subtiliter den-

seque punctato. Antennis dimidio corporis longioribus, articulo.

SGCundo articulo primo quarta parte et articulo octa^o duplo longiore

longitudinem aiticulorum formula sequens explicat : 6, 8, 7, 7, 6, 7
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7-5, 4, 6, 5, 8. Pronoto transverso, triente parte longitudine latiore,

ante médium latissimo, lateribus hoc loco arcuatis, antrorsum fortiter

angustatis, postice pene parallelis, supeificie vix convexa. Elytris

oblougoovalibus, latitudine triente parte longioribus, humeris arcua-

tis, disco costis 4—4 evanescentibus, costis duabus mediis pone

médium finitis, costis suturali et laterali solum antice notatis, sutura

antice impressa. Long. 3-8— 4 mm.
Hungária c e n t r.- o r i e n t. Habitat in antris „Ripp-Ripp-

barlang" et „Nagy Sándor-barlang" nominatis in valle Szegyestel

(Com. Bihar), ubi Dom. Elemér Bokor detexit

D. Hungarico m. supra descripto affinis ; sed differt : elj^tris

oblongo ovalibus, angulis humeralibus arcuatis, haud porrectis.

Barnás vörös, eléggé fényl, rövid testhez simuló sárgás sz-
rözettél fedett. A fej a homlokon kissé benyomott, felülete úgy mint

az eltör hátáé finoman és srn pontozott. A csápok a test felénél

túl terjednek, a második csápíz Qgj negyeddel hosszabb mint az

els íz és kétszer oly hosszú mint a nyolcadik íz ; a csápízek egy-

máshoz'való viszonyát a következ számszer mutatja: 6, 8, 7, 7, 6,

7, 7-5, 4, 6, 5, 8. Az eltör háta harántos, egyharmadnál kissé többel

szélesebb mint hosszú, a közepe eltt legszélesebb, oldalai itt íveltek,

innen elrefelé ersen keskenyedk, hátul majdnem párhuzamosak,

felülete kissé domború. A szárnyfedk kissé hosszúkás tojásformák,

egyharmaddal hosszabbak mint együttesen szélesek, a vállon nem
kiállók és ívelten mennek át az oldalszélbe, felületükön 4— 4. borda

nyomát láthatjuk, ezek közül a középs kett jobban kifejldött és

a középen túlig terjed, a varrat melletti és a széls csak elül jelzett,

a varraton hosszában a középen túlig benyomottak. Hossza 3'8—4 mm.
Elfordul a S z e gy e s t e 1-v ö Így b e n (Bihar vm.) fekv

„Ripp-Ripp" és „Nagy Sándor" barlangokban, melyekben Bokor

Elemér fedezte fel.

Ez az új faj az elbb ismertetett D. hungariciis legközelebbi

rokona; attól f'eg abban különbözik, hogy szárnyfedi hosszúká-

sabb tojásformák és a vállon nem kiállók, hanem ívelten mennek át

az oldalszélbe.

Anophthalmiis cognatus Friv. var. speluncarmn Csíki nov. var.

A typo differt : antennis longioribus, pronoto paulo graciliore,

elytris latioribus.

Hungária c e n t r.-o r i e n t. Habitat in antro „Czárán-

barlang" nominato, valle Szamos (Com. Bihar), ubi Dom. E. Bokor

specimen unicum in societate PJwleuonis Milióki Csíki detexit.

A törzsfajtól hosszabb csápjai, kissé keskenyebb eltora és

szélesebb szárnyfedi különböztetik meg.
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Elfordul a Szamos-völgyében (Bihar vármegye) lev Czárán-

barlangban, a melyben egyetlen példányát a Plioleuon MiJióki Csíki

társaságában fedezte fel Bokor Elemér.

Anophthaltnns cognatns Feiv. var. nuptialis Csíki nov. var.

A typo differt : antennarum articulis 2—5 longioribus, pronoto

latiore, magis convexo, angulis posticis brevioribus acutiusculisque,

elytris latioribus et magis convexis.

Hungária c e n t r.- o r i e n t. Habitat in monte Galbina

(Montes Biharienses), ubi Dom. E. Bokor sub lapidibus invenit.

A törzsfajtól a kivetkezkben tér el : a 2—5 csápíz hosszabb, az

eltör háta szélesebb és ersen domború, a hátsó szögletek rövideb-

bek és hegyesebbek, a szárnyfedk szélesebbek és ersen domborúak.

Elfordul a Bihar-hegységben, a Galbina-hegyen, a hol kövek

alatt gyjtötte Bokor Elemér,

Nem lehetetlen, hogy ez az érdekes új állat önálló fajnak fog

bizonyulni, ez a kérdés azonban csak újabb és nagyobb anyag

gyjtése után dönthet majd el.

Uj vak bogarak Magyarország faunájából.

Irta : Mihók Ottó.

Drimeotus Csikii Mihók n. sp.

Ex affinitate Dr. (s. str.) laevimarginati Mooz., hungarico Csíki

et Mihóki Csíki. A Dr. laevimarginato Mocz. differt : corpore mnjore

et praecipue elytrorum margine laterali reflexo, a Dr. hungarico Csíki:

corpore majoré, antennis pedibusque longioribus, pronoto longiore et

elytrorum humeris arcuato-rotundatis, a Dr. Mihóki Csíki: articulis

antennarum dimensionibus, pronoto angustiore et elytris angustiorbis

longioribusque.

Hungária centr. -orient. Habitat in antro „Pacifik-

barlang" nominato (Com. Bihar) in societate Pholeuonis .GyleM Mocz.

A Drimeoüis-ddnemhe tartozik, a Dr. laevimarginatus Mocz.,

hungaricus Csíki és Mihóki Csíki rokonságába. A Dr. laevimarginatus-

tól nagyobb teste és fleg szárnyfedinek felhajtott oldalpereme,

a Dr. hungaricus-tól nagyobb testén kivül hosszabb csápja és lábai,

nemkülönben hosszabb eltora és végül azáltal, hogy szárnyfedi a

vállon ívesen mennek át az oldalszélbe, könnyen megkülönböztethet.

Legközelebbi rokona a Dr. Mihóki Csiia, melytl azonban a csápok

méretei, de fképen kesken3'ebb eltora és szárnyfedinek keskenyebb

és hosszabb alakja által már szabad szemmel is biztosan elválasztható.
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A fej finoman pontozott, a középen bemélyedés nélkül. A csá-

pok hosszúak, a test felénél valamivel túlterjednek, ízeik hosszabbak

mint szélesek ; a második csápíz hosszabb mint az els, a harmadik

és negyedik íz egyenl hosszú, az ötödik és a hetedik íz ezeknél

valamivel hosszabb, a hatodik íz kissé hosszabb mint az ötödik íz,

de rövidebb mint a második íz, a nyolczadik íz a legrövidebb, a ki-

lenczedik egynegyeddel rövidebb mint a hetedik íz, a tizedik íz

egyharmaddal rövidebb mint a kilenczedik íz és az utolsó íz valami-

vel hosszabb mint a tizedik és csúcsa ersen hegyesed. Az els

hat csápíz majdnem egyforma széles, a hetedik és nyolczadik gyen-

gébben, az utolsóeltti két íz pedig a vége felé ersen szélesed.

Az e'tor háta egynegyeddel szélesebb mint hosszú, oldalai a közé-

pen ersen í^'eltek, innen elre egyenesen keskenyedk, míg hátra-

fele öblösödk, majd a hátsó szögletek felé párhuzamosan haladnak,

a töve eltt majdnem olyan hosszú mint a középen, a hátsó szögle-

tek kiemelkedk. Az eltör sokkal keskenyebb mint a szárnyfedk

és azokkal ellentétben finoman és srn pontozott. A szárnyfedk

csaknem kétszer oly hosszúak mint szélesek, oldalperemük keskeny

és szélük felhajló, a vállon nem kiállók, hanem ívesen mennek át az

oldalszélbe, szétszórtan és srn pontozottak, bordái elmosódottak.

A mellközép taraja elül nem éles fogacskával ellátott szöglettel vég-

zdik. A lábak hosszúak és karcsúak, a hátsó lábfej utolsó íze sok-

kal rövidebb mint az elz négy íz együttvéve, a középs és hátsó

lábszár küls szélén néhány finom tüskével. Az elüls és középs
tomporok nem fogacskázottak. Az állat sárgás-vörös, kissé fényl,

finom testhez simuló sárgás szrözette! fedett. Hossza 4 2 mm.
Ezen felette ritka új fajt, melynek egyetlen hím példányát

Bokor Elemér a biharmegyei és a bécsi gyjtk által az idén eltte

felkutatott Pacifik-barlangban fedezett fel a Pholeuon Gylehi társa-

ságában. Csíki Ern barátom, a magyar entomologusok kiváló tag-

jának tiszteletére neveztem el.

Pholeuon (Irenellum) Csikii Mihók n. sp.

Ph. Árpácli Csíki et Milióki Csíki proximum et magnitudine

intermedium. A Pli. Milióki differt : corpore angustiore et eljtris

multo longioribus, a Pli. Árpádi : elytris brevioribus latioribusqúe,

praeterea ab ambabis speciebus : tarsorum posticorum articulo primo

longitudine articulorum secundo et tertio simul sumptorum aequilongo.

Hungária orient. Habitat in antro „Csiki Ern-barlang"

nominato in valle Ponor (Com. Kolozs) sito.

A Ph. {Irenellum) Árpádi Csíki és Milióki Csíki legközelebbi

rokona és nagyságát illetleg azok között foglal helyet. A Ph. Milióki-

tói karcsúbb alakja és sokkal hosszúkásabb szárnyfedi, a Ph. Árpádi-
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tói pedig rövidebb és szélesebb szárnyfedi által könn3'en meg-
különböztethet. Mindkét fajtól a csápok szerkezetén kivül még- abban

is különbözik, hogy a hátsó lábfej els íze hosszabb mint a követ-

kez két íz együttesen.

A fej olyan széles mint bosszú, a homlok a csápok eltt rövid

és oh'an széles mint a fejpaizs. A csápok vékonyak és a test felénél

túl terjednek. A második csápíz csaknem kétszer oly hosszú mint az

els íz, a harmadik és negyedik íz egyenl hosszú és rövidebb

mint a második, az ötödik és hatodik íz hosszabb mint a harmadik,

a hetedik íz majdnem eléri a második íz hosszát, a nyolczadik íz

félakkora mint a hetedik, a kilenczedik és tizedik íz egynegyeddel

hosszabb mint a hetedik és végük felé ersen szélesed, az utolsó

íz kissé hosszabb mint az utolsóeltti íz, a középen a legszélesebb

és hegyben végzdik. Az eltör háta olyan széles mint hosszú,

oldalszegélye teljes, a hátsó szögletektl az elülskig terjed, köz-

vetlenül a közepe eltt a legszélesebb, oldalai itt kerekítettek, innen

elre egyenes vonalban keskenyednek, míg hátrafelé mélyen kimet-

szettek, majd párhuzamosan haladnak a kissé hegyesszög hátsó

szögletekig. A szárnyfedk hosszúak, visszás tojásformák, többel

mint kétszer oly hosszúak mint az eltör, közepükön pedig felényi-

vel szélesebbek mint az, a csúcson egyenként kerekítettek, oldal-

peremük keskeny és felhajló. A mellközép taraja fokozatosan emel-

kedik, majd kerekített tompaszögben megy át a csipk közötti

részbe. A lábak hosszúak és karcsúk, a hátsó lábfej els íze hosz-

szabb mint a következ két íz együttvéve. Barnás-vörös, kissé fényl,

finoman és srn pontozott, felül sárgás testhez simuló szrökkel
fedett. Hossza 4-2—4-6 mm.

Elfordul a kolozsmegyei Ponor-vöJgyben fekv „Csiki Ern-
barlang'^-ban, a melyben Bokor Elemér fedezte fel. Ezt az új fajt is

Csíki Erx barátom tiszteletére neveztem el.

Pholeuon (Trenellumj Dieneri Mihók n. sp.

Ex affmitate PJi. Gyleki Mocz. ; attamen Pli. Eleméri Csíki et

FriváldszTxyi Csíki proximum, sed differt : corpore magis valido,

elytris brevioribus latioribusque.

Hungária ce n tr.- rien t. Habitat in antro adhuc in-

nominato montis Galbina (Com. Bihar').

A Ph. GíjleJii Mocz csoportjába tartozik és a Pli. Eleméri Csíki

és Frivaldszkyi Csíki legközelebbi rokona, melyektói azonban rövi-

debb és szélesebb szárnyfedi és ezáltal már szemre is feltn
zömök alakja által könnyen megkülönböztethet.

A fej sokkal keskenyebb mint az eltör, srn pontozott.
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A csápok a test felénél valamivel hosszabbak, a 2. csápíz csaknem

kétszer olyan hosszú mint az 1. íz, a 3., 4. és 6. íz egyforma hosszú

és rövidebbek mint a 2. íz, az 5. és a 7. íz kissé hosszabb mint a

6. íz, de még" mindig rövidebb mint a 2. íz, a 8. íz a 7. íz felénél

valamivel hosszabb, a 9. íz felényivel hosszabb mint a 7. íz, a 10. és

11. íz hosszabb mint a 8. íz ; a 9. és 10. íz a vége felé ersen széle-

sed, az utolsó íz a közepe eltt a legszélesebb és innen ersen
keskenyed csúcsban végzdik. Az eltör háta valamivel hosszabb

mint széles, tövén keskenyebb mint a közepe eltt, a hol a leg-

szélesebb, mögötte öblös, majd széttartó és hegyes hátsó szöglatek-

kel végzdik ; az oldalszegély teljes, a hátsó szögletektl az elülskig

terjed, töve finoman, de teljesen szegélyezett. A szárnyfedk majd-

nem kétszer oly hosszúak, mint szélesek, a középen a legszéleseb-

bek, elre kevésbé, hátrafelé ersebben keskenyedek, oldalaik egész

hosszaságukban íveltek ; a csúcson egyenként kerekítettek, oldal-

peremük keskeny és tüskeszer szrökkel van ellátva. A mellközép

taraja éles fogacska alakjában emelkedik ki. A lábak hosszúak és

karcsúak, a hímek elüls lábfejének ízei kissé kiszélesedettek.

Barnás-vörös, srn pontozott, nagyon kevéssé fényl, aranysárga

sr és rövid testhez simuló szrökkel fedett. Hossza 4'5— 5 mm.
Elfordul a biharmegyei Galbinán, a Bársza-völgy egyik név-

telen barlangjában, melyben Bokor Elemér fedezte fel. Az új fajt

DiENER Hugó barátom tiszteletére neveztem el.

Anophthalnius (Duvalitis) Csikii Mihók n. sp.

A. pseudoparoeco Csíki affinis, sed differt : corpore minre, an-

tennis brevioribus, articulo tertio antennarum articulo secundo duplo

longiore (apud A. pseudoparoecum solum sesquialter longiore), pro-

noto angulis posticis rectis, haud acutiusculis, elytris angustioribus,

lateribus minus rotundati-j, angulis humeralibus late-rotundatis, striis

punctatis, externis profundioribus. Long. 5'5— 6'5 mm.
Hungária orient. Habitat in antro „Csiki Ern- barlang"

nominato, valle Ponor (Com. Kolozs.)

Az Anoplitlialmus pseudoparoecus Csíki legközelebbi rokona, de

attól kisebb teste, rövidebb csápjai, sokkal rövidebb lábai és az el-

tör hátának hátsó szögletei által könnyen megkülönböztethet.

Sárgás barna, fényl, csupasz. A fej kissé keskenyebb és

hosszabb mint az eltör háta ; halántéka szélesedett és kiálló, a

homlokbarázdák teljesek és mélyek, hátul a fej beffízdésénél vég-

zdnek, A csápok a test feléig érnek (a pseiidopcü'oecus-i)ál jóval túl

érnek) és karcsúak. A második csápíz valamivel rövidebb mint az

els és fele a harmadiknak, mely a leghosszabb (a pseudoparoecus-
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nál a harmadik csápíz, csak IVa-szer hosszabb a másodiknál), a ne-

gyedik, ötödik és hatodik csápíz eg-yforma hosszú, a másodiknál

felével hosszabbak, a hetedik egynegyeddel rövidebb az elbbi

háromnál, a nyolczadik, kilenczedik és tizedik újból egyformák s

oly hosszúak mint az els, míg az utolsó csápíz ezeknél hosszabb s

a közepén túl keskenyedve csúcsban végzdik. Az eltör az els

negyedében másfélszer oly széles mint hosszú, ersen szívforma,

oldalpereme széles (a pseudoparoecus-nóX keskeny), oldalszéle hirtelen

felhajló, csaknem párhuzamosan egyenes vonalban halad a derék-

szögben végzd hátsó szögletekig (a pseudojjaroecus-nsd az eltör

hátsó szögletei hegyesek). A szárnyfedk hosszúkás tojásformájúak,

csupaszok, oldalaik ívesek, hátul keskenj^edk (a pseudoparoecus-nsl

a szárnyfedk jóval hosszabbak és valamivel szélesebbek is), a hátsó

sarkok kerekített . derékszögek, míg a vállon szélesen kerekített

tompaszögek. A szárnyfedk oldalszélével párhuzamosan elül egy

sorban négy beszúrt pont van. A barázdák mélyek és élesek, srn
pontozottak, a csúcs eltt elenyészek (a pseudoparoecus-ríkl a küls
barázdák bevésbé mélyen pontozottak). A lábak karcsúak és kissé

hosszúak (a pseudoparoecus-nkX sokkal hosszabbak a lábak). A hímek

els lábfejének els és második íze kiszélesedett és alul pikkelyes

lemezkékkel fedett. Hossza 5*5—6*5 ram.

Három hím és két nstény alapján leírva, melyek közül a

nstények jóval szélesebbek és nagyobbak.

Elfordul a Bihar- és Kolozsvármegyék határában húzódó

Ponor völgyének újonnan felfedezett „Csiki Ern-barlang" -jában,

melyben Bokor Elemér fedezte fel. Az új fajt Csíki Ern tisztele-

tére neveztem el.

Adatok Magyarország lepkefaunájához.

(Beiirdge zur Lepidopterenfauna Ungarns.)

Irta : bíró N. Ch. Rothschild (London).

IV, Lepkék Szvinicza IV. Lepidopteren von Szvi-

környékérl.i nicza und Umgebung.^

Az elmúlt nyáron megbizá- lm verílossenen Sommer sam-
somból Castell-itz Gyula, úr melte Herr Július Castellitz in

1 A három elz közlemény a i Die drei vorangegangenen Bei-

Rovartani Lapok következ köte- trage sind in den folgenden Banden
teiben jelent meg: 1. XVI, 1909, der Rovartani Lapok erschienen :

p. 130—148
; 2. XVIII, 1911, p. 1. XVI, 1909, p. 130—148 ; 2. XVIII,

36—43 ; 3. XIX, 1912, p. 21—29. 1911, p. 36—43 ; 3. XIX, 1912, p.

21—29.
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Krassó Szörénj'- váraiegye leg-

délibb részében, a Duna által

délfelé képezett szögletben, gyj-
tött részemre. Állandó tartózko-

dási helye Szvinicza volt, a hol

áprihs 18-tól jiilius végéig id-

zött. Rendszeres kirándulásai

észak- nj'ugaton Drenkova és

Tilva Drenetina ig és keleten

Tiszoviczaig terjedtek. Május

végén több napos kirándulást

rendezett a Kazánszorosba és

július közepén több napot töl-

tött a Duna egyik kis szigetén,

a Temes-szigeten (Ostrovo).

A gyjtés eredményét nagy-

ban befolyásolta a rossz id-

járás és ezzel összefijggésben a

kiöntések által víz alá került

partvidék.

A gyjtés ennélfogva csak

330 fajt eredméu3^ezett, a melyek

között azonban egynéhány na-

gyon érdekes elem is van, mint

pl. Pararge Boxelana, Libytkea

celtis, Lycaena Jolas^ Ochrosiigma

melagona, Tajnnostola Hellmanni,

Eublemma suava, Hypena anti-

qiialis, Acidalia sodaliaria, Ac.

poUtata, Ac. deversariá ab. dif-

fluata. Ac. im.itaria, RhodostroijMa

calahria és különösen a követ-

kez négy Magyarország fauná-

jára új aprólepke : Granibus con-

fusellus, Epihlema Hinnehergiana,

Ej), commodesiana és az itten le-

írt Psecadia RotJischildi Rbl.

Azonkívül elkerült a Cata-

hrachtnia csornensis, mely Gele-

chiidáuak eddig csak egyetlen

példánya volt israorctos.

meinem Auftrage im südlichsten

Teil des Komitates Krassó-

Szörény, ín der von der Donau
nach Süden gebildeten Ecke.

Sein Standquartier war Szvini-

cza, wo er wom 18. April bis

Ende Juli Aufenthalt hatte. Seine

regelmássigen Exkursionen er-

strecktea sich im Nordwesten

bis Drenkova und Tilva-Drene-

tina, im Osten bis Tiszovicza-

Auch machte er Endo Mai einen

mehrtágigen Ausüug in die

Kssanenge und verbrachte Mitte

Juli mebrere Tagé auf der

Donau lusel Temes-sziget (Os-

trovoj.

Die Aufsammlungen wareu

durch die schlechte Witterung

und ím Zuíammenhaoge damit

du-^ch Ituindationen der Uferge-

genden stark beeintráclitigt.

Die Ausbeute umfasst daher

nur 330 Arten, unter welchen

sich einige sehr interessante

Faunenelemente íinden, als Pa-

rarge Boxelana, Libythea celtis,

Lycaena Jolas. Oclirostigma mela-

gona., Tapinosiola Hellmanni.,

Euhlemma suava, Hypena anti-

qiialis, Acidalia sodaliaria, Ac.

politata, Ac. deversariá ab. dif-

fltiaía, Ac. imiíaria^ RhodostropiTiia

caUibraria und besonders die vier

folgenden für Ungarn neuen

Microlepidopteren : Cramiius con-

fusellus, Epihlema Hinnebergiana,

Ep. commodesiana und die hier

beschriebene Psecadia RothscMldi

Rbl. Auch wurde Catabrachmia

csornensis erbeutet, von welcher

Gelechiidae bisher nur ein Síück

bekannt Tvar.
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Általában véve ennek a vi-

déknek lepkefaunája sokkal sze-

gényebb mint a Bánság" akár-

melyik része.

Az anyag revízióját

jegyzék összeállítását a

természetrajzi udvari múzeum-
ban Rebbl H. tanár úr vé-

gezte.

A Castellitz által megjelölt

termhelyek és a gyjtés ideje

a következk :

és a

bécsi

lm allgemeinen ist die Lepi-

dopterenfauna hier vielármer als

sonst in der banatischen Re-

gion.

Die Revision des Materials

und Anlage der Liste eifolgte

am Naturhistorischen Hofmu-
seum in Wien durch Prof. H.

Rebel.

Die von Castellitz angege-

benea Fangplátzte und Daten

sind folgende :

Biger (243 m.) : VII. 20.

Birkoviti (487 m.) : V. 25.

Cukavka (Szviniczától keletre.— Östlich von Szvinicza) : A^I 6 — 12.

Drenkova: VI. 26.

Gabretina: VI. 5—6.

Glavcina : IV. 24—29 ; V. 4-6 ; VI. 13, 25.

Greben: IV. 23, 30; V. 7, 30; VI. 3, 11.

Gredita (680 m.) : VI 6, 19.

Jeselnicza : VI. 18.

Jucz: IV. 26; V. 7, 31 ; VI. 25, 28; VII. 23.

Kazán- szoros (Kasanenge) : V. 29; VI. 4.

Kozla: VI. 11—12
Lupatina : VI, 21.

Plostina : V. 21 ; VII. 2.

Prislop (530 m.) : VII. 5.

Szvinicza (Srnice) [67 m.j.

Temes-sziget (Temes Itisel ; Ostrovo) : VII. 16—19.

Tilva Drenetina (690 m.) : VI. 28.

Tiszovicza : IV. 24.

Treskovac (670 m.) : V. 1 ; VI. 26 ; VII. 24.

Uroviste: VII 13.

Varniseo (380 m ) : VII. 2-3.

Vertop (288 m.):'lV. 27; VII. 3, 10.

Zapoloka : V. 10.

Zarudine : VII. 12.

Zenska bara (338 m): VII. 9-10.

A gyjtött fajok és az azokra

vonatkozó adatok a követke-

zk :

Die gesammelten Arten und

die darauf bezüglichen Daten

sind folgende :
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Papilionidae.

Papilio Podalirius L. var. elongaia Verity. — Greben IV. 23 (cf),

Prislop VII. 5.

Thais Polyxena Schiff. — Glavcina V, 6.

Pieridae.

Aporia crataegi L. — Kazán- szoros V. 29

Pieris rapae L. — Greben IV. 23.

— napi L. var. napaeae Esp, — Lupatina VI. 22.

— Dapilidice L. — Zenska bara VII. 9, Zarudiue VII. 12, Teaies-

sziget VII. 16.

— — gen. vern. Bellidice 0. — Vertop IV. 27.

Euchloe cardamines L — Glavcina V. 6 (9)-

Leptidia sinapis L. — Greben IV. 23.

— — var. aest. diniensis B. — Lupotina VI. 21.

Golias Hytile L. — Glavcina V. 4, Jucz VI. 25.

— Edusa F. -- Glavcina V. 4 cf, Temes sziget VII. 16.

— — ab. eJirysothemoides Rbl. — Glavcina V. 4.

— — ab. Helice Hb. — Glavcina VL 13.

Nytnphalidae.

Pyrameis cardui L. — Temes sziget VII. 16.

Vanessa uriicae L. — Gabretina VII. 7.

— polycliloros L. — Gabretina VI. 5.

Polygonia c-album L. — Szvinicza VI. 12.

Melitaea Cinxia L. — Jucz V. 7, 31.

— Plioebe Knoch — Szvinicza VI. 3—5.
— didyma Esp. — Jucz VI. 25.

— Trivia Schiff. — Szvinicza VI. 3.

Argynnis Daphne Schiff. — Kozla VI. 12.

— Latonia L. — Greben VI. 3.

— Ádippe L. — Szvinicza VI.

— Pandora Schiff. — Cukavka VI. 6—12.

Melanargia Galatea L. — Jucz VI. 25, Treskovac VI. 26.

Satyrus Circe F. — Szvinicza (1 cT).

— Hermione L. — Treskovac VI. 25, cf-

— Semele L. — Treskovac VI. 12, 26.

Pararge Aegeria L. var. egerides Stgr, — Gredita VI. 19.

— Roxelana Cr. — Cukavka VII.

— Megaera L. — Jucz IV. 26, Greben V. 7, Lupatina VI. 21

(gen. II).

EpinepJiele Jurtina L. — Szvinicza, Treskovac A^I. 25.

Coenonymplia pampMlus L — Zapoloka V. 10, Kazán V. 29.
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Libytheidae.

Libythea Celtis Laich. — Glavcina YI. 13.

Lycaenidae.

Theda üicis Esp. — Szvinicza VI. 7.

— acaciae F. — Szvinicza VI. 11.

Callophrys rubi L. — Glavcina V. 6.

Chrijsoplianus virgaureae L. — Lupatina VI. 22.

— Thersamon Esp. — Zariidine VII. 12.

— Alcipliron Rótt. — Kazán VI. 3 (?), Glavcina VI. 13 (cT).

— xMaeas L. — Tiszovicza IV. 24, Glavcina V. 4.

— — ab. Eleiis F. — Treskov^ac VI. 26.

Lycaena Árgus L. {Aegon Schiff.) — Szvinicza V. 24.

— Asirarche Brgst. — Glavcina TV. 29, Greben \. 8.

— Icariis RoTT. — Elterjedt (Verbreitet) ; Temes- sziget VII. 16.

— Meleager Esp. — Lupatina VI 21 (o^)-

— bellargus Rótt. — Szvinicza V. 23.

— — ab. ceromis Esp. — Szvinicza V. 23 ; Zarudine VII. 12.

— Jolas 0. — Lupatina VI. 21.

— Cyllarus Rótt. — Greben V. 3, Glavcina V. 9.

Hesperiidae.

Augiades sylvamis Esp. — Lupatina VI. 22.

Garcliaroclus lavaterae Esp. — Tiiva Drenetina VI. 28.

— alceae Esp. — Greben V. 3.

Hesperia orhifer Hb. — Greben V. 30.

— alveiis Hb. var. friiülum Hb. — Gredita VI. 6 (cf).

— malvae L. — Jucz TV. 25, Glavcina V. 11.

Tlianaos Tages L. — Jucz IV. 25.

— — ab. unicolor Frr. — Prislop VII. 5.

Sphingidae.

DeilepJiila eiipliorhiae L. — Biger VII. 20.

Pergesa porcellus L. — Temes-sziget VII. 16.

Mao'oglossmn siellatarum L. — Szvinicza VI. 6.

Notodontidae.

Cerura furcula L. — Temes-sziget VII. 16 (o).

Spatalia argentina Schiff. — Greben V. 30, Vertop VII. 10. (Egy-

idejleg olajszürke és vöröses-okersárga elüls szárnj^ak-

kal. — Gleichzeitig mit olivengrauen und rötlich ooker-

gelben Vorderflügeln).

Ochrostigma melagona Bkh. — Zenska bara VII. 9.



172

• Li/niantviidae.

DasycJiira fascelina L. —• Treskovac VI. 24.

Eaprodis cliríjsorrhoea L. — Treskovac VI. 26, Yertop VII. 3.

Lymantria dispar L. — Vertop Víl. 10.

Tjasiocampidae.

Malacosouia neustria L. — Szvinicza VI. 8, Varniseo VII. 3.

Macrotlnjlacia ruhi L. — Kazaa V. 30.

Odonestis XJ^^uni L. — üroviste VII. 13.

Noctuidae.

Demas coríjli L. — Treskovac VII. 24-.

Acronycia rwnicis L. — Szvinicza V. 20.

Agrotis j)ronuha L. — Kazán V. 29.

— comes Hb. — Szvinicza VI. 15.

— forcipula Hb. — Vertop VII. 10 ($).

Mamestra Uucoxjluiea Vie\v. — Greben V. 3 (rf).

— brassicae L. — Kazán Y- 30.

Bnjojjhila- algae F. — Vertop VII. 10, Temes-sziget VII. 16.

— miiralis Forst. — Jucz VII. 28.

Dipterygia scabriusciila L. — Varniseo VII. 3.

Tapinostola Hellmanni Ev. Treskovac VI. 24, Zenska bara A'II. 9 (Q).

Luceria virens h. — Üroviste VII. 13.

Caradrína quadrijpunctata F. — Szvinicza V.

— respersa Hb. — Vertop VÍL 3.

— ambigica F. — Szvinicza VI. 5.

Amphiptyra tragopogonis L. — Prislop VII. 5.

— pyramidea L. — Prislop VII. 5.

Calymnia irapezina L. ab. riifa Tutt — Jacz VI. 28.

Plastenis retusa L. — A^ertop VII. 10.

Heliothis dipsacea L. — Greben V. 3, Temes-sziget VII. 16.

— scidosa ScHiFF. — Temes-sziget VII. 16.

Acontia liicida Hufn. — Plostina V. 22, Temes-sziget VII. 16.

— — ab. albicollis F. — Temes-sziget ^^I. 16.

— luctuosa ICsp. — Vertop IV. 27, Greben IV. 30, Glavcina V. 4.

Eublemma suava Hb. — Jeselnicza VI. 18, Treskovac VI. 26 (9),

Prislop VII. 5.

Tluúpocliares purpiirina Hb. — Greben V. 30.

— coniinimimacula Hb. — Temes-sziget VII. 16, Biger VII. 20.

Erasiria argeniida Hb. — Greben V. 30.

Rivida sericealis Scop. — Temes-sziget VII. 16.

Emmelia irabealis Scop. — Greben IV. 30, V. 23, Temes sziget VII. 20.

Plusia guita Gx. — Tre.=kovac VI. 25, Jucz VI. 25, A^arniseo VII. 3.



Plusia gamma L. — Temes-sziget VII. 16.

Euclidia ghjplúca L. — Glavcina V. 4, Teraes sziget VII. 16.

. — iriquetra F. — Temes-sziget VII. 16—17.

Catocala hjmenaea Schiff. — Biger VII. 20.

Toxocampa viciae Hb — Treskovac VI. 26, Vcríop VII. 10.

Epizeuxis calvaria F. — Varniseo VII. 3.

Zanclognailia iarsiplumalis Hb. — S'.vinicza VI. 22.

— iarsicrísialís HS. — Prislop VII. 5 ($).

Hcrminia derivalis Hb. — Treskovac VI. 28.

Hypena prohoscidalis L. — Szvdnicza VI. 7.

— aniiqiialis Hb. — Plostina V. 21.

Geometridae.

Pseudoierpna pruinaia Hufn. — Greben VI. 11.

Euddoris smaragdaria F. — Szvinicza VI. 7, Jucz VI. 28, Temes
sziget VII. 16.

Nemoria viridata L. — Vertop VII. 10.

— piümentaria Gn. — Biger VII. 20.

TJialera fimbrialis Scop. — Treskovac VI. 26.

Acidalia similaia Thnbg. — Temes-sziget VII. 16.

. — rufaria Hb. — Kozla VI. 12, Treskovac VI. 18.

— moniUata F. — üroviste VII. 13.

— dimidiala Hufn. — Treskovac VI. 26.

— sodaliaria HS. — Temes-sziget VII. 16.

— virgularia Hb. — Greben V. 13. Kazán VI. 4.

— laevigata Scop. — Prislop VII. 5, Temes sziget VII. 16.

— Jierhariala F. — Szvinicza VI.

— poliiaia Hb. ab. ahmarginata Bohatsch — Temes-sziget VII. 16.

— rusticata F. — Prislop VII. 5, üroviste VII. 13.

— dilutaria Hb. — Treskovac VI. 26.

— degeneraria Hb. — Szvinicza VI. 16.

— deversaria HS. — Lupatina VI. 21, Jucz VI. 25, Treskovac VI. 26.

— — ab. difluata HS. — Treskovac VI. 26.

— njiginata Hfn. — Greben V. 31, Temes-sziget VII. 16.

— marginepunctata Goeze — Kazán V. 29, Vertop VII. 10.

— emuiaria Hb. — Cukavka VI. 21.

— ornata Scop. — Greben V. 10, Treskovac VI. 26, Vertop VII. 10.

— violata Thbg. var. decorata Bkh. — Szvinicza VI. 11.

Codonia albiocellaria Hb. — Birkoviti V. 2 4.

Rliodostropliia calahraria Z. — Cukavka VI. 11.

— — ab. tahidaria Z, — Lupatina VI. 21, Jucz VI. 25.

Timandra amata L. — Temes-sziget VII. 17.

Lythria pmrpuraria L. — Greben V. 3, Temes-sziget VII. 16.
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Minoa nmrinata Scop. — Tiszovica IV. 24, Glavcina IV. 29, Tres-

kovac VI. 26.

Siona decussata Bkh. — Szvinica V. 23

—

VI. 15.

Liihostege farinata Hufn. — Greben V. 9, Temes-sziget VII. 16.

— griseata Schiff. — Greben V. 3, Glavcina V. 6.

Anaiiis plagiata L. — Greben IV. 23.

Larentia- fluviata Hb. — Biger VII. 20.

— riguata Hb — Tiszovicza IV. 24, Greben V. 3— 10, Tres-

kovac VI. 26.

— galiata Hb. — Treskovac VI. 26, Prislop VII. 5.

— bilineata L. — Szvinicza V. 24.

Astliena canclidaia Schiff. -- Jucz VI. 28.

Tephroclystia oblongata Thbg. —• Uroviste VII. 13.

— isogrammaria Hs. — Szvinicza VI. 7, Uroviste VII. 13,

Phibalapteryx vüalhata Hb. — Jucz VI. 28.

— corticaia Tr. — Szviniczi VI. 7.

Abraxas marginaia L. — Treskovac VII. 24.

Ennonios qiiercaria Hb. — Lupatina VI. 21.

Venilia macularia L. — Tiszovicza IV. 24, Greben IV. 30.

Boarmia gemmaria Brahm. — Szvinicza V. 22.

Ematurga atoniaria L. — Tiszovicza IV. 24.

Phasiane dathraia L. — Treskovac VI. 26, Temes-sziget VII. 16.

— glarearia Brahm. — Tiszovicza IV. 24, Glavcina IV. 29, Tres-

kovac V. 1, Tilva Drenetina VI. 28.

Eubolia avenacearia Hb. var. flavidaria Ev. — Temes-sziget VII. 16.

— miirinaria F. — Greben V. 9, Kazán V. 29.

Syntomidae.

Syntomis Phegea L. — Lupatina VI. 21, Treskovac VI. 26.

Arctiidae.

Callimorplia quadrijiunctaria Poda — Jucz VII. 20.

Goscinia striata L, — Jucz VI. 13—26.

Miltoclirista miniata Forst. — Varniseo VII. 3.

Lithosia complana L. — Prislop VII. 5. Uroviste VII. 13.

— itnita Hb. ab. palleola Hb. — Treskovac VII. 24.

Zygaenidae.

Zygaena imrpuralis Brün. — Cukavka VI. 5 (9)-
— achiUeáe Esp. — Szvinicza V. 23.

— filipendidae L. — Szvinicza VI. 11, Treskovac VI. 26.

— Ephialtes L. ab. irigonellae Esp. — Treskovac VI. 26.
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Zygaena carniolica Scof. var. onohvychis Schiff. — Treskovac VI. 26.

Ino chloros Hb. — Kozla VI.

— suhsolana Stgr. — Cukavka V. 26, Greben VI. 7 (cT).

— tenuicornis Z. — Cukavka VI. 3

Psychidae.

Acanthopsíjche atya L. {opacella Hs ) — Treskovac V. 1 [S).

Pachytelia viUoselIa 0. — Sivinicza VI. 19 (cf).

Bebelia Sapplio Mill. — Treskovac V. 6, Cukavka VI. 7.

— nudella 0. — Szvinicza V. 9 {~S).

Psychidea homhycella Schiff. — Cukavka VI. 7

Epiclinojjfery.r pulla Esp. — Vertop IV. 27, Birkoviti V. 25.

Cossidae.

Cossus Cossus L. — Szvinicza VI. 7.

Hypopia caestrum Hb. — Varniseo VII. 3, Zenska bara VII. 9.

Dyspessa ulula Bkh. — Kozla VI. 11.

Pyralidae.

Aplwmia sociella L. — Treskovac VI. 26, Zenska bara VII, 9.

Melissohlaptes hipundanus 7i. — Temes sziget VII. 17.

Lamoria anella Sciff. — Plostina VII. 2. •

Crambus inqviuatellus Schiff. — Jucz VI. 28.

— contaminellus Hb. — Tilva Drenetina VI. 28.

— hdeelUis Schiff. — Gabretina VI. 6, Temes-sziget VII. 16.

— saxonellus Zk. — Kozla VI. 11, Biger VII. 20.

— pinellus L. — Tilva Drenetina VI. 23.

— confusellus Stgr. — Uroviste VII. 13 (cf).

— falseUus Schiff. — Varniseo VII. 3.

— clirysonuchellus Se — Glavcina V. 6.

— craierellus Se. — Gabretiua VI 5, Jeselnicza VI. 18.

— lioríiielltís Hb. — Treskovac VI. 25, Temes- sziget VII. 16.

Eromene bella Hb. — Jucz VII. 20.

Scirpophaga praelata Se. — Uroviste VII. 13, Jucz VII. 20.

Schoenohius giganiellus Schiff. — Vertop VH. 10.

— forficellus Thbg. — Temes sziget VII. 16.

Ematheudes punctella Tr. — Zarudine VII. 12, Temes-sziget VII. 16,

Eomoeosoma simiella F. — Greben V. 30, Jeselnicza VI. 18.

— subalbatella Mn. — Temes sziget VII. 16.

— nimbella Hb. — Zenska bara VII. 9.

Plodia inierpundella Hb. — Szvinicza VI. 11,

Ephestia eluíella Hb. — Greben V. 30.

Gymnancyda canella Hb. — Temes sziget VII 16, Jacz VII. 20.
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Pempelia diluiella Hb. — Uroviste VII. 13.

Euzopliera cinerosella Z. — Gabretina VI. 6, Plostina VII. 2.

— higella Z. — Pfislop VII. 5.

HtjpocJialcia ahenella Hb. — Szvinicza VI. 1.

Etíella Zinckenella Tr. — Jncz VII. 23, Biger VII. 20.

Bradyrrlioa güveolella Tr. — Vertop VII. 10.

Megasis ülignella Z. — Tiszovicza IV. 24, Temes-szig-et VII. 16.

Episclinia prodvomella Hb. — Kazán V. 29.

Selagia argyrella F. — Szvinicza.

Salebria faecella Z. — Tilva Drenetina VI. 28.

Traclionüis cristella Hb. — Biger VII. 20.

Rliodopliaea rosella Se, — Uroviste VII. 13.

Aglossa pinguinalis L. — Gabretina VI. 6.

Hypsoptjgia costalis F. — Plostina VII. 2, Uroviste VIL 13.

Pyralis farinalis L. — Temes sziget.

— regalis Schiff. — Ze.nska bara VIL 9.

Hercidia glaucinalis L — Gabretina VI. 7, Vertop VII. 10.

— rubidalis Schiff. — Treskovac VI 28.

CledeoMa moldavica Esp. — Cukavka VI. 7, Kozla VI. 11, Jesel-

nicza VI. 18.

Nymplnda siraiiotata L. — Uroviste VII. 13.

Sceparia ochreaUs Schiff. — Glavcina V. 6.

— crataegella Hb. — Jeselnicza VI. 18, Uroviste VII. 13.

NoniophUa noctuella Schiff. — Szvinicza, Temes- sziget VII. 17.

Evergestis exiimalis Se. — Szvinicza V. 22.

— aenealis Schiff. — Szvinicza VI. 1.

Phlyciaenodes verücalis L. — Glavcina V. 6, Treskovac VI. 26, Uro-

viste VII. 13.

— sídplmralis Hb. — Temes- sziget VII. 16.

Cynaeda dentalis Schiff. — Uroviste VII. 13.

Metasia opliialis Tr. — Uroviste VII. 13.

Pionea ruhiginalis Hb. — Uroviste VII. 13.

Pyrausta sambucalis Schiff. — Uroviste VII. 13, Biger VII. 20.

— fiavalis Schiff. — Uroviste VII. 13.

— mibilalis Hb. Uroviste VII. 13; Temes-sziget VIL 16.

— cespitalis Schiff. — Tiszovicza IV. 24.

— sanguinaUs L. — Greben V. 3, Plostina VII. 2, Uroviste VIL 13.

— purpuralis L. — Greben V. 3 (cf). Majdnem vörös színezdés

nélküli. — Fást ganz ohne rote Fárbung.
— aurata Se. — Glavcina IV. 24, Vertop VIL 10.

— nigrata Se. -- Greben IV. 30.

— cingidata L. — Zenska bara VII. 9.
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Pterophoridae.

Oxyptilus parvidaciijlns Hw. — Biger VII. 20, Treskovac YII. 24.

Aludta pentadadyla L. — Szvinicza A"I. 4, Treskovac VI. 28.

— tetradaciyla L. — Szvinicza VI. 7.

Pteropliorus monodaciylus L. — Greben V. 30, Temes-sziget VII. 16.

Tortricidae.

DicJielia Groüana F. — Tilva Drenetina VI. 28.

Oenoplitliira PiUeriana Schiff. — Prislop VII. 5,

Cacoeda rosana L. — Tilva Drenetina VI. 28.

— strigana Hb. — Treskovac VI. 24.

— — ab. strnmineana H3. — Jeselnicza VI. 18 ($).

Eulia odireana Hb. — Birkoviti V. 23.

Toririx Loeflingiana L. — Greben V. 30.

— viridana L. — Greben VI. 3.

Loz'opera hilhaensia Rössl. — Biger VII. 20 (cf). Eddig csak Baiaton-

Almádiról (1908. VII. 21 ; Rothschild) volt ismeretes. —
War bisher nur von Balaton-Almádi (1908. VII. 24;
Rothschild) bekannt.

Condiylis posierana Z. — Greben V. 10, Uroviste VII. 13.

— hybridella Hb. — Urovisle VII. 13 (?).
— zepJiijrana Te. — Greben V. 1, Temes-sziget VII. 16.

— Heydenianá HS. — Temes-sziget VII. 17 ($).

— epilinana Z. — Uroviste VII. 13 (cf).

EuxantJiis latJioniana Hb. — Cukavka VI, 7, Varniseo VII. 3 (?).
— liamana L. — Uroviste VII. 13.

— zoegana L. — Cukavka VI. 7.

— straminea Hw. — Kazán V. 29.

Philieodiroa pulvillana HS. — Jeselnicza VI. 18. Báró Rothschild

már 1910ben Versecznél gyjtötte, késbb elkerült a

Deliblátról (Flamunda) és Cséhtelekrl (Bihar vm.). —
Wurde von Baron Rothschild bereits 1910 bei Versecz

erbeutet, spáter aber auch in der Deliblater Puszta (Fla-

munda) und bei Cséhtelek (Kom. Bihar) gefangen.

Carposina sdrrliosella HS. — Treskovac V. 24.

Oleilireutes pruniana Hb. — Greben V. 24, Treskovac VI. 26,

— ohlougaiia Hw. — Varniseo VII. 3.

— striana Schiff. — Varniseo VII. 3.

— arcueUa Cl. — Treskovac VI. 26.

— laamana Dup. — Szvnnicza VI. 14

-- ericetana Westw. — Zenska bara VIF. 9.

Steganoptydia mimitana Hb. — Szvinicza VI. 7.

Badra furfurana Hw. — Varniseo VII. 3 (?), Temes-sziget VII. 16.

— lauceolana Hb. — Uroviste VII. 13.
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Semasia pui)illana Cl. — Temes- sziget VII. 16.

Notocelia TJddmanniana L. — Szvinicza VI. 7, Prislop VII. 5

Epiblema albidulana HS. — Temes-sziget VII. 16.

— caecimaculana Hb. — Veríop VII. 10 ('?).

— Hinnébergiana ¥vGKQ. — Jeselnicza VI. 18 (cf). [Xagj'-on sötét

hátsó szárnyakkal. — Mit sehr dunklen Hinterflügeln].

. — commodestana Rössl. — Zenska bara VII. 9 ($).

— grapliana Tr. — Treskovac VI. 26.

— tripunctana F, — Plostina V. 22.

— Pfliigiana Hvr. — Uroviste VII. 13, Temos-sziget VII. 16.

— foenella L. — Zenska bara VII. 9.

Tmetocera ocellana F. — Uroviste VII. 13.

Carpocapsa pomonella L. — Vertop VII. 10.

Ancylis tineana Hb. — Zapoloka IV. 22.

— comptana Froel. — Zapoloka IV. 22, Treskovac V, 1.

Lipoptyclia plumhana Se. — Zenska bara VII. 9, Temes-sziget VII. 16.

— saUirnana Gx. — Varniseo VII. 3.

Yponotneutidae.

Yponoraeuta pjadellus 7a. — Varniseo VII. 3, Prislop VII. 5, Temes-

sziget VII. 16.

— roretlus Hb. — Prislop.

Flutellidae.

Lluiella maciilipennis Curt. — Treskovac V. 1, Varniseo VII. 3.

GelecJiiidae.

Metzneria ajirilella Cl. — Temes-sziget VII. 16 (c^).

Brijotropilia senectella Z — Biger VII. 20.

Gelechia spurcella H3. — Greben V. 10.

— tepliridüella Dup. — Greben V. 10.

Sitotroga cerealella Olr'. — Szvinicza.

Stomoxjieryx deterselJa Z. — Treskovacz VII. 24.

Caiabraclimia csornensis Rbl. (Rov. Lap. XVI, 1909, p. 145).

Ebbl a fajból, melyet egy Von dieser nach einem weibli-

1908. július 9-én Csornán (Sop- chen Stück, -\velches am 9. Juli

ron vm.) gyjtött nstény pél- 1908 in Csorna (Komitat Sopron)

áánj alapján írtam le, július erbeutet -u'urde, aufgestellten

24-én egy friss c^ példány ke- Art, -^'urde ein frisches cf am
rült Treskovaczról, melyet kép- 24 Juli in Treskovacz gefangen.

ben is bemutatok. A sárgás Dasselbewirdhier zurAbbildung

csápok a csúcs felé jól láthatóan gebracht. Die gelblichen Fühler

fogacskázottak. Ez a példánj^ sind gegen ihre Spitze deutlich

teljesen megegyezik a typussal, gezahnelt. Das Stück stimmt voll-

mely a bécsi múzeum gyüjte- kommen mit der im ^'iener

menyében foglal helyet. Hofmuseum befindlichen Type

überein.
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Bliinosia fornwseUa Hb. — Gabretina VI. 6.

EiUelfíS KoUareUa Costa — Zenska bara VII. 9.

Oegoconia quadrij) uncia H\v. — Uroviste VII. 13, Temes-sziget VII. 16.

Fleuroia pyropelki Schiff. — Szvinicza.

— salviella HS. — Birkoviti V. 25, Temes sziget VII. 16.

— aristella L. — Plostina VII. 2.

Holoscolia forficella Hb. — Jucz VI. 23.

Catahrachmia csornensis Rbl. q"",
-i\. PsecacUa Rothschüdi Rbl. cT, -/i.

Topeuiis barhella F. — Grebeu VI. 11.

PsecacUa sexpunciella Hb. — Uroviste VII. 11.

— hiimncldla F. — Zarudine VII. 12.

— Bothschildi Rebel, n. sp. o^.

Nagyon apró, egyszín ércz-

szürke elüls szárnyak által jel-

lemzett faj, mely fci nem feszítve

egy a seliniella csoportba tartozó

Scyihris-hez hasonló.

A zömök test, csápok, tapo-

gatók és lábak egyszíníi érc-

szürkék. A csápok az elüls

szárnyak elüls szélének köze-

pén csak kissé terjednek túl ; a

gyengén felhajló tapogatók kö-

zéps íze karcsú, pikkelyektl

kevésbé megvastagodott, a vé-

kony és hegyes utolsó íz Vi oly

hosszú, mint a középs íz. Az
erteljes potroh fogója, bels ol-

dalán narancssárga pikkelyezés

gyenge nyomát mutatja. A
majdnem egyenl széles elüls

szárnyak nem mustrázottak, sö-

tét érczszürkék, a világosabb

rojt tövéhez közel sötét vá-

lasztó vonallal. Az elüls

Eine sehr kleine durch ein-

fárbigerzgraueVorderflügel sehr

ausgezeichnete Art, die unauf-

gespannt einer Scythris aus der

seliniella-GruppQ gleicht.

Dergedrungene Körper Fühler,

Palpen und Beine sind einfárbig

erzgrau. Die Fühler reichen nur

wenig über die Mitte des Vor-

derrandes der Vorderflügel ; das

Mittelglied der nur schwach auf-

gebogenen Palpen ist schlank,we-

nig durch Schuppen verdikt, das

dünne spitzeEndgliedV4 des Mit-

telgliedes láng. Die Analkappen

des kráftigen Hinterleibes zeigen

auf ihrer Innenseite schwache

Spuren einer orangegelben Be-

schuppung. Die fást gleichbrei-

ten Vorderflügel sind zeichnungs-

los, dunkel erzgrau, mit schwa-

chem Glanze. Die einfarbigen

Fransen etwas lichter. Die Hin-
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szárnjak hossza 7-3, kifeszítve terflügel reiner grau, mit dunkler

14 mm. Teilungslinie nahe der Basis der
Az egyetlen teljesen friss cf lichteren Fransen. Vorderflügel-

Glavcina-nál gyjtetett április lange 7-3, Expansion 14 mm.
24-éa (M. C. Vind.) Nur ein ganz frisches c^ wurde
Ez a faj egyetlen ismert faj- in Glavcina am 24. April erbeu-

hoz sem áll közel és Ps. auri- tet. (M. C. Vind.)

fiuella Hb. után sorozható be. Die Art steht keiner bekannten
besonders nahe und kann nach Ps.

aurifiuella ÍJb. eingereiht werden

Depressaria íjurpurea Hw. — Plostina VIL 2.

LeciUiocera luiicornella Z. — Biger VII. 20.

Borkhausenia formosella F. — Szvinicza.

— lunuris Hw. — Varniseo VII. 3.

Elachistidae.

Stagmaiopliora serratella Ts. — Uroviste VII. 13.

Coleopliora alcyonipendla Koll. — Varniseo VII. 3.

— ornalipenella Hb. — Varniseo VII. 3.

Elaclsta griseella Z. — Zapoloka IV. 22 (f'?).
— anserineUa Z. -- Greben IV. 23.

Talaeporiidae.

Solenobia inconspicuella Hofm. — Birkoviti V. 25 (a''}.

Tineidae.

Euplocamus antliracinalis öc. — Birkoviti V. 25 ($). Az elüls szárny-
fedk fehér pontjai nagyon aprók. — Mit sehr kleinen

weissen Pankteu der Vorderflügel.

Ateliotum hungaricellum Z. — Temessziget VII. 16.

Monopis imella Hb. — Prislop VII. 5.

Tinea Ankerella Mx. — Prislop VII. 5 (o'').

— pellionella L. — Jeselnicza VI. 18. (Nagyon sötét cf. — Sehr
dunkles c^}.

— simplicella HS. — Prislop VII. 5, Biger VII. 20.

Inc.iirvaria pectinea Hw. — Greben IV. 23.

— Oelilmanniella Tr. — Jucz V. 6.

Adelidae.

Nemoiois auricellus Rag. — Greben V. 30.

— minimellus Z. — Plostina VII. 2 ($).
Adela violella Tr, — Jeselnicza VI. 18.

— ri(fifrontella Tr. — Treskovac V. 1.
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Különfélék.

Bogsch János emlékének. — Még a múlt évben, 1911 március

hó 17-én, elhunyt Pozsonyban Bogsch János

ny. állami freáliskolai tanár, a magyar rova-

rászok kicsiny gárdájának Qgj régi tagja.

Mindnyájunk emlékezetében él az öreg ur, a

ki még közel 80 éves korában is elbogarászott

és nem mulasztotta el sohasem, hogy átutazó-

ban évenként legalább is egyszer-kétszer a

Magyar Nemzeti Múzeumot felkeresse és leg-

újabb gyijjtésének érdekesebb részét be ne

mutassa, st egyes jobb dolgokkal a múzeum
gyjteményét ne gyarapítsa. Bogsch 1830

június hó 7- én született a szepesmegyei Du-
randon, középiskolai és filozófiai tanulmányait

a késmárki liczeumban végezte. Ifjúságának els nevezetes mozza-

nata a szabadságharcz volt ; az iskola padjából sietett hazája védel-

mére és végigküzdötte a szabadságharczot a szolnoki ütközetig,

a melyben megsebesült. Átltt lábával jószív parasztok vették ápo-

lás alá és vitték be Szolnokra, a hol egy ideig elrejtették. Midn
félig felgyógyult az osztrákok kezébe került, kik elbb Szegedre,

majd Pestre hurczolták, de mivel hasznát nem vehették, mert lábára

még mindig nem tudott állani, nem sorozták be osztrák katonának,

hanem feltételesen szabadon bocsátották. 1851-ben újból folytatta

megszakított tanulmányait és Késmárkon theologiát hallgatott. A gya-

korlati téren elbb mint nevel mködött két évig a Szontágh- és

HEDRY-családoknál, majd 1855— 1857-ig tanároskodott Gönczy Pál

pesti finevelintézetében, 1857-ben pedig báró Podmaniczky Ármin-

hoz került nevelnek Aszódra, a hol 12 esztendt töltött, a mig

1869-ben a pozsonyi freáliskolához ki nem nevezték tanárnak.

A pozsonyi freáliskolában 1901-ig mködött, a mikor most már 70

éves korában nyugdíjba vonult. A természetrajzzal Gönczy Pál ösz-

tönzésére 1855-ben kezdett behatóbban foglalkozni. Eleinte Magyar-

ország növényeit gyjtötte és határozta meg, majd a bogarak és

lepkék^yüjtésére és tanulmányozására tért át. Pozsonyba kerülvén

e város környékének lepkéit és bogarait tanulmányozta els sorban

de nyaranként ellátogatott a Magas-Tátrába is, a hol nagy szorga-

lommal gyjtött. Az utolsó két évtizedben gyakran járt Horvát-

országban is és a Tengermelléken, a hol azonban már inkább csak

a bogarak gyjtésével foglalkozhatott, magas kora, reszket keze a

lepkékkel való foglalkozást már nehézzé tette. Szkre mért szabad

deje daczára lakóhelye lepkefaunáját eléggé kikutatta és kutatásai
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eredménj^eit „Pozsony vidékének lepkéi'" czimen a po-

zsonyi állami freáliskola 1891/92. évi értesítjében közre is bocsá-

totta. Ha egyéb megfigyeléseit és adatait nem is közölte, a fonto-

sabbakat mindig közölte szaktársaival, a kik azután nem egy adatát

használták fel és közölték tanulmányaikban. Bogsch mint tanár és

entomologus egyaránt lelkiismeretes volt, feladatát a legnagyobb

gonddal végezte. Ennek, valamint szeretetreméltó modorának kö-

szönhette, hogy csak tiszteli és barátai voltak, tanítványai hálásan

gondoltak rá, entomologus társai pedig megbecsülték tudását, eredeti

megfigyelésekben gazdag tapasztalatát. Tanulmányai, az adatok pon-

tossága és megbízhatósága folytán, hazánk északi és nyugati része

faunájának els kútforrásaivá lettek és lesznek örökké. Bogsch Já-

nos emlékét meg fogjuk rizni, önfeláldozó hazaszeretete és munka-

kedve pedig szolgáljon sok magyar rovarásznak mintaképül.

Csíki Ern.
Elhunyt magyar rovarászod. — 1912 szeptember hó 12- én

elhunyt Isaszegen almánfalvi Niamessny Imre ny. posta- és távirda-

felügyel, a Magyar Entomologiai Társaság tagja. Az elhunyt körül-

belül egy évtized eltt nyugalomba vonulván, lepkék gyjtésével

kezdett foglalkozni, hogy szabad idejét valami komolyabb szórakoz-

tató tevékenységgel töltse. Erre régi, ifjúkori barátjától A.-Aigner

LajosíóI kapott kedvet és is vezette be a lepkészet elemeibe.

Azóta Niamessny egyik legszorgalmasabb gyjtnk lett, ki nemcsak

Budapesten és nyári tartózkodási helyén, Isaszegen gyjtött szor-

galmasan, hanem megfordult e czélból többször Stájerországban is.

Szépen felállított és jól gondozott gyjteményét a Magyar Nemzeti

Múzeumnak, rovartani munkáinak egy részét a Magyar Entomologiai

Társaságnak juttatta családja. Niamessny 66 évet élt, született Temos-

várott 1844 november 29-én.

1912 szeptember 10-én elhunyt Szejoesbélán Dr. Greisiger

Mihály városi tiszti orvos 61 éves korában. Az elhunyt mint a Sze-

pesség flórájának kutatója és ismerje szerzett magának érdemeket,

de az entomologia iránt is érdekldött és neki köszönhetjük a

nevérl elnevezett kis Psyllida, a Trioza Greisigeri Horv. felfedezését

és életkörülményeinek megállapítását.

A magyar entomologusok sorából azonkívül a múlt év folya-

mán hunyt el Jámbory Kálmán honvédelmi minisztériumi számtaná-

csos, néhai Aniíer Lajos mostohafia, ki mostohaapjától a lepke-

gyjtésben alapos oktatásban részesülvén, sok szerencsével és jár-

tassággal, de inkább kereskedelmi czélból gyjtött lepkéket. Sajnos,

gazdag tapasztalataiból semmit sem közölt, akár csak sógora

Dr. Steffek Adolf ny. fvárosi kerületi orvos, a ki ugyancsak a

múlt évben hunyt el Kispesten. Steffek nevét az irodalom is meg-
rzi, a mennyiben „A Saturnia hybrida major 0. te-
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nyésztése. (Természetrajzi Füzetek. YI; 1878, p. 115— llTj" és

„Ueber die Zucht von Saturnia hybrida. (Entom.

N-achrichten. lY, 1878, p. 130—131)" czím czikkeit közrebocsátotta.

Csíki Erx.
A Pholeuon Knirschi rendszertani helyérl. — A Rovartani

Lapok 1911. évi XYIII. kötetének 141. lapján errl a bogárról azt

Írtam, hogy Breit leírásának szavai, hogy „finom és teljes eltor-

szegély' téves megfigyelésen alapul és hogy az eltör oldalszegélye

a leírással ellentétben nem teljes, tehát ez a faj nem a Paraplioleuon^

hanem a Plwleuon s. str. alnembe tartozik. Ezt egy Breit úrtól szár-

mazó, tehát typikus példányról állapíthattam meg. Késbb Breit úr

levélben értesített, hogy nem tévedett, példányain teljes az eltör

oldalszegélye és küldött is egy ilyen példányt. Az azután megvizs-

gálásra hozzám került, fleg Bokor Elemér ezidei gyjtésébl szár-

mazó példányok alapján most már teljes képet alkothattam magam-
nak errl a vak bogárról és így szükségesnek találom idézett helyen

közölt nézetemet módosítani. Megállapíthattam ugyanis, hogy a pél-

dányok nagyobb részén az eltör oldalszegélye tényleg teljes, a pél-

dánj^ok másik részénél (mintegy harmadánál) az oldalszegély nem
teljes, hanem a hátszó szögletektl a közejpéig terjed, azonban elül

az elüls szögletek mellett rövid élecske újból jelzi. Ez utóbbi pél-

dányokat ah. interruptum név alatt ismertettem ezen füzet 158, lapján.

A mi pedig ezek után a fajnak hovátartozandóságát illeti, elre kell

bocsássam azt a nézetemet, hogy a Plwleuon nemnek alnemekre való

felosztása könny volt akkor, a mikor még csak 4—5 faját ismertük,

a mostan leírt számtalan faj tanulmányozása után pedig kimondha-

tom, hogy még csak egynehány átmeneti alak felfedezése elegend

lesz arra, hogy az összes alnemeket elejtsük. A mellközép tarajának

szerkezete és a mint fenti példából látjuk, az eltör oldalszegélyének

hossza sem lesz használható elválasztó bélyegnek. A PJioIeuon

KnírscMt tehát addig a mig az alnemeket fentarthatjuk, legjobban

az Irenellum aluemben vélem elhelyezhetni, melynek fajait a csúcson

egyenként kerekített szárnyfedk eléggé jellemzik. Csíki Ern.

Irodalom.

Seitz, Frof. Dr. Adalbert : Die G r o s z-S c h m e 1 1 e r 1 i n g. e der
E r d e. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt

bekannten Groszschmetterlinge. I. Bánd : Die Palaeark-

tischen Tagfaíter. Yerlag des SEiTz'schen Werkes (Alfréd
Kernen) íd Stuttgart, p. A— C, 1—379 und 3470 Figuren
auf 89 kolorierten Tafeln. Preis gebunden Mk. 60.—

A lepkegyüjtknek eddig alig állott rendelkezésükre oly munka,

mely az egész világ- vagy egyes világrészek lepkevilágát megismer-
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tette vagy azokat képben is bemutatta voloa nekik. Ezen a hiányon

óhajtott segíteni Seitz, a mikor egy ily óriási munka megírására,

illetleg szerkesztésére vállalkozott és LEHMA>rx, majd KEEXEx-ben

oly kiadókra talált, kik óriási befektetés mellett arra igyekeztek,

hogy egy szépen kiállított és gazdagon illusztrált munkát nagyon

olcsó árban bocsáthassanak az érdekldk rendelkezésére. Most már

túl vannak a legnagyobb nehézségeken, az óriási munka legnagyobb

része már elttünk fekszik, a kötetek egymásután befejezésükhöz

közelednek, azért idejét látjuk, hogy az egyes köteteket befejezésük

után olvasóinkkal megismertessük. Mieltt azonban az els kötet

ismertetésére térnénk, szükségesnek véljük néhán3'- szót az egész

munka beosztásáról is elmondani. Az eg3''es csoportok megírására a

szerkesztn kivül a legkiválóbb szakemberek vállalkoztak, így ott

találjuk köztük a következket : Aurh-illius (Stockholm), Bartel

(Xürnberg), Eiffixger (Frankfurt), Fruhstorfer (Genf), Grüxberg

(Berhnj, Haensch (Berlin), Jakét (Paris), Jordax (Tring), MABmLE
(Parisj, Pfitzxer (Sprottau), Prout (London), Röber (Dresden),

RoTHScmLD (Tring), Standfuss (Zürich), South (London), Strand

(Berlin), Warren (Tring), Weymer (Elberfeld) és mások. Az egész

munka 4 részre, faunára, oszlik ; ezek a Fauna palaearctica,
americana, i n d o-a u s tr ali c a és africana, melyek mind-

egyike 4—4 kötetbl áll. A négy kötet közül az els a nappali lep-

kéket {BhojKilocera), a második a szöv pilléket és szendereket

[Bomhyces & Sphmges), a harmadik a bagolypilléket (Noduae) és a

negyedik az araszolókat ( Geomeiraé) tárgyalja. Az egész munka tehát

16 kötetbl áll, melyhez mint 17. kötet, egy az általános részt, a

lepkék morfológiáját, biológiáját és földrajzi elterjedésüket tárgyaló,

valamint a fmnk ához való pótlásokat tartaloiazó kötet fog társulni.

Az egész munkát mintegy 1000 színes tábla fogja díszíteni, melyen

körülbelül 40,000 lepke képe foglal helyet.

Ezek után lássuk az els kötetet, mely a palaarktikus táj nap-

pali lepkéit tárgyalja. A nappali lepkéket {Diurna) két nagy cso-

portra osztják, a valódi nappali {Rlwpalocera) és a szélesfej nappali

lepkékre {Grypocera). Elbbiek els osztályát képezik a Papilioninák,

a hová az 1. család, a Papilionidák tartoznak. Megjegyzend, hogy
a csoportok, ósztátyok, családok, majd a nemek és alnemek leírását

a legfontosabb biológiai és elterjedési tudnivalók egészítik ki. A le-

írások rövidek és csak a fontos jellegeket tartalmazzák, a terjengs
és felesleges hosszú leírásokat az összes munkatársak kerülték, a mi
a munka nagy elnyére váhk, az áttekinthetséget pedig nagyban
elsegíti. Minden egj^es fajnak külön bekezdés jut, melyen belül faj-

változatai is kell méltatásban részesülnek, a mit pedig a leírás nél-

külöz, azt pótolja az állatok jól sikerült képe. A Papihonidák közül
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a Papilio^ LueJidorfia. Armandia, Sericinus. Tliais és Hypeymnesira ne-

mek Seitz, a Doritís és Farnassius oemek pedig Stichel avatott tolla

alul kerültek ki, a Pieridákat Röber, a Danaidákat és Sat^'ridákat

Seitz, utóbbiak közül azonban az EreMa-nevaQi Eiffinger, a Mor-

phidákat Stichel, a Nymphalidák bevezet részét és az Argynnidi

nemzetséget Seitz, a többit Stichel, az Ercynidae és Lycaenidae csa-

ládokat, valamint a Grypocerákat általánosságban Seitz, a Hesperidae

családot pedig Mabille ismertette. Az eg^^es családok ismertetését

az oda tartozó fajok els leírását kimutató jegyzék zárja be. A kötet

végén pedig a kötetben leírt új fajok, fajták és nevek jegyzékét

(összesen 128 új névvel), valamint a betrendes tárgymutatót talál-

juk, mely nemcsak a lapszámra, hanem a táblákon bemutatott lepke-

képekre is utal. Külön kötet foglalja magába a 89 színes táblát, a

melyen nem kevesebb mint 3470 lepkekép foglal helyet. A képek

reprodukcziója kitnen sikerült, úgy hogy örömünk telik azok

szemlélésében. Megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy a munka úgy
a mint azt tervezték, teljesen sikerült, a mihez úgy a szerkesztnek,

mint a munkatársaknak és a kiadónak csak teljes elismerésünket

fejezhetjük ki. A német kiadáson kivül, franczia és angol kiadás is

jelent meg, a mi a munka elterjedését az egész földkerekségen biz-

tosította és így egyöntet alapmunka áll a lepkészek rendelkezésére,

a mi a lepkészeti ismeretek további fejldésére is nagy haszonnal

jár. A gyönyör munkát, mely bármely könyvkereskedés útján vagy
egyenesen a kiadónál [Verlag des SBiTz'schen Werkes (Alfréd

Kernen) in Stuttgart, Postsrasse 7.] rendelhet meg, szaktársainknak

csak legmelegebben ajánlhatjuk. A munkából az egyes részek (fau-

nák) külön-külön is megrendelhetk. Csíki.

JáblonoivsM József: A gyümölcsfák s a szl kártev
rovarai. Harmadik kiadás. (A m. kir. földmívelésügyi

minister kiadványa 1912, 7. szám.) Budapest, 1912 ; 182

oldal, 2 színes táblával és ötvenkét ábrával.

Szerz ismert mvének a közelmúltban jelent meg a harmadik

kiadása, mely az els (1902) és második (1906) kiadáshoz mérten

terjedelemben majdnem megkétszeresedett. Színes tábláinak száma
ugyan kevesebb lett, de mintha ezek czéljuknak inkább felelnének

meg. Ezek helyett azonban sokkal több szövegközti kép njújt a

szöveg kiegészítéseképen felvilágosítást a gyümölcskertésziiek és

szlsgazdának egyaránt azokról a kártev rovarokról, melyek nekik

sokszor oly nagy kárt okoznak. A könyv az érdelteknek jó tanács-

adója lesz a bajban és a bajok megelzésében. Csna.
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DziiirzynsM, Klemens : B u p a 1 u s p i u i a r u s L. (Lep. Geom.)

Formen der europáischen Fauna. (Berliner Ent. Zeitschr.

LVII, 1912, p. 1—13, T. I—II).

Ez az eurpaszerte, de különösen Közép-Európában többé-

kevésbé közönséges lejíke, mindenütt található a hol az erdei fenj'

tenyészik. De elfordul kivételesen más fenykön is. Kártevnek,

daczára annak, hogy hegenként nagy mértékben is fellépett már és

hernyója a fenyket tüleveleitl megkopasztotta, nem mondható. Ez

a lepke színezdésre nagyon változó, a mi számos színeltérés fel-

állítására vezetett. Szerz czikkében a törzsfajon kivül 20 aberrátiót

ismertet, metyek közül 13 új, ezeket színes képben is bemutatja.

Magyarországról szerz a Kárpátok lejtirl és Erdélybl, azon-

kívül a következ helyekrl említi : Malaczka, Budapest, Isaszeg,

Pécs, Szaár, Tárcsa, Felslöv, Pozsony, Nagyiévárd, Tavarnok, Kis-

Tapolcsány, Verebély, Trencsén, Rozsnyó, Selmeczbánya, Tátra,

Eperjes, Máramaros, Élpatak, Nagyág és Herkulesfürd. Csíki.

SeidlitZf Dr. Oeorg : Berlcht über die wissenschafthchen Leistungen

ím Gebite der Entomologíe wáhrend des Jahres 1910.

Insecta : Allgemeines und Coleoptera. Ber-

lin (Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stmcker)

1912; 360 p. — Ára 40 márka.

Szerz megszokott pontossággal készült el az 1910. évi általá-

nos rovartani és bogarászati irodalom összeállításával, mely ezúttal

is hatalmas kötetté ntt. Általános rovartani munkát Seidlitz 368-t

sorol fel, melyek közül 36' önállóan és 332 folj^óiratokban jelent meg.

A munkák czímeit nem csak szerzk szerint, hanem tartalmuk sze-

rint is csoportosítja. Sokkal gazdagabb az 1910. év bogártani iro-

dalma, a mennyiben 503 szerz 1026 muukát írt, melybl 42 önálló

munka, a többi különféle folyóiratokban jelent meg. A szerzk ebben

az évben 164 új nemet, 69 új alnémet, 3779 új fajt és számos új

fajváltozatot írtak le.' A bogártani részben a következ fejezeteket

találjuk: A. A közlemények jegyzéke. B. A közlemények csoporto-

sítása folyóiratok szerint. G. A közlemények átnézet tartalmuk sze-

rint. D. A tárgyalt bogarak családok szerint. A kötetet az új nemek
és alnemek jegyzéke zárja be. Szerz ennek a kötetnek a meg-
írásával is nagy hálára kötelezte dolgozó szaktársait, mert munkájá-

val megbízható és a lehetségig teljes összeállítást nyújtott, ellen-

tétben az angol Zoological Record-dal, mely az utolsó években

nagyon is hanyatlott. Csiia.
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Társulati ügyek.

A „3Iagyar Entoniologiai Társaság" 15. ülése 1912 oMöher

hó 19-én. — MocsÁRY Sándor elnök megnyitó szavai után Jablo-

xowsKi József „Az oxfordi entomologiai kongresszusról" czím el-

adásában beszámolt a II. nemzetközi kongresszus lefolyásáról, külö-

nös súlyt fektetvén a gazdasági rovartani üléssk ismertetésére. A
nagy tetszéssel fogadott eladás kapcsán Dr. Kertész Kálmán be-

mutatja a kongresszus tagjainak csoportképét, melyet a kongresszusi

nyomtatványokkal együtt társaságunknak ajánl fel. Db. Horváth

Géza „Az amerikai bivalykabócza Magyarországon" czímon tart el-

adást (lásd jelen füzet bevezet czikkét), majd Csna Ern ismerteti

Petri erdélyi bogárfaunáját, rámutatván e munka nagy hiányaira,

melyek a magyar irodalom teljes negligácziójában lelik magyaráza-

tukat (Az ismertetés folyóiratunk valamelyik közelebbi számában

fog megjelenni).

A „Magyar Entomologiai Társaság'' 16. ülése 1912 novem-

ber 23-án. — Mocsárt Sándor elnök megnyitván az ülést üdvözli

társaságunk volt elnökét Dr Horváth GÉzÁ-t abból az alkalomból,

hog}'- felsége a magyar királyi udvari tanácsosi czímmel tüntette ki.

Dr. Horváth megköszöni a szíves üdvözlést, mely éppen a Magyar

Entomologiai Társaság részérl éri elsben, a mi különösen jól esik

neki. Majd Dr. I^jertész Kálmán tartja meg eladását „Milyen rova-

rok szolgálnak a kaliforniai indiánoknak táplálékul?' czímen. (Teljes

terjedelmében közölni fogjuk).

yálasstmánj/i ülés 1912 oTctóher lió 19-én. — Titkár jelenti,

hogy tagtársunk Niamessny Imre ny. posta- és távirdafelügyel szep-

tember 12-én elhunyt Isaszeghen. Buzgó lepkész volt, ki g3'üjtemé-

nyét a Nemzeti Múzeumnak, rovartani munkáiból egynéhányat pedig

társaságunknak hagyta. Továbbá jelenti titkár, hogy Diószeghy

László festmvész tagtársunk szép festményt küldött társaságunk-

nak ajándékba. A választmány köszönettel tudomásul veszi a be-

jelentést és elhatározza, hogy a kép értékesítést sorsolás útján esz-

közli, a befolyt összeget pedig az sjándékozó akaratának megfelelen

a társaság pénzalapjának gyarapítására fordítja. Végül tagválasztásra

kerülvén a sor új tagokúi megválasztatnak :

Horváth Paula — Budapest.

Tiltscher Pál — G^'ergyószentmiklós. {Lepidoptera).



„ROVARTANI LAPOK"
XIX. Bánd. Október -Dezember 1912. 10-12. Heft.

S. 145. — Dl'. G. Horváth: D i e a m e r i k a n i s c h e B ü f-

folcikade in Ungarn. — Herr J Györffy samnielte am 9.

August 1912 bei Kevevára (Komitat Teaies) eine Cicade, die sich

als die bisher nnr aus Nord- Amerika bekannte Ceresa huhaliis F.

entpuppte. Nachdem diese Art iti Amerika ein Feind der Obstkul-

turen ist, ist es warscheinlich, dass sie mit Propfzweigen einge-

schleppt Avurde. Das Tier verdient alsó als ein zu befürchtender Schád-

ling alles Interessé.

S. 147. — Br. E. Kaiifmann : Coleopterologische
N t i z e n. IV. — 16. Hister planulus Mén. Dazu gehört nicht nur

H. Laco Mars. sonderu auch H. Couqereli Mars. als Synonym. Die

Entwicklung der inneien Streifen der Flügeldecken variirt starck

und so bilden diese keine darchgreifenden Charaktere. — 17. Xan-

thochroa carniolica Gistl ist als Gebirgstier bekannt, welches verein-

zelt auch bei Fiume und auf den niedrigen Gebirgen des Littorale

vorkommt. lm August sammelte Verfasser nun ein Exemplar am
Tettye (Mecsekgebirge) oberhalb Pécs. — 18. Sátoristyea Meschniggi

Reitt. In einem Gesiebe aus Simontornya (Komitat Tolna) welches

durch Herrn Pillioh eingesendet wurde, fand Verf. ein Tier, welches

ihm unbekannt war und von Kustos Csíki als obige Art erkaont

wurde, von welcher bisher nur ein einziges Exemplar bekannt war.

Das Tier wurde von Herrn Pillich Ende Dezember unter Moos in

einer Höhe von 1—PS m. am Stamme von Laubbáumen in

Gruppén von 4—5 Exemplaren gefunden. Die richtige Schreib-

weise des Gattuugsnamen ist nicht Satorystia, sondern wie Csíki

seinerzeit (Rovartani Lapok. XII, 1905, p. 194) hingewiesen hat

Sátoristyea (nach dem Fundort Sátoristye). — 20. Melolontlia melo-

lontha L. Ende Október wurden beim umgraben eines Blumenbettes

in einer Tiefe von 40 cm. 18 Stück ganz entwickelte Exemplare

des Maikáfers gefunden. Larven wurden keine gefunden.

S. 149. — K. Kendi ;Beitráge zurKaferfaunaBos-
n i e n s. Verfasser záhlt zur Erganzung seiner diesbezüglichen im

XVII. Bánd (1910) p. 6—12 dieser Zei'schrift erschieneneu Arbeit,

jené Arten auf, Avelche er seither in der weiteren Umgebung seines

Wohnortes Zavidovic sammelte.

S. 156. — E. Csíki : Neue Blindkafer aus dem
B i h a r-G e b i r g e. — Verfasser beschreibt fünf neue Pholeiion,
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zwei neue Drimeotiis und einen AnopMTiálmus aus verschiedenen

Grotten und einen Bíq'wi-AnopMliahmis aus dem Bihargebirge. (Latei-

nische Diagnose siehe im ungarischen Text).

S. 163. — O. Mihók : Neue Blindkafer aus der
Fauna Ungarns. — Verfasser beschreibt 2wei PJioleuou und je

eine Drimeotns- und Anopliilialmus- hri aus dem Bihargebirge, derén

lateinische Differentialdiagnose im ungarischen Text ersichtlich ist

S. 167. — Báron n. Ch. Mothschild (London) : B e i t r á g e

zur Lepidopterenfauna Ungarns. IV. — Der deutsche

Text dieser Arbeit ist parallel dem ungarischen gesetzt und ist dórt

ersichtlich.

Kleine Mitteilungen.

S. 181. — E. Csiki ;Dera Andenken J. Bogsc h's. —
J. BoGscH Oberrealschulprofessor d. R. starb am 17. III. 1911 in

Pozsony im Altér von 81 Jahren. Er wurde den 7. VI. 1830 zu Du-
rand (Komitat Szepes) geboren, seine Mittelschul- und philosophi-

schen Studien beendigte er im Ljceum zu Késmárk, aber sozusagen

noch aus der Schulbank eilte er im Jahre 1848 seinem Vaterland zu

Hilfe und Kámpfte als Honvédsoldat bis zur Schlacht bei Szolnok,

wo er schwer verwundet wurde. Sein durchschossener Fuss heilte

schwer, so dass er erst 1851 seinen Studien in Késmárk weiter obii-

gen konnte, nach derén Beendi'gung er bei mehreren ungarischen

Adelsfamilien als Hauslehrer und Erzieher fungierte bis er 1869 zur

Oberralschule in Pozsony ernannt warde, wo er bis 1901 bescháftigt

war, in welchem Jahr er in den wohlverdienten Ruhestand trat. Er
sammelte speziell Lepidopteren und Coleopteren, erforschte dies-

bezüglich die Umgebung seines Wohnortes und in den Ferién die

Hühe Tatra, sowfe in den letzten zwei Dezennien das Karstgebiet

und Littorale von Kroatien. Er ver' ffentliche im Programm 1891/92

seiner Oberrealschule ein Verzeichniss der Lepidopteren des Gebie-

tes von Pozson3^

S 182. — E. Csiki : Verstorbene ungarische En-
tomologen. — 12. IX. 1912 verstarb in Isaszegh Emerich Nia-

MESSNY VON Almánfalva, ein eifriger Schmetterlingssammler. Seine

Sammlung wurde von den Érben dem Ungarischen National-Maseum,

seine Bücher der Ungarischen Entomologischen Gesellschaft geschenkt.

NiAMEssNY wurde am 29. IX. 1844 zu Temesvár geboren, verstarb

alsó im Altér von 68 Jahren. — Am 10. IX. 1912 starb in Szepes-

béla der Stadtphysikus Dr. M. Greisiger im Altér von 61 Jahren.

Ihm verdanken wir die Enfdeckung der Trioza Greisigeri Horv. und
Beobachtung ihrer Lebensverbáltnisse. — Noch im Jahre 1911 ver-

starben in Budapest K. Jámbory, durch seine Aufsammlungen an
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Lepidopteren weit bekannt, und in Kispest Dr. A. Steffek, leízterer

publizierte nocli in 1878 über die Zucht von Sahirnia liyhrida.

S. 183. — E. Csiki : Übor diesystematische Stel-

1 u n g de s P h o 1 e u o n K n i r s c h i. — In Rovartani Lapok XVIII,

1911, p. 144 stellte Verfasser entgegen Breit diese Art nicht in die

Untergattung Paraplwleuon, sondern zu PJwleuon s. str. Dies wurde

nach einem autentischen Stück festgestellt. Spáter teilte Herr Breit

deni Verfasser mit, dass seine Type tatsáchlich ein volkommen ge-

rendetes Halsschild besitzt und sandte auch ein solches Exemplar

ein, wonach Verfasser Breit's Ansicht nur bekráftigen konnte. Das
spáter in die Hánde des Vcrfassers geratene Matériái, darunter iiaupt-

sáchüch eine von Herrn E. Bokor in diesem Jahre gesammelte Serié,

zeigte nun, dass Ph. Knirschi meistens ein vollkommen fein geran-

detes Halsschild besitz, über ein Drittel der Exemplare aber nur bis

zur Mitte gerandet ist, ausserdem aber wird die Randung im letz-

teren Falle in den Vorderecken durch ein scharfes kurzes Fáltchen

markiért. Letztere Form beschrieb Verfasser auf Seite 158 dieses Heftes

als ab. inierrupium. Bevor sich Verfas?er nun über die systemaíische •

Stellung des Ph. Knirsclii auslassen wlirde, bemerkt er, dass es so lange

nur 4—5 Arten der Gattung bekannt waren, sehr leicht war diese

in Untergattungen zu zerlegen. Jetzt aber wo schon 20 Arten be-

kannt sind, genügt ausser wie im obiigen Falle, wo die Halsschild-

randung als Absonderungszeichen versagt, auch die Bildung des

Mesosternalfortsatzes kaum zur Unterscheidung. Die Entdeckung

von nur einigen wenigen neuen Arten wird uns zwJngen allé Unter-

gattungen von P/io?e^í07^ fallen zu lassen. So lange wir aber die Unter-

gattungen aufrecht erhalten können, denkt Verfasser Ph. Knirschi., we-

gen den an der Spitze einzeln abgerundeten Fiijgeldecken, in der

Untergattung Irenellum am bestén unterbringen zu können, wo die

Art in Ph. GyleJú, Frivaldszkyi und Dieneri ihre náchsten Verwand-
ten findet.

Literattir.

S. 183. — E. Csiki bespricht „Seitz, Die Gross-Schmetter-
linge der Erde. I. Bánd: Die Palaearktischen Tagfalter". — Dieses

grossartige, in seiner Art einzig dastehende Werk steht seiner Voll-

endung nahe. Der fertig vorliegende erste Bánd zeigt, dass Seitz

grosses geleistet hat, uns mit einem Werk beschenkte, welches
durch seine grosse Verbreitung den weiteren Ausbau der Schmet-
terlingskunde der Erde auf einen einheitlichen Ausgangspunkt
brachte. Dies Lob gilt aber nicht nur Seitz und seinen Mitarbeitern,

sondern auch der Verlagsbuchhandlung Alfréd Kernen, die die

riesigen Kosten nicht scheute um ein schönes und dabei aber auch
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verháltnismassig sehr billiges AVerk den Interesseiiten zur Verfü-

gung zu stellen. Es wircl die Eintheilung des ganzen Werkes ge-

schildert und der erste Bánd besprochen. Das Werk kann Jeder-

mann nur aufs ^'ármste emi^fohlen -v^-erden. — Sodann werden Pabli-

kationen von J-\bloxowski, Seidlitz und Dzitrzyxski besprochen.

Vereinsangelegerieiten.

S. 187. — Sitzung der Ungarischen Entomolo-
gischen Gesellschaft am 19. Október 1912. — J. Jab-

L0X0W5KI berichtet über den II. Internat. Entomolog. Kongress zu

Oxford, Dr. G. Horváth spricht über .,üie amerikanische Büffel-

cikade in Ungarn'^ (siehe Abhandlungen) und E. Csíki bespricht

Petpj's vor kurzem erschienene „Siebenbürgens Kaferfauna", Tvelche

kein komplettes Bild der Erforschung gibt, da Yerfasser die dies-

bezügliche Literatur ungarischer Autoren ganz ignorirt. So sind nur

an Carabiden über 40 aus Siebenbürgen sonst nachgewiesene Arten

und 2 Gattungen nicht aufgefübrt. Dasselbe Verháltniss ist auch bei

den übrigen Familien der Fali.

S. 187. Sitzung der Ungarischen E n t o m o 1 o-

gischen Gesellschaft am 23. November 1912. — Der

Vorsitzende A. Mocsárt begrüsst Direktor Dr. G. Horváth anlass-

heh seiner Auszeichnung durch allerhöchste Verleihung des Tite^s

eines kgl. Hofrates. Xach danksagenden Worten des Begrüssten

spricht Dr. K. Kertész bezugnehmend auf die diesbezügb'chen

Arbeiten von Aldrich über „Was für Insekten dienen den kali-

fornischen ludianern zur Nahrung ?'



DESCRIPTTONES WOVAE.

Coleoptera.

p. 19 Trechus Irenis Csíki — Hungária orient. : Godinest.

p. 18. Anopliihalmus (Diivalius) 3IihóJci Csíki — Hungária : Bihar,

p. 162. — — cognaius Friy. var. spelímcarum Csíki — Hun-
[garia : Bihar,

p. 163, — — — var. nuptialis Csíki — Hungária : Bihar,

p. 166. — — Csikii Mihók — Hungária orient. : Cora. Kolozs.

p. 3. Bradycellus harpalinus Sery. var. Csikii Laczó — Hungária

:

[Trencsén.

p. 156. Pholeuon (Apropeus) Attila Csíki — Hungária: Bihar,

p. 157. — — Birói Csíki — Hungária : Bihar,

p. 158. — (Irenellum) KnirscMBREiT ab. interruptum Csíki — Bihar,

p. 158. — — Eleméri Csíki — Hungária : Bihar,

p. 159. — — Árpádi Csíki — Hungária orient. : Com. Kolozs.

p. 164. — — Csikii Mihók — Hungária orient. : Com. Kolozs.

p. 165. — — Dieneri Mihók — Hungária : Bihar.

p. 160. iDrimeotus hungariciis Csíki — Hungária : Bihar,

p. 161. — Blihóki Csíki — Hungária : Bihar,

p. 163. — Csikii MmóK — Hungária : Bihar.

p. 139 Athous Szomhathyi Csíki nov. nom. pro discrepans Szomb.

[nec Reitt.

p. 4. Notoxus Szalavszkyi Laczó (fig.) — Hungária ; Trencsén.

p. 5. Orsodncne cerasih. ah. Horváíhi Íjaczó — Hungária: Trencsén.

p. 5. Crioceris asparagi L. ab. Brancsiki Laczó (fig.) — Hungária:

[Trencsén.

Lepidoptera.

p. 144 Lycaena Orion Páll. ab. Csernyi Diószeghy — Hungária

:

[Honczt.

p. 115. Pararge Egeria L. ab. Kertészi Diószeghy — Hungária:

[Borosjen.

p. 115. — — ab. Schmidti Diószeghy — Hungária : Borosjen.

p. 8. Boarmia maadata Stgr. ab. nigromarginata Pazsiczky (fig.)

— [Hungária : Trencsén.

p. 27. Cacoecia deliblatana Rebel — Hungária mer. : Flamunda.

p. 29. Opostega bimaculatlla Ebbel — Hungária mer. : Flamunda.

p. 179. Psecadia Rothschildi Rebel, (fig.) — Hungária mer. : Glavcina.

Hymenoptei a.

p. 131. Xyela HenscMi Moosáry — Croatia : Krapina.

p. 131. Xiphydria Sauteri Mocsáry ~ Formosa.
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Milyen rovarok szolgálnak a kaliforniai

indiánoknak táplálékul?

Irta : Dr. Kertész Kálmán.

Ismeretes dolog, hogy egyes népek bizonyos rovarokat meg-
esznek, mint pl. a sáskákat, botsáskákat ; Khinában állítólag a se-

lyemhernyót is eszik. Hemiptera-petékrl, melyek élvezete Mexikóban
szokásos, alább lesz szó. A régi rómaiak a „Cossus''-t csemegének
tartották.

Aldrich I. M. újabban érdekes akatokat közül arról, hogy az

északamerikai indiánok milyen rovarokat szoktak enni s hogyan
készítik el azokat ? E rovarok egyik legnevezetesebbike az Epliyclra

liians Say nev légy. Ez a nem hazánkban is elfordul s fajai kivált

sós vizekben százezerszámra tenyésznek.

Kalifornia Mono Laké nev tavát a nyár második felében rend-

kívül heves szelek járják s a hullámzás a vízinövényekhez tapadt

pupariumok nagy tömegét magával ragadva, a part felé hajtja. Erre

vonatkozólag már H. Brewer tett megfigyeléseket 1863-ban s a töb-

bek között ezeket írja : „Nagy rakásokban halmozódnak fel a parton

s száz meg száz bushelnyit lehet bellük összegyjteni ! Az évnek

csak bizonyos szakában halmozódnak igj fel, mikor is az indiánok

távolról s közelrl odasereglenek, hogy táplálékul összegyjtsék.

A férgeket a napon megszárítják, héjukat kézzel lemorzsolják, mire

Q^j sárga, a rizshez hasonló mag marad bellük, mely olajos, na-

gyon tápláló, nem kellemetlen íz s nagyon fontos eledelük. Indián

neve : k o o-c h a h-b e e. Vezetm, egy itteni öreg vadász, azt mondta,

hogy a koo-chah-boe idényben minden meghízik; a kacsák

nagyon kövérekké lesznek, de húsuk kellemetlen ízvé válik, az

indiánok pedig annyira meghíznak, hogy idomaik simákká lesznek".

Aldrich 1911-ben július 21.—24-ig tartózkodott e helyen s úgy
értesült, hogy a legyeket csak szeptember elején szokták össze-

gyjteni. A tavaly begyjtött anyag már teljesen elfogyott s így nem

Rovartani Lapok. XX. 1—2. (1913. II. 20).



láthatta sem elkészítve, sem azt, hogy raimdon rakják el. De beszélt

efell úgy indiánokkal mint fehérekkel, a kik azt mondták neki,

hogy most már csak kevés indián gyjti össze ezt az anyagot, de

az öregebbek mind ismerik ezt a dolgot. A táplálék nevét Aldrich

„k o-t s ab e"-nek értette; a hangsúly az els szótagon van, a két

utolsó bet egy elmosódott szótagot alkot, melyben nehéz megkülön-

böztetni, hogy mássalhangzója b vagy v-e ? „Fat Joe" (a kövér

Józsi) sokszor megismételte a szót s mikor Aldrich arra figyelmez-

tette, hogy korábbi kutatók másként ejtették ki, minduntalan csak

azt mondta : „Értse meg uram, én helyesen ejtem ki". A fehérek

hangsúlyozták, hogy sok idbe kerül, míg a kis száraz bábot meg-

tisztítják bábburkától, a portól, stb. s azt hiszik, hogy ahgha érde-

mes ezzel bajlódnia annak, a kinek az id pénz.

A Pah-Ute-indiánok javarésze elszigetelten él ; egyik rész a

Pyramid Laké- ti délre lakik, a másik a AValker Laké északi végén

s csak kevesen élnek a Mono Laké mellett, a hol k o o-t s a b e-n,

szárított hernyókon és valami gyümölcsön (pine nut) tengetik az

életüket.

Wn^LisTox egyik munkájában fölemlíti, hogy a szóban lev
légyfaj Mexikóban is elfordul s hogy Panafiel tanár értesítése sze-

rint ott is táplálékul szolgál. Ottani neve : a h u a 1 1 e. Szerinte a

petéket is felhasználják, még pedig oly módon, hogy lisztté rlik,

tyúktojással összehabarják és kis pogácsákká formálva, zsírban ki-

sütik. A lárvákból készült eledel neve : p u x i. Ugyanerrl a vidék-

rl való az a följegyzés, melyet Taylor B. E. „Anahuac" czím,
1861-ben megjelent könyvében olvashatunk s a mely szerint Tezcuco

környékén egy nagyon kedvelt eledelt légypetékbl állítanak el
(Guérin—Méneville és Virlet d'Aoust szerint ezek két Hemipte'^'a^

még pedig a Corixa femorata és a Notonecta unifasciata petéi). A pe-

ték a part mentén találhatók ; az indiánok kihalászszák s a vásáron

eladják. Egyes helyeken, a hol a kis patak szénsavas meszet rak le,

a mésztufába beágj^azva óriási tömegek találhatók. A mexikóiak a

legyet, Packard szerint, axayacat 1-nak nevezik s a petéket nem-
csak fzve, hanem nyersen is megeszik. Azt, hogy ezek a peték

Diptera- vagy iJeJiwjííera-peték-e, csak a helyszínén tett megfigyelé-

sek alapján lehetne eldönteni.

Aldrich második czikke arról szól, hogy egy légyfaj kifejlett

állapotában szolgál az indiánok tájDlálékáúl. Erre amaz elzetes fel-

tevése útján jött rá, hogy az indiánok más vidéken talán szintén

ismernek hasonló eledelt, azért az indiánok ügyeinek Washington-
ban székel vezetjéhez fordult felvilágosításért, mire hivatalos kérd-
íveket bocsátottak ki a nyugati részekbe, fölemlítve a koo-cha-bie
nevet. A kérdésre számos felelet érkezett be, melyek egyike szerint



egy a Leptidák családjába tartozó légy azon a vidéken emberi táp-

lálékul szolgál. Az illet tisztvisel két indián „v állomása t" közli.

Az egjnk, egy indiánfnök, ki Yainax-ban él, a következket
mondta. Azt a legyet, melyet az indiánok táplálékul használtak, a

Módok és Pitt River tájékának törzsei h a-l i b w a h-nak nevezték, a

belle készített ételt pedig k o o-c h a h-b i e uek. Ez a légy a Sprague
River mentén nem tenyészik nagy tömegekben, de a Klamath-
indiánok az elbb említett néven ismerik. Körülbelül 40 évvel ezeltt,

mikor az indiánok a k o o-c h a h-b i e-t még javában ették, a Pitt

River egy bizonyos pontjához mentek, mely a folj^ó mentén lefelé

mintegy lO mérföidn3nre fekszik attól a helytl, a hol most a Canby
nev község van. A légj^fogás ideje kora nj^árra esett. Az indiánok

fatörzsöket szoktak a folyón keresztbe fektetni, hasonló módon, mint

-a hogy manapság a gátakat csinálják. Azután felfelé mentek a fotyó

mentén s megrázták a part hosszában növ fzfabokrokat. A legyek

a vízbe hullottak, a víz sodra lefelé vitte ket s a fatörzseknél nagy
mennyiségben gj^ültek össze. Száz bushel-nél is többet tudtak ily

módon egyetlen nap alatt összeszedni. A vízbl való kiszedésre

különös alakú kosarakat használtak, melyekben azután arra a helyre

vitték a legyeket, a hol eledellé készítették ket. A készítés módja
az volt, hogy mély s 2—2 láb hosszú és széles gödröt ástak. A gö-

dör fenekét azután két 3—3 inch vastag kréteggel rakták ki, majd
a krétegen tüzet raktak, melyet körülraktak s be is fedtek ugyan-
csak kövekkel. Miután a tz kialudt s a kövek tüzesekké váltak,

eltávolították valamennyit, kivéve a gödör fenekén lev réteget,

melyre füvet hintettek. Azután a gödör falait kirakták a forró kö-

vekkel s ezek mellé ismét füvet raktak, mire a kemencze alakú üre-

get legyekkel töltötték meg, az egészet betakarták füvei s tetejébe

ismét forró köveket raktak. Bizonyos id múlva vizet öntöttek a

gödör oldalait fed forró kövekre, miáltal az üregbe gz hatolt be.

A mint a vizet a kövekre öntötték, az egész építményt gyorsan né-

hány inch vastagságú sárréteggel tapasztották be s a legyeket ily

módon addig fzték, míg az egész kissé kihlt. Azután eltávolították

a sarat és füvet a kemencze tetejérl, megvárták míg mindenestül

kihl s végül a kész táplálékot kiszedték. A hideg k o o-c h a h-b i e

vöröses barna szín s késsel metszhet.

Egy másik, William Turner Jacksox nev, Pitt River-indián

azt mondja, hogy gyermekkorában, mintegy 40 évvel ezeltt, eme
legyeket nagy mennyiségben látta egy hegyoldalban, a kaliforniai

Lookout községtl 8—10 mérföldnAnre északkeletre. A legyeket egy
kis nádas mellett gyjtötték, metyen egy patak folj^t keresztül. Más
helyen sohasem látta ket tömegekben s ettl a hetytl már félmér-

földnyire egyetlenegyet sem lehetett látni bellük. A legyek május



hóban jelentek meg ily tömegesen s ilyenkor tonnaszámra lehetett

ket összegyjteni. A fákat, bokrokat és a sziklákat némely helyen

5—6 inch vastagon fedték s azért gyjtésük semmi fáradságba sem

került, mert egyszeren halomba seperték ket. Az indiánokat any-

nyira ellepték, hogj^ a szó szoros értelmében fedve voltak velük.

Legkönnyebben kora reggel lehetett ket gyjteni, mikor a

hidegtl még félig megdermedve ültek. Nappal a leveg annyira tele-

volt velük, hogy elhomályosították a napot s ahg lehetett néhány

lépésnyire látni.

A kemencze elkészítését ez az indián is éppen úgy mondta el

mint az elbbi, de szerinte mieltt a legyeket a kemenczébe tették

volna, nagy kosarakba gyömöszölték, azután felkeverték s végi

hasonló módon gyúrták, mint a kenyértésztát szokás. Ezt az anya-

got kenyérhez hasonló alakiivá formálták s egyiket a másik mellé

rakták. Hat réteget is raktak bellük egy-egy kemenczébe, az egyes-

rétegek közé pedig forró köveket tettek. Ily módon egy kemenczé-

beu igen sokat lehetett megsütni. Ha megsült és megszáradt, fel-

szeletelve használták el.

Abban az idben s azon a helyen a Pitt River indiánok ezt az

ételt „why-hau t s"-nak nevezték. Ha a szükséges mennyiséget el-

készítették, lakóhelyükre vitték s télen át jóformán csak ebbl éltek.

Az elkészítés módjában s fleg a névben nem egyezik a két

„vallomás", de ennek okát abban kell keresnünk, hogy a két indián

más más torzhoz tartozott.

Aldrich ebben a légyben az Atherix-neoi egyik faját ismeri

fel. Ezt a föltevést megersíti az a körülmény, hogy egy alkalom-

mal Utah-ban járva, július elején egy AtlieiTx-f'ciit nagy menn3áség-

ben figyelt meg, a mint az ár a folyón lefelé vitte.

Az említett körülmények nagyon is valószínvé, st bizonj^ossá

teszik, hogy Aldrich feltevése hetyes, mert minálunk is hasonló

megfigyeléseket tehetünk. Az Atherix nstényei a parton lev vala-

mely tárgyra rakják le petéiket, még pedig a víz felett lógó körte-

alakú csomóba. A nsténj^ek a peték lerakása után nem röpülnek el,

hanem ezerszámra ott pusztulnak a csomón. Ha a villásfarkú lárva

kibújik, beleesik a vizbe, ott él tovább s ott is fejezi be átalakulását.

A harmadik táplálékot egy Saturnida hernyója szolgáltatja s

azt a Mono Laké mellett él Pai-Ute-indiánok fogyasztják. Erre egy
postamester hívta fel Aldrich figyelmét. A postamester rétjén két

indián asszony dolgozott s mikor az egyiktl megkérdezték, hogy
van-e néhány „férge* kéznél, bárgyún vigyorgott s azt felelte, hogy
mind elfogyott. A másik hasonlóan felelt, de azután beismerte, hogy
van nála néhány ftt jDéldánj^. Erre a közeli sátorba mentek, a hol

az asszony egy ócska szövetdarabot félrehajtva, füstös pléh vödröt



tárt fel, meh^ majdnem tele volt sárgás, zsíros, gulyásszer dologg-al.

Aldrich egy pálczikával halászgatott a gulyásban. Az edény félig

volt szárítástól megfeketedett heroj^óval, melyek szárított és párolt

szilvához hasonlítottak. Egj^et kettészakított s megkóstolta, hogy a

táplálék minemségét megállapítsa. Szívósnak, szagtalannak s vára-

kozáson felül íztelennek találta. A hernyókból kiftt zsír a folyadék

felületén úszott s lenolaj szagú volt. Az asszony azután még egy

szövetdarabba csavart fzetlen hernj^ókat is hozott s ezeket Aldrich

megvette tle s haza vitte.

A hernyók gyjtésének s elkészítésének módját egy ezen a

vidéken lakó amerikaitól tudta meg.

A hernyók egy fenyfa (Pinus ponderosa) leveleit eszik, de nem
találhatók a Pinus monojjJnjUá-n^ mely közönségesebb a Mono Laké

körnj^ékén. Az indiánok ügy gyjtik össze a hernj^ókat, hogy ful-

lasztó füstöt csinálnak a fa alatt, elbb azonban árkot húznak a fa

töve körül. Ezt valószínleg azért teszik, hogy a tz elharapódzását

megakadátyozzák. A mint a vastag füst felszáll s körülveszi a her-

nyókat, mozogni kezdenek s azután lehullanak a földre, honnan az

indiánok felszedik, megölik s megszárítják. Dyen állapotban a her-

nyó, illetve a táplálék neve : p a p a i a.

Otthon Aldrich meleg vízben felpuhította a hernyókat s külön-

böz anyagokat fecskendett beléjük, hogy lehetleg életh alakot

vegyenek föl. Azután a meghatározáshoz látott, de minden eredmény

nélkül, mert meglepetésére hasonló életmódú hernyó még nem isme-

retes. A Bureau of Entomology-nak küldött példányok alapján onnan

azt a felvilágosítást kapta, hogy a hernj^ók a Saturnidák családjába,

valószínleg a Hemileuca nembe tartoznak. St, hogy egy' kis komi-

kum is leg3''en a dologban, azt is tudatták, hog-y ebben a nemben
nem ismeretes oly faj, melj'' fenyfán élne, sem pedig oly közönsé-

ges, mint a milyennek ennek lennie kell s feltételezik, hogy ez egj

„ritka" faj, melynek életmódja még ismeretlen.

Hódmezvásárhely Coccinellidái.

Irta : Bodxák Bertalan.

A Maros —Tisza^Körös közének a délnj^ugati sarka hazánk-

nak faunisztikailag legkevésbbé kutatott vidékei közé tartozik. Tud-

tommal Horvárh Gézán kívül egy entomologus sem kereste fel gyj-
íé i szándékkal Hódmezvásárhely vidékét s néhány a Nemzeti

^lúzeumba és a Paedagogiumba beküldött közönséges fajon kívül

innen még mit sem publikáltak.

Pedig ha ez a jSIaros—Tisza szöglet DSigy Carabidákban és

€erambycidákban szegénynek is mondható, de a Chrysomelidák,



Curculionidák és fleg a Coccinellidák faj- és változatszámát tekintve

azt hiszem els helyen áll az országban. A napsütéses mez, a virá-

gos rétek, a terjedelmes gyümölcsösök, szlkulturák, a beláthatat-

lan búzatáblák, répaföldek, luczernások szolgálnak legalkalmasabb

melegágyul ennek az egész világon valami 2000 fajban elterjedt

bogárcsaládnak.

Egész életüket a fák levelein tölt s így lárvakorukban is direkt

napfényben él bogarak ezek, természetes tehát, hogy a nap mindent

színez heves fénj^ereje szárnyfedikben olyan színpompát, alig el-

képzelhet színváltozásokat teremt, a milyeneket más bogárcsalád

palaearktikus fajai közt alig találhatunk fel. Valóban kimeríthetetlen

játékot z szárnyukon a természet a színekkel

!

Alig akad a gyjteményekben kett, mely minden ízében, szí-

nében, mustrázatában egyforma lenne ! Kezd gyjt nehezen is tud

köztk eleinte eligazodni. Ki is hinné alaposabb vizsgálat nélkül,

hogy pl. az egyszer, két fekete ponttal díszített vörös hátú Aclalia

hipunciata L. és varietása, az egészen fekete szín, vállán vörös fél-

holddal, szárnyközepén pedig vörös folttal pompázó szárnyú ac. liini-

gera Weise Qgj és ugyanaz a faj ; vagy, -hogy a sárgás torú és apró

fekete 'pontokkal díszített, vörös szárnyfedj Coccinella decempunctata

L.-nak csak színbeli eltérése az ac. Mmacidaía Pont., melynek tora egy-

szín, sötét- barna s ugyanolyan elytráin csak egy sárga szalag látható !

Ily nagyfokú és állandósult eltérések tették szükségessé, hogy
a varietások és aberratiók e családban szokatlanul nagy számban

állíttattak fel. A vásárhelyi faunában az eddigi gyjtésem alapján 40

faj mellett 72 fajváltozat ismeretes !

De másrészt a természetnek épen ez a gazdagsága a színez-

dés kitalálásában, a foltok elrendezésében, továbbá a színek szokat-

lan élénksége és tarkabarkasága lelkesítette fel az újabb varieatas-

felfedezket, hogy kétes érték elnevezésekkel tömjék meg e család

nomenclaturáját.

A Coccinellidáknál sem a pikkeljíképzdés, sem a chitinrétegek

interferencziája nem ad színezdést, hanem a hypodermisben lev
pigmentsejtek teremtik meg a szárnyfedk szinezdését. Minthogy
pedig ezeknek képzdése, elszaporodása vagy fogyása, nyúlvány-

fejlesztése vagy összezsugorodása mindig a táplálék minségétl, a

légkör és a talaj nedvességétl, a hmérsékle'i és fényösszegektl

stb., tehát nagyon is változó hatásoktól függ : természetes, hogy alig"

fogunk találni két példányt, a mely teljesen hasonló színezet lesz

és hogy a színezdésbeli eltéréseket egymás mellé állíthatjuk, soro-

zatokba csoportosíthatjuk, a finom átmeneteket megbámulhatjuk, de

nincs jogunk azokat külön elnevezésekkel megjelölni. Jól mondja C-

ScHAUFuss, hog3^ ezzel az ervel akár a különböz tarkaságú kutj'á-



kat is mindmeg"annyi varietássá léptethetnk el, külön-külön nevet

is adván nekik !

Kénytelenek vagyunk mégis az alábbiakban felsorolni e nagy-

részt jogtalanul felállított színvarietásokat, mert e nevek tényleg be-

kerültek az irodalomba. De a ki behatóbban foglalkozott e családdal

és sok példányt megvizsgálhatott, látta azokat a finom színátmene-

teket, melyek szakadatlan sorozatban összekapcsolják az újonnan

felállított eltérések legnagyobb részét : az bizonyára nehezen várja a

bátorkez szisztematikust, a ki világot fog majd gyújtani e túltömött

katalógusban, megszüntet egy rakás, létét meg nem érdeml elneve-

zést és az igazán tudományos érték anyagot kiválogatva lehetvé

teszi a jó fajok és varietások megismerését s megkönnyíti e család

áttekint tanulmányozását

!

A REiTTER-féle Catalogus Coleopterorum Europae 1906. évi ki-

adásában már sok, egyszer szinonimává degradált aberratio nevé-

vel találkozunk, de a legújabban megjelent P. Kuhnt : Bestimmungs-

tabellen der Káfer Deutschlauds czím munka, fleg pedig az új

Calwer ezek közül igen sokat feltámasztott s egész tömeg új nevet

vezetett be a régiekhez.

Húsz év óta gyjtöm vidékünk faunáját s kezdettl fogva gon-

dot fordítottam az aránylag könnj^en determinálható Coccinellidákra

:

így több mint 3000 darab fordult meg közülök a kezeimen s elég

biztos képet tudok nyújtani az egyes fajok elfordulási viszonyairól

és gyakoriságáról. Ez utóbbit 1— 10-ig terjed mértékszámmal óhaj-

tom jelezni, ámbár ezt távolról sem tartom elegendnek, mert pl. a

10-el jelzett fajok közt is legalább három fokozatot lehet megkülön-

böztetni. Leggyakoribbak nálunk a Coccinella T-jnmdata és a Suh-

coccinella 24:-punctata^ utána következnek az Aclalia hijnmctata és a

Fropylaea 1-í-punctata s legritkább aránylag a Thea 22-punctata.

A gyakoribb elfordulású fajoknál közlöm feljegj^zéseim alap-

ján a legkorábbi megjelenés dátumát is, hogy igj némileg hozzá-

járuljak e család alig ismert fonológiai viszonyainak a felderítéséhez.

A kezeim közt lev irodalomban csak a Vellay—VÁNKY-féle szeged-

vidéki emmeráczió sorol fel néhány határozott adatot az els nem-

zedékek megjelenésére nézve, de ezek a számok merevek s kevéssé

felelnek meg a valóságnak, mert csak a kirándulási napok véletlen

szerencséjétl függenek adataik. Seidlitz, Redtenbacher, Schenklixg,

Kuhnt, Halász, Speiser, Kertész egyetlen adatot se nyújtanak erre

nézve, Schaufuss is alig egy párat.

Én a gyjtéseim alkalmával tett összes feljegyzéseimbl ki-

keresett középszámokat tartom a legkorábbi megjelenés heh^es dá-

tumainak, ámbár elismerem, hogy itt még nagyon sok megfigyelésre

van szükség'

!



Az alábbi felsorolásban a fajok és változatok meghatározását

P. KuHXT idézett munkája és a Schaufuss kiadásában most meg-

jelen Calwer's Kaferbuch adatai alapján végeztem, míg a felsoro-

lást magát a REiTTER-féle Catalogas Coleopterorum Europae ed. II.

1906. szerint adom.

Nag}'' köszönettel tartozom Csíki Er\ö nemzeti múzeumi r
úrnak, ki a kétes fajváltozatok hazai elfordulásainak a felülvizsgá-

lását szives volt elvállalni.

A termhelyek rövidítései : T. = tiszaparti ártér, K. = mindenütt,

közönséges, B. = bels (városi) terület, T. o. = a Tisza felé, M. o. =
a Maros felé es oldala a határnak, T. k. ^ a régi Hód tava helyén

elterül gyümölcsös u. n. Tói kertek. A hazai faunára nézve új vál-

tozatokat kövér betkkel való szedés jelzi, a név után pedig követ-

kezik az elfordulás gyakoriságát jelz fi— 10) szám és a legkorábbi

megjelenés átlagszáma (hónap és nap). A hol termhely jelzés nincs,

pl. egyes fajváltozatoknál, ott az illet aberratió a typus közt for-

dul el.

Epilachna Redt.

Árgus Fourcr. — T. (hordalék-

ban ?)

Siibcoccinella Huber.

24 imnciata L. — K. 10. (III. 8.)

ab. 4-notata F. — 2.

ab. liaemorrhoidalis F. — 1.

ab. meridionalis Motsch. — 1.

ab. limhata Moll. — 1.

Cynegetis Redt.

imjmndata L. — Ptéti növénye-

ken. 3. ÍIV. 20).

Hippodamia Mcls.

13-punctata L. — Kanáhs-parton.

2. (IV. 10).

ab. padana Muls. — 1.

ab. JEicJihoffi Seidl. — 1.

Adonia Mlls

variegaia Goeze — K. G. (V. 2).

ab. hniuaculaía Gm. — 1.

ab. 5-macidata F. —- 2.

ab. consteUata Laich. — 6.

(IV. 29).

ab. obverscpunctata Schrntc.

— 2.

ab. carpiniFoL'RCB.. — 5. (V. 18).

ab. arenaria Sa.jó — 2.

ab. biconstellata Sa.jó — 2.

ab. neglecta Ws. — 3.

ab. confluens Sajó — 2.

Anisosticta Drp.

19-]junctata L. — T. o., ]SI. o., 1.

(IV. 29).

Seniiadalia Crotch.

11-notata Schxeid. — Sarkaly 1.

ab. cardui Brahm — 1.

ab. 9-punciala Fciurcr. — 1.

Adalia Mcls.

hijmnctata L. — K. 10

ab. pruni A^ s. 1.

ab. bioculata Say — 1

ab. pantherina L. — 2.

IV. r
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sh. e-jmstulaia L.— 9. (III. 28).

ab. 4-maculata Scop. — 8.

(IV. 10).

ab. marginata Rossi — 2.

ab. suhlunata Ws. — 2.

ab. Hinigera Ws. — 1.

Coccinella L.

7-punctaia L. — K. 10. (IV. 2).

ab. 5-notata Haw. — 1.

ab. externepunctata Ws. — 1.

ab. conspicua Ws. — 1.

ab. divaricata Ol. — 1.

D-piinctata L. — T. o., M. o. 1.

ab. Rossii Ws. — 1.

lOpundata L. — K. 4. (V. 26).

ab. pellucida Ws. — 1.

ab. lutea Rossi — 2.

ab. sxibpunetata Schrnk.— 3.

ab. sexpundata h. — 1.

ab. trigeminaWs.— 3 (V. 10).

ab. aAitiininalis Ws. — 1.

ab. 8 piinctata Mull. — 5. (V.

20).

ab. relicta Heyd. — 2.

ab. quadripunciata L. — 3.

ab. pantherina Schall. — 1.

ab. consita Ws. — T. 1.

ab. Inmieralis Schall. — 7.

(V. 29).

ab. bimaculata Pont. — 3.

ab. lateripunctata Gradl. —

2

ab. 10-puslulata L. — 6. (VI. 2).

14-pustiilata L. — K. 7. (IV. 16).

ab. calUgata W"s. — B. 1.

conglohata L. — K. 9. (V. 29).

ab. conjuncta ]\Iüll. — M. 2.

ab. rosea Deg. — T, o., M. o
,

TK. 6. (V. 21).

ab. gemella Hbst. — 3. (V, 5).

4-pjunctata Pont. — Kerti feny-

vesben. 1. (IX. 24).

Tytthaspis Crtch.

16-punctata L. ab. 12-punctata L.

~ B. 3. (IV. 16).

Anatis MuLs.

ocellaia L. — Szárazér (ideté-

vedt faj), 1.

Halyzia Müls.

16-guitata L. — B., Tk. 7. (IV. 23).

Vibidia Müls.

12-guttata Poda — K. 5. (V. 29).

ab. patricia Ws. — 1.

Myrrha Müls.

18-gutlata L. — B. 1.

TJiea Müls.

22-punctata L. — K. 10. (III. 22).

ab. 20-punctaia F. — 2. (IV. 2).

ab. ellipsoidea Gradl — 2.

ab. lateripunctata Ws. — 1.

Calvia MuLs.

U-guttata L. — Tk., B. 3.

Propylaea Muls.

14-punctata L. — K. 10. (IV. 20).

ab. tetragonata Laich. — 2.

ab. piarumpunctata Sajó — 2.

ab. suturalis W^s. -~ 3. (IV. 16).

ab. Mflexiiosa Ws. — 1.

ab. leopardina Ws. — 1.

ab. 12-pustulata Pont. — 1.

ab. perlata Ws. — 5. (IV. 9).

ab. angulai'is Sajó — 1.

ab. paltistris Sajó — 1.

ab. conglomerata F. — 6. (IV.

26).

ab. Frivaldszkyi Sajó — 1.

ab. hilunata Walt. — 1.

ab. moraviaca Walt. — 1.

ab. lunata Walt. — 1.
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ab. hrunnensia Walt. — 1,

ab. Walteri Walt. — 1.

Chilocorus Leach.

bípustulatus L. — Tk., B. 4. (V. 2).

JEocochonius Redt.

4-pustulaius L. — K. 8. (IV. 4).

ab. distindus Brüll. — 1.

ab. floralis Motsch. — 2. (IV.

20).

flavipes Thunb. — Tk. 1.

Flatynaspis Redt.

luteoruhra Gokze — B. Tk. 3.

Hyperaspis Redt.

reppensis Hbst. — Szikes réten.

canipestris Hbst. — Szikes réten.

JPullus MULS.

aurüus Thunbg. — B. 1.

subviUosiis GoEZE. — M. 0.2. (V.2).

suiuralis Thunbg. — B. 2. (IV. 26).

Scyinnus Kug.

frontalis F. — T, o., M. o. 2,

(IV. 26).

ab. 4-pustulatus Hbst. — 3.

(IV. 26).

Apetzi MuLS. — Tk. 2. (IV. 6).

interruptus Goeze — Tk. 2.

rubromaciilatus Goeze — B. 3,

(IV. 16).

Nephns Muls.

4-maculaius Hbst. — Tk. 3. (V. 2)..

Redtenbacheri Mls. B. 1,

Stethorus Wse.

punctiUumWs. — B., Tk.3. (V.29)..

Rhizobius Steph.

lüiira F. — B. 1. (HL 2L).

CoccidtUa Kug.

scutellata Hbst. — Tk. 4. (IV. 6)..

rufa Hbst. — B., Tk. 2. (IV. 20).

Összesei! : 113 faj és fajváltozat.

Hazánkból tudtommal 165 faj és fajváltozat ismeretes, a melj^ek

közül g-yüjteményemben csak 73 van meg"; mig 40 hód-mezvásárhel^d

fajváltozat faunánkra egészen új.

A felsorolt 40 faj és 73 változattal még koránt sincs kimerítve

a vásárhelyi fauna. Határunk délnyugati részén a Kistisza, Porgány

vidéke és az északkeleti része (Mágocsoldal, Hattyasér) még alig

vannak felkutatva. Az apró, fleg rostából elkerül fajok gj^üjtésére

pedig ekkoráig nagyobb gondot nem fordítottam.

így biztosan hiszem, hogy azokat a fajokat, melyeket Vellav,

Halász és Csíki mint Szeged, Algy, Tápé, Makó vidékén elfordu-

lókat ismer, nálunk is meg fogom találni. A faunakatalogus is sok

alföldi fajt sorol fel, pl. a Hypodamia 13-punctata ab. Gyllenliali, Cy-

negetis ab. pcdusiris, Adalia ab. anmdaia, ab. semiriibra. ab. hig^ibris^

Coccinella 11-punciata^ lyncea, ab. 12-piisiidata, 10-punctata ab. austriaca,

ab. Scribae, ab. guitatopunctata, conglobata ab. impiislidata, Calvia 15-

guitata, Hyperaspis reppensis ab. femorata, PuUus aier, Clitostethiis ar-

cuatus, Neplius bipunctatus, de ezeket én eddig nem tudtam határunk-
ban megtalálni. Tüzetesebb vizsgálat azonban hiszem, hogy ezeknek
is nyomára fog vezetni.
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Búcsú 1912-tl.
Irta : Pitlich Ferencz.

Búcsút, nem fájdalmasat, hanem nyilvánosan örvendt akarok

venni az 1912. esztendtl, melyrl az állandó zord idjárás foh'tán

bátran el lehet mondani, hogy ehhez foghatóra még a legöregebb

emberek nagyszülei is alig emlékeztek.

Xem vagyok nagyon fázékony ember, meg Délnyugat-Magyar-

országban lakom, de ebben az évben május havában még javában

lobogott a tz kályháimban, 3 hónap múlva, augusztusban pedig

újra kezdhettük a ftést. Karczagon, az ország szivében pedig

augusztusban is vígan havazott. Az egy júHus hónap volt javarészt

meleg, szélcsendes napra azonban júliusban sem emlékszem és így

volt ez mindenütt széles e hazában, kivéve oly vidékeket, melyeknek

'

védett fekvése némileg megkímélt az idjárás viszontagságaitól. Az
éber szemlél figyelmét nem kerülhette el az a tény, hogy az id-

járás nem egyszerre, hanem fokozatosan romlott le az utolsó hat év

alatt enmare (önkéntelenül is a bibliai hét szk esztend jut eszembe),

zordság tekintetében végül ez évben érte el pafoxizmusát.

Mézel méh (Ajjiis mellifica L.) tavasszal alig mutatkozott ; az

itteni méhészek állítása szerint javarészt már az 1910— 1911-iki télen

kipusztult. A gyümölcsfák dús virágzása sokat igért. bár a megter-

mékeuj-ító rovarhad, mintha meg lett vohia tizedelve, csak Osmiú-'k

jelentek meg a szokott létszámban ; mikor azonban elérkezett a gyü-

mölcsök kifejldésének idszaka, nem láttam — nem is ettem egyebet

mint ribiszkét, a többit, még a dióbarkákat is, mind letarolta az

áprilisi és májusi sokszoros fagy. Az orgonabokrok, melyek május

^lején virágzáskor valóságos rovar-kaszinót képeznek, ezúttal némák,

dísztelenek maradtak, a virágbimbók mind elfagytak. Lepkék közül

a két Pajjüio szebbnél-szebb aberratiókkal, sok kitelelt Tanessa-í&j,

darázsformájú 2Iacroglossa scabiosae L., a sok Dipterát és bogarat

fel sem említem, ellenben a Hymenopterák közül a feltn szép

hosszú csápú méhek, a tömegesen zúgó Bomhus-o]s: és kivált a vala-

mennyi közt homo regius-ként szerepl félelmetes dongású Xylocopa

ciolacea L. — mindezek együttesen máskor az orgonavirágokon sze-

met gyönj-örködteí látványt nyújtanak, az idén az említett rovar-

fajoknak, hog3^ tájszólással éljek, még kölykit sem láttam. Xem virí-

tott a vadgesztenyeía és hasonlókép a homokos magyar tájakra

májusban annyira jellemz akáczfa sem. Szl kevés termett és lett

is volna valami rabvallatóféle savanj^kás bor belle, ha egy hatalmas

nj-ári jégverés diónyi jégszemekkel le nem tarol mindent. Ez a több

dunántuh várraegyében végighaladt jéges külön ráadás volt erre a

czifra esztendre
; mellesleg megjegyzem, hog}'- házamnak valamennyi
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.ablaktábláját betörte, st a nyitott ablakokon át a törékenyebb szobai

tárg-yakat is összezúzta. Félelmetes volt a történteket látni és hallani

!

Szl nem lévén, az azon rág'csáló Vespa germanica L.-hoz sem volt

szerencsém, eg-j^et sem láttam. A faraktárak körül máskor srn
mutatkozó (VII. 21.

—

VIII.) Glytanthus speciosus Sohneid. és Morimus

funereus Muls. czinczérfajokból csak 1— 1 jelent meg hírmondónak.

Az egyes réti virág-okat máskor júliusban tömegesen ellep piros

ozinczér, vagy a mint a németek elnevezték : budapesti czinczér,

Purpuricemis budensis Goeze et aberrationes szintén csak egyetlen

mutatványszámmal kedveskedett. Nem mutatkoztak a különféle mus-
liczák sem, mint a Drosophila funebrís F., fenestrarum Fall. és var.

melanogaster Mg.

No de eddig csak arról zengtem, hogy mi nem volt, lássuk

most, hogy mi volt, mert ha a lepkeháló néha cserben is hagj^, itt

van a viziháló, a meringet zsák és kivált a rovarrosta, ezekkel aztán

annyi apró-csepr állatra tehetünk szert, hogy rovarász legyen a

talpán, a ki minden fajból, ha csak egj^et is preparál. Mentségére

hozom fel az imént már-már letárgj^alt 1912-ik esztendnek, hogy
sok ritka rovarhoz is juttatott engem, st Thalhammer tanár úr köz-

lése szerint nem csak faunánkra, de egy a dipterológiára is új fajt

sikerült gyüjtenem.

Volt, még pedig temérdek mennyiségben, hernj^^ó, báb, majd

június végétl kezdve három héten át lepkealakban Aporia crataegi

L. Bogarak közül Lytta vesicatoria L. (VI. 1 — 30; magányos példá-

nyokban néhány héttel késbben is) mely, ha szlpermetozmmel
többszörösen el nem zöm vala, orgonabokraimat meztelenre rágja.

Eveken át tartó keresés után ez évbea találtam itt az els 5 él
Polypliylla fiillo L.-t (VII. 12— 18). Ner.ropTinrus germanicus L.-t kitett

döglött vakondon (IV. 28 ; V. 9.) és Necrophorus humator GoEZE-t

(ugyanott V. 6.) szintén ez évben fogtam elször. A Cicindela nem-

bl is, melynek hiánya az e lapok hasábjain közzétett simontornyai

faunajegyzékeknek szépséghibája volt, május 81-én került hosszas

keresés után hálómba az els és egyetlen C. campestris L. példány.

Míg tavaly meleg nyári naj^okon temérdek apró fémdarázs mint

:

Ellnmpus auratus L., var. vírescens Mocs. és var. maculatus Mocs.,

továbbá Ellampus aeneus F. (VII. 7— VIII. 27.) (determ. Mocs.) né-

hány kisebb-nagyobb zöld, piros és sáiga színekben pompázó Chal-

cididával együtt sürgöldött a? orgonaleveleken, ez évben alig 5—6
darab korült mindezekbl meringet zsákomba, vigaszul szolgált el-

zleg tavaszszal egy apró csinos légyfaj : Acidia lieracUi L. (IV.

:2L—V. 9.), mely százszámra ott kaczérkodott az orgonaleveleken.

A ház egyik kamrájában, mint minden évben, úgy idén is, de

•ez alkalommal igen nagy számban egy kis barna ormányosbogár •
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Rhyncolus culinaris Germ. volt található (V. 11—VI. 26.), reggelen-
kint a padlón a fal mentén százszámra hevert lomhán e bogárTosszú
sorokban

;
heteken át naponkint összesepertem és a baromfit etettem

vele. A szobák ablakain, ha nem is oly nagy mennyiségben mint
191 l-ben, de azért tekintélyes számban (kivált ess napokat követ'
reggeleken) üldögélt egj álreczésszárnyú, a Cloeon dipierum L. (V.
17—IX. 23.) ;

e^y nyári délután, sajnos a napot nem jegyzem fel,
az ablak eltt kis csapatban czikkázva rajzott ez a kis szürke kérész ;
a vedlési folyamatból visszamaradt brökbi 1911 szeptember o-én
találtam a folyosó menyezetén egy jókara halmazt. Ennek egy na-
gyobb rokona, a tiszavirág: Palingenia longicauda Ol. ez évben június
6. -8.-ig kelt nagy mennyiségben a Sió vizébl és repkedett felette.
PoNGRÁcz Sándor úr szíves közlése szerint a beküldött állatok subi
maginális stádiumban lévk voltak. Én június 6-án délután 6 órakor
fogtam a Sió hidján állva lepkehálómmal néhány tuczatot, melyek-
nek túlnyomó része nstény volt ; ezt látva a falu ifjúsága is vér-
szemet kapott és némely gyerkcz egy fél óra lefolyása alatt 2 teli
kalappal is fogott számomra bellük

; ezek persze hasznavehetetlenek
voltak

;
egyik-másik kalapban ezernél is több nyüzsgött. így nagy

tömegben kellemetlen halszagot terjesztettek és a gyerekek által az
tczán szanaszét szórva, ott órák hosszat elvergdtek. Még másnap
hajnalban is egynéhány ott vonaglott.

Visszatérve az ablaktáblához nem mulaszthatom el kijelenteni,
hogy igen sok ritka rovart itt sikerült a gyüjtüveggel könny
szerrel zsákmányul ejtenem. Számtalan Chrysida, Tabanida, Mioro-
lepidoptera díszíti gyjteményeimet, melyek mind az ablaktábláról
kerültek oda. Ezek részben már elz este repültek be a lámpa-
fényhez, részben pedig nappal a hség ell a hvös szobába mene-
kulvén, kerültek kelepczébe. Érdemes lett volna az ablaktábla-
zsákmányról külön jegyzéket vezetni, érmek hijjában azonban így is
fel tudok sorolni egynéhányat az ily módon zsákmányul ejtett jobb
fajok közül, ilyenek a következ lepkék : Hadena hasüinea F., Helio-
dmes roesella L. — Hemipterák : Floiariola culiciformis Deg., Áthíjsa-
nus stactogaliis Fieb., Cixius stigmaticus Germ. — Dipterák : Anoplieles
maculipemiis Mg., Gulex anmUaius Schrk., Eccoptomera emarginata Lw.
(V. 12. és 21.-én mindig több példány sétált az ablaktáblán), Eccopto-
mera excisa Lw. (III. 3 ; V. 14.), azután más gyakori, amúgy is már
Jenestralis" fajnevet visel dipterák, mint: Bhyphus fenesiralis Se,
Scenopinus fenestraUs L., Eymosia fenestralis Mg. és Oecothea fenesira-
lis FLL.-t szintén sikerült zsákmányul ejteni, ezek azonban nem az
ablakról kerültek el. Végül még az Ornithomijia avicularia L.-t emlí-
tem, mint ablakon fogott dipteront

Dr. Kiss Ferencz a hazánkra új Taeniocampa porosa Ev. nev



14

bagolypillét is a Debreczen melletti Puszta-Kaproson fogta reggel

öltözködés közben hálószobájának ablakán. Mindezek felsorolásával

azt akartam kimutatni, hogy egy pld. szobafogságra kárhoztatott

vidéki rovarász a szobaablakokon egész csinos rovargyüjteményre

tehet szert. Szegény Abdul Haíud, ha u"ralkodó kollégájának, bolgár

Ferdinánd példájára entomológusnak csap fel öreg napjaira, unalmas

óráiban az Alatini-villa ablakain világszép rovarkollekcziót hozhatott

volna össze.

Egyéb rovarrendek mellett immár 4 éve az itteni Hemipterák

gyjtésével is foglalkozom. A millenáris faunakatalógusban Simon-

tornya mint lelhely ezen rovarrendaél szerepel legtöbbször ; ennek

magj^arázata abban rejlik, hogy két évtized eltt Dr. Horváth Géza

gyjtött itt, e vidéket ezáltal, hogy úgy mondjam e tekintetben klasszi-

kus földdé avatván. Errl tanúskodik a faunakatalógusban Simon-

torn3'a termhelyivel felsorolt 127 ritkább faj, a frequens és vulgá-

risnak minsített fajokat nem számítva. Miután ez évi an3^agom még
feldolgozás alatt van, így csak az 1909—1911. évek alatt itt gyjtött

és Dr. Horváth Géza, részben jjedig Dr. Szilády Zoltán urak által

meghatározott 292 faj és 14 fajeltérésrl számolok be. A Dr. Horváth
által itt gyjtit 127 ritkább fajból nekem ugyan csak 26-ot sikerült

3 év alatt ismét fognom, de viszont 61 oly fajra tettem szert (33

Heteroptera és 28 Homoptera) mely eddig a második régióból vagy

egyáltalán nem volt felemlítve, vag}'" ha el is került innen, úgy más
term hel3''ekrl. Miután e 61 faj közt több, ez id szerint itt gyakori

faj is van, így ezen adatok némikép a fajoknak 20 év alatti földrajzi

eltolódását is illusztrálják. Magj^arország területén országszerte 239

Hemiptera-faj fordul el, ezeknek javarészét, 205-öt én itt megtalál-

tam, tehát még 34 oly fajt kell itt keresnem, mely : ubique occurrit,

a mi, ha az eddigi szk esztendkben nem is sikerült, bizon^^ára

sikerülni fog az ezután szükségképen bekövetkezend b eszten-

dkben.

r

Uj bogárfajváltozat a Tátrából.

Irta : Csjki Ern.

Tachinus marginatus Gtllh. var. Fodori Csíki, nov. va'-.

A typo differt : elytris totis flavo-rufis, solam limbo suturali

retrorsum sensim dilatato margineque laterali posterius infuscatis.

Long. 6'5 mm.
Hungária sept. : Tátra (Cáorba-tó), ubi D. Dr. J. Fodor

légit. (Coll. Mus. Nat. Hung.)
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A törzsfajtól a szárnyfedk sárgás- vörös színe által tér el,

utóbbiakon csak eg-y hátrafelé szélesed sáv a varraton és az olda-

lak hátul kissé sötétebbek. Hossza 6-5 mm.

Elfordul a Magas-Tátrában, a Csorba-tó környékén, ahol Dr.

Fodor János gyjtötte, ki a példányt szíves volt a Magyar Nemzeti

Múzeumnak átengedni.

Az Oncsászai barlang.
Irta : Bokor Elemér.

Bihar vármegyének keleti határában, viharverdeste fenyves bér-

ezek közt elrejtve fekszik az Oncsászai barlang. Köznéven „pestyere

smeilor"-nak, sárkánybarlangnak ismerik. Van is ok arra, miért kapta

félelmetes nevét. Jó napi járásra fekszik minden emberi laktól, egy

elhagyott, zord fenyvadonban, a hova csak nagy ritkán téved fá-

radt vándor lába. Mert a szomszédságában, egy havasi legel szélén

álló, füstátjárta két deszkakalyibát ahg lehet emberi laknak, inkább

csak nomád oláhok nyári tanyájának nevezni. Mintegy féltuczat szur-

tos, piszoktól fényl, füst- és kosillattól párolgó juhász legelteti itt a

reá bízott nyájat. A milyen kevéssé megnyer külsejük, épp oly

kevés bizalmat gerjeszt viselkedésük. Lompos komondorjaik meg

éppen nem rejtik el ellenszenvük az idevetdött idegen iránt. Éktelen

ugatással, eszeveszett rohamokkal s meg nem békíthet fogvicsorí-

tással kisérik t még óra múlva is. Itt-ott egy zsíroshajú, bárány-

bundás oláh fordul meg köztük, avagy egy lomha barna medve set-

tenkedik a juhnyáj körül.

Pedig e vadon természeti szépségében ritkítja párját. Átellen-

ben egy komor fenyerd és egy fakó borókaliget csaknem a bihar-

füredi Nagyhavasok bársonyzöld gerinczéig kapaszkodik, mintha be

akarna nyúlni az ég azúrjába. Maga a gerincz csak ritkán csendes.

Örökké zúgó, morajló havasi szelek száguldnak át rajta, melyek nem

egyszer gomolygó, sr felhket hömpölygetnek a bérczczel öveit

havasok oldalain alá. Majd meg csillogó napsugár tündöklik felettük,

leselked árnyakkal vonva be a szemközt düledez Tolvaj vár mere-

dek sziklafalát. Mögöttünk a Ringóhegyek kékes bérczei díszlenek
;

hozzáférhetetlen sziklafészerek ezek, a kszáli sasok elvitázhatatlan

srégi tanyája.

A legelrcl több juhcsapás vezet az erdbe. Az alsók egyikén

lehet a barlang bejáratához jutni. Egy nyeregig gyöngén kapaszkodva

emelkedik az ösvény felfelé, majd hirtelen meredek sziklafalon eresz-

kedik alá. A fenyves itt bükkel vegyül, pillanatra áttekinthetünk a

túloldali Vörlop havasra, alattunk csak gyanítunk egy völgyet, a

bújósdit játszó Ponorpata^ vadregénj'^es völgyét. Most egy sziklafal
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mellett jól kivehet csapáson csak pár lépést haladunk elre, mire

csaknem közvetlen elttünk bukkan fel a sziklafal alján az ember-

magasságú barlangkapu.

Az Oncsászai barlang bejárata 1312 m. magasságban fekszik a

tenger színe felett. Igénytelen kapunyilása alig hagy nagy termének

óriási méreteire következtetni. Bejáratánál hvös szél csap arczunkba,

mely beljebb mindinkább érezhetvé válik. Mohpárnával és zuzmó-

val fedett boltozatáról egész rajokban zúgnak bennünket vöröshasú^

nehézkes mozgású barlanglegyek körül. Tulajdonképen nem is ne-

vezhetjük ket igazi troglóbiáknak. A bejárat elég világos részein

élnek, szemeik, szárnyaik megvannak, habár kétségtelenül többé nem
oly kifejlett állapotban, mint a napsütötte légben zsongó rokonaik-

nál, nehézkes repülésük bizonyára visszafejldésben lev szárnyaik-

nak s a hvös barlangi léggel járó tevékenységük csökkenésének

tudható be. Bár mennyire is érdekes volna a barlangi életmódhoz

való alkalmazkodásukkal tüzetesebben foglalkozni, szaktudományom
hijján kénytelen vagyok teret engedni szakavatott dipterológusainknak.

Sziklás és nyaktör, kétoldalt mindinkább táguló folyosó vezet

a nagyterem aljába. Gyertyáinkat, aczetilénlámpáinkat meggyújtva

óvatosan ereszkedünk a laza ktuskók és tonnasúlyú sziklatömbök

közt alá. S miközben botorkáló lépteink nyomán érczesen, mély

viszhanggal kongva ütdnek egymáshoz az elszórt ktuskólr, elbor-

zadunk a gondolatra, mily rémes detonációval kellett e tömböknek

a tetrl alázuhanniok s mily végtelen pusztítást vihetnének ezek

most is végbe, ha kedvök kerekedne kissé aláereszkedni. A tág

teremben sötét sziklafalakról, elhintett gigászi tömbökrl vetdik

lámpáink gyönge fénye vissza. A fenn ül bejárat felét egy hatal-

mas szirt takarja el, bágyadtan dereng át felette az elszórt napvilág..

Mellette egy sziklaablakból izzó fénykéve csap át az egyik falra s

kúszik annak sima oldalán alá. A terem kupolája oly magasba nyú-

lik, hogy magnéziumszalag vakító világa se hatol fel odáig. A be-

járatnál tapasztalt víszhang itt hihetetlenül eltörpül, mintha ez alvilági,

palotának se vége se hossza nem volna. A talaját magát sáros, k-
vel tarkított részek, melyek apró, kristálytiszta és jéghideg alvilági

tavakkal váltakoznak, alkotják. Borzongó, nedves hideg uralkodik

itt, a menyezetrl czuppogva hullanak alá a kövér harmatcseppek.

A cseppkbarlangok közt nem tesz e barlang számot. A nagy-

terem feldúlt végében található néhány cseppkembrió s még inkább

egj jobboldali, kanyargós folyosó képzdményei elég tanúbizonysá-

gát adják jó igyekezetének, de oly pompás és káprázatos kivitel

díszmvekké . mint a nyugatbihari barlangok akár legigényteleneb-

bike is, még csak megközelíthetleg se vitték. Hiányzott itt a cseppk
képzdéséhez szükséges nyugalom, mely ott meseszer, keleti fény-
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zessél díszített palotákat emelt. Itt gigászok alkottak, kiklopszok

dúltak. Nem is óriási méretei, nem is hatalmas sziklatömbjei teszik

európaszerte ismertté e barlangot, hanem a benne talált barlangi

medve-csontvázak. A barlang alja egész katakombája az évezrede-

ken át tanyázó, évezredekkel ezeltt itt kihalt barlangi medvének.
Csontjai ott barnulnak az agyagos-meszes talajban s a szürke k-
tuskók között. Kíváncsi kezek kiemeltek, majd összezúztak bellük
néhányat, most vízcseppek czuppognak reájuk, mészburkolat fedi be,

rejti el ket vandál kezek ell és sápadt barlangi bogarak tipegnek

köztük.

Egykor a rémes barlangi medve uralkodott itt, ma csenevész

s megvakult barlangi bogaraké a barlang. A Pholeuon angusticolle

Hampe az egész barlang sötét helyein, köveken, szirteken, a falak

oldalain, a barlangi medve csontjain s fleg ezek alján és alattuk

található. Gyjtéséhez nélkülözhetetlen eszköz a szippantó készülék

és még inkább egy pár földbe ásott csalétekes üveg, melyek alkal-

mazá,sa mellett tetemes idt takaríthatunk meg, mi czélszerbben a

környéken eszközlend rostálásra használható fel. Él e barlangban

egy tejfehér ászka is, a Tiianites graniger Friv., míg Anophtlialmus-i

mindeddig még nem sikerült benne felfedezni.

A rovar-mimikri ivari szempontból.
Irta : Fehér Jen.

I.

Tapasztalatok igazolják, hogy a rovarok látása a gerinczeseké-

hez képest meglehetsen tökéletlen. Kiváló megfigyelk állítják, hogy
a rovarok csak a nagyon élesen elüt színkontrasztokat látják jól.

Ebbl pedig logikailag, de természetszerleg is következik, hogy az

egybeolvadó színfoltokat kevésbé jól veszik észre, mint az egymás-
tól elütket. Ez pedig arra a feltevésre vezet, hogy az, a mit véd-
színnek, alakmajmolásnak (mimikri) neveznek és a mit nemrégen
oly hathatós érvekkel döntöttek le, valamelyes szerepet a rovarok

életében mégis csak kell játszón.

Nem akarok vitába elegyedni az antimimikristákkal, mert

érveiket elismerem és magam is az álláspontjukon vagyok, de

mikor rovar rovarral áll szemben, még abban az esetben is, ha azok-

nak kitn szaglást tulajdonítunk, tapasztalataim alapján hajlandó

vagyok azt következtetni, hogy itt a védszíunek, a mimikrinek

mégis csak van valami jelentsége, ha nem is a védelem (a mi

szintén nincs kizárva), de valami más az ivarzással összefügg do-

logban. Alábbiakban egynéhány ilyen érdekes esetet óhajtanék is-

mertetni, elrebocsájtom azonban azt, hogy ehhez hasonlót mások is
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megfigyeltek már, a nélkül, hogy ebbl valamiféle következtetést

vontak volna.

Abafi-Aigner Lajos írja a Rovartani Lapok egy régebbi év-

folyamában, hogy a kardos pillének nincs valami éles látása.

Augusztusban összefonnyadt fehéres leveleknek neki ment, nyilván

azt hivén, hogy nstények. Ugyancsak ott olvasom, hogy Forbes

1885-ben az A^jjns Nero-vól azt írja, hogy pirosló levelekkel ámítják

magukat, azt hivén, hogy nstények. Müller, a virágbiologus látta,

hogy narancsvörös virágú Compositákra nagyon sok tiizvörös lepke

járt. Hasonlót látott a Rumexek vörös termésein is, a Phyteumák

kék virágain pedig nagyszámú Lycaená-t figyelt meg. Már mondja,

hogy úgylátszik mintha a kiválasztott virágok színe és illata össze-

fijggésben van az illet lepkék színével és illatával. Khne látta,

hogy Bhodocera Bhamni-k kiváló elszeretettel keresték fel a Cirsium

oleraceum sárga virágú fészkeit. Kxuth ezt a jelenséget el is nevezte

virágbiológiái mimikrinek. Ugy lehet, hogy mások is

tettek ezekhez hasonló megfigyeléseket, csakhogy elkerülték figyel-

memet, de az alább következ adatok igazolására talán ezek is ele-

gendk.
MüLLER-nek a Lycaenákról szerzett tapasztalatait én magam is

gyakran észleltem, de nem a Phyteumákon, hanem a Salvia praiensis-

en és a Lavandula vera-n. Egy alkalommal szlben egy lavendula

tövet láttam, melyen zsúfoltan ültek az apró kék lepkék, közöttük

több pár éppen copulátióban. Megjegyzem, hogy ezt a jelenséget

kés délután észleltem, a mely körülmény felemlítése már azért is

fontos, mert az idevágó megfigyeléseim általában erre az idre es-

nek, meleg nyári vagy tavaszi esk után korábbra is. A Kis- Sváb-

hegy oldalában barna szín Lycaenákat egy idben gyakran láttam

tartózkodni a Carlina vulgáris barna szín fészkein. Érdekes, hogy
«bben az esetben a lepkék többnyire egyenként voltak, mézet azon-

ban nem szívtak s szárnyaikat ritmikusan lefelé mozgatták, úgy
hogy barna színük sokkal jobban volt látható. Ezt már déltájban is

észleltem.

1911 október 8.-án egy Pieris o-apae-i láttam, a mint egy k-
rakás körül röpült, melyre ismételten leszállt. A krakás fehér, a

l^pke nagyságával egyez lapos kövek halmaza volt, melyek a fehér

lepkét úgylátszik megtévesztették. -1912 június 12.-én a Városmajor
faiskolájában egy nagy Eleagnus argentea cserjét majdnem elleptek az

Aporia crataegi-k. Az ezüstfa fehéres levelei és a fehér lepke színe

között okvetlenül kell valamiféle vonatkozásnak lennie, a mit csak

megersít az, hogy a tle nem messze virító Ligustrum vulgare fehér

virágzatain hasonlót észleltem. Itt azonban a lepkék kisebb számmal
voltak. A galagonyalepkék a virágokat egyáltalában nem látogatták.
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'hanem lomha röpködéssel nj^ugvó helyet kerestek a fehér foltokon,

mert már végefelé járt a délután és e közben egymásra is szállottak,

egyik a másiaát kergetvén el helyérl. Sok volt közöttük az éppen

párosodó

A fönt említett krakás mellett egy 'oltón sok lehullott sárga

falevél volt, a melyrl közeled temkor egy Argynnis szállott el, mely

újból és újból visszatért erre a helj^re. 1912 július 31.-én a Kis-

Svábhegyen itt-ott már vörösödött a Conius sanguinea levele, melyre

gyakran szállott vagy elszállott az Epineplicle Juriina, meljmek

szíoe nagyjában egyezett a levelek színével. Ha ezekhez hozzávesz-

szük a mimikri ismeretes példáit a Gastropacha quercifoUa-t, a Ya-

nessa uriicae-i és a Yanessa c-album ot, valamint a Szumatra szigetén

él Kallima jmralecta-t, melyekrl írják, hogy legtöbbször oly cser-

jéket keresnek fel, melyeken néhány száraz falevél fityeg, kétség-

telenül megállapítható, hogy itt a körnj^ezet színe és a lepke színe

között, valamint azon jelenség között, hogy a lepke ezt a környeze-

tet elszeretettel keresi fel, valamiféle összefüggésnek kell lennie. Az
összefüggés azonban valószínleg nem ott keresend, hogy a lepke

a környezet színébe olvadván, a saját szíoe megvédi ellenségeitl és.

ennek tudatában úgyszólván tudatosan keresi a lepke a hozzá ha-

sonló helyeket. Egyes elszórt megfigyelések, más és valószínbb

okot engednek sejtetni.

Mi vezetheti e fenti esetekben a lepkéket a magukhoz mindig

hasonló s z í n a és nagyon gyakran hasonló alakú tárgyak

közelébe ? Csakis egy dologra gondolhatunk, t. i. hogy megtévesz-

tetvén a tárgy alakjától, színétl és nagyságától, a másik ivart
vélik benne látni. Emellett szól az a közismert tény, hogy a

lepkék ténjdeg neoa valami éleslátásnak. De az elbbinél valószínbbé

teszi ezt a feltevést az is, hogy itt indító oknak az ers ösztönt te-

kinthetjük, mely az állatot bizonyos idben hatalmas ervel hajtja a

másik ivar felkeresésére. A védekezés csak alkalmi esetekre szorít-

kozik és az ilyen félénk állatoknál inkább menekülésben, mint nyu-

godt megfontolást feltételez mimikrizálásban nyilatkozik meg. Szám-

talan példát lehetne felemlíteni arra, hogy az ivarzás ösztöne meny-

nyivel hatalmasabb a védekezés ösztönénél.

Látszólag ellene szól e föltevésnek az, hogy a lepkéket a másik

ivar felkeresésében a szaglás, vezeti, hiszen kitn szaglásnak, emellett

minden fajnak meg van a maga jellemz szaga. Ellene látszik bizo-

nyítani az is, hogy ez a jelenség nem fordulhatna oly ritkán el és

a lepkék nem is járnának más virágokra, csak a magukhoz hasonló

színekre. A tapasztalat pedig ezt nem igen igazolja. A fehér vagy

kék lepke bizony nem csak fehér vagy kék virágra száll, hanem
mindenféle színre. Ezek az ellentmondások egy ideig megfejthetet-
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lenné tették elttem a fenti eseteket az ivarzás szempontjából. Végül

egészen lényegtelennek látszó momentumok megfigyelése, meg-

magyarázhatóvá tették ezeket az ellentmondásokat.

Feltnt fenti megfigyeléseimrl, hogy azokat csak a kés dél-

utáni órákban tehettem. Megfigyeltem tehát a lepkék viselkedését a

nap folyamán, mire azt vettem észre, hogy ezek a déleltti ver-

fényes idt táplálék szerzésre használják. A mi végtére-

érthet, de természetes is, hiszen az átéjszakázott lepke elször éh-

ségét vagy szomjúságát igyekszik eloltani. Ekkor a lepke egyáltalán

nem válogat a virágok között szín vagy forma szerint, hanem arra

száll, a melyen legkönnyebben hozzáférhet a nectáriumokhoz. Az is-

valószín, hogy üres gyomor mellett a nemi ösztön szunnyadozik.

Délfelé, a hosszú nyári napokon elbb is, mind gyakrabban látunk

kergetz pillangókat. Az éhség oltva lévén, a forrón tz napsugár

csak a nemi gerjedelmet fokozza. Ilyenkor ingerlleg hat mindaz,

a mi a másik ivarra emlékeztet, tehát fokozottabban fejti ki hatását

a hozzá hasonló szín, forma, szag. Könnyen érthet, hogy a röp-

köd lepke gyakran jut olyan helyekre, melyeken magához, illetleg

a másik ivarhoz hasonló tárgyakat lát és ha most figyelembe vesz-

szük rossz látását, könnyen érthet tévedése is. így barangol a lepke

egész délután, egyes hozzá hasonló helyeken hosszabb ideig tartóz-

kodva, kémleldve is. Másnap a dolog újra és élirl kezddik ki-

vévén, ha a lepke már elvénhedt. Ekkor t. i. az állat már elgyen-

gült, étvágya nincs, érzékszervei tökéletlenül reprodukálják a kül-

világot, az utódokról való gondoskodás ösztöne még fel-fel lobban

(ha párjára nem talált) és ily esetben déleltt is találunk csetl-

botió, téved lepkéket.

Hogy pedig egyes, bizonyos lepkékhez hasonló helyeben na-

gyobb számmal jelennek meg azok, az annak tudható be, hogy ezek

a helyek mintegy csalogatóképen több lepkét tévesztettek meg. Egy-

két lepke jelenléte maga is odavonza a többit, úgy hogy már aztán

a késbbiek nem is tévednek, mikor oda leszállnak. így válnak a

lepkékhez hasonló helyek találka helyekké, melyek az ivarok

egymásra való találásánál segít szerepet játszanak.

Ha ezek az esetek nem is gyakoriak, de nem is ritkák. Hogy
nem gyakoriak annak több, a természeti viszonyokban rejl oka

lehet. A sok közül ennek egyik oka az is lehet, hogy sok lepke

színe nem hasonlít semmiféle tárgyhoz. Viszont azok a dolgok, me-

lyek bizonyos lepkékhez hasoolítanak egyes vidékeken vagy bizo-

nyos idszakban hiányzanak, stb.

Érdekes, hogy meleg tavaszi vagy nyári esk után, különöseni

ha utána kisüt a nap, szintén láttam többször e jelenséget. Ezt annak

lehet betudni, hojy a lepkék illata páratelt levegben sokkal cseké-
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lyebb, mint száraz levegben és igy inkább a látás vezérli a lepké-

ket az ivarok felkeresésében mint a szaglás. Egyébként is feltehet,

hogy a^ ilyen színes állatoknál, melyek a mellett elég jól is látnak,

a színek iránti érzék jól van kifejldve és különösen a másik ivar

«zlne iránt fogékonyak. De minthogy látásuk még sem oly tökéletes,

mint pl. a miénk, könnyen esnek csalódásba.

Nem helyeselhetem azonban e jelenségnek „virágbiológiái mi-

mikri" elnevezését, nem pedig azért, mert ennek a virágbiológiához

vajmi kevés köze van. Ha a lepke rá is száll a hozzá hasonló vi-

rágra vagy virágzatra, ilyenkor azt nemi ösztönétl hajtatva teszi,

mézet nem szív és igy megporzást is legföljebb véletlenül végez.

Leggyakrabban azonban száraz sárga vagy vörös, fehéres levelekre,

esetleg más dolgokra száll, a mi pedig a „virágbiológiái" jelz jogo-

sulatlanságát eléggé okadatolja. Ha a mimikri szót nem akarjuk el-

vetni, akkor ezt a jelenséget találóan ivari mimikr i-nek nevez-

hetjük.

Különfélék.

LepTie és Jiangya küzdelme. — Érdekes küzdelemnek voltam

tanuja 1912 augusztus hó 10-én a trencséni Brezina nev erdben,

a mikor pihenés czéljából lehevertem. A f között sajátságos ugrán-

dozásával q^j Agrotis pronuba var. innuba nev nagy bagolypille

vonta magára figyelmemet. A mint jobban szemügyre vettem a lep-

két, látom, hogy ugrándozása már mind jobban és jobban gyengül
halálvergdés, a melyet mérges szúrásával a rovarvilág állandó úton-

állója és mindenkor támadásra kész rablója, a nagy erdei hangya

okozott, még az utolsó pillanatokban is elkeseredetten harapván ál-

dozatát, melyet ennek ugrándozásai, szárnj^csapkodásai közepette

-sem engedett el. Valóban bámulatra méltó a nagy lepkéhez képest

-elenyész kicsi hangya rettenthetetlen bátorsága és óriási ereje

!

Dr. Pazsiczky Jen.

LepRe a hóviharban. — 1912 november hó 20-án este 6 óra

felé, daczára a srn hulló hónak sétálni mentem a városba, elgon-

dolkozván útközben, hogy bizonj'- most már nyugszik a rovarvilág,

mert ráborította téli fehér szemfedjét a természet ! Mily nagy volt

azonban meglepdésem, midn az egyik ívlámpa körül egy nagyob-

bacska pillét (minden valószínség szerint egy Cheimatohia brumata-t)

iátok röpködni, daczolni az egyre srbben hulló hópelyhekkel,

mintha csak a pillangóval jelképezett nyár kelt volna harczra a rideg

kemény téllel ! A küzdelem azonban ahg lehetett kétséges, a gyönge

pillét mind lejebb és lejebb sodorták a nagy hópelyhek, úrrá tevén

a, telet a napsugaras nyár felett. Dr. Pazsiczky Jen.
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Irodalom.

Reitter, Edmund: Fauna G e r m a n i c a. Die Kafer des Deut-

schen Reiches III. Bánd. Stuttgart 1911 ; 436 p., t. 81-128.

A kiváló szerz gyors eg^miásutánban bocsátja közre Német-

ország bogarait tárgyaló munkáját. A harmadik kötet is, úgy mint

két elódje, azoknak méltó párja. A szerz ebben a kötetben is meg-

mutatta, hogy a számtalanszor feldolgozott és ismertetett csoportok

neki mindig nyújtanak újdonságot és ezeket mindig új csoporto-

sításban, más és más nézpontok mérlegelésével tudja bemutatni.

A III. kötet a Diversicornia és Heieromera hadakat tárgyalja, melyek

közül az elbbit a Glavicornia, Brachymera, HygrojjMli, Sternoxia,

Malacodermata és Teredüia családcsoportokra osztja. Ebben a kötet-

ben is szerz számtalan új nemet, alnémet, fajt és fajváltozatot ír le,

ezek azonban legnagyobbrészt nem németországi eredetek. Újdon-

ságok, a mennyire hamarosan összeírhatok voltak, családok szerint

a következk: Bjjttiridae: Byiurus fumatus ab. &/coZor (Németország)

és ab. obsmrus (Olaszország). Nitidalidaet Oxysirongylm (n. g.)

seriepunctatus (Spanyolország), CrypiarcMj^s (n. g.) binaeva Reitt. stb.

részére, Püyophagiis ferriigmcus ab. adustus (Németország), Strovgylo-

lasius (n. sbg. pro Xenostrovgylus DeyroUei sih.). Ciieujidae : Silvan-

opsis (n. g. pro Süvanus denticolUs & pidlus). Oryptophagidae : Para-

mecosoma melanocepliahim ab. ohscurum (Németország). Fhalacridae:

Stübiis oblongus var. Rauterhergi (Németország). Lathridiidae : Enic-

moderes (n. sbg. pro Lathridius Apfelhexlá Reitt.), Aridionomus (n. sbg.

pro Lathridius nodifer Westw.), Enicmus hrevicornis ab, rufopacus

(Németország), Dienerella (n. sbg. pro Gartodere pilifera Reitt. etc.)

forticostis n. sp, (Araxes), Cartoderema (n. sbg. pro Gartodere elon-

gata & ruficoUis). 3Iycetophagidae : Ulolendus (n. sbg. pro Myceto-

pliaguspiceus sih.) és Galüendus (n. sbg. pro M. fnlvicollis), Colydiidae:

Fleischerella (n. g. pro Langelandio incostata & nitidipenriis), Gerylon

bescidicum (Beszkidek, Liszahora). JEndotnycJiidae : Lycoperdina suc-

cincta ab. rubriciila. Coccinellidae : Paramysia (n. n. j)ro Mysia Muls.

nec Gray), Halyzia 10-guttata ab. M-nigrum (Paskau), H. 14-guttatai

ab. mgro-scutulata. Byrrhidae: Ghrysohyrrhulus (n. g. pro PedilopJio-

rus metallicus 8z rutüans), Tricliobyrrlmlus arragonicus (Arragonia).

Buprestidae : Haplantliaxia (n. sbg. pro Anthaxia cichorii etc), Gorae-

bus lampsanae Bon. ab. azureus és Agrilus lineola Redt. var. Aurora

(Németország). Eucnemidae: Megathambus (n. g. pro Dromaeolus

maronüa), Hypohylis (n. g. pro Hypocoelus Matthiesseni), DirrJiagus:

Hummíeri (Kalabria), Isorhipis melasoides ab. bicolor, Melasis buprestoi-

des ab. semicastaneiis (=== rufipennis Pio 1907). Elateridae: Gorymbiíes

tesselatus ab. virgidatiis (Schwsirz i. l.)^ Selatosomus aeneus ab. subpube-

ruliis et var. bescidicus (Beszkidek), Agriotes obscurus var. lineatoides:
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(Kaukázus), Agriodrnstus (n. sbg". pro Agriotes gallicus etc), Agriotes

acmninatus var. integricollis (Kaukázus, Kis-Azsia), Gardiophorus riib-

ripes var. flavipubens (Dalmáczia), Idolus picipennis ab. Stalilbergi.

Helodidae: Microcara prilositla (Sziczilia). Cantharidae : Aplatopterus

(n. sbg. pro Dichjopiterus riihens), Ganiliaris quadripunctata ab. sulci-

cornis és ab. nudipennis (Kaukázus), Dolichosomina (n. g. pro Psilo-

ilirix femoralis) A Malthinini nemzetséget még Ganglbauer dolgozta

fel, a hímek potrohvégének jellemz alakulását jó képekben mutat-

ván be. Ganglbauer a következ új AlaUJiodes- alakokat írta le ebben

a munkában : M. mysiicus forma megalophtlialmus (Dél-Francziaország,

Tengeri Alpok, Toszkána), guttifer ab. giittegenus (Európa), spreius ab.

guttulifcr (Dél-Európa), spaihifer forma mionopsis (Olaszország)
;

végül kimutatja, hogy a M. Serbotae Petm (Déli Kárpátok) a M. tri-

furcaiii.s var. atrcunentarius nsténye. Tenebrionidae : Eledonoprms

(n. g. pro Boletophagus armaius). Alleculidae: Isomira sanguinicollis

(Szirla). 3Ielandryidae : Xylita buprestoides ab. lividipennis, Ospluja

bipiinotata ab. mgrodavaius és ab. Vierili. Mordellidae: Mordella

ornatopallida (? Kaukázus vagy ? Horvátország), Mordellislena semi-

ferruginea (Trencsén) és singularis (Uralsk), Ánaspis Aliaronii (Jeru-

zsálem). Pyrochroidae : Pyrochroella (n. sbg. pro PijrocJiroa pectini-

cornis). BIeloidae: a Meloii nemben szerz a következ új alnemeket

állítja fel : Mesomeloe\ Chiromeloe, Lampromeloe, Lasiomeloé, Meloegonius,

Tapliroineloé, Coelomeloe, Physomeloe, Listromeloe, Micromeloe, Meloii-

nellus, Eiirymeloe és TricJiomeloe. Zonitis flava ab. atripes (Arragonia).

Anthicidae: Anthicus sellatus ab. subfumosus. Oedemeridae : Oncome-

rella (n. sbg. pro Oncomera marmorata)^ IscJinomera opacocoerulea

(Kaukázus, Perzsia), Anoncodes riifiventris var. 9 UmbicolUs, A. fulvi-

collis ab. mollis, Oedemera virescens ab. subazurescens. Pythidae : Sal-

pingellus (n. sbg. pro Spliaeriesies atei' et Reyi)^ Myders articulatus

(Kaukázus, Örményország). Mint Magyarországon is elforduló fajt

említi a szerz a Dirrliagus Emgei Rouo.-t, mely adat faunánkat gya-

rapítja. A színes táblák úgy mint az elz kötetekben jól sikerültek,

az egyes képek nagyon jók. A nyomdai kiállítás is kifogástalannak

mondható. A kötet ára nagyon is olcsó, mert árát 8 márkában állapí-

tották meg. Csíki.

Schaufuss, Camillo : C. G. Calwers Káferbuch. Naturge-

schichte der Káfer Europas. Sechste, völlig umgearbeitete

Auflage. Stuttgart (E. ScHWEizERBART'sche Verlagsbuch-

handlung, Nagele & Dr. Sproesser) 1912, Lief. 21—2S

(p. 689-880).

Folytatólagosan ennek a népszer bogarászati munkának a

múlt év folyamán megjelent 3 füzetét óhajtom ezúttal olvasóinknak
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a Lymexylonidae, Bosirychidae, Lyctidae^ Flinidae, Anohiidae, Oedemeri-

dae, Pyihidae, Pyrochroidae, Anthicidae, Meloidae, RhipipTioridae, Mor-

dellidae, Melandryidae, Lagriidae, AUeculidae, Tenebrionidae és Ceramhy-

cidae családokat tárgyalja, époly alakban és terjedelemben mint az

eddig megjelent és ismertetteket. Kiváló gondot fordított szerz a

családok jellemzésére és a biológiai viszonyok ismertelésére. Mind-

egyik füzet mellékleteként 1— 1 színes tábla jelent meg (41—43.),

melyek ormányos bogarak képét mutatják be és elég jól sikerültek-

nek mondhatók. Az 52 ívnyire tervezett munka mintegy 75 ívnyi

lesz és így a kiadó a hirdetett 24 füzet helyett 26 füzetet kénytelen

adni, a mi a munka csekély áremelését vonja maga után. A munka,

melynek ára a befejezés után jóval magasabb lesz, nemcsak a kez-

dknek, hanem az elrehaladottabb gyjtnek is hasznos segéd-

könyve lesz. Egy-egy füzet elfizetési ára 1 márka. Csíki.
*

Holdhaus, K.: Monographie der paláarktischen Ar-
ten der ColeopterengattungMicrolestes.
(Denkschr. math.-naturw. Klasse Kaisl. Akademie Wis-

, senschaft. Wien. LXXXVIII, 1912, p. 477—540, mit 32

Textfiguren).

A futóbogarakhoz tartozó Microlestes-nQva. fajait eddig a külön-

böz szerzk más és más értelemben fogták fel és tárgyalták. Szerz
alapos tanulmány tárgj^-ává tette a palearktikus fajokat és különösen

azok ivarszerveit vizsgálta meg, hogy a nagyságban és sokszor szín-

ben is eltér alakok hovatartozását megállapíthassa. A fajok külön-

választása ezek alapján sikerült is. Miután szerz úgy a hím- mint

nivarszerveket részletesen ismerteti, inkább küls bélyegek alapján

összeállított meghatározókulcsot ad, majd részletesen leírja a 29

palearktikus fajt, melyek között néhány új is van. A faunánk is sza-

porodik két fajjal, a mennyiben a herczegovinai Mostarsko blato-ról

a M. Seladon Holdh. és a Fert-tó vidékérl a M. Scliröderi Holdh.

fajokat mutatja ki, viszont azonban törlend a M. cordatulus Reitt.

(lásd: Rovartani Lapok, XIX, 1912, p. 117), mely szerz szerint a

M. maurus Stürm nev fajjal azonos. A tanulmányt a fajok rendsze-

res felsorolása, majd származástani, állatföldrajzi és rendszertani

jegyzetek zárják be. Csíki.
*

Müller, Dr. Josef: U o b e r z w e i n e u e D u n k e 1 k á f e r (Te-

nebrionidae) von der Insel Pelagosa. (Ent.

Blatt. Vm, 1912, p. 289-291).

Szerz meghatározásra kapott Langhoffer Ágost zágrábi egye-

temi tanártól néhán}^ bogarat a dalmácziai Pelagosa szigetrl, hol
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azokat Babig zágrábi múzeumi r gyjtötte. Ezek között volt két új

Tenebrionida is, melyeket szerz Stenosis hrentlioides subsp. pelago-

-sana és Pimelia rugulosa subsp. pelagosana név alatt írt le. Csíki.

*

HeiTcertinger, Franz .-Skizzen zur Systematik und N-
mén klatur der paláarktischen Haltici-
n e n. fEnt. Blatt. VIII, 1912, p. 291—297).

Szerz czikkében a Longitarsus piciceps auct. nec Steph. és L.

senecionis Bris. nec Bach nev levélbolhákkal foglalkozik. Kimutatja,

hogy a L. piciceps Steph, a L. melanoceplialus Deg. szinonimája és

így a L. piciceps auct. részére a Brisouti nevet vezeti be. A L. Bri-

souii elfordul Francziaországban, Korzika szigetén, Dél-Olaszország-

ban, Dalmácziában és Kis-Azsiában. A BRisouT-féle L. senecionis

(1864) szintén nem maradhat meg, mert van két régebbi L. senecionis

is és pedig az egyiket Motschulsky (1851), a másikat Bach (1856)

irta le, mely utóbbiak különben a L. suturellus Duft. (1825) szinoni-

máinak veendk és igj fenti faj az új L. Ganglbaueri nevet kapta.

A L. Ganglbaueri elfordul Angol-, Franczia- és Németországban,

Ausztriában, Magyarországon és Horvátországban. Mindkét fajról

szerz pontos leírást is nyújt. Csiia.
*

Papé, Dr. C .-Notiz über die CerambycidenderUm-
gegend von Westerheim (Hohe Tatra).

(Ent. Blatt. VIII, 1912, p. 316—317).

Szerz felsorolja azokat a czinczéreket, melyeket június végé-

tl július elejéig a Magas Tátrában, Tátra-Széplak környékén 1000

—

1700 m. magasságban gyjtött. Ezek kivétel nélkül a fenj'-vesek

jellemz és közönséges fajaihoz tartoznak. Csíki.

*

JRebel, Dr. H.: Die Lepidopterenfauna von Herku-
lesbad und Orsova. Eine zoogeographische Stu-

die. (Annalen k. k. Naturhist. Hofmuseums. Wien, XXV,
1911, p. 253—430. Mit 1 Tafel und 17 Textfiguren).

Szerz, hogy a balkáni államokról irott lepkészeti tanulmányai-

nak közlését folytathassa, szükségesnek találta az annyiszor és annyi

gyjt által meglátogatott Herkulesfrd vagy a mint régebben ál-

talánosan nevezték : Mehádia lepkefaunáját tanulmányozni és ismer-

tetni, hogy sok állatföldrajzi probléma magyarázatát megadhassa.

Ezen czélból két ízben maga járt e vidéken és Orsován, melynek

terletét szintén bevonta munkájának keretébe, hogy saját szemlél-

désbl is megismerhesse azt. Az adatok összeállításánál többen jöt-

tek szerz segítségére, így els sorban Dr. Fischer Herminiusz és



26

Rothschild Walter báró, továbbá Leonhard Ottó, a kik anyagukat

és jegyzeteiket bocsátották rendelkezésére, betekintést nyert a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum gyjteményébe, azonkívül Schmidt Antal

rendelkezésére bocsátotta a herkulesfiirdi faunára vonatkozó jegy-

zeteit is. Egyes adatok közlésével azonkívül még többen segítették.

A munka általános i észének els fejezete a terület leírását,

földtani alakulatát, éghajlati és növénytani viszonyainak ismertetését

nyújtja. A második fejezet a fauna jellemzését adja, melyben mint a

vidék egyedüli endemikus fajait a Semasia anserana és Biicadatrix

meJiadiensis-t említi, balkáni faj már 12, keleli (pontu>i) faj 81, illet-

leg ha hozzávesszük a pontusi eredet, de messzebb elterjedt fajokat

is, 489 faj, déloroszországi steppe-faj 3, mediterrán és szubtropikus

faj 41, havasi 18, szibiriai fxj 524, eademikus európai 49 és isme-

retlen származású faj 96 fordul el FIrrkulesfürd és Orsova vidékén.

A harmadik fejezet röviden a bánsági alpoknak néhány balkáni és

pontusi alakkal való benépesítésének kérdésével foglalkozik. A 4-

fejezet a vidék lepkészeti kikutatásának történetét adja, melyben

mint talán az els kutató nevével, a drezdai gróf HoFMANNSEGG-el

találkozunk, t késbb Kollár, Dahl, Stentz, Frivaldszky Imre és

János, S'acher, Mann, Pável, Viertl, Bohatsch, Schibferer, Aigner,

Rothschild, Schmidt, Hedemann, Hirschke, Fischer, Uhryk, Asznbr,

Jones, Rosa, Sheldon, Fountainb, Pártos, Czeicelius, Hilf, Prall és

Pfitzner követi. Orsova vidéké a fleg Habetin és Reichl gyj-
töttek. A tüzetes részt a forrásmunkák és gyjtések felsorolása, va-

lamint a termhelyek részletezése vezeti be, majd a Herkulesfrd
és Orsova vidékén elforduló lepkék rendszeres felsorolása követi.

Ebben 1237 lepkefajt sorol fel, melyhez még számos fajváltozat és

eltérés járul. Ez a hely nem engedi meg, hogy ezt a felsorolást

részletesen ismertessük, azért csak a faunánkra új lepkéket soroljuk

fel, megemlítvén, hogy a riikább és jellemz alakok 37 szövegközti

és egy fekete táblán képben is bemutatnak. A faunára újak a kö-

vetkezki : P ap ili o Podalirius var. elongata Verity (Orsován is).

Macimon ab. rufopunctaia Wheel,, Parnassius Mnemosyne ab.

intacta Krul., eih.venetus Wagn., ab. arcuaía Hirschke, Aporia
crataegi ab. melana Tutt, P i eris rapae ab. flavescens Röb., ab. flavida

Peters., Manni ab. Rossi Stef., Colias HyaU ab. unimaculaia Tutt,

ab. obsoleta Tutt, ab. paliida Tutt, Edusa ab. Faillae Stef , Ap atur a

Ilia a,h. metis Tr. (? Mehádia vagy Szerémség), Limenitis popuU
ab. defasciata Schultz, Neptis aceris ab. Fischeri Rebel (erre az

új változatra a széles fehér rajzolat jellemz ; t. 7, f. 10), P y r a m e i s

^ A felsoroltak miud Herkulesfürdrl valók, lia máshonnan valók

ezt külön megjelöltem. .
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Atalanta ab. fracta Tutt, Polygonia c-alhum ab. variegata Tutt,

31 e l i t a e a Cinxia ab. palUcla Tutt, ab. fiilla Quens. (az ab. inter-

meclia Sheldox valószínleg összeesik az ab. Horváthi AiGNER-rel),

Phoebe ab. caucasia Stgr. (Orsova), Atlialia ab. virgata Tutt, J. r-

gy nn i s Dapline ab. rádiósa Mayer, S aty r u s Seniele ab. suffusá

Tutt, Pararge Maera ab. ínops Fuchs, Apliantopus Hyperan-

iluis ab. lanceolata Shipp., Epinephele Jurtina ab. pallcns Th. Mieg.,

C en ny mplia Ipliis var. carpaihica Horm. (Orsova: Gribica),

Calloplirys ruhi ab. caecus Geoffr., Lycaena Astrarche ab.

mZíVZa Bell., Icarus ab. pallida Tutt, Corydon ab. alhicincta Tutt,

Cyllarus ab. latimnrgo Courv. et var, liigens Carad., J.Wo7i ab. Jasil-

koicskii HoPviL, Hesperia Alveus var. ? numida Oberth., malvae ab.

mcdvoides ELv^^ & Edw., Thanaos Tages ab. unicolor Frr., S ni e-

rintlius quercus ab. brunnescens Rbl., Dili na tiliae ab. brunnea

Bárt., ab. bipundata Clark, sb. suffusa Clark, Hyloicus pinaslri

ab. íypica-virgata Tutt, Deilephila eupTiorbiae ab. suffusa Tutt,

X «/ wi anthr i a dispar ab. disparina Muell., ab. bordigalensis Mab
,

cneri a terebinthi Frr., M ala c o s o m a neustria ab. j;?/ri Se, ab.

rufa-unicolor Tutt, ab. virgata Tutt, Gastropacha quercifolia ab.

pallida Steph., ab. obsoleta Tutt, Graniopliora ligustri ab. Snnde-

valli Lámpa, Agrotis fimbria ab. rzí/a Tutt, ab. brunnea Tutt, ab.

r/rescens Tutt, ab. solani Tutt, pronuha ab. brunnea Tutt, ab. )•;//"«

Tutt, comes ab. interposita Hb., triangidum ab. sigma Hb., c-nigrum ab.

j'O.sí'tt Tutt, primuláé ab. confi.ua Tr., forcipala ab. nigrescens Höfx.,

< I damaiionis ab obsoleta Tutt, j^raecox ab., jjraecej;^ Hb., Charaeas
graminis ab. albipundata Lámpa, Dianthoecia carpopliaga var.

carpop>liila Dup., S r ?/ o j; /? í Z a a/í/ae ab. degener Esp., D ilob a coeru-

leocepliala ab. separata Schultz, Dasypolia Templi Thbg , Poly-
phaenis serícata ab. mediolucens Fuchs, Trachea airiplids ab.

similis Stgr., Dicycla Oo ab. ferruginago Hb., Calymnia diffinis-

ab. confinis HS., trapezina ab. grisea Tutt, ab. odirea Tutt, ab. r^í/a

Tutt, Cucullia santonici var. odoraia Gn., Acontia ludda ab.

Z?íí7e?i5 Alph., Catocala nympliagoga ab. imolia Led., ab. aniliradta

Mieg., Toxocampa craecae ab. perstrigata Rebel (t. 7, fig. 9),

.fi c i cZ ft Z i a deversaria ab. laureata Fuchs, aversata ab. effuscata Galy.,

Lar enti a pomoeraria ab. aestiva Puchs^ silaceata ab. deflavaia Stgr
,

Tephr cly s ti a silenicolata Mab., spissiUneata Metzn., Crocal-
lis iusciaria ab. virgata Rebel (t. 7, fig. 11), Hibernia bajária ab.

sorditaria Hb., defoliaria ab. brunnescens Rbl., ab. Holmgreni Lámpa,

Boartnia consortaria ab. grisearia Bárt., Ematurga atomaria

var. orientaria Stgr, B u p a l u s piniarius oh. anomalarius Huene, ab.

nigricarius Backh., Syntomis Pliegea ab. seminigra Spul. (Orsova),

5jj il s m a lutea ab. fasciata TuGw, P ar a s e m i a plantagvnis ab.-
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.Í7iterruptaScH.xw., Callimorpha quadrq)inictaría ab. medionigra

Spul. (fig".)? C s cini a striata ab. intermedia Spul., 21 il t o c hri s t a

miniata ab. fasciata Rbl., L i t /< o s i a sororcula ab. jjlumbea Rebel

(t. Vn, f. 2.), Zygaena Ej^Trialtes ab. atritella Hirschke, carniolica

ab. dichroma Hirschke. C o c li l i o d o n Umacodes ab. Umax Bkh., ab.

biifo F., Ex)}tesiia tephrinella Led. (Orsova), Euzopliera higella

Z., S^J ]j clial c i a Ghilianü Stgr. (Orsova, Horvátország), D i o-

ryctria sjjlendidella HS , Acr ob a si s glaucella Stgr. (Orsova),

Fallouella Rag., S te m m a t o p Ti o r a combustalis FR , S c o p a r i a

laetella Z., Aludta malacodacíyla Z. (Orsova), Orneodes desmo-

dactyla var. major Rebel, Lozopera tornella Wlsgh., Oletlireu-
t e s ohlongana ab. adelana Rbl. (Domogled, Orsova), P o I y chr o si s

iicinctana Dup., S te ammer da m i a alpicella HS., An a c a m p s is

nigritella Z., halcanica Rbl. (Orsova), E li i n o sia flavella Dup. (Her-

kulesfürd, Orsova), Aplota palpella Hw. (Szlavonországban is:

Garcin), AJ ab o ni a Kindermanni HS. (t. 7. f. 17; elfordul a Czd-
völgyben is Szeben vármegj'^ében), B o rk li a u s e n i a Borlilmiiseni

Z., Scytliris apicistrigella Stgr. (Orsova), ElacJiista Martini

'HoEM., Graciliaria Hauderi Rbl. (Orsova), Op) o ste g a spatulella

HS. (Orsova), So Jen obi a pineti Z., Tinea angusiipennis HS. (Or-

sova). — Ezek szerint faunánkat 30 faj. 8 variétás és 93 aberráczió

gazdagítja. A fényképfelvételek után készült fekete táblán 17 lepke

képét találjuk, a képek egy része azonban nagyon gyenge, azokról

a lepkét felismerni aligha lesz lehetséges. A különben nagy szorga-

lommal összeállított munkában lepkászeink sok érdekes adatra, meg-

jegyzésre fognak találni. Csíki.

Hothschild, Báron X. Charles : Beitrag zur Lepidopte-
renfauna der Mezség. (Verh. u. Mitt. vSieben-

bürg. Yereins f. Xaturw. Hermannstadt. LXH, 1912, p.

1—32, mit 7 Textfiguren).

Szerz féltvén a lepkészeti szempontból kevéssé ismert Mez-
ségnek a tavak és álló vizek lecsapolása és a kultúra terjedése foly-

tán való hamaros megváltozását, ügj^es gyjtt küldött Predota Ká-

roly személyében erre a vidékre. Predota április közepétl julias

közepéig gyjtött a Mezségben, a hol állandó tanyájául Búza köz-

ségét választotta és innen rendezte kirándulásait Budatelke, Czege,

Feketelak, Göcz, Szt.-Gothárd, Katona, Maros-Ludas, Melegföldvár,

Mezkók, Mezszengyei, Meztóhát, Szászzsombor, Szurduk és Mez-
sámsond környékére. A gyjtött fajok és fajváltozatok száma 720,

melyek közül több faunánkra is új van. A meghatározást kevés ki-

vétellel Dr. Rebel végezte. Faunánkat a következ lepkék gazdagít-

ják : Melitaea Aurelia ab. Charloita Rebel íezt az új eltérést május
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30-án Szurdukon gyjtötték ; nevét Wertheimstein Sarolta után

nyerte ; az ábrák a lepkét felülrl és alulról mutatják be), *Pararge

Maera var. silymbria Frust. (Noszoly, V. 12, $), Hesperia crihrellum

Ev. (Búza IV. 30—V. 12, Noszoly V. 2, Melegföldvár V. 17, Szurduk

V. 20 ; a lepke legelkön Spiraea filipendidae-n ül ; a képek a lepkét

felülrl és alulról mutatják be), Tajnnostola Bondii Knaggs (Tóhát VI.

14), Acidalia incanata ab. seminigra Rebel (Búza V. 25; ábrával),

Ortholitha subvicinaria Stgr. (Melegföldvár IV. 29 ; összehasonlításul

ennek a fajnak és a közeli rokon 0. vicinaria Dup. képét közli a

szerz), *Sarroiliripus Révayana ab. ilicana F. (Melegföldvár, VII. 14),

Acalla lubricana Mn. (Noszoly), Cnepjliasia sinuana Stph. (Sámsond

VI. 20—23), Concliylis moribunda Stgr. (Katona, Feketelak, Zsombor,

Búza), *Prays Curtisellus Don. ab. rustica Hw. (Mezsámsond VI. 21),

Aristoielia ProliasJcaella Rbl. (Búza V. 7— 13, Tóhát VI. 12), Scythris

obscurella S. nov. ab. flavidorsella Rebel (Búza VI. 3, Szurduk V. 28),

*CoJeopliora cornuta Stt. (Büdatelke V. 29), *Wockeella Z. (Noszoly

VI. 3), *caelebipenella Z. (Tóhát VI. 13, Sámsond. VII. 25), Gracüaria

gradatella HS. (Mezsámsond VI. 24), *Orníx scoticella Stt. (Zsombor

V. 9), Bucculairix rhaniniella HS. (Mezsámsond VI. 21, 27), *Adela

fibulella F. ab. immaculata Wck. (Búza V. 7). — Rothschild gyjtje
a mint látjuk elég szép eredménynyel gyjtött a Mezségben, ámbár
gyjtésébl sok jellemz állat hiányzik. A czikk összeállítása nem
történt elég gonddal, sok a sajtó- és íráshiba, az egyes fajokhoz

ajkalmazott megjegyzések sem mindig megfelelek. így „Neu fr
Ungarn"-nal jeleztettek a következ, faunánkból már rég kimutatott

fajok : Salebria adelpliella F., Concliylis atricapiitana Stph , Olethreutes-

bifasciana Hw., Lita Moritzella Hb,, YpsolopJius limoseUiis Schlg. és

Phaulernis dentella Z., viszont a faunára tényleg újaknál ez a meg-

jegyzés hiányzik, ezeket fenti ismertetésben *-gal jelöltem meg.

Csrci.

Társulati ügyek.

A,„3Iagyar Entoniologiai Társaság" 17. ülése 1912 deczeni-

her Jió 21-én. — Mocsáry Sándor elnök üdvözölvén a megjelent

tagokat és vendégeket, majd „Bogarászati élményeim" czím eladá-

sát tartja meg, melyet a jelenlévk nagy érdekldéssel hallgattak,.

(Teljes terjedelmében közölni fogjuk). Utána Dr. Horváth Géza be-

mutatja ScHMiDT ÁNTAL-nak „Az Oxytrypia orbiculosa fejldéstörté-

nete" czím czikkéhez készült és kitnen sikerit színes táblát,

röviden ismertetvén a lepke fejldésének egyes részleteit. — Csíki

Ern titkár ennek kapcsán jelenti, hogy Dr. Horváth Géza szíves

volt a táblának reprodukálását a Rovartani Lapok részére is meg-
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engedni és így ez Schmidt folyóiratunkbán megjelenend czikkének

illusztrálására is fog szolgálni, a miért e helyen is köszönetét fejezi

ki. Az eladások befejeztével Diószeghy László festmvész tagtár-

sunk által adománj^ozott tájkép kisorsolása következett, A képet al-

elnökünk Jablonowski József nyerte meg, a sorsolás pedig társasá-

gunknak 112 koronát jövedelmezett. Végül az ülés hálás köszönetét

fejezte ki Diószeghy László nak a szép adományért.

Választmányi ülés 1912 deczemlter 21-én. — Új .tagokúi meg-

választattak : Boócz Irma (Budapest), Csíki Ernöné (Budapest), Deubel

Frigyes (Brassó), Dr. Horváth Gézáné (Budapest), Dr. Mihók Ern
(Budapest), Dr. Pasteiner Gyula (Budapest) és Taupert Alfréd

(Szabadka).

„A Magyar Entomologiai Társaság" 18. ülése 1913 januárius
18-án. — Mocsáry Sándor elnök megnyitván az ülést Csíki Ern
„Hazai vonatkozású újabb rovartani irodalom ismertetése" czira

eladásában Rebel Herkulesfürd és Orsova és Rothschild mez-
ségi lepkészeti közleményeit ismerteti (lásd jelen füzet irodalmi ro-

vatát). — Mihók Ottó „Az Anophthalmus Scopolii alakjairól" czím
eladásában ennek a fajnak horvátországi fajtáiról beszél és helja^e-

igazítja WiNKLER bécsi bogarásznak e tárgyról irott tanulmányának

némely állítását. — Dr. Szilády Zoltán „A bögöly-félékrl" tartott

eladást, melyben ezeknek a legyeknek rendszertani, morfológiai és

biológiai viszonj^ait ismerteti, majd néhány jellemz és új fajunknak

kitnen sikerült festett képiét mutatja be.

Yálasztmányi ülés 1913 januárius 18-án. — A választmány

a február 15-én tartandó közgylés elkészítésével foglalkozott. Az
alapszabályok értelmében a választmányi tagok közül kisorsoltattak

:

DiENER Hugó, Kuthy Dezs, Mihók Ottó és Dr. Vángel Jen. Tit-

kár jelenti, hogy Szépligeti Gyz alelnök hivatkozással betegségére,

tisztségérl lemondott, a mit a választmány sajnálattal tudomásul

vesz. Ezekután a választmány a közgylésen való megválasztásra a

lelép elnöki, 1 alelnöki és 5 választmányi tagsági helyre elvégzi a

jelölést.

Felkérjük azon tisztelt tagtársainkat a kik

tagöijukkal még tidtrálékban uannak, hogy
azt mielbb a pénztáros czímére bekülöjék.
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S. 1. — Dr. K. Kertész : W a s f ü r I n s e k t e n d i e n e n

den kalifornischen Indianern zur Xahrung? —
Yerfasser behandelt dieses Thema nach den Arbeiten von J. M.

Aldrich (The Biology of somé ^vestern Species of the Dipterous

genus Ephydra. — Larvae of a Saturniid Mooth iised as Food hj
Californian Indiaus. — Fiies of the Leptid genus Atherix used as

Food by Californian Indians. — 1912).

S. 5. — B. Bodnár : Die Coccinelliden von Hód-
mezvásárhely. — Verfasser charakterisiert die Umgebung
der Stadt Hódmezvásárhely, derén Fauna sonst ganz derjenigen

des Alföld entspricht, nur die beidé Flüsse (Tisza und Maros) brin-

gen zuweilen fremde Elemente. Dann werden sámmtliche beobachte-

ten Coccinelliden aufgezahlt, zusammen ll3 Arten und Aberrationen.

S. 11 .
— F. FUlich : Abschied vom Jahre 1912.— Nach

Schilderang der í'ast das ganze Jahr andauernden misslichen Witte-

rungsverhaltaisse und der dadurch schádlich beeinílussten Yegeta-

tion, zfihlt Verfasser einige in diesem Jahre vermisste Insektenarten

auf und konstatiert, dass das verflossene Jahr selbst unter den letzten

sechs, keiuesT^'egs üppig zu nennenden Jahren das schlechteste war.

In grosser Menge traten heuer bei Simontornya auf: Aporia crataegi

L., Lytta vesicatoria L. auf Flieder, Rlnjncolus ciiUnaris Germ. in einer

Kammer, dann die Fiiege Acidia heraclei L. auf Flieder, schüesslich

an Pseudoneuropteroiden : Cloeon dipterum L. im AVohnhause und
Palingenía longicauda Ol., welche in subimaginalcm Stádium Aufang
Juni dem Sió-Kanál entstieg. . An den Zimmerfensterscheiben fing

Verfasser alljahrlich eine ganze Menge guter Insektenarten, von

denen er einige erwahnt. Zum Schluss referiert er über das Resultat

seines mehrere Jahre hindurch betriebenen Hemipterenfanges, Avobei

er von den 127 von Dr. C Horváth vor 20 Jahren dortselbst erbeu-

teten selteneren Hemi|)terenarten zTvar blos 26 Arten fangen konnte,

hingegen fand er 61 solche Arten, die vorher von dórt nicht bekannt
waren. Da von diesen mehrere zur Zeit haufige Tiere- sind, vor 2

Jahrzehnten hingegen fehlten, folgert er daraus, dass seine Daten
zugleich einen Beitrag zur geograpliischen Verschiebung der Arten
liefern.

S. 14. — E. Csilci : X e u e K á f e r-V arietát aus der
Tátra. — Die lateinische Diagnose der Xeuheit siehe im ungari-

schen Text,
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S. 15. — JE. Bokor : Die Oncsászaer Höhle. — Ver-

fasser schüdert in erzáhlender Weise zuerst die Umgebung, dann

das Innere der Höhle selbst, welche von den dortigen Rumánen die

„Drachenhölile" genannt wird. In derselben lebt an und unter den

Steinen, sowie an und unter den Knochen des Höhlenbáren Pholeuon

angusticolle Hampe. Anoplitlialmus ^vurde in der Höhle bis jetzt keiner

gefangen.

S. 17. — J. Fehér : Die Insekte n-M i ra i k r y v o m g e-

schlechtlichen Standpunkt. I. — Verfasser záhlt seine

Beobachtungen auf "wo die Farbe der Pflanzen oder anderer Gegen-

stande die Lepidopteren in den spáten Xachmittagsstunden in Anzahl

anziehí, wobei diese Stellen gleich gute Redenzvouspliitze werden.

Hier kann alsó nicht von einer Anpassung die Rede sein, sondern

nur das schlechte Auge der Lepidopteren suclit darin die gleichge-

fárbten Lebensgefáhrten.

Kleine 3Iitteilungen.

S. 21 .
— Dr. J. Pazsiczky : K a m p f z av i s c h e n S c h m e t-

t 6 r 1 i n g und A m e i s e. — Verfasser war Augenzeuge eines

interessauten Kampfes. Eine grosse Waldameise hatte eine Agroiis

pronuba var. innuba angegriffen und durch ihre Bisse immer mehr

geschwácht, den Schmetterling nicht mehr auslassend.

S. 21. — Df. tT. Pazsiczky : Schmetterling im Schnee-
s t u r m. — Am 20, November Abends 6 ühr ílog trotzt der dicht

fallenden Schneeflocken Cheimatohia brumata an eine Bogenlarape.

Der Schmetterling T\-urde aber bald vom Schnee heruntergedrückt.

Ziiteratur.

S. 22. — E. Csiki bespricht Reitter's Fauna Gerraanica Bánd
III, die Lieferungen 21—23 von Schaufüss-Calwer : Káferbuch und
Arbeiten von Holdhaus, Müller, Heikertinger, Papé, Rebel und

ROTHSCfflLD.

TereinsangelegenJieiten.

S. 29. — Sitzung der Ungarischen Entomologischen Gesellschaft

am 17. Dezember 1912. — Vorsitzenden A. Mocsáry sprach über

„Aus meinen Erlebnissen als Sammler". (AVird in einer spáteren

Nummer erscheinen.) — Dr. G. Horváth zeigt die Tafel zu ScH>m)T's

Arbeit über Oxytrypia orbiculosa, welche auch als Beilage dieser

Zeitschrift erscheinen wird. — Das vom Mitglied ]\Ialer L. Diqszeghv

gesiDendete Gemalde wurde verlost und erbrachte der Gesellschaft

zur Yermehrung ihres Kapitals 112 Kronen.
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HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XX. KÖTET. 1913 MÁRCZIUS-JUNIUS 3-6. FÜZET.

Az Oxytrypia orbiculosa Esp. fejldési

és elterjedési viszonyai.

Irta : Schmidt Antal.

(I. tábla).

Az összes állatcsoportok, így a Lepidopterák rendjének rend-

szerbe foglalásánál is természetes rendszer felállítása volt

a fczél, a rendszert alkotó egyes fajok vérrokonságának megállapí-

tásávaL De minden igyekezet ellenére napjainkig még nem sikerült

e czélt elérni, úgyannyira, hogy a jelenleg összetartozóknak feltünte-

tett csoportok alkotó részei : a fajok, behatóbb vizsgálódások után

bizonyára még többször fogják helyüket változtatni, míg az ket
rokonsági kötelékeik alapján megillet helyüket csak megközelítleg

is elfoglalhatják.

Ennek ketts oka van. Az egyik az, hogy a leíró állattan, a

szisztematika kiindulópontja, csaknem mindig mesterséges.
Ugyanis a rendszertanban a törzsfaj (typus) a legelször leírt alakra

vonatkozik, ha a különös véletlen folytán mindjárt valamely fajvál-

tozat vagy ritka fajeltérés került is kézre. Ezzel szemben biológiai

értelemben azt nevezzük törzsfajnak, melyrl feltesszük, hogy leg-

inkább megrizte az eredeti, a törzsfejldésileg legsibb faji bélye-

geket. A másik ok pedig a faj fogalmának még mindezideig úgy-

szólván megoldatlan problémája.

A mint az állattan történetébl tudjuk, Aristoteles [20]

még nem írta körül e fogalmat, hanem minden kisebb cso-

portot hol „nem", hol „faj" (genos és eidos) kifejezéssel jelölt

meg. A XVII. században John RAY-nak [28] köszönhetjük a faj-

fogalom els pontos meghatározását. Ray megfigyelte, hogy a növé-

nyek magvaiból új növények fejldnek, melyek az anyanövényhez

hasonlók. E körülményt használta fel mint jellegzetes bélyeget az

összetartozás vagy különbözség megállapításánál. Ray a faj fogal-

mát a következképen formulázta : „Egy fajbeliek azok az egyének,

Rovartani Lapok. XX. 3—6. (1913. IV. 2n).
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a melyek közös szülktl származnak, illetleg oh' mértékben hason-

lítanak egymáshoz, mint a közös szülktl származottak". (Extz [10]),

LixxÉ [19] is ugyanebbl az alapból indul ki, csakhogy a fajok

állandóságát hirdet tanának felállításával e fogalom határozottan

kimon'dott dogmatikus formát öltött.

Ez a felfogás a tudományos rovartannal foglalkozók nagyobb

részét jó ideig csak a fajok gyjtésére és összeszámolására vezette.

A fczél volt az alakok sokaságát áttekintheten úgy csoportosítani,

hogy a régi formákat azonnal fel lehessen ismerni és az újakat

besorolni, vagyis a fajok meghatározása. Ebben merült ki minden

tudományos törekvés. Az él rovart a kutatók alig, vagy egyáltalá-

ban nem vették figyelembe.

ScHLEiDEx-nek a sejtelmélet feltalálójának az érdeme, hogy a

kutatás irányát megváltoztatta, a mennyiben hirdette elször, hogy

a természettudósnak nemcsak az a czélja, hogy minél nagyobb

anj-agot gyjtsön össze, hanem hogy a természet alkotásainak egy-

úttal értelmezje is legyen (Méhely [21]).

Majd a mióta La^iarck [18] és Daevix [4—6] tanai megdöntötték a

fajok állandóságáról szóló nézeteket, a fajok keletkezésének problé-

mája várit a vizsgálódás czélpontjává és csakhamar kitnt, hogy az

idk folyamán felszaporodott anyag tömege, a rokon fajok, varietások,

földrajzi fajták és klimatikus változatok elhomátyosították a LixxÉ-tl

felvett typikus fajnak, a törzsfajnak fogalmát. Kitnt továbbá, hogy
a morfológiai bélyegek lehet legmesszebb men megegj^ezése még
nem elég bizonyíték az egyének faji összetartozására vonatkozólag,

mert hiszen mint ismeretes, néha még egy és ugyanazon faj hímjei

és nstényei nagyon eltérnek egymástól, másrészt meg egészen

különböz fajok külsjükben annyira megegj'ezk, hogy ezeket néha
csak az ivarszervek szerkezetében rejl különbségek alapján tudjuk

egymástól megkülönböztetni.

A tisztán morfológiai alapon való osztályozás hasonló ahoz,

a mikor pl. az ásványokat tisztán csak a küls kinézésük (formájuk)

alapján akarnók rendszerbe foglalni, tekintet nélkül chémiai össze-

tételkre. (JORDAX [14]).

Mindezekbl kifolyólag léfiett azután eltérbe a biológiai irány.

Ugyan már a legrégibb korban, így ARisTOXELEs-nél is találunk nem
egy igen értékes biológiai adatot, de különösen Reaumur [29] és Rösel
Tox RosEXHOF [30] szcrcztek kiváló érdemeket nemcsak azáltal, hogy
a rovarok életmódját és fejldését tanulmányozták, hanem azért is,

mert széles körben felkeltették az érdekldést a rovarok biológiájá-

nak pontosabb megfigyelésére.

A biológiai kutatásnak mintegy megújítója volt az az irány,

mely hasznossági szempontból, vagy mint az ember háztartásába
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tolakodó kártevkét, kezdte a rovarok életmódját tanulmányozni.

A tisztán biológiai jelleg erdészeti és mezgazdasági entomologia

úttöri, mint Ratzeburg [25], Hartiq, Nördlinger [22], Taschen-

BERG [37], Kaltenbach [17], Altum [1], majd késbb szigorúbb

tudományos alapon Eichhoff[8], de különíisen Judeich és Nitsche [16]

klasszikus alapvet munkája és Henschel mködése magas szín-

vonalra emelték a gyakorlati biológiát.

A biológia terén megindult vizsgálódások azonban azt is ered-

ményezték, hogy a faj fogalmának meghatározása módosulásra szo-

rult, mert az eddig kialakult meghatározás, a mely szerint egy

fajhoz tartoznak azok az egyének, melyek endogam úton, azaz

egy csoporton belül egymással pá-^osodva, fejldésképes utódokat

hozhatnak létre, nem bizonyult helyes és kielégít alapnak.

Ebbl kifolyólag azután nem egy szisztematikus akadt, a ki

határozottan kétségbe is vonta a faj létezését, azt állítván, hogy a

faj nem egyéb, mint a valóságban nem létez, abstract következ-

tetés útján nyert logikai fogalom. Nem is jelölik meg már ez

irány követi a faj leírásánál alapul vett egy vagy esetleg több pél-

dányt, a typust és cotypusokat, hanem azt hangoztatják, hogy mivel

a különböz fajokat egymástól elhatárolni nem lehet, tehát a faj

nemcsak, hogy logikai fogalom, hanem egyúttal subiectív
is, vagyis mindenki más és másképen foghatja fel és láthatja ugyan-

azt a fajt.

Emellett nagy ama szisztematikusok száma is, mint pl. Eimer [9],

Standfuss [35] és Jordán [13—15], kik a fajkérdés problémájával be-

hatóan foglalkoztak és arra a megállapodásra jutottak, hogy a faj-

nak mint biológiai egységnek igenis van reális alapja a természet-

ben, csak még a rendszertanban nem eléggé szabatos e kategória

elhatárolása, fleg a faj körén belül lev kisebb egységeket véve

tekintetbe.

Egy másik irány képviselje Vogt [40], a ki 20 évig tanulmá-

nyozta a Bomhus-íélék variálását és mintegy 60,000 különböz terü-

letekrl összegyjtött példányon végzett vizsgálatainak eredményét

egy nemrég megjelent dolgozatában (Studien über daS Artproblem,

I. Über das Variiren der Hummeln.) adta közre. Vogt érdekes vizs-

gálatai alapján arra az eredményre jutott, hogy ámbár a Bombusok
nagyon variálnak, mégis lehetségessé válik egyes formaosoportok

egyesítése, melyek noha egymás között az átmeneti alakok egész

sorozatát tüntetik fel, de Linné értelmében használt fajfogalom sze-

lint más csoportokkal szemben élesen elkülönülnek. Szerinte tehát

valóban léteznek igazi fiziológiai fajok.
Ezeknek a fajoknak a megállapítása azonban szerfölött nehéz,

miután a fajfogalom szabatos fiziológiai megállapítása ez id szerint
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nem egységes, mert a terméketlenség különböz okokon múlik és a

hybridek életképessége is igen változó, a miért is a faj fogalma a

jövben még élesebb preczizirozásra szorul. Másrészt azért, mert az

egyes területeken ma együtt él fajok igen különböz eredet és

korú formacsoportok vegyülésébl állnak, melyek az idk folyamán

s most is a környezet különféle változó és komplikált hatásainak

voltak és vannak alávetve. E hatások mind együttvéve megszabták

az egyes alakcsoportok tovafejldésének irányát.

VoGT vizsgálatai alapján arra a megállapodásra jut, hogy mi-

után a fiziológiai értelemben vett fajnak semmiféle egységes morfo-

lógiai bélyeg sem felel meg, továbbá mivel a fajok egymásközt egé-

szen különböz morfológiai rokonsági fokozatokat tüntetnek fel, az.

él lények morfológiai és fiziológiai csoportosítását éle-

sen külön kell választani.

Ezzel szemben egyes búvárok, mint pl. Sharp [32], BiANcm [2]

és Semenov [31] határozottan kétségbe vonják a fiziológiai fajok

{species sorores) létezésének lehetségét s azon az állásponton van-

nak, hogy a biológiai viszonyok megváltozása egyúttal többé-

kevésbé észrevehet morfológiai különbségben is nyilvánul.

Seii-íenov a fajoknak több typusát különbözteti meg. Vannak

régi fajok, melyek lassú fejldésben elérték már fejldésük tet-

pontját és napjainkban élesen elhatárolt, szigorúan monomorph alak-

kört alkotnak. Ezek az állandó fajok {species firmae). Vannak
azután nem állandó fajok, melyek nagy individuális ingado-

zásoknak vannak alávetve. Az ingadozások oka az, hogy e fajok

vagy csak most vannak kialakuló félben s még nem öltöttek hatá-

rozott alakot, vagy pedig kialakulásuk régebben történt ugyan, de

eme els kezdetleges állapotot ismeretlen tényezk másodlagosan

megbolygatták {species habefactae). S végül megkülönböztet p o 1 y-

morph fajokat, melyeket egyes többé-kevésbé elkülönített föld-

rajzi fajták képviselnek, valamely formának mint törzsalaknak domi-

nálásával vagy anélkül.

Mindezekbl látható, hogy mennjáre nehéz és mily fontos a

fajprobléma megoldása, a mely minden rendszerezésnek a kiinduló

pontját képezi.

A mai kor szisztematikusa egyelre még mindig csak a morfo-

lógiailag kimutatható rokonságok kikutatására van utalva, mert ma
még csak ez lehetséges, de azért már mintegy elkészítheti a talajt

a kétségkívül sokkal több nehézségbe ütköz problémának, az éla

lényeknek fiziológiai fajok szerint való csoportosítására.

De hogy e távol fekv czélt elérhessük, elssorban az lesz a

ffeladat, hogy ne sok, hanem egyelre csak néhány fajt válasz-

szunk ki a tanulmányozásra, de ezeket lehetleg minden oldalról
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lógiailag észlelhet összes vonatkozásokon kívül a fajok variáló

képességének terjedelmét egy bizonyos területen (localis varietás),

továbbá határozzuk meg a faj elterjedési körét, de nemcsak a

gyjtemények alapján folj-tassuk a vizsgálódásainkat, hanem magá-

ban a természetben. Legnagyobb gondot azonban kétségkívül a

földrajzi faj változatokra kell fordítani, mert Jordax [15]

nagyszabású vizsgálatai azt eredményezték, hogy a földrajzi faj-

változatok képezik kiinduló pontját az új fajoknak. S míg a helyi

faj változatok ragy szerinte az egyéni és a nemzedékek szerint való

-variálás (évszaki dimorfizmus) eseteiben az ivarszervek szerkezetében

nem talált eltérést a törzsfajétól, még a legszélsségesebb aberrácziók-

nál sem, addig a földrajzi fajváltozat minden egyes egyénén hatá-

rozottan kimutatható e különbség. A földrajzi fajvál.tozatoknak tehát

fontos szerepe van a szerves világ evolucziójában s tulajdonképen

kezdd fajoknak tekinthetk, melyek a fajokon belül egy alsóbb

fokozatot alkotnak s így méltán megilleti azokat a subspecies
elnevezés. Ezek alkotják mint egy és ugyanazon törzsnek földrajzi-

lag elkülönített különböz componensei együttvéve a speciest.

A természetbl nj^ert észleletek kiegészítésére nagy fontosság-

gal bír a kísérleti biológia, pl. Staxdfuss [33—36] és Fischer nj'omán,

valamint Mendel törvényének gyakorlati alkalmazása mellett a több

nemzedéken át folytatott tenyésztési kísérletek, a hybridek tenyész-

tése, úgj'szintén a hmérséklet okozta változások tanulmányozása.

De mindezen vizsgálatok elvégzése nem képezheti egy ember

feladatát s így tág tere njilnék a vizsgálódásra s a megbízható ada-

tok g3"üjtésére nemcsak a szakférfiaknak, hanem az amateur gyj-
tknek is, a kik elé az eddigi cserebere üzlet és játék helyett egész

más perspektíva tárulna.

A morfológiai vizsgálatok ma már a bels morfológiai vagyis

-az anatómiai viszonyokra is kiterjednek. így Petersex [24] a külön-

böz lepkecsaládok összes szervrendszerét vizsgálta összehasonlító

anatómiai alapon s különösen az ivarszervek bels berendezésében

fedezett fel fontos faji béh^egeket. Vizsgálatai alapján egyúttal meg-

-ersíti azt, hogy a szárm-erezetben nagyon fontos és különösen gya-

korlati szempontból is értékes és biztos alap áll rendelkezésünkre a

fajok rokonsági kapcsolatának kiderítésénél. Megjegyzend azonban,

hogy egyes családoknál (Cltalcosidae. Litliosüdae) a. szárnyerezet

egyes fajokon belül is annyira változó, hogy az osztályozásra egy-

általában nem használható fel. De nemcsak hogy egy szervrendszer

nem elegend, hanem a morfológiai béh'egek összessége alapján

sem kaphatunk természetes csoportokat.

A morfologus két egyént teljesen különböznek találhat, de
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azért a rendszerez, a ki az él rovarral eszközült megfigyelései

alapján rájött, hogy az egyik a másikból származott, együvé is fogja

azokat sorolni mint a szült és gyermekét, tekintet nélkül a fennálló-

s néha igen nagy morfológiai különbségekre. Vagyis a b i o 1 o g i a i

viszonyok döntik el az igazi rokonsági kapcsolatot. A követ-

keztetések alapjául tehát az anatómiai és küls morfológiai viszo-

nyok szolgálnak, de ezeket mindig a biológiai jelenségekkel kell

felülbírálni.

E tudományosan vizsgálódó módszer segítségével a faj hullámzó

életmozgalmának minden megnyilvánuló fázisa kifejezést fog nyerni,

a mikor is a régi tisztán morfológiai alapon összeállított rendszerek

lineáris, mesterséges összekapcsolásai meglazulnak, a fajok azonban

összes componenseikkel együtt alakköröket nyernek és így egymás-

ból való eredésüknek, illetleg egymáshoz és alakjaikhoz való kap-

csolataiknak bár mindig hézagos, de mégis hbb és teljesebb képét

fogják nyújtani mint az eddigi merev, mesterséges összeállítás alapján.

Nyilvánvaló lesz, hogy a mint az egyének, úgy a fajok is él-

nek, mint bizonyos összealkalmazkodások variáló ténj^ezi, a mely

összealkalmazkodások okait és módjait azok a tanulmányozásra ér-

demes életkörülmények adják meg, a melyek a régi fajfogalom mes-

terséges kierszakolásában mindig rejtve maradtak, — és épen azért

sokszor az együvé tartozó, a tjpikus fajok különböz változatait is-

messze elszakították a hozzátartozó törzsalaktól.

A fiatalkori stádiumok megállapítása és pontos leírása, valamint

ezeknek összehasonlító alapon való tanulmányozása talán szintén új

faji jellegek megállapítására vezethet s így nem lehet czél nélküli

feladat. Ezt bizonjátják pl. DraudtI vizsgálatai, a ki kimutatta, hogy

már a pete héjának skulpturája is felhasználható az egymáshoz kü-

lönben nagyon közelálló fajok megkülönböztetésére.

Minden egyes biológiai adat újabb bizonyítékot szolgáltat az

eg3^es alakkörök, a fajok összetartozására és rendszertani helyére

vonatkozólag.

így pl. EsPER az Oxytrypia orblculosa-t is mint tudjuk a hosszú

fürészes csápok alapján a szövpillékhez sorolta, a honnan helyét

többször változtatván csak jóval késbb került véglegesen a Noctuák

közé. Most, hogy életmódját és fiatalkori stádiumait ismerjük, újabb

bizonyítékok állnak arra vonatkozólag a szisztematikus rendelkezé-

sére, hogy csakugyan megilleti-e ezt a lepkét a rendszerben elfog-

lalt hely vagy sem. Itt mindjárt megemlítem, hogy a mikor Esper e

faj rendszertani heljét elször a szövpillék {Bomhyces) között meg-

jelölte, talán nem is járt el annyira helytelenül, mint ma képzeljük^

1 Dracdt : Zur Kenntniss der Eupithecien-E'er. Iris, lOO^i
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Ugyanis a küls morfológiai vonatkozásokon kivül e lepke életmód-

jában is több oly sajátságot találunk, a melyek a szövlepkékre em-

lékeztetnek. Ilyen pl. a hímek kitn szaglási képessége, valamint

némely szövlepkéhez hasonló repülési módja, továbbá a lepke nap-

pal való repülése, holott a Noctuidák tiilnyomó része éjjeli állat.

Petbrsen említett vizsgálatai alapján csakugyan ama feltevését han-

goztatja, hogy úgy a bagolypillék (Noctuae), mint az araszolok {Geo-

meiridae) a szövpilléktl (Bombyces) ágazódtak el.

E feltevés szerint tehát az Oxytrypia orbicidosa még megrzött

átalakulása folyamán egyes olyan tulajdonságokat, a melyekbl a

szövpillékkel való közös eredetre lehet következtetni.

Ha majd a fajok legtöbbjének életkörülményeit és fejldésének

minden fázisát ismerni fogjuk, talán könnyebben alkothatunk ma-

gunknak helyesebb képeta fajfogalomról is, mint ma, a mikor még a

rovarok sok rendjében alig-alig ismerjük a fiatalkori fejldési stá-

diumokat, továbbá a mikor még nagyon is sok fajt egyáltalában nem

ismerünk.

*

Több mint egy évszázad múlt el azóta, hogy az Oxytrypia or-

hiculosa nev érdekes bagolypillét Magyarországon felfedezték s

EsPER tudományosan ismertette. Életviszonyairól azonban mostanáig

mitsem tudtunk, noha az állat szépségével és ritkaságával a lepké-

szek körében mindig élénk érdekldést keltett és állandóan ébren

tartott.

Sokan fáradoztak azon, hogy hernyóját és annak táplálónövé-

nj^ét kipuhatolják ; de minden ebbeli igyekezetük eredménytelen

maradt.

Végre is engem ért az a szerencse, hogy a Magyar Nemzeti

Múzeum részérl is támogatva, a rejtélyes lepke fejldési viszonyait

teljesen felderíthettem s ezzel a magyar lepidopterologiának évtize-

dek óta függben lev nyílt kérdését megoldhattam.

Kutatásaim eredményét és összes idevágó megfigyeléseimet

jelen dolgozatomban adom közre.

Ezt a szép éjjeli lepkét — mint említem — legelször Esperi

írta le egy hímpéldány alapján. Nagy lepkészeti munkájának pót-

kötete tartalmazza a régibb értelemben vett szöv Phalaenákat, a

melyek közé Esper a mi lepkénket is sorozta. E kötet 93- ik lapján

„Die hundertundneunundsechzigste Spinnerphalene. Pb. Bomb. spiril.

eristata Orbiculosa. Die weisse scheibenfleckige Spinnerphalene"

czím alatt a következket írja

:

1 E. J. Clir. Esper, Schmetterlinge in A.bbildungen nacli der Natúr,

Suppl. ni. p. 93. tab. 93. fig. 8. (1799).
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„Diese Phalene ist abermal eine der neuesten Entdeckungen,

zur Zeit aucli meines Wisseiis, das einzige Exemplar. Es wurde

zufállig von einem Liebhaber, bey Szegedin in Ungarn gefunden

und Herrn von Koy, wiewohl ohne weitere Nachrichten, zugestellt.

Es fand so vielen Beyfall, dass bereits eine ansehnUche Sammhmg,
nach freyer Auswahl dafür erboten worden. Um so mehr habé ich

in allén diesen Rücksichten, die Güte zu schátzen, nach welcher mir

diese Seltenheit, die auch bestens erhalten zuzückgekommen war,

zu diesen gemeinnützigen Absichten ist mitgetheilt worden."

EsPER e fajt még a szövpillék (Bombyces) közé sorolta és a

systematikai helyét illetleg a következket írja :

„Nach dem Linneischen System ist sie ganz unstreitig zu den

Spinnerphalenen zu ordnen. Die sehr langen Fühlhörner habén einen

gilblichen Stiel, mit schwarzbraunen, an den Enden etwas verdickten

Seitenfasern. Zu welcher Abtheilung aber sie soll gebracht werden,

ist zur Zeit noch nicht genau zu bestimmen. Vielleicht stehet sie

nach álmlichen Zeichnungen, als Spinner, mit der Pli. Bucepliala oder

vielmehr der Lunigera^ in náchster Verbindung. Nach der Farbe

hátte sie unter den Eulenphalenen náhere Verwandte."

Miljént tehát az idézett sorokból kivehet, már Esper is ama
gyanújának ad kifejezést, hogy e lepkének mustrázata alapján inkább

a bagolypillék között volna a helye.

Treitschke^ munkájának 1825-ben megjelent \. kötetében az

OcusBNHEiMER-tl fcláUított MweZm-genusban találjuk az orhiculosa-t

tiz más fajjal egyesítve. Treitsohke azt írja, hogy még csak egy pél-

dány ismeretes e fajból s ez mint unikum Koy Tóbiás birtokában

van Budán, a ki néhány évvel ezeltt elküldte neki, mely alkalom-

mal igen jDontos rajzot készítettek róla ; ugyanakkor készült az

leírása is, mely azonban teljesen megegyezik Esper legels leírásával.

Késbb HERRiGH-ScHÁFFER-nál'-^ már az általa megállapított és

szkebb értelemben vett bagolypillék (Noctuidae) között találjuk az

orbiailosa-t, az oleagina F. és a jasjndea Vnx. fajokkal együtt a

Fa/ena-genusba sorol \^a, mely genusnak els leírását Stephens^ adta

1829-ben. Guenée'* volt az els, a ki határozott kétségét fejezi ki az

iránt, hogy e faj a FaZma-genusba tartozhassék s munkájában a

nevezett genus-név mellé kérdjelet is tett. Ugyanott olvashatjuk,

1 Fr. Treitschke, Die Schmetterlitige von Európa. V., p. 404, 405

(1825).

2 G. A. W. Hereich-Schaffek, Sj'^stematische Bearbeitiing der Schmet-

terlinge von Európa. II, p. 294, tab. 13, fig. 63—64. (1847).

3 J. Fr. Stephens, Illustrations of Brit. Entomology. III. p. 22. (1829).

•* M. A. Guenée, Species Général des Lepidoptéres. (Noctuélites) II. p.

52. (1852).
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hogy az orbiculosa-t csak Treitschke rajza és leírása után ismeri,

melyet Treitschke annakidején BoiSDUVAL-nak megküldött. Szerinte

rendszertani helyét megállapítani nehéz, mert EsPER-nek a leírás

czéljaira csak egyetlen egy példány szolgált s azóta sem találták

meg újból e fajt. így bármily jó legyen is a rajz, még sem lehet

eg3'- ilyen különféle fajokból összetett genus szabatos meghatározá-

sára felhasználni. Egyelre azonban bent hagj^ta még &^VaIeria-

genusban, de megjegyezte, hogy ámbár uémi kapcsolat fzi is e

genushoz, mégis át kell majd •tenni e fajt a Hadena-k közé, az amica-

csoportba, vagy pedig külön genust kell számára felállítani.

Ledérére a Valéria-genus alatt szintén csak azzal a két fajjal

együtt sorolja fel az orbiculosa-t, mint Herrich-Scháffer. Az els

kettt megjelöli mint az „osztrák" monarchiában elfordulókat, de

az orbiculosa-t kérdjellel és az eltte ismeretlen fajok jelzésére

használt t jellel látja el. Xem is tárgyalja a leírásnál az elbb emlí-

tett két fajjal együtt, hanem egy külön jegyzetben ír csak róla,

olyformán, hogy az orbicidosa semmi esetre sem tartozik ide, e helyen

csak azért említi, mert rendesen itt szokták keresni. A Frivaldszky

Imre gyüjteménj'ében látott egy példány után ítélve, — melyet

azonban elmulasztott közelebbrl megvizsgálni, — azt gyanítja,

hogy ez a faj a Pohjj^Jiaenis-genus közelébe tartozik.

Staudixger 1861 ben megjelent katalógusában 2 lepkénk szintén

a Valéria-gennsha. van felvéve, de meg van jelölve, hogy a szerz

gyjteményében hiányzik és Guexée munkájának idézése után

GuBNÉE megjegyzését is közli, melyben rámutat arra, hogy e faj

nem tartozik ide, hanem más genusba „(non huj. generis ; et cujus ?)"

Frivaldszky Imre 3 ugj^ancsak a Valéria genus-nevet használta

és már nemcsak a hím rajzát adta, mint az addigi rendszerezk

EsPER, Treitschke és Herrich-Schaffer, hanem els ízben a nstény

ábráját is közölte. ezt a szerinte is „igen ritka és tekintélyes"

fajt, melj^et magyarul „körjegy Ardócz"-nak nevezett el, még ki-

zárólag a magyar fauna speczialitásának tartotta és termhely gya-

nánt Szegedet és Budapest vidékét említette.

Az Oxyíripia nevet e genusnak, melyben az orhicnlosa. mint

egj^etlen faj ma is helyet foglal, Staudingfr adta, katalógusának

1871-ben megjelent II. kiadásában, de szinten nem közölt róla semmi-

féle leírást.

1 J. Lederee, Die Nüctuen Europas. 1857, p. 103.

~ 0. Staudingee, Catalog der Lepidopteren Europas und der angren-

zenden Laiider (ed. I.) p. 42. (1861).

3 Feivaldszky Imre, Jellemz adatok Magyarország faunájához, p. 153,

tab. 5, üg. Sa (3'), 8b (5) (1865).
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A genus leg-els rövid jellemzését Hofmanx 1894-ben meg-

jelent munkájábani találtam. Ez a leírás, úgy látszik elkerülte

Hampsox figyelmét, mert nagy munkájában 2 1903-ban a Staudinger-

féle Oxytrijna genust még le nem írtnak jelezte és részletes leírá-

sát közölte.

Mint ebbl kitnik, az Oxytrijna-genus szerzjének tulajdonkép

HoFMANN-t kell tartanunk és a genus nevét nem Oxytripia (a mint

Staudixger írta), hanem a Hofmaxx által helyesbített Oxytrypia alak-

ban kell használnunk.

Az Oxyirypia orhiculosa-\. Aigner Lajos 3 szerint körülbelül az

1815. évben fedezték volna fel, a mikor állítólag az els példány

KoY Tóbiás birtokába került. Ez a dátum megközelítleg sem helyes,

minden esetre valamivel korábbra teend, annyival is inkább, mert

hiszen a lepke leírója, Esper, már 1810-ben meghalt; idézett nagy

munkája 1777—^1807ig, az a füzete pedig, mely a leírást tartalmazza^

már 1799-ben jelent meg. De maga Koy Tóbiás is „Alphabeti-
sches Verzeichnis meiuer Insecten-Sammlung"
czim 1800-ban megjelent könyvecskéjének 41-ik lapján már fel-

sorolja e lepkét. Tehát sokkal valószínbb, hogy tulajdonképen az

1797—1798. években történt a nevezetes felfedezés.

Az EsPER-liez leírás végett elküldött els példány, mint Esper

írja, jó állapotban került vissza Koy Tóbiás-Iioz. Koy halála után e

lepke Feivaldszky Bire gyjteményébe jutott, majd pedig 1864-ben,

a midn a Mag3''ar Nemzeti Múzeum FRiv.\LDszKY-nak 62,000 rovar-

ból álló gyjteményét megvette, a Magyar Nemzeti Múzeum tulaj-

donába ment át.

Frivaldszky idejében az akkori számottev budai lepkészek

figyelme inkább az entomologiai tekintetben akkor még ki nem ku-

tatott külföld felé fordult s úgy maga Frivaldszky, valamint a Cseh-

országból ideszakadt Kindermaxn Albert több ízben járt a Balkánon,

Török- és Oroszországban, fleg a Kaukázusban, majd Kis-Ázsia s

a govög szigetvilág, Palesztina és Egyiptom került sorra s \gj jó

id telt el, míg az Oxyirypia orhiculosa újabb példányait gyjtötték.

A második példánj^t Frfv'aldszky Imre feljegyzései szerint

1847-ben Merkx nev tanító fogta a pesti Városligetben, de mint

kezd lepkész nem ismerte fel s KiNDERMAJxx-nak, a ki épen akkor

jött vissza eg^ák külföldi gyüjt-útjáról, nem nagy fáradságába

került, tle e ritka lepkét néhány oroszországi fajért becserélni.

1 Ersst Hofmann, Die Gross-Sclimetterlinge Europas. p. 95. (1804).

- G. F. Hampso>"', Catalogue of tlie Lepidoptera Phalaenae ia ihe

British Museum. IV. Noctuidae. (1903).

^ Abafi-Aigner Lajos, A lepkészet története Magyarországon. 1896, p. 88.
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KixDERMANN azutáii jó pénzéi't eladta Praznoyszky Igxácz ügyvéd-

nek, a kinek hátrahagyott és Szeged városától megvásárolt gyjte-

ményében, még ma is meg van a szegedi városi múzeumban.
AiGXER Lajos, ki az Oxytrypia orhiculosa történetét részletesen

megírta, 1 megemlíti, hogy PRAzxovszKY-nak csak nagynehezen sike-

rült e ritkaságot megszereznie. Ugyanis mikor KixDERMAxx-nál e lep-

két meglátta, akkor Kindermaxn- már odaígérte volt azt egy bécsi

g3''üjtnek. Praznoyszky mint szenvedélyes lepkész, már most mindent

elkövetett, hogy e ritkaságnak birtokába jusson, barátja azonban yo-

nakodott a már másnak elígért lepkét átengedni. De Praznoyszky —
állítólag Kindermann feleségének hathatós közbenjárásával — végre

is 10 aranj^forinton megszerezte az annyira óhajtott ritkaságot.

Feltn dolog, hogy KiNDERMAN"N-nak nem jutott eszébe, hogy

e szép és értékes lepke után kutasson, de a külföld ismeretlen tájai

még mindig csak úgy ontották az újdonságokat és szemenszedett

ritkaságokat, hogy nem csoda, ha ezek nagyobb vonzó ert gyako-

roltak az inkább praktikus érzék lepkészeinkre.

Hosszabb ideig nem került el e fajtából több példány s már-

már kételyek merültek fel, hogy vájjon tényleg honos- e Magyar-

országon, vagy pedig csak úgy csempészték be távol Keletrl, a

mikor 1861-ben Anker RuDOLF-n.ak sikerit újból ráakadni a budai

Kamara-erdben. Az els évben csak egy példánj^t fogott, de a reá

következ években Lajos bátyjával együtt már több példányt gyüy
tött. Ebben az idben került ki az Oxytrypia orhiculosa elször kül-

földi gyüjteménj-ekbe s ámbár AxKER-ék darabját 100 forinton adták

el, mégis annyi megrendelést kaptak Európa minden tájáról, hog}''

alig gyzték teljesíteni.

De ANKER-ék szerencséjét nyomon követte az irigység. Némi
fondorkodással megtudta a termhelyet Pech János, a kivel aztán

ANKER-ék kibékülve 1869- és 70-ben titokban együtt gyjtötték a

becses lepkét. Alajd mások is megtudták a gyjtterületet, minek

természetes következménye az lett, hogy a lepke annjnra meggyérült,

hogy ANKER-éknek újabb termhely után kellett nézniök s csakhamar

rá is akadtak egy ilyenre a közeli Sashegyen és Óbudán. L'gyan-

csak Anker Lajos találta az els nstényt is.

Utóbb Langerth József a budai hegyek más pontjain szintén

rátalált a lepkére. Különben fogta az els párt kopulában 1876-

ban, st a lepke tenyésztését is megkísérelte, de eredménytelenül.

A pesti oldalon Újpest környékén Gabrieli G-yörgy akadt rá.

Azután újabb szünet állt be 1893-ig. Ekkor Tomala Xándor

1 Abafi-Aigner Lajos, Az oxytrypia orbiculosa története. (Rovartani

Lapok. V, 1898, p. 135—139).
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gyjtött néhányat a budai hegyeken és a következ évben Uhl Ká-

roly ismét a pesti oldalon akadt jó termhelyre a Rákoson, az úgy-

nevezett régi lóversenytéren. Miv^el Uhl a budapesti entomologusok

körében értékesítette zsákmányát, e hely is éppen úgy^ mint annak

idején a Kamara-erd, meg a Sashegy stb. közismertté lett s ettl

az idtl fogva az összes budapesti iepkészek kissé túlságosan zajos

versengésétl vált hangossá az szi napokban ez a gyjthely. De
nem sokáig tartott a dicsség, mert rövid néhány év alalt a lepke

mindinkább meggj'-érült, mígnem az ottani tisztások legnagyobb ré-

szét mvelés alá fogták s ezzel a lepke nyomtalanul eltnt.

Azóta körülbelül 12 év telt el s én magam is úgy a régi, mint

más újabb helyeken évrl-évre hiába kerestem, minden fárado-

zásom hiábavalónak bizonjmlt. Ennek oka egyrészt az lehetett, hogy
sok termhely a Budapest körnj^ékén mindinkább terjeszked kul-

túra miatt s más okoknál fogva is tetemesen megváltozott, másrészt

j)edig, hogy az utóbbi években immár csüggedés fogott el bennün-

ket, mert azt hittk, hogy a verfénj^es szi napokon repül eme
pompás lepkérl alighanem örökre le kell mondanunk ; legtöbben

már a kereséssel is felhagytak. Úgy látszott, mintha véglegesen ki-

pusztult volna, akár csak a Glirysoplianus dispar Angliában és pedig

nemcsak azért, mert életkörülményei mindinkább kedveztlenekké
váltak, hanem sajnos, az entomologusok hozzájárulásával is, mert

miként az Orhiallosa történetébl is kitnik egyikük sem tördött a

ojDke fennmaradásával, st ellenkezleg valamennjnen szorgalmasan

nekiláttak egy és ugyanazon a helj^en minden él példány össze

-

fogdosásához s ily módon kiméletlenül nekiláttak kedveuczeik rend-

szeres és következetes kiirtásához.

Mert bizony elég sajnálatra méltó, hogy számosan voltak és

vannak még most is, a kik nem a lelki gyönyörséget keresik az

^ntomologiával való foglalkozásban, hanem a kiknél a mai életben

sokkal hasznosabb és reálisabb kereskedelmi szempont a f. Ezért

is tnt el ez a lepke idközöuként s most legutóbb is ily hosszú

idre, a látóhatárról. ' Természetesen a nagy kínálat következtében

értéke is tetemesen leszállt és így tisztán az emberi kapzsiságnak

tulajdonítható, hogy Langerth JózsEF-en kivl 1876 óta senki sem
gondolt a szép és immár misztikus lepke fejldési viszonyainak fel-

kutatására. Kétségkívül ez utóbbi volt a fok, mely az újabb term-
helyek után való kutatás munkáját annyira megnehezítette, mert

egész mostanáig semmit sem tudtunk e lepke biológiai viszonyairól,

így tehát nem volt a kutatáshoz támpont.

Végre az 1909-ik év szén abba a szerencsés helyzetbe jafot-

tam, hogy a lepke életviszonyait egy Budapest határában fekv kis

€rdei tisztáson pontosan megfigyélhettem. A megfigyelést megköny-
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nyítette a középmagas fákkal és bokrokkal szegélyezett hely ked-

vez fekvése és csekély kiterjedése. Az egész területet, mely nem

volt nagyobb 600 négyszögméternél, a Magyar Nemzeti Múzeum

igazgatóságának megkeresése folytán a" székesfváros tanácsa bocsá-

totta rendelkezésünkre. Miután azt a Magyar Nemzeti Múzeum költ-

ségén drótkerítéssel körülvétettük, a lepke zavartalan fejldése és

biológiai viszonyainak tüzetes kifürkészése kell módon biztosítva volt.

A zöld háttér nagyban elsegítette az ezüstös csillogású é&

gyorsan száguldó hímeknek szemmeltartását, a mi nagyobb kiterje-

dés nyilt helyen nem könny feladat. A hímek ugyanis igen gyor-

san repühiek és hullámos, szökken repüléssel nagyobb területet

bekalandozva többnyire 1—3 méter magasban a föld színe fölött

repülnek, de gyakran 10—20 méter magas fákon is átcsapnak vala-

mely közeli tisztásra, majd újra visszatérnek, miközben gyakran

kerül a néz a nappal szembe s e miatt a lepkék egy pillanat alatt

eltnnek a kutató szeme ell. Ha repülésközben hálócsapással vagy

másként megzavarják a lepkét, akkor az nyílegyenesen felszökik a

magasba és örökre eltnik. E miatt a régi lepkészek azt mesélték

róla, hogy szép szi napokon pontban 9 órakor hirtelen feltnik egy

hím a szerencsés vadász eltt, de ekkor már azonnal el is kell kapni

a gyorsan tovaszáguldó lepkét ; futással teljesen lehetetlen utóiérni,

mert a következ pillanatban már több kilométernyi távolságban jár

és ilyenkor nem marad egyéb hátra, mint türelmesen várni, míg

hosszabb vagy rövidebb id múlva esetleg újra megjelenik. Mások

szerint a lepke a zuzmókkal borított területeken lecsapódik, de mire

a gyjt odaér, már 10—12 méternyi távolságban repül fel újra,

oly gyorsan futott tovább a földön.

Visszapillantva az Oxyirypia orhiciilosa történetére, azonnal

szembetnnek azok a hosszabb szünetek, melyek a lepkének néhány

évi elfordulása, illetleg nagyobb számban való gyjtése után be-

álltak s a melyek mindig a termhely változtatásával jártak. A na-

gyobb mérv gyjtés tehát az illet területeken nyilván a faj ki-

pusztulására vezetett. Ennek magyarázatát a következkben adhatom.

A hímek rendesen néhány nappal korábban szoktak megjelenni, mint

a nstények. Az eddigi gyjtk pedig fleg a hímeket fogdosták

össze, nstényre azonban csak elvétve tudtak szert tenni. Miután a

késbb megjelen nstények ell ekként elfogták a hímeket, azok

megtermékenyítetlenül rakták le petéiket s így természetesen már a

következ évben mutatkozni kellett a gyérülésnek.

A tömeg-gyüjt és a cserére dolgozó entomologusok mind-

egyike azzal védekezik, hogy nem lehet egy fajból annyi példányt

összefogni, hogy az az illet faj fenmaradását veszélyeztetné a helyi

viszonyok megváltozása nélkül. Ezzel szemben éppen az Oxytnjpia
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orliculosa szolgálhat bizonyítékul. Ha t. i. csak egy-két gyjtrl
van szó, akkor még nem fenyegeti veszély oly mértékben a fajt, de

ha 20—30 gyjt jár következetesen minden évben csak Qgj bizo-

nyos kis körülírt területre s ött összefog mindent a mit bír, s a mit

a másik meghagyott, st, ha tudja összeszedi késbb a hernyót

valamint a bábot is, akkor ezt rendszeres és következetes irtásnak

kell minsíteni, a mely elbb-utóbb a faj pusztulását vonja maga
után. Ha az emberi beavatkozáson kivül még tekintetbe vesszük, a

rovar fejldésére kedveztlen, fleg klimatológiai s egyéb káros be-

folyásokat, akkor könnyen beláthatjuk, hogy egy hosszú átalakuláson

átmen rovar kipusztítása nem is oly szerfelett nehéz dolog.

Az Oxytrypia orMculosa tenyésztési kísérleteinél azt tapasztal-

tam, hogy a petébl kikelt hernyóknak alig lO^/o-a marad meg, még
akkor is, ha az állatnak lehetleg kedvez feltételeket igyekezünk

biztosítani. A szabadban még kedveztlenebb ez az arány, mert

noha egy nstény aránylag sok petét tojik s a mellett lehetleg

szélesebb körben elosztva, mégis kevés hernyó éri el a teljes kifej-

ldését. Minthogy a nstény nem mindig a táplálónövény közvetetlen

közelébe rakja le petéit, hanem egyszeren csak a laza homokba
vagy földbe, a kikel fiatal hernyóknak egy része nem találja meg a

táplálónövényt ; viszont már a szél is elviheti helyérl a homokot az

alig egy fél czentiméter mélyre belehelyezett petével együtt. l!y mó-
don egyrészt a rovar létfeltétele meg van nehezítve, másrészt azon-

ban a terjeszkedés és az ennek a fajnak különösen szükséges hely-

változtatás is biztosítva van. A hímek gyors repülése és a nagy
távolságok, melyeket a nstény keresése közben leírnak, mind e

feltevés mellett szólnak. Ugyanazon a helyen t. i. csak abban az

esetben maradhat meg hosszabb ideig a faj, ha igen sok a tápláló-

növény, mert már egy hernyó is elfogyaszt egy egész növényt, st
esetleg többet is.

A pete leírását, de nagyjában csak a színét illetleg, legel-

ször Langerth József kísérelte meg, a ki mint említettem, 1876-ban

találta az els párt kopulában, s a nstényt lepetéztetve, megpró-
bálta a hernyó nevelését is. A Magyar Nemzeti Múzeum állattári

osztályának könyvtárában lev kézirati jegyzetei szerint : „a pete, a

déli órákban lerakva, eleinte világossárga, azután barnássárgává,

utóbb hamuszínvé válik s áttelel, 3—4 nappal a hernyó kikelése

eltt világos hamuszínvé lesz".

A színre vonatkozó eme leírás csak annyiban felel meg a

valóságnak, hogy a frissen letojt pete eleinte tényleg világos kén-

sárga, de már egy-két nap múlva rózsaszínvé válik gyenge lilás

tünettel s így telel át. Csak egy-két héttel a hernyók kikelése eltt

fordul kékes hamuszürkére, míg egy-két nappal a kikelés eltt

hamuszínvé válik.
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A pete alakjáról és szerkezetérl Aigner Lajos ^ írt néhány sort,

mely azonban egyáltalában nem felel meg" a valóságnak, a mennyiben

a következket írja: „A pete tojásdad, kissé lapos, igen kicsiny s

úgy mint a Leucoma salicisé fehéres anyaggal van bevonva; színé-

rl nem szólhatok, mert mikor megvizsgáltam, már üres volt vala-

mennyi. Structarája azonban nagyító alatt tisztán kivehet volt

:

halpikkelyszerij, minden más ismert lepkepete ékítésétl elüt".

Ez a kissé pongyola leírás szinte rejtelmesen hangzik, meg-

felelen e rendkívül ritka s e miatt értékes lepke akkor még isme-

retlen életmódjának, a melyrl ugyancsak mindenféle, helytelen meg-

figyeléseken alapuló kalandos dolgokat meséltek.

Az aránylag kicsiny pete (I. tábla, 1. kép) egy pólusain kissé

lapított gömbhöz hasonlít, melynek alapi, azaz a mikropylével szem-

ben lev negyedrésze ersebben van lapítva. Késbb a petében lev
embryo fejldésével kapcsolatban az alapi rész csaknem vízszintessé

válik, majd meglehets mélyen behorpad.

A pete fels pólusán van a mikropyle (I. tábla, 3. kép) igen

apró kerek nyílása, a melyet köröskörül egy 9— 14, de többnyire 10

ágú csillaghoz hasonló, hosszúra nyújtott trapézekbl álló terecske-

sor vesz körül. E terecskekoszorú tájéka alig észreveheten be van

süppedve s ez alkotja a tulajdonképeni mikropyláris felületet. Köz-

vetetlenül hozzá csatlakozik a körülbelül 0"37 mm. széles mikro-

pyláris öv, mely szabálytalanul elhelyezett, centrifugális irányban

mindinkább nagyobbodó, többnyire öt- vagy hatszöglet, elvétve

azonban lekerekített terecskék csoportjából áll, a mi az egész felü-

letnek hálózatos külst kölcsönöz. Az egyes terecskék, a mikropylá-

ris felület közvetlen szomszédságában alig észreveheten, de a

második terecskesortól kezdve már valamennyien homorúak. Bemé-
lyesztett felületük ersebb nagyításnál nem sima, hanem finoman

göröngyös.

A mikropyláris övbl körülbelül 60 — 64 hullámos lefutású,

merlegesen az alap felé tartó (meridionális) borda indul ki. E bor-

dák között 0'04 mm. széles, a 4-ik és 5-ik sorban lev legnagyobb

terecskék szélességének megfelel barázdák vannak. A barázdák

olyképen jönnek létre, hogy a sokszög terecskék hosszanti sorok-

ban rendezkednek el, oldalszéleik élszeren kiemelkednek s ennek
következtében a terecskéknek mélyebb középs részei alkotják a

hosszanti barázdákat, minthogy a terecskék harántfalai eltntek.

1 Abafi-Aigner Lajos, Az Oxytrjpia orbiculosa története. (Rovartani

Lapok, V. p. 139. (1898). Ugyanaz németül:

L. V. Aigner-Abafi, lUustrirte Zeitschrift für Entomologie. III. p.

297—298. (189S).
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E harántfalak nyomai (I. tábla, 2. kép) igen ers nagyításnál szin-

tén láthatók. E miatt a bordák lefutása nem jDárhuzamos ; egyesek

már lefutásuknak vagy a pete magasságának els harmadában

villásan kettéágaznak és két ágban folytatódnak. Ugyanilyen villás

szétágazást lehet találni a bordák lefutásának Va, ^li és V0 részében is.

Az alapnál már újra kivehetk az egyes pol^^gonok, míg a be-

horpadt alapi részen magán a terecskék körvonalai el vannak mo-

sódva. Harántirányú bordázat nincsen, csak a villás elágazások

egyes kiékeldési helyein van két-két borda között egy rövid ferdén

álló borda. A pete átmérje : 0-91 mm., magassága 0-74.

Mint e leírásból kitnik, a pete egyáltalában nincsen idegen

anyagokkal bevonva s nem is különbözik lényegesen a többi bagoly-

pillék petéjétl. AiGNER-t az vezethette félre, hogy üres petéket ka-

pott, melyekbl a fiatal hernyók már kibújtak. A hernj^ók minden
valószínség szerint napokon át mászkálhattak abban a skatulj^ában,

melyben a peték voltak, míg csak éhen el nem pus7.tultak. Közben
azonban az egész skatulya belsejét a petékkel együtt szálaikkal

keresztül-kasul sztték.

A nstény október hóban tojja le petéit, a melyek áttelelnek.

Az áttelelt petékbl kísérleteimnél az els henwók 1910-ben

április 1-éu és 2-án keltek ki; legnagj^obb részük azonban áprihs

7—12-ike között. Langerth József feljegyzéseiben, melyeket Aigner

a ..Rovartani Lapok"-ban közzétett, a kikel fiatal hernyókról a kö-

vetkezket találjuk: „A hernj^ó márczius 17-én déleltt 10— 11 óra-

kor kel ki, igen virgoncz, a petébl azonnal a föld alá búvik \

fehéres, finom gyér szrözettél, az utolsó gyrzet felé ersen sz-
rös, feje felé vastagabb, úgy mint az Oleagina-é s ugj^anaz a geometra-

szer járása is van, mint amannak. Feje nagy, világosbarna és

fényes". Hozzáteszi még Aigner : „A föld alatt Laxgertii hernyói

bizonyára nem találták meg a nekik való eledelt : elpusztultak.

Ellenben \xgj látszik, tudták Laxgerth is, Anker Lajos is annak

módját, miként kell a hernj^ót és a bábot a szabadban keresnh

Titkukat azonban velük együtt elnyelte a sír".

A petébl kikelt, körülbelül 2 mm. hosszú fiatal hernj^ók

(I. tábla, 3. kép) legnagyobb része szennj^es fehér, illetleg sárgás

szín, többnyire jól áttetsz piros hátiedénnyel. Egyesek hátlemezei

már most gyengén barnásszínek némi vörhenyes árnyalattal.

A fej teteje és a nyakpaizs halavánj'- mogyoróbarna ; a száj-

részek sötétebbek, inkább vörösesbarnák ; a csoportszemek környéka

csaknem fekete. A fej és az els szelvény szembetnen szélesebb

a test többi részénél, mely hátrafelé vékonyodik. A fejldés e fokán

a kis hernyó inkább valami Zeuzera- vagy Cosszís-hernyóhoz hasonlít.

A nyakpaizs még össze van nve és közepén a késbb mutatkozó
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világos választó vonalnak csak a n37oma látható. Az utolsó szelvény,

a melj'' a fogókat viseli, kékesszürke árnyalatú.

Nagyító alatt a háton jól szembetnnek az igen apró pont

alakú szemölcsök, melyekbl egy- egy sárgásbarna serte áll ki. E sze-

mölcsök elhelyezkedése olyan, mint a felntt hernyónál s e miatt

majd csak ennek leírásában fogom részletesebben ismertetni. A nyak-

paizs szélén oldalvást hosszabb szr áll ki ; az utolsó szelvényen

lev sorték szintén sokkal hosszabb, mint a többiek.

A vedléseket a hernyó rejtett életmódja miatt nem lehetett pon-

tosan megfigyelnem. Közvetetlenül a vedlés után a hernyó feje egé-

szen fehér és csak késbb barnul meg. Az alapszín is mindig söté-

tebbé válik a vedlések folyamán s csak az egyes hátlemezeket össze-

fz köthártya marad világos, szennyesfehér szín. A kis hernyó

háta már az els vedlés után barnásszín vörhenj^es tünettel és

késbb csaknem ibolyásszürke lesz.

A hernyó táplálónövényét egész mostanáig senki sem ismerte

s azért minden alap nélkül való AicNER-nek az az állítása, hogy
már Laxgerth és Anker is értették a hernyó- és bábkeresés mód-
ját, mert ennek els feltétele a táplálónövény ismerete.

Abból, hogy a nsténynek tojócsöve van, endophag életmódra

lehetett következtetni. Mindamellett nem volt könny feladat a

táplálónövény megállapítása, annyival is inkább, mert a nstény a

petét, nem mint gondolnók, a növénybe, vagy reá rakja, hanem
egyszeren a laza homokba vagy földbe. A helyszínén végzett meg-
figyelések így egészen zavarba ejtettek, mert sok esetben megtör-

tént, hogy a lerakott pete körül nem is találtam az igazi tápláló-

növényt. Ebbl azonban nem lehet az illet növény hiányára követ-

keztetni, mert a növény rhizomája azért ott lehetett a földben. így
eleinte én is több növényre {Centaurea Bihersieini, AcMllea, Poten-

tiUa stb.) gyanakodtam, st utóbb már azt kezdtem hinni, hogy a

hernyó talán polyphag.

A régebbi entomologusok fás növényekre is gondoltak, úgy
okoskodván, hogy a nstény tojócsöve segítségével talán azokba

rakja petéit. így Dr. Uhryk Nándor a Ribes aureum-ot vélte a

táplálónövénynek. Ebbeli feltevését látszólag megersítette az a kö-

rülmény, hogy a hímeket több ízben Bibes-hokrok körül látták rep-

desni és eltnni. Ez azonban helytelen következtetés volt, mert

nem egyszer mi is megfigyelhettük azt, hogy a hím nyugtalanul

repdesett egyes bokrok körül, de ez mindig csak azért történt, mert

a bokrok alatt lev nstény szagát érezte.

Talán nem érdektelen elmondanom azt, hogy egy 1909 szén
a szabadban kopulában talált nstény petéibl 1910 áprihs elején

csak egyetlen egy herny ócska kelt ki, és hogy az els megfigyelést,
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a táplálónövényt illetleg ezzel kellett v^égrehajtanunk. Gondosan el-

helyeztük tehát alul-felül zárt kis üveghengerbe és többféle növényt

tettünk be hozzá ; többek között egy Iris pumila levelet is levágtam

és a földbe dugtam. Másnap Újhelyi József m. nemzeti múzeumi

preparátorral, ki mindeme munkálataimban állandó segítségemre volt,

mindenütt kerestük apró hernyónkat, a földet kétszer átrostáltuk, az

összes gyökereket gondosan megvizsgáltuk, de hiába, a hernj'-ó csak

nem akart elkerülni. Minthogy az üveghenger oly pontosan záró-

dott, hogy a szökés ki volt zárva, a hernj'-ó eltnése nagy zavarba

ejtett. Végre megnéztem az Jrts-levelet, a földben lev részén azon-

ban semmi elváltozás, rágás stb. nem volt látható; utoljára is szét-

téptem az Iris-levelet és legnagyobb megle^Detésemre megtaláltam

benne a kis hernyót, melyet szerencsésen agyon is nyomtam. Ez a

felfedezés méltán meglepett. Erre nem számítottam, mert hiszen a

nslény a petét a földbe szokta letojni s a fiatal virgoncz hernyó

azonnal a föld alá búvik és mégis a levélnek földfeletti részében

találtam meg a kis hernyót.

Szerencsésen felfedeztük tehát az Iris jjumila-han sl tá|)láló-

növényt^ s a késbb kel hernyók sorsa azontúl már nem aggasztott.

Ezek után a fogságban tenyésztett hern^'^ók életmódjára vonat-

kozólag a következket adhatom el :

A fiatal hernyók mindjárt kikelésük után rendkívül fürgék és

mint rejtett életmódot folytató állatok, azonnal eltnnek a laza föld-

ben vagy a legkeskenyebb hasadékban. Csak a föld összerázása

vagy a hasadék megkopogtatása után jönnek el rejtekhelyükbl,

hogy csakhamar ismét eltnjenek.

Ha a hernj^ók megtalálják a táplálónövényt, akkor éjjel fel-

mászva annak levelén apró lyukat rágnak s a lyukon mennek a

levél belsejébe, vagy pedig az egymást borító két levélhüvely közé

furakodnak s onnan rágják le magukat a rhizomáig. A rágás helye

a levél két epidermislapja között egészen jól látható, ha a levelet a

világosság felé tartjuk. A hernyók néhány nap alatt a rhizomához

érve, ott teljesen elpusztítják a növény tenyész kúpját s a körülötte

lev levelek hüvelytövét, úgy hogy a levelek igen rövid idn belül

megsárgulva elfonnyadnak, elszáradnak és le is hullanak. Minthogy

a tenyész kúp többnyire már 1—2 cm.-nyire a földbea van s a

1 Utóbb kitnt, hogy más Jrís-fajok is szolgálhatnak a hernyó táp-

lálékául; ilyenek: az Iris variegata L., arenaria^. et K., germanica L. stb.

A különböz J/7's-fajokon való elfordulás némi befolyással van a lepkék

nagyságára. így azokból a hernyókból, melyek a budai hegyeken oly gya-

kori Iris puinila-yal táplálkoznak, rendesen sokkal kisebb lepkéket kapimk
mint a más Iriseken élkbl.
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zöld részek a föld felett elpusztultak, eltnik minden nyom, a mibl
a liern3^ó jelenlétére következtetni lehetne. E miatt láttunk szszel a

helyszínén oly kevés Iris-t. Mire a hernyók a rhizomáig- jutnak,

már egy-két vedlésen mentek át, de a vedlések számát a hernyó
megzavarása nélkül nem lehetett pontosan megfigyelni. A hernyók
aztán mind lejjebb, illetleg beljebb nyomulnak a rhizomába s abban
különböz aknákat rágnak ki maguknak (I. tábla, 8. kép.). Ha pl.

csak kevés vagy kis rhizoma áll rendelkezésükre, akkor a rhizomát

teljesen felemésztik, úgy hogy csak az epidermise marad meg. Üveg-
falu edényben történvén a tenyésztés, megfigyeltük azt is, hogy a

hernyók nem maradnak állandóan benn a rhizomában, hanem idn-
kint a laza földben különböz meneteket fúrnak s azokba ki is men-
nek a rhizomából ; ha útjukban más rhizomára akadnak, esetleg ebbe
rágják bele magukat. A mennyiben a rhizomák felületesen a föld

színén vannak, mint ez pl. a budai hegyek köves, sziklás helyein

gyakori eset, akkor csaknem mindig találhatók járatok a gyökértörzs

alatt a földben. Elfordul az is, hogy a hernyó felfelé rág lyukat a

rhizoma oldalán ; ez esetben a lyukat gondosan elzárja szövedékkel,

a melybe a fehéres, késbb megbarnuló ürülék is bele van szve.
Érdekes, hogy a hernyó endophag életmódja daczára az állábak

talpa nincsen köröskörül horgocskákkal felszerelve, mint pl. a Cossiis

hernyójánál, hanem mint az ^í/ro/zs-hernyóknál a talpnak egy része,

talán egyharmada kapaszkodó horgocskákkal van borítva, vagyis a

j)edes semicoronati typust mutatja.

A teljesen kifejldött, bábozdásra kész hernyó (L tábla, 5. kép)

nagyjában az Agrotis hernyókhoz hasonlít és 6—6-8 mm. szélesség

mellett körijlbelül 37—40 mm.-nyi hosszúságot ér el.

Teste eltérleg a fiatal hernyóétól hengeres, mind a két vége

felé vékonyodó.

Alapszíne ibolya- vagy barnásszürke, néha, különösen

fiatalabb korban, vörhenyes árnyalattal, hátlemezein nagyon finom

világosabb szürke vonalkákkal tarkázva. Két oldalt a kiemelked
sötétebb szín szemölcsök következtében a stigmák alatt két vilá-

gosabb hosszanti sáv vehet észre. E sávok, valamint az egyes szel-

vények közei és a hasioldal szennyes szürkések, zöldbe hajlók, él
állapotban az áttetsz testfolyadéktól némi olajzöld árnyalattal.

Az apró gömböly fej fényl sötétbarna szín s a szájrészek

felé helyenként sötétebb, gyér sárgásbarna szrözette! borított.

A nyakpaizs sötétbarna, közepén hosszanti vonallal két félre

osztott ; ez, valamint a szemölcsök is sötétbarna színek. A farlemez

Jjékes-szürke. A torlábak halavány barnák.

A nyakpaizson kézi nagyítóval mind a két oldalon 8— 10 apró

szemölcs vehet észre, melybl egy-egy sárgásbarna serte áll ki. E
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szemölcsök elhelyezése ép úgy mint a többi szemölcsé, az egész test

felületén szimmetrikus.

A nyakpaizs közepén a középvonalhoz közel lev négy sze-

mölcsbl kiálló nagy sörték egy szimmetrikus trapéz négy sarkát

alkotják, olyformán, hogy a két elüls sörte egymástól, illetleg a

középvonaltól távolabb áll, mint a két hátulsó ; a két elüls azon-

kívül hosszabb is. A nyakpaizs többi sörtéje ennek szegélyéhez van

közelebb s a legeli lev serte sokkal hosszabb mint a többi.

A többi szelvényen a szemölcsök helyzete ugyanolyan, mint a

bagolypillék hernyóin szokásos. Ugyanis a 2-ik és 3-ik szelvényen a

négy hátszemölcs egymás mellett egy gyengén hajlott haránt sorban

áll. A 4— 10-ik szelvényen a szemölcsök egymás mögött állanak

párosával egy symmetrikus trapéz négy sarkát alkotva, de itt a két

elüls van egymáshoz közelebb, mint a két hátrább következ.

A 11-ik szelvényen a két pár s-rte csaknem pontosan az els mö-

gött van s egy szabályos négyszög négy sarkát alkotja. A 12-ik

szelvényen a serték megint egy fordított állású symmetrikus trapéz

alakját mutatják, ép úgy mint a nyakpaizs középs sertéi. A 13-ik

és 14-ik szelvényen, a melyen a sötétebb farlemez van, a szemölcsök

elhelyezése ugyanolyan, mint a r2-ik szelvényen.

Lássuk ezek után az oldalszemöicsöket. Az 1-s szelvényen a

stigma eltt és alatt egy hosszúkás, meg egy gömböly, egy-egy

szrt visel szemölcs található ; ezek alatt a láb töve fölött még egy^

inkább ovális szemölcs foglal helyet, a mely két kiálló sertét viseL

A 2-ik és 3-ik szelvényen a stigmákkal egyenl magasságban há-

rom vagy négy nagj^'obb szemölcs látható egymás mellett, felettük

két kisebb, alattuk a láb tövénél még egy, A 4— 11- ik szelvényen a

stigma mögött, továbbá fölötte és alatta egy-egy szemölcs van, a

minden szelvényen elforduló lábtövi szemölcsön kívül. A 10-ik

szelvényen hiányzik a szemölcs a stigma mögött, de helyette a

stigma alatt lev szemölcs mellett van még egy kisebb. A 12-ik szel-

vényen oldalvást a lábtövi szemölcsön kívül csak két szemölcs lát-

ható, egy a stigmákkal egyenl magasságban, a másik valamivel

lejebb egy irányban a többi szelvényeken a stigma alatt levkkel.

A stigmasor és az alatta lev hosszanti sorban elhelyezkedó

szemölcsök közein a világosabb alapszín egymás alatt két hosszanti

sávot formál.

A hasoldalon a kis szemölcsök elhelyezése a következ :

Az 1— 3-ik szelvényen a torlábak között a középvonalhoz kö-

zel két szemölcs áll. Maguk a torlábak is s értéket viselnek, tövükön

pedig öt szemölcs van. A 4—5 ik szelvényen a középvonal mindkét
oldalán három, félkörben álló szemölcs foglal helyet. A 6—9-ik szel-

vényen a hasiiábak (ál-lábak) tízülékén egy-egy, a bels oldalon a
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lábak között, valamint a lábak küls oldalán elrefelé még három

szemölcs tnik fel. A 10— 12-ik szel\^ényen ismét csak két igen apró

szemölcs ötlik fel a középvonal mindkét oldalán. A hernyó-állapot

áprilistl augusztus végéig, illetleg szeptember elejéig, tehát körül-

belül ötödfél hónapig tart. A teljes nagyságot elért hernyó a keresztül-

kasul rágott rhizoma alatt laza földes szövedékben változik át bábbá.

A vörhenyes barna báb (I. tábla, 6. kép) körülbelül 24 mm.
hosszú és 9 mm. széles ; hátulsó végén két rövid, vékony tüskében

végzdik és feljebb a töve felé még két vékonyabb tüske van rajta.

A bábnyugvás szeptember elejétl október elejéig, tehát körül-

belül egy hónapig (32— 35 napig) tart.

A lepke rendszerint a reggeli órákbau búvik ki a bábból, még
pedig október els napjaiban.

A nstény (I. tábla, 7 kép) többnyire felmászik egy fszálra

vagy valami más alacsony növény szárára s tajócsövét kitolva

ekként készül el a párzásra. A hímek reggel, a mint a nap le-

bocsátja els sugarait, úgy i/29—9 óra tájban, kezdenek repülni s

hullámosan szökdel gj^ors ütemben röpdösnek a tisztásokon vagy

«gyéb területeken, rendszerint nagyobb körökben visszatérve, mi-

közben nem egyszer magasan felemelkednek a levegbe és magas

fák koronáin át tnnek el a figyel szeme ell. Majd kutató útjok-

ból visszatérnek, mígnem valamely hím szimatot kap. Ekkor a ns-
lény körül mindig kisebb és kisebb köröket ír le a levegben, majd

közvetétlenül felette, mind lassúbbá és lebegésszerbbé válik repü-

lése, miközben hirtelen a nstény mellett terem s nyomban már is

kopulában van vele és szárnyait összecsapva nyugodtan csüng fejjel

lefelé a fszálon. Ismeretes, hogy a lepkéknél, különösen a szöv-

pilléknél, mily fontos szerepe van a szagnak a párosodásnál. A hí-

mek rendesen sokkal szélesebb féss csápjukkal már nagy távol-

ságból is megérzik a nstények szagát.

Ha a nstény nem tolja ki tojócsövét, akkor a hímek meg sem

találják, mert úgy látszik, hogy akkor az illatmirígyekbl csak na-

gyon gyengén vagy egyáltalában nem árad ki az az illat, a melyet

a hímek néha már messzirl megéreznek.

A lepkék nstényeinek ez az illata, mint azt Petersen kimu-

tatta, az illatmirígyek, melyeket Siebold glanclulae odoriferae-knak.

nevezett al, váladékától ered. E mirigyek nyílásai a petevezeték

végén vannak, s amikor a nstény tojócsövét kitolja és mozgatja,

egyúttal a petevezeték vége is kitolódik s a mirigyek váladéka köz-

vetétlenül a szabadban párologhat el.

Továbbá azt is tapasztaltuk, hogy a hímek elször mindig a

frissen, még aznap kelt nstényeket termékenyítették meg. Ez köny-

nyen érthet, mert ezeknek az illata a legintenzívebb. Erre vonat-
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kozólag kísérleteztünk is. Egyszerre kitettünk néhány különbza-

idben kikelt nstényt és mindannjászor beigazolódott ez a tapasz-

talati tény.

A párok rendesen egy óráig, ritkán valamivel tovább (egy

megfigyelt esetben másfél óráig) maradnak kopulában. Ekkor már,

úgy 11 óra tájban ersebben tz a nap s a nstény nyugtalankodni

kezd és lábaival igyekezik párjától szabadulni, elkezdi hátulsó lábai-

val a hím potrohát kapargatni, majd tovább menni próbál és végre

egy ers rántással széjjelválik a hímtl. Xéhánj^ perczig mind a

ketten egymástól kisebb távolságban nyugodtan ülve maradnak : a

hím azután megrezegteti szárnyait és felrepül, de egy-két nagyobb
kör leírása után leereszkedik a fbe és nyugalomra tér. Ez a nyu-

galma másnap reggelig tart és a lepke aztán egy-két nap múlva
elpusztul.

A nstény, mely a párosodás befejezése után egy helyen nyu-

godtan pihen, 12 óra tájban bontogatni kezdi szárnj^ait, nyugtalanul

idestova szaladgál a földön és megkezdi a peterakást. Tojócsöve se-

gélyével a petéket egyenként rakja le, azonban mint már említettem,

nem a táplálónövénybe, hanem egyszeren a növény körül a laza

földbe y^gy homokba s nem is igen mélyre, csak mintegy V2*cm.-

nyire. Egy helyre csak néhány petét rak egymástól bizonyos távol-

ságban ; majd felrepül és lassú, csaknem egyenes irányú, a hímétl
teljesen eltér repüléssel tovább száli, de nemsokára leereszkedik és

alkalmas heljíen újból ismétldik az elbbi jelenség, mely egészen

délután 2—3 óráig tart. Ezen az idn túl már nem láttunk nstényt
felrepülni.

A peterakás munkája 3—4 nap alatt befejezdik, a mikor is a

nsténynek elbb oly duzzadt potroha a peték kiürítése következté-

ben egész megvékonyodikj mire a lepke, befejezvén élethivatását,

elpusztul.

Annyi bizonyos, hogy az Oxytrypia orbiculosa elterjedési köre

nemcsak Budapest környékére és a budai hegj^ekre szorítkozott,

hanem az ország más vidékeire is kiterjedt. Semmi esetre sem
könny feladat azonban _e fajt a szabadban megtalálai, a mennyiben
csak akkor lehet erre kilátásunk, ha nagyobb mennyiségben fordul

el valamely helyen, a mi a ritkább esetek közé tartozik. Továbbá
fontos, hogy éppen repülésük alkalmával találjon rájuk az ember

:

ez meg tisztára csak a szerencsés véletlennek köszönhet.

Az eddig ismeretes termhelyeken kívül meg kell még emlí-

tenem Székesfehérvá r-t, a honnan Eováts Lajos jelezte 1904-

ben. Ujabban felfedezett termhelyei : a pestmegyei Puszta-
P e s z é r, a hol nemcsak magam és velem együtt Újhelyi József

múzeumi preparátor, hanem Rothschild X. Károly is gyjtötte^
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továbbá állítólag P o z s o n y-3 zen t-G y ö r g y, a hol Laszy Rezs
akadt volna rá.

Lepkénkrl sokáig azt hitték, hogy az a magyar fauna kizáró-

lagos sajátja. Utóbb azonban kiderült, hogy hazánk határain túl is

elfordul. így megtalálták már Romániában i és Görögországban,

^

st ezt megelzleg még Ázsiában is a Tjan-Shan hegységben és

Saissan vidékén. ^

Ha az Oxytrypia orhiculosa elterjedési viszonyait nézzük, min

denesetre nagyon szembetn, hogy felfedezése óta több mint 100

év telt el és mégis oly kevés elfordulási adat áll rendelkezésünkre.

Ez semmiesetre sem tulajdonítható teljesen annak a körülménynek,

hogy az eofyes országok faunáját nem kutatták még eléggé ki, ha-

nem ennek véleményem szerint egészen más oka van. Az Oxytrypia

orhiculosa ugyanis monotypikus, azaz a geniis-na,k egyetlen napjainkig

fennmaradt faja.

Kétségen kivül nagyon régi eredet, a mit a Bombycidákra

emlékeztet sajátságokon kivül az is bizonyít, hogy hernyója mono-

cotyledon növényeken él, továbbá hogy faji bélyegei absolut merevek.

A monotypikus fajokról tudjuk, hogy azok további variáló,

alkalmazkodó képességeiket elvesztették, kipusztulásra, kihalásra

szántak. Ez a kihalás azonban nem hirtelen, hanem hosszú idn
keresztül és elterjedési körének nem minden pontján egyszerre, ha-

nem csak helyenkint következik be.

A szórványos elfordulás a monotypikus fajok legjellemzbb

sajátsága. így az Oxytrypia orhiculosa is egy nagy kiterjedés terü-

letrl már eltnt, csak itt-ott maradt fenn mint relictum.

Hazánkban e faj elterjedési köre elssorban a Nagy Alföldre

szorítkozott. Legtöbb adatunk Budapest környékérl van, ahol g^f
a pesti oldal lapályos részein (Városliget, Újpest, Rákos) mint a

budai dombvidék több pontján reábukkantak.

A budai hegyeken való elfordulásból azonban még abban az

esetben sem lehetne e faj hegyi eredetére következtetni, ha a

Vértes hegység magasabb pontjairól is lenne adatunk, mert a budai

hegyek úgyszólván csak domboknak vehetk és a Vértes hegyián cza

mint szigethegység emelkedik ki az Alföldbl. Hegyi (montan) jel-

lege mellett szólna az a körülmény, ha a Kárpátokból, az Alpokból

vagy esetleg Csehország régi korú hegyeibl került volna el ez a

faj. így mindaddig a míg erre hiteles adatunk nincsen, sokkal tet-

1 Fe. J. Salay, Katalog der Macrolepidopt. Rumaniens. íBul. Soc. St.

Bucur. XIX. 1910. p. 190).

2 H. Rebel, Berge's Schmetterlingsbucli, 9. Auíl. 1910, p. 194.

3 G. F. Hajipson, Cat. Lep. Phalaenae Brit, Mus. IV p. 128. (1903).
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szbb ha az Alföldet tekintjük a faj hazájának és elterjedése ki-

induló pontjának. x\z a kö^ülménJ^, hogy névtelen felfedezje Sze-

geden fogta az els példánj-t, de a többi termhelj'e a pesti oldalon

és különösen legújabb felfedezése Puszta-Peszéren, egy alföldi és

meglehetsen seredeti állapotban megmaradt területen, mind meg-

ersíti azt a feltevésemet, hogy az Oxytrypia orhiculosa igazi alföldi,

pusztai állát. Nagyon valószin, hogy lepkénk az egész Xagy Al-

földön elfordult abban az idben, a mikor a csak még egyes mo-

csarak által megszakított területek egj többé-kevésbé összefügg

homokbuczkás vonulatot képeztek. Ilyen vonulat töredéke látható

még Izsák, Kecskemét, Lajosmizse, Czegléd, Pusztavacs, Örkény,

Puszta-Peszér, G-yón, Alsó-Dabas stb. környékén. Ez a homokvonu-

lat Budapestig, illetleg majdnem Yáczig terjedt, jelenleg azonban a

kultúra teljesen szétdarabolta, egyes részei csak itt ott m áradtak

meg eredeti állapotukban.

Budapest vidékén az Oxijtrypia orhiculosa eredetileg szintén a

pesti oldal homokos területeinek volt a lakója, a honnan azután

tovább terjedt a Duna túlsó partján a budafoki fensíkra, a Kamara-

erdbe, majd a szomszédos elhegyekre (Gellérthegy, Sashegy i és fo-

kozatosan tovább a budai hegyek alacsonyabb lejtire. A budai hegye-

ken való elfordulást másodlagosnak, késbbi keletnek kell tartanunk.

A többé-kevésbé eredeti növényzettel bíró homokos sterület

Budapest környékének pesti oldalán, jelenleg keskeny sávvá szorult

össze, a fváros úgynevezett fásí'ási övébe, melyet a város annak

idején azért létesített, hogy a szélfújta homok tovaterjedésének gátat

vessen. Ez a keskeny gyr szolgált az alföldi állatok utolsó mene-

dékéül, ma azonban már ezt is minden oldalrél a kultúra foglalta le.

Miután a rohamlépésben haladó kultúra a fváros környékén

korán megváltoztatta az sterület képét, az ezt a területet benépesít

állatvilág részbea elpusztult, nagvobb része azonban alkalmazkodván

a megváltozott \-iszonyokhoz mindiukábh távolabbra kiszorult, A bu-

dai oldalon a mai Kelenföld, Kamara-erd tájékán u^yan ilyen vi-

szonyokkal állunk szemközt, a mennyiben a terjeszked kulfura miatt

a typikus alföldi állatok jórésze a budai hegyek alacsom'abb lejtire

szorult.

Az Oxytrypia orhicuJosa ilyirányú terjeszkedését lehet^'é tette

a tápnövéu}'- elfordulása, illetleg a lepkének alkalmazkodása a kü-

lönböz Jr/.§fdjókhoz. A lep'?e tápnövénye az úgy az Alföldön, de

különösen a budai hegj'eken széltében elterjedt Iris pwnila L., az

Alföldön azonkívül elssorban a keskenylevel homoki nszirom
{Iris arenaria T\'. & K.) és az Iris variegaia L. A tenyésztési kísér-

letek során kitüijt az is, hogy a hernyó nem veti meg az Iris germa-

nica L. és más csaknem fás rhizomájú Iris-íajt sem.
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Elmozdítja a terjeszkedést az a sajátságos körülmény is, hogy

a nstény is kitnen repül, a peték lerakása alkalmával pedig nagy

területet kalandoz be és egymástól közel-távol fekv helyeken min-

dig csak egynéhány petét rak le. A peterakás ezen módja össze-

függ különben az Iris-ek elfordulási viszonyaival is. Az Iris varie-

gata pl. az Alföld erdeinek' szélén vagy tisztásain szétszórtan álló

kisebb csoportokban fordul el.

Ma már a Nagy Alföldön is nagyon megváltoztak az eredeti

viszonyok. Az idk folyamán ugyanis a homokos területeket is min-

denütt müvelés alá fogták, a minek következtében a növényzet is

megváltozott. Ha azonban valamely terület csak rövid ideig volt

müvelés alatt, majd újból parlagon hevert, akkor az eredeti nö-

vényzet jó része visszatér a környezetbl. A növényzet folytonos

változásával a rovarvilág is kénytelen a megváltozott viszonyokhoz

alkalmazkodni.

Puszta-Peszéren több éven keresztül alkalmam volt a terep-

viszonyokat megfigyelni, itt egyes részeket, a melyeken nem sikerült

a gabonafélék stb. termelése, újból parlagon hagyták, a buczkák leg-

nagyobb részét pedig akáczfával ültették be. Ennek folytán az eredeti

növényzet lassankint eltnt, az Iris azonban még megél a gyér er-

dben, melyben még egész könnyedén száll a lepke a bokrok és fák

között és csak az erd srségével tnik el az Iris és vele együtt a

lepke, mely azután a tisztásokra és az erdszélekre szorul. A Nagy

Alföld számos pontján a vándorló homokbuczkák, melyek régen bizo-

nyára tetemes szélességet értek el, a különböz vizeknek mintegy gá-

tat emeltek, így azután sok helyen a mélyedésekben megmaradtak a

vizek. Ilyenek voltak a terepviszonyok Puszta Peszéren is, a hol az er-

dk és tisztások mélyebben fekv helyein nád, sás, Iris pseudacorus és

egyéb vízi- illetleg mocsári nö/ények jelzik az egykori mocsarak

nyomait.

A viszonyok gyors megváltozása teszi sürgssé az Alföld fau-

nájának kikutatását és tanulmányozását, mert nemsokára az a né-

hány eredetiségében eddig még fenmaradt terlet és vele együtt

annak állat- és növényvilága is el fog tnni, nekünk pedig az egyes

fajokra vonatkozó következtetést lehetetlenné fogja tenni.

De nézzük tovább az elfordulási adatokat

:

Székesfehérváron Kováts Lajos 1904- ben gyjtötte a lepkét.

Ezt az adatot újabban nem sikerült megersítenem, legalább két éven

át több ízben bejárván ÜJHELYi-vel a terletet, buzgólkodásunk siker-

telen maradt.

Újabban Laszy Rezs Pozsony- Szent- György körnj'-ékérl em-

líti a lepkét, de ezt az adatot egyelre kétségbe kell vonjam, még
pedig azért, mert Laszy állítólag Hedera lielix levélen talált egy her-
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nyót, a melybl azután a gyjteményében lev egyetlen Oxyirypia-

orbiculosa példánya kifejldött volna. Ha ez utóbbi körülmény nem
tenné gyanússá és kétessé ezt az adatot, mint késbb látni fogjuk, a

pozsony-szent-györgyi elfordulás éppenséggel nem volua lehetetlen

dolog, mert ez a hely is a Kis Alföld szélén van, st ha feltevésem

helyesnek bizonyul elkerülhetett volna még távolabbra nyugatról a

bécsi medenczébl is.

Ugyanis, mint ismeretes, a harmadkorban tenger borította a

Nagy Alföldet, mely tenger kelet felé a romániai síkságot is betöl-

tötte és egészen a Fekete-tengerig terjedt. Csak késbb, a mioczén

vége felé maradt vissza a Szarmata-beltenger, melyet a beöml
folyók mindinkább kivetkztettek sós jellegébl, lassan brack-, majd

édesvizvé vált, mígnem fokozatos kiszáradása után csak kisebb-

nagyobb édesviz tavak és mocsarak maradtak meg, végül pedig az

egész tengerfenék szárazfölddé változott át. i Minthogy ugyanez a

harmadkorbeli tenger töltötte be a Kis Alföldet és a Bécsi meden-

czét is, tehát nem lenne lehetetlen ottani elfordulása sem.

A Bécsi medenczébl Zerny^ ugyanis már 12 pusztai lepke-

fajt sorol fel, melyeknek legnagyobb része Budapest környékén el-

fordult,'st részben még ma is található ; ilyenek a CoUas Ch-yso-

theme Esp., Ágrotis fugax Tr., Mesotrosta signaUs Tr., CJiondrosoma

fiduciaria Ank., Cramliiis malricellus Tr., Phlyctaenodes sulphuralis Hb. stb.

A CJiondrosoma fiduciaria-t, ezt a szintén szi verfényes napo-

kon repül fajt, felfedezje és leírója Anker, a Kamara-erd tájékán

találta elször. De a mióta az ottani viszonyok teljesen megváltoz-

tak, nagyon sokáig nem hallottunk hírt e fajról. Most két éve azután

felfedezték Laxenburg mellett, a Bécsi medencze déli részében és

az elmúlt évben Ujhelyi-vcI megtaláltam Puszta-Peszéren is.

Feltevésem helyességét bizonyítja oláhországi elfordulása is,

a honnan Salay^ Brosteni-Barnari környékérl említi. Ez az adat

feltétlenül hiteles, Caradja ugyanis arról értesített, hogy a Sbemann

által nevezett helyen a Bistrica-folyó völgyében gyjtött két pél-

dányt maga is látta.

A hegyek között való elfordulás itten, úgy mint nálunk a

budai hegyekben, bizonyára késbbi kelet, mert Romániában is

1 SuEss, E. : Das Antlitz der Erde. Prag-Leipzig-, 1885.

Hauer, Fk. : Die Geologie und ihre Anwendung auf die Kenntniss der

Bodenbeschaffenheit der Oestr. Ung. Monarchia. Wien, 1874.

2 Zerny, H. : Entwickelung und Zusammensetzung der Lepidopteren"

fauna Niederösterreichs. (Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LXII, 1912, p. 154/

3 Salay, Fr. J. : Katalog der Macrolepidopt. Rumaniens. (Bul. Soc. St*

Bucuresci. XIX, 1910, p. 140).
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minden valószínség' szerint a romániai síkság képezte a tovaterje-

dés kiinduló pontját, a honnan a lepke késbb a völg-yek mentén

terjedt tovább s mindinkább beljebb szorult a hegyek közé.

Lepkénket az irodalomban még Görögországból (Attika) és

Turkesztanból (Szaízan és Tjan-shan) említik.

Arra a kérdésre, hogy az Oxytrypia orbiculosa endemikus faj-e,

a milyennek FRnALDSzKY Imre és AICT^-ER tartotta, vagy pedig keleti

eredet, tekintettel a rendelkezésünkre álló kevés elfordulási adatra,

nehéz határozott feleletet adni.

Nézetem szerint az Oxyirypia orbiculosa shazája Közép-, illet-

leg Kelet-Ázsiában keresend, a honnan sok más alföldi fajjal együtt

bevándorolt és egészen Budapestig, st valószínleg a Kis Magyar

Alföld mentén egészen a Bécsi medenczéig nyomult elre.

Régente elterjedése az Alföldön valószínleg nagy és össze-

függ területekre kiterjed volt, napjainkban azonban csak kevés

ponton maradt meg reliktumként.

Minthogy az Oxyirypia orbiculosa elterjedése az J?7's-fajok elter-

jedésével esik össze, fontos, hogy a szabad természetben táplálékául

szolgáló Iris fajok (I. arenaria, pumila^ variegata) elterjedési viszo-

nj'ait is figyelemmel kisérjük.

Dykes nem régen megjelent monográfiájában^ fenti fajokat a

Pogoniris osztályban tárgyalja. Az Iris arenaria W. & K. csak

szinonimaként szerepel, mert ]M.\ximovicz szerint ez csak az Jn>

favissima VxiA.. alakja, mely utóbbi Morvaországtól Magyar- és Dél-

Oroszországon és az Altáj vidékén keresztül Alongolországig fordul

el. Ezeket az adatokat Keller^ és A5Chersox-Gr.yebner3 adataival

kíegészíivén, a következ képet nyerjük : Alsó-Ausztria (Pulkau,-

Retz), Morvaország (Níkolsburg), Magyarország (Kis Alföld, Gyr,

Komárom, Esztergom, Székesfehérvár, Tolna, Zala, Pest [Budapest,

A'ároshget, Rákos, Csepelsziget], Heves, Zemplén, Kunság [Nagy-

krös] egészen a Tiszáig] Dubova), Oláhország (Moldva), Dél-

Oroszország, Irkuczk, Jenisseisk, Baikal-tó, Transzbaíkália (Dahuria)

és Eszak-Mongolország.

Az Iris pumila L. elterjedési köre : Ausztria-Magyarország

(Budai hegyek : Gellérthegy, Farkasvölgy ; Meleghegy, Kolozsvár,

Nagyenyed, Szászsebes, Szt.-Erzsébet), Dobrudzsa, Görögország,

Oroszország és Kis- Ázsia.

Az Iris variegata L. elterjedési köre : Ausztria, Magyarország

1 Dykes, W. R. ; The genus Iris. Cambridge, 1913.

2 Kellee, L. : Verh. zool.-bot. Ges. Wien. LIV, 1904, p. 620.

3 AscHERsoN & Gkaebn-£r : Synopsis d. mitteleurop. Flóra Bánd III.

Leipzig, 1905— 7. p. 473.
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(Buda, Mátra, Selmecz, Bánság, Deliblat, Erdély, Hosszút^szó),

Horvát- Szlavonország-, Szerbia, Bolgárország és Dobrudzsa.

Az li'is germanica L., mely a kérdés eldöntésénél különben

úgy sem vehet tekintetbe, eredetét nem lehet kimutatni ; mint

kultivált és félig kultivált faj egész Közép-Európában gyakori, de

elfordul Kis-Ázsiában, st Nepálban is.

Az Jm fajok vázolt elterjedési viszonyaiból látható, hogy az

Iris flavissima Páll. (arenaria W. & K.) elterjedési köre egyezik

meg legjobban az Oxyirypia orbiculosa eddigi elfordulási adataival.

A lepkének Közép-Ázsiában való elfordulását csak úgy tudjuk meg-

magyarázni, ha az Iris arenaria-t tekintjük eredeti tápnövényének,

minthogy a másik két faj Közép-Ázsiában nem fordul el. Ezt bizo-

nyltja, az a megfigyelésem, hogy a Nagy Alföldön lepkénk hernyója

csak az Iris arnaria-nn található. A többi Iris íajhoz csak késbb,

alkalmazkodott, a mikor az alföldi helyekrl a kultúra a csak

késbb mívelcs alá vett hegyiekre szorította. Az Iris arenaria vonu-

lata egyúttal megjelöli a lepke bevándorlásának útját is. Ez a

bevándorlás nem egyszerre s nem a közelmúltban történt, hanem

minden valószínség szerint még az utolsó jégkorszakot követ id-

szakra esik, melynek elvonulása után a klimatológiai viszonyok nem
voltak oly szélsségesek, mint az azt megelz jégkorszakban s így

a bevándorolt fajok egy része a jelenkorig fennmaradhatott a Nagy
Alföld néhány csekély kiterjedés, a kultúrát kikerülte seredeti

pontján. 1

Kijelölvén fentiekben a kutatás irányát, még arra kérem hazai

gyjtinket, hogy ha az Oxytrypia orbiculosa valamelyik újabb term-

helyét megismerik, azt velem közölni szíveskedjenek, továbbá kérem,

hogy túlbuzgó kutatásaikban az Ir/.s-fajokat lehetleg ne pusztítsák

ki teljesen, hogy ezzel a mindenesre védelmet érdeml, a napsugaras

szi napokat megélénkít szép faj kipusztulását még jobban és

gyorsabban el ne mozdítsák.

Végül köszönettel kell Újhelyi József nemzeti múzeumi

preparátorról megemlékeznem, a ki kutatásaimban és a tenyésztési

kísérleteknél mindig és mindenben a legnagyobb buzgalommal segít-

ségemre volt. Ugyancsak ked\^es kötelességet teljesítek, ha meg-

köszönöm Dr, Abonyi Sándor, Dr. Pongrácz Sándor, Praszky

Ferencz és Dr. Szombathy Kálmán szíves fáradozását, a kik a mel-

lékelt tábla egyes képeinek rajzolását, festését vagy fotografálását

voltak szívesek elvéíiezní.

1 Drüde, 0. : Entwicklung der Flóra des mitteldeutscheii Gebirg-u.

Hügellandes. (Résult. Congrés Internat. Botanique. Vieiine, 1905. p. 124).

Zerny, H. : Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 137.)
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Az I. tábla tnagyardzata.

1. kép. Az Oxyíríjpia orbiculosa Esp. petéje oldah'ól, nagyítva.

2. ,, A pete héjának szerkezete, ersen nagyítva.

3. „ A petébl kibujt fiatal hernyó, nagyítva.

4. ,., A félig kifejldött hernyó, természetes nagyságban.

5. ,, A teljesen kifejldött hernyó, természetes nagyságban.

6. ,, A báb, gyengén nagyítva.

7. ,, A nstény lepke, természetes nagyságban.

8. „ Az Iris pumila kirágott rhizomája.

Irodalom.

1. Altum, B. : Forstzoologie. — III. Bd. Die Insecten. 1874.

2. BiANCHi, y. : In defence of natural genera. (Bull. Acad. Sci. S.-

Pétersbourg. 1907, p. 369-376).

3. Carus, J. V. : Geschichte der Zoologie. 1872.

4. Darwin, Ch. : A fajok eredete. Ford. Dapsy László. 1872.

5. — — : Az ember származása és az ivari kiválás. Ford..

Török Aurél és Entz Géza. 1884—85.

6. — — : Das Variiren der Tiere und Pflanzen im Zustander

der Domestikation. Deutsch von Carus. 1899.

7. Draudt, AI. : Zur Kenntniss dei Eupithecien-Eier. (Iris, 1905).

8. EiCHHOPF, W. J. : Europáische Borkenkáfer. 1881.

9. Elmer, G. : Die Artbildung und Verwandtschaft bei den Schmet-

terlingen. 1895.

10. Entz Géza : Állattani törekvések a múltban és jelenben. (Állat-

tani Közlemények. I, 1902, p. 4).

11. Hartig, Th. : Germar's Zeitschrift fiis Entomologie. 1837, 1840^

1841, 1842.

12. Henschel, G. a. 0. : Leitfaden zur Bestimmung der schádlichen

Forst- und Obstbaum-lnsekten. 1896.

13. Jordán, K. : On Mechanical Selection and Olher Problems.

(Novitates Zoologicae. III, 1896, p. 426).

14. — — : Revision of Sphingidae. (Novitates Zoologicae. IX^

Suppl. I-II, 1903).

15. — — : Der Gegensatz zwischen geographischer und nicht-

geographischer Variation. (Zeitschr. f. wiss. Zoologie-

• LXXXIII, 1905, p. 151).

16. JuDEiCH J. F. u. NiTSCHE H. : Lelirbuch der Mitteleiu^opáischeii

Forstinsektenkunde. Berlin, 1885, 1890-95.

17. Kaltenbach, J. H. : Die Pflanzenfeinde aus der Klasse der la-

sekten. Stuttgart, 1872.

18. Lamarck, J. : Philosophie zoologique. I, Paris,

19. Linné, C. : Systema Naturae. Ed. I, 1735.



-62

20. Meyer, I. B. : Aristoteles História animalium. (Aubert u. Wimmer)
Leipzig, 1838.

21. Méhely Lajos : Elmélkedve búvárkodjunk. (Állattani Közlemé-

nyek. I, 1902, p. 35).

22. NöRDLiN^GER, H. : Die kleinen Feinde der Landwirtschaft. 1855.

23. NüssLiN, 0. : Leitfaden der Forstinsektenkunde. Berlin, 1905.

24. Petersex, W. : Beitráge zur Morphologie der Lepidopteren. (Mém.

Acad. Imp. des Sciences St.-Pétersbourg. VlIIe Ser. IX,

1900, No 6, p. 1-144).

25. Ratzeburg, Th. : Die Forstinsekten. I. 1837—44.

26. — — Die Waldverderbniss. I—II, Berlin, 1866.

27. — — Die Waldverderber und ihre Feinde. 7 Aufl. von J.

F. Judeich. Berlin, 1876.

28. Ray, J. : História plantarum. I. 1686.

29. Reaumur : Mémoires pour servir á l'Histoire des Insectes. Paris,

1737.

30. RöSEL VON Rosenhof, a. J. : Monatliche Insektenbelustigungen.

Nürnberg, 1749-1755.

31. Semenov, a. : Die taxonomischen Grenzen der Art und ihrer

Unterabteilungen. Versuche einer genauen Definition der

untersten systematischen Kategorien. Berlin, 1910.

32. Sharp, D. : Insects. (The Cambridge Nat. History, Vol. V—VI.)

33. Standfuss, M. : Handbuch der palaearktischen Gross-Schmetter-

linge. 2. Aufl. Jena, 1896.

34. — — Gesammtbild der bisher vorgenommenen Teniperatur-

und Hybridisationsexperimente. (Insekten-Börse. XVI,

1899, p, 2, 9, 62, 67, 98, 116, 134, 146, 153, 160, 165,

171, 176.)

35. — — Die Resultate 30 jáhriger Exper. mit Bezúg auf Art-

bildung und Umgestaltung in der Tierwelt. (Verh. Schweiz.

Nat. Gés. Vers. in Luzern, 1905.)

36. — — Chaerocampa elpenor ab. daubi und Mitfeilungen über

Mutationén illustriert an Áglie Tau. (Iris, XXIV, 1910, p.

369—392).

57. Taschenberg E. L. : Praktische Insektenkunde. Bremen, 1878—80.

38. — — Porstwissenschaftliche Insektenkunde. 1874.

39. — — Die Hymenopteren Deutschlands. Leipzig, 1866.

40. VoGT, 0. : Studien über das Artproblem. Über das Variiren der

Hummeln. I. (Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin.

1909, p. 28).



63

A rovar-mimikri ivari szempontból.
Irta : Fehér Jknö.

II.

Ennyit a lepkékrl. Sikerült azonban az ivari mimikrihez hi-

sonló jelenséget más rovarrenden belül is észlelnem. A lepkék után

leggyakrabban mezei poloskákon találtam. A Syromastes marginatus

nev dohánybarna szín poloska kedvencz tartózkodó helye a Bii-

mex patíentia vagy más 1 ó r o m-f élek levelei. E növények levelein

gyakran jelentkeznek doháuybarna szín száradási foltok, melyek

sokszor nem nagyobbak az említett poloskánál. Nem egyszer láttam,

hogy a Syromastes e foltok körül settenkedett, st akárhányszor rá-

juk is szállt, vagy rájuk mászott és ott tartózkodott. Sokféle polos-

kának tartózkodási és ivarzási helyei egyes sárgás, zöldes Composi-

ták és Umbelliferák virágzatai, a mink pl. a Seneciók, Matricáriák,

Chrysanthemumok, Asterek stb. vagy Heracleumok, Pastinacák,

Peucedanumok stb. A kisebb-nagyobb poloskák túlnyomó része ezt

a szennyes-sárga színt mutatta. Néha szinte ellepik e poloskák az

említett növények virágzatait. Táplálkozni eljárnak e poloskák a leg-

különfélébb szín virágokra, de a mikor elérkezik ivarzási idejük,

az Umbelliferák sárgás-zöld ikerkaszatjai, melyek forma tekintetében

is hasonlatosak hozzájuk, vagy az említett fészkesek mozaikszeren

elhelyezett korongvirágai a kisebbeket, az egész fészek a nagyobba-

kat bizony könnyen csalódásba ejtheti.

Az EupJwrhia Gfírardiana-n egész sereg legkülönbözbb fajok-

hoz tartozó zöldes-sárga, sárgás és vörhenyesbe át-

men poloska szokott tartózkodni. Az euphorbiákon különösen

a murva-levelek azok, melyek alakjukkal is megtévesztik a

poloskákat. A fzöld szín Palomena prasina csak forma által téveszt-

heti meg magát, bár bizonyos róla, hogy színétl ersen elüt he-

lyeken nem igen látható. Ugyanez mondható az összes zöld szín

rovarokról, melyeknek tág ter találkahelyet nyújt az egész növény-

zet. Itt azonban a zöld színnek különböz árnyalata is vonzólag

hathat az ugyanazon árnyalatú rovarra.

A Mantis religiosa-l akárhányszor láttam az Eryngmm canipestre-n^

melynek fakó- zöld színe teljesen egyezett az állat színével. St a

növény hengeres ágainak elágazásai az állat hengeres tora és lábai

tartásához olyan meglep hasonlatosságot mutatnak, mint kevés

növény és rovar.

A szürkés -barna szín szöcskékrl és sáskákról ismeretes,

hogy mily elszeretettel keresik fel ivarzás idején a ftl szabadon

maradt csupasz kis földterületeket, melylyel színük annyira egyezik.

Meglep jelenséget láttam egyszer a házi legyeken. Ugyanis
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szszel lakásba szorult, liím legyek sorra keresték fel a világos fala-

kon található olyan feketés foltokat, melyek, test nagyságukkal vala-

melyest megegyeztek. Nemcsak hogy gyors mászásuk közben álltak

meg a foltoknál, vagy közelükbe szálltak, hanem rájuk is ugrottak

szakasztott oly módon, mintha a nstényre ugranának. Itt egész

pontosan meg volt állapítható, hogy ezek a fekete foltok nyilván a

nstény hatását tették rájuk.

St a Coleopterák közül is lehetne egynéhány ily esetet fel-

említeni. A sárga szín Ragonyclia fúlva párzani kiváló elszeretettel

megy sárgás szín Compositák (Aíatricaria, Chrysantliamum stb.) és

Umbelliferák virágzatára. Bár táplálék után a legkülönbözbb szín
virágoTíra is nagy számban jár és így az ivarzásra való alkalmat itt

is felhasználja. Ez az eset a fenti megfigyelésnek czéljainkra való

felhasználását ez okból nem zavarja. A szarva s-b o g á r és egyéb

barna és szürke bogár a fák barna ágait keresi fel találkahelyként,

míg a zöldek inkább a növények zöld részeit keresik fel e czélból.

Eddigelé csak a reczés- és álreczésszárnyúak, valamint a hár-

tyásszárnyúak között nem sikerült ivari mimikrit találnom.

Nem hagyhatom említetlenül, bár nem tartoznak a rovarokhoz,,

a virágpókokat, melyeknek rejtekül szolgáló virágok és saját színük

oly gyakran egyezik meglep módon. A pók bizonyára még ösz-

tönbl sincs tudatában annak, hogy az észrevehetsége a zsák-

mányul ejtend rovar szempontjából mennyire csökken azáltal, hogy
hasonló szín helyekre veszi magát. A póknak saját színe iránti

érzéke csakis ivari szempontból természetes, minden más szempont

csak antropomorfizmus, még akkor is, ha a két ivar színe eltér egy-

mástól, ekkor pedig feltehet, hogy mindegyik ivarnak az ellenkez

ivar színe iránt van nagyobb fogékonysága. Ennek bizonyítása a.

jövre vár. Ez a bizonyíték a pókok ivari mimikrijében korona-

tanú lesz.

Mindezek a következ tényeket engedik megállapítani :

1. Vannak rovarok, melyek imagó állapotuk bizonyos
szakában a hozzájuk hasonló szín és alakú tárgyakra vagy

ezek közelébe szállnak.

2. Az ilyen helyeken sokszor nagy mennyiségben gyüle-

keznek.

3. Egyes jelenségekbl megállapítható, hogy ebben e rovaro-

kat ivarzási ösztönük vezérli.

E három beigazolt tény a következk feltevésére jogosít fel

:

1. Egjes rovarok ivarzásuk idszakában nemcsak szag^-

lásukat, hanem látásukat is felhasználják a másik ivar

felkeresésében.

2. Valószín, hogy a szaglás a faj azonosságának meg-
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állapítására szolgál akkor, a mikor az egyik ivar a másikat már

eléggé megközelített e.i

3. Nagyobb távolságokból a nem épen éles látás
vezeti ket, a mi pedig azt engedi feltételezni, hogy :

4. a másik ivar színe (és illata), mely legtöbb esetben a saját

színével (és illatával) közel egyezik, különösen fokozott inger-
rel hat rája, a mi meg arra vezet, hogy :

5. a természetben mindazon tárgy, mely az egyik ivar színé-

vel, esetleg alakjával megközelítleg egyezik, a másik ivar részérl

bizonyos figyelemben részesül. Megkapja t; meg-

állítja útjában és közelebbi (mondjuk szaglás útjáni) kémlel-

jdésre vezeti.

6. Megeshetik, hogy ily helyeken, vagy azok közelében épen

már tartózkodik egy vagy több megtévesztett állat és akkor az

elsn kívül minden utána következ csak nagyjában téved, mert

esetleg megtalálhatja ott a keresett párt.

7. Ezek a helyek tehát bizonyos mértékben találkozó helyül

szolgálnak és az ivarok egymásra találásában segít
szerepet játszanak.

8. Ezen esetekben a rovaroknak semmiféle tudatos
mködést nem kell tulajdonítanunk, a mi e feltevéseket termé-

szetessé, tehát igen valószínvé teszi.

Ezek azok a pontok, a melyekbe az elmondott megfigyelések-

bl levont következtetések összefoglalhatók. E pontokban világosan

kifejeztem, de szükségesnek tartom újból kiemelni, hogy ezek csak

bizonyos rovarokra érvényesek, tehát az összes rovarokra nem
vonatkoznak, mert nem is vonatkozhatnak, a következ
okokból: 1. Nagyon sok rovar színéhez hasonló színfoltok a termé-

szetben hiányoznak vagy ritkák. 2. A két ivar szíaében feltn kü-

lönbség mutatkozik. 3. Sok rovar éjjeli életet él. 4. Sok rovar köz-

vetlenebb úton jut a másik ivarhoz, pl. a Hymenopterák jó része.

6. Sok rovar a táplálékul szolgáló anyagon találkozik a másik ivar-

ral, pl. a dögön, trágyán stb. él rovarok.

St az ivari mimikri nem nagyon gyakori volta is annak tulaj-

donítandó, hogy legtöbb esetben az ivarok bizonyos kedvez körül-

mények folytán könnyen találkoznak. Az ivari mimikri szerepe tehát

ott kezd jelentségre emelkedni, a hol és a mikor az ivarok talál-

kozása elé bizonyos okokból akadályok gördülnek. Ily akadály lehet

1 Akárhányszor láttam, hogy két egészen különböz fajú lepke ker-

gette egymást, st többször egymásnak is csaptak s csak akkor váltak szét

s repültek más-más irányban. A miben látásuk megtévesztette ket, abban
a szaglásuk megmutatta a helyes utati
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az ivarok ritkasága ; ers szél, mely az ivarokat szétválasztja, meg-

zavarja és repülésük közbeni szemléldésük élességét ersen csök-

kenti ; ess id, hirtelen bekövetkez zivatar, mely úgy látszik szin-

tén ersen csökkenti érzékel képességeiket ; ivarzás nélkül való

elvénhedés stb.

Azt hiszem, ezekbl már most tisztán áll elttünk az ivari

mimikri fogalma. Az ivari mimikri valószín okát adja annak a tény-

leg létez jelenségnek, hogy egyes rovarok a saját színükhöz ha-

sonló foltokat keresik fel. Ez legalább is valószínbb és igazolha-

tóbb ok, mint a védelem, moly végtére legtöbb esetben nem is az.

Az az ers hitem, hogy a jöv megfigyelések az ivari mimikrinek

fognak igazat adni. E megfigyeléseket azonban nagy körültekintéssel

kell eszközölni, mert egy-egy figyelembe nem vett, sokszor csekély,

vagy más jelenségek által eltakart körülmény téves következteté-

sekre vezethet. Ez a közleményem, mely ezzel a kérdéssel röviden

foglalkozik, igyekszik ugyan az elsegít és akadályozó körülmé-

nyekre kiterjeszkedni, de nem meríti ki azokat és így az esetleges

megfigyel könnyen juthat oly helyzetbe, hogy általam meg nem
figyelt, föl nem említett tényekre fog bukkani.

Adatok Magyarország lepkefaunájához.
{Beitrdge zur Lepidopterenfauna Ungarns).

Irta : báró N. Ch. Rothschild (London).

(Egy táblával. — Mit einer Tafel

)

pREDOTA Károly úr megbizá- Herr Karl Predota sammelte

somból 1912-ben április elejétl in meinem Auftrage im Jahre 1912

október közepéig Magyarország von Anfang April bis Mitte Okto-

következ pontjain gyjtött

:

ber an nachfolgenden Lokalitáten

Ungarns

:

1. A Mezségben, Búza kör- 1. in der Umgebung von B u z a

nyékén, április 6-tól májas l-ig. in der Mezség vom 6. April bis

A gyjtés nemcsak Búzára, ha- 1, Mai. Gesammelt wurde auch

nem környékére, így C z e g e, in der Umgebung von Búza, so

Melegföldvár, Noszoly bei Czege, Melegföldvár,

1 Az elz négy közlemény a Ro- ^ Die vier vorangegangenen Bei-

vartani Lapok következ köteteiben triige sind in den folgenden Banden

jelent meg

:

der Rovartani Lapok ersehienen :

1. XVI, 1909, p. 130-148 ; 2. XVIII, 1911, p. 36—43
; 3. XIX, 1912, p.

21—29
; 4. XTX, 1912, p. 167—180.
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és S z u r d u k-ra is kiterjedt.

Predota elutazása után a nyár

folyaaián Búzán és R a d n a-

Borbereken (Besztercze-Na-

szód vm.) Bernhuber kisasszony

is gyjtött, a ki a gyjtött anya-

got beküldötte. A Búza és kör-

nyékérl itt közölt gyjtési ered-

mények kiegészítésül szolgálnak

a múlt esztendben a Mezség
lepkefaunájáról közölt czikkem-

hez.i

2. Ermihályfalván má-

jus 1-tl június 2-ig. Majd

innen a

3. N a g y - H r t b á g y- ra

uta.^ott, a hol június 2-tl augusz-

tus elejéig tartózkodott. Az ebbl

a híres, most már turisták által

is gyakran látogatott pusztából 2

származó gyjtés kiegészíti eh
közleményem adatait.

á. Budu rászán, a Bihar-

hegység aljában, augusztus ele-

jétl szeptember 13-ig. Innen

hegyi kirándulást tett augusztus

16-tól 19-ig Karbunaron keresz-

tül a Stina de Vale-hoz

(1100 m.)

o. Végül a delibláti kincstári

homokpusztában^ gyjtött Pre-

dota szeptember 14-tl október

15-ig'. Állandó tartózkodási helye

Noszoly und S z u r d u k.

Nach der Abreise des Herrn Pre-

dota sammolte im Laufe des Som-
mers in Búza, sowie in R a d n a-

Borberok (Komitat Besztercze-

Naszód), auch Fráulein Bernhuber

und sandte die Belegstücke ein.

Die hier von Búza und Umgebung
bekannt gemachten Sammelresul-

tate bilden eine Ergánzung meines

im Vorjahre publizirten Beitrages

über die Lepidopterenfauna der

Mezség.^
2. in Érmihály falva (bei

Debreczen) von 1. Mai bis 2. Juni.

Nachher hatte Predota

3. in der N a g y-H ortobágy
vom 2. Juni bis Anfangs August
Aufenthalt. Die sehr schönen

Sammelresultate aus dieser be-

rühmten, jetzt auch von Touristen

biiufig aufgesuchten Paszta- er-

gánzon die Angaben meines ersten

Beitrages.

4. in B u d u r á s z a, am Fuss

des Bihargebirges, von Ánfang

August bis 13. September. Von
dórt aus wurde eine Gebirgstour

über Karbunar auf die Stina
de Vale (1100 m.) vom 16. bis

19. August unternommen.

•5. Schliesslich sammeltelPREDOTA

auf der ararischen Sandpuszta von

IJeliblat^ vom 14. September bis

15. Október. Sein Standquartier

^ Beitriige zur Lepidopterenfauna der Mezség. (Verhandl. u. Mitteil.

des siebenbürg. Vereins f. Naturwiss. Hermannstadt. LXII, 1912, p. 1—32).

^ lásd a következ népszer köny- 2 Sjehe folgende populár gehalte-

veket

:

nen Broschüren :

ZoLTAi Lajos : A Hortobágy. (Debreczen.) & Dr. K. Tóth Mihály : Nagy-
Hortobágy. (Debreczen).

^ Alábbiakban röviden Deliblat-nak ^ \^^ Nachstehenden kurz Deliblat

ícoin. gescbrieben.
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itt Flamunda volt. A kési

évszakra még nagyon gazdag és

érdekes gyjtés nagyban kiegé-

szíti II. és III közleményem

adatait.

Megjegyzend, hogy ez alka-

lommal nem sorolom fel az összes

Predota úrtól gyjtött fajokat,

hanem csak azokat, a melyek az

elz közleményeimet kiegé-

szítik.

Mint Magyarország faunájára

új vagy legalább is nagyon

figyelemre méltó fajokat, a kö-

vetkezket említhetem :

war Flamunda. Die fr die

spáte Jahreszeit noch sehr reichen

und interessanten Sammelresul-

tate ergánzen meinen II. und III.

Beitrag wesentlich.

Bemerkt sei, dass hier nicht

alle von Herrn Predota gesam-

melten Arten angefhrt werden,

sondern nur eine Ergánzung der

vorgedachten Mitteilungen im

Auge behalten wurde.

Als neu oder doch wenigstens

sehr bemerkenswert fnr die un-

garische Fauna seien nachfol-

gende Arlen hervorgehoben :

Amphidasis hetularia ab. Doubledayaria Mill., Constantia massilialis

Dup., Tortrix neglectana HS., Cnephasia Wertlieimsteini Rbl., Conchylis

albipalpana Z., Apodia ariificella Híá., Depressaria oinochroa Tur.,

Ochsenhemeria capella Möschl.

Figyelemreméltó még két na-

gyon érdekes magyar faj, a

Mamestra dianihi Tausoh. és

Hyporaiasa alloiriella HS. fejl-

déstörténetének teljes felfedezése

Predota által.

Az anyag feldolgozását, úgy
mint az elz években, Dr. H.

Rebel tanár (Bécs) végezte. Tle
származik e közlemény függe-
léke is, egyes fajokra vonat-

kozó jegyzetekkel.

Sehr bemerkenswert ist auch

die durch Predota voUstáadigent-

deckte Lebensgeschichte zweier

sehrinteressanter ungarischer Ar-

ten, námlich von Mamestra dianilú

Tausoh. und Hyporaiasa alloiriella

HS.

Die bearbeitung der Ausbeute

erfolgte wie in den früheren Jah-

ren, durch Prof. Dr. H. Rebel

in Wien. Von ihm rhrt auch der

A n h a n g mit deskriptíven Mit-

teilungen zu einzelnen Arten her.

Papilio Podalirius L.

Papilionidqe.

— Budurásza VIII. 9.

Pieridae.

Deliblat IX. 15 ($).Pieris Daplidice L.

Golias Hyale L. et ab. $ flava Hüsz — Deliblat IX. 4— 15.

— Edusa F. et ab. $ helicina Obtiir. et ab. $ Helice Hb. —
Dehblat IX. 18-X. 4.

— Myrmidone Esp. et ab. Hehna Geest. et ab. 9 Ma Stgr. —
Deliblat IX. 18-29.
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Xi/mphalidae.

Ajjütura L-is L. — Stina de Vale VIII. 18 (cf).

Vanessa pohjclúoros L. — Deliblat X. 12.

MeUtaea Cinxia L. — Ermihályfal^a V. 8—13.
— Trivia Schiff. — Ermihályfalva V. 8.

— didyma Esp. et $ trans. alpina Stgr. — Budurásza VIII.

28 -IX. 11.

— Aurelia Nick. et ab. Clicniotia Rbl. et ab. corythalina Rbl
(lásd a függeléket. — vgl. Anhang). — Budurásza

VIII. 15-IX.
Agynnis Pandora Schiff. — Deliblat IX 15 (z^).

Erebia aethiops Esp. Budurásza VIII. 15—22. (Közte egy eltér $,
az elüls szárnyon nagyon S2éles rozsdasárga szalaggal,

melyben csak három sze-i folt van és vörös ékalakú fol-

tokkal a hátsó szárnyon. — Auch ein aberratives $ mit

sehr breiter rostgelber Binde der Vorderflügel, in welcher

nur drei Augenpunkte stehen, und mit rten Keilflecken

auf den Hinterflügeln).

Satyrus Statilimis Hufx. — Deliblat IX. 12— 18.

EjyinepJiele TWionus L. — Budurásza VIII. 23 ($).

Lycaenidae.

Zepliyriis hetaJae L. — Budurásza IX. 6 ($).

Chrysoplianus Thersamon Esp. — Hortobágy VII. 8—18.
— Dorilis HuFN. — Ermihályfalva V. 6—10.

Lycaena Argiades Páll. — Hortobágy VII. 18 (c^).

— — gen. vern. Folysperclion Brgstr. — Ermihályfalva V. 4.

— Astrarche Brgstr. — Hortobágy VII. 5 ; Deliblat IX. 17.

— BeUargus Rótt. — Deliblat IX. 18.

— CyUarus Rótt. — Ermihályfalva V. 6— 11.

Hesperiidae.

Carcharodus alceae Esp. — Hortobágy VIII. 3 ; Deliblat IX. 16.

Hesperia alveus Hb. — Deliblat IX. 23—27.

— — frítilhim Hb. — Ermihályfalva V. 7 ; Hortobágy VII. 13.

Sphingidae.

SmerintJms populi L. ab. ferruginea Gillm. — Hortobágy VII. 27

—

VIII. 12.

— ocellata L. — Hortobágy A^II. 29 ($).

Beilepliila eupliorhiae L. — Deliblat IX (hernyó — Raupe).

Clia&i-ocampa Elpenor L. — Hortobágy VIII. 2.
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Notodontidae.

Cerura bifida Hb. — Hortobágy VII. 17—VIII. 1.

Dicranura vimila L. — Hortobágy VII. 7.

Drymonia chaonia L. — Ermihályfalva V. 5.

Pheosia tremula Cl. — Ermihályfalva V. 10 (o^)-

Notodonta ziczac L. — Hortobágy VII. 20—22.

Pierostoma palpina L. — Hortobágy VII. 24 (9)-

Pygaera anastomosis L. — Buza VIII. 10—15 (Bernhuber),

— jngra Hufn. — Budurásza VIII. 13 (o^)-

Lytnantriidae.

Orgyia ericae Germ. var. intermedia Friv. — Deliblat IX. 23

—

X. 17

(d ? ; Cytisus).

Siüpnotia salicis L. — Hortobágy VII. 30—VIII. 3.

Lymantria monacha L. — Budurásza VIII. 10— 14.

Lasiocampidae.

Lasiocanipa trífolii Rótt. — Deliblat IX. 24.

Gastropacha quercifolia L. — Budurásza IX. 10 ($).

Odonesiis pruni L. — Hortobágy VII. 20.

Lenioniidae.

Lemonia iaraxaci Esp. — Buza VIII. 25—27.

Saturniidae.

Saturnia pyri Schiff. — Hortobágy VII (hernyó — Raupe).

— spini Schiff. — Buza (IV (számos — zahlreich).

Aglia Tan L. — Stina de Vale VIII. 18 (hernyó — Raupe).

Drepanidae.

Drepana falcataria L. — Budurásza (hernyó — Raupe).

Dvepana lacertinaria L. — Ermihályfalva V. 3 (cT).

— cidlraria F. — Budurásza IX. 7.

Noctuidae,

Acronycta megacepTiala F. — Hortobágy VI. 6—VII. 22.

— tridens Schiff. — Hortobágy VII. 31—VIII. 3.

— eupliorhiae F. — Ermihályfalva V. 5.

— rumicis L. — Hortobágj'- VII (számos — zahlreich).

Craniopliora ligustri F. — Hortobágy VII. 22—VIII. 1 ; Budurásza

vm 10.

Oxycesta geograpMca F. — Deliblat IX (hernyó — Raupe).
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Simyra nervosa F. — Deliblat IX (hernyó — Raupe).

Agrotis linogrisea Schiff. — Hortobágy Vll. 22 (cT).

— fimhria L. et ab. rufa Tutt — Hortobágy VI. 18—20.

— obsc2ira Brahm — Hortobágy VI. 2—A'II. 22 ; Búza VI. 30

(Bernhuber).

— baja Hb. — Hortobágy VII. 24 ; Budurásza VIII. 22.

— diirajjeziuni Bkh. — Hortobágy VII. 29.

— stigmatica Hb. — Badarásza VIII. 17.

— xantliograplia Hb. et ab. cohaesa HS. — Budurásza VIII. 20—

IX. 12.

— jüecta L. — Budurásza IX. 2.

— flammatra P. — Búza VI. 10 (e. 1. $).

— simulans Hupn. — Hortobágy VI. 2.

— signifera F. — Búza VI. 25 (e. 1.)

— jnita Hb. et ab. renitens Hb. — Deliblat IX. 19—21.

— Xmiris L. — Hortobágy VIII. 1.

— cinerea Hb. — Búza V. 23 (Bernhuber).

— exclamationis L — Hortobágy VII. 23—VIII. 1.

— tritici L. — Deliblat IX. 27.

— obelisca Hb. et ab. ruris Hb. — Budurásza IX. 11 ; Deliblat

IX. 20-25.
— ypsilon RoTT. — Búza V. 26 (Bernhuber).

— vesiigialis Rótt. — Deliblat IX. 22—X. 7 (számos — zahlreich)

Charaeas graminis L. — Radna- Borberek VII (Bernhuber).

Epineuronia cespitis F. — Deliblat X. 6 ($).

Marnestra ilialassina Bkh. — Hortobágy VII. 7.

— trifolü RoTT. — Deliblat IX. 9 (o"").

Marnestra dentina Esp. — Budurásza IX. 11.

— dianthi Tausch. — Hortobágy V. 23 et gen. secunda VII—VIII. 3

(a hernyó leírását lásd a függelékben. — Raupenbescbrei-

bun^ vgl. Anhang).

Dianthoecia luieago Schifp. — Hortobágy VII. 10 (cf 9) ;
Deliblat

(hernyó — Raupe).

— cAirpopliaga Bkh. — Hortobágy VI. 10.

BnjopUla fraudatricula Hb.— Hortobágy VI. 2—9 (számos — zahlreich).

— receptricula Hb. — Hortobágy VII 26— VIII. 2 ; Búza VIII. 7

(Bernthuber).

— ravula Hb. var. ereptricula Tr — Hortobágy VII. 17.

— algae F. et ab. mendacula Hb. — Hortobágy VII. 24—VIII. 2.

Diloba coeruleocephala L. — Deliblat X. 4— 14.

Luperina matúra Hb. — Deliblat IX. 15.

Hadena monoglypha Hfn. — Hortobágy VII. 28.

— sordida Bkh. — Hortobágy VI. 10.
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Hadena secalis L. — Hortobágy VII. 31.

Episema glaudna Esp. et ab. dentimaciila Hb. — Deliblat IX. 26—28.

Aporophíjla lutulenta Bkh. — Deliblat X. 7— 13.

Ammoconia caecimacula F. — Deliblat X. 2— 12.

Miselia oxyacanthae L. — Deliblat X. 9.

Dipterygia scahriuscula L. — Hortobágy VII. 31.

Rhizogramma detersa Esp. — Deliblat IX. 18—X. 5 (nagyon kicsiny

és sötét példányok. — Sehr kleine und dunkle Stücke).

Ckloanta rádiósa Hb. — Deliblat IX. 28.

Tapinostola muscidosa Hb. — Hortobágy VII. 7— 11.

Leucania pallens L. et ab. ecÁypa Hb. — Budurásza IX. 9—12.
— vitellina Hb. — Budurásza VIII. 27—IX. 5 ; Deliblat IX. 27.

.
— evidens Hb. — Búza V. 10 (nagyon kicsiny és sötét cf-

—
Sehr kleines und dunkles o^).

— conigera F. — Hortobágy VII. 31 (^).
— albipunda F. — Hortobágy VII. 30.

— iurca L. — Deliblat X. 3.

Caradrina Kadenii Frr. — Deliblat IX. 27.

— amhigua F. — Hortobágy VI. 5 ; Budurásza IX. 6—8.
— lenta Tr. — Budurásza VIII. 9—22.

Ampliipyra livjda F. — Hortobágy VII. 28.

Mesogona oxalina Hb. — Deliblat X. 3— 14.

— acetosellae F. — Deliblat IX. 2—X. 6.

Calymnia pyralina View. var. cuprea Horm. — Radna-Borberek VIII. 4.

Orthosia circeilaris Hüfn. — Deliblat IX. 29.

— niíida F. et ab. obscurata Spul. — Deliblat Ia. 24

—

X. 14.

— litura L. — Hortobágy VIII. 10—12 (e. 1.) ; Deliblat X. 4—6.

Xaníhia citrago L. — Deliblat IX. 15 (q^).

Orrhodia vaccinii L. ab. spadicea Hb. — Deliblat X. 7.

Xylina furcifera Hufn. — Budurásza IX. 1 (^f).

Xylomiges conspicillaris L. — Ermihályfalva V. 13.

Calopliasia Immla Hufn. — Hortobágy VIII. 2.

Cucnllia- jjrenanthis B. — Stina de Vale (hernyó — Raupe).

— verbasci L. — Ermihályfalva V. 10.

— scropJmlariae Oap. — Stina de Vale (hernyó — Raupe).'

— tanaceti Schiff. — Hortobágy VII. 7 ; e. 1. VIII. 7.

— lactucae Esp. — Hortobágy IX. 28 (e. 1.).

— cliamomillae Schiff. — Hortobágy (hernyó — Raupe).

— xerantliemi B. — Deliblat IX (hernyó — Raupe).
— scopariae Dorfm. — Deliblat (hernyó — Raupe).

— argentea Hufn. — Deliblat IX. 27 (hernyó is — auch Raupe)
Eutelia adidairix Hb. — Deliblat IX (hernyó Blius cotinus-on. —

Raupe auf Rhus cotinus).



73

Heliothis cognata Frr. — Deliblat (hernyó — Raupe).

— dipsacea L — Deliblat (hernyó — Raupe).

Pyrrhia purpurites Tr. — Deliblat IX (hernyó Euphmsia hiiea-n —
Raupe auf Euplirasia lutea).

Aconiia lucida Hufn. — Hortobágy VII. 28—VIII. 3.

Tlialpocliares purjmrína Hb. — Hortobágy VI. 4 ; e. 1. VIII. 13.

E'-asíria venustula Hb. — Ermihályfalva V. 7— 10.

ScoUopteryx Ubatrix L. — Deliblat X. 4.

Ahrostola tripartita Hufn. — Hortobágy VI, 6.

Pliisia chrysitis L. — Badurásza IX. 6 ; Hortobágy VII. 30.

Catepliia alcíiymista Schiff. — Hortobágy VII. 25.

Catocala elecia Bkh. — Budurásza VIII. 18.

— elocata Esp. — Hortobágy VIII. 1 ; Budurásza VIII. 14.

— piierpera Giorn. — Deliblat IX. 25

—

X. 4.

— nupta L. — Hortobágy A^II. 22-27.

— sponsa L. — Hortobágy VIII. 5.

Parascotia fuliginaria L. — Hortobágy VI. 6.

Zandognailia iarsiplumalis Hb. — Hortobágy VI. 25 (cf) ; Budurásza

VIII. 30 (?).

Herminia teniamlaria L. — Hortobágy VI. 12.

Bomolocha fontis Thunbg. — Budurásza IX. 11.

Hypena rostralis L. — Hortobágy.

Cymatophoridae.

Cymatopliora or F. — Hortobágy V. 30.

Geometridae.

Pseiulolerpma pruinata Hufn — Deliblat IX. 30.

Euchloris smaragdaria F. — Hortobágy VI. 3.

Eucrostis mdigenata Vill. — Deliblat IX. 17 (hernyó is — auch die

Raupe.)

Nemoria pulmentaria Gn. — Hortobágy VI. 21, VIII. 3.

Acidalia simüata Thunbg. — Budurásza IX. 9 (§ parva).

— rustícata F. — Búza VIII. 9 (Bernhuber).

— aversata L. et ab. spoliata Stgr. — Hortobágy IX. 7—10

(ex ovo).

— incanata L. — Deliblat X. 10— 12.

Codonia pendularia L. — Karbunar VIII. 16.

— porata F. — Budurásza IX. 12.

— linearia Hb. — Hortobágy VI. 18.

— — gen. aest. strabonaria Z. — Budurásza VIII. 12.

Timandra amata L. — Deliblat X. 5 (cT).
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Lythria j^iirpuraria L. — Hortobágy VI. 8—17 (gen. aest.)

— — gen. vem. roiaria F. — Erinihál3''falva V. 4.

OrihoHtha plumbaria F. — Deliblat IX. 23—X. 9.

OrthoUta cervinata Schiff. — Deliblat X. 9—13.

— moeniata Se. — Stina de Vale VIII. 18.

Mesoíype virgata Rótt. — Érmihá'yfalva V. 8— 10 : Deliblat IX. 16.

Anaiiis plagiaia L. var. pallidata Stgr. — Deliblat X. 11.

Tripliosa duhitata L — Hortobágy VII. 16—26.

Scotosia vetulata Schiff. — Hortobágy VI. 27.

— rhamnata Schiff. — Hortobágy VI. 18.

Larentia juniperata L. — Deliblat e. 1. X. 20.

— immanata Hw. — Radna- Borberek VIII. 4 (Bernhubeu)

— virklaria F. — Stina de Vale VIII. 17.

— montanaia Bkh. — RadnaBorberok VIII. 3 (Berxhuber).

~ fluviata Hb. — Hortobágy VI. 9 (Q) ; Deliblat X. 10 (2).

— galiata Hb. — Hortobágy VII. 22.

— sociata Bkh. — Hortobágy VII. 30.

— affínitata Stph. — Stina de Vale (hernyó — Raupe).

— alcliemülaia L. — Búza, R^dna-Borberek VII. (Berxhuber).

— uiiifasciaía Hw. — Deliblat (hernyó — Raupe).

— albulata Schiff. — Radna-Borberek VII 20 (Berxhuber).

— sordidata F. — Búza, Radna Borberek VIII. 11— 23 (Berx-

huber).

— comitata L. — Hortobágy VII. 25; Radna-Borberek VII. 25 —
VIII. 5 (Berxhuber).

Tp.pliroclystia ohlongaia Thbg. — Hortobágy VII. 26 ; Deliblat

(hernyó — Raupe).

— Unariata F. — Budurásza (hernyó — Raupe).

— abjetaria Goeze (togata Hb.) — Hortobágy VH. 3.

— euphrasiata HS. — Deliblat (hernj^ó — Raupe).

— ' albipunctata Ybx. — Budurásza (hernyó — Raupe).

— vulgata Hvr. — Hortobágy V, 12— 23.

— castigata Hb. — Hortobágy V. 20.

— suhnotata Hb. — Hortobágy VII. 12—VIII. 3.

— miüefoliata Rössl. — Hortobágy VIIL 1 (nagy 5 — sehr

grosses $); Deliblat (hernyó — Raupe).

— sobrinata Hb. — Deliblat X. 9—13.
— jmmilata Hb. — Budurásza (hernyó — Raupe).

Phibalapieryx polygrammata Bkh. — Érmihályfalva V. 4 ; Hortobágy

Wl. 20—25 (ex ovo) ; Deliblat X. 12.

Stegama dUeciaria Hb. — Hortobágy \]1. 19—20.

Numeria capreolaria F. — Stina de Vale VIII. 17.

Ennomos quercinaria Hufx. — Budurásza IX. 2.
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Ennomos fiiscaniaria Hw. — Hortobágy VI, 27

—

VII. 16.

Selenia hilunaria Hb. — Búza IX. 16 (cf).

HygrocJiroa syringaria L. — Radna Borberek VII. 25 (Bernhuber).

Eurymene dolohraria L. — Ermihályfalva V. 4 ; Búza V. 20 (Bernhuber).

Epione apiciaria Schiff. — Deliblat X. 6 (cf).

Gausíoloma fiavicaria Schiff. — Hortobágy VII. 22.

Venüia macularia L. — Ermihályfalva V. 7.

Biston liiriaria Cl. — Hortobágy (hernyó — Raupe).

— strataria Hufx. — Búza V. 10 (cT).

ÁmpMdasys heiularia L. ab. Douhiedayaria Mill. — Hortobágy VI. 20

(cT kissé világosabb hátsó szárnynyal. — cf mit etwas

lichterén Hinterflügeln).

Boarmia cinctaria Schiff. — Érmihál3''falva V. 12 (bis $ — kleines $).
— — ab. pascnaria Brahm. — Meleg-Földvár IV. 27 (cf).

— geminaria Brahm — Hortobágy VII. 25—30 (nagy és sötét

példányok. — Sehr grosso und dunkle Stücke).

— repandata L. — Stina de Vale VIII. 18.

— maculata var. Bastelbergeri Hirschke — Radna-Borberek VII. 22.

— rohoraria Schiff. — Hortobágy V. 29.

— crepuscularia Hb. et ab. defessaria Frr — Hortobágy VII. 15
;

Deliblat (hernyó — Raupe).

— punciularia Hb. — Ermihályfalva V. 3.

Díastictis artesiaria F. — Hortobágy VI. 3 et e. 1. VII. 12—VIII. 7.

Fidonia fasciolaria Rótt. et var. tessidaria Metz. — Hortobágy VI.

2—VII. 10 (sok apró példány, melyek közül csak egyes

Q tartoznak a var. tessidaria-hoz. — Zahlreiche kleine

Stücke, von denen nur einzelne ? der var. tessidaria

angehören).

Selidosema ericetaria Vill. — Deliblat IX. 20 (9)-

Phasiane datJirata L. — Meleg-Földvár IV. 18

— — ab. nocturnata Fuchs — Hortobágy VII, 29 (cf) — (1. a

függeléket. — Vgl. Anhang).
— glarearia Brahm — Ermihályfalva V. 6.

Scodiona conspersaria F. et ab. turturaria B, — Deliblat IX. 20—X. 3.

, Nolidae,

Nola cicatricaJis Tr, — Ermihályfalva V. 3—5,

— cldamydídaiis Hw, — Ermihályfalva V. 7,

Chloephoridae.

Earias vernana Hb. — Hortobágy VIII. 3.

— cMorana L, — Hortobágy VIII. 3,
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Arcliidae.

Spilosoma tirticae Esp. — Hortobág'y VII. 16.

Diacrisia sannio L. — Hortobágy VII. 16.

Arclia maculosa Gern. — Búza e. 1. VI. 16
( ?).

— casta Esp. — Deliblat (háb — Pappe ; sec. Predota).

Coscinia striata L. — Hortobágy V. 24.

Hipocriia jacobaeae L. — Ermihályfalva V. 2.

Miltochrista miniáta Forst. — Budurásza VIII. 8

—

IX. 7.

Oeonislis qiiadra h. — Stina de Vale VIII. 18 ($).

Lithosia liirideola Zixck. — Radna-Borbcrek VII. (Bernhuberj.

Fsychidae.

AciDithopsíjdie Zellerí Mx. — Búza, e. 1. V. 6— 10 (cTÖ).

Amicta Ecksteini Led. — Búza, Noszol}^, e. 1. IV. 30— \". o (cT?)-

Oreojisyche muscella F. — Búza, e. 1. V. 1 (o"$); Ermihályfalva V.

6-12 (cf).

Rebelia Sapplio Mill. — Érmihályfalva V. 4—7 ; Hortobágy, e. 1. VI.

11-19 (cf $).

— nudella Q. var. vestalis Stgr. — Noszoly IV. 25 (2 cT).

EjJtchnopteryx inilla Esp. — Érmihályfalva V. 4— 12.

Sesiidae.

Trochüiam apiforme Cl. — Hortobágy VI. 28.

Sciapteron tabaniforme Rótt. — Hortobágy VI. 4.

Sesia andrenaeformis Lasp. — Deliblat (hernyó — Raupe).

— triannuliformis Frr. — Hortobágy VII 15 (cT)-

— stelidiformis Frr. — Búza e. 1. V. 19

—

VI. 10.

— bibioniformis Esp. — Deliblat (hernyó — Raupej.

Bembecia liylaeiformis Lasp. — Stina de Vale VIII. 18 ($).

Cossidae.

Cossus Cossus L. — Hortobágy (sec. Predota).

Hypopta caeslrum Hb. — Hortobágy VII. 11.

Pliragmaioecia castaneae Hb. — Hortobágy VI. 7—VII. 30 (d"?)-

Zeuzera pyrina L. — Hortobágy VII. 12 (cf ), Búza VIII. 8 (Berxuuber).

Hepialidae.

Hepialas sylvinus L. — Búza VIII. 8 (Berxtiuber), Budurásza VIII.

28—IX. 1 (2 igen nagy. — $ sehr gross).

Pyralidae.

Melissoblaptes bipunctamis Z. — Hortobágy VI. 25

—

VII. 8.

Cranibus aeniciileus HS. — Budurásza IX. 10.
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Crambus matricellus Tr. — Deliblat IX. 14—17 (d'$).

— deliellus Hb. — Deliblat IX. 14-24 (cf $).

— iristellus F. ab. fuscelinellus Steph. — Budurásza IX. 12.

— confusellus Stqr. — Budurásza A'^III. 12, Karbunár VIII. 16.

— falselbis Schiff. — Hortobágy VII. 23—VIII. 1.

— Plaiytes alpinellus Hb. — Deliblat IX. 27.

Ancylolomia palpella Schiff. — Deliblat IX. 17—X. 14 {cj" frequens, 1$).

Talis quercella Schiff. — Hortobágy VII. 4—VIII. 3 (cT?)-

Scirpopliaga praelaia Scop. — Hortobágy VII. 4—13.

ScJioenobíns gigcmidlus Schiff. — Hortobágy VII. 16.

Donaccmla miicronellas Schiff. — Hortobágy VII. 5— 15.

Emaihendes puncteUa Tr. — Hortobágy VII. 27—VIII. 1.

Homoeosoma nebülella Hb. — Deliblat IX. 29.

Euzophera pinguis Hw. — Hortobágy VII. 7.

Nyciegreíis achaiinella Hb. — Deliblat IX. 30.

Hyporatasa alloirieUa HS. — Hortobágy V. 19—VI. 16, VII. 7—VIII.

1. (A hernyó leírását lásd a függelékboii. — Raupen-

beschreibung vgl. Anhang).

Hypochalcia ahenella Hb. — Hortobágy VI. 14—16.

Eíiella zinckenella Tr, — Hortobágy VII. 26.

Salebria albariella Z. — Deliblat IX. 22.

Nephopteryx gregella Ev. — Hortobágy VII. 4—19.

— siniilella ZcK. — Ermihályfalva V. 5.

Bhodophaea rosella Sc. — Hortobágy VII. 4.

Myelois tetricella F. — Ermihályfalva V. 3—6.

Pyralis perversalis HS. — Hortobágy VI. 27—VII. 20 (3 d)-

Herculia glaucinaUs L. — Búza VI. 15 (Bernhuber).

Constantia massilialis Dup. — Hortobágy VI. 12 (1 cT)-

Cledeobia bnmbycaUs Schiff. — Hortobágy VI. 5—11 (cf ?).

— angustalis Schiff. — Hortobágy VIII. 3 (cf).

Níjmplmla nivalis Schiff. — Hortobágy VI 22

—

VII. 2.

Scoparia ambígualis Tr. — Radna-Borberek VII. 31 (Bernhuber).

Phlyclaenodes palealis Schiff. — Hortobágy VII. 29.

Titanio pollinalis Schiff. — Ermihályfalva V. 1— 9.

Pionca ferriigalis Hb. — Deliblat X. 11 (frequens).

Pyrausta cilialis Hb. — Ermihályfalva V. 13.

— terrealis Tr. — Búza V. 15 (Bernhuber).

— accolalis Z. — Ermihályfalva V. 6 (cf).

— sanibucalis L. — Hortobágj'' VIH. 3.

— cespitalis Schiff. var. intermedialis Dup. — Hortobágy VH.

30—VIII. 2 (cf$).
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I*terophoridae.

Oxyptüus distans Z. — Deliblat X. 8.

— pilosellae Z. — Hortobágy VII. 23.

Plalyptüia acanthodactyla Hb. — Deliblat X. 11,

Aludta tetradactyla L. — Budurásza IX. 7.

— xaniliodactyla Tr. — Deliblat IX. 17—28.

Pieroplioriis ononodactylus L. — Hortobágy VII. 23, Budurásza IX.

10, Deliblat X. 8

Sienopiüia hipunctidactyla Hw. — Deliblat IX. 16

—

X. 7.

Orneodidae.

Orneodes grammodactyla Hb. — Deliblat IX. 16—29.

.

— Hühneri Wllgr. — Deliblat X. 11.

Tortricidae.

Acalla fimhriana Thbg. — Deliblat X. 9— 11 (et e. 1.)

— literana L. var. squamana F. — Ermihályfalva V. 4.

Dichelia gnomana Cl. — Budurásza VIII. 12.

Oenoplithira Pilleriana Schiff. — Hortobágy VII. 1.

Cacoecia costana F. — Hortobágy VII. 27 ($).

Pandemis corylana F. — Budurásza VIII. 8.

EuUa rigana Sodof. — Ermihályfalva V. 4.

Tortrix neglectana HS. — Deliblat IX. 27.

(Jnephasia chrysantkeana Dup. — Hortobágy V. 17—29.

— Wertheitnsteini Rbl. n. sp. — Ermihályfalva IX. 14, Deliblat

IX. 24, Cséhtelek VIII. 7 (1. a függeléket. — vgl. Anhang).
-- incertana Tr. et ab. minorana HS. — Hortobágy Y. 24—VI. 7.

Doloploca punciulana Schiff. — Czege IV. 29 (cf).

Lozopera tornella Wlsgh. — Hortobágy VI. 30

—

VII. 4.

Condujlis posterana Z. — Hortobágy VII. 6—31.
— mnbigiiella Hb. — Ermihályfalva V. 9— 12.

— coenosana Mx.— Ermihályfalva V. 17

—

VI, Hortobágy VI—VII. 28.

— zepjJiyrana Tr. — Hortobágy V. 20, VII. 31.

— aleella Schulze — Hortobágy VI. 16.

— badiana Hb. — Radoa-Borberek VII. 27 (Bernhuber).

Conchylis alhipalpana Z. — Hortobágy VII. 13 (1 6).

— contractana Z. — Hortobágy VI. 25

—

VII. 20.

Euxanthis straminea Hw. — Horlobágy VI. 20—VIL 1, Deliblttt IX.

22-29.

Olethreutes coriicana Hb. — Hortobágy V. 25.

— oblongana Hw. — Deliblat X. 8.

— striana Schiff. — Hoxtobágy VI. 18,
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OUthreutes aniíquana Hb. — Hortobágy VI. 1— 14.

Steganopíycha binotana AVck. — Hortobágy VH. 25 (1 cf).

Rhyacionia hasiana Hb. - Hortobágy VH. 4.

Bactra furfurana Hav. — Hortobágy VI. 10— VII. 10.

— robusiana Chr. — Hortobágy VI. 11

—

VII. 17 (2 cf, 9 frequens).

Semasia Messingiana FR. — Deliblat IX. 20—X. 10.

— Meizneriana Tr. — Hortobágy A^II. 2.

— conterniinana HS. — Hortobágy VI. 30

—

VII. 27.

Notocelia Uddmanniana L. — Hortobágy VII. 2.

— junclana HS. — Hortobágy VII. 1—28.

Epiblema infidana Hb. — Deliblat IX 21

—

X. 11.

— decolorana Frr. — Hortobágy VI. 7—VII. 17 (cf?).

— cumulana Gs. — Ermihályfalva V. 4— 11.

— modicana Z. — Hortobágy VI. 9—16 (c"").

— grapliana Tr. — Ho.tobágy VI. 3—9.
— immundana FR. — Ermihályfalva V. 4—7.
— lucluosana Dup. — Hortobágy A"II. 27 (?)
— foenella L. — Hortobágy VII. 1—8.

Grapholitha itiicrogranitnana Gx. — Hortobágy. VI. 27—29 (3^0)-

Pamene argyrana Hb.' — Ermihályfalva V. 3— 7.

Carpocapsa splendana Hb. ab. Reaumuriana Heix. — Szurdak IV. 27.

— grossana Hw. — Hortobágy VII. 10.

Ancylis uncana Hb. — Ermihályfalva V. 8.

— laetana F. — Ermihályfalva V. 3—7.

DichrorampJia qiiaestionana Z. — Hortobágy VII. 1.

Lípopfyclia plumbnna Se, — Ermihályfalva V. 4.

Glyphypterygidae.

SimaeÜns Fabriciana L. — Bdurásza IX. 9.

Tpononientidae.

Yponomeuia roréllus Hb. — Hortobágy VII. 6 — 25.

— padellns L. — Hortobágy VII. 1.

Argyresthia pygmaella Hb. — Horto'oá.gy VII. 2.

Plutellidae.

Plutella marAdipennis Curt. — Hortobágy VI. 7 : Deliblat IX. 15.

Cerosiovia radiaiella Don. — Búza IV. 29.

— parenfhesella L. — Stina de Vale VIII. 18.

Orthoiaelia sparganella Tpibg. — Hortobágy VII. 9— 11.
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Gelechiidae.

Meizneria intesiinella Mx. — Ermihályfalva V. 4.

— Metzneriella Stt. — Hortobág-y VI. 22— A'II. 7.

Platyedra vilella Z. — Ermihályfalva V. 8—VI. 1.

Bnjotroplia terella Hb, — Hortobágy VI. 12—17.

— decrepidella HS. — Hortobágy VI. 11.

Gelechia pinguinella Tr. — Hortobágy VI. 2— 12,

— distinctella Z. — Hortobágy V. 15—VIII. 3.

— flavicomella Z. — Hortobágy V. 25 (1 cf).

— velocella Dup. — Ermihályfalva V. 4.

— soluiella Z. — Ermihályfalva V. 3—8 (cf ?)•

— scalella Se. — Ermihályfalva V. 3 — 6.

— cytisella Tr. — Ermihályfalva V. 8 (cT)-

TAla atriplicella F. R. — Hortobágy V. 29—VI. 13.

Teleia triparella Z. — Ermihályfalva V. 9.

Acompsia cinerella Cl. — Budurásza IX. 6—11, Deliblat IX. 25—X. 2.

Acanthophila alacella Dup. — Hortobágy VI. 29

—

VII. 5.

Xystophora ? quaesiionella HS. — Hortobágy VII. 5 (1 cf).

— lucidella Steph. — Hortobágy VI. 9—16 (frequens).

Arisiotelia ericinella Dup. — Deliblat IX. 17

—

X. 3.

Apodia artificella HS. — Deliblat IX. 23 ($). [I. a függeléket. —
vgl. Anhang].

Argyriiis superbella Z. — Hortobágy V. 18—24 (cf 9).

Braclimia diniidiella Schiff. — Hortobágy VI. 5.

Paltodora striatella Hb. — Ermihályfalva V. 7—11, Hortobágy VII 1.

Nolliris verbascella Hb. — Deliblat IX. 29.

Megacraspediis dolosellus Z. — Hortobágy V. 18—VI. 29 (cT?)-

Atremaea lonchoptera Stgr. — Hortobágy VII. 7 (cT).

Oegoconia quadripunc.ta Hw. — Hortobágy VI. 27

—

VII. 4.

Pleurota roslrella Hb. — Ermihályfalva V. 3—9 (cT?), Hortobágy V.

22—VI. 13 (cf 9).

— salviella HS. — Ermihályfalva V. 22 (cf 9).

Holoscolia forfícella Hb. -- Hortobágy VI. 7 (9).

Psecadia pusiella Roem. — Deliblat X. 3.

Depressaria propinquella Tr. — Hortobágy VII. 7, Deliblat X. 3.

— Alsiroemeriana Cl. — Hortobágy VII. 1

—

VIII. 1.

— oinochroa Tur. — Deliblat X. 7— 12.

— depressella Hb. — Búza VI. 3 (Berxhrber), Deliblat X. 7— 13.

Carcina qitercana F. — Budurásza VIII. 4— 10.

Lecithocera Briantiella Tur. — Karbunar VIII. 14 (1 cf),

BorMausenia angustella Hb. — Ermihályfalva V 4—7.

— Innaris Hw. — Hortobágy VI. 22.
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Elachistidae.

Epermenia insecurellus Stt. — Deliblat IX. 18,

Pyroderces argyrogramrnos Z. — Deliblat IX. 22.

Limnaecia phraginitella Stt. — Hortobágy VII. 2— 10.

Augasma aeratella Z. — Hortobágy V. 24

—

VI. 8.

Heliozehi Stannella F. R. — Ermihályfalva V. 7.

ColeopJiora oclirea Hw. — Deliblat IX. 27 (2 $).

— alhicostella Dup. — Deliblat X. 3.

— anaüpendla Hb. — Deliblat IX. 18.

— tmijmnctella Z. — Hortobágy VII. 2 (9)-

— hrevipalpella Wck. — Deliblat IX. 18.

— directella Z. — Deliblat IX. 17-30 (ö"?).

Elacliista rudectella Stt. — Deliblat IX. 23.

— subtiigrella Dgl. — Búza IV. 10—21.

— griseella Z. — Ermihályfalva V. 6, Hortobágy VI. 27.

— anserinella Z. — Ermihályfalva V. 5.

— dispüella Z. — Deliblat IX. 30.

-- dispunciella Dup. — Ermihálj^falva V. 4.

Oracilariidae.

Gracilaria alcJiimiella So. — Ermihálj^falva V. 7.

— Umosella Z. — Noszoly, Melegföldvár IV. 21—27.

— gradatella ü'^. — Ermihályfalva V. 6 ($).

Ornix anglicella Stt. — Noszoly IV. 24.

— iorguüella Z. — Noszoly IV. 24, Ermihályfalva V. 4.

'

Lithocollelis quercifoliella Z. — Búza IV. 26, Érmihálj^falva V. 10.

— NicelUi Stt. — Ermihályfalva V. 6.

— Froelichiella Z. — Ermihályfalva V. 6.

Tischeria complanella Hb. — Ermihályfalva V. 4.

Lyonetiidae,

Bucculatrix cidarella Z. — Ermihályfalva V. 7.

— crataegi Z. — Ermihályfalva V. 5.

Opostega spatulella HS. ~ Hortobágy VII. 4.

Talaeporiidae.

Talaeporia poUlella 0. — Búza V. 20 (Bernhubbr).

Tineidae.

Aiíjchia appendiculaia Esp. — Hortobágy Yl. 7— 11 (cf?)-

Ochsenheimeria capella Möschl. — Deliblat IX. 17—30 (c^$). [1. a

függeléket. — vgi. Anhaug].
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Melasina lugubris He. — Deliblat IX. 27 id)-

Scardia boleti F. — Radna-Borberek MII. 2 (Bernhuber).

Monopis imella Hb. — Érmiháh'falva V. 7—19, Hortobágy VI.

— ferruginella Hb. — Hortobágy XI. 20.

— monachella Hb. — Hortobágj^ VI. 5—27.

TrichopJiaga iapetzella L. — Deliblat IX. 30—X. 8.

Tinea Ankerella Mx. — Hortobágy TI. 19 (cf).

— cloacella Hw. — Érniihályfalva V. 4, Hortobágj^ VI. 28.

— pellionella L. — Hortobágy VI. 3.

Xemoplwra püella F. — Érniihályfalva V. 5—9.

Xemotois fascieUiis F. — Hortobágy Yl. 28 (cf).

Adela viricleUa Se. — Érniihályfalva V. 5.

Micropterygidae.

Micropteryx Thunhergella F. — Búza IV. 12. 20.

Függelék. — Anhang.

1. Melitaea Aurelia Nick. a&. coi^thalina Rebel, nor. ab. (t. II, f. 1—2).

Ein frisches cT ^'on Budurásza

am 23. Aiigust erbeutet und em
geílogenes $ ebendaher vom 10.

Eg3^-eg3^ Budurászán augusz-

tus 23-án fogott friss cf és szep-

tember 10-én fogott kopott $
egy új fajváltozathoz tartozik,

mely némi hasonlatosságot mu-

tat a M. Aihalia ab. coryihalia-

hoz.

Az elüls szárnyak túlsúlyban

vöröses-sárgák két fekete folttal

a középs sejtben, egy kis folt-

tal az els folt alatt és fekete

hátsó harántcsíkkal. Az erek is

a fekete szegély felé szélesen

feketések.

A hátsó szárnyak túlsúlyban

feketés-barnák vöröses-sárga

középfolttal és ugyanolyan, a

világosabb $ -iiél szélesebb, folt-

csíkkal a szegély eltt. Alul az

összes szárnyak csak a vöröses-

sárga tmezben feketén mustrá-

jzottak, az elüls szárnvak az-

September gehören emer unbe-

namiten Aberration au, T\'elche

ge^isse Analogien zu M. Ailialia

ab. corythalia auÍTveist.

Die Vorderílüg'el sind vorherr-

schend rotg'elb mit zwei schwarzen

Makehi in der ]SíittelzeUe, emem
kleinen Fleck unter der ersten und

schwarzem hinteren Querstreifen.

Auch die Adern sind geg'en den

schwarzen Saum zu breit schwárz-

hch.

Die Hinterflügel vorherrschend

schwarzbraiui mit rotgelbem Mit-

teliiiuikt imd solcher, beim lichteren

$ breiteren, Fleckenbinde vor dem
Saum. Unterseits sind allé Flügel

nur im rotgelben BasaKeld schwarz

gezeichnet, die Vorderflügel dann

durchaus hell rotg-elb mit verlosche-
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után egészen világos vöröses-

sárgák elenyészett küls haránt-

'esíkkal,aliátsó szárnyak világos-

sárgák vöröses (a $-nél elenyé-

sz) küls harántcsíkkal.

A tavaly a mezségi Szurdok-

ról leírt ab. Charlotta RBL.'-tl

az ab. corytlialina világosabb

(nem sötétebb) elüls szárnyai

és az összes szárnyak alsó ol-

dala világos küls széle folj^tán

feltnen különbözik. Csak a

hátsó szárnyak felülete mindkét

fajváltozatnál egymáshoz ha-

sonló.

nem áusserem Querstreifen, die

Hinterflügel hellgelb nur mit röt-

lichem (beim $ verloschenem)

áusseren Querstreifen.

Von der im Vorjahre von Szúrduk
(Mezségj beschriebenen ab. Char-

lotta Rbl.i unterscheidet sich ab.

corythalina sehr auffallend durch

die aufgehellten (nicht verdunkel-

ten) Yorderflügel und die starke

Aufhellung aller Flügel im Aussen-

teil der Unterseite. Nur die Ober-

seite der Hinterflügel ist bei beiden

Aberrationen einander áhnlich.

2. Á. Mamestra dianthi Tausch. els fejldési fokozatai. —
Die ersten Standé von Mamestra dianthi Tausch. (t. II, f. 3—5).

A pete. Frissen lerakva 1912

május 23-án (Hortobágy, Pre-

dota). Az apró pete alakja kö-

rülbelül megfelel a Mamestra

aclvena (Peyron, p. 137, f. 103)

petéjének. A tfeliilet nagy, a

poláris mez is lapított. A borda-

szerkezet körülbelül 44 léczbl

áll, a melyek konczentrikusan

egyesülnek a fels póluson,

melyben a szájnyílás is fek-

szik, de csak minden második

lécz éri el magát a pólust. Hat

napig a lerakás után a peték

sárgás-fehér alapszíne nem vál-

tozott meg, de található volt

némelykor néhányvöröses-barna

pont és folt a peték felületén.

A pete legnagyobb átmérje
0'7 mm.
A teljesen kifejlett él dianthi-

hernyó kb. 36 mm. hosszú,

hengeres, a feje felé gyengén

Das E i. Frisch abgelegt am 23.

Mai 1912 (Hortobágy, Predota).

Die Totalform des sehr kleinen

Eies entspricht amiáhernd jener

des Eies von Mamestra advena

(Peyron, p. 137, f. 103). Die An-
heftungsflache ist gross, auch das

Poheld ist abgeflaoht. Das Stütz-

gerüst besteht aus ca. 44 Balken,

die sich konzentrisch um den obe-

ren Pol, in dem das Miki^opylen-

feld liegt, vereinen, aber nur jeder

zweite Balken erreicht den Pol

selbst. Sechs Tagé nach der Ablage

hatte sich die gelbhchweise Grund-

farbe der Eier nícht verándert,

doch fanden sich unregelmássig

einige rotbraune Punkte und

Flecken auf der Eioberfláche. Der

grösste Querdurchmesser des Eies

betragt 0'7 mm.
Erwachsen ist die lebende Dian-

thi-R a u p e ca 36 mm. láng, zylin-

1 Verh. u. Mitt. des Siebenbürg. Ver. f. Naturw. LXII, 1912, p. 4, fig.
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keskenyed, csupasz, csak egyes

nagyon finom sörtével fedett.

A fej elrefelé kissé lapított,

sárgás-barna, a féltekék fels

szélén sötét vonalakkal és pon-

tokkal. A test liátfelülete vöröses

földszürke, az elmosódott széles

fekete szubdorzálisok között

sötéted. A mellszelvényeken

egj finom és világos, sötéten

szegélyezett dorzális van, mely

a potrohszelvényeken szélesebb

lesz és egészen feketének tnik

fel. A potrohszelvények elüls

szélén a dorzális oldalán több-

njire feketés pont áll. A lefelé

élesen lemetszett laterális is

feketés és felfelé inkább vona-

lakká feloszlott. Az egész has-

oldal mustrázat nélküli sárgás-

zöld. Ép üy színek a mell- és

haslábak.

Kikészített állapotban a her-

n5''ó 45 mm. hosszú is lesz és

alapszíne többnyire sárgás vagy

vöröses lesz.

A szabadban a fiatal hernyók

Lepidium ruderale-n éhiek. Fog-

ságban elfogadtak tájDlálékúl

Atriplex-et és többnyire június

végéig Idfejldtek. A bábozódás

a földben történik.

A báb rendes alakú, 12— 14

mm. hosszú, sima, fényl sárgás-

barna, kerekített farvéggel, me-
lyen csak egynéhány, szabad

szemmel nem látható, rövid

sörte van.

A lepkék második nemzedéke
nagy számban lépett fel június

drisch, gegen den Kopf schwaoh

verjüngt, nackt, nur mit einzelnen

sehr feinen Borsten besetzt. Der
Ko2:)f nach vorne etwas abgeflacht,

gelbbraun, auf dem oberen Rand
der Hemispháren mit dunklen

Streifen und solchen Punkten. Die

Rückenseite des Kör]3ers ist röt-

lich erdgrau, zwischen den verwa-

schenen, breiten, schwarzen Sub-

dorsalen verdunkelt. Auf den Brust-

segmenten findet sich eine feine,

hchte, dunkelgesáumte Dorsale, die

auf den Hinterleibssegmenten brei-

ter wird und voUstándig schwárz-

lich ausgefüllt erscheint. Am Yor-

derrand der Hinterleibssegmente

steht seithch der Dorsale meist ein

schwárzlicher Punkt. Auch die nach

untén scharf abgeschnittene Late-

rale ist schwárzlich und nach oben

mehr inStriche aufgelöst. Die ganze

Bauchseite ist zeichnungslos gelb-

lichgrün. Ebenso gefárbt sind die

Brust und Bauchbeine.

Prápariert erreicht die Ranpe-

eine Lángé bis 45 mm. und ge-

winnt meist eine gelbliche oder

rötliche Grundfarbe.

lm Freien lében die jungen Rau-

pen auf Lepidium ruderale. Diesel-

ben nahmen in der Gefangenschaft

Airiplex zur Nahrung und waren

zumeist gegenEnde Junierwachsen.
Die Verpuppung erfolgt in derErde.

Die P u p p e ist normál gestaltet,

12—14 mm. láng, glatt, glánzend

gelbbraun, mit gerundetem Hin-

terende, das nur ein paar ganz

kurze, mit freiem Auge nicht sicht-

bare Borsteli trágt.

Die Faltér erschienen zahlreich

in zweiter Generation vom 27. Juni
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27-tl július IS-ig' (a szabad ter-

mészetben augusztus 3-ig)- A
bábok egy része áttelelt. A te-

nyésztett lepkék közül a har-

madik nemzedék egy példánya

augusztus 18-án jelent meg.

3. Phasiane clathrata L. ab.

Ebbl a szép, eddig kéjDben

még be nem mutatott, fajválto-

zatból, melynek szánwai telje-

sen feketés-barnák kevés fehér

folttal a szegély mentén, egy

teljesen friss o^-et április 18-án

Melegföldvárnál (Mezség) gyj-
töttek.

Ezt a példányt összehason-

lítva egj rendes példánjiwal

(6. kép) képben is bemutatjuk

(II. tábla, 7. kép).

bis 18. Juh (iniFreien bis 3. August).

Eiii Teil der Puppen blieb zur

Überwinterung liegen. Ganz ein-

zehi erschien bei Inzucht ein Faltér

der dritten Generation am 18.

August.

nocturnata Fuchs (t. II, f. 7).

A"on dieser schönen bisher nicht

abgebildeten Aberration, die voll-

stándig schwarzbraune Flügel mit

nur wenigen weissen Flecken im
Saumfelde zeigt, wurde ein ganz

frisches cf am 18. April in Meleg-

földvár (Mezség) erbeutet.

Dasselbe wird im Vergleiche mit

einem normalen Stück (Fig. 6)

zur Abbildung gebracht (Taf. II,

fig. 7).

4. Hyporatasa allotriella HS. fejldésének els fokozatai. — Die
ersten Standé von Hyporatasa allotriella HS. (t. II, f. 8

—

10).

A pete. A frissen lerakott

(kb. 1912 május 28-án; Horto-

bágy, Predota) pete hosszúkás

tojásforma, éles tapadófelület

nélkül. A chorion eg3^enletesen,

pilvkelyszeren brszeren rán-

czolt, bordázat nélküli. A frissen

lerakott pete világos fzöld.

Legnagyobb átmérje 0'6 mm.

A hernyó harmadik ved-

lésében kb. 15 mm. hosszú,

hátrafelé ersen keskenyed,
Mssé lapított, a pontszemölcsö-

kön egyes hosszú erteljes sör-

tékkel fedett, melyek hossza a

testszélesség felét eléri.

A nag}'- fej és a nyakpaizs

zöld fekete rajzolattal. Utóbbi

ketts fekete közervonalból, mely

Das E i. Frisch abgelegt (ca. 28.

Mai 1912 ; Hortobág}^, Predotaj

zeigt das Ei eine lángiich ovale

Gestalt, ohne deutliche Anheftungs-

fláche. Das Chorion ist gleich-

mássig, schuppenartig chagriniert,

oluie erkennbares Balkengerüst.

Die Farbe des frisch gelegten Eies

ist hell grasgrün. Sein grösster

Durchmesser betrágt 0'6 mm.
Die R a u 23 e in der dritten

Háutung ist ca. 15 mm. láng, nach

hinten stark verjüngt, etwas flach-

g<edrückt, auf den Punktwarzen mit

einzehien langen Icráftigen Borsten

besetzt, derén Lange die halbe

Körperbreite erreicht.

Der grosse Kopf und das Nacken-

schild sind grün mit schwarzer

Zeichnung. Letztere besteht aus
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a fejpaizs felé szélesbed és

villás, és oldalt szakadozott fe-

kete hosszanti sávokból áll, me-

lyek a test széles feketés szub-

dorzálisainak mintegy folytatá-

sát képezik.

A második mellszelvénytl

kezdve a tszín kissé sötétebb,

piszkos zöld, az egyszer, fe-

ketés-szürke dorzális oldalán

vöröses, széles feketés-barna

oldalsávval. Ez alatt egy vöröses-

barna hosszanti vonal foglal

helyet. Az oldalred sárgás.

A háti és a két oldalsáv az

utolsó szelvényen kiszélesednek.

A hasoldal zöld, vöröses

ventrálissal. A torlábak, a me-
lyek karmai barnások, kivül

vörös foltokkal tarkítottak. A
zöld potrohlábak talpa szintén

vöröses.

Egy június 28-án talált ki-

fejldött hernyó hossza kb. 19

mm. és olajvörös teste majd-

nem ugyanolyan mustrázat mel-

lett inkább vöröses alapszínt

mutat. A fej és a nyakpaizs

inkább sárgás (mint zöld), a

test szrözet rövidebb és gyen-

gébb. A hasoldal zöld.

A hernyó életmódjáról Pre-
DOTA a következket írja : A
hernyó a kemény, összerepede-

zett szikes talajon él. Kisebb
hernyók a talaj hasadékaiban
csavarodó, a kifejlett hernyók
pedig egy hosszú csövet készí-

tenek, mely felül kissé kiszéle-

sedett. Ettl a kiszélesedéstl

einer doppelten schwarzen Mittel-

linie, die sich gegen den Clypeus

verdickt und gabelt, und seithchen,

zerissenen schwarzen Lángsstrei-

fen, die eine Fortsetzung der brei-

ten schwárzlichen Subdorsalen des

übrigen Körpers bilden.

Vom zweiten Brustsegment ab

ist die Grundfarbe etwas dunlder,

schmutzig grün, seitlich der ein-

fachen, schwárzlich-grauen Dorsale

rötlich, mit breitem, schwárzhch-

braunem Seitenstreifen. Unterhalb

desselben findet sich eine rötlich-

braune Lángslinie. Die Seitenfalte

ist gelblich. Die Dorsale und die

beiden Seitenstreifen verdikken

sich am letzten Segment.

Die Bauchseite ist grün mit

rötlicher Ventrale. Auch die Brust-

beine, derén Klauen bráunhch sind,.

zeigen aussen rötliche Flecken. Die

Sohlen der grünen Bauchbeine

sind ebenfalls rötlich.

Eine, am 28. Juni gefundene,,

erwachsene Raupe ist ca. 19 mm.
láng und zeigt bei fást gleicher

Zeichnungsanlage eine durchaus

mehr rötliche Grundfarbe des Kör-

pers, der olivenrot erscheint. Kopf

und Nackenschild sind mehr gelb-

lich (als grün), die Körperbe-

borstung ist kürzer und schwácher.

Die Bauchseite grün.

Ueber dieLebensweise derRaupe
schreibt Predota : Die Raupe lebt

in dem sehr harten, zerrissenen

Natronboden. Kleinere Raujíen ma-

ciién einen gewundenen Schlauch,

die erwachsene Raupe fertigt in

den Rissen des Bodens einen sehr

langen Schlauch an, welcher oben

etwas erweitert ist. Von dieser



87

szövedékkel bélelt csövek ha-

ladnak azon helyek felé, a hol

a tápnövény található. Utóbbi

kizárólag' a CampJiorosma ovata

W. K. (Dégen meghatározása),

egy alacsony, nagyon sovány

növény. A hernyó csak olyan

helyeken él, a melyeket a sós-

víz ersen kilúgozott és kis

szigeteket képeznek. A legkisebb

mozgásnál a hernyó a csbl a

talaj repedéseibe esik, a hol

azután már alig található meg.

A bábozódás meglehetsen sr,
belül fehéres szövedékben tör-

ténik.

A farvége felé ersen kes-

kenyed báb tora és láb- és

szárnyhüvelye nedvzöld, háta

és potroha sárgás-barna. A rö-

vid kremaszter tompa ásóforma,

sörték nélküli. Hossza 11 mm.

Erweiterung aus gehen ausgespon-

nene Gánge nach den Stellen, an

welchen die Futterpflanze sich

findet. Letztere ist ausschliesshch

CampJiorosma ovata W. K. (det. v.

Dégen), eine niedere, sehr magere
Pflanze. Die Raupe lebt nur an

Stellen, welche von Salzwasser

stark ausgelaugt sind und kleine

Inseln bilden. Bei dem geringsten

Geráusch lásst sich die Raupe aus

dem Schlauch in die Bodenrisse

fallen und ist dann selten mehr zu

finden. Die Verpuppung erfolgt in

einem ziemlich dichten, innen

weisslichen Gespinnst.

Die gegen die Hinterleibsspitze

stark verjüngte P u p p e zeigt

Thorax, Bein- und Flügelscheiden

saftgrün,denRücken und Hinterleib

gelbbraun. Der kurze Kremaster ist

stumpf spatelförmig, ohne Borsten-

besatz. Ilire Lánffe betragt 11 mm.

5. Tortrix neglectana HS. {Cacoecia deliblatana Rbl., Rov. Lap. XIX,

1912, p. 27, 47).

Egy egészen friss cT alapján,

melyet szeptember 27-én fogtak

a delibláti homokpusztán, meg-
állapíthattam, hogy ez a faj,

melyet a múlt évben egy május

12-én (d") és június 26 (?)
Flamundánál gyjtött pár alap-

ján le nem írtnak tartottam,

teljes bizonyossággal neglectana

HS.-rel azonos.

Kennel tanár (Pal. Tortr. p.

189) ezt a fajt a hímek elüls

szárnya szegélybehajlásának

hiánya miatt joggal a Tortrix-

nembe sorozza. (A szegély-

behajlás kifejletlenségére ennél

a fajnál azonban már említés

[T. II, f. 11—12].

Ein ganz frisches cf von der

Dehblater Sandpuszta, am 27. Sep-

tember erbeutet, liess mir die Art,

welche ich im Vorjahre nach eineni

am 12. Mai (cf) und 26. Juni ($)
in Flamunda erbeuteten Párchen

für unbeschrieben hielt, mit Sicher-

heit als neglectana HS. erkennen.

Prof. Kennel (Pal. Tortr. p. 189)

stellt die Art wegen des Mangels

eines Kostalumschlages auf dem
mánnhchen Vorderflügel mit Recht

zur Gattung Tortrix. (Die Undeut-

lichkeit des Kostalumschlages

wurde aber bereits im Staudinger—
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katalógusban [Xro : 1529]).

Minthogy Ken>-el képe (t. X,

f. 1 cf) példánvaiiikra, melyek-

nél a szárnyközép sötét csíkja

ersen kiszélesedett, nem talál

egészen, az idén gyjtött cf és

a tavahá Q fényképfelvételének

közlése nem lesz felesleges.

6. Cnephasia Werthehnsteini

Xyílhegyalakú és durva pont-

szer, hamvasságú elüls szár-

nyai által jól jellegzett faj.

Az elüls szél közepéig ter-

jed csápok a hímeknél vasta-

gabbak és elég hosszú szr-

pamacsolvkal fedettek. Színez-

ésük világos szürke, feketésen

beszegett ízvég-gel. A tapogatók

aránjdag hosszúak, másfélszer

o\j hosszúak mint a szem-

átmér, a középs íz sötétszür-

kén jiikkelyezett, elrefelé ke-

véssé kiszélesedett, de ersen
rézsútos. A fej és a tor szürke,

utóbbi elül sokkal sötétebben

hamvas.

A lábak küls oldala barnás,

a lábfej világosan foltos, a hátsó

lábszár sárgás-szürkén szrös.

A potroh a hátsó szárnyak hátsó

szögletén messze túl terjed és

müidkét nemnél tompavég.
Szme szürke, \'ilágosabb szel-

vényszegéljdj^el.

Az elüls szárnyak elüls

széle hajlott, jól elreálló csúcs-

csal és nagyon rézsútos sze-

gélylj^el, alapszínük szennyes

Rebel Katalog [Xro : 1529] bei

dieser Art erwáhnt).

Da die Abbildung^ bei Kennel

(Taf. X, Fig. 1 cf .) auf die vorhe-

genden Stcke, die eine starke

Erweiterung der dunklen Mittel-

binde in der Flügelmitte zeigen,

nicht gut zutrifft. dürfte die photo-

graphische Abbildung des heuer

erbeuteten cf und des vorjahrigen

$ nicht unerwünscht sein.

Rebel, n. sp. (^""Oj. ít. II, f. 13— 14j.

Em durch die lanzettliche Form
der Yorderflügel und die gTob

punktförmige Bestáubung dersel-

ben sehr ausgezeichnete Art.

Die bis zur halben . Vorderlánge

reichenden Fühler sind beim cf

dicker und mit ziemhch langen

Wimperpinseln besetzt. Ihre Fár-

bung ist hellgrau, mit schwarzhch

abgesetzten Gliederenden. Die Pal-

pen relatív schlank, von andert-

halb Augendurchmesserlange, das

^Mittelghed dunkelgTau beschupj)t,

nach Yorne wenig erweitert, aber

stark abgeschrágt, das Endgiied

sehr lairz vorstehend. Koj^f und

Thorax smd grau, letzterer vorne

\'iel dunkler bestáubt.

Die Beine sind aussen braunlich,

die Tarseu licht gefleckt, die Hin-

terschienen gelbhch-grau behaart.

Der Hinterleib überragt veit den

Afterwinkel der Hinterflügel und

zeigt in beiden Geschlechtern ein

stumpfes Ende. Er ist grau mit

helleren Segmentrándern.

Die Yorderflügel mit gebogenem
Yorderrand, deutlich vortretender

Spitze und sehr schrágem Saum,

zeio^en eine schmutziff weissgraue



fehéres-szürke, eg-yes, az egész

felületen szabálytalanul szét-

-szórt finom fekete ponttal. Mus-

trázatként fellép a t barnás

elsötétülése és egy a bels sze-

gély felé kiszélesed, befelé

szögletesen határolt barnás tü-

net a középen. Némelykor a

him elüls szárnyai majdnem

rajzolatlan sötétebb szürkék

finom fehér hosszanti vonalak-

kal a redben és azon túl. Egy-

egy nagyon finom sötét hamvas

vonal van a rö^dd fehéres-szürke

rojtok tövén és végén.

A széles hátsó szánwak csú-

csa jól elrehajló, színük vilá-

gos szürke, az itt szélesebb roj-

tok fehéres-szürkék sötétebb

választóvonallal közel a tövük-

höz. Alul az elüls szárnyak

rajzolat nélküli sötétszürkék, a

hátsók világosabb porszürkék.

A nstém^ elüls szárnyának

csúcsa még élesebb mint a

hímé és világosabb szürke szin.

Az elüls szárnyak hossza

10—11 mm., kifeszítve 21-23
mm.

4 cf és 2 Q, melyek közül 3

cf-et 1911 szeptember 14. és

i5-én Ermihályfalván és 1 $-t

1911 augusztus 7-én Cséhtele-

ken gyjtött Wertheimsten Sa-

rolta kisasszony és a fenn-

maradt pár, melyet Predota

1912 szeptember 24. és 25-én

gyjtött a deliblati Flamundá-

nál, képezi e faj tj^Dusait (Mus.

Caes.)

Grundfarbe und einzelne über die

ganze Fláche unregelmássig zer-

streute feine schwarze Punkte. Als

Zeichnung tritt eine braunliche

Verdunklung an der Basis und ein

gegen den Innenrand erweiterter,

nach Innen eckig begrenzter bráun-

licher Schatten nach der Mitte auf.

Zuweilen erschienen die Vorder-

flügel beim cf fást zeichnungslos

dunkler grau mit feinen weissen

Langsstreifen in der Falté und

darüber. Eine sehr feine dunkle

Staublinie liegt an der Basis der

kurzen weissgrauen Fransen, die

auch an ihrem Ende eine Staub-

linie zeigen.

Die breiten Hinterflügel mit

deuthch vorgebogener Spitze sind

hellgrau, die hier breiteren Fransen

weissgrau mit einer dunlderen

Teilungslinie nahe ihrer Basis.

Unterseits sind die Vorderflügel

zeichnungslos, die Hinterflügel

heller staubgrau.

Das 2 besitzt eine noch viel

schárfere Yorderflügelspitze als das

cf und ist heller grau gefárbt.

VorderflügeUánge 10—11 mm.,

Expansion 21—23 mm.

Die Typen büden 4 ^f und 2 9,

wovon 3 cf in Ermihályfalva am
14. und 15 September 1911 und

9 in Cséhtelek am 7. August

1911 durch Frálein Gharlotte von

Wbrtheimstein, das restliche Pár-

chen aber bei Flamunda (Deli-

blater Sandpuszta) am 24. und 25

September 1912 durch Predota

erbeutet wurde. (Mus. Caes.).
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7. Apodia

Egy a deliblati homokpusztá-

ban szeptember 23-án gyjtött

$-t ideiglenesen ehhez a Sa-

repta vidékérl elég hiányosan

leírt fajhoz sorolok. Az elüls

szárnyak világos sárga alap-

színe sokkal kiterjedtebb mint

Herrich - ScHÁFFER képén. A
tapogatók és a hátsó szárnyak

alakja jól egyezik az Apoclia-

nemmel, mely utóbbi fajainak

számát, különösen algiriakkal,

Lord Walsingham újabban er-
sen megnövesztette.

artificella HS.

Ein Einzelnes Stück ($) von der

Deliblater Sandpuszta am 23. Sep-^

tember erbeutet, ziehe ich mit Vor-

behalt zu dieser von Sarepta recht

unvollstándig beschriebenen Art.

Die hellgelbe Grundfarbe der Vor-

derflügel istbetráchtlich ausgedehn-

ter als im Bilde von Herrich—
ScHÁPFER. Die Form der Palpen

und Hinterflügel stimmt gut mit

der Gattung Apodia^ welche in letz-

terer Zeit durch Lord Walsingham

eine grosse Vermehrung ihres Art-

bestandes, namenthch durch alge-

rische Arten, erfahren hat.

8. OchsenJieimeria capella Möschl.

A szeptember 17. és 30.-a

közötti idben Predota úr egy-

néhány többnyire kopott cf-et

és egj friss 9-t fogott kopulá-

ban a deliblati homokpusztán a

fben.

Utóbbi annyira egyezik az

0. capella Möschl. leírásával,

mely egy Sarepta-ról származó

nstény példányról készült, hogy
alig lehet e faj odatartozásában

kételkedni.

A még le nem írt cf, mely-

bl csak egyetlen friss példány

fekszik elttem, az összes Ochsen-

lieimeria-i&]okió\ nagyon karcsú

testalkata és sötétszürke hátsó

szárnyai által különbözik.

A fej szrözete agyagbarnás.

A nstények felette vastag és

durván pikkelyezett csápjai itt

fonálszerek, gyengén szrösek,

A fehéres tapogatók olyanok

mint a nstényeknél, a nem be-

in der Zeit vom 17. und 30. Sep-

tember fing Herr Predota einige

zumeist abgeflogene cT und ein

frisches 9 in copula, auf der De-

liblater Sandpuszta im Gras.

Letzteres stimmt so gut mit

der Beschreibung von 0. capella

Möschl., welche nach einemweib-

lichen Stück von Sarepta aufgestellt

wurde, dasff kaum einZweifel an der

x\rtzugehörigkeit bestében kann.

Das unbeschriebene cT, von dem
nur ein frisches Stück vorliegt,

zeigt abweichend von allén Ochsen-

heimeria-Arten eiiien sehr schlan-

ken Habitus und dunkelgraue

Hinterflügel.

Die Kopfhaare sind lehmbráun-

lich. Die beim 9 so überaus dick

und rauh beschuppten Fühler sind

hier fadenförmig, nur schwach

bewimpert.

Die weisslichen Palpen wie beim

9 , dem Gattungscharakter entsj)re-
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lyegeinek megfelelek, nagyon

hosszú fekeketés szrökkel fe-

dettek. A tor és a potroh nagyon

karcsú, barnás-szürkék, utóbbin

gyengén barnás farpamacscsal.

A lábak egyszínek, sötétek.

A nagyon keskeny mustrázat

nélküli elüls szárnyak barnás-

szürkék, srn és egyenletesen

durva fekete pikkelyekkel fe-

dettek, melyek a barnás rojt

trészére is átterjednek.

A nagyon keskeny hátsó szár-

nyak feketés-szürkék, a nsté-

nyeké sokkal világosabb szürke,

a széles rojt töve keskenyen

fehéres, mögötte feketés hamvas
csíkkal. Alul a. hímek szárnya

egyszín feketés-szürke, a ns-
tényeké világosabb barnás-

szürke. A 9 potroha nagyon

hosszú és vége felé kiszélese-

dett. Elüls szárnya 5, kifeszítve

10 mm.
Ez a faj a magyar faunában

elforduló déloroszországi pusz-

tai állatok számát gyarapítja.

chend, sehr láng schwárzlich be-

haart. Thorax und Hinterleib sind

sehr schlank, braungrau, letzterer

mit schwach bráunlichem After-

busch. Die Beine einfárbig dun-

kel.

Die sehr schmalen zeichnungs-

losen Vorderflügel sind bráunlich-

grau, dicht und gleichmássig mit

groben schwarzen Schuppen be-

deckt, welche auch in die Basal-

hálfte der bráunlichen Fransen

hineinreichen.

Die sehr schmalen Hinterflügel

sind schwárzlichgrau, beim $ viel

heller grau, die breiten Fransen

an der Basis schmal weisslioh,

darnach mit schwárzlicher Staub-

linie. Die Unterseite aller Flügel

beim cf einfárbig schwárzlichgrau,.

beim 9 heller bráunlichgrau. Der

Hinterleib des $ ist enorm láng

und gegen das Ende erweitert.

Vorderflügel 5, Expansion 10 mm..

Durch diese Art wírd die Zahl der

südrussischen Steppenarten iimer-

halb der ungarischen Fauna in sehr

interessanter Weise vermehrt.

A II. tábla magyarázata.
(Erklarung von Tafel II.)

1. Melitaea Aurelia Nick. ab. corythalina Rebel, cT (supra).

2. „ „ ,, 9 (infra).

3. Maniestra dianthi Tausch. (pete — Ei) ^^/i.

4. „ „ (hernyó — Raupe 2/i.

5. „ „ (báb — Puppe) 2/1.

6. Phasiane clathrata L.

7. „ „ ab. nocturnata Füchs.

8. Ryporatasa allotriella HS. (pete — Ei) i^/i.

9. ,, „ (hernyó — Raupe) 2/1,

10. „ „ (báb — Puppe) 2/1.

11. Tortrix negledana HS. c/', 2/1.

12.
,, ,, ?, 2/1.

13. Cnephasia Wertheimsteini Rebel cf, 2/1.

14. „ „ 9, 2/1.
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Irodalom.

Csíki, E.: Zur Keiintnis eiiiiger OtiorrliYnchus. (Wiener Eiit.

Zeitg. XXXII, 1913, p. 16).

Fenti czim alatt megjelent küzleménvemben az Otiorrlnjnclius

geniculahts var. Ganglbaueri Apfb. 1895 nevét mirotomentosus-ra vál-

toztattam, mert Stierlin már 1888-ban elnevezett egy Oliorrliynchus

Ganglbaiieri-t. Továbbá leírtam két új fajváltozatot : az Ot. genículatus

var. szörényensis-i Német-Bogsán ^ádékérl és Szerbiából és az Ot.

jjerdix var. Garpathorum-oi a Déli-Kárpátokból, kimutatván, hogy az

Ot. perdix csak Tirolban, Karinthiában, Krajnában, Stájerországban,

lUjadában, Fiume Tádékén, Horvátországban, Dalmácziában, Boszniá-

ban, Herczego^miában és Albániában fordul el és a Kárpátokban

él alakja az új fajváltozathoz tartozik, melynek teste nagyobb, la-

]3Ítottabb, lábai mindig feketék, a szárnj^fedk érczfén^- pikkelyei

rö"^TÍdebbek, az ormányon élesen kiemelked élecske van, a csápostor

második íze sokl^al hosszabb mint az els iz, a többi íz pedig hosz-

szabb mint széles. Csíki.

Depoli, Guido: Neu Káferformen aus dem liburnischen
Karst. (Wiener Ent. Zeitg. XXXII, 1913, p. 22).

Szerz Fiume 'sddékérl a Coccinella conglohaia ab. multicovjuncta,

a Karszt rétjeirl a Selatosomus aeneus ab. hicolor és a Teng^ermeUék-

rl a Purpuriceniis Koelileri var. lüoralis új fajváltozatokat írja le.

Faunánkat gazdagítja azonkívül a megemlített Selatosomus aeneus ab.

viridinitens Vget (Risnják) és ab. cyaneiis ]SIrsh. (ObrucJ. Csíki.

Társulati ügyek.
A „Magyar Entotnologiai Társaság" közgylése 1913. feb-

ruárius hó 15-én. — Társaságunk 2. közgylését a Mag3"ar Nemzeti

Múzeum igazgatósági tanácstermében tartotta ; az ülést Mocsáry
Sándor elnök a következ beszéddel njdtott meg :

Tisztelt közgylés ! Mindenekeltt szerencsém van szívélyesen

üdvözölni a mai közgylésre oly széj) számmal megjelent tagtársain-

kat és vendégeinket. Megállapíthatom egyúttal, hogy tagtársaink az

alajjszabályok értelmében meglm'ánt számban jelentek meg és így a

közgylés határozatképes. A jegyzkönj'-v hitelesítésére Cserny La-

jos és SzLABEY Ern urakat kérem fel.

A Magj^ar Entomologiai Társaságnak alapszabályai, a kívánt

kiegészítésekkel, még mindeddig nem iwertek jóváhagyást a bel-

ügyminisztériumnál, a mely körülmény különben a Társaság ügyei-

nek vezetésére befolvással nincsen.
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Ivisded, de lelkes társaságiuik a szervezkedés és berendezke-

dés korszakán túlesvén, liogy a lefolyt második: év alatt memiráe
közelítette meg kitzött czélját s a választmány és a tisztikar meny-
nyire felelt meg' a reájok bizott feladatoknak, azokról a tiszti jelen-

tések fog'nak részletesebben beszámolni. De már itt is több örven-

detes tényrl kell, hogy örömmel emlékezzem meg\ felsége a király,

Dr. Horváth Gézá-í, Társaságunk els elnökét, az entomologiának

mindig lelkes hívét és büszkeségét, kiváló és buzgó mködésének
ehsmerésel a m. kir. udvari tanácsosi díszes czmimel tüntette ki.

S mi itt álljmik meg egy pillanati'a ! Dr. Horváth Géza kiváló és

buzgó mmikássága fleg' az entomologia mívelésében s annak elbbre-

"vitelében nyilvánul. Az magas kitüntetésének fényébl tehát né-

hány sugár, néhány szikra a mi kis társaságunkra is rávilágít

!

A második örvendetes tény, mely Társaságinikra szintén tiszteletet-

becsületet hozott, az, hogy az oxfordi entomologiai kongresszuson

nem kevesebb mint négy tagtársunk : Dr. Horváth Géza és leánya

Paula, most Györfft jExö-né, Jabloxowski József és Dr. Kertész

Kálmáx volt ielen, kik közül Dr. Horváth Géza és Jablono^'Ski

József érdekes és taniüság'os eladásokat tartottak : aldvor, midn a

bécsi udvari múzeumot s általáljan egész Ausztiiát csupán egy ki-

kiküldöttje, Handlirch A>rTAi. képviselte. Az meghívására határozta

el a kongresszus, hogy legközelebbi összejövetelét 1915-ben Bécsben
tartja meg. Igen valószhi, hogy az entomologia miveli közül ekkor

többen, talán nagyobb számmal is fognak Budapestre leránduhii,

hogy az itt lakó rovarászokkal megismerkedve, gyjteményeiket s

fleg a Xemzeíi Múzeum nagyszer rovargjüjteményét megtekint-

hessék. A nem nagyon távol lev id tehát komolyan int bemiünket,

hogy ekkorra gyjteményeinket lehetleg rendbehozzuk s megmu-
tassuk nekik, hogy az entomologiának nn magyarok is lelkes miveli
vagyunk. A harmadik szintén örvendetes tény az, hogy hazánk állat-

világának a kutatása és megismertetése ez évben is örvendetes sikert

mutathat fel. Különösen áll ez barlangjahik bogárfaunájának .s álta-

lában vak bogaraüik felkutatásában, a miben fleg Bokor Elemér
tagtársunk nem mindennapi eredménpiyel buzgólkodott.

Pénztámokunk jelentésébl megnyugvással fogmik értesülni,

hogyha bár gazdagok nem is vagj'unk, de azért a Társaság pénz-

ügyei rendezettek s a második évet is deficit nélkiü zárhattuk be.

A titkári jelentés pedig h képét fogja adni amiak a munkásságnak,
meh^et társulatunlc a maga elé kitzött czélok érdekében kifejtett.

Megelégedéssel tapasztaltuk, hogy rendes ha-\i iUéseüilí. melye-
ken sok érdekes eladás és tanulságos bemutatás került napü-endre.

eléggé, st többször örvendetesen látogatottak voltak.

Megemlítenem kell itt véoiil. ho^v hazáirk rovarvilágának a
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kutatása tagtársaink részérl ez évben is sikeresen folytattatott s

egyesek nem egy érdekes megfigyelésnek és föKedezésnek jutottak

birtokába, melyekrl alkalomadtán lesznek szívesek bennünket is

értesíteni s ha tagtársaink a jövben is hasonló igyekezettel fogják

hazánk rovarvilágának ismeretét gyarapítani : akkor fiatal társulatunk

méltóan foghat egykor a többi szép és tekintélyes külföldi entomo-

logiai társulatok mellé sorakozni.

Ama reményben, hogy ez szinte óhajtásunk egykor teljesedni

fog, a mai közgylést ezennel megnjátottnak njálvánítom.

A tetszéssel fogadott elnöld megnyitó után Csíki Ern titkár

következ jelentését olvasta fel

:

Titkári jelentés. — Tisztelt közgylés ! Az 1912. év, társaságunk

mködésének második esztendeje, mint méltóztatnak tudni két irány-

ban volt kedveztlen. Els sorban a rossz idjárásra gondolok, mely

nemcsak nekünk rovarászolaiak számítását, tervezgetését húzta ke-

resztül, hanem nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a másik kedvezt-

len faktor, a gazdasági válság is még nag^^obb legyen. Az els ok

megakadályozta gyjtinket kutatásaikban, utóbbi pedig társaságunk

életében is annyiban hagyott mélyreható emléket, hogy a tagdíjak

még az 1911. éviiéi is rosszabban folytak be, a mi viszont társasá-

g-unk mködésére volt Mhatással, mert kitzött czéljainkat épjDen a

jíénzhiáiw miatt nem valósíthattuk meg.

Különben örömmel jelenthetem, hogy az 1911. els évi mkö-
désnkkel szemben a lefolyt évben már némi haladásról számolhatok

be. A míg' ugyanis 1911-ben 8 ülésünk volt 12 eladással, addig

1912-ben 9 ülésünk napirendjén 19 eladás szerepelt. A t. közgy-
lést talán érdekelni fogja, ha egy kis statisztikával szólok gj-liléseink-

rl. A 19 eladást 10 tagtársunk tartotta, kik közül els helyen tisz-

telt ehiökünk buzgalmát akarom különösen Idemelni, ki ehiökségének

nagyon szép emléket állított azzal, hogy 5 eladást tartott, melyek

közül kett mint nem szigorúan szakeladás, általános érdekldést

keltett. Elnökünkön Idvl Csíki ErnÖ, Dr. Horváth Géza, Jablo-

NowsKi József, Dr. Kertész Aba és Schmidt Antal 2—2, Bíró Lajos,

Dr. Kertész Kálmán, Poxgrácz Sándor és Dr. Szabó József 1—1
eladással szerejDeltek. A mi pedig az egyes eladások szakmasze-

rinti feloszlását iUeti, általános érdek volt 5, lepkészeti 5, Irvmen-

opterologiai 4, bogarászati 2, gazdasági entomologiai, hemipterolo-

giai és neuropterologiai tárgjai 1—1 eladás.

A rendes üléseken kivül megtartottuk a múlt évben els köz-

g"yülésünket és hat választmánjd ülést.

Elég szépen haladtunk tagok szerzésében is, mert a míg 1911

végén 80 tagunk volt, a múlt év végét 97 taggal zártuk be, leszá-
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mítván az év folyamán elhunj^t egyik buzgó lepkésztársunkat Nia-

jsiESSNY Imre 113^ posta- és tá^^rdafelügyelt.

Társaságunk hivatalos folyóiratáról nincs sok mondani valóm,

hiszen t. tagtársaink eléggé ismerik, legfeljebb azt említhetném meg,

hogy az 1912. éri XIX. kötetben 20 szerztl 26 nagyobb és 13

kisebb közlemény jelent meg.

Kirándulást 1912-ben tekintettel az állandó rossz idjárásra,

csak egyet rendezhettünk és pedig május hó 16-án Kovácspatakra.

Ez a kirándulás is nagyon látogatott volt és daczára az elmaradha-

tatlan esnek elég szép eredménynyel is járt.

Üléseinlí közül egyet, a mikor Dr. Kertész Aba az Ortler vi-

dékére tett lepkészeti kirándulásáról számolt be, a „Budapesti Kamera

Klub-' helj-'iségében, egy másikat, mikor Jablonowski József a gzl-
molyokról beszélt, a Rovartani Állomás helyiségeiben tartottuk

;

mindkét eladás képek vetítésével járván, hozta magával, hog}- ne a

rendes hel3'en tartsuk meg azokat Xem mulaszthatom el, hogy e

heh'en is ne fejezzem ki köszönetemet mindkét intézménynek heh'i-

ségeik szíves áteng-edéseért, de köszönettel tartozunk a Magj^ar Nem-
zeti Múzeimi igazg-atójának, báró Szalay Imre úr méltóságának is,

ki mint ez alkalommal is, közgj^ilésünk megtartására ezt a termet

volt szíves átengedni.

A társaság' pénzügjá helyzetét, a mint a jDénztáros úr jelenté-

sébl hallani fogják, nem volt teljesen kielégít — értem ezalatt azt

a szomorú tém^t, hogj^ tagtársaink még az 1911. é^^lél is rosszabb

aránj'ban fizették be tag'díjaikat, úgy hogy tagdíjhátralék czímen már
óriási összeget kell szerejDeltessünk számadásainkban. Ennek tulaj-

donítható azután, hogy Társaságunk még mindig nem foglalkozhatott

egyik fontos czélja megvalósításának kérdésével, t. i. a rovartani

segédmunkák kiadásának kérdésével.' Reméljük, hog^^ a folj^ó év meg
fogja hozni a \-iszonyok változásával, pénztári bevételeink javulását

is. Hogy pénztári Idmutatásunk mindazonáltal végeredmémdDen va-

gyoni gyarapodásunkat mutatja, azt részben új alapító tagjainknak,

részben jóakaróinknak tulajdoníthatjuk. így társaságunk mlíödésé-

nek különösen nemzeti szempontból való fontosságát feHsmervén,

egyik buzgó tagiársunk, Diószeghy László festmvész, társaság-uiik-

nak felajánlotta egyik festmém^ét, méhének kisorsolás útján való érté-

kesítése készpénzkészletünket 112 koronával gyarapította. Fogadja

ezért a nagjdelk adománj'áért e helyen is szinte köszönetünket és

hálánkat.

Miután ezzel társaságunk ügj^eirl beszámoltam, legyen szabad

még néháu}^ más eseménjTl is megemlékezni.

Így els helyen a II. Nemzetközi Entomologiai Kongresszust

kell említsem, mely augusztus hó 5— 10. ülésezett Oxfordban és
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melynek lefolyásáról társaságunk egyik ülésén Jablonowski József

és Dr. Kertész Kálmán számoltak be. Megemlítendnek tartom azon-

kívül, hogy az elmúlt évben néhány fontos munka gazdagította ha-

zánk entomologiaí irodalmát. így eltekintve a folyóiratunkban meg-

jelent tanulmányokról, külön meg akarom említem, hogy nap^^ilágot

látott ScHMiDT AxTAL szé]3 tauulmánj^a faunánk egyik büszkeségérl,

az Oxyirypia orbicidosa-TÓl. Dr. Petri Károly összeállította az Erdély-

ben elforduló bogarak jegyzékét ; munkája egy hatalmas kötet, el,

tekintve az úgylátszík 23ohtíkaí okokból ered botlások- és hiám^jk-

tól, nagyban hozzájárult bogárfaunánlffól való ismereteink gyarapí-

tásához, mert szerz és Deübel Frigyes tagtársunk évtizedeinké ter-

jed gyüjtéseüiek eredményét ez a munka közli els ízben össze-

foglalóan. Lepkészeti irodalmunkat Dr. H. Rebel tanulmánya Her-

kulesfürd és körnj^éke lepkefaunájáról gazdagította. Kiváló esemény-

számba megy Pongrácz Sándor fiatal tagtársunk szép tanulmánya a

hazai Clnysopákról, mely az Állattani Közleményekben jelent meg
és mely munka a reczésszárnyúak nálunk eddig elhanyagolt érdekes

rendjére is fel fogja hívni rovarászaink figyelmét.

Fiatal társaságunkl?:al ugyan nem áhottak semmiféle összeköt-

tetésben, de munlválkodásukkal a hazánkra vonatkozó rovartani iro-

dalombali nyomot hag3'tak a múlt év halottai közül a következ kül-

földi búvárok, mint Ganglbauer Lajos, a bécsi udvari múzeum állat-

tani osztályának igazgatója, a kit nemcsak magyarországi kirándu-

lásairól írott czildvei, de befejezetlenül maradt nagy munlcája révén

is hazánkban általánosan ismertek. Ugyancsak Bécsben húiyt el

BoHATSCH Ottó lej^kész, a ki mint kereskedelmi utazó gyakran for-

dult meg Alagyarországon és így szoros összeköttetést tartott fenn

lepkészeiidvkel. különösen az Eujjítheciákról írott czikkeivel szer-

zett magának jó nevet. Berlinben halt meg J. Schilsky tanár, a ki

mint az európai bogarakról szóló munka utolsó 20 kötetének szer-

zje szerzett nagy érdemeket; sok magyarországi bogarat is írt le

és ismertetett els ízben. Az aj^rólepkékkel foglalkozó lejokészeink

Dr. Th. Götschmann boroszlói tanárban veszítettek egy buzgó kolle-

gát, a ki tanulmányaikban önzetlen támogatójuk és segíttársuk volt.

T. közgylés ! Ezekben voltam bátor társaságunk 1912. évi

mködésérl, valamint a fontosabb és minket is közelebbrl érdekl

külföldi eseményekrl beszámolni. Hátra van még, hogy mindazok-

nak, a Idk mködésemben segítségemre voltak, kik társaságunk ér-

dekében munlíáUvodtak, e helyen is köszönetemet fejezzem ki, kérvén

hogy támogatásukkal a folyó évben is megtiszteljenek.

Utána Dr. Szabó József könyvtáros következ jelentését ol-

vasta fel

:
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EönyvtárnoM jelentés. — Tisztolt küzgyülés ! Könyvtárunk ör-

vendetes gyarapodásáról számolhatok be. Könyvtárunk a tavalyi ki-

mutatás szerint ugyanis mindössze 12 darabból állott, ma pedig,

ezeket is hozzászámítva, 239 darabból áll. Tehát 227 darabbal gyara-

podott.

A munkák legnagyobb része különböz folyóiratok különlen^^o-

matai. Ezeken kivül Dr. Kertész Kálmán „Katalógus Dipterorum"-á-

nak 7 kötete, a „Kísérleti Közlemények" 6, a „Rovartani Lapok" 7

és a „Deutsche Entomologische Zeitsohrift" 3 teljes évfolyama jutott

könyvtárunk birtokába.

Az összes 227 darab munka ajándékozás útján lett könyvtárunk

tulajdonává. Az ajándékozók — a kiknek ezúton is köszönetet mon-
dunk — a következk voltak : Csíki Ern, Györffy Jen, Dr. Hor-
váth Géza, Dr. Kertész Kálmán, Mocsáry Sándor, Niamesny Imre

özvegye, Pongrácz Sándor, Dr. Szombathy Kálmán.

Könyvtárunk ideiglenesen a Nemzeti Múzeum állattárának

könyvtárában nyert elhelyezést.

Utána Dr. Kertész Kálmán pénztáros a következ jelentését

terjeszti el :

.PénztárnoJii jelentés. — Tisztelt közgylés ! A M. E. T. 1912. évi

j)énztári eredménye nem olyan kedvez, mint azt az elirányzat után

várni lehetett volna. Ennek oka s ezt sajnálattal kell konstatálnom,

az, hogy tagjaink jórésze még 1911. évi tagdíjával is hátralékban

van. Ennek daczára kiadásainlvat teljesen fedezhettük, de alaptkén-

ket csak kis összeggel gyarapíthattuk.

Alapítványt következ tagjaink tettek : Gurányi István, Kertész

KÁLMÁN-né és Kertész Emma. Fogadják ezért köszönetünket.

Ha az 1912. évi elirányzatot a zárószámadással összehason-

lítjuk, azt találjuk, hogy az alapítványok tételénél 200 K, az oklevél-

díjalaiál 22 K s a kamatoknál 16 K 56 f többletet értünk el, viszont

tagdíjakból 328 koronával kevesebbet vettünk be.

A rendkívüli bevételek tételének nagyságát annak köszönhet-

jük, hogy DiószEGHY László festmvész tagtársunk egy olajfest-

ményt ajándékozott Társaságunknak, melyet sorsolás útján értékesí-

tettünk ; e réven 112 K bevételnk volt. Nem mulaszthatom el, hogy
DiószEGHY László tagtársunlniak nagybecs adományáért e helyen

is köszönetet ne mondjak.

A kiadásokat véve sorba : értékpapírt 200 K-val kevesebbet

vásárolhattunk, a tagsági díjaknál elért kedveztlen eredmény követ-

keztében. A Rovartani Lapok-iiál 35 K, a postadíjaknál 46 K 12 f,

a kis nyomtatványoknál 4 K s a könyvtárnál 76 K megtakarítást

értünk el.
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Múlt évi zárószámadásunk és vagyonmérlegiüilí a következ

A „Magyar Entomologiai Társaság" zárószámádása az 1912. évrl.

BEVÉTEL

Maradék az 1911. évrl

Alapítványok . . . .

Oklevéldíjak . . . .

Tagdíjak

Rendkívüli bevételek .

Kamatok

K

162

400

26

472

134

56

1251

08

KIADÁS

Értékpapírok vásárlása

Rovartani Lapok .

Postadíjak . . .

Könyvtár

Kis nyomtatványol

Kisebb kiadások .

Maradék 1912-re .

K

397

425

13

24

50

4

336

1251

52

26

A
'
Magyar Entomologiai Társaság'' vagyonmérlege 1911 deczemljer 31 -én.

ACTIVUM K f PASSIVUM K f

1.

2

3

4.

5,

Készpénz

Értékpapír az Els Pesti

Hazai Takarékpénz-
tárban

Tagdíjhátralék ....
a) Alapítvány 100 K
b) Tagdíj 510 K
c) Oklevéldíj 34 K

Könyvtár

Leltári felszerelés . .

336

1100

644

500

3

52

60

88

1. Tiszta vagj'on .... 2585

\
2585 — 2585 —

A pénztárnoM jelentés kapcsán felszólaltak

:

Jablonowski József köszönetet mond Kertész KÁLMÁN-nak,

hogy a „Magyar Entomologiai Társaság" pénzügyeit oly nagyon

szivén viselte s a pénztárnoki jelentés ama pontjára vonatkozólag,

mely szerint a tagok jelentékeny része tagdíját nem fizette be, kéri

a közgylést, bizza meg a pénztárnokot, liogy a nem fizet tagokat

levél útján szólítsa fel a hátralékos tagdíj befizetésére.

Db. Horváth Géza megjegyzi, hogy mintán az eziráityban való



99

intézkedés nem a közgylés feladata, a tagdíjak behajtásának mód-

ját bízzuk a választmány megvitatására.

Dr. Kertész Kálmán megjegyzi, hogy a terve az, hogy június

hó els felében levélben szólítja fel a hátralékos tagokat s ha ez

nem vezet sikerre, úgy postai megbízás vagy ügyvédi levél útján

kísérli meg a tagdíjak behajtását.

A közgjmlés ezek után a választmányra bízza ezen ügj elin-

tézését.

Titkár jelenti, hogy a múlt évi közgylés megbízásából Dr.

Soós Lajos és- Gyrffy Jen megvizsgálták a pénztárt és a követ-

kez jelentést nyújtották be :

Tisztelt küzgjáilés ! Aluhrottak mint az 1912-ik évi közgylés

által kiküldött pénztárvizsgálók mind a számadási könyveket, mind

az értékpapírokról szóló elismervényt és a pénztári készletet meg-

vizsgáltuk és a számadást minden tekintetben rendben találtuk.

Budapest, 1913 januárius 18-án. — Dr. Soós Lajos s. k., Gyrffy
Jen s. k.

Pénztáros az ezidei évre a következ költségvetési elirányza-

tot ajánlja elfogadásra

:

A „Magyar Entomologiai Társaság" 1913. évi költségvetése.

BEVÉTEL

Maradék az 1912. évrl

Alapítvány

Tagdíjak

Oklevéldíjak . . . .

Hátralékos tagdíjak . .

Kamatok

K

336

100

500

10

200

50

1196

52

KIADÁS

Értékpapírok vásárlása

Rovartani Lapok . . .

Postadíjak

Kis nyomtatványok . .

Könyvtár

Fölösleg

K

400

480

60

60

100

96

1196

52

52

Elnök ajánlja, hogy a közgylés az 1913. évi zárószámadások

megvizsgálására újból Dr. Soós Lajos és Gyrffy Jen tagokat

küldje Id.

Elnök elterjesztését a közgylés elfogadta.

A tiszti jelentések elhangzása után Dr. Horváth Géza a köz-

gylés nevében mond köszönetet a tisztikarnak eredményes mun-

kásságáért.
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Titkár jelenti, hogy alapszabályaink értelmében új választás alá

kerül az elnök és a választmány egyharmada, azonkivül részben a

kanclidáczió, részben Éhmann Ferencz választmányi tagnak a napok-

ban történt elhunyta folytán még két választmányi tag választandó.

A választmány határozatából a közgylésnek a következket ajánlja

megválasztásra : elnökivé Bíró La-tos-I alelnökké Dr. Kertész AsÁ-t,

választmányi tagokká Cerva Frigyes, Diexer Hugó, Dr. Horváth

Géza,- Kuthy Dezs, Mihók Ottó és Dr. Vángel jENo-t.

A szavazólapok Idosztása után elnök a szavazás idejére a köz-

gylést felfüggeszti.

A szavazás megtörténvén, elnök az ülést újból megnyitja és

titkár jelenti, hogy összesen 27 szavazólapot adtak be, a választás

erodménj^e pedig a következ :

Elnökké megválasztatott Bíró Lajos 26 szavazattal, alelnökké

Dr. Kertész Aba 26, választmányi tagokká Diener Hugó 26, Dr.

Horváth Géza 26, Cerva Frigyes 24, Kuthy Dezs 24, Mihók Ottó

21, Dr. Vángel Jen 21 szavazattal. Szavazatot kaptak még az el-

nöki állásra Mihók Ottó 1, az alelnöldre Cerva Frigyes 1, választ-

mányi tagságra Bokor Elemér 7, Schmidt Antal 3, Dr. Pongrácz

Sándor 3, Mocsáry Sándor 2, Bíró Lajos 1, Kovács Ödön 1.

Mocsáry Sándor elnök megköszönvén a lefolyt évben iránta

tanúsított bizalmat, üdvözli az újonnan megválasztottakat és a köz-

gylést berekeszti.

A „Magyar Entomologiai Társasága' 19. ülése 1913. febriiá-

rius 15-én. — Bíró Lajos ehiök megnyitja az ülést, köszönetet mond

azért a bizalomért, mely az ehiöki székbe juttatta és igéri, hogy

igyekezni fog ezt a bizalmat Id is érdemelni. Üdvözli Dr. Horváth

Géza tagtársunkat abból az alkalomból, hogy a franczia entomolo-

giai társaság tiszteleti tagjává választotta. ]\Iajd „A mikrohymeno-

pterák vizsgálásáról" czim eladásában ismerteti azokat a módsze-

reket, a melyek segítségével az apró gubacsdarázsokat megvizsgál-

ható állapotba hozhatjuk. Ismerteti továbbá azokat az európai köz-

és magángyjteményeket, a melyekben fontosabb anyag (fleg ty-

pusok) van.

A „Magyar Entomologiai Társaság" 20. ülése 1913. rnár-

czius 15-én. — Bíró Lajos elnök megnyitja az ülést a m. kir. Ro-

vartani Állomás helyiségében és felkéri Dr. Kertész Abá-I, hogy

„Erebia Christi" czímeii bejelentett eladását tartsa meg. Eladó rö-

viden ismertetvén ezt a kevéssé ismert alpesi lepkét és annak el-

fordulási viszoiwait, rátér amiak az útnak ismertetésére, melyen át

a lepke alpesi termhelyiéhez juthatunk. Eladását számos eredeti

fénj^képfelvétel vetítése mellett élénken illusztrálja. A nagy tetszéssel

oo-adott és érdekldéssel hallgatott eladás után Jablonowski József
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,,A szlillonczák" czímcii tartott eladást, ismertetvén a Torlrix

Pilleriana kártételét és az ellene való védekezést, eladását számos

vetített képivel illusztrálván. Csíki Ern bemutatott néhány hazai

gyártású czélszerü hálókeretet.

Választmányi ülés 1913 inárcsius 13-én. — Titkár jelenti,

hogy Ehmaxx Ferencz választmányunk tagja f. évi januárius 25-én

elhunyt. Új tagokúi bejelenti ifj. Friedrich AxTAL-t (Alaglód) és

PiLLicH FERENCz-et (Simontomj^a), a kik megválasztattak. Pénztáros

indítványozza, hogy a választmányi üléseket lehetleg negyedéven-

ként tartsuk és ez alkalommal a tisztikar terjessze el negyedévi

jelentését. A választmány ezt czélszernek találván az els ilyen vá-

lasztmánya ülést április 19-re tzi ki.

A „3Iagyav Entomologiai Társaság" 21. ülése 191S április

19-én. — ]\íiután Bíró Lajos elnök a nagy számban megjelent tago-

kat és vendégeket üdvözölte, megnyitotta az ülést, melyen Dr. Hor-

váth Géza ismertette a PA^Ü/owior^^za- csoportba tartozó Hemipterákat,

melyeknek kétoldalt karimásán kiszélesedett teste mélyen bemetszett

karélyoki^a van osztva s a melyek e miatt valami száraz falevelekliez

vagy növénymagvakhoz hasonlítanak. Többnjdre a forró földvi tája-

kon, részben Dél-Európában éhiek, de egy fajt az eladó Orsovánál

is feKedezett. — Dr. Kertész Kálmán két Formoza-szigetérl szár-

mazó óriási rablóleg.yet mutatott be és ismertette azoknak rendszer-

tani helyét. — Schmidt Antal egy apró kék lepkét mutatott be, a

Lycaena Bavius-t, mely eddig csak Dél-Oroszországból és Örmény-
országból volt ismeretes és tavaly Erdélybl is elkerült. Az erdélyi

alak új fajváltozatnak bizonyult. Ugyancsak bemutatta az Argijnnis

Lathonia nev gyöngyházpillének egj melanisztikus példányát, melyet

Ulbrich Ede gyjtött. — Dr. Pongrácz Sándor egj új reczésszánwú

rovart mutatott be, meh'et Dr. Kertész Kálmán és Csíki Ern gyj-
töttek Aláramaros meg3'ében. Ez az új faj a Stenophyinx millenii, egy

a millenáris évben felfedezett faj legközelebbi rokona. — Csíki Ei;nü

a bogarak néprajzi alkalmazásáról beszélt, ismertetvén egyes díszes

Ijogaraknak az mdiánusok, négerek stb. által való alkalmazását külön-

féle ruházati tárgyaik díszítésére. Majd bemutatott egy abesziniai

gyermeksípot, melyet Kovács Ödön hazánkfia hozott múlt évi utazá-

sából ; ezt a sípot a gurági-gyermekek egy rózsabogár-féle (Conipso-

ceplialus KaclioícsMi) hlaszín vagy zödes-kék YÍÜás szarvacskájával

mozaikszeren díszítik. — Végül Dr. Horváth Géza ismertette Bér-

lése turini tanár legújabb légyírtó eljárását és bejelentette, hogy a

következ nemzetközi zoológiai kongresszus 1916-ban Budapesten

fog megtartatni.

Választmányi ülés 1913. április 19-én. — ]\Iiután Bíró Lajos

ehiök az ülést megnyitotta, Csíki Ern titkár új tagnak ajánlja ne-
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mesdécli Király KIl.máx máv. forgalmi hivatalnokot (Biidaj)est. VIII.

Luther-utcza 3), a kit a választmány megválaszt. Titkár jelenti, hogy

Budapest székesfváros tanácsa megkiildötte a Magyar Entomologiai

Társaságnak a Belügj'miiiiszter által jóváhagyott alapszaljályait.

A választmány erre elhatározta, hogy az alapszabátyok a Rovartani

Lapokban és külön füzet alakjában is kinyomandók. — Dr. Kertész

Kálmán az I. negyedévibl a következ pénztári jelentést terjeszti el :

Bevétel volt 1476 K 82 f.. kiadás 805 K 80 f. (legnagj'obbrészt érték-

papirosok vásárlására forchttatott). emiélfog'va a készpénz 671 K 02 f.

Felhatalmazást kér arra, hogy 300 K-ért Hazai Bank-részvényeket

vásárolhasson, valamint arra is, hogy a hátralékosokat levélben fel-

szóhthassa a tagdíjak befizetésére. A választmány ezekre a felhatal-

mazást megadja. — Végül a választmány elhatározza, hogy úrnaijján,

május 22-én gA'-üjtMrándulás rendezend Tata-Tóvárosra és elhatá-

rozza, hogy budapesti és Budapest-vidéki tagtársaink, a Idkre egye-

dül lehet számítani, hogy a kiránduláson részt vesznek, idejében ér-

tesítendk. iUetleg mes^vandók.

Felkérjük azon tisztelt tagtársainkat a kik

tagöijukkal még hátralékban uannak, hogy
azt mielbb a pénztáros czímére bekülöjék.



XX. Bánd. Márz-Juni 1913. 3-6. Heft.

S. 33. — A. Schmidt : D i e E n t w i c k 1 u n g s g e s c li i c li t e

und V e r b r e i t u n g V n x y t r y p i a o r l3 i c u 1 o s a E s j).
—

Naclidem sioli Verfasscr über die BegTenziiiig der Art und die Artclia-

raktere auslasst, stellt er als wicMge Bedingung die Erforschung der

ersten Standé der Lepidopteren hin, die oft wiclitigere Beitráge zur

Beurteilung der Art liefern als manclie áussere Untcrschiede des

Schmetterlingskörpers. Dan wird das Ei, die Raupe, Piippe sowie

die biologischen Verhiiltnisse dieser einzelnen Standé besproclien

(Dieser Teil der Abliandlnng erschien deutsch in Annales hist.-nat.

Mus. Nat. Hmig. X, 1912, p. 632— 637). Scliliesslich wird dieser sonst

ausser Ungarn aus Rumanien, Grieclienland und Zentral-Asien (Tjan-

Sban, Saissan) bekamite Scbmetterling als ein Steppentier angesehen,

als dessen Urlieimat wohl Zentral-Asien angesehen werden kann.

Auf Tafel I wird das Ei (Fig. 1), Skulptur der Eischale (Fig. 2),

die friscli geschlüpfte (Fig. 3), halbausgewaclisene (Fig. 4) und aus-

gewacbsene (Fig. 5) Raupe, die Puppe (Fig. 6), der ? Faltér (Fig.

7) und das durcli die Raupe ausgefressene Rliizom von Iris jmmüa

(Fig. 8) abgebildet.

S. 63. — J. Fehér : D i é I n s e k t e n-M i m i k r ,y v o m g e-

s c h 1 e c li 1 1 i c h e n S t a n d p u n k t. II. — Verfasser fálirt fórt

seine Beobachtungen zu registrieren, bei welcher Gelegenbeit nun

die übrigen Insekten-Ordnungen an die Reihe kommen. Es wird so

über Syroniasies marghuitus, Palomena prasina, Mantis religiosa, Musca

domestica, BagonycJia fúlva und Arachniden etc. berichtet. Schliesslich

wird festgesteUt, dass : verschiedene Insekten auf gleichfárbige oder

gioichförmige Gregenstánde und oft in Anzalil anfliegen ; darin werden

sie durcli gescbleclitliche Instinkte geleitet. Dies liisst nun folgern,

dass einzelne Insekten beim Aufsuchen des anderen Geschlechts

nicht nur durcli ilireii Gerucli, sondern aucli durcli ilir Selivermögen

geleitet werden ; dass der Gerucli zum Feststellen der gleiclien Art

dient, naclidem diese sclion angenáliert wurde ; aus weiterer Ferno

werden sie durcli ihr eben niclit scliarfes Selivermögen geleitet ; die

meist gleicliförmige Farbe und Gerucli des anderen Gesclilechts

wirkt starker reizend, und ebenso werden gleichfárbige Gegenstande

in der freien Natúr besonderer Aufmerksamkeit beschenkt, wodurcli

dicse, naclidem Sic oft Sammclplatze werden, das auffindon beider

Geschlechter erleichtert. Naturlich iiiuss liervora:ehoben werden, dass
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sich obige Folgerungen nur auf bestimmte Arten bezichen, alsó

niclit allgemein aufgefasst werden könneii.

S. 66. — N. Ch. Mothschild : B e i t r á g e z ii r L e p i d o-

p t e r e n f a u n a U n g a r n s. V. (Hierzu : Tafel II). — Der deutsche

Text der Arbeit ist parallel dem ungarisclien gesetzt und dórt ein-

zusehen.

Literatur.

S. 92. — Es wird je eine Arbeit von Csíki und Depoli be-

sprochen.

Tereinsangelegenheiten.

S. 92. — Bericlit über die Generalversannnlung der Ungarischen

Entomologischen Gesellschaft am 15. II. 1913. — Nacli der Eröff-

nungsrede des Vorsitzenden A. Mocsáry, verliesst Sekretar E. Csíki

den Bericht über das Vereinsjahr 1912, Bibliotliekar Dr. J. Szabó

über die Bibliothek, Dr. K. Kertész legt den Kassenbericlit vor.

NachdeDi die Fuidítionare Dispensation erhielten, wurde den Statu-

ten gemáss die teilweise Neuwahl durchgeführt. Es wurde pro 1913

zum Vorsitzenden L. Bmó, pro 1913—15 zum stellvertretenden Vor-

sitzenden Dr. a. Kertész und zu Ausschussmitgliedern F. Cerva,

H. DiENER, Dr. G. Horváth, D. Kuthy, 0. Mihók und Dr. J. Vángel

gewáhlt.

S. 100. — In der ordentliclien Sitzung am 15. II. 1913 hielt

der Vorsitzende L. Bíró einen Vertrag „Über die Untersuchung der

Miki^ohymenopteren "

.

S. 100. — In der ordentliclien Sitzung am 20. III. 1913 sprach

Dr. a. Kertész über „Erebia Christi" und J. Jablonowski über „Die

Weinwickler". Beidé A^ortriige wurden durch zahlreiclie Projektions-

bilder erleutert.

S. 101. In der Sitzung am 19. IV. 1913 spach Dr. G. Horváth

über die Gattung Phyllomorplia^ Dr. K. Kertész über zwei Asiliden

von Formosa, A. Schmidt über Lycaena Bavius aus ° Siebenbürgen,

Dr. a. Pongrácz über eine neue Art der Gattung Stenoplujlax aus

der Aláramaros und E. Csíki über mit Kafern gesclimückte etlnio-

graphische Gegenstánde und zeigte eine mit den Kopfliörnern von

GompsocepJialus Kaclwwskn gesclimückte Pfcife aus Abessinien.



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XX. KÖTET. 1913 JÚLIUS-AUGUSZTUS 7-8. FÜZET.

Adatok a Lycaena Bavius Ev. életmódjához.
Irta : Diószeghy László.

Báró Rothschild Charles úr megbizásából f. évi április 5—29-i^

felkerestem a Magyarországon általam felfedezett Lycaena Bavius Ev.

termhelyét. 1910 április 20-án gyjtöttem 6 cf példáuj^t, de miután

a növényzet fejldése ez idén jóval elbb mutatkozott mint 1910-ben,

jónak láttam már ápr. o-én odautaznom, bogy az áUat gyjtését és

megfigyelését el ne mulasszam. Április 6-án érkeztem meg Yiczére

(Szolnok-Doboka m.) s még aznap körülnézteiíL a termhelyen.

A kökény már virágzásnak indult a déh oldalakon, a fák rii-

gyei már ersen fejlditek voltak épp úgy mint 1910 április 20 körül.

Sajnos, már áprihs 7-én beáUott az eszés, ers, olykor orkán-

szer széllel, olykor hóval s ez áprihs 18-ig tartott. Ez id alatt szó

sem lehetett a gyjtésrl, a növényzet sem fejldött, így a környék

látszólagos jobb termhelyei után kutattam, végTe áprihs 20-án gyj-
töttem a Lycaena Bavius Ev. els jDéldánj'át.

Vicze és környéke 25—30 kilométer körzetben hegyes-dombos

vidék. A yidék 95'Vo-a felszántott, megmvelt terlet, kiirtott" szál-

erdvel, 10—25 éves erdk csak itt-ott tarkítják az egyhangú -vidé-

ket. Egyetlen uralkodó kzet a pala, ezen olykor igen vastag réteg-

agyagos homok.

Csuszamlások, omlások e szerint igen gyakoriak, oly amiyira,

hogy sok területre, a melyet 1910-ben láttam, most már alig ismer-

tem rá.

A megTunkálatlan hegyek oldalam csak a déh lejtkön van

számottevbb vegetáczió, a többi részen alacsony cserje, gyönge f.

Persze, csak azon déh lejtk maradtak munkálatlanul, a melyeknek

meredek volta kizárja a kapával való megmimkálást, bár idvel ez

is megtörténik : a nép szegény, minden talpalatnyi heljTB szkség van.

Ez id szermt a déh lejtk uralkodó növényzete egy sásfajta,

2—3 alacsony növény és a vörös várágú Salvia, vagyis a mezei

zsálya. Áprihs 20-ig csak itt láthattam egy-egy Papilio Machaon-ty

Rovartani Lapok. XS. 7—8. (1913. VI. 10).
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P. Podalirius-% eg-ynéhány Pieridát és a Lycaena Bavius Ev. is csak

itt volt található.

?^ Április 23-án szép idm lévén újólag' gyjtöttem a fenntneve-

zett lepke 3 cT példányát. Végre április 25-én megfigyelhettem az

els 9 állatot, mondhatom, nem kis izgalommal. Mégis, mieltt há-

lómba került volna, alkalmam nyilt megfigyelni, hogy ide-oda röp-

ködése közben csakis a Salvia húsos leveleit tünteti ki tartózkodá-

sával, kerülvén a környezet többi növénj^ét. Azonban az állat meg-

figyelése és gyjtése egyformán fontos lévén, a $ Bavius által fel-

keresett (S^aZvm-leveleket lehetetlen volt egyúttal át is néznem s mint

ntólag kiderül, majdnem hiába való is lett volna, habár ez a hernyó

tápnövénye.

Azonban a lepke,' különösen a cfcf elszeretettel keresik fel az

erdei szamócza fehér virágait, de a lejtk meredek volta csaknem

lehetetlenné teszik a lepke megfigyelését, különösen ha felfelé a ge-

rincz felé röpül.

Április 25-én délután érkezett meg Újhelyi József, a Magyar

Nemzeti Múzeum kiküldöttje, a ki a következ napokon, valamint

Varga Béla ottani ev. ref. lelkész rendkívül kedvez segítségével

megersíthették azon feltevésemet, hogy az annyira kutatott tápnÖ-

vény a Salvia.

Ugyanis UjHELYi-nek sikerült egy ? L. Bavius Ev.-t meg-

figyelni a mint egy petét rakott le a fenntnevezett növény szárára.

Az igen kicsiny, de azért tisztán kivehet világos zöldeskék pete

képletesen szólva szinte új ert kölcsönzött a már említett igen me-

redek terrénumon való mozgásra és 28-áig mindhárman ezen a he-

lyen gyjtöttük az állatot váltakozó szerencsével s olykor bizony

irigységgel is talán. Több petét azonban lehetetlen volt taláhiunk,

bárha a $?, mieltt hálónkba kerültek vohia, minden funkczióját

figyeltük.

Ekkor történt, hogj az igen fáradságos és ránézve igen gyönge

eredmény elkeserítette a mi önfeláldozó, hazánk legújabb lepkészét

Varga tiszteletes barátunkat, egyszeren otthagyott bennünket mint

Szent Pál az oláhokat.

Újhelyi barátom is megelégelve az órákon át tartó eredmény-

telen lesést, elment — mint monda — „Mycethophilidákat" gyjteni.

Mire visszatért, irigykedve nézte az én azóta gyjtött, kopott két

.Bamts-omat. Ez délután 3 órakor történt s miután nagy volt a hség,

sietnünk kellett haza, hogy még frissen jDreparálhassuk az állatokat,

mieltt ez lehetetlenné válik puhítás nélkül.

Épp végeztünk a munkával, nüdn a hségtl kij)irultan, izzad-

tan beront a mi kedves lepkész-lelkésznk és minket mintegy lesaj-

nálván, szó nélkiil egy széknek elkeresztelt alkalmatosságra lepihen-
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xén. elszedi zsebébl a papirzacskós skatulyáját és kezdi bontogatni

a zacskókat. Elkerül egy. majd 2—3 E. Cardamines. — mi ekkor

TT.mFj.YT-vel összenéztünk, megmosolrogván ritkaságait, persze nem
.értvén elbbi fölényes viselkedését. Aztán elkerültek kopott és

kevésbé kopott Gonopteryx rJiamni-k. rapae-'k. napi-k. ép csápokkal

vagy azok nélkül, — s mi csak mosolygunk kitartóan. Egyszerre

azonban felderül az arcza. jön egy Bavius, 2, 3, 4, egészen 6 példá-

nyig I Bizony az én kedves lepkész-tanitványom (én vezettem be a

lepkészet gyönyörségeibe) egyszerre mester lett szemünkben a

„remek" bemutatása utáji. Bár használható állat alig akadt közöttük,

kinyújtám kezemet a croesusi kincseket rejt doboz után, — de a

lanítváuy felmondta nekem szolgálatait av^'al a röxiá kijelentéssel,

hogy most már is a múzeumnak gj'üjt. Véletlenül Újhelyi arczára

Jkerült tekintetem. — s czáfolja meg. ha nem igaz — kajánul mosoh'-

gott biz" I

Ilyen és ehhez hasonló epizódok között mesélte el most már
Á. ,-nag\' tanit^'ány'', hogy fölfedezte a L. Bavius-ok \'ilágkongresz-

szusát s ha hálóján (mehTiek szövete az egyöntetség elvét a marasz-

taló, barátságos kökénybokrok jóvoltából felmondta) át nem. mene-

Jkühiek. most már talán 15 darab is lenne.

]Síásnap. áprihs 29-ikén. már korán megjelentünk a fentjelzett

kongresszus színhelyén, mert barátunknak hivatalos gylése lévén

9 órakor ('azonban még 10 után is velünk volt), hozzáfogtunk a

Bavius-o'k megtizedeléséhez.

Itt aztán gjüjtöttünk elég szép anyagot, sikerült a petegn'üjtés

is, a megfigyelés is. ameljTl a következkben számolok be :

A Lycaena Bavius Ev. bárha igen sok Salvia-bokrot keres fel,

.azok közül csak a legegészségesebbeken idzik hosszabb ideig, mikor

is a küls levelek szárain behatol a középlevelek közé és csak a

legfrissebb levelek aljára rak le egy-egy petét. A szárra ritkán,

küls levélre egyáltalában nem petéz. Öt, tíz és ennél több

j)etét csak a már fejld virágra rak s minden egyest igen jól

rejtve, védve.

A petelerakás úgy történik, hogy keresi a levél erre alkalmas

gödröcskéit s miután lerakott egy-két petét, megfordul és ugj^anott,

vagj' a közelben folytatja ebbeh mimkáját ; ha elvégezte, lassan

kisétál és most már messzibb röpül, mintha alaposan megköny-

nyebbült vohia.

A hernyók — amint megfigyelhettem — 7—10 nap alatt kehiek

,M és a friss virágban láthatatlanul eltnnek s ez igen megnehezíti

.majd ScffimjT A^TAL mmikáját, aM a pete és a hernyó leírását végzi.

A lepke röpülése kömiy, lebeg, de nem gyors s még meg-
:2avarás után is csak rövid távolságTa röpül. Azonban ha csak a
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legkisebb szél mozgatja a növényeket, igen könnyen szem eltt

téveszthet.

Reggel 8 órakor, ha szép az id, már röpül, délután 3 órakor

igen ritkán, de déleltt még borús idben is gyjtöttünk egynéhányat.

Elterjedtsége Erdély északkeleti részének védett déli lejtin

— ha a tápnövény nagy mennyiségben van jelen — valószín.

Vicze környékén : Kékes, Czente, Apáti, Borzas, Böd, AjDanagyfalu

környékén biztosan elfordul, azonban Bethlen-ben már nincs, mert

ez a helység egy hvös völgyben fekszik. A Czibles-en és elhegy-

ségeiben szintén nem fordul el, ami különben is alig lehetséges.

Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a L. Bavius Ev. egyet-

len rokonával sem téveszthet össze, legjellemzbb bélyegeit már

ismertettem e helyen.^ Legközelebb áll hozzá a Lt/caejja 5aíon Bgstr.

és nem a L. Orion, mint Dr. Seitz mondja, ezzel együtt röpül, de itt

ez még ritkább.

Miután az összes gyjtött anyagot áttekinthettem és összehason-

líthattam a kisázsiai példányokkal, megállapíthattam hogy lepkénk:

azoktól eltér és azért külön névvel jelölend.

A Lycaena Baviiis Ev. var. hungarica^ hímje élénkebb zöldes-

kék vagy' türkizkék, igen ritkán ibolyás fénynyel, a narancssárga

foltok a hátsó szárny felületén határozottabbak, egy esetben majd-

nem az elüls szegélyig érnek, csak két esetben hiányzanak..

A $ $ hátsó szárnyának ^A része sötét kékeszöld vagy
ultramarinkék, az elüls szárny 2/3.^ szintén türkizkék
vagy kékeszöld behintés. Egészen kék behintést $ példányo-

kon nem észleltem, bár jól lehet, hogy ez is lehetséges. Mindkét

nem fonákja világos, gyöngén ibotyásszürke, rajta a pettyek rend-

kívül váltakozók. Az elüls szárny töve felé es pettyek száma
1— 5-ig váltakozik, olykor igen sok úgynevezett „fiók" pettj^el vagy
azok nélkül, olykor pedig összefolynak a közeles pettyek vagy épp
úgy mint a L. Icarus ab. arciiata WEYMER-nél a két széls pont az

alsó szegélyen ívelten összefolyt stb. Az Újhelyi József által

gyjtött egyik $ mindkét hátsó szárnyán ers fekete középpont van,

ezen állatot a Magyar Nemzeti Múzeum szíves jóváhagyása remé-

1 Rovartani Lapok. XIX, 1912, p. 114.

2 Lycaena Bavius var. hungarica Diószeghy, nov. var. — (^ alis

supra alacre viridi-coeruleis vei türldseis, rare violascenti nitidis, macuüs
aurantiacis constantis interdiim usque ad raarginem anteriorem pertinentibus.

$ alis posticis iDarte ^A obscure violaceo-viridibus vei ultramarinis, alis

anticis parte 2/3 türkiseis vei violaceo-viride conspergatis. t:^ $ alis subtus

lucido violascenti-griseis, punctis valde variantibiis. — Habitat prope Vicz&
(Com. Szolnok-Doboka) Hungáriáé orientális (regio transsylvanica).
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nyében Varga Béla viczei ev. ref. lelkész tiszteletére ab. Vargai^-

nak nevezem el. Továbbá Báró Rothschild Charles úrnak általam

és ugyancsak Újhelyi József által a Magyar Xemzeti ]SIúzeum szá-

mára gyjtött egy-egy cf o^ példányát, melyeknek felületérl hiány-

zanak a sárgásvörös foltok ab. BothscJiildi^ -nak nevezem el.

Kétségtelen, hogy miután idk folyamán a fönt lent Lycaena Ba-

vius Ev. var. Imngarica még több példámba lesz ismeretes, válto-

zatossága különböz neveket fog' forgalomba hozni. Bár a lepke az

eddig ismert termhelyén is ig'en ritka és vöxiA élet s ezek mellett

nehezen gyjthet.

Xagysága változó, a g. v. hazai jDéldányai 20—27 nmi. között

váltakoznak.

A'égl ezúton fejezem ki ismételten köszönetünket úgy a

Magyar Xemzeti Múzeum, valamint az én nevemben is Varga Béla

^-iczei ev. ref. lelkész barátunknak, hogy szives vendéglátásával,

kalauzolásával lehetvé tette a ^iczei tartózkodást, közremködésével

pedig behatóan elsegítette a Lycaena Baviiis Ev. ismeretlen élet-

módjának sikeres felderítését.

Ugyancsak meleg köszönetiüiket fejezzük ki Dr. Zilahi Kiss

Endre barátunknak. Bethlen járás tiszti orvosának, a ki bájos nejé-

vel eg}ütt páratlanul magyaros vendégszeretetével, vérbeli entomolo-

gusok ragaszkodásával, örökre emlékezetessé tették az ott tartóz-

kodást.

Zenészek az ízeltlábú állatok közt.

írta : Hajxal Ignácz.

Ha az ember nyári idben végigsétál a balzsamos illatú hegp
xagy síksági réteken és mezkön, amellett hogy az de levegt

beszívja és tüdejét, végtagjait edzi, bizonyos természeti tnemémi'e

is önkénytelenül figyelmessé lesz, mert a madarak csicsergésén, a

források csergedezésén, a méhek zsong-ásán lávul különféle hangok

ütik meg fülét. Ilyen hangok : a hegedülés. czirpelés, csicserg'és és

kopogás, mind együttvéve pedig egy természetes hangversenyt alkot-

nak, mely a természet legkisebb zenészeitl : az ízeltlábú állatoktól

ered. Vájjon mi czélja van ezen áUatok folytonos muzsikálásának ?

Bátran felelhetném tán, hogy bizonyos önérdek, mert legtöbb esetben

szikiik érzelmeit akarják vele tolmácsohii és életpárt keresnek általa.

1 Lycaena Bavius ab. Vargái Diószeghy, nov. ab. $. — A var. Imn-

garica differt : alis posticis puiicto inediauo valde distincto.

2 Lycaena Bavius ab. Sothschildi Diószeghy, nov. ab. cT- — -^ '^s.r.

Jiungarica differt : alis maculis üavo-rufis deücientibus.
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Ha az ember elmélyed a zenébe, mintha hallani vélné, mint mondja

a szöcske pl. ezeket : „Egy fiatal szöcskeúrfi, a zöld kabát tulajdo-

nosa, ezen nem közönséges úton keres magának életpárt!" És ennek

megfelelleg éppen hasonlót hiondanak a többiek is, más-más zene-

hangot alkalmazva.

Ha a víg osaj)atot közelebbrl megfigyeljük, eme sajátságos

zenészeket öt csoportra oszthatjuk, mint : zümmögök, karczolók,.

dobolók, fütyülök és kopogókra. De akarjuk a zenéhez venni ama
könnyed suhogó kelepelést, melyet a szárnyak alkalmas kiterjeszté-

sénél pl. a szöcskék, szitakötk és lepkék röpködése alkalmával

hallhatunk.

Vegyük tehát sorra e különös zene eredetét.

1. Zümmögés. Mindannyian ismerjük a bogarak és a poszniéh

mély zümmögését, az éppen oly mély surranását az éjjeli lepkének^

a dongó- és szobalégy magasabb hangú döngicsélését, a szúnyog

még magasabb hangú zümmögését, melylyel az embert, kit meg"

akar szúrni (csípni), gj^akran figyelmessé teszi. Mind e hangok a

gyors szárnj^csattogástól származnak. Ha a zongorahúr oly gyorsan

rezeg, hogy a szem már nem látja, akkor hallható hangot ad ; ha a

rovarszárny oly gyorsan csattog, ugyanazt teszi. Ameddig a poszméh

vagy cserebogár mozgásban van, szárnyainak csak bizonj^os csillo-

gását látjuk, következetesen annak csattogását is hallanunk kell, mert

a leveg rezgésbe jön, a hang pedig nem egyéb, mint a leveg rezgése

A poszméh maga több mint negyven mozgást tesz szárnyaival egy

másodpercz alatt, a kisebb rovarok azonban még többet. A hangok,

melyek ezáltal keletkeznek, részint közvetlenül hallhatók, részint,

magasabb hangúak, melyek füleinkbe jutnak. Itt-ott a hangképzés-

bizonyos mellékkészülék által támogattatik. Sok légynek és szúnyog-

nak pl. szárnyaik mögött még két billeg, apró, ruganyos szögecska

van, alig Qgj milliméter hosszúsággal, melyek végükön bunkóalakúan

vastagodnak ki.

Ezek részint kormányzó eszközül szolgálnak, amennyiben az.

állat ezeket elre vagy hátra hajtja, irányíthatja súlypontját, úgj.^

hogy feje hol fölfelé, hol lefelé lehet irányítva és igj a repülés a

megfelel irányban történik, másrészt pedig a gyors szárnycsattogás

alkalmával lökés éri és együtt rezegnek ; kicsiségüknek megfelelleg

igen magas hangot kell, hogy adjanak. Ha az ember a szúnyog-

zümmögését utánozni akarja, igj tesz : z . . . . z-z-z ; ez a „z" hang

leginkább felel meg a legmagasabb hangoknak, melyek e hangnem-
ben foglaltatnak.

Mire való már most e zümmögés ?

Eredetileg tán önkéntelen njdlvánulás, mely a nagyon kis állatok

repülésének gépies feltételébl, a gyors szárnyrezgésbl származik,.
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némely esetekben az alkalmazkodás által a tér felismerhetetlen jelen-

tségét n3^erte. Ömnagáben kömiy eszköz egyfajtája állatokat együtt

tarthatni. A szúnyogok hímjei pl. nstényeiket már messzirl ismer-

hetik fel magashangú zümmögésük által. Ahol sok a táplálék, ott

sokat zümmögnek és ez csalogatójelül szolgálhat más, eledelt

keresknek.

Egy természetbúvár errl ígj nyilatkozik : A 80-as években

egyszer egy erd közelében sétáltam. Csodálkoztam az erd hangos

voltán, amely itt uralkodott. Az egész mintegy km.^ területen úgy
zsongott, mint egy nagybg. Mi lehetett itt ? Cserebogaras esztend

volt és a cserebogarak milliói, melyek a fiatal cserfákat ellepték,

idézték el e zajt egyenletes zümmögésük által ; ez mély, végtelen-

ségig tartó változatlan hangú zünmiögés volt, mint amilyet a nagy-

bg utolsó húrja elidéz. Midn ismét a mezre léptem, százával

hallottam még az új jövevényeket. Úgy látszik, éppen bábjaikból

kibújva, jöttek a körülfekv szántóföldelirl és mindannyian egyene-

sen az erdnek tartottak. Hogy ismerték volna ez irányt, ha nem
társaik zümmögésébl ?

Némelyeknél megállapítható, hogy zümmög hangjuknak eredete

szándékos és czéltudatos. így ismeretes, hogy fiatal anyaméheink,

míg a sejtben bezárvák, „tütülnek", „kvákognak". Ez a szk tér

által félig elnyomott zümmögés, miáltal a méhkas lakóit verbu-

válják.

A nagy, középamerikai góliátbogárról olvastam, hogy fejnyulvá-

nyaival ujjnyi vastag ágat körülvesz és rettent gyors repüléssel az ág

körül forog. Ezt addig szokta folytatni, míg az ágacskát le nem fré-

szelte. De nem ez a czélja, hanem inkább az, hogy az ebbl szár-

mazó zümmögés, dongás által párját hívogassa.

2. Karczolás. Ha pl. egy szút gombostre szúrunk, azt fogjuk

tapasztalni, hogy az állat bizonyos karczolva-fütyül hangot ad, a

mennyiben nyakát fel és alá mozgatja. Más bogaraknak hasonló

tulajdonságuk van ; karczoló hangot adnak, ha szükségben vannak

;

ha a nyakpajzs éle ezzel érintkezik, karczolja a durva helyeket és

imien származik a hang. Arra szolgálhat, hogy társait az ellenségre

figyelmessé tegye.

A hangképzésnek ugyanaz az alapja, egy durva felületen lev
karczolás, a rovaroknál sokféle alkalmazásban van, különösen a

szöcskéknél, hol az csalogató eszközül szolgál. A lábakon, csípkön

vagy szárnyakon kis dörzsöldeszkájuk van, apró felületek ezek,

melyek rendesen szabályos léczecskékkel vannak ellátva. Ha egy

mm2-en 60 ily léczecske van s ha valamely tárgygyal oly sebesen

végighúzunk rajta, hogy az másodperczenkint 100 mm.-t érint, úgy
nyilvánvalóan 6000 ily léczecskét érint másodperczenkint, így tehát
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6000 rezg-ést is idéz el másodperczenkint : ez oly hangot szolgáltat,;

mely hangszereink legmagasabb regióiban található.
{

Apró szöcskéink lábaikat gyors, rövid mozdulatokban dör-

zsöHk szárnyaikhoz és így majdnem folytonos, szakadatlan czirpe-

lést (karczolást) idéznek el. A nag,y zöld sáskát messzirl fel lehet

ismerni szakadozott hangjáról. Hátsó hosszú lábait magas mozgással

emeli fel és le ; valahányszor a dörzsöldeszkácska a száni}^ mellett

elhalad, rövid csörren karczolás hallatszik.

Tücskök és lótetk nem a lábaikat dörzsölik a szárnyakhoz,

hanem szárnycsúcsaikat, a mi félig fütyül hangot idéz el. E zene

czélja valószínleg szintén a csalogatás. A hol valamelj^ rovarfajnál

dörzsöldeszkákat találunk, biztosra vehetjük, hogy hang elidézésére

szolgálnak, ha hangokat különben nem is hallunk. Már apró szöcs-

kéink hangja sem vehet észre némel}^ emberi fül által épp úgj%
mint a kis denevérek czinczogása.

Egy természetbúvár errl így ír : ,.Yoltam egyszer egy társa-

ságban, metynek kétharmad része a szöcskék czirpelését igen han-

gosnak és kellemetlennek találta, míg egyharmad része egyáltalában

nem hallott ebbl semmit". Minden fülnek van hanghatára, melyen
túl nem 'terjed hallókéj) sssége. Es így lehet az állatországban még
számos apró zenész, melyet nem hallunk, míg k maguk, apró,

alkalmas hallószervekkel vannak ellátva, kölcsönös meghallgatásukra.

A dörzsöldeszkák némety rovarnál ki vannak mutatva, melyeket

elbb némáknak tartottak s ilyen, tlünk észre nem vehet készülé-

kek talán a hangyáknál az egymással való közlekedésük czéljaira is

játszanak szerejDet. Öslényi rovaroknál is találtak már karczoló

szerszámokat.

3. Doholás. A prücsköknek nemcsak hegedjök, hanem dobjuk

is van. A potroh hátsó részén egy dobhártya van kifeszítve üstalakú

métyedés felett, mintegy 3 mm. átmérvel. E dobhártyát egy ers
izom hozza rezgésbe és éppen úgy hangzik, mint az üstdob, csak

apróságának megfelelen magasabb haugnemben. Az énekl prücsök

(Cicacla) nálunk ismeretlen ; délen körülbelül addig található,

a meddig az olajfa honos. De a hol ez van, ott figyelmessé lesz az

ember rá, ha jókedvében van. Egyetlen állatka dobolása húsz léjDés-

nyire annyira betöltheti az ürt, hog}'^ a hallgató azt sem tudja, hol

keresse. Mindig azt hiszi, hogy közvetlenül maga mellett dobol.

4. Fütyülés. Azaz hangképzés, a leveg kiszorítása által. (Leg-

nagyobb éjjeli lepkénk: „a halálfej" fütyül, ha megfogják). A hang
valószínleg a j^otroh els gyrjének egyik résén tódul ki, metyen
át e pille levegt szorít ki, mely egy szarulemezt hoz mozgásba.
BuRMBisTBR azt írja, hogy a legyeknél is van ilyen fütyülkészülék,

melybl zümmögésüket magvarázza. Légzosveikbl levegt szorí-
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tanak ki, mely egy szarulemezt hoz mozgásba. De valószínbb, hogy,

mint fent láttulr, a szárnymozgások ennek elidézi.

5. Kopogás. Némely bogár összekoi^og. Legismeretesebb példa

rá az ú. n. íjattogóhogár. Fekete, magaslábú bogár, mintegy 6 mm.

hosszú. Ha fogságban tartva a skatyulyában, a skatutyán szrrel

végighúzunk, úgy a hangot valószínleg oly jehiek tartja, hogy faj-

rokona van közelében s ilyenkor 6 — 8-szor kopog egymásután, a

mennyiben röviden szólva, az álkapcsával a skatulya fenekét ütögeti.

A termiták kopogás által adnak egymásnak jelt. A dolgozó csapat

vezére idrl-idre fejével kopogtatja a földet, hozzátartozói erre

zizegéssel felelnek és kettzött buzgalommal fognak hozzá a munká-

hoz. Yalószin, hogy azon állatok közt, melyek társas életet éhiek,

ily jeladások jobban vannak elterjedve, mintsem azt jelenleg még
tudjuk.

A Melanargia Galatea L. egy érdekes

eltérésérl.
Irta : Mondok József.

Alult é^d július l4-én gyönyör idben, íiam kíséretében ki-

rándulást tettem a „Nagy-Kevély" észak-keleti lejtjén elterül ka-

lázi erdben, a hol közel a hegy aljához, már a reggeli órákban

szorgalmasan gyjtöttük az itt nagy számban repked Zygaenákat

és Melitaeákat. E közben a M. Galatea L. lejDkefajnak egy rendkívül

sötét és a rendesnél jóval nagyobb $ példányát sikerült hálómba

keríteni. ^Slinden igyekezetünk ellenére, azonban sajnálatunla-a nem
sikerült ennél többet a szép fajeltérésbl zsákmányul ejtem.

Ezért az alábbiakban ismertetett állatot nem is látom el külön

né^^^el, de fenntartom ezt magamnak azon idi^ontig, a míg nekem
vagy másoknak esetleg sikerülne ezen érdekes aberatióval megegyez
példányokat oly számban fogin, hog}'' ezáltal egj külön név feláUí-

tása indokolliató legyen.

Közelebbi szemlélés és az idevágó leírások révén megállapít-

hattam, hogy a birtokomba jutott teljesen ép és kifogástalan álla-

potban lev minden eddig leírt sötét (zaZaíea-aberatiotól és varietás-

tól eltér, mely körülmény zsákmányomat annál becsesebbé teszi.

A mondottak után felteszem, hogy az állatnak tüzetes leírása

•egyébiránt is érdekldést fog kelteni.

A képekbl, melyek egyike egy normáhsnak mondható lepkét,

a másik pedig a sötét példányomat az eredetiekhez 4 : 5 arányban

mutatja, nehézség nélkül kideríthet, hogy a szóban forgó jDéldányom

sem a Spuler által (Die Schmetterhnge Europas. I, p. 32) Daub
gjáij temenyébi leh^t sötét példánj^nyal, sem pedig a Seitz : (Die
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Schmetterlmg-e der Erde. I, p. 115) leírta OBERXHüR-féle ab. higens-el

sem egyez.

Az ugyanitt leírt és a 38. táblán képben bemutatott var. iurcica

BoiSD.-tól is lényegesen eltér.

Állatomnál a már említett nagyságbani eltérésen kivül, még a

következ különbségek szembeötlk.

A szárn3'ak fels oldalán azon részek, melyek a rendes M.

Galatea-nál fehérek, példányomnál, a Satyrus Hermio7ie-hoz hason-

lóan füstbarnák. A füstbarna behintés még g. szárnyszegéh-re és a

rojtozásra is kiterjed. A M. Galatea L. karakterisztikus fekete rajza

és erezete példánj^omnál az elüls szárnyakon a sötét alapszínbl

még eltnik, de a hátsó szárnyakon már ahg sejthet.

A szárnyak alsó oldalán a rajz nagyjában megegyezik a M.

Galatea L. törzsalakjának a rajzával, de oker-szinen beliintett ; az

elüls szárnyak csúcsán a füstbarna s^ín a küls szárnyszélen kissé

lefelé húzódik és szintén okerszín behintést mutat.

Ez, valamhit a füstbarna részeken elforduló okerszín behin-

tés, egyebütt és mindenütt a szárm'-akon, aram^csillogású szemcsék-

kel beszórt. A lepke teste, a csápak és a lábak teljesen feketék. Az
állat szokatlan színezeténél fogva, els pillantásra rendki^ül idegen-

szerén hat a szemlélre, a mit a bemutatott monokróm kép nem
képes érvénjTe juttatni.

A Bihar-hegység Anophthalmusai.
Irta : Csíki Erxö.

Amidn ..Magyarország Bogárfaunája" czím munkám I. köteté-

ben a hazai Anophilialmus-okaX tárgyaltam, a Bihar-hegységébl és a

vele összefüg-g Erdélyi érczhegységbl és kifutóikból mmdössze
7 fajt ismertünk. Azóta ersen hozzáláttak e vidék vak bogarainak

kikutatásához, úgy hogy a vak Carabidák és Silphidák száma mmtegy
háromszorosára emelkedett. Hogy gyjtink tájékozódását elsegítsem
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és nekik a fajok meghatározását megkönnyítsem, ez alkalommal fenti

terület Anophthalmusainak meghatározására szolgáló új kulcsot bocsá-

tom közre. A Silphidákra (Pholeuon, Drimeotus) nem térek ki, mert

ezek meghatározó kulcsa fenti munkám II. kötetének aiemsokára a

sajtó, alul kikerül 2. füzetében benfoglaltatik.

A Bihar-hegységbl eddig ismert összes fajokat újból behatá

vizsgálat alá vettem, mely alkalommal azt hiszem sikerült olyan

bélyegekre figyelmessé lenni, melyek alapján a fajok az eredeti pél-

dányokkal való összehasonhtás nélkül is meg lesznek határozhatók.

Egyben sikerült megállapítanom, hogy az eddig 2^aroecus-nak és

Redtenbacheri-iíék tartott és nem a fonáczai, illetleg Igricz-barlang-

ból származó Anophthalmusok három új fajhoz tartoznak, melyeket

alábbiakban óhajtok az irodalomba bevezetni.

A fajok meghatározó kulcsa:

1. A fej sokkal keskenyebb mint az eltör háta. 1. cognatus

A következ fajváltozatokkal : var. Reissi, var. troglo-

philus, var. speluncaruin, var. nuptialis.

— A fej kissé keskenyebb vagy nem keskenyebb mint az el-

tör háta • Sr

2. A fej kissé keskenyebb mint az eltör háta 3

— A fej olyan széles mint az eltör háta 15'

3. Az eltör hátának oldalpereme széles és lapos. 2. 3Iallászi

— x\z eltör hátának oldalpereme keskeny, oldalszéle hirtelen

felhajló 4

4. Az eltör hátának oldalpereme nagyon keskeny, oldalszegélye

hirtelen és alacsonyan felhajló &

— Az eltör hátának oldalpereme keskeny, oldalszegélye er-

sen felhajló 6-

5. Az eltör háta Vs-dal szélesebb mint hosszú. A halánték

kevésbé domború, a nyak befüzdése eltt kissé kiálló.

A szárnyfedk vállszöglete szélesebb tompaszög és kevésbé

elreálló. 3. Sziládyi

— Az eltör háta kissé többel mint Vs-dal szélesebb mint

hosszú. A halánték ersen domború, a nyak befüzdése

eltt ersen kiálló. A szárnyfedk vállszöglete kisebb tompa-

szöget alkot és sokkal elbbre kiálló. 4. . bihariensis

6. A csápok rövidek, a csápízek rövidek és vastagok.

5. Breitianus

— A csápok hosszúak, a csápízek hosszabbak és karcsúbbak T

7. A szárnyfedk felhajló oldalszéle a vállon éles tompaszöget

képez. 6. pseudoparoecus
— A szárnyfedk felhajló oldalszéle a vállon szélesen kerekített 8
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8. Az eltör háta széles, legalább Vs-dal szélesebb mint hosszú.

7. paroecus
— Az eltör háta keskenyebb, legfeljebb V4-del szélesebb mint

hosszú 9

9. Az eltör háta Vs-del szélesebb mint hosszú 10

— Az eltör háta V4-del szélesebb mint hosszú 11

10. Az eltör hátának töve kétoldalt egyenesen, a középvonalra

merlegesen, halad a hátsó szögletek felé, melyeknek hegye

kifelé iránj^ult. A csápok vékonykábbak, az egj^es izek kar-

csúbbak. A szárnyfedk második köztere kissé keskenj'-ebb

mint az els és sokkal szélesebb mint a harmadik köztér.

8. Eleméri
— Az eltör hátának töve kétoldalt, valamint a hátsó szögletek

is, kissé hátrafelé irányultak. A csáj)ok vastagabbak, az

egyes ízeiv zömökebbek. A szárnyfedk második köztere

ahg keskenyebb mint az els és ahg szélesebb mint a har-

madik köztér. 9. Mocsáryi^
11. A szárnyfedk jíontozott barázdái sekélyek, a közterek ennél-

fogva laposabbak. . 10. Csikii

— A szárnyfedk pontozott barázdái mélyebbek, a közterek

emiélfogva domborúbbak 12

12. A harmadik csápíz IVs oly hosszú mint a második íz, a csáp-

izek vékonj^abbak és rövidebbek. 11. Szalayi
— A harmadik csájDÍz IV2 oly hosszú mint a második íz, a

csápízek vastagabbak és hosszabbak 13

13. A szárnyfedk oldalszéle egész hosszában ersebben ívelt 14

— A szárnyfedk oldalszéle gyengén ívelt, az elüls harmad-

ban majdnem egyenes. 14. Meziádis-

14. Karcsúbb, a szárn3^fedk barázdái mélj^ebbek, az ezekben

lev pontok finomabbak. 12. Horváthi
— Szélesebb test, a szárnj^fedk barázdái kevésbé mélyek és

erteljesebben pontozottak. 13. Gylelii

15. Az eltör hátának töve egyenesen lemetszett ....... 16

1 Anophthalmiis (Duvalüis) 3Iocsáryi Csíki, n. sp. — A. Eleméri Mi-

hók affinis
; &ed diliért : pronoti basi ia lateribus cum angulis posticis simul

parum retrorsum versus vergenti et non recte truncata ; antennis c:assiori-

bus, articulis magis robustis ; elytrorum interstitio secundo primo vix an-

gustiore et tertio vix latiore. Long 5-5 mm. — Habitat in antro ^Jzvor-

barlang'' prope Remecz (Com. Bihar) Hungáriáé centrali-orientalis.

2 Anophthalmus (Duvaliiis) Meziádis Csíki, n. sp. — A. Horváthi m.
et Gyleki Breit affinis

; sed differt : elytris longioribus planioribusque, late-

ribus vix convexis, in parte antica fere rectis. Long 6 mm. — Habitat in

antro prope Meziád (Com. Bihar) Huugariae centrali-orientalis.
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— Az eltör hátának töve kétoldalt a hátsó szögletek felé rézsúto-

san elre- és kifelé lemetszett. 19. Csatái^

16. Az eltör háta Va-dal szélesebb mint hosszú. 15. Birói

— Az eltör háta legfeljebb Vi-del szélesebb mint hosszú . . IT

17. A szánwfedk körülbelül kétszer oly hosszúak nünt együtte-

sen szélesek. 16. Medtenbacheri

— A szárnyfedk körülbelül PA-szer oh' hosszúak mint együt-

tesen szélesek 18

18. Az eltör hátának oldalai egész hosszúságukban, a hátsó

szögletekig íveltek. Hossza 7 mm. 17. Mihki
— Az eltör hátának oldalai csak az elüls harmadban íveltek,

imien hátrafelé egyenes vonalban keskenj^edk. Hossza 5 mm.
18. Taxi

*

A mi az egyes fajok bvebb lekását illeti, utalok könyvennie

és az alábbi rendszeres felsorolásban közölt els leírások idézeteire.

A fajok rendszeres jegyzéke:

1. cognatus J. Friv. Természetr. Füz. Hl, 1879, p. 3. — Bihar-

hegj'ség (Tíövek alatt),

var. Reissi ]Mihók, Rov. Lap. XVIH, 1911, p. 136. — Jád-völgye,

var. troglophilus Csíki, Magy. Bogárf. I, 1907, p. 268. — Fericsei-

baiiang.

var. speluncainim Csíki, Rov. Lap. XIX, 1912, p. 162. — Czárán-

barlang.

var. nuptialis Csikí, Rov. Lap. XIX, 1912,- p. 163. — Galbina

(kövek alatt).
*

2. Mallászi Csíki, Természetr. Füz. XXR', 1901, p. 486. — Detonáta

(kövek alatt).

3. Ssiládyi Csíki, Rov. Lap. XI. 1904, p. 170. — Remete (Pihsi

barlang).

4. bihariensis Csíki, Rov. Lap. XA'III, 1911, p. 140. — Vize-völgjn.

barlang.

5. Breitianus Knirsch., Col. Rundsch. I, 1912. p. 149. — Bihar-

hegj'ség (kövek alatt).

6. pseudoparoecus Csíki, Ann. Mus. Xat. Hung. Hl, 1905, p. 576.

— Bedeh (Pestere la gros).

^ Anophthalmus (Duvalius) Csatái Csíki, n. sp. — A. Redtenbacheri

Em. &; J. Frr'. et sociorum afflnis ; sed differt : pronoti basi lateribus in

angulis posticis obHque-truncata (ut in Treelio quadristriato). Long. 6'5 mm,
— Habitat in antro prope Remete (Com. Alsó-fehér) Hungáriáé orientális.
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7. paroecus J. Frh'.. ]SIagy. Tud. Akad. Math. és Termtud. Közlem.

III, 1865. p. 41. — Fouáczai barlang".

8. Eleméri Mihók, Rov. Lap. XYIII, 1911, p. 135. — Biharfüred

(kövek alatt).

9. Mocsáryi Cski, Rov. Lap. XX, 1913, 116. — Remecz (Izvor-

barlang).

10. Csikii Mihók, Rov. Lap. XIX, 1912. p. 166. — Ponor-völgy (CsiM

Ern-barlang).

11. Szalayi Csíki, Ann. Mus. Xat. Hung. X, 1912, p. 538. — Eszkimó-

barlang- eltt (kövek alatt).

12. Horváthi Csíki, Aim. Mus. Xat. Hung. X, 1912. p. 538. — Boga-

vár (kövek alatt),

13. GyleM Breit, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 196. — Ponorul

(kövek alatt).

14. Meziádis Csíki, Rov. Lap. XX, 1913, p. 116. — Meziádi barlang.

15. Birói Csíki, Ann. ]\Ius. Xat. Hung. III, 1905, p. 575. — Rév
(Batrina-barlang).

16. Medtenhacheri E. 6c J. Friv., Yeiii. zool.-bot. Ges. AVien. \IÍ,

1857. p. 44. — Pestere (Igricz-barlang).

17. Míhóki Csíki, Rov. Lap. XIX, 1912, p. 18. — Rév (Zichy-baiiang).

18. Taxi Breit, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 195. — Rézbáiwa

(Kondor-barlangj.

19. Csatói Csíki, Rov. Lai3. XX, 1913, p. 117. — Remetei barlang.

Rhyparioides Metélkana Led. ab. nov.

vulnerata.

Irta : Ulbeich Ede.

A Metelka Ferencz alsódabasi gyógyszerész által a múlt század

60-as évei elején fölfedezett és Lederer által a „Wieu t entomolo-

gische Monatsschrift"-ben Rhyparioides Meielkana név ak..t leírt medve-

pille 5 példányai meglehets változatosak, míg a cf példányok csakis

a középéren elforduló rozsdabarna hosszanti sáv tekintetében mutat-

nak némi eltérést, amennyiben az néha valamivel ersebbnek és

szélesebbnek jelentkezik.

Az egyes $ példányoknak a törzsfajtól való eltérése ellenben

úgy rajz, mint színezés tekintetében meglehets szembeötl.

A rendelkezésemre álló, részben Alsódabas, részben Izsák-ról

(mindkett Pestmegyében) származó $ példánj'ok között különösen

egy, nézetem szerint ehievezésre jogosult eltérést észleltem.
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Alábbiakban óhajtom emiek a törzsfajtól való eltérését is-

tnertetiii.

Az elüls szárny mellékerén mutatkozó rozsdabarna sáv

szélesebb és sötétebb szín, az erezet mentén elhelyezked rozsda-

vörös szhi ersebb, az erek között elforduló hasonló szhi pontok

és harántvonalak pedig- élénkebbek és szembetnbbek; a hátsó

szárn}^ alapszíne sötétebb rózsaszín, a fekete szegélypontok na-

gyobbak, az els gyakran elágazik és átnyúlik a szárny rojtozatára,

úgy hogy ez a szárnyszöglettl kezdve bizonyos részben szintén

feketének jelentkezik, a középmezben elforduló v-alakú fekete rajz

a II. subdorzális értl a III3 érig terjed, vastagabb és kiterjedtebb

és egy többé-kevésbé W bethöz hasonló alakot ölt ; végre a végs
ér fekete és többnyire egy^ a szárnyttl a szegétyig terjed jól

észrevehet fekete vonalat képez.

Rhyparioides Metelkana Led. Rh. Mcielkana ab. vulncrata ülbeich.

Ezt az alakot, tekintettel az els elnevezésnek egy ideig elter-

jedt helytelen leszármaztatására, mely szerint a Metelkana nevet a

görög íneía és elkos szavakból származtatták, tehát „sebhelylyel" akar-

ták összefüggésbe hozni, mint ab. vulneraia kívánom az irodalomba

bevezetni.

Rhyparioides Metelkana Led. ab. vulnerata Ulbrich, nov. ab.

In véna subcostali alarum anteriorum linea brumiea latiore et

obscuriore ; supra oostas colore rufobrunneo crassiore
;
punctis intra

costas sitis et hneis transversis magis pictis elucescentibusque ; alis

posterioribus punctis nigris majoribus, primum saepe divergens et in

marginem transiens
;
punctum nigrum medianum formae „v", a costa

subdorsah II. usque ad costam III3 extensum, formám literae „W"
configurans ; véna abdominalis nigra, jDlerumque a radice usque ad

marginem hneam nigram formáns. :



120

Carabus Parreyssi var. Denbelianus Fleisch,

Irta ; Csíki Een'ö.

A Rovartani Lapok 1911. évi

XMIl. kötetének 141. oldalán

foglalkoztamFLEiscHER-nek fenti

név alatt (Wien. Ent. Zeit. XXX,
1911, p. 160) leírt állatjával,

melyet szerz rö^ddesen azután,

liog"}^ a leírás megjelent, volt

szíves kérésemre megtekintésre

elküldeni. ]Miután a t^-pus-t meg-

vizsgáltam, közleménj'emben

megírtam, liog}' nevezett pél-

dány harmadrend iDordái nem
harántul rovátkoltak, tehát az

áUat nem lehet Xysirocarabus^

hanem az eg}^szeren egy Loxo-

carabus és pedig a C. obsoletiis

var. euchromiis, a milyen név

alatt különben szerz is kapta

Deubel Frigyes brassói boga-

rásztársunktól.

Ezen soraim és fenti állításom

egész polémiát eredményezett,

mely a Bécsben megjelen
.. ColeopterologischeRundschau '

hasábjain látott nap^ölágot és

mehmek utolsó részére már nem
felelhettem, mert nevezett folyó-

irat szerkesztsége válaszomat

daczára annak, hogy Sokolák

bécsi udvari és törvényszéki

ügyvéd úr legkevésbé sem szak-

szer, hanem igenis személyes-

ked czikkben támadott meg,

nem fogadta el közlésre. Neve-
zett folyóirat szerkesztségének

a szakirodalomban megmagj^a-

rázhatatlan és érthetetlen eljá-

rását még tetzte azzal, hogy
még egy rövid nyilatkozatomat

sem közölte, melyben a laj) ol-

Im XVIII. Bánd der Rovartani

Lapok vom Jahre 1911 schrieb

ich auf Seite 141 über das von
Fleischer unter obigen Xamen
beschriebene ("Wien. Ent. Zeit.

XXX. 1911, p. 160J Tier, welches

Verfasser mir gleich nachdem die

Beschreibung erschienen ist, zur

Ansicht zu übersenden so freund-

lich war. Xachdem ich die Type
untersucht hatte schrieb ich im
obigen Artikel, dass das betref-

fende Exemplar, nachdem es kéme
quer gestrichelten Tertiárintervalle

besitzt, kein Xystrocw^'abus, son-

dern nur ein Loxocarábus ist, und

zwar ein C. ohsoletus var. eiicJiromus,.

unter welchen Xamen Verfasser

das Tier auch von Friedrich

Deubel erhalten hat.

Diese Zeilen, so-nde obige Fest-

stellung ergab eine Polemik, welche

m der wiener ., Coleopterologischert

Rundschau" erschien und auf de-

rén letzten Teil ich durch die

Freundlichkeit der Redaktion dieser

Zeitschrift nicht mehr antworten

komite, meine Antwort -\vurde

námhch nicht angenommen, ob^volil

der Herr Hof- und Gerichtsadvokat

Dr. Sokolák in Wien, mich in

einem nicht im geringsten sach-

hchen, sondern. sehr persönlich

gehaltenen Artikel angegiiffen hat.

Die Redaktion obiger Zeitschrift

hat aber ihr in der Fachhtteratur

mierklárhches und unverstánd-

Uches Verfahren noch damit ge-

deckt, dass sie sogar die PubH-

kation einer kurzen Xotiz ver-
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vasóinak tudomására akartam

adiii, hog-y válaszomat a Rovar-

tani Lapokban fogom közreadni

és az érdekldknek szívesen

fogom czikkem különlenyomatát

rendelkezésre bocsátani.

A „Coleopterologische Rund-
schau" eljárása késztetett arra,

hogy az egész ügyet tárgyila-

gosan ismertessem, vizsgálataim

eredményét újból közöljem és

válaszomat támadóimnak meg-

adjam.

A Rovartani Laj)okban meg-

jelent rövid közleményemre ^

legelször a bogár leírója,

Fleischer brünni egészségügyi

tanácsos felelt.^ Fleischer czik-

kében ismerteti fenti közlemé-

nyemben közölteket, majd rá-

mutat arra, hogy a szárnj^fedk

skulptúrájának ez esetben csak

alárendelt értéke van, hanem
az egész testalkat és a nagyon

széles eltör, szélesen felhajló

szegélylyel, hátrafelé ersen ki-

húzott széles és a csúcson nem
lehajló hátsó szögletekkel az

állatot teljes biztossággal a

Parreyssi-hez sorozzák. Hogy
más rovarászok nézetét is meg-

ismerje, az állatot elküldötte

mégREiTTER-nekés Ganglbauer-

nek, utóbbinál pedig* megvizs-

gálta az állatot Holdhaus és

SoKOLÁR is, kik közül utóbbi a

példány hímvesszejét is meg-
vizsgálta és megállapította, hogy

weigerte, in welcher ich den Le-
sem der Zeitschrift mitteilen wollte,

dass meine Antwort in den Rovar-
tani Lapok erscheinen wird und
ich den Literessenten auf Verlan-

gen gerne mit Sej)aratabdrücken

zur Verfügung stehe.

Das Verfahren der „Coleoptero-

logischen Rundschau" veranlasst

mich nun die ganze Angelegenheit

nochmals sachhch zu behandeln,

die Ergebnisse meiner Unter-

suchungen nochmals aufzuführen

und gleichzeitig meinen Gegnern
zu ant^^orten.

Auf meinen in den Rovartani

Lapok erschienenen kurzenArtikeP

reflektierte zuerst der Autor des

Káfers, Herr Obersamtátsrat Dr.

A. Fleischer in Brünn.'^ Fleischer

reg'istriert in seinem Artikel den

Iiúialt meiner Zeilen und hebt her-

vor, dass im übrigen die Skulptar

der Flügeldecken in diesem Falle

von untergeordneter Bedeutung
ist, aber der ganze Habitus, der

sehr breite Halsschild, mit breit

abgehobenen Seitenrándern, mit

breiten nach rückwárts stark vor-

gezogenen, an der Spitze nicht

deflektierten Hinterecken, stellen

den Káfer mit absoluter Sicherheit

zu Parreyssi. Um auch die Ansicht

anderer Entomologen zu erfahren

sandte er das Tier an Reitter und
Ganglbauer, bei letzterem unter-

suchte das Tier auch Holdhaus

und SoKOLÁR ; letzterer untersuchte

1 Csíki, Carabus Parreyssi var. Deubelianus-ról. — Über Carabus Par-

reyssi var. Deubelianus. (Rovartani Lapok. XVIII, 1911, p. 141 & 144).

2 Fleischer, Ad Carabus Pareyssi v. Deubelianus m. (Coleopt, Rundsch.

I, 1912, p. 43- 44).
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emiek alakja a Parreyssi-éval

teljesen azonos. Mindezek az

urak teljes határozottság'g'al

mondották ki, hogy ez az er-

délyi Carabus egy Parreyssi és

nem euchromus ; Sokolár azon-

ki\^ül arról is értesítette, hogy

HoFFMANN bécsi gyüjt szintén

kaj)ott erdélyi euchromus-o'kdut,

a melyek között Parreyssi-

Deubelíamis jjéldányok is voltak.

Végül megjegyzi, hogy miután

magam is találtam három ilyen

eltér enc/irowns-példányt a

Nemzeti Múzeum gyjteményé-

ben, ez csak megersíti állí-,

tását.

Erre az utóbbi megjegj^zésre

már most akarom megjegyezni,

hogy ilyen három példány nin-

csen a Nemzeti Múzeumban,
hanem ilyeneket igenis láttam

DBUBEL-nek egy hozzám meg-

határozásra küldött gyjtemé-
nyében, a mit levélben közöltem

annak idején FLEiscuER-rel, de

hogy honnan vette értesülését

a múzeumi példányokról, az

elttem teljesen érthetetlen.

Fleischer elbbiekben ismer-

tetett czikkére megadtam a vá-

laszomat\ melyet kivonatosan a

következkben ismertetek : Els
sorban is Reitter munkája'^

megfelel pontjainak visszaadá-

sával igyekeztem bebizonyítani,

hogy a Xystrocarabus és Loxo-

auch den Penis des Exemplares und
stellte fest, dass die Form desselben

mit jener des Parreyssi voUkommen
indentisch ist. AUe diese Herren

erklárten diesen siebenbürgischen

Carabus als unzweifelhaft zu Par-

reyssi und nicht zu euchromus gehö-

rend ; ausserdem benachrichtigte

ihn Sokolár, dass der Aviener

SammlerHoFFMANN ebenfalls sieben-

bürgische euchromus erhalten hat,

unter welchen auch Parreyssi-

Deubelianus Exemplare waren. Zu-

letzt erwáhnt noch Fleischer, dass

nachdem ich selbst drei so geformte

Exemplare in der Sammlung des

National-Museums fand, dies seine

Ansicht nur bekráftigt.

Auf diese letztere Bemerkung
will ich schon jetzt bemerken, dass

sich in der Sammlung des Unga-

rischen National-Museums drei

solche Exemplare nicht befinden,

sondern ich sah solche in einer

Determinationssendung des Herrn

Deubel, was ich seinerzeit Flei-

scher brieílich mitteilte, aber von

wo er seine ' Mitteilung bezüglich

der Museal-Exemplare hernahm,

ist mir ganz unerklárlich.

Auf Flbischer's vorangehend

besprochenen Artikel habé ich

geantwortet^ und will den Inhalt

meines Artikels auszüglich inFol-

gendem wiedergeben : In erster

Linie versuchte ich durch Wieder-

gabe der betreffenden Gegensátze

aus Reitter's Tabelle^ zu beweisen,

1 Csíki, Ueber Carabus Parreyssi var. Deubelianus Fleiscb. (Coleopt.

Rundschau. II, 1912, p. 116—117).

2 Reitter, Bestimmungs-Tabelle der Carabini. (Verh. Naturf. Ver.

Brann. XXXIV, 1896, p. 154—160).
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<:arábus alnemek csak a szárny-

fedk skulj)turája alapján kü-

lönböztethetk meg, a Fleischer

említette egyedül tekintetbe

jöv többi tulajdonság pedig

csak arra alkalmas, hogy a

Xystrocarahus-t az Eutelocárahiis-

tól, egy ez esetben egyáltalában

figyelembe nem kerül alnem-

tl megkülönböztethessük. így

miután Fleischbr typusán a

harmadrend bordák jellemz

harántrovátkoltsága teljesen hi-

ányzik, Xystrocarabus Parreyssi-

rl szó sem lehet és ha Fleischeb

az állat leírásában mégis egy

ilyenrl beszél, az a valóságnak

nem felel meg, mert a meg-

vizsgált példányon, úgy mint

müidegyik C. obsoletus var.

mchromus-on, csak a barázdák

nagy beszúrt pontjai láthatók,

melyek a köztereket oldalt egy

kissé bemetszik. Ezek alapján

újra kimondottam, hogy a G.

Parreyssi var. Deuhelianus-i csak

C. obsoletus var. euclirornus-níik

tarthatom, mely nézetemet elbb-

utóbb valószínleg más hivatott

oldalról is meg fognak ersíteni.

Egyben megjegyeztem, hogy

azoknak az uraknak a vélemé-

nyére, kiknek E'leisgheb állatját

megmutatta és kik nézetét meg-

ersítették, nem adhatok sokat,

mert a dolognak valószínleg

nem jártak alaposan utána. A
hímvesszt illetleg pedig meg-

áUapítottam, hogy a G. Parreyssi

és G. obsoletus hímvesszeje tel-

jesen egyforma, egyedül elbbi-

nek forceps-csúcsa kissé széle-

sebb és laposabb ; ennélfogva a

dass die Untergattungen Xystro-

carabus und Loxocarahus nur durch

die Flügeldeckenskulptur unter-

schieden werden können, und die

von Fleischer als alléin in Betracht

kommenden übrigen Charaktere

nur zur Abgrenzung der Xystro-

carabus von Eutelocarabus^ einer bei

'dieser Gelegenheit überhaupt nicht

in Betracht kommenden Untergat-

tung, dienen. Nachdem alsó der

Type Fleischer's die charakteris-

tische Querstrichelung der tertiáren

Intervalle gánzlich fehlt, so kami
von Xystrocarabus Parreyssi über-

haupt keine Rede sein, und wemi
Fleischer in der Diagnose trotz-

dem von einer solchen spricht, so

entspricht dies nicht der Wahrheit,

weil das untersuchte Exemplar, so

wie jeder G. obsoletus var. euchromus,

nur die groben Punkte der Streifeu

aufweist, welche die Intervalle

seitlich ein wenig einkerben. Nach
dicsem sprach ich wiederholt die

Meinung aus, dass ich G. Parreyssi

var. Deubelianus nur für einen G.

obsoletus var. euchromus ansehen

kann, welche meine Ansicht wohl

bald auch von anderer authenti-

scher Seite bekráftigt werden wird.

Auch bemerkte ich, dass ich auf

das Urteil jener Herren, denen

Fleischer sein Tier zeigte und die

seine Ansicht bekráftigten, nicht

viel gebe, weil sie der Angelegen-

heit wohl nicht gründlich nach-

gegangen sind. Was nun schliess-

lich die Penisfrage anbelangt,

stellte ich fest, dass der Penis von

G. Parreyssi und G. obsoletus ganz

gleichförmig ist, nur die Forceps-

spitze ist bei ersterem etwas breiter
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hímvessz egyforma volta egy-

általában nem használható fel

az új Parre^/ss^-fajta megersí-

tésére.

Ezt a Fleischer czikkére írt

feleletemet Sokolár gj látszik

magára nézve sértnek találta

és sietett arra válaszolni. ^

Sokolár czikkének tartalmát •

nem akarom még kivonatosan

sem ismertetni, mert abban

semmi tárgyilagos nincs, min-

den mondat csak úgy hemzseg

a személyeskedéstl, — azért

egyenesen reátérek feleletemre,

melybl a czikk tartalma is

eléggé kivilághk.

Sokolár els sorban is saj-

nálatát fejezi ki azon, hogy

helyesnek találtam a kérdéses,

állítólag (!!!) a brassói Czenk-

rl származó állatról, újból írni,

— és így nem tehet róla, de

erre már nem hallgathat.

Nagyon csodálkozom, hogy
Sokolár feleletemet teljesen

magára vette és szándékomat

részben félreértette, mert kü-

lönben nem dobálódzna meg-

határozó kulcsokkal, verébmeg-

határozással, hímvesszkészít-

ményeklíel, stb. — tehát telje-

sen úgy cselekszik, mintha nem
is Fleischer, hanem maga
lett volna ama czikk szerzje.

Feleletemben FnEiscHER-rel

szemben 2 igyekeztem megálla-

nnd fiacher ; der identische Penis

kann alsó in diesem Falle nicht

zur Bekráftigung der neuen Par-

reyssi-RsiSse dienen.

Diese meine auf Fleischer's Ar-

tikel geschriebene Antwort scheint

nun Sokolár für sich beleidigend

gefunden zu habén und beeilte

sich nun darauf zu antworten.^

Den Inhalt von Sokolár's Arti-

kel will ich auch im Auszug nicht

wiedergeben, da in demselben

nichts sachliches ist, jeder Satz

ist von Persönlichkeit durchdrun-

gen, — weshalb ich gleich auf

meine Antwort übergehe, aus wel-

cher der Inhalt des Artikels genug*

hervorleuchtet.

Sokolár spricht in erster Linie

sein Bedauern aus, dass ich es für

zweckmássig befunden habé über

das fragliche, angeblich (!!!) vom
Kapellenberg bei Brassó stam-

mende Tier, nochmals zu schrei-

ben, — alsó komite er nicht weiter

schweigen.

Es wundert mich sehr, dass So-

kolár meine Antwort ganz auf

sich genommen und meine Inten-

tion zum Teil nicht verstanden hat,

sonst hátte er mir nicht Bestim-

mungstabellen, Sperlingsdetermi-

nation, Forcepspráparate, etc. vor-

geworfen, — alsó ganz so macht

als wenn nicht Fleischer, sondern

er selbst Autor jenes Artikels;

gewesen wáre.

In meiner AntN^'^ort^ versucht©

ich Fleischer gegenüber festzu-

1 Sokolár, Kommt Carabus Parreyssi Pali. in Siebenbürgen vor ?

(Coleopt. Rundschau. I, 1912, p. 148—149).
2 Coleopt. Rundschau. I, 1912, p. 116.
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pítaiii. liogy nem a testalak. a

széles eltör stb., hanem a

szárnj^edk skiilpturája szolgál

eg-yedül a két alnem, illetleg

faj megkülönböztetésére és en-

nek megersítésére vettem el
Reitier eredeti munkájának

szavait.

Xem is gondoltam ez ' alka-

lommal arra, hogy Sokolár

szakismeretét még a legcseké-

lyebb mértékben is lebecsüljem,

annál kevésbé, mert magam sem

használok meghatározó kulcsot,

hiszen eléggé ismerem a mi

futrinkáinkat és még egjTiéhány

más nem középeurópai Carabust

is.de álhtásomat kézzehog'hatóan

kellett, hogy bebizomátsam, hi-

szen azt a folyóiratot nemcsak
Sokolár olvassa. De Sokolár

egyáltalában jobban tette volna,

ha ezt a személyesked választ

nem ú^ja meg\ hanem tárgyi-

lagosan bebizom-ítja. hogy miért

Parreyssi és nem eucliromus az

illet példány ; ezzel a tudo-

niánj-nak sokkal több szolgála-

tot tehetett volna.

Még nyomatékosan akarom

kijelenteni, hog\" feleletem nem
akart egy színlelt visszavonu-

lást jelezni, a hogy ezt Sokolár

feltételezi. Ez teljesen kizárt

dolog, mert a mit megniam,

azt a t}'pus megvizsgálása alap-

ján tettem és annak helyességé-

rl meg vagyok gj'zdve. El-

lenkezleg talán éppen Sokolár

szavai engednek erre következ-

tetni, hiszen már az „álhtólag"

Brassó vidékérl származó ál-

latról ír. holott FLEISCHER-t

stellen, dass nieh „der Habitus,

der sehr breite Halsschild, etc",

sondern die Flügeldeckenskulptur

alléin zur Unterscheidung beider

Untergattungen, respektive Arten,

dient und habé deshalb Reitter's

AVorte zur Bekraftigung he]'ange-

zogen.

Ich dachte bei dieser Gelegenheit

gar ihcht darán Sokolár's Spezial-

keinitnisse auch nur im geringsten

herabzusetzen, umso weniger da ich

selbst keine BestimmungstabeUe

benütze, denn mir sind misere und

auch noch einige andere ausser-

mitteleuropáische Caraben ganz gut

bekannt, ich musste aber meine

Ansicht handgreiflich beweisen, da

ja diese Zeitschrift nicht nur Soko-

lár liest. Sokolár hátte es ^iel

besser gethan, ^veim er diesen

persöiich gehaltenen Artikel nicht

niedergeschrieben hátte. sondern

a-anz sachhch bewiesenhátte.warum

das betreffende Exemplar ein

Parreyssi und nicht ein eucliromus

is ; damit hátte er der AVissen-

schaft einen ^úel grösseren Dienst

geleistet.

Noch ^ívill ich fest bethonen, dass

meine Antvvort keinen maslderten

Rückzug bezeichnen ^ill, vie mir

dieses Sokolár zumuthet. Dies ist

ganz ausgeschlossen, denn vas ich

niederschrieb, das habé ich nach

Untersuchmig der Ta^do gethan und

binvon dessen Richtigkeit festüber-

zeigt. Im Gegenteil eben aus Soko-

lár's TS'orten kaim darauf gefolgert

werden. námhch er spricht jetzt

schon von dem „angebhch" von

Brassó stammenden Carahus. ob-

wohl er seinerzeit Fleischer davon
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annak idején arról értesítette/

hogy HoFFMANN is kapott Er-

délybl ilyen példányokat.

És végül SoKOLÁR azon ki-

jelentésére óhajtanék megfelelni,

mely szerint okosabb lett volna,

ha a Nemzeti Múzeumban lev
három példányt megtekintésre

elküldöttem volna neki és akkor

biztosan megállapíthatta volna,

hogy a G. Parreyssi tényleg el-

fordul-e Erdélyben? — Elte-

kintve attól, hogy Sokolár ezt

ugyan megtehette volna Hopf-

MANN példányai alapján is, — én

levélbeli kérdezsködésére meg-

írtam neki, hogy múzeumunkban
ilyen példányok nincsenek és

hogy Elbischbr ezen állításá-

nak forrása elttem ismeretlen,

a mint ezt ezen cziltkem elején

különben már megírtam. És
daczára ezeknek a felvilágosító

soroknak, Sokolár ezt czikké-

ben újból feltalálta ! Talán ezzel

akarta hitelemet elrontani ? —
ha ezt akarta, azt hiszem na-

gyon tévedett Dr. Fr. Sokolár

udvari és törvényszéki ügyvéd

úr, — ez a fegyver visszafelé

sült el, ilyen ügyvédi fogások-

kal rovartani kérdésekben nem
lehet boldogulni.

Ezekben igyekeztem Sokolár

úr czikkére felelni, de van még
egy megjegyzésem magára a

Deubelianus-k.éváéBVQ vonatkozó-

lag is. Szerettem volna ugyanis

a czikkemben elmondottak meg-
ersítésére a G. Parreyssi és

var. Deubelianus szárnyfed-

benachrichtete,! dass Hoffmann:

aus Siebenbürgen ebenfalls solche

Exemplare erhalten hat.

Und zuletzt will ich noch auf

jené Angabe Sokolár's reflektieren,,

nach welcher es viel richtiger ge-

wesen wáre wenn ich ihm die

3 Exemplare des National-Museums

zur Ansioht gesendet hátte, denn

damit hátte konstatiert werden
können ob G. Parreyssi wirklich in

Siebenbürgen vorkommt ? — Abge-
sehen davon, dass Sokolár dies'

auch an den Exemplaren von

Hoffmann erledigen hátte können,

— ich meinerseits benachrichtete-

ihn auf seine Anfrage, dass solche

Exemplare in unserem Museum
nicht vorhanden sind und dass mir

Flbischer's diesbezügliche Quelle,

wie ich dies eingehends schon be-

merkte, unbekannt ist. Und trotz

dieses Aufschlusses deckte Sokolár

die Sache in seinem Artikel wieder

auf ! WoUte er vielleicht auf diese

Weise meine Grlaubwürdigkeit dis-

kreditieren ? — wenn ja, so hat

sich der Herr Hof- und Gerichts-

Advokat Dr. Fr. Sokolár wie ich

denke sehr geirrt, denn mit sol-

chen Fángen kann man in ento-

mologischen Fragen nicht Erfolg

haben.

Dies wáre alsó die Antwort auf

den Artikel des Herrn Sokolár,

ich hátte aber noch eine Bemer-

kung auf die Deubelianus-Friige

selbst. Ich hátte námlich zur

Bekráftigung der Angaben dieses

Artikels gerne eine mikrophoto-

graphische Abbildung der Flügel-

Coleopt. Rundschau, I, 1912, p. 44
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skiilptúráját miki^ofotogTafiai fel-

vételek alapláii képben is be-

mutatni. Sajnos ezt nem tehet-

tem meg", mert Fleischer úr. a

kitl e czéka a t\^pust újból el-

kértem, még ajánlott levelemre

sem válaszolt. így kéuj'telen

vagyok feltenni, — ezt Sokolár

határozott állítása is, hogy a

kérdéses állat egy Parreijssi. is

megersíteni látszik — hog,y

Fleischer talán Bécsbe egy va-

lódi Parreyssi-t küldött, miután

levélbeli értesítésemre meggy-
zdött arról, hogy brassói j)él-

dánya tényleg egy abnormáhs

alakú eucliromus.

deckenskulptur von. C. Farreyssi

und var. Deuhelianiis pubhziert.

Leider kami ieh dies aber iiicht

tliun, da Herr Fleischer, von dem
icli zu diesem Zwecke die Tj'pe

nochmals verlang-te, auch auf mei-

nen eingeschriebenen Brief nicht

reagierte. Alsó muss ich annehmen,
— und dies scheint Sgkolár's kei-

nen Disput zulassende Behauptung
nur zu bekráftigen, dass das frag-

hche Tier ein Parreyssi ist, — dass

Fleischer nach Wien tatsáchhch

einen echten Parreyssi sendete,

nachdem er sich auf meine brief-

liche ^ílitteilung darüber überzeigte,

dass sein brassóer Exemplar tat-

sáchhch ein abnorm geförmter

euchromus ist.

Különfélék.

f Ehmann Ferencz. — Másfélévi betegség és szenvedés után

1913 januárius hó 25-én elhunyt Ehmaítn Ferexcz székesfvárosi

elemi iskolai cz. igazgató, a ^Magyar Entomologiai Társaság választ-

mányi tagja, bogarásztársmik. Benne buzgó bogarászt, faunánk lelkes

kutatóját veszítettük el. Ehmann 1851 november 20-án született a fehér-

megyei Szaár községben, a hol elemi iskoláit is végezte, iinien tanul-

mányai foh'tatására Budapestibe került, a hol elemi iskolai tanítói

és középiskolai tornatanítói oklevelet szerzett. Tanítói mködését
1870-ben kezdte meg' szülfalujában, a hoinian 18Tl-ben Promontorra,

1873-ban Tatára, 1874-ben Székesfehérvárra és 1880-ban Budapestibe

került. ^lint buzgó turista, csakhamar érdelddni kezdett a természet

iránt ; régi tanáram kívül, fleg Kohaut Rezs volt az, a ki a rovarok

gyjtésére serkentette és azok tanulmám-ozásába bevezette. 1893-ban e

sorok írójának buzdítására tisztán a bogarak gyjtésére és tanulmányo-

zására adta magát és azóta szép nagy gyjteményre tett szert, niely-

ben ahg van mások gyjtötte anyag, minden saját keze munkájának
eredménye. Ha jelzett id óta ugyan saját részére csak bogarakat

is gyjtött, kirándulásai alkalmával a memiyire ideje engedte a

többi rovarokra is figyelemmel volt. ellátta rovarásztársait megfelel
anyaggal. Irodahnilao' nem io-en mködött, azonban tanulmánvozásra
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mindig felajánlotta az érdek-

ldknek gyjteménye anya-

gát. Gyjteménye fleg Buda-

pest tágabb környékének,

valamint a Balaton mellett

fekv szöd vidékének fau-

nája tekintetében volt gaz-

dag. Faunánk nem egy ér-

dekes faja az buzgólko-

dásának eredménye. Az
nevét viseli egy szép kis

Erotylida-bogár, melyet a

Budai hegyekben fedezett

fel (Tritoma hipustulata var.

Ehmanni Csíki). Gyjteménye
özvegye jóvoltából legna-

gyobb részében a Magyar
Nemzeti Múzeumba került, a

melynek gyjteményében ál-

latjai gazdájuknak örökös

emléket állítanak.

Csíki Ern.
A világ legnagyobb rovarai. — A legnagyobb rovarok az

Orthoj)terák rendjébl, a Phasmidák családjából kerülnek ki. A Phas-
midák, a botsáskák, tudvalevleg a fák ágait utánozzák, testk
hosszú és keskeny, szárnyasok vagy szárnyak nélkül valók. A leg-

nagyobb fajok a Phryganisiria, Pharnacia, Phobaeticiis, Nearchus és

Palopliiis nemekbe tartoznak. Az eddig ismert legnagyobb fajok a

Phobaeticus Kirhyi Redt. és a Pharnacia serraiipes Gray ; hosszasá-

guk 33 cm., mindkett szárnyas és Borneo lakója. A szárnynéUcl
valók között a Nyugat-Afrikában él Paloplius centaurus Westw.
volt eddig a legnagyobb, 25'5 cm. testhosszal, most azonban eléje

került a Paloplius titán Sjöst., melynek hossza eléri a 26"3 cm.-t;

hazája Nyassa. — A kihalt rovarok között azonban még ezeknél is

nagyobb alakokra bukkanunk, melyek közül csak a Meganeura
Monyi Broug. nev szitakött említem, melynek hossza 35 cm., szé-

lessége kifeszített szárnyakkal 64 cm. Dr. Kfrtész Kálmán.

Irodalom.

Böttcher, O.: Sarco]3haga mehadiensis nov. spec. (Dipt.) (En-

tomologische Mitteilungen. I, 1912, p, 144, íig.)

A ozímben megnevezett új fajt L. Oldenberg német dipterolo-

gus gyjtötte Herkulesfrdn. Dr. Kertész Kálmán.
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Seitz, Prof. Dr. Adalbert: Die Gross-Sclimetterlinge derErde.

Eine sj-^stematische Bearbeituug der bis jetzt bekamiten

Gross-Schmetterlinge. — II. Bánd : Die Palaearktischen

Spiimer & Scliwarnier. Verlag des SEiTz'schen Werkes

(Alfréd Kernen) in Stuttgart, 1913. j). I—VII, 1—479

und 2489 Figuren auf 56 kolorierten Tafeln. Preis gebun-

den ISnr. 45.—

Folyóiratunk múlt évi kötetének 183 — 185. lapján ismertettük

ezen kiváló fontosságú lepkészeti munka els kötetét, mely a

palearktikus táj nappali lej)kéit tárgyalta s most már beszámolha-

tunk a második kötetrl is, mely nem régen vált teljessé. A II. kö-

tet az éjjeli lepkék (Phalaenae) két csoportját, a szövket (Bonibyces)

és szenderféléket {Spliinges) tárgyalja. Xjgj mint az els kötetben,

ennek a kötetnek anyagát is a legkiválóbb szakemberek tárgyalták,

így a szerkeszt (Seitz) a Zygaena, Epizygaena és Diloba nemek, a

Syntomidae, Arctiidae, Enclromididae, Callidulidae, Brahmaeidae, Uraniidae,

Megalopygidne, Limacodidae, Heterogynidae, Tliyrididae és Cossidae

családok, azonkívül a Lasiocampidae, Noiodontidae és PsycJiidae álta-

lános részének szerzje, Jordán írta a Zygaenidae, Saturnidae és

SjjMngidae családok, A. Janet az Epicopeidae, E. Strand a Lyman-

triidae, Thaumetopoeidae, Drepanidae és Psycliidae, Dr. K. Grünberg

a Lasiocampidae, Lemoniidae, Eiipieroiidae, Bomhycidae és Notodoniidae,

W. Warren a Cymatoplioridae, M. Bartel az Aegeriidae (régebben

Sesiidae), R. Pfitzner a Hepialidae családok szövegét, Dr. P. Denso-

tól származik a szenderfélék hj^bridjeinek ismertetése és Dr. W. Roth-

schild a Cossidákra vonatkozó kiegészít rész szerzje. Az anyag

feldolgozása époly alakban történt mint az ismertetett els kötetben.

Ebben a kötetben is a szerzk nem kevesebb mint 182 új fajt, ala-

kot vagy új nevet vezettek be az irodalomba. A táblákon bemutatott

lepkék képe most is jól sikerült, közöttük sok a most els ízben

képben is bemutatott lepke. Ezzel nagyjában h képet adtunk errl

a kötetrl is és még csak néhány szót akarunk a munka értékérl,

fontosságáról elmondani, tekintettel egynéhány külföldi szaklapban

megjelent ismertetésre. Még nem jelent meg a szakirodalomban

olyan munka, mely bizonyos oldalról támadásban, lekicsinylésben

nem részesült vohia. így állunk Seitz munkájával is, részben sértett

hiúság, részben kereskedi szempontok megszólaltatnak itt-ott egy-

egy ok:\'etetlenlíedt. Reméljük, hog}^ ezeknek a kirohanásoknak

nem lesz komolyabb következménybe, de nem is lehet, hiszen min-

den komoly ember tudja, hogy a legkiválóbb munka sem teljes

vagy teljesen hibátlan, de ebbl nem következik, hogy a munka
egészében rossz legyen. jSIindezek daczára, a mint már múltkori
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ismertetésünkben is Mfejeztük, Seitz munkája nemcsak a szak-

embernek és a laikusnak, hanem a pancsolóknak is nélkülözhetetlen

forrásmunkája fog maradni. Csíki.

Társulati ügyek.

A „Magyal' Entoniologiai Társaság" 22. ülése 1918, május
24-én. — Bíró Lajos ehiök megnyit\'án az ülést, Mihók Ottó meg-
tartja „Bogarászati kirándulás Horvátországban" czímen hirdetett

eladását, melyet mintegy 80 vetített kép bemutatásával élénkített.

A'égül elhatározta a Társaság, hogy a május 22-én Tata-Tóvárosra

tervezett társas gyüjtMrándulás helyett, melyet a rossz idjárás

miatt el kellett halasztam, június 8-án Margithgetre rendez kirándulást.

A „Magyar Entotnologiai Társasága' alajjs^abályai^

1. Czhne, székhelye és pecsétje.

A társaság czíme : ,.Magyar Entomologiai Társaság."

A- társaság székhelye : Budapest.

A társaság pecsétje : Egy ^Magyarország famiájára jellemz

bogár (Pselajjlius inehadiensis Frr'.) képe és e körül „Magyar Ento-

mologiai Társaság'" és 1910 (az alapítás évej fehrat.

2. Czélja.

Czélja a rovartant általában mívehii, különösen Magyarország

faunáját e szempontból vizsgálni és a rovartani ismereteket terjeszteni.

3. Eszközök.

A társaság e czélból

:

a) A rovartan körébe vágó észleletek és tanulmányok közlése^

valammt a rovartani ismeretek terjesztése végett g^mléseket tart.

l) Foh'óiratot ad, melyben tagjait a gylések eredményeirl is

tudósítja.

c) Tagjai számára szakköny^i:árt tart feini.

cl) Társas Mrándulásokat és barátságos összejöveteleket rendez.

e) Más hasonló czélú társulatokkal érintkezésbe lép.

4. Tagok.

A társaság tagjai : a) tiszteletiek, h) alajDÍtók, c) rendesek, cl)

levelezk.

a) Tiszteletbeh tagokul oh' bel- és külföldi szaktudósokat vá-

laszt, kik a társaságnak különös díszére szolg'álhatnak.

l) Alajíító tag az. aki a társaság alaptkéjét legalább 100 koro-

nával növeh. Alapító tagok testületek is lehetnek, mint jogi szemé-
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Ivek, tagsági jogaikat azonban csak egy megbízott képviseljük út-

ján gj'akorolhatják.

c) Rendes tag minden magj-ar államxDolgári jog'gal biró egj'én.

lehet, ki a rovartan iránt érdekldik.

d) Levelez tagokul oly külföldi szaktudósok választhatók, kik

a társaság szellemi érdekeit elmozdították.

A megválasztott külföldi tiszteleti és levelez tagok felsbb
jóváhagj'ás elé térjesztendk.

3. A tagoTc választása.

A ki alapító vagy rendes taggá kíván megválasztatni, ebbeK
szándékát a társaság egy tagjának ajánlás végett bejelenti. Az ekként

ajánlottakról a titkár a választmánj-i gylés elé véleményes jelentést

terjeszt, hol a tag szavazattöbbséggel választatik meg.

Tiszteleti és levelez tagok csak rendes közgylésen és pedig"

a választmány véleményes jelentése alajDJán választhatók meg, ha
valamely alapító vagy rendes tag legalább egy hónappal a közgy-
lés eltt urasban ajánlotta ket.

6. A tagok jogai.

A tagoknak joguk van a gyléseken és a társaság egyéb össze-

jövetelein részt vem, új tagokat ajánlam. a közgj'léseken szavazni,

a társaság köm-\-tárát használni és gj'léseire vendéget bevezetni. Az
alapító és rendes tagok a társaság fotyóú^atát díjtalanul kapják.

7. A tagoTc kötelességei.

A rendes tag a társaság pénztárába évenként 10 koronát fizet

és jDedig' minden év els negyedében, azoixkL^lil az els évben 2 ko-

rona beíratási díjat. ]^Iinden tag az els é^i tagdíj lefizetése után

tagsági oklevelet kaj). A tagság három évi-e kötelez. A tagsági dí-

jak felemelése vagj' leszálhtása csak alapszabálymódosítással eszkö-

"zölhet.

8. A társaságból kilépés.

A ki a társaságból a három év leteltével bármely oknál fogva

ki akar lépni, tartozik ebbeh szándékát a titkárnak az elz év ok-

tóber l-ig bejelenteni és oklevelét ^dsszakldeni.

A társaságból kilép vagy a díjaiakat nem fizet tag-okat a tit-

kár elterjesztésére a választmány törh a tag'ok sorából.

9. Tisztikar és választmány.

A társaság tisztikarát az elnök, a két alelnök, a titkár, a jegyz,,

a pénztáros és a könj-vtáros alkotják.

A választmány tagok száma 12, akik a tisztikarral eg3i.itt te-

szik a választmánvt.
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A választmány, mely a társaság ügyeit mint közvetlenül igazgató

és foganatosító testület vezeti, saját hatáskörében határozhat ugyan,

de minden intézkedéseért felels a közgylésnek.

10. Elnökség.

Az elnök a társaság képviselje hatóságok vagj^ valamely har-

madik személy irányában ; a gyléseken elnököl, összehívja a vá-

lasztmányi gylést ; összehívhat rendkívüli közgjáilést ; a rendes

liözgyülésen általános jelentést ad a társaság mködésérl ; a szava-

zatok egyenl számánál dönt ; rködik továbbá, hogy a választmány

határozatai foganatosúljanak ; felügyel a társaság tisztviselinek m-
ködésére s g3''kezelésének menetére ; a költségelirányzat határain

helül a fizetéseket utalványozza.

Az alelnökök helj^'ettesítik az elnököt.

11. Titkárság.

A titkár vezeti a társaság szellemi és tudományos ügyeit, viszi

az ezirány levelezést, gondoskodik a gylések tárgj^airól és szer-

keszti a társaság folyóiratát'; a tagok mindenkori létszámát a pénztá-

rossal együtt nyilvántartja. A titkár ellenrzi a pénztárt s a köz-

gylésen a társaság összes szellemi mködésérl jelentést tesz.

12. Jegyz.
A jegyz minden ülésrl jegyzkönyvet vezet és ha kell, a

titkárt helyettesíti.

13. Pénztáros.

A pénztáros kezeli a társaság pénzgyeit és a pénztárhoz tar-

tozó iratokat s a társaság bevételeirl és kiadásairól rendes könyvet

vezet. Pénztári könyveit s a pénztárt az elnöki és titkári ellenrzé-

sen kívül a közgylés részérl kiküldött bizottság is megvizsgálja.

Minden pénztári kiadás csak utalvánj^ozott okirat alajjján történ-

hetik, mely az elnök aláírásával és a titkár ellenjegyzésével látandó el.

14. Könyvtát'os.

A könyvtáros a társaság könj^vtárának re és gondozója, a

melyrl rendes leltárt vezet.

15. Gylések.
A gylések háromfélék : a) választmánya, h) havi és c) köz-

gylések.

a) Választmányi gylést a társaság" legalább minden hónapban
egyszer, de ha a szkség kívánja, többször is tart. Tárgj^a a társa-

ság bels ügyei. A határozatok érvényességéhez szükséges, hogy a

választmány tagjainak legalább egyharmada jelen legyen.

h) Havi gylések, június-augusztus hónapok kivételével, min-

den hónapban tartatnak. E gyléseken a rovartan körébe vágó el-

dadások, ismertetések, bemutatások kerülnek najjirendre.
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c) Közgylést a társaság évenként egyszer, az év elején tart,,

melyre a tagok a társaság folyóiratában hívatnak meg. A közgy-
lésen a társaság szellemi míiködésérl, gyarapodásáról és vagyoni

állapotáról tesznek az illet ügy^-ivk jelentést. A közgj-iilés hatás-

körébe tartozik az évi költségvetés megállapítása, a zárószámadások

felül^izsgálása és a tisztviselket illet felmentvénj" megadása vagy
megtagadása. Ekkor történik a tisztikar, a választmányi tagok, vala-

mint a tiszteleti és levelez tagok választása is.

Az évközben választott alapító és rendes tagok a közgylésen,

bejelentendk.

A közgylésen részt venni, valamint a társasági szabályola^a és-

ügyrendre vonatkozó javaslatokat tenni minden tagnak joga van;.

de a rendes tag szavazati jogával csak az esetben élliet, ha az elz
év tagsági díját lefizette.

A közgylés érvényes határozatára általános szótöbbség és a

helybeli tagok legalább egy negyedrészének jelenléte szükséges. Ha
a tagok a közgylésen nem jelennek meg elegend számban, akkor

14 napon belül új közgjailés hívandó össze, mely tekintet nélkül a

megjelent tagok számára, a meghiúsnlt közgylés napirendjén lev
tárgyak felett érvényes határozatot hozhat.

Ha sürgs és fontos ügyek ehntézése rendldváUi közgylés tar-

tását kívánja, azt az elnökség, vagy a választmány mindenkor össze-

hívhatja ; úgyszintén tartozik az ehiökség rendkívüli közgylést össze-

hívni, ha 20 tag aláírt és alaposan megokolt kérvénnyel erre fel-

szólítja.

Az összes választmányi és közgylésekrl jegyzköm^v veze-

tend, a melyet az elnök által kijelölt jelen volt Intelesít. Az összes

választmám-i határozatok, a közvetlenül hozzáutalt ügyekben azon-

ban halasztó hatály nélkül, 30 napon belül a közgj-lüéshez felebbez-

hetk.

Az alapszabálj'ok módosításaira vonatkozó közgylési határo-

zatok foganatosítás eltt a kir. m. Belügyminisztériumhoz feltérj esz-

tendk.

16. A tisztikar és választmány választása,

A választmány tájékozás végett minden betöltend tisztségre és-

választmányi tagságra nézve két-két tagot ajánl a közgylésnek.

A tisztikart és a választmámd tagokat a tisztújító közgvülés

szótöbbséggel és titkos szavazattal választja és ]3edig — az elnök ki-

vételével — három évre. Az elnök mmdig csak egy-egy évre válasz-

tátik s a következ évben újra meg nem választható ; a lelép ehiök

azonban a legközelebbi rendes közgylésig továbbra is tagja marad
a választmámTiak.

A közgylés évenként négy választmánji tagot választ, núnt-
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hogy a választmányi tagok egj^harmada a választás eltt visszaléjD.

A választmányi tagoknak ezt a harmadát az 1912. és 1913. évi vá-

lasztáskor az 1910-ben megválasztott választmánya tagok közül a

választmány^ sorsolja ki. Késbbi választásolaiál a legrégebben meg-

választott egyharmad lé]) vissza évenként.

17. Vagyon.

A társaság jövedelmét a rendes tagoktól évenként és a beira-

tásért egyszersmindenkorra fizetett díj, továbbá az alapító tagoktól

befizetett összegek és másnem alapítványok kamatai teszik. A rendes

tagdíjak, beíratási díjak s az alajoítványok kamatai a forgótkét illetik.

A tagdijakra vonatkozólag a társaság éve januáriustól kezddik.

A társulat vagyonát az alapító tagoktól befizetett összegek és

imásnem alapítványok, valamint a könyvtár és a felszerelési tárgyak

alkotják.
18. A társaság feloszlása.

Ha a társaságnak közbejött akadályoknál fogva meg kellene

sznnie, vagy lényegesen átváltoznia, vagyonáról, hogy melyik ha-

sonló czélú hazai intézetre fordíttassék, Qgj évnegyeddel elbb ki-

hirdetett közgylésen a helybeli tagok kétharmada, vag,y ha enn^d tag

nem gylt volna össze, a hasonló módon Idhirdetett újabb közgjáilésen

kétharmad szótöbbséggel, a jelenlév tagok határoznak. E határozat

foganatosítása eltt a m. kir. Belgjaniniszterium elé terjesztend.

19. Altatni felügyelet.

Az 1875. évi május hó 2-án 1508. eln. szám alatt kelt, az egyle-

tekre vonatkozó belügyminiszteri szabátyrendelet 9. pontjához ké-

pest, „az egyesület az esetben, ha az alapszabálj^okban meghatározott

czélt és eljárást, illetleg hatáskörét meg nem tartja, a m. kir. kor-

mány által, amemijben további mködésének fölkutatása által az állam

vagy egyleti tagok vagj'^oni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul

felfggesztetik s a felfüggesztés után elrendelend szabályos vizs-

gálat eredményéhez képest végleg fel is oszlattatik vagy esetleg az

alapszabálj^ok legpontosabb megtartására különbeni feloszlatás terhe

alatt köteleztetik."

Budapest, 1912. februárius 24-én.

Csiki Ern s. k. Dr. Horváth Géza s. k.

titkár. elnök.

Szám
30852/1913.

Látta a m. kir. belügyminister.

Budapest, 1913. évi márczius hó 7-én.

(P.H.)

A minister rendeletébl

Szabó s. k.

ministeri tanácsos.



„ROVARTANI LAPOK"
XX. Bánd. Juli—August 1913. 7-8. Heft.

S. 105. — Zi. Diószeghy: Beitrage zur Biologie von Ly-
•caena Bavius Ev. — lm Auftrage von Barox X. Ch. Rothschild

besuchte Yerfasser clie Fundstelle von Líjcaena Bavius iin Komitat

Szolnok-Doboka, wo er vom 5—29 April bei Vicze dem Tier nach-

jagte. Dem sclilecbteii AVetter zufolge erbeutete er das erste Exem-
23lar am 20. April. Die Xalirpílanze des Schmetterlings, beziebimgs-

weise seiner Raupe ist der Salbei (Salvia offícinalis), welcher liier

auf den sehr steilen, nach Síiden gelegenen Hangén der Hügel weit

verbreitet ist. Herr J. Újhelyi, der zn jener Zeit ebenfalls zur

Beobachtung des Tieres hier ^'ar, beobaclitete ein § wáhrend der

Eiablage. Der Schmetterling legte das Meine, licbt grünlichblaue Ei

einzeln an den Stengel der Pflanze, oder an die Unterseite der

Blátter. Die Raupen verlassen das Ei in 7—10 Tagén und ver-

scbAvinden ganz in der frischen Blüte des Salbei. Der Schmetterling

íliegt von Früh 8 Ubr bis höstens Xachinittag 3 Uhr. Xach dem für

Rothschild gesammelten, soTvie dem reicblichen ]Síaterial des X'ational-

]Síuseums konnte Yerfasser feststeUen, dass die hier gesammelten

Exemplare von den klemasiatischen verschieden smd, einer neuen

Rasse angehren, welche als vai\ hungarica, mit zwei neuen Aber-

rationen {ab. Vargái und ab. Roihscliildi)., beschrieben wird (lateiuische

Diagnose im ungarischen Text).

S. 109. — I. Hajnal: Musikanten uiiter denlnsekten. —
Yerfasser bespricht die verschiedenen Laute die durch Insekten

hervorgebracht werden, teilt diese in folgende Gruppén und gibt an

durch was diese verursacht ^verdén : 1) das Summen, 2) das Kratzen

3) das Trommehi, 4) das Pfeiffen und 5j das Klopfen.

S. 113. — J. Mondok: Über eine interessante Aberra-
tion von Melanargia G-alatea L. — Am 14. Juli 1912 erbeutete

Yerfasser am Berg Xagy-Kevély (Umgebung Budapests) ein stark

verdimkeltes Exemplar der ]Síelanargia Galatea, welches nebst einem

normálén Exemplar auch abgebildet wird fFigur siehe im mig'ari-

schen Text). Der Schmetterhng kaiin weder mit ab. lugens, noch mit

var. turcica identifiziert werden und verdieut eüien besonderen

Xamen ; einen solchen zu gebén behaltet sich Yerfasser bis zur

Auffindimg weiterer Exemj)lare vor.

S. 114. — E. Csiki: Die Anophthalmen des Bihar-Ge-
birges. — Die neuen Entdeckungen der letzten Jahre veranlassten

Yerfasser eine neue Bestimmung-stabelle der Arten des Gebietes zu-
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sammen zu stellen, bei welcher Gelegenlieit auch drei neue Arteii

beschrieben werden (lateinische Diagnosen im ungarischen Text).

S. 118. — E. Ulbrich: Rhyparioides Metelkana Led. ab.

nov. vulnerata. — Verfasser findet in seinem Matériái dieser sel-

tenen Arctiidae $ die in der Zeichnung von den typischen ab-

weichen, alsó einen besonderen Namen beanspruchen. Ab. vulnerata

nemit A'^erfasser die neue Form (lateinische Diagnose im ungarischen

Text), welche im Vergleicli zur Stammform auch abgebildet wird.

S. 120. — JE. Csiki: Carabus Parreyssi var. Deubelianus
Fleisch. — Der deutsche Text dieses Artikels steht parallel dem
ungarischen und ist dórt einzusehen.

Kleine Mitteiliingen.

S. 127. — E. Csiki bringt einen Nekrológ über den am 25. Január

d. J. in Budaj)est verstorbenen Káfersammler Fr. Ehmann. Seine

Sammlung gelangte ins Ungarische National-Museum.

S. 128. — jDr. K. Kertész: Die grössten Insekten der
Erde. — Die grössten Vertreter aus der Insektenwelt gehören den

Stabheuschrecken an. Von geílügelten Arten sind Phobaetícus Eirhyi

Reut. und FJiarnacia serraiipes Gray von Borneo die grössten, mit

einer Körperlange von 33 cm. ; unter den ungeflügelten war mit

25"5 cm. Lángé Palophus centaurus Westw.
, aus West-Afrika die

grösste Art. Nun überholte letztere Art Palophus iitan Sjöst. von

Nyassa mit einer Lángé von 26-3 cm. — Noch grössere Insekten

íinden wir unter den Fossilen, von welchen Meganeura Monyi, eine

Libehe, 35 cm. langen Körper und 64 cm. Spamiweite hat.

Literafur.

S. 128. — Dr. K. Kertész und E. Csiki besprechen Arbeiten

von BöiTCHER und Seitz.

Vereinsangelegenheiten.

S. 129. — Sitzung der Ungarischen Entomologischen Gesell-

schaft am 24. Mai 1913. — 0. Mihók haltét einen Yortrag über seine

„Koleopterologische Exkursion nach Kroatien" und erleu-

tet diese durch über 80 Projektionslichbilder.

S. 130. — Satzungen der Ungarischen Entomologi-,
schen Gesellschaft.



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKliNTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XX. KÖTET. 1913 SZEPTEMBER-OKTÓBER 9-10. FÜZET.

Az oxfordi

II. nemzetközi entomologiai kongresszus.

Irta : De. Horváth Géza.

Az entomologia mveli a iiemzetküzi entomologiai kongresz-

szusok intézményének alajDJait 1910-ben Brüsszelben vetették meg.
C>tt folyt le akkor az I. nemzetközi entomologiai kongresszus/ mely
az angol szakemberek meg'bívása folytán a II. nemzetközi kongresz-

szus helyéül az angolországi Oxfordot jelölte ki.

Az oxfordi kongresszus, mely 1912 augusztus els felében tar-

tatott meg* s a melyen a Magyar Xemzeti Múzeumot kéj)viseliii sze-

rencsém volt, úgy tudományos, mint egyéb tekintetben méltán sora-

kozik eldjéhez. Míg azonban a brüsszeh kongTesszusnak egyik fbb
vonzóereje az akkor tartott ^-ilág'kiállítás volt, addig Oxfordban tisz-

tán csak a szaktudomány érdeke hozta össze a résztvevket. Ennek
volt köszönhet, hogy az oxfordi kongTesszus tagjai csaknem kivétel

néUiül hivatásos entomologusok voltak és hogy a laikus elem, mely
az efféle nemzetközi gyülekezeteknek rendes járuléka szokott lenni,

ez úttal jóformán ehnaradt s legfeljebb az entomologusok ni család-

tagjai által volt kép\'iselve.

Oxford az tudományos gyjteményeivel, köm"^'táraival és

egyéb egyetemi intézményeivel valóban meg is érdemh a tudomány
emberemek érdekldését ; de különös fontosság'gal bír épen az ento-

mologusoki^a nézve, mert itt ebben a hires egyetemi városbán élt és

mködött az entomologiának egnik nagnmiestere, J. C). AVestwood s

itt rzik tudomám'os miuikásságának gyümölcseit, az általa feldol-

gozott nagybecs rovargyüjteménveket.

Az entomologiai kongresszus tagjai, a kiknek száma összesen

163 volt. 19 orszáo-'ból verdtek össze. Leo-szániosabban voltak ter-

1 A brüsszeli kongresszusról annak idején De. Kertész Kájlmán" szá-

molt be olvasóinknak iRor. Lap. XVIII, 191 L p. 22—24, 33—36, 49—53 és

70-74).

Rovartani Lapok. XX. 9—10. (1913. IX. 10").
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mészeteseii az angolok, t. i. 86-an : számuk tehát az összes részt-

vevk felénél többre rúgott. Az európai országok közül Xémetország

13. Bels'ium 9. Francziaország 8. Magyarország. Hollandia és Spanyol-

ország 4—4. Svédország. Svájcz és Törökország 2—2. Ausztria és

Luxemburg pedig 1—1 taggal voltak képviselve. ]Méltán feltnt. liog\^

sem Olaszországból, sem Oroszországból, a hol pedig amiyi jeles

entomologus él. senki sem jelent meg. ^Magyarországból rajtam és

leányomon kívül ott voltak még Jabloxowski József, a m. Mr. állami

rovartani állomás fnöke és Dr. Kertész Kálmáx m. nemz. múzeumi

r. mint a Magyar Entomologiai Társaság kéjí^-iseli. Magam a

Magyar Nemzeti Múzeumon kivül a kir. magy. Természettudományi

Társulatot is képviseltem.

A mi az idegen v-ilágrészeket illeti, aránylag sok. t. i. 19 részt-

vev, még pedig többnyire gazdasági entomologus érkezett az észak-

amerikai EgA'esült-Államokból. Két-két tag jött Kanadából és a

Sandwich-szigetekrl, míg' Egjáptom. Augol-Keletafrika. Borneo és

Chile egy-egy szakemberrel voltak képviselve.

A résztv'evk legnagyobb részét az ódon építkezés, de azért

modem berendezés egyetemi collegekben szállásolták el. Ezekbl,

a még most is érvényes régi szabályok szigorú tilalma nüatt, csak

a kongresszus n tagjait voltak kénytelenek kirekeszteni. Az els

ismerkedési estélyen azonban, mely augusztus 4-én az 1379-ben ala-

pított ]Srev\' College dísztermében tartatott meg. mindamellett részt-

vehettek már nemcsak a kongresszus férfi tagjai, hanem a beiratko-

zott hölgyek is, valamint az oxfordi tudományos körök mindkét nem-

beh elkelségei. Ezen az estélyen osztották ki a kongresszus rész-

letes prograrmnját. továbbá mindenféle nyomtatv'ányokat és a tagsági

jelvényeket, melyek zománczozott lapon az oxfordi egyetem czimerét

ábrázolták. A kiosztott nyomtatványok közt volt Oxford város képes

kalauza, mely fleg' az egyetemi intézetek ismertetését tartalmazza,

de egyik fejezetében Oxford vidékének rovarfaunájára is kiterjesz-

kedik. Ebbl megtudtuk a többi között, hogy az Angolországból is-

mert 3436 bogárfaj közül Oxford környékén eddig 1867 fajt, tehát

az összes angolországi fajoknak több mint felét sikerölt felfedezni.

A kongresszus . érdemleges miuikásságának színhelye az egye-

tem természetrajzi múzeuma volt ; ennek eladási termeiben tartattak

nemcsak az egj'üttes ülések, hanem a szakosztályok ülései is. Ily-

képen meg volt adva a módja, hogy a tagok minden sok idveszte-

ség nélkül résztvehessenek az üléseken. Sajnos azonban, hogy még
így sem lehetett az ember minden ülésen jelen : mert néha megesett,

hogy a gazdag tárgysorozat miatt két szakosztály ugyanabban az

idben volt kén3i;elen ülésezni.

A megnvitó ülés. mehiiek ehiöke a kongresszus ehiöke Poul-
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Tox E. B. egyetemi tanár, alelnöke pedig- e sorok írója volt, augusz-
tus 5-én általános érdekldés között folyt le. Az elnök érdekesen
vázolta azt a szerepet, melyet az oxfordi egyetem és jelesen annak
természetrajzi múzeuma az entomologia tudományos fejlesztésében

több mint egy félszázad óta játszottak s a melj^bl kifolyólag jogos
büszkeséggel fogadhatja most falai között a földkerekség entomolo-
gusait. :Majd áttért a lepkéknél tapasztalható mimikry-jelenségekre és

rendkívül gazdag sorozatok bemutatása kapcsán, tanulságosan fejte-

gette a madagaszkári Papüio Dardanus nstényeinek szín- és rajz-

beli elváltozását az afrikai kontinens különböz \ádékein. Míg a hímek
mindenütt megtartják eredeti színeiket és mustrázatukat, addig a

nstények, melyek Madagaszkárban még a hímekhez hasonlítanak,

a kontinensen már elütnek tlük és vidékenként más-más ott el-
forduló lepkefajoknak, nevezetesen az undorító íz Danaidáknak
mustrázatát veszik fel.

A megnyitó ülésen azonkívül még egy eladást hallottunk

TloTHscfflLD X. KÁROLY-tól, a ki a természeti kincsek megvédésérl
s e czélra szolgáló védterületek létesítésérl értekezett. Fejtegetéseit

általában sokan heteseitek ; de az amerikai gazdasági entomologu-

sok nagytudású vezére, Howard, nem titkolhatta el abbeli aggodal-

mát, hogy vájjon az efféle védterületek, nemzeti jDarkok és rezervá-

cziók, a melyekben a természet egészen szabadjára lesz hagyva s a

hol mindenféle kártékony állat is teljesen háborítatlanul fog szapo-

rodhatni, nem fogják-e majd a szomszédos területek mezgazdaságát
és erdségééit állandóan veszélyeztetni.

A kongresszus második napján tartott összes ülésen J. H.

CoMSTOCK amerikai (ithacai) egyetemi tanár vetített képek kíséreté-

ben a pókselymet s a pókoktól származó különféle selyemfajtákat

ismertette.

Az augusztus T-iki összes ülés származástani kérdéseklíel fog-

lalkozott. Els tárgj-a Dr. J. F. van Bemmelen groningeni tanár el-

íidása volt a lepkeszárny fejldésének származástani jelentségérl.

Az eladó a szárnyak mustrázatát a bábstádiumban is vizsgálván,

reájött és kimutatta, hogy bizonyos egymással különben rokon lepke-

fajoknak, metyek kifejlett állapotukban most egymástól külsleg

nagy mértékben különböznek, ^-alaha hasonló mustrázatuk volt.

Utána J. W. Taylor arról a befolyásról értekezett, a melyet a

környezet, a származás és egyéb ténj^ezk az állatok földrajzi el-

terjedésére gyakorolnak és reámutatott ily irányú vizsgálatok szük-

ségére az entomologia terén is.

Befejezésül L. Doxcaster cambridgei tanár az Ahraxas grossíi-

lariata lepkén és a Drosophila arnpelopliila légyen tett megfigyelései alap-

ján az ivarok jellemz bélyegeinek állandó öröklékenységét fejtegette.
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Az augusztus 8-iki összes ülést Handlirsch Antal bécsi mú-

zeumi r eladása töltötte ki, mely a rovarok földrajzi elterjedését a

származástan és paleontológia tanulságaival igyekezett megvilá-

gítani.

Valamint a megnyitó ülés, úgy az összes ülések is mindig dél-

eltt tartattak ; a délutánokat a szakülések foglalták le, de a bejelen-

tett eladások nagy száma miatt egyik-másik szakosztály déleltt,,

st még az esti órákban is ülésezett. A kongresszus öt szakosztálja^a

oszlott, ú. m. :

I. Rendszertan és állatföldrajz.

II. Morpliologia és anatómia.

III. Származástan, bionomia és mimikry.

IV. Gazdasági és közegészségügyi rovartan.

V. Nomenklatúra.

Az I. szakosztály négy ülésén a következ eladások kerültek

napirendre :

H. J. KoLBE (Berlin) : A kontinensek állatföldrajzi elemeinek

differencziálódása.

C. E. PoRTER (Santiago, Cliile) : A chilei Coccidák jegyzéke és

bibliographiája.

Dr. "W. Horn (Berlin) : A JuNK-ScHENKLiNG-féle új Coleopte-

rorum Catalogus kiadásáról.

J. Waterston (Ollaberry, Angolország) : A viliarmadáron (Pro-

cellaria) talált új parazitáról.

M. Burr (Dover, Angolország) : Az Arixenia nev aberráns

ForflcuHda-genus biológiai, morphologiai és anatómiai viszonyai.

Dr. K. Jordán (Tring, Angolország) : A Polyctenidák eleven-

szülése.

K. von Rosen báró (München) : Fossilis Termitákról.

D. P. Speiser (Labes, Németország) : Észrevételek és jegyzetek

néhány vérszívó rovar földrajzi elterjedésérl.

P. P. Calvert (Philadelphia) : A szitakötkre vonatkozó isme-

retek haladása 1895-tl 1912-ig.

R. S. Bagnall (Penshavv, Angolország) : Közlemények a

Thysanopterák ismeretéhez.

A II. szakosztály^ két ülést tartott a következ tárgysorozattal

:

Dr. F. a. Dixey (Oxford) : A lepkék illatszerveirl.

G. H. Carpenter (Dublin) : Maxillulák jelenléte bogár-álczáknál.

Dr. Horváth Géza (Budapest) : A Cicadidák fels szárnyának
szerkezetérl.

L. Navas (Barcelona) : A rovarok szárnyain található né-

hány szerv.

Fred. Lowe (London) : A Blattidák szárnyának szerkezete.
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Dr. T. a. ChapxMan (Reigate, Aiigolország) : A g-yajDJas pille

(Lymantria dispar) lábainak regenerálódása.

A III. szakosztály három ülésének tárgyai voltak

:

E. B, PouLTON (Oxford) : C. A. Wiggins és Dr. G. H. Carpenter
mimikry-tannlmányai az ug'andai erdkben él lepkéken.

Dr. R. C. L. Perkins (Honoluln) : A Sandwich-szigeten honos
darazsak (Oclynerus) csoportosítása szineik szerint.

K. St. a. Rogers (Mombasa, Keletafrika) : Az Alaena picaia

keletafrikai Lycaenida két ivarának mimikryje.

H. St. J. Donisthorpe és W. C. Craavley (London) : A hangya-
bolyok alapítása.

W. M. Wheeler (Cambridge, Mass.) : A középamerikai akáczfa-

jiangyákról.

R. C. PuxxETT (Cambridge, Angolország) : A Papilio Polytes

potymorphismusa.

A. H. Hamm (Oxford) : Xjaigvó rovarok és körnj^ezetük fény-

képeinek bemutatása.

A IV. szakosztály ülései, a melyeknek egyikén Jablonowski

József elnökölt, a gazdasági entomologusok élénk részvéte mellett

folytak le és mind gyakorlati kérdésekkel foglalkoztak, a mint azt a

következ tárgysorozatuk is mutatja :

D. Morris (Boscombe, Angolország) : A czukornádat és gya-

potot károsító rovarok Nyugat-Indiában.

J. Dewitz ( Aletz) : Az élettan szerej^e a kártékony rovarok

tanulmányozásában.

Jabloxowski József (Budapest) : A marokkói sáska irtása

Magj^arországon.

Jabloxowski József (Budapest) : A szlmolyok irtásáról.

A. G. L. Rogers (London) : A növényeket károsító rovarok

és gombák tanulmánj^ozásának szükségérl, mint a törvény-hozás elfel-

tételérl. Ebbl az eladásból kifolyólag a szakosztály a kártékony

rovarok és gombák nemzetközi nyilvántartásáról elfogadott egy javas-

latot, mely aztán jóváhagyás végett a bezáró összes ülés elé került.

F. V. Theobald (Wj^'e, Angolország) : A borsót károsító

levéltetvek.

S. A. FoRBEs (Nebraska) : Simulium és pelagra az észak-

amerikai Illinois-áUamban.

F. A. LowE (London) : A házi lég}^ irtásáról.

Az V. szakosztály két ülést tartott. Az egj^ik ülés alehiöke

Dr. Kertész Kálmán volt. A napirendre került kérdések e szak-

osztályban majdnem mind élénk ^átákra adtak alkahnat ; a "^iták

során ismét csak az derült ki, hogy a nomenklatúra dolgában az

entomologusok sem fognak egyhamar megegyezésre jutni.
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Elsnek Ch. Oberthür (Reimes, Francziaország) fejteg:ette nagy
szónoki készséggel a leírt rovarok ábrázolásának szükségét, de indít-

ványát, metyet e szavakban foglalt össze : „Pas de bomie figure

á Tappui d'mie description, pas de nom valable-', még sem
fogadták el.

Dr. W. Horn (Berlin) a prioritás elvének legszigorúbb alkal-

mazását és e részben minden legcsekélyebb kivétel mellzését sür-

gette, de ily értelm javaslata szintén nem nyert többséget.

Hasonló elutasításban részesült Ch. Kerremans (Brüsszel) abbeK

indítványa, hogy a fajváltozatoknak ne adjanak külön neveket, hanem
csak betkkel vagy folj^'ószámokkal jelöljék ket.

Helyesléssel találkozott azonban E. Olivier (Moiilins, Franczia-

ország óhajtása, hogy a rovarok leírásánál a diagnózisok lehetleg*

latin nyelven közöltessenek.

E szakosztály tárgyalásai között legfontosabb volt az a javas-

lat, melyet a londoni entomologiai társaság nevében G. Wheeler
(London) és G. T. Bethune Baker (Birmingham) terjesztettek el és

melyet a szakosztály el is fogadott, t. i. hogy a nomenklatúra kér-

déseinek tisztázása végett minden országban nemzeti nomenklatura-

bizottság'ök szerveztessenek, melyek aztán egy nemzetközi nomen-
klatúra-bizottságnak legyenek alárendelve.

A szakosztátyok munkálkodásának befejezése után, miközben

egy este még S. A. Neave (Ingatestone, Angolország) vetített

képekkel kísért érdekes eladását Keletafrikában tett entomologiai

utazásairól meghallgattuk, elérkeztünk a kongresszus bezáró-

üléséhez.

Ez a bezáró ülés, augusztus 9-én, két tartalmas eladással

kezddött. Az egyikben A. Seitz darmstadti tanár saját Idsérletei

alapján azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy hogyan látják a rovarok

a külvilágot ? A másik eladó, V. L. Kellog kaliforniai egyetemi

tanár, ismertette a Mallophagák elterjedését országok és gazda-

állataik szermt.

Ez után a szakosztályok javaslatai kerültek napirendre.

A IV. szakosztály indítványa a kártékony rovarok és gombák
nemzetközi nyilvántartására vonatkozott. A kongresszus az indít-

ványt elfogadta és elhatározta, hogy e kérdésnek nemzetközi rende-

zésére a Rómában székel Nemzetközi Mezgazdasági Intézetet

fogja felkérni.

Az V. szakosztály javaslata, hogy nemzetközi, illetleg nemzeti

nomenklatúra-bizottságok szerveztessenek, szintén elfogadtatott. Meg-
választattak országok szermt az egyes megbízottak, a kiknek fel-

adatuk lesz a nemzeti nomenklatúra-bizottságokat szervezni. Magyar-
ország számára Dr, Kertész Kálmán választatott meg.
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Néhány apróbb adminisztrativ ügy elintézése után na]3Írendre

került a jöv kongresszus helyének meg-választása. Két helyrl érke-

zett meghívás, ú. m. Bécsbl és Észak-Amerikából. Az amerikaiak

nj^omatékosan támogatták az amerikai meghívást. A nagy többség

mindamellett úgy vélekedett, hogy most, mikor még az entomologiai

kongresszus még egészen fiatal intézmény, még nem vohia czélszer

a kongresszussal az új-világ^ba menni ; annak elbb itthon, Európá-

ban meg kell ersödnie. A választás emiélfogva Bécsre esett, a hol

a m. nemzetközi entomologiai kongresszus HANDLmscH An'tal, az

udvari természetrajzi múzeum rének ehiöklete alatt 1915-ben fog

összeühii.

Ezzel véget értek a kongresszus tanácskozásai és Poulton

elnök teljes megelégedéssel tekinthetett vissza a kongresszus egész

lefolyására, a mikor azt meleg búcsúszavak kíséretében berekesztette.

A kongresszus tagjai, ámbár idejüket tökbnyire az üléseken

töltötték, mmdameUett találtak alkalmat arra, hogj^ Oxford nevezetes-

ségeit, jelesen a régi egyetemi épületeket, az ódon collegek beren-

dezését s a modern eg;}''etemi intézeteket megteldntsék. Maga az

egyetemi természetrajzi múzeum, a melj^ben az ülések tartattak, sok

érdekes és tanulságos látnivalót nyújtott. Különösen érdekelték az

entomologusokat a múzeum gazdag rovargyüjteménj-ei, valamint a

kongresszus számára készült különleges kiállítások, meljí^ek a múzeum
külön termeiben voltak elhelyezve. így Dr. F. A. Dixey Pierinákat,

H. Eltrixgham afrikai ^craea-fajokat, Poulton tanár és A. H. Hamm
ragadozó rovarokat és zsákmányaikat, Poulton tanár mimetikus

rovarcsoportokat áhítottak ki.

A rendezség azonkívül kellen gondoskodott a kongresszus

tagjainak társas érintkezésérl és szórakozásáról is. Egy délután

kirándulásoknak volt szentelve ; a tagok egy része Harcourt gyar-

matügyi államtitkár Xunebam birtokát, más része pedig az oxfordi

St. John's College „Bagiey AVood-' ne\^ erdejét látogatta meg.

A hivatalos lakoma az 1610-ben alapított Wadham College díszes

refektoriumában tartatott meg.

A kongresszus bezárását követ napon, csaknem valamemijáen

Tringbe utaztunk, a hol mint Rothschild AValtér vendégei amiak

gazdag zoológiai múzeumát tekintettük meg. Ez a múzeum tudva-

levleg a madarakra és lepkékre fekteti a fsútyt s ezekben igazán

gazdag. így pl. a lepkegyüjleménj'-ben csak az egy Orniilwpterar

genus 140 üveges fiókot foglal el.
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Adatok Alvincz és környéke lepkefaunájához.

Irta : Ulbrich Ede.

Korán elhúnj^t neves festmvészünk Pataky László barátom-

mal gyalíran beszélgettünk entomológ'iáról, miközben váltig állí-

totta, hogy az erdélyi rovarfauna teljesen más mint a magyarországi

és hogy ezt nekem bebizonjátsa, nj'^omban vállalkozott is részemre

Alvinczen, akkori lakhelyén, lepkéket gyjteni, metyeket én meg-

határozni és alkalmas helyen közzétenni megígértem. Fel is szerel-

tem t nyomban egy lepkehálóval, méregüveggel, gyüjtdobozzal és

megfelel memiyiség rovartvel.

Mindjárt az els év szén elhozta lei^kegyüjtése eredményét

három dobozban. A második esztendben újból hozott magával ha

jól emlékszem két dobozzal. A reá következ esztendben azonban

beszüntette a gjáijtést, mert akkor már betegeskedni kezdett, beteg-

sége azután hamar a sírba is vitte.

Ha oly korán elhunyt barátom lepidopterologiai tevékenj'ségét

csak néhány évig is folytathatta volna, Alvincz és környékének lepke-

faunáját eléggé megismerhettük volna. Már két évi gjáijtése, pedig

csak kertjében, a kertje eltti réten, valamint azt gyjtötte még ami

este szobájában a lámj^ára repült, mégis elég széji anj^agot hozott

össze daczára annak, hogy a lej^kék életviszonyait és szokásait nem
ismerte.

Kégi barátom emlékének tartozom és kötelességet vélek vele

szemben teljesíteni, ha ígéretemhez képest az általa gyjtött anyagot

ezennel közzéteszem, még ha ezen adatok az említett körülmények-

nél fogva nem is merítik ki az alvinczi lepkefaunát és tisztán csak

azt czélozzák, hogy korán elhúnj^t jeles festmvészünknek ezen a

téren való mködését is megörökítsék.

Ámbár gyjtése korántsem igazolta szegény barátomnak azon

nézetét, hogy Erdétyben egészen más lepkék rejjlnek mint Magyar-

országon : a gyjtött anj^agban mégis — mint az alábbiakból lát-

ható — elég sok az u. n. „érdekes állat".

Papilio Podalirius L., var. Zancleus Z., Machaon L.

Thais Polyxena ScmFF.

Parnassius Mnemosyne L.

Aj) rí a crataegi L.

Pieris brassicae L., rapae L., napi L., Daplidice L., var. Bellidice 0.

Euchloé cardamines L.

Lep ti dia sinapis L.

Colias Hyale L., Chrysotheme Esp., Edusa F.

Gonopteryx rhamni L.
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Pyrameis Atalanta L.. cardui L.

Vanessa lo L.. urticae L.. polychloros L., Antiopa L.

Polj'gonia c-album L.

Melitaea Cinxia L., Phoebe Kx.. Trivia Schiff., Athalia Rótt.

Argyniiis Dia L., Lathoiiia L., Xiobe var. Eris Meig.. Adippe var.

Cleodoxa 0.. Agiaja L., Paphia L., Pandora Schiff.

JNIelanargia Galathea L., ab. leucomelas Esp.. var. Procida Hbst.,

var. turcica B.

Satj'rus Semele L.. Arethusa Esp., Dryas Scop.

Pararge Megaera L., Maera L.

Aphantopns Hj^erantlins L.

Epinej)liele Jurtina L., Lycaon Rótt.

Coenonynipha Iphis Schiff., Arcania L., Pampliilns L.

Xenieobius Luciua L.

Chrysophanes Thersanioii Esp., dispar var. rutilus AVerxb.. Phlaeas

L., Dorilis HuFx.

Lycaena Árgus L., Orion Páll., Astrarche Brgstr.. Icarus Rótt.,

Hylas Esp., Bellargus Rótt., Corydou Poda, Cyllarus F., Árion L.

Carcliarodus altheae Hb.

Thanaos Tag^es L.

Protoparce convohiüi L.

Maeroglossa stellatarum L.

Hypogymna morio L.

Euproctis ehrysorrhoea L.

Arctornis iiigrum Mull.

Stilj^notia salicis L.

Lymantria dispar L.

Lasiocampa trifolii Esp.. var. medicaginis Bkh.

Saturnia j)yri Schiff.

Agrotis obscura Brahm.. c-nigriim L., tritici L., segetum Schiff.,

crassa Hb.

Ep ineuró Ili a popularis F.

Mamestra nebulosa Hlfx., brassicae L., sj^lendens Hb., oleraceaL.,

trifolii Rótt.

Dianthoecia irreguláris Hufx.

Bryophila raj)tricula Hb.

Diloba coeruleocepbala L.

Hadena secalis L.

Gortyna ochracea Hb.

Leucania turca L.

Caradriua quadripunctata F., alsines Brahm, ambigua F.

Amphipyra tragopog'Oiiis L., livida F.

Taeniocampa gothica L.
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Scopelosorua satellitia L.

Acontia lucida Hufx., luctuosa Esp.

Rivula sericealis Scop.

Emmelia trabealis Scop.

Plusia chrysitis L., gamma L.

Euclidia mi Cl., var. literata Cyr., glyphica L.

Aedia funesta Esp.

Catocala elocata Esp.

Zanclognatha tarsiplumalis Hb.

Hypaeiia proboscidalis L.

Euchloris smarag-daria F.

Nemoria pulmeutaria Gn.

Thalera lactearia L.

Acidalia trilineata Scop., ochrata Scop., rufaria Hb., herbariata F.,

inornata Hw., aversata L., immorata L., rubiginata Hufx.,

marginepiinctata Goeze, j^uuctata Scop., caricaria Reutti, im-

mutata L., flaccidaria Z., ornata Scop., var. decorata Bkh.

Rliodostrophia \ábicaria Cl.

Lythria purpuraria L., var. rotaria F.

Anaitis praeformata Hb.

Larentia fulvata Forst., ferrugata Cl., verberata Scop., frustata

Tr., galiata Hb., ílavofasciata Thbg., bilineata L., comitata L.

Tephroclj^stia oblongata Thbg.

Abraxas grossulariata L., margiuata L., var. poUutaria Hb., adustata

SCHIFF.

DeiHiiia pusaria L.

S ele ni a bilunaria Esp.

Caustoloma flavicaria Hb.

Semiotliisa notata L.

Boarmia repandata L., selenaria Hb., crepiiscularia Hb., ab. defes—

saria Frr.

Gnoplios dumetata Tr.

Ematurga atomaria L.

Phasiane clathrata L., giarearia Brahm.
EuboHa arenacearia Hb., g. ae. flavidaria Ev., mnrinaria F., ab.

cineraria Dup.

Syntomis Phegea L.

Phragmatobia fuligiiiosa L.

Diacrisia Sannio L.

Callimorpha quadripímctata Poda.
Rebelia Sappho Mill.

MeHssoblaptes bipunctanus Z.

Crambus luteellus ScmFF., perlellus Scop
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Etiella Zinkenella Tr.

Hypsopygia costalis F.

Eurrhypara luiicata L.

Scoparia ambigualis Tr.

Evergestis aenealis Schiff.

Diasemia litterata Scop.

Pyra lista sambucalis Schiff., nubilalis Hb., cespitalis Schiff.

Capua reticulana ELb.

Cacoecia strigana Hb.

Euxaiithis hamana L.

Epiblema foenella L.

Bogarászati élményeim.

Irta : Mocsáey Sándoe.i

Múltkori eladásómban 2 említettem, hogy 1872-tl fogva egész

1888-ig bezárólag" minden évben kaptam a Nemzeti Múzeumtól, több-

ször a Magyar Tudományos Akadémiától is, rovarok gyjtésére és

tanulmán3"ozására utazási segélyt. Hogy e tizenhét év alatt utamban

több furcsaság történhetett velem, azt kömiyen elképzelhetik. Szíves

engedelmökkel tehát ezekbl leszek bátor néhányát elmondani. Hogy
azonban ezeket elmesélliessem, ismét vissza kell térnem rég elmúlt

idki^e.
*

1873-ban vagyunk. Ez évben Csongrád, Békés és Bihar vár-

megyék kutatására kaptam utazási segélj^t. Szegedrl Csabára jutot-

tam. Másnap már kora reggel kimentem a rétekre rovarászul, a hon-

nan csak délután két óra körül, a júliusi hségtl kipirult arczczal

fáradtan tértem vissza a szállodába, a hol szobaleányunk azzal foga-

dott „tudom-e már mi történt nálunk ma reggel?" Mire elmondotta^

hogy a mellettem való szobában, a melytl csak egy az ajtó elé

állított szekrény választott el, kolerában hii^telen elliunyt egy bécsi

jitazó. ]SIa reggel 7 órakor egészen jókedven ment el dolgai után

és 9 óra körül kocsin jött haza, iszonyú görcsöktl kínozva s noha

rögtön orvost Im'tak hozzá, 12 óra eltt nagy kínok között már meg-

halt. „Ha akarom látni, megmutatja, mert nemsokára ehászik a ha-

lottasházba". „Nem kérek belle" — mondám. Hanem vettem vasúti

útmutatómat, megtudandó, mikor is indul a legközelebbi vonat Nagy-

1 Eladta szerz a Magyar Entomologiai Társaság 1912 december hó

21-éii tartott ülésén.

2 Hogyan lettem entomologus ? (Rovartani Lapok. XIX, 1912, p.

81—113).
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Tárad felé, mert ha már kolerában kell elpusztulnom, akkor inkább

csak Nagyváradon haljak meg, rokonaim között. Elmondá azt is,

hogy Békés-Csabán a kolera nagyon dühöng, naponkint 20 ember

is meghal. De cseberbl vederbe estem. Nagyváradon a járván}^

époly nagy mértékben szedte áldozatait, naponkint 30—40 ember is

elhalt, st egy napon 75 halott volt. Soha annyi harangozást és ha-

lálra csengetést nem hallottam a 29 templomos Nagyváradon, mint

ekkor, mert reggeli 8 órától fogva, úgyszólván egészen kés estig

zúgtak a harangok. Rokonaim körében töltött néhány nap után vissza-

tértem Pestre, hol csupán egyes szórványos esetek fordultak el, de

bizon}^ csak kevés rovarral : a gyjtés a kolera miatt ezúttal nagyon

plre esett

!

*

A következ 1874-ik év nj^arán Zemplén- és Ungmeg3"ék terü-

letén gyjtöttem. Fhadiszállásom Fels-Zemplénben, Homonnán volt,

hol csaknem három hétig laktam. Borszeszem elfogyván, a gyógy-
tárba mentem ityet vásárolni. A gyógj'^szertár tulajdonosával meg-

ismerkedve, azt monda nekem : „Mez-Laborcz vidéke igen alkalmas

hely lenne a rovarok gjaijtésére". Menjek tehát oda és szálljak meg
az ©reg szülinél, a kik örülni fognak, ha egy úriember megláto-

gatja ket s bizonj^ára nem is fognak egyhamar elengedni. Szót

iogadva neki, odautaztam ; de valami vasúti akadál}^ miatt bizony

csak kés este jutottam el Mez-Laborczra, az ország határszélére.

Megkértem egy vasúti aUvalmazottat, vezetne el az öreg orosz jjap

lakásához. Ez a rácscsal ersen elkerített verendán fogadott s ma-

gamat neki bemutatva, ama szavaimra, hogy kedves fia ajánlatára

volnék bátor szíves vendégszeretetöket pár napra igénybe venni,

ridegen azt felelte „idegen embert nem fogadok a házamnál" s azzal

megfordult, szobájába ment, engem a faképnél hagyva. Mit csináljak

most idegen helyen, hová menjek ilyen kés este ? „Kisérjen vissza,

líérem, az állomásra" s mert hallottam, hogy ott sincsen hely, a hol

meghálhatnék, megkérem az állomás fnökét, engedje meg, hogy az

éjjelt egy üres vasúti kocsiban tölthessem. Mire azt jegyezte meg

:

-„talán a gróf erdészénél lehetne egy szobát kapni ?" „Jól van, —
mondám — menjünk hát oda". Az erdésznek meglehetsen csinos,

de már régóta eladó három leánya fogadott, a kik a j)esti úr jöve-

telének nagyon megörühii látszottak, mert kis csomagomat rögtön

elvették és szobámba vezettek. Csakhamar jött édes anyjok is, azt

kérdezvén tlem „mit parancsol vacsorára". „Parancsolni, kérem, nem
parancsolok semmit, de ha valamit adhatnak, azt is köszönettel fo-

gadom". „Ha lesz szíves megvárni, míg férjem nemsokára haza jön,

úgy talán együtt vacsorálhatnánk". Bizon}^, jó órába telt, míg a férj

liaza jött s én ezalatt tisztességesen megéheztem. A leánj^ok nem
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mozdultak el melllem, százféle kérdésekkel is ostromoltak : hogy
néz ki Buda s Pest, milyenek ott az emberek, van-e sok szép leány,,

szinház, bál, másféle mulatság s Isten tudja mi ? A^égre megjött a

férj is, vacsorálni mentünk. Eladtak mindent, a mi házuknál volt.

Rántott csirkét salátával, túrót, vajat, jó bort s bizony már jó éjfél

felé járt az id, midn aludni siettünk. Meglehetsen fáradt és tör-

dött voltam, de még sem birtam elaludni, mert a kiéhezett poloskák

száz helyen is csíptek ; hiába feküdtem a divánra is, ott sem lehe-

tett njaigtom. Felöltöztem tehát s egj széken ülve, szivarozva vártanr

a reggelt. Öt órakor aztán elhagytam a szobát és szétnéztem kissé

a környéken. Hét óra után haza mentem. A család már reggelivel

várt s én nem akarván ket megsérteni, azt mondám nekik „szét-

nézve a körnj^éken, úgy találom, hogy ezek a sr erdk nem alkal-

masak az olyan rovarok gyjtésére, a milyeneket én keresek s mivel

inár csak néhány napom van szabadságomból hátra, még ma reggel

visszamegyek Homonnára s holnapután Pestre". Egyben kérdeztem

„mivel tartozom?" „Semmivel, mondák, mert gróf Andrássy Gyula
vendége volt". Kora távozásomat mindnj'^ájan nagyon sajnálták, de

különösen a leám^ok, mert liiszen én is voltam valaha fiatalember

!

Visszatérve Homonnára, a járási orvos azt az ajánlatot tette,,

menjünk fel a Vihorlátra, Zemplén megye legmagasabb hegyére,

is velem jön. Szekeret fogadva, másnap délután útra keltünlí, hogy^

a hegy lábánál fekv faluban, az orosz papnál meghálva, másnap
korán reggel a hegyre mehessünk. Utuiik egy meredek vízmosáson

vezetett keresztül s nem hogy a szekerén ülhettünk volna, hanem a

sárban még nekünk kellett azt hátulról vagy másfél órán át tarta-

nunk, hogy vissza ne csuszszék és visszajövetkör meg ne szaladjon.

Ily módon a drága szekér csak terhünkre volt.

A fiatal orosz pap szívesen fogadott bennünket és másnap reg-

gel a hegja^e is elkísért, a mely utat most már gyalog kellett meg-
tennünk. Itt aztán egy olyan jelenségnek voltam szemtanuja, a milyet

még elképzelni sem mertem. A hegytetn mintegy 10—12 darab

magasszárú virág díszlett, a melj^en annjd volt a különféle rendd

rovar, hogy két-három csapásra hálóm csaknem tele lett, a mikbl
aztán tetszésem szerint válogathattam. Alig egy jó negyed óra múlva

az említett virágok ismét megteltek rovarokkal s én sok érdekes

állatot hozhattam magammal. Hasonlót beszélt el nekem Dr. Sghmie-

DEKNECHT, midu néhány évvel ezeltt meglátogatott. ilyen jelen-

séget Szyriában, Jericho mellett tapasztalt. Az utak szélén virágzá

egyes növényeken annyi mindenféle rovar volt, hogy egy csapásra,

hálója csaknem tele lett a legérdekesebb, legszebb fajokkal.

1878-ban Temesmegyében, Jaszenova és Grebenácz, most Gere-
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bencz, körül rovarásztam és sok érdekes állatot g-yüjtöttem. Eg-y

alkalommal Grebeiiácz falutól jó messze elmentem, mert egy kis pa-

tak partján egy magas szárú növénj-en. a Kaukázusban és Alg-irban

is él érdekes méhtélét, az Antliidium pubescens-i találtam, mely ott a

Stachys germanica ne^' virág'on meglehets számú jjéldáuyban röp-

ködött, midn egj'^szer csak azt veszem észre, hog}^ körülöttem 4—5
gyerek is hám-^ja a czigánykereket és krajczárokat kéreget. A nálam

lev néhány krajczárt nekik adván, oda jött két marczona kinézés

czigány és egy asszony is, kik tlem szintén pénzt kértek. Midn
mondám, hogy már nincsen több pénzem, mert mind odaadfam a

gyermekeknek, neki estek a zsebeimnek s azt kikutatni kezdették.

A nálam volt mintegy két forintot erszakkal elvették, szivartárezá-

mat kiürítették s kis ezüst órámat is akarták, de a mit j)ersze nem
engedtem, amiyival is inkább, mert nem messze az országúttól szerb

parasztokat láttam közeledni, a mit a czigányok is észrevéve, odébb

állottak s ^dsszamentek a közelben tanj^ázó karavánhoz.

Jaszenöváról Orsovára és imien ]Síehádiára, jobban mondva

Herkulesfürdre utaztam. Itt egy hétig voltam az erdésznél meg-

szállva, benn a fürdben nem kapván szobát. De ez egész id alatt

csaknem folyton esett, a növényzet meg sem száradt, ugy hogy

egyetlenegy rovart sem gyjthettem. Visszatértém tehát Báziásra,

ama szándékkal, hogy majd itt fogok gyjteni. A hajó kés este

érkezett meg. A vendéglsnél lev egyetlen vendégszoba elfoglalva

levén, a korcsmárosnál szálltam meg. Midn vacsoráltam, hozzám

jött a korcsmáros ama kéréssel, engedném meg, hogy egy Belgrádba

utazó, beteges öreg úr is az én szobámban alhassék, mert hiszen a

szobában úgyis két ágy van. Beleegj^ezve, midn aludni tértem, az

én lakótársam hirtelen meggyújtotta gyertyáját s az éjjeli szekrén;\Te

tett vastag aranylánczát és óráját, valamint pénztárczáját sietve a

párnája alá rejtette. Lefeküdve, csakhamar észrevettem, hogy Mez-
Laborczot fogtam, a poloskák itt is, ott is csípnek. A'alahányszor

megmozdultam, az én öreg szerbem nndannyiszor ágyában felült s

meggyújtotta a gj^ertyáját. A szerben kivül más nyelvet nem értvén,

hiába igyekeztem neki kézzel is mutogatni, hogj^ ne féljen tlem!

De hiába I így ment ez egy darabig. Gondolám magamban, ez az

öreg azt hiszi, hogy Szerbiában van, csupa rabló népség között.

Felöltöztem tehát és kimentem az erkélyre, szivarozva várva a reg-

gelt, egyben megköszöntem házigazdánmak a kellemes szobát és a

kedves vendéget. Innen aztán vasúton Temesvárra utaztam s ennek

a kömj^ékén gyjtöttem.

1880-ban ismét Dél-Magyarországon voltam, a honnan Szla-

vóniába mentem. Eszékrl Dáljára jutottam, a hol már a múlt éviben

is sok érdekes rovart gyjtöttem. A Dunapart közelében lev
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korcsmában megszállva, egy vasárnap délután elnéztem a népet,

midn a korcsma tág-as udvarán jóked^áien tánczolt, mulatott. Más-
nap kora regg"el az öreg korcsmáros fiatal leám^kája azzal a kérdés-

sel kopogtatott szobám ajtaján, hogy „az éjszaka nem történt-e

valami bajom?" „Semmi" — mondám. Elbeszélte aztán, hogy ket
az éjjel bekormozott arczú rablók kirabolták, elvitték a papának
47 forintját, a mit vasárnap bevett s ket a lakásba bezárván, meg-
itták a pinczében lev bort és sört s a pálinkát eMtték. az abla-

kon át mászott most ki. s azért jött, togy megtudja, nincsen-e

valami bajom ? A rablók engem nem mertek megtámadni, noha

szobám az udvaron a korcsmától meglehetsen távol volt, attól tartva,

hogy fegyverem van
;
jDedig' egyetlen védeszközöm összes kirándu-

lásaimban és utániban csupán egy vasasnyel és vég bot volt, ez

is inkább a kutj^ák, mint a rossz emberek ellen. Természetes aztán-

hogy tovább itt sem maradtam, s délután a legközelebbi hajóval

Yukovárra mentem.

1881-ben voltam elször Erdélyben s a következ évben is oda

utaztam. Segesvárott a várostól nem messze, az országúttól jobbra,

a dombtetn egy emlék áll, melj^et az osztrák katonatisztek álKtottak

a Segesvár mellett elesett Skariatin orosz tábornoknak, Idt némelyek

szerint Bem ágj^úgolyóval ltt le, midn szekérrel az országúton

közeledett ; újabb vélemény szerint jDedig egy honvéd gotyója terí-

tett le. A dombot körülvev réten, nem messze a honvédsíroktól, a

hol talán PETÖFi-nk is alussza örök álmait, sok wág díszlett, s így
itt számos jó állatot gyjthettem. Az emlék egy nyugvó oroszlán,

talapzata pedig terméskbl lévén, többféle méhfajnak, fleg Osmm-knak
szolgált fészkelési helyül. Ez érdekes kis állatok életmódját figj^elve,

huzamosabb ideig idztem az emlék körül. E körülmény figyelmessé

tette a nem messze épített kis házban lakó s az emlék rizetére oda

rendelt béna katonát.

^íásnap reggel ismét oda mentem gyjteni, midn egyszer

csak azt veszem észre, hogy mellettem két csendr áll, kik azt kér-

dezték tlem „mit keresek az emlék körül, már tegnap is itt volt s

mit akar az emlékkel?'' „Senunit, mondám, rovarokat gyjtök a

Magj^ar Nemzeti Múzeum részére s azt nézem, hogyan fészkehiek a

talapzatban e kedves kis állatok-', megmutat\-a nekik a már gj'üjtöt-

teket. „Jól van, jól, monda az rmester, de hát kicsoda Ön s álh-

tását mivel tudja igazohii ?" Más igazolványom nem lévén, meg-
mutattam nekik vasúti szabadj egj^emet. Nézték, nézték, de nem értet-

ték, mert szászok lévén, a magyar nj'-elvet nem bírták. „Menjünk a

csendrségre" — monda. S azzal szépen körülfogva, kisértek mint-

egy jó 200 lépésnjáre, le egész az országútig. Ezalatt is igyekeztem
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ket kapaczitáliii. liogy nekem az emlék iránt rossz szándékom nin-

csen, s ha nem hisznek nekem, hát kutassák ki a zsebeimet. Az r-
mester ersen reám nézve, gondola, hogy talán még-is csak becsü-

letes emberrel van dolguk, s monda ^nem viszem be Önt, de meg-

tiltom, hogy még egyszer az emlék közelébe jöjjön".

1884-ben jártam elször a ]\íagas-Tátra vidékein Dr. Karl Já-

xos koUégám tanácsára Poprádon a Husz-]3arkban szálltam meg,

mert kés este érkezvén meg a vasúton. 0-Táti'afüredre kimemii már
nem lehetett. Velem együtt jött három berlini orvos is. A Husz-

parkban ekkor még csak egy svájczi stilben épült egj^emeletes ház,

a túiüsta-lak állott, meh^iek alsó része fürdszobáknak volt beren-

dezve s csak az emeleten volt néhány vendégszoba. Ezek egy részét

is a pesti evangehkus iskolák, többnj-ire szepességi születés ntlen

tanárai foglalták el, kik rendesen itt nyaraltak. Üres szoba nem le-

vén, szmtén a Húsz DÁvro tulajdonát képez sörfzdében szállásol-

tak el tehát bennünket, hol szintén volt az emeleten néhány vendég-

szoba. Alvásról azonban szó sem lehetett, mert a juhusi iszomní h-
séget és a malátaszagot kiálhn nem birtuk s igy le sem feküdtünk,,

hanem az erkélyen beszélgetnie vártuk a reggelt. Alig- múlt el hat

óra, már ott állott a parkban két bérkocsi, melyeket felfogadva, az

ekkor még' egyedül álló -Tátrafüredre hajtottunk. A jó lovakkal

ahg hároDinegyed óra múlva már fenn voltunk a fürdben. A ki-

alkudott 5 forintot kocsinként a porosz orvosok megfizeüii nem akar-

ták s ezt az összeget ilyen rövid útért zsarolásnak minsítették

akkor, midn náluk tiz márkáért kocsit egész najjra lehet kapni.

Xem is fizettek többet három forintnál.

Ó-Tátrafüred eklí:or még nagyon nyomorúságos áUaj)0tban volt.

Csupa régi, rosszul épített épületekbl állott, de azért a szobák már

mind elfoglalva voltak s így mi tisztességes lakás nélkül maradtunk.

A poroszok még aznap el is utaztak Kézsmárkra, mert a három hét

eltt megrendelt s nekik fentartott szoba olyan fekvés volt, hogy a

beime való lakáshoz, mint a poroszok haragosan megjegj'ezték, igazi

doktororr kellett. Ezt az igazgatónak meg is mondották. Xem jobb,

st talán még rosszabb volt a nekem kinált lakás is, melyet midn
látni akartam s az ig'azgató iámdtotta a régi, rozzant s nedves fürd-

házban lev szobát, benne egy pár lengyel hazafit i^iUantottam meg
néhány gyermekkel, hol a szülk, teljes jDongyolában, a gyermek-

fejek mezején éppen rovarászattal. hemipterologiával foglalkoztak.

^Xem kérek a szobából" — mondám, hanem ebéd után visszamen-

tem a kocsimhoz, hogy Poprádra visszatérjek, ama szándékkal, ha

a parkban még most sem lemie szoba, akkor a városban fogok ke-

resni ilvent. Erre sarkalt ama körülménv is. hoo'v a ]\íaffas-Táti'a
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fölött félelmetes felhket láttam gyülekezni, a melyek kocsisom sze-

rint is nagy s valószínleg több napig- tartó eszéseknek a hírnökei.

Alig" is értem be Poprádra, már javában szakadt az es s aztán

csaknem egy egész álló hétig többnyire esett.

Visszatértem után este a parkban lev kis vendéglbe vacso-

rálni menve, itt találtam a budapesti evangehkus iskolák két tanárát,

kiket már ismertem : Lux EoÉ-t és Scholz Lajos-í. Asztalukhoz ülve

a pesti dolgokról beszélgettihik, midn bejött az öreg Husz-házaspár,

engedelmet kérve, hogy k is mellénk telepedhessenek. Beszélgeté-

sünlt további folyamán a kedélyes Lux Ede azt találta mondani az

öreg úrnak „miért mindig s most is olyan szomorú ; azzal a nagy

csapással meg kell békülniök, mert hiszen azon segíteni úgysem
lehet már s a folytonos bánkódás csak egészségidet ássa alá." ]\Iire

az öreg Húsz azt felelte : „Ön mint ntlen ember nem tudja és nem
is tudhatja, min érzés az, ha a szül gyermekét elveszti. Nem tud-

hatja tehát, hogy milj^en nagy lehet a mi fájdalmunk is, kik annyi

kedves gyermeket temettünk el. Egész életünkben fáradtunk, taka-

rékoskodtunk, szép vagyont szereztünlí s most voltaképen az sincsen,

kire vagyonunkat hagyhatnók. Ezért az én öregemmel elhatároztuk,

hogy ha már gyermekeink nincsenek, gyermekeinkül fogadjuk az

egész emberiséget : legközelebb már a parkban házakat építünk,

hogy a pesti tanárok és tisztviselk nálunk olcsó pénzen kellemesen

nyaralhassanak.-' Mire mi az öreggel és nejével egjet kocczintva,

rámondottuk az „amen"-t, a mi tudvalevleg zsidó szó s annyit tesz

„úgy legyen".

Ezek bvebb megértésére szolgáljanak a következ sorok : Az
öreg Husz-házaspárnak összesen nyolcz gj^ermeke volt. Ezek közül

hetet még egészen kis korukban vesztettek el s csupán egy leány-

kájuk, SziDi, érte el életének 17-ik évét. E kedves és szép leány

volt tehát minden örömük, reményük, öreg najDJaikban majdan

ápolójuk, vigaszuk. Az 1873-ild bécsi világkiállításra felvitték, hogy

lássa Budapestet, Bécset. A honnan hazatérve, a kedves gyermek

magával hozta a kolerát, hazaérkezésük napjának éjjelén iszonyú

kínok között megbetegedett. s reggeli három órára már halott volt.

Ez utolsó gyermekülviiek a halála a szülket is nagybeteggé tette,

de a meljdíl lassankint kilábalván, még tizenegy év után sem tud-

ták ehelejteni ez ket olyan váratlanul ért iszonjai csapást.

Az öreg házaspár elttünlv tett igéretét derekasan beváltotta,

mert midn a következ évben, 1885-ben, juhus havában ismét a

Tátra vidékén gjáijtöttem, a Husz-parkban a megnagyobbított Turista-

lakon kívül már két teljesen berendezett nagy új épület állott. Meg-

nagyobbodott az étterem is. A jó koszt és az olcsó árak a Husz-

I^arkot csakhamar híressé, keresetté tették, mit a tulajdonosok lát-
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váll. folytatták az építkezést, úgy liog-}^ midn a következ évben,

tehát 1886-ban Alsó-Tátrafiiredre menet Poprádon megszálltam, már

hat nagy épület állott a parkban s volt kávéház és czukrászda is.

E kedves hely akkor már amiyira látogatott volt, hogy számos csalá-

don kívül, Idk ott nyaraltak, megszálló helye lett a tátrai turisták-

nak, kik a park eltt álló kocsikon innen tették meg kirándulásaikat

a vidékre s estére visszatérve, 400—^^500 vendéget is lehetett látni a

vendéglben, Mk mindnyájan ott háltak. Hogy olcsó árai mellett is

a parkban mennyi utas fordulhatott meg ez évben, mutatja az, hogj"

a két hónap tiszta jövedelme már 17 ezer formt volt. mint ezt én

hiteles hehi'l megtudtam.

A Magas-Tátra rovarfaunájának a meggyüjtése lévén feladatom,

huzamos ideig laktam Alsó-Táti\afiireden, honnan hazatérben, juhus

vég'e felé, pár najDig ismét a poprádi Husz-parknak' a vendége vol-

tam. Megérkezésem után másnap reg'gel rovarászul kimentem a

közel fekv Gánócz-fürdbe, a hol érdekes növénjd és állati kö-^üle-

teket lehetett találni s e végbl akkor ott tartózkodtak Dr. Staub

Mór tanár és Dr. Szoxtagh Tamás, jelenleg a Földtani Litézet aligaz-

gatója, a palaeontologia jeles mveli. Estefelé Poprádra visszatérend,

a nevezett urak ajánlkoztak, hogy haza kisérnek. Megérkezve a

parkba, meghívtam ket vendégeimül. ]Midn az étterembe bemeniii

akartunk, szembe jött velem a ház úrnje, az öreg Husz-né, a ki

engem meglátva, örömét fejezte ki a felett, hogy ismét eljöttem,

egj^ben kérdezé ..tanár úr, szereti-e még a pisztrángot". „Óhl igen"

— mondám". „Legyenek tehát ma este az én vendégeim". A már
zsúfolásig megtelt vendéglben csak nagynehezen kaptunk helyet,

nemsokára jött a felszolgáló leány, egy nagy tál pisztránggal, egy

másik tálban pedig rákot s italul egy nagy üveg finom szekszárdi

vörösbort hozott, azzal az izenettel, hogy a háziasszony jó étvágyat

Mván s a bort igj'uk meg az egészségükre.

A háziaknak ii^ányomban e nem várt szives figyelme, asztalunk

környékén valóságos lázadást, forrongást idézett el. A felszolgáló

leányt s az egyetlen férfi fizetpinczért szemrehányással ülették,

hogy k már elbb kértek pisztrángot s nem kaphattak, mert
— múlt mondák — inncsen. S ime ezek az urak, kik sokkal késbb
jöttek, egy egész tállal kaptak és hozzá még rákot is ! „Kedves
barátaim — mondám — itt már teimi kell valamit, hog\" a lázongó

kedélyeket lecsillai3Íthassuk". Ezzel székemre felállva, ers hangon
csendet kértem s kivágtam egy meglehetsen csüios dikcziót, a

melyhez segítségemül jött a finom szekszárdi is ! Elmondám, hogy a

vendégek egy része zokon vette, hogy mi a háziasszony különös
szívességébl pisztránghoz és rákhoz jutottunk. Ezeket nekünk elbb,
még akkor felajánlotta, midn miket vendégeiül meghívott. Egvben
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elmeséltem e ked\-es park alapításának a történetét, éltetve azok
lelkes megalapítóit. Lett erre éljenzés ! Ekkor jött be a terembe az

öreg Húsz bácsi s egyenesen hozzánlr jve, megköszöntül^ neki s

kedves nejének e nem várt szíves figyelmet. Staub és Szontagh az

öreg urat erre vállaikra emelték, végig vitték a termen sznni nem
akaró éljenzés között, mit az ünnepelt könnj'-es szemekkel, hálásan

köszönt meg.

E fényes és lelkes ováczió után az öreg úr már nem sokáig

élt, mert a következ évben, 1887-ben, is szeretett gyermekeihez
tért. Az asszon}" is betegeskedni kezdett s e miatt eladta a parkot

jMate.Hva Vilmos vendéglsnek, mintha érezte vohia, hogy férjét a

sírba nemsokára is követi, a mi egy év multán, 1888-ban be -is

következett.

A j)arkon kívül a házaspár emlékét több nemes alapítvány rzi.

k adtak egy meglehetsen nagy telket a Kárpáti Múzeumnak s az

épület felépítésére eg3^szersmindenkorra 5000 forintot, a park jöve-

delmének egy részét szmtén e czéka ajánlván fel. A poprádi

evangehkus egyháznak is 30.000 forint hagj^ományt juttattak, míg a

vagyon többi részét a rokonok örökölték.

Az új tulajdonos, a hirtelen való meggazdagodásnak a vágyá-

tól ösztönözve, azzal kezdette, hogy az eddigi csaknem mesésen

olcsó árakat magasra emelte, alvkor, midn már a Tátra Tádékén az

eddigi lakáshiányról többé szó sem lehetett, miáltal a park rohamos

hanyatlását idézte el. Az inkább csak szanatórium jelleg Új-Tátra-

füreden Mvül már kiépült Alsó-Tátrafüred is. 0-Tátrafüred is kezdé

levetni régi, elavult köntösét, a régi rozzant épületek hetyett újak,

nagy szállodák emelkedtek. Keresett hel}^ lett a Csórható, Barlang-

hget és Lucsivna-fürd is. Felépültek : Matlárháza, Tátraháza, Feny-
háza, a Weszter-szálló, Tátra-Széplak, Tátra-Lonmicz, Iglófüred, st
magánál a vasútnál a Tátra- és Nemzeti-szálló is. Ezek lettek aztán

& pár év eltt hires és keresett Husz-parknak csakhamar a megöli,

annjára, hogy midn 1904-ben hitvesemmel a Tátrán megfordultunk

s a Tátra-szállóban lala^a, egy délután megmutattam neki a vasúttól

iiem messze fekv Husz-parkot, azt csaknem üresen találtuk, alig

ii^^aralván abban néhánj^ család s a megszálló turistáknak a nj^oma

sem volt. Igaz ugyan, hogy a kiáradt Poprád folyó vize a parkot

néhány nappal elbb elöntötte, nagy kárt téve abban s a növény-

zetben s talán ez is egyik oka lehetett annak, h.ogy azt annyira

lakatlamiak, néptelemiek találtuk.

Így tartott a hanyatlás éveken át, míg most két éve a tulaja

donos elhalálozván, özvegj^e eladta a i^arkot a Poprádi Részvény-

társaságnak, melj" megfeszített ervel és tetemes anyagi áldozattal

arra törekszik, hogy a j)ark régi hírnevét és látogatottságát lehet-
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leg olcsó áraival visszaállítsa. Új épületeket is emeltek, úgy hogy ez

évben már 65 teljesen berendezett szoba állott a vendégek befoga-

dására készen, a metyek, daczára a rendkívül hideg nyárnak, jobbára

már elfoglaltak is voltak, részint az ott nj^araló családok, részint a

turisták által. Ezek után tehát nem lehetetlen többé, hogy az egykor

hírneves Husz-park elbbi fénj^ét és látogatottságát csakhamar \-issza-

nyeri és ismét kellemes és olcsón nj-araló helye lesz, alajíítóinak

óhaja szerint, a pesti tanároknak és tisztviselloiek, amiál is inlvább,

mert a vasutak Idépültével ersen megnagyobbodott a forgalom is s

a Husz-park mint központ a turistáknak mindig igen alkalmas meg-

szálló helynek kínálkozik.

Azok közül, kik e park alapításának tanúi voltak, már egj^edül

csak én vagyok életben. Régebben elhalt Lux Ede s két év eltt

ScHOLz Lajos is s így reám maradt a kedves kötelezettség amiak

történetét megírni, a jövnek megörökíteni.

A Kárpáti ]SIúzeum eltt nemsokára egy obehszket fognak föl-

álhtani alapítójának, a nemes emberbarátnak, Húsz DÁvio-nak relief-

arczképével, melynek a talapzatára leteend babérkoszorúkhoz jelen

emléksorainnnal én is kívántam egy szerény levélkét elkészíteni.

Magyarország Buprestidái.

Irta : Csíki Eexö.

18. neQi: Coraebus Castelnau & Gory,

A fej domborá, a szemek nagyok, az eltört érintik, a tapoga-

tók rövidek és szélesek, a csápok a negyedik vagy ötödik íztl

kezdve fürészesek. Az eltör háta harántos, oldalszegélj'-e egyszer,.

tövén kétoldalt öblös, a paizsocska felé karéjszeren kiálló. A pai-

zsocska harántos és rö^dd. csúcsa hirtelen hegyesed, felülete sima,

harántborda vsugy barázda nélküh. A szárnyfedk hosszúkás tojás-

formák, kissé hasasán domborúak, közej)ük mögött többnyire Idszé-

lesedettek, szegétyük a cs ácson finoman fogacskázott vagy s.'ma..

A mellt egyes fajokon áhadzóval ellátott, másoknál egyenesen le-

metszett, gyengén öblös vagy méhben kimetszett. A hátsó lábfej els

íze rövid, ritkán oh^an hosszú mint a következ két íz együttvéve.

A has els két lemeze • összentt, az utolsó hátul kerekített.

Ebbl a nembl, meh^ Európán Idvül Ázsiában és Afrikában

iLásd: Rovartani Lapok. XVI, 1909, p. 161—184; XVII, 1910, p.

17—22; XVIII, 1911, p. 161—171; XIX, 1912, p. 135—137.
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honos, eddig mintegy 160 fajt ismerünk, melyek leginkább a forró

földöv lakói. Faunánkban a nemet 10 faj képviseli.

A fajok eg^áke, a Goroebus fnsciatus Vill. {bifasciatus Oliv.),

mint a tölgyesek kártevje, pusztításai révén liazánlüból is eléggé

ismeretes.

1

1. Az eltör hátának oldalszegélye finoman csipkézett, töve a

szárnyfedk közepe eltt mélyen öblös. — 1. alnem

:

Coroehus s. str 2

— Az eltör hátának oldalszegélj^e sírna, nem csipkézett, töve

közvetlenül a paizsocska mellett mélyen öblös és a paizsocska

eltt többnyire négyszögletes karéj alakjában kihúzott. —
2. alnem : 3Ieliboeus Deyr 5

2. Az eltör hátának töve eltt nincsen bemélj^edés, oldalt

pedig nincsen hajlott redcske. Aranyos-zöld, kékes-zöld

vagy kék, a szárnj^fedk utolsó harmada sötétkék, ezt két

zegzugos világos-zöld harántcsík járja keresztül, egy harma-

dik ilyen világos-zöld harántcsík pedig a sötétkék mezt
elül a szárnyfedk közepe felé határolja. A világos-zöld csí-

kok helyén a szárnyfedk ersebben pontozottak és szürkés

szrökkel fedettek. Hossza 12-5—16 mm. — Elfordul Európa

déli felében és Tuniszban, nálunk a tölgyesek ellensége.

Termhelyei : Budapest, Péczel, Isaszeg, Bogács, Veresmart,

Bakta, Markaz, Fels-Tárkány, Felnémet, Gyöngyös, Do-

moszló, Verpelét, Szomolya, Bükkhegység, Mátra, {bifasciaíus

Oliv., fiorentimis Hbst.) 1. fnsciatus Villers.

— Az eltör hátának töve eltt kétoldalt bemélj^edés és az

oldalszél meUett elrefelé elenyész hajlott redcske van . 3

3. A szánwfedket harántos szrcsíkok díszítik, csúcsuk fino-

man fogacskázott 4

— A szárnyfedk egyszín, többnyire sötétebb érczfény réz-

színek vagy zöldesek, szrcsíkok nélkül, csúcsuk szegélye

sima, nem fogacskázott. Hossza 3-6—7 mm. — Elfordul

Európa déh felében, Algírban, Kis-Ázsiában, a Kaukázusban

és Ázsia nyugati részében ; nálunk elterjedt és helyenként

közönséges, {lampaanae Bon., melallicus Cast. & Gory, se-

pulchralis F., aenujiaosas Latr., pruitiosus Ktisr., subfasciahis

KüST., elalus auct.) 4. sinuatns Creutz.

1 Lásd : Rovartani Lapok. 11, 188."), p. 23-2 - 2.'53 ; Erdészeti Lapok.

1885, p. 1188—1197 és 1888, p. 568; Természettudományi KüzlönJ^ 1886;

p, 263 ; A m. kir. Rovartani Állomás Közleményei. I, 5, 1891, p. 23—21 és

I, 12, 1896, p. 5.:— 57.
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4. A paizsocska sima és fényl. Az eltör hátának hátsó szög-

letei mellett lév Idemelked redcske elre és hátrafelé el-

enj'ész. A szárnyfedk varratja elrefelé a közepük elttig-

kiemeUíed. Erczfémái rézszm vagy zöldes, a szárnyfedk

érczfény feketések, hátul kékes-feketék, közepük eltt né-

hány fehéres szrfolttal, közepük mögött három keskeny

ersen zegzugos fehér szrcsíkkal. Hossza 11— 14 mm. —
Elfordul Európa déh felében, nálunk ritka : Péczel, Isaszeg^

Debreczen, Pécs, K.-Kálna, Carlopago. {pruni Paxz., qiiadri-

fasciaius Rossi). 2. undatus Fabr.

— A jDaizsocska srn pontozott és fénytelen. Az eltör hátá-

nak kiemelked redcskéje csak elrefelé elenj^ész, hátul

majdnem a hátsó szögletekig terjed. A szárnyfedk varratja

hátul g3^engén kiemelked. Fekete, többé-kevésbé érczfénj^,

a szárn3"fedk sokszor kékesen fénylk, utóbbiak pikkely-

szerén ránczoltak és rövid fehér szrözetbl álló zegzugos

harántcslkokkal díszítettek. Hossza 7— 10"5 mm. — Elfordul

Algírban, Európa déli felében, Kis-Azsiában, a Kaukázus-

ban ; nálunk elterjedt és nem ritka, {nehulosus Scop.)

3. riibi Lixx.

5. A mellt elül méhben kimetszett .......... 6

— A mellt elül egyenesen lemetszett, alig ölilös 9

6. A homlokon többé-kevésbé jól kifejldött barázda van ... 7

— A homlok sima, barázda nélküU. A domború fej és a pú-

posán kiemelked eltör vörös- vagy zöldes bronzszín, a

szárnyfedk érczfény feketék. Az eltör hátának töve eltt

kétoldalt bemélj^edéssel. Hossza 3—4"5 mm. — Elfordul

Algírban, Európa déli felében, Kis-Azsíában és a S^'rdarja

\ddékén ; hazánkban a következ helyeken gyjtötték : Pé-

czel, Isaszeg, Kalocsa, Hajós, Pécs, Putnok, Szent-Erzsébet,

Báziás, Jeselnicza, Bogsánbánya, A'rdnik. (fulgidicollis Luc.)

8. aeneicollis YmLERS.

7. Az eltör háta szemcsézett, a szemcsék között ránczoltan

reczézett 8
— Az eltör háta nem szemcsézett, hanem a középvonal mind-

két oldalán függleges és meg nem szakított, oldalt rézsútos

és elül ^ázszintes ránczok futják át. Bronzszín, kevéssé ,

fényl, teste rövid, zömök és ersen domború. Hossza 5 mm.
— Elfordul Herczegovinában (Stolac). 7. sculpticolUs Ab.

8. Az eltör h'átának oldalszegélye (oldalról nézve) kétszeresen

hullámos, mert nemcsak a hátsó szögletek eltt az utolsó

negj^edben ersen öblös, hanem az elüls szögletek eltt is

gj^engén öblös. Az utolsó haslemezt a csúcson sr szr-
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koszorú szegélyezi. Bibor-, réz- vagy aranyos-vörös, ritkáb-

ban zöldes szín. Hossza 6-5— 7 mm. — Elfordul a Balkán-

félszigeten és Kis-Ázsiában, nálunk Budapesten és Dalmá-
cziában. {purpureus Cast. & Gory). 5. episcopalis Mannh.

— Az eltör hátának oldalszegélye (oldalról nézve) az elüls
szögletektl egyenes vonalban halad hátrafelé és csak az

utolsó negyedben, a hátsó szögletek eltt képez egy ers
görbületet. Az utolsó haslemez csúcsán szrkoszorú nélkül.

Erczfény zöld, ritkábban kissé rézfény, a finom fehér sz-
rözettl ólomszer fénynj^el. Hossza 4 — 5"5 mm. — Elfordul
Európa déli felében és a Kaukázusban ; Magyarországon
(Nagyvárad) ritka, a Tengermelléken (Növi, Zengg) közön-

séges. .(Coí;ío//ü Villa, cylindraceiis Cast. & Gory).

6. graniinis Panz.

9. Az eltör hátának hátsó szögletei derékszögek, oldalszéle

ezek eltt egyenes. A homlok széles, a homlokbarázda mé-
lyebb és szélesebb. Aranyos-zöld, zöldes-kék vagy sötétebb

kék, gyakran ibolj^'ás fénynyel. Hossza 4—8 mm. — El-
fordul Dél-Európában, Algírban, Kis-Ázsiában, a Kaukázus-
ban és a Syrdarja vidékén különféle bogáncson. Magyar-
országi termhelyei : Mezkovácsháza, Jeselnicza, Herkules-

fürd. i (coeruleus Hbst., granulaíus Cast. & Gory, chahjbaeus

KüST.) 9. amethystinus Oliv.

— Az eltör hátának hátsó szögletei oldalt hegyesen kiállók,

oldalszéle ezek eltt öblös. A homlok keskeny, a homlok-

barázda sekély és keskeny. Zöldes-kék vagy kék, alul több-

nyire sötétebb szín. Hossza 4—6 mm. — Elfordul Dél-

EurójDában, Algírban, Kis-Ázsiában, Szíriában, a Kaukázus-

ban, Transzkáspiában és a Syrdarja vidékén, nálunk Her-

kulesfürdn. 10. violaceus Kiesw.

Adatok Magyarország bogárfaunájához.

Irta : Csíki Ern.

I.

A magyar bogárfauna az utolsó pótlékok megjelenése, tehát

mintegy egy év leforgása óta tetemesen gyarapodott. Az irodalomban

szerte megjelent adatokon kívül, különösen Petri erdélyi bogár-

katalogusa tartalmazott sok új adatot. Az adatok közül ugyan nem

1 Valószínleg ezek az adatok is a C. violaceiis-ra vonatkoznak ; a

Nemzeti Múzeumban ezen helyekrl való példányok nincsenek és így a

meghatározás helyességét nem ellenrizhettem.
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eoy nem fog hel^^esnek bizonyulni, a mi kLÜönösen a Carabus can-

cellatus újabban leírt számtalan változatára vonatkozik, itt sokat vét-

keztek a külföldi szerzk, a kik egyes jDélclánj^okra alapítják fajtái-

kat. Ennek a kérdésnek a tisztázása csak a t3'-pusok megvizsgálása

és gazdag anyag tanulmányozása alapján lesz lehetséges.

Faunánkat a következ fajok és változatok gyarapítják

:

Oicindelidae.

CicÁndela süvicola Latr. & De.j. ab. inirica Schulz — Tátra-Lomnicz.

— caiiipestris L. ab. Beuiiiun Öchulz — Magyarország.

— — ab. iirolensis Schulz — Magyarország.

— — ab. jjseudopalastris Schulz — Nyitra vm.

— Innulaia F. ab. dalmalhia Schulz — Fert-tó.

Carahidae.

Carabus violacens L. var. macihntus PLxm — Segesvár, Bisztra.

— — ab. pygmaeiis Petri — Segesvár.

— Creiilzeri F. var. humilís Bernau — A'elebit, Tuhovic.

— — var. longelUpiicus Berxau — Velebit.

— — var. Depolianus Bernau — Risnjak, Medvedove vrate.

— cancellatns III.^ var. incepius Kolbe "— Magyarország észak-

- nyugati része és Erdeije.

— — var. ialricus Kolbe — Tátra.

— — var. electus Kolbe — Tátra.

— — var. adeptus Kolbe — Nagy-Alföld : Budapest, Temesvár.

— —

•

var. Naítereri (Dahl i. 1.) Kolbe — Temesvár.

— — var. infernalis Kolbe — Magyarország.

— — var. cnrpathicus Kolbe — Szinevér.

— — var. fraternus Kolbe — Mag3''arország.

— — var. assidiius Kolbe — Kerczesora.

— — var. strictus Kolbe — Magyarország észak-keleti része.

— — var. mwius Kolbe — Sátoristye, Baranya vm., Bisovac

(Szlavónia).

— — var. disseptus Kolbe — Moldova.

— — var. iranssylvanicus Petri — Kereszténj^havas, Csukás,

Segesvár.

— — var. vorax Bernau — Brassó.

— — var. rbányensis^ (recte: resiczabányensis) Bernau — Ré-

si czabánya.

1 Bernau az összes Magyarország északi felében elforduló változato-

kat a sarmaticiis, a délieket az oítsíraZis-fajtához sorolja.

2 Ez a név mint rosszul képzett név kijavítandó, mert szerz a
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Carabus cancellatus var. karsiiamis Berxau — Fiume.

— ohsoleius St. var. TJhligi Lapouge. Holdh. — Xagy-Hagymás,
Kelemen-havas, Tusnád.

— scabriusculus Oliv. var. costulatus Petri — Retyezát.

— lioriensis L. var. starigradensis Borx — Yelebit : Ostaria.

— — var. ostariensis Born — Yelebit : Ostaria.

— Linnéi Paxz. var. o-costafns Petri — Segesvár, Brassó.

— — var. quadratocollis Petri — Segesvár.

— glahraius Payk. var. angiistntus Petri — Borszék, Segesvár,

Verestorony.

Bemhidion ruficoUe Gyllh. — ? Mag-yarország (Xetolitzky).

— MilleH Duv. ab. hrunneum Petri — Segesvár.

— minimum F. var. rivulare Dej. — Kolozsvár.

— ' assimile Gyllh. var. fasciatuni Petri — Alsó-Kercz, Kolozsvár.

Tachys scutellaris Steph. var. laticollis Petri — Déva, Torda.

— parvulus Dej. var. curvinianus AVoll. —• Segesvár, Nagyenyed.
— sexiriaius Duft. var. poliius Petri — Yerestorony, Bázna,

Segesvár.

TrecJms hiharicus Meixx. — Rézbánya, Kukurbeta.

— limacodes Dej. var. juciindus Csíki — Alancic-liegj''.

Anoplitliahnus Bielzi Seidl. var. Méliki Csíki — Gj^ergyó-Remete

:

Batrina.

— Bokori Csíki var. gelidus Csíki — Szilicze.

— Inmgaricus Csíki var. sziliczensis Csíki — Szilicze.

— gracilis Petri — Kerczi hegység : Butján, Lakucz.

— Breiiianus Knírsch — Bihar-hegj^ség.

— Mocsáryi Csíki — Remecz (Izvor-barlang).

— Csikii ]\liHÓK — Ponor-völgy (Csrei ERx-baiiang').

— Szalayi Csíki — EszMmo-barlang környéke.

— Horváthi Csíki — Bogavár.

— Meziádis Csíki •— ]\Ieziádi barlang.

— Csatéi Csmi — Remetei barlang.

— Hickeri Knirsch — Szkerisora.

— infermis Kx'irsch — Szkerisora.

—

szkerisorae (non sclerisorai:) Kxirsch — Szkerisora.

— Stilleri Reitt. — Herkulesfürdö (Zoltán-barlang).

— Langliofferi Csíki — Josipdol.

— Scopolii Sturm var. Bartkói Csíki — Risnjak.

—
• — var. Szilágyü Csíki — Bitoraj.

— — var. Weingartneri "Winkl. — Sljeme-hegység\

termhely után nevezte el állatját ; R b á n v a pedig Resiczabánya rövidítése,

ennélfogva az állat neve resiczahányensis-re javítandó.
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AnopMTiahnus Schmidti Sturíi var. Soósi Csíki — Risnjak.

— Mrhis St. var. Kertészi Csíki — Loln^ei barlang.

— Schaunii Schmidt var. Hochetlingeri Winkl. — Ozalj.

Baclister hipustulaius F. ab. binotatus Fisch. — Gyulafehérvár.

Harpalus aeneus F. var. interstitialis Gtredl. — Déva.

Amara ovaia F. ab. adamantina Kolex. — Segesvár.

Pterostichus foveolatus Duft. var. calvitarsis Breit. — Bihar hegység.^

Agonum Mülleri Hbst. ab. amethystimtm Petri — Páring.

— viduum Panz. var. emarginaium Gyllh. — Kolozsvár.

Microlestes Scliröderi Holdh. — Fert-tó.

Dromius angustaius Brull. — Péhó (Branxsik).

Dytiscidae.

Hydroporus ellipticus Petri — Verestorony : Lotriora-völgy.

— nivalis Heer — Feleld hegység : Serbota.

StapTiylinidae.

PJiyllodrepa vilis Er. — Kis-Kriván.

— lineáris Zett. — Bisztra.

— disiinciicornis Baudi — Segesvár.

Plüoeonomus minimus Er. — Segesvár.

Geodromicus suturalis Lac. ab. concolor Luze — Segesvár.

Antliopliagiis alpestris Heer ab. transversus Aíotsch. —- Kis-Kriván.

— abhreviaius F. ab. fascifer Reitt. — Segesvár.

Ancyropliorus omalinus Er. — Csukás.

ThinoMus lineáris Kr. — Szászhermány.

Trogoplíloeus liiriicollis Rey —
• Péhó, Szászhermáii}^, Alsó-Rákos^

Verestorony.

— politus Kiesw. — Grjailafehérvár, Alsó-Kercz.

Oxytelus Satdcyi Pand. — Esztergom.

Flaiysletlms laevis Kies-^'. — Radnai havasok.

Bledius procerulus Er. — Hátszeg, Brassó.

Oxyporus maxillosus F. var. angidaris Gebl. — Csukás.

— — var. Sr.hönherri AIanxh. — Xagysziklás, Csukás.

Stenus longipes Heer var. carinifrons Petri — Segesvár.

— laiiplaga Pex. — Horvátország.

— moniivagus Heer. — Déh- és Keleti-Kárpátok.

— exiguus Er. — NagvsziMás.

1 Pterostichus hiharicus Breit = Sacheri Feiv. és Pt. fossulatus Qcexs,

var. marginatus Petri = var. Welensi Deap. nagyobb példányai.
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Különfélék.

Melanotikus Argynnis Lathonia L. — 1912. évi augusztus hó

28-án Isaszegen, az új fenyves eltti mezségen, az Argynnis Laihonia

L. hímjének egy érdekes változatát fogtam egy fehénárágií Scabio-

sán, metyet alábbiakban ismertetek meg az érdekldkkel. Az illet

példány elüls szárnya bársonyszer feketés-barna, csak a szárny-

csúcs szegélyeltti fekete foltjait veszi körül sárga gyr és a szárnyt

felé a sejtben lev els és második fekete folt közötti tér tartotta

meg világos alapszínét. A hátsó szárny rendes kinézés, semmi el-

térést nem mutat, úgy mint a szárnyak alsó oldala sem. A lej^ke azt

a benj'omást teszi mintha testének elüls része egy A. Laihonia ab.

valdensis Esp.-é, hátsó része pedig egy rendes A. LaÜionia-é lemie.

Spüler (Die Schmetterhnge Europas. I, p. 39, 1901) az A. LaiJionia

ab. valdensis azon változatát, melynél a szárnyak felül elsötétedést

mutatnak, alul pedig rendesek ab. melaena névvel jelölte ; ugyanezt

az eltérést késbb Aigner (Ami. Mus. Nat. Hung. IV, 1906, p. 504,

fig. 17 és Rov. Lap. XR", 1907, p. 125, fig. 17) ab. hungarica néven

ismertette. Példányom nyilván ug^^anezen csoporthoz tartozik.

Ulbrich Ede.

Almamoly és varjuköröm. — A tavasz folyamán behoztam

egy kitelelt alma-múmiát és üvegharanggal letakarva, félretettem,

hogy a Scleroiinia termés-serlegeinek a megjelenését megfigyelhes-

sem. Az alma-múmia kemény volt és száraz és fáról szakítottam.

Késbb a határban járván, néhány rozskalászt gyjtöttem, amelyeken

varjukörmök (Claviceps) voltak s minthogy emiek a kihajlását is meg
akartam íigyelni, hazavittem ket ; hirtelenében nem lévén más al-

kalmas hely, az alma-múmia mellé raktam ket az üvegharang alá.

Néhány nap múlva a varjukörmöket földbe akartam temii, azonban

nem tehettem, mert a sclerotiumokat valami összevissza rágta. Ugyan-

ekkor feltnt, hogy az almán egy kis lyuk van, amelynek a szélén

az almamoljTa jellemz hulladék látható. Valóban, az alma-múmiá-

ban egy almamoly hernyója fészkelt, amely az egész múmiát tönkre

tette. Vájjon mi bánthatta azonban a varjukörmöt ? Legközelebb

néhányszor kés este mentem megnézni az ahnamolyt és tényleg

sikerit is meglepném, amint a varjukörmöt lakmározta.

Dr. Rapaics Raymund.

A drezdai múzeum lepkegyüjteményének gyarapodása. —
Általánosan ismert ténj'-, hogy egyes múzeumoknak akadnak mecze-

násai, a kiknek azután a gyjtemények rohamos növekedése köszön-

het. Nem akarunk ez alkalommal az amerikai múzeumok vetélked

milhomosaira emlékeztetni, hanem csak az európai fehér holló tár-

saikra. A legtöbb múzeum anj^agi körülményei nem engedik meg a.
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nagyolab bevásárlásokat, még kevésbé egész gyjtemények, megvé-

telét, azért nem eg}' gj^üjtemény gondozója a szerzés más módjához

fordul, különösen akkor, ha a gyüjteménj^ tulajdonosa vagy örökösei

azt anj^agi körülménj'^eiknél fogva nem ajándékozhatják oda. így

szerezte meg a bécsi múzeum a PLÁsoN-féle, majd késbb a Hauser-

féle bogárgj'üjteményt, akadt meczenás, a ki azokat megvette és a

múzeumnak ajándékozta. Így járt legújabban a drezdai múzeum is,

a mennjáben egy jóakarója megvásárolta RmBE ismert utazó és gyjt
nagy Lycaenida-gyüjteménj^ét és azt odaajándékozta a múzeumnak.

Ez a gyüjteménj'^ 2300 faj, 9300 példány, kéklepkét tartalmaz, közte

135 typust. A drezdai múzeum Lycaenida-gyüjteménye ezáltal a leg-

gazdagabb és legnagyobb európai kéldepke-gyüjtemény lett. Csíki.

Faunánie legnagyobb vak bogaiba. — Barlangjaink kutatása az

utolsó években nagy lendületet vett, minden év egész sor új állatot

eredményez. Az ezidei gyjtések kimagasló eseménye faunánk leg-

nagyobb Anophthalmusának felfedezése a Duvalius ahiembl. Stiller

Gyz buzgalmának köszönlietjük az AnopMlialmus (Diivalm^) Lmig-

liofferi Csíki [Ami. Mus. Xat. Hung. XI, 1913, p. 386] felfedezését

egy Józsefváros (Josipdol) környéki barlangban. Ez az új faj, meh'

az A. Euxydice Sghauf. legközelebbi rokona, 9 mm. hosszú. Nevét

Dr. Langhofper Ágost zágrábi egyetemi tanár tiszteletére kapta.

Csíki.

Bo :árgyüjtöinU figyelmébe! — Újabban Kolbe és Berxau

nagjí'obb tanulmám'okat írtak a Carahus ranceUaius Illig. magyar-

országi fajváltozatairól, mely alkalommal számtalan új nevet is ve-

zettek be az irodalomba. Fenti szerzk czikkei kéiwszerítenek, hogy

a kérdéssel újból foglalkozzak, azért arra kérem gyjtinket, hog}'"

felesleges vagy nélkülözhet anyagukból néhány példányt a ]\Iagyar

Xemzeti ^Slúzeumnak juttassanak. Esetleg megvásárolom vagy be-

cserélem az anyagot szép külföldi bogarakkal. A bogarak lehetnek

borszeszben is, azonban termhelyk pontos megjelölése okvetetlenül

szükséges. Ez alkalomból szívesen vállaUvOzom gyjtink enem
anyagának revideálására is. — Csíki Ern — Budapest, YIII. jSIagyar

Xemzeti Múzeum.

Irodalom.

Seidlits, Dr. Georg : Bericht ber die wissenschafthchen Leistungen

im Gebiete der Entomologie wáhrend des Jahres 1911.

Insecta : Allgemeines und Coleoptera. Berlin

(XicoLAi'sche Yerlags-Buchhandlung R. Strickeh ) 1913
;

p. 1-328. — Ára 48 márka.

Szerz mint eddis: is a meQ:határozott idre elkészült az 1911.
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évi rovartani irodalom ismertetését tartalmazó kötettel. Az általános-

rovartani irodalom ebben az évben, az 1910-ikivel szemben, sokkal

kevesebbnek bizonyult, mert míg- a múlt é^d összeállítás 368 munlía

és közleményrl tudott beszámolni, addig az 1911. évben csak 196

közlemén}' jelent meg, melyek közül 14 önállóan, 182 pedig külön-

féle foh'óiratokban látott napvilágot. Az általános rovartani irodalom

közleménj^eit a folyóiratok és tartabuuk szerint csoportosítja szerz,,

miáltal könnjm áttekintést nyerhetünk arról. A kötet legnagyobb

részét most is a bogártani irodalom ismertetése foglalja el. 1911-ben

841 bogártani munka látott napvilágot, ezek közöl 25 önállóan és

816 különböz folyóiratokban jelent meg. A folyóiratok közül tisztán

bogarászati tárgyú négy van. Az 1911-ild összeállítás szerint, mely
szerz szerint nem egészen teljes, mert sok közleménj^t idre még-

nem tudott megszerezni, összesen 190 új nemet, 70 új alnémet, 3075

új fajt és számos új fajváltozatot írtak le. Az anyag' mint eddig is

a következ csoportosításban tárgyaltatott : a A közlemények jegy-

zéke szerzk szerint, b folyóiratok és c tartalmuk szerint, d a boga-

rak családok szerint. A kötetet az új nemek és alnemek tárgymuta-

tója fejezi be. Ez a kötet is méltán sorakozik az elbbiekhez, az

néllvülözhetetlen kézikönj^ve lesz minden komotyan dolgozó boga-

rásznak. Csíki.

W. Junk: Bibliographia Lepidopterologica. Berlin, 1913. (p.

XXVI et 142, tab.j. — Ára kötve 1*30 márka díjmentes

megküldéssel.

A Rovartani Lapok múlt évi kötetében (XIX, 1912, p. 32) is-

mertettük azt a hasznos kézikönjn'et, mely a bogarászati irodalom

összeállítását tartalmazza. Nemrégiben megjelent ennek párja a lep-

készeti irodalomról. A szürke vászoiiötésü kötetben 3989 lepkészeti

munlva, különlenyomat és folyóirat czímét, bibliográfiai jegyzetekkel

és árával kiegészítve, találunk felsorolva. A bevezet részben fel-

világosítást találunk a legfontosabb tudnivalókról, tanácsadója a lep-

késznek az t érdekl irodalomról, a mi eléggé kiviláglik, ha egyes

fejezeteire utalunk : Tankönyvek kezdk részére ; Tudományos iro-

dalom ; Lepke-katalogusok ; Nomenklatúra-mozgalmak ; Történeti

becs és bibliográfiai irodalom ; Fosszilis roA^arok ; Élettani mvek

;

Hernyók ; Képeskönyvek ; Külföldi lepkékre vonatkozó munkák

;

A faunisztikai irodalom (országok szerint) ; Egj'es családok és ne-

mek irodalma ; Folyóiratok. Egy valamire való lepkészeti könyvtár

összeállítása szerz szerint 50 ezer márkát, az évi elfizetések pedig*

600 márkát igényehiek. A kötetet a „LeiDÍdopterorum Catalogus"

szerzinek arczképe díszíti. A Bibliographia Lepidopterologica, épúgy
mint eldje a Bibliographia Coleopterologica, a rovarászok, fleg"
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azonban a lepkészek jó tanácsadója lesz, melyet dolgozóasztalukon

nem fognak nélkülözhetni, mert hamarosan minden irodalmi kérdés-

ben felvilágosítást adhat. Ezt a kötetet is csak melegen ajánlhatjuk

az érdekldknek. Megrendelhet a Idadónál : AV. Junk, Berlin W.
15, Sachsische Strasse 68. Csíki.

Lundström, C. : Xeue oder wenig bekannte europaische
Mvcetophiliden. II. (Aiuial. Mus. Xat. Huug\ X. 1912.

p.' 514 -522, Tab. Y.)

Ebben a czikkben szerz leír néhány magyarországi fajt is a

iSI. Xemzeti Múzeum gjáijteményébl. Az új fajok a következk

:

Platyura forcipula (Budapest, Aasegrád, Brassó, Krösmez), Loewi-

ella hungarica (Krösmez), AnacUnia minor (Mehádia), MycetopMla

puldira (Tisza-Borkút). M. calva (Bucsecs), M. triangularis (Krös-

mez) és M. X'osücalis (Terestorony). Dr. Kertész Kálmán.

Tiltseher, Paul : Arg. Amathusia var. transsylvanica subsp.

nov. (Entomolog. Zeitschrift. Frankfurt a. ^l. XXVI,
. 1913. p. 210-211).

Szerz Gj^ergyószentmiklós-on (Csík vm.) az Erdélybl eddig

ismeretlen Argynnis Amathusia Esp. néhány j^éldányát gyjtötte és

ezeket Rebel tanácsára mint a törzsfajtól eltérket var. transsylvanica

né^^'el jelölte. Az uj fajváltozat kisei)b mint a törzsfaj, kifeszítve

37—38 mm., felülete világosabb, a fekete mustrázat gyengébb : alul

halványabb, a hátsó szárnyak sárga csíkja teljesebb és el nem
homályosított, a szegélyjDontok kisebbek és a szegélyháromszögek

rÖAidebbek. Csíki.

Jtoihschild, N. Charles: Some notes on Platyptilia mianto-

•dactyla. (The Entomologisfs Monthly Magazme. [2]

XXIV, 1913, p. 159-^160).

Szerz ezt az érdekes aprólejDkét Pusztapeszéren gyjtötte né-

liknj példányban, melyek közül egy hímet CnAPMAN-nak adott át

jiiegnizsgálásra. Chapman megállapította, hogy ez a faj nem tartozik

a StenojJtilia-nembe (Staudinger és Rebel is idesorolják lejjkekata-

logusukban), hanem egy Platyptilia^ mely közel áll az angolországi

2)allidaclyla-hoz. A miantodactyla megegj^ezik a többi Platypiilia-x?i\

inicusa azonban hegyes, keskenyebb és hosszabb mint o. pallidaciyla-é.

A Pl. miantodactyla az Achillea ocliroleuca-ról gyjthet és valószmü-

leg ez a tájDnövénye is, leg'alább a lej^ke és a nstény elterjedési

-köre összeesik. Ebben a növényben kell hernyóját is keresni. Csíki.



XX. Bánd. September -Október 1913. 9-10. Heft.

S. 137. — Di\ G. Horváth: Der II. internationale ento-

inologisclie Kongress in Oxford. — Yerfasser gibt einen Be-

richt über den im Jahre 1912 zu Oxford abgehaltenen Koiigress.

S. 144. — E. TJlbrich: Beitriig-e zur Lepidopterenfauna
von Alvincz und Umg'ebuno\ — Verfasser zahlt jené Lepidopte-

ren auf, welche von seinem verstorbenen Freunde. deni Kunstmaler

L. Pataky in der Umgebung von Alvincz in Siebenbürgen gesam-

melt wurden.

S. 147. — A. Mocsáry : Entomologische Erlebnisse. —
Yerfasser schildert Erlebnisse, seiner in verschiedenen Teilen Un-

g'arns vor yíqy Decennien nnternommenen Sammelreisen.

S. 156. — E. Csiki: Die Buj)restiden Ungarns. Y. — A"er-

fasser behandelt als Fortsetzung die Gattung Coraebus Cast. & Gory,

welclie in üngarn durcli 10 Arten wertreten ist. .

S. 159. — E. Csiki: Beitráge zur Káferfauna Ungarns. I.

— Verfasser begimit die Liste jener Coleopteren zu j)ublizieren,

welche seit dem Erscheinen der letzten Nachráge zu Kuthy's Kata-

log, alsó seit ungefálír einem Jalír, die Fauna des Landes bereicli-

erten. Einen grossen Zuwaclis an Arten und Varietáten verdaiiken

wir dem Erscheinen von Petri's Öiebenbürgen Káferfauna.

Kleine 3Iitteiltingen.

S. 163. — E. TJlbrich: Melanistischer Argynnis Latlio-

iiia L. — Yerfasser sammelte bei Isaszeg ein ExeníjDlar dieser Art,

welches zu ah. melaena Spuler (himgarica Aigx.) zu stellen ist. Das
Exemplar wird ausfübrlich beschrieben.

S. 163. — Dr. M. Rapaics: Apfelmotte und Alutterkorn.
— Verfasser bewahrte unter einem Glassturz einige im Freien über-

winterte Apfelmumien, aus welchen eine Raupe der Apfelmotte her-

vorkahm, die am unter denselben Glassturz gelegten Alutterkorn

{Claviceps) emsig ragte.

S. 163. — E. Csiki: Zuwaclis der Lepidopterensamm-
lung des Kgl. Museums in Dresden. — Es wird berichtet, dass

die RffiBE'sche reichhaltige Lycaeniden-Sammlung durcli einen Gön-
ner in den Besitz des dresdener Museums gelang-te.
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S. 164. — E. Csíki: Der grösste Bliiidkáfer unserer

Fauna. — Es wircl berichtet, dass in diesem Jahr der grösste

AnoplitJialmus aus der Unterg'attinig' Diwalius durch Herrn V. Stillbr

in einer Hölile bei Josipdol (Kroatien) entdeckt wurde. Die neue Art

o-eliört in die Verwandtschaft des A. Euríjdke Schauf., ist 9 mm.

láng und erhielt seinen Namen nach dem Universitatsprofessor Dr.

A. Langhoffer in Zágráb : A. LangJioferi Csíki (iVnn. Mus. Nat.

Hung. XI, 1913, p. 386).

S. 164. — JE". Csíki ersucht die Káfersammler dem National-

Museum in Budapest Exemplare von Carabus cancellaius und Varie-

táten von verschiedenen Fundorten zu widmen, eventuell káuílicli

oder im Tauscli abtreten zu woUen.

Literalur.

S. 164. — E. Csíki bespricht Arbeiten von Seidlitz, Junk,

TiLTSCHER, Rothschild und Dr. K. Kertész eine Arbeit von Lund-

STROEM.



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XX. KÖTET. 1913 NOVEMBER-DECZEMBER 11-12. FÜZET.

A British Museum fémdarázsai.
Irta: Mocsáry Sándor. ^

Ez év tavaszán a British Mnseiim igazgatósága Londonban.

G. Meade-Waldo asszisztens útján azt a kérdést intézte hozzám,

hogy nem vohiék-e hajlandó a múzemn kühüldi Chiysididáüialv a

meghatározására '? En e szokatlan nagy megtiszteltetést örömmel
fogadtam, mert hiszen tudvalevleg a British Museum állatait hármas
lakattal rzik és abból eddig még nem igen adtak ki példánj'okat,

még a specziáhstáknak sem tanulmányi czélra.

A gyjtemény megérkezvén az 210 fajhoz tartozó 460 darabot,

legnagyobbrészt exotilvus állatokat foglalt magában, melyek között

44 új fajt találtam.

A meghatározásokat elvégezvén s minden egyes példány nevét

aláírva, a gyjteményt nem régen haza is küldöttem.

Femiti anyag feldolgozása allcalmával meghatároztam a Magyar
Xemzeti ^Múzeum gyjteményének még név nélküli fajait, meh'ek
között 41 új faj volt s a nálam lev fokföldi fémdarázsok között is

két új faj akadván, a három gyüjtemém^bl összesen 87 új fajt Mam
le, melyeknek leírása a Xemzeti Múzeum aimáleseiben fog megjelenni.

Ha most szemlét tartnnk az általam ismert nagyobb fémdarázs-

gyjtemények fölött, úgy Idtnik, hogy a belgáknak és müncheni
múzeumnak inintegy 300—300, a bécsinek és a SAUSsuRE-gyjte-

ményuek Genfben 350—350, a berhni és párizsi múzeumoknak s való-

.szmüleg a British Aíuseum-nak is mintegy 400—400 faj fémdarázsa

van, mert ez utóbbinak euróiDai fajait nem láttam. Ezeklíel szemben
nekünk 855 jól meghatározott fajunk és 99 varietásnnk van 7124

példányban. Tehát mégegyszer annyival több mint akár a berlmi,

párizsi vag\' londoni múzeumoknak. Ha tekintetbe vesszük, hogy
eddig mintegy 1600 fajt írtak le, a melyek közül azonban mmtegy

1 Eladta szerz a Magyar Eatomolojiai Társaságnak 1913 október

.hó 18-án tartott ülésén.

Rovartani I,apok. XX. 11—12. (1913 XII. 151.
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200 synoi\yin és varietás, akkor láthatjuk, liog}" gyjteményünkben

íi leírt fajoknak majdnem kétharmada képviselve van. Gyjteményünk

hecsét nag-yban. emeli az a körülmény is, hogy a legritkább fajokból

is számos példányunk van, továbbá, hog-y az általam len-t 625 fajból

gyüjteménjáinlíben mintegy 400 fajnak van meg a typikus példánya.

Ha most tekintetbe vesszük, hogy a fémdarázsok parazita élet-

módjuknál fogva többnyire ritka állatok, melyeknek nagy része csak

€gyes j)éldányokban ismeretes, úgy bátran mondhatjuk, hogy az

említett múzeumoknak még 50 év múlva sem lesz olyan gyjtemé-

nye mint a milyen nekünk már van s hogy a Nemzeti ISIúzeum

fémdarázsgyüjteménj^e a legnagyobb, a legszebb e Földön, melyre

méltán büszkék lehetünk.

Adatok Magyarország lepkefaunájához.

{Beitrage zur Leindopterenfauna Vngarns).

Irta : báró N. Ch. Rothschild (London).

YI.i

Alábbiakban néhány általam

Cséhtelek és Peszér vidékén

gyjtött lepkérl kívánok egyet-

mást közzétenni. Az öt Pyralida

kivétel nélkül Magj^arország

faunájára új. Az új Phycida le-

írását Rebel tanár úr Bécsben

volt szíves elvállalni.

ImNachstehenden gebe icheinige

von mir selbst gemachte Lepido-

pterenfunde aus Cséhtelek und
Peszér bekamit. Die 5 Pyrahden
sind sámtlich neu für die Fauna
Ungarns. Die Beschreibung der

neuen Phycidee hatHerrProf. Rebel

(Wien) freundlichst übernommen.

Noctuidae.

1. Mainestra eavemosa Ev.

Emiek a Magyarországon is

nagyon ritka fajnak egy friss

példányát 1913. évi augusztus

4-én fogtam Cséhteleken.

Ein frisches Stck dieser auch

in Ungarn sehr seltenen Art fuig

ich am 4. August 1913 in Cséhtelek.

1 Az elz öt közlemény a Ro- i Die fünf vorangegangenen Beitrage

Tartani Lapok következ köteteiben^ sind in folgenden Banden der Rovar-
jelent meg : tani Lapok erschienen :

1. XVI, 1909, p. 130-148; 2. XVIII, 1911, p. 36—43; 3. XIX, 1912, p.

21—29; 4. XIX, 1912, p. 167—180; 5. XX, 1913, p. 66—91.
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2. Zanclognatha tenuialis Rbl.

1!)13. évi július 17—22-ig
Oséhtelekeii nagy példányait

(cf ? , az elüls szárnyak hossza

14 mm.) gyjthettem. Szlavónián

kivül AlagyarországTÓl még is-

meretlen volt.

Vom 17—22 Juli 1913 in Cséh-
telek iu sehr grossen Stücken
(cf9, 14 mm. Vorderílügellánge)

erbeutet. Bisher ausser Slavonien
in Ungarn nieht ffefunden.

GeometiHdae.

3. Boarmia Tiertlii Bhtsch.

Cséhteleken 1913. évi július Am 3. Juh 1913 bei Cséhtelek
*3-an ea:v o' eni o

Pyralidae.

4. Cramhus selasellus Hb.

Peszéren és a bihari síkság In Peszér und an vier Lokalitá-

négy helyén gyjtöttem az 1911. ten der Bihar-Tiefebene im August
és 1912. év augusztusában. 1911 und 1912 erbeutet.

5. Cranibits uliginosellus Z.

Egy példányát gyjtöttem Ein Exemplar am 18. August
1912. évi augusztus hó 18-án 1912 bei Peszér gefangen.

Peszéren.

6. Hypsotropa Wert

A H. Umhella Z.-hez közel-

álló, de az élesen hegyes {lim-

hella-nál tompa) és a középs
és a hónaljt-ér közt vöröses-

iDarna színezdés elüls szár-

nyak sokkal rézsútosabb sze-

gé\ye miatt kömiyen megkülön-

iDÖztethet.

A csápok és tapogatók alakja

és színezdése olyan mint a H.

limbella-é. Az elbbiek halvány

sárgák, a lapított csápostor ízei-

nek vége gyengén bütykösen

megvastagodott. A kardalakú

hosszú tapogatók belül oker-

sárgák, kívül pedig a közéjDs

lieinisteini Rebel, n. sp. cf

Der H. Umhella Z. zunáchst

stehend, sogleich aber durch die

scharfe (bei limbella stumpfe) Sjoitze

und den viel schrágeren Saum der

zwischen den Medián- und Cubi-

talásten rötlichbraun gefárbten

Vorderílgel zu unterscheiden.

Fühler und Palpen wie bei H.

limbella geformt und gefárbt. Er-

stere sind bleichgelb mit schwach
knotig verdickten Gliederenden der

depressen Geissel. Die langen

sábelförmigen Paljíen sind innen

ockergelbUch, aussen von der

Halfte des JVIittelgliedes ab bis zur
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íz közepétl az utolsó íz he-

gyéig feketék. A honok sz-

rözete Mssé vörösesen tarkázott.

A test és a lábak a H. lim-

hella-éihez viszonyítva nem mu-

tatnak különbséget (a typuson

különben kissé olajosak).

Az elüls szárnyak karcsúb-

bak, sokkal élesebb hegygyei

és rézsútosabb, majdnem egye-

nesen lefutó szegélylyel. Alap-

színük halvány okersárga, az

elüls szegély hosszában egyes

vöröses és sötétszürke pikké-

lyekkel. A szürke behintés

középs- és hónalj ér ágai közti

közterek vörösesek, úgy hogy a

felület az elüls szegélyig és a

bels szegély csíkoltan világo-

sabbnak tnik fel. A harántér

alsó részén és az A2. ér feleré-

szén (a bels szegély fölött)

egy-egy feketés pont van. A
szárnycsúcs is (mint némelykor

a limbella-náX) feketésszürke, de

az okersárgás rojtok színe nem
amiyira elkülönült a szárnyaké-

tól mint a liinhella-uál. A rojt

közepén sötét beporzású vonal

vonul végig.

A barnás-szürke hátsó szár-

nyak alakja és színe olyan mint

a H. linibella-é.

Az elüls szárnyak alul ersen
barnások, elüls szegélyük a

közepétl a csúcsig keskenyen

halványsárga.

Az elüls szárny hossza 10

mm., kifeszítve 20 mm.
Egy 1911. évi július 9-én

Üséhteleken (Bihar vm.) gyjtött

cT példány Báró N. Ch. Rgtíi-

Spitze des Endgiiedes sohwarz,

Die Behaarung der Stirn zeigt ein&

rötliche Einmischung.

Auch Körper und Beine zeigen

keinen Unterschied gegen jené von

H. limbella (und sind bei der vor-

liegenden Type etwas veritj.

Vorderílügel gestreckter, mit viel

scharferer Spitze und schrágerem.

fást gerad verlaufendem Saum.

Ihre Grundfarbe ist bleich ocker-

gelb, lángs des Vorderrandes liegen

einzelne rötliche und dunkelgraue

Schuppen. Die Zwischenráume zwi-

schen den grau bestáubten Medián-
^

und Cubitalásten sind rötlich aus-

gefüUt, so dass der Raum bis zum
Yorderrand und der Imienrand

striemartig lichter ersoheint. Am
unteren Teil der Querader und bei

der Htilfte der Ader .42 (oberhall)

des Innenrandes) liegt je em feiner

schwárzlicher Punkt. Auch die

Flügelspitze ist (vvie zu\\'eilen bei

Ihnbella) schwarzlichgrau ausgefüllt.

die Farbung der ockergelblichen

Fransen steht jedoch dnrchaus uicht

in so scharfem Kontrast gegen jené

der Flügelfláche wie bei limbella.

Die Fransen führen durch ihre

Mitte eine dunkle Staublinie.

Die bráunlichgrauen Hinterflügel

wie bei H. limbella geformt und
gefárbt.

Die Unterseite der Vorderfhigel

stark bráunlich verdunkelt mit

schmalem hellgelben Yorderrand

von V2 bis zur Spitze.

Yorderflügellánge 10 mm., Ex-
pansion 20 mm.
Ein cf von Cséhtelek (Comitat

Bihar) am 9. Juli 1911 erbeutet in

der Sammluno' von Baron N. Char-
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scHiLD g-jaijteményében van,

kinek kívánságára az állatot

Wertheimstein Sarolta kisasz-

szony tiszteletére neveztem el.

Egy másik példánj^t (cT) ng\^an-

arról a gyjtési nap-

ról a cs. kir. udvari

természetrajzi múze-

umnak volt szíves

adományozni.

Az új faj elüls

szárnyai elüls sze-

g'élyének csíkoltsága

folytán az araurvidéki

H tinipunclella Rag.-hoz is né-

mileg hasonló, utóbbinak elüls

szárnyai azonban még karcsúb-

bak, bels szegélyükön pont

nélkül, azonlrívül színe egészen

más barna.

LES RoTHscmLD uud auf dessen

Wunsch nach Fráulein Charlotte

VON Wertheimstein benamit. Ein

weiteres Stílek (cf) von gleichem

Fangdatum wurde dem k. k. Natur-

histórischen Hofmu-

seum freundlíchst

gewidmet.

Hypsotropa Wertheimsleini

Rebel, ö^

Die neue Art hat

durch die hell her-

vortretende Vorder-

randsstrieme der

Vorderflügel auch einige Aehnhch-
keit mit H. unipíinctella Rag. aus

dem Amurgebiet, welche aber noch

viel gestrecktere Vorderflügel, ohne

Innenrandspunkt und von ganz ver-

schiedener braunlicher Fárbung be-

sitzt.

7. Homoeosotna crelacella Roessl.

Cséhteleken és a bihari síksá- In Cséhtelek und
gon 1912. és 1913. júliusában Tiefeben

gyjtve. erbeutet.

der Bihar-

ím Juli 1912 und 1913

8. Salebria finnella Ev.

Többször találtam Cséhteleken Mehrfach in Cséhtelek von Mitte

július közepétl augusztus ele- Juli Idís anfangs August gefunden.

jéig-

Új Qelechiida Magyarországból.
(Eine neue Gelechiidae aus TJvgarn).

Irta : Dr. H. Rebel.

L.ita PazsicsTcyi Rebel, n. sp. (9)-

és a tapogatók Kopf, Thorax ruid Mittelglied derA fej, a tor

középs íze sárgás-szürkésfehér,

az utolsó íz fekete, fehéres tü-

nettel a tövén és fehér csúcscsal.

A középs íz gyérebben pikke-

Palpen sind gelblich weíssgrau, das

Endghed schwarz mit weisslicher

Aufhellung an der Basis und

weisser Spitze. Das Mittelglied zeigt
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lyezett, a pikkelyek hosszirány-

ban barázdások, az utolsó íz

époly hosszá mint a közéiDS íz.

A csájjok fehérek, sötétszürke

gyrkkel. A lábak fehéres-

szürkék, a lábszárak és lábfej-

ízek küls oldalukon sötét fol-

tokkal. A rendes alakú potroh

szürkés-fehér, hasoldala tiszta

fehér, sárgás farvéggel.

A szárnyak ersen megnyal-

tak. Az elüls szárnyak olaj-

szürkék teljesen elmosódott rai-

zolattal, melyet rozsdabarnás

tünet a bels szegély mentén,

ea;y ezzel összefügg rozsda-

eine lockere. mit einer Lángsfiirche

versehene Beschuppmig, das End-
ghed ist ebenso láng als das Mittel-

ghed. Die Fühler sind weiss, dun-

kelgrau geringt. Die Bsine weiss-

graii, Schienen und Tarsen aiif der

Aussenseite dunkel gefleckt. Der
Hinterleib von geAvöhnlicher Form
ist weissgrau, auf der Bauchseite

reüi weiss, mit gelblicherAfterspitze.

Die Flügel sind sehr gestreckt.

Yorderflügel olivengrau mit sehr

undeutlicher ( verwaschener) Zeich-

nung, welche aus einer rostbraun-

lichen Einmischung lángs des In-

nenrandes, einer damit zusammen-

Lita Pazsiczkyi Rebel, O.

szín rézsútos csík az els har-

madban és egy feketés folt az

elüls szegély második harma-

dában képez. A szárnj^csúcs

rozsdabarna és feketés pikke-

lyektl tarkázott. A rojt szürke,

középen nem éles barna elvá-

lasztóvonallal. A hátsó szárnj^ak

sötétszürkék világosabb roj-

tokkal.

Az elüls szárnyak alul sötét-

szürkék, a hátsó szárnyak-é

fehéresen halványított. A rojtok

világos szürkék. Az elüls szárny

hossza 7 mm., kifeszítve 14 mm.
Az egyetlen példányt ($, a

hángenden rostfarbigen Schrag-

binde bei Vs und eiiiem schwarz-

lichen Vorderrandfleck bei -,'3 be-

steht. Die Flügelspitze ist mit

rostbraunlichen und schwárzhehen

Schujjpen g^emischt. Die Fransen

sind graa und zeigen eine undent-

liche braune Teilungshnie dureh

ihre ^Slitte. Die Hinterflüg'el sind

dunkelgrau mit helleren Fransen.

Die Unterseite der Vorderflügel

ist dunkelgrau. jené der Hinter-

ílügel weisslich aufgehellt. Fransen

hellgra". Vorderflügel 7 mm., Ex-
pansion 14 mm.
Ein einzelnes, g^anz frisches .Stück
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bécsi múzeumban) 11)12. évi ( ?, M. C.) wurde in Trencsén am
augusztus 4-én Trenesénben 4. August 1912 von Herrn Dr.

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

kirl a fajt elneveztem. benamit sei. erbeutet.

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

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

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

tának hiánj'a folytán könnven zeichunng auf den Yorderflügeln

raeffkülönböztetliet. unterseheiden.

Újabb adatok

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

A magyar faunakatalógus megjelenése óta oly sok jellemz

fajt sikerült hazánlv területérl kimutatni, hogy a magyar Xeuroptera-

fauna képe lényegesen megváltozott. Alábbi jegj^zeteimben egyelre

még nem adhatok áttekint képet faunánkról, hanem csak azokról a

legutóbbi idkben tett gyüjtésela-l fogok beszámolni, melyek ide

vonatkozó ismereteinket amiyira meggazdagították. Ebben a fárad-

ságos munkában több lelkes magvar kutatónak, névszermt Gammel

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

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

rúan magyar famiaterületen végezték megfigyeléseiket, míg a kül-

földi búvárok közül Klapálek és Ulmer feljegyzései hazánknak a

szomszédos területek faimájához való Asszonyaival is megismertetnek.

Enumerécziómban ezeket is figyelembe vettem, mert vajmi nehéz

vohia pl. a Keleti Kárpátoknak, melyeknek elágazásai Gahcziában

vagy Romániában gyökereznek, faunisztikailag természetes határát

megvonni s melyek ezáltal természetesen ezeknek faunáját is rész-

ben elsajátították. St a magyar faunaterülethez újabban csatolt tar-

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

ki kellett terjeszkednem, noha ezeknek a területeknek faunisztikai

viszonyairól egyelre még igen hézagos ismereteink vamiak.

Úgy az itt mint hazánk többi vidékein tett kutatásainkból azon-

ban mindezek daczára mégis kiviláglik a magj'ar fauna szerfölött

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

európai reczésszániyú-famiának valóságos góczpontját alkotja, mely-

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

és szikes területekével, emezeké ismét a tengermcllék faunájával

találkozik.
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A küvetkezkbeii felsorolt fajok legtöbbjének termhelye pon-

tosan ismeretes s csak egy csekély részüknek nem tudjnk közelebbi

lelhelyét, de ezeknek elfordulása is valószín, vagy pedig külföldi

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

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

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

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

mostanáig mégsem sikerült ket kimutatni hazánk területérl.

JPseudoneuroptera,

Troctiáae Burm.

Airopos inqiiüma Heyd. — \". Tasnád.

— fatidica Lixn. — V. Tasnád.

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

Psocidae End.

Psocus major Külue. — V. Predeál.

AmpMgeroniia contraria Reut. — \. Csíkszereda, üetonáta.

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

EUpsociis laticeps Kolbb. — \. Szováta, Farkasd.

Gaecüius piceus Kolbe. — I. Budapest.

— ohsoletus Steph. •— II. Simontornya.

— perlatus Kolbe. — V. Predeál.

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

(Szilády) ; A". Szováta, Farkasd.

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

JEnibidae Burm.

Embia Savignyi Westw. — VIII. Zengg.

Haploemhia Snlieri Ramb. — Növi, Portoré.

1 Braüer, Die Neuropteren Europas und insbesondere Oesterreichs.

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

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

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

die Trichopteren- und Neuropterenfauna Ungarns. (Természetrajzi füzetek.

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

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

Kenntois der Neuropteroidenfauna von Croatien—Slavonien und der Nacli-

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

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

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

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

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

:

Jezeró-tó, (Kapái^ek, Stróbl).

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

( DZIEDZIELEWICZ ).

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

Dictyopteryx Mortoni Klp. — IV. Keleti Kárpátok.

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

— septentrionis Klp. — III. Tátra.

Dictyogenus ventralis Klug. — VII. Zágráb.

— Imhoffi PiCT. — A'II. ZágTáb.

Perla megacepliala Klp. — III. Közelebbi termhely nélkül.

— baetici Ramb. — VI. ]\íehádia.

— cepJialotes Curt. — III—IV. Kárpátok.

— dacica Klp. — A'. Vulkán.

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

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

— venosa Sx. — Ismeretlen termhely.

— rivulorum Picx. — V. Bncsecs.

Isopieryx serricornis Picx. — Elfordulása hazánkban kétes.

— tripunctata Scop. — \. Bncsecs. Vnlkán.

— fuscipennis Picx. — Csejíel.

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

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

— tristis Klp. — Herczegovina.

— Braiieri Klp. -- VI. Ulma.

— Kempnyi Klp. — Közelebbi termhely nélkül.

yeplielopteryx araneoides Klp. — I. Budapest.

^habdiopteryx hamulata Klp. — I. BudajDest.

Jjeuclra cylindrica De geer. — Közelebbi termhely nélkül.

— geniculata Steph. — Közelebbi termhely nélkül.

— nígra P ex. -- III. Po^^rád.

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

— Elapáleki Kxy. — V. Retyezát.

— albida Kxy. — V. Vulkán.
—

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

Petrozsény.

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

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

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

— inermis Kxy. — Ili. Barlangliget (Szépligetí) : A". Preszáka
(Csíki).
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Nemura Picteii Klp. — V. Bucsecs, Vöröstoroim szoros.

— iriangularift Ris. — V. Bucsecs.

— nimborum Ris. — III. Tátra, Jezero.

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

— marginaia Pict. — V. Vulkán, Retyezát.

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

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

Ephetneridae Leach.

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

Hahroplilehia mesoleuca Brau. — Közelebbi termhely nélkül.

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

— fiisca Ct. — Közelebbi termheh^ nélkül.

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

Ceniroplüum hungaricum Pongrácz, n. sp.

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

multo latioribus, quam in speciebus liiijus generis cognitis. extremum

apicem repente aouminatis. Ad basiu sine deuticulo.

Teste sötétokkerbarna ; szivárváuyszin, keskenj- és átlátszó

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

valamivel sötétebbek mint az alap-

szín, a végtagok világossárgák, a láb-

szárak tövén egy sötétebb folttal.

I^egvilágosabb a liasa és melltájéka.

Az elüls szárny szárnyjegj'e (ptero-

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

keny mint a Centroptilumok többi

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

tsen kiszélesedik s azután hirtelen csúcsot alkot. A hosszanti erek

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

gelékek legalább háromszor olyan hosszúak mint maga a test,

piszkostejfehérek, vörösesbarnán gyrzöttek. A tízek sötétek.

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

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

csén megye) több loéldányban vizsgáltam. Hátsó szárnyai alajjján

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

sajátságát egyesíti, a két nemnek összeköt kajjcsát látom benne.

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

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

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

Hepiagenia coerulans Rost. — Elfordulása hazánkban valószín.

Bhitrogeiia Henschi Klp. — III. Késmárk.

Ecclijurus Pazsiczkyi Pongrácz, n. sp.

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

magisve acuminatis longioribusque ; ad vennlas transversas snbfuma-

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

fasciatis, fasciis medio laté interruptiset ipsum marginem apicalem

non attingentibus.

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

kisebb, farfüggelékei sokkal rövidebbek, a potrohszelvények hasi

foltozata hiányzik, a hátszelvények hátsó széle sötét szegély nélkül

és szárnyai többnyire füstösek.

Teste egyszín okkersárga, csak a potroh némely-

kor a vörösesbe átmen. Feje kissé húsvörös, barnán

foltozott. Szemei feketék ; a tor oldalán Qgj hosszúkás

barna rajzzal s e mögött egy vagy több húsvörös folt-

tal ; a tor hólyagos felületén és a melltájon nincsen

mustrázat. Az elüls szárnyak hosszúak, keskenyek

és hegyesek, kissé füstösek. Az erezet kissé elmosódik

azáltal, hogy a fekete harántereket füstös árnyalat

veszi körül. Ez némelyütt szabálytalan foltsorokat al-

kothat, melyek a szárnyat tarkítják. V^aimak azonban

példányok, melyeknek tiszta, átlátszó szárnyuk van,

ezek többnyíre hímek. Füstös szárnyú példányok

nemcsak az éretlen, hanem a kifejldött egyének kö-

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

erek nem füstösek, barnák. A hátsó szárnyak sza-

bálytalan tojásdadok, füstös alsó szegélylyel. A cT elüls

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

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

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

oldalából a felületre rézsútos irányba

men éles fekete, vesszalakú sávok

futnak végig, melyek a szelvények

hátsó szélét nem érik el s a leg-

els és utolsó két szelvényen hiányza-

nak (2. kép). Számuk tehát a potroh

mindegyik oldalán hét.

Ily mustrázat a többi Ecdyurus-

fajokra is jellemz, de sokkal elmo-

sódottabb ; a foltok inkább három-

szögek s elérik a szelvénynek hátsó

2. kép.

Ecdyurus Pa-
zsiczkyixí. sp.

(abdomen);

3. kép. — Ecdyurus Pazsiczkyi

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

tozata.

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

szögén bemetszett, végük eléggé tompított. A $ ventrális lemezén

nincs bemetszés, hanem háromszög lemezben elrenyúlik. A gono-

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

elmosódott gj/^rkkel.

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

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

kete). Angusztus és szeptember hónapokban rejnil.

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

kái egészen háromszögek, szélesebbek s majdnem egészen össze-

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

AZ E. forcipula Koll.-Iioz.

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

Mirnyékérl.

Odonata.

Libelliilidae Westw.

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

Leucorrliinia rubicunda L. — Elfoi'dulása hazánkban kétes.

üaenociata caiidalis Charf. — I. Izsák.

SomalocMora alpestris Selys. — V. Chirpa-havas.

— arciica Zett. — V. Surian-havas.

Aeschna viridis Eversm. — Dalmáczia.

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

Neuroptera.

Phryganeidae Westw., Börm.

Fhryganea grandis var. meridíonalis Klp. — Bosznia.

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

Limnophilidae Kol.

TÁmnopMlus nigriceps TjWtt. — Elfordulása kétes.

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

— sparsus Curt. — Kétes.

— f'uscicornis Ramb. — Bosznia : Dervent.

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

czegovina : Gacko.

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

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

— paliidus Klp. — Bosznia.

— Winneguthi Klp. — Bosznia.

— infumatus Mc Lachl. — Bosznia.

— nigricornis var. elegantulus Klp. — Bosznia.

Stenophylax Klapáleki Pongrácz, n. sp.

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

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

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

A.

B.

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

(alae anteriorae).

abdominis margine postieo sine fasciis dilutis ; segmentis veiitralibus

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

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

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

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

portnak egyetlen képviseljévének bizonyult egész mostanáig, mikor

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

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

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

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

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

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

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

san vannak szegélyezve. Ugyanez vonatkozik a hasszelvényekre is,

melyek azonban világosabbak, szürkésfeketék, holott a St mülennii

Klp. hasszelvényei majdnem világos okkerszínek s a sötét alap-

színnek csak nyoma látszik rajtnk.

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

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

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

A. B.

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

(app. génit, cf).

nél, befelé irányulnak, háromszögén kihegyesedk és bels oldalukon

hegyes foggal ellátottak. (5. kép).

2 § példányban ismeretes Krösmez környékérl. A o^

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

33—36 mm.

Micropterna laterális St. — Bosznia : Dervent.

Hálesiis ruficollis Picx. — Közelebbi termhelye ismeretlen.

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

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

— bosniciis Klp. — Bosznia : Ilidze, Pazaric.

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

Ecdisopteryx madida Mc Lachl. — V. Vulkán.

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

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

— rugulosa Kol. — Dalmáczia.

€haetopterygopsis ApfelbecJü Klp. — Bosznia.

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

Hypnoirayius picicomis Pict. — Közelebbi termhelye ismeretlen.

Enoicyla pusilla Burm. — Közelebbi termhely nélkül.

Apaiania meridiana Mc Lachl. — V. Ynlkán.

Sericostomatidae Mc Lachl.

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

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

Riumare.

Xoiidobia nelxihe Ivlp. — Bosznia.

Siló Graelssi Picx. — Bosznia : Jezero.

Liiliax obscurus Hag. — Horvátország (Tlmer).

— niger Hag. — IV. TarjDatak.

Bracliycentnis carpatlikus Dziedz. — III. Tátra.

Micrasema sericeum Klp. — Bosznia : Pazaric, Stolac.

Cninoecia irrorata Curt. — V. Keresztényhavas.

Leptoceridae LEAcn.

Beraea maiirus Curt. — V. Retyezát.

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

Oecelis nointa Ramb. — Elfordulása kétes.

Molanna avgustaia Curt. — Elfordulása kétes.

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

Adiceila rediicia Mc Lachl. — Bosznia : Hidze.

Hydropsychidac Clet.

Hydropsyclie mostanensis Klp. — Herczegovina : Alostar.

— fulvipes Curt. — Elfordulása kétes.

— Sylfenü Llm. — Valószínleg elfordul hazánkban.

Dipledrona atra Mc Lachl. — Bosznia.

Bolophilus pulliis Mc Lachl. — III. Tátra.

Wormaldia occipüaUs Pict. — V. Vöröstoronyi szoros.

— mediana Mc Lachl. — Közelebbi termhely nélkül.

Polycentropus exeisus Exp. — Bosznia : Sarajevo.

Tinodes pallidula AIc Lachl. — Sarajevo, Bistrik.

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

:

Bisti^ik. Sarajevo.

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

Meialype fragilis Pict. — Bosznia.

Lype reducia PIao. — V. Retyezát.

Mhyacophilidae Steph.

Rhyacophila glareosa Mc L. — IV. Keleti Kárpátok.

— polonica Mc Lachl. — V. Vulkán.

— torrentiimi Pict. — V. Bucsees ; Vulkán.

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

— Fascoei Mc Lachl. — Bosznia.

Glossosoma discopJiorum Klap. — Közelebbi termbely nélkül.

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

— laniger Pict. — A^II. Horvátország.

Synagapetus ater Klp. — V. Bucsees.

Hydroptilidae Stepii.

HydropUla sparsa Sculp. — Herczegovina : Mostar.

Alloiricliia paUicornis Eat. — Bosznia ; Gorazda.

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

OrthoiricMa angustella Mc Lachl. — Kétes faj.

— Tetensii Kolbe. — IIL Trencsén (Pazsiczky).

Sialidae Buem.

Rliapliidia Schneideri Ratz. — Közelebbi termhely nélkül.

— adunana Alb. — VI. Meliádia.

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

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

dia ; VII. Fuzine.

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

toronyi szoros (Csíki).

Panorpidae Leach.

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

— gibherosa Mc Lachl. — Dalmáczia.

— clavigera Klp. — Herczegovina (Winneguth).

— púra Klp. — V. Bucsees (Klapálek).

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

Ascalaphidae Mc Lachl.

Ascalaplins lacteus Bhüll. — Dalmáczia.
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Myrtneleoaidae Steph.

Mijrnieleon Mocsáriji Poxgr. — VIII. Növi.

^- pictiis Latr. — Dalmáczia.

— flaviis Ramb. — Dalmáczia.

— imbecillum Stein. — Dalmáczia.

— elongaium Oliv. — Elfordulása kétes.

Macronemurus appendiculatus T.atr. — Herczegovina : Mostar.

Hemerobidae Leach, Steph.

Hemerohius stigma St. — III. Csorba-tó.

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

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

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

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

— qiiadrifasciatus Klp. —• V. Predeál.

— orotypiis AVallgr. — V. Predeál.

Megalomus pyrcdoideft Ramb. — III. Tátraszéplak.

Drepanoijteryx algida Erichs. — III. Szaloncza.

Düar iurciciis Hg. — Herczegovina : Domanovic.

Chrysopidae Hag.

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

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

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

— microcepliala Brau. — V. Petrozsény.

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

— Zelleri Schnbid. — Bosznia.

— ventralis Curt. — VII. Grgurevci.

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

— lamproptera Stein. — Dalmáczia.

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

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

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

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

elnevezést Qgj afrikai Chrysopára már régebben lefoglalta, egyrészt

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

varietásom önálló fajnak bizonyult, föKedezjének nevén vezetem az

irodalomba.

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

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

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

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

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

tadiiiales et transversae totidem brmuieae. Pterostignia eloiigata,

bruiinea. Vemula príma traiisversa sectoris radiális prínii extra cel-

lulam cabitalein cubitimi tangens.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

középs tibiák részben feketék, a tarsnsok barnásfeketék. Karmai

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

erezete mindenütt egj'szín vörösesbarna, élesen határolt vöröses

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

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

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

zeum gyjteményében lév 4 példányt Pillich Ferenxz gyjtötte

Simontornyán.

A hangyák

nstényeinek önálló államalapításáról.

Irta : De. Szabó József.

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

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

münk eltt, a figyelmet megragadó körülmények között játszódik le

az egész esemény. Tudjuk, hogy a méhek bizonyos idszakokban

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

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

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

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

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

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

szer és nem követhet 'úy könnyen figyelemmel. Legfeljebb annak

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

ben, repülés közben megy végbe, a mit amiak idején lépten-nyomon
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láthatunk. Azt azonljaii, a mi ezután történik, nehezebben lehet meo--
íigyehii, mert a föld alatt vagy más rejtekhelyen játszódik le.

A hangyák királynit tudvalevleg rajzás alkalmával nem kíi-

vethetik szárnyatlan munkásai,i a hímek pedig ezután csakhamar el-

hullanak. A királyn tehát a párzás után teljesen magára van ha-
gyatva és mint látni fogjuk, egészen elölrl kell kezdenie családjá-

nak, illetve államának alapítását.

A hangyaállam alapításának kérdése hosszú ideig megoldatlan
probléma maradt és mint minden olyan esetben, a hol csak föltevé-

sekre szorítkozunk, többféle nézet uralkodott.

Fölöslegesnek tartom ezelmek a hipotéziseknek képviselik
szerinti felsorolását, mert már szerencsésen végrehajtott kísérletek

eredményei a valóságot tárják elénk. így Lubbock, Mc. Cook, Bloch-
.MANN, FoREL, Wheeler, Jaxet, V. BuTTEL, AVasmanx és másokuak a

kísérletei és megfigyelései kiderítették, hogy a hangyák királvni
miként alapítanak családot, illetve államot.

A régebbi teóriák kíizül a két legellentétesebl) l^izonyult he-

h^esnek. Az egyik t. i. arról szólt, hogy a királynknek a család-

alapításhoz nincs semmi idegen segítségre szi^iksége. A másik pedig
azt igyekezett bizonyítani, hogy csakis idegen segítséggel képesek rá.

Ez alkalommal az államalapításnak azt a módját ismertetem, a

midn a Idrálj^n minden idegen segítség nélkül alapítja meg kis

családját, a melybl késbb 0I3" csodálatos szervezet államok fej-

ldnek. Erre vonatkozólag ugyanis saját kísérleteimre, megfigj^elé-

seimre is támaszkodhatom,

A családalapítás elzményei meglehetsen eg3"formán játszód-

nak le. A rajzás után a megtermékenyített nstény visszátér a földre*

A legels gondja az, hogy szárnyaitól, a mel^^eknek már ezentúl semmi
liasznát sem vehetné, st családalapító munkájában csak akadátyúl

szolgálna, megszabaduljon. Nem sok megerltetésébe kerül a szár-

nyak eltávolítása, mert a szányban a megtormékenjátés után két-

ségtelenül oh" változások mennek végbe, a melj^ek azt megkönnyí-

tik. E mellett szól az a tapasztalat, hogy a meg nem termékenyített

királyn nem képes szárn3"ait eltávolítani, ha csak munkásai le nem
rágják róla.

Ha rajzás után megfogunk egy szárnyas, megtermékenyített

királynt, alkalmas dobozban vag}" üvegcsben végig nézhetjük,

liogy miként szabadul meg szárnyaitól. Láthatjuk, hogy eleinte

szárnyait minduntalan kiterjeszti a memydre csak lehet, azután hol

az egyik, hol a másik oldalon levt nyomogatja a doboz fenekéhez,

majd lábaival addig piszkálja, míg el nem válik a törzsétl.

1 Helyesebbnek tartom a magyaros' munkás elnevezést, mint a német-

bl szolgailag lefordított s leginkább használt dolgozó kifejezést.
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Miután a királyn az öncsonkítást befejezte, azonnal hozzáfog-

lakásának az építéséhez. Alunkájának az a czélja, hogy a kühdlág-

tól' teljesen elzárt kis helyiséget építsen. A különböz fajok több-

nyire bizonyos hetyek iránt viseltetnek elszeretettel. Ig,y megfigyel-

tem gyjtéseim közben, hogy a Gamponotus ligniperda többnyire k
alatt, a Gamponotus herculeamis korhadó fában, a LeptoÜiorax-ok ns-

tényei Ivedig kéreg alatt, kis száraz fadarabkákban falazzák el ma-

gukat. Rendszerint otyan helyet keresnek fel, a mely a faj fészke-

lési módjának lehetleg megfelel. Bárhol találjuk is ket azonban,,

minden esetben azt tapasztalhatjuk, hogy kis helyiségük, a mely

nagyjából számítva, termetük 5—10-szeres nagyságának felel meg,

teljesen el van zárva minden oldalról.

Mihelyt lakásuk rendbehozásával elkészültek, megkezdik a

peterakást. Hogy miként megy ez végbe, saját megfigyeléseimrl

számolhatok be.

1909 júniusában Ajnácskn a Szárk-hegy erdejében három

példány Gamjjonoíus ligniperda királynt találtam q^j lapos k alatt.

Egymástól elkülönített, körülbelül 4—5 cm. átmérj, ^/2 cm. \\\é\j

kis üregekben voltak. Szárnyatlanságuk és a mindenfell elzárt he-

lyiségük figyelmeztetett arra, hog}'' családalapító királynkkel van

dolgom. Örömmel láttam, hogy még a peterakást nem kezdték meg

s így kitn kísérleti anj^agnak kínálkoztak. Haza is vittem mind a

hármat. Külön-külön rövid, vattával elzárható üvegcsövekben helyez-

tem el mindegyiket, a melyben minden dolgukat jól megfigyelhettem.

Úgy látszik új lakásukat megfelelnek találták, mert már át-

költöztetésük harmadik napján az 1. és 2. számú üvegcs lakója,

megkezdte a peterakást. A 3. számúban csak az ötödik napon pil-

lantottam meg az els petét. A tizedik naj)on már 13— 13 pete volt

az 1. és 2. számúban, a 3-asban pedig 10. Ezentúl a királynk be-

szntették a peterakást és minden jDÍllanatukat a peték gondozására

fordították. Állandóan föléjük hajoltak, folyton tisztogatták, nya-

logatták. Megható volt' nézni, hogy mily félt gonddal hurczolták

az Qgj csomóba ragasztott petéket, ha világossággal zavartam meg
ket. A peték közvetlenül a lerakásuk után szárazak voltak, csak

azután a rábocsátott váladéktól ragadtak össze. Két hét leforgása

latt megduzzadtak, két végükön világosabbá, csaknem átlátszóvá

váltak.

Az ötödik hét elején azt a meglep felfedezést tettem, hogy

mind a három királyn petéinek a száma megfogyott. Az 1. számú-

nak tizenhárom petéjébl csak három, a 2-esnek ugyancsak tizen-

három petéjébl mindössze 7, a 3-asnak tíz petéjébl csak 4 volt

meg. Ez a megfigyelés megersíti FoREL-nek és másoknak azt az

állítását, hogy a királynk esznek saját petéikbl. Az ötödik hét vé-
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gén az l-es és 3-as összes petéit elfogyasztotta, ugyanezt megtette

a hetedik hét végén a 2-es számú is. Két liétig élt még ezután az

l-es és a 3-as, követte ket a halálba a harmadik hét végén a 2-es

számú is. Kimiilásukat annak tulajdonítom, hogy teljesen száraz

üvegcsben tartottam ket, azaz nem g'on'doskodtam megfelel ned-

ves leveg'rl.

A családalapítás további összefügg lefolyását a szabadban
megfigyelt egyes mozzanatokból kömiyen összeállíthattam. Xagyon
tanulságos volt rám nézve a Hvösvölgy egyik déhiek fekv helyén

felfedezett családalajDÍtó, a Camponotus Uyniperda királyn különböz
állapota. Itt csaknem minden k alatt találtam egyet, némelyik alatt

kettt hármat is. Voltak közöttük olyanok, a melyek még nem fog-

tak peterakáslia. csupán liörtönük volt elkészítve. Elfordultak olya-

nok, a melyelaiek már jietéik, st a melyelaiek már jól kifejldött

lárváik is voltak. Találtam végül olyanokat is, a melyek 4—5 fejlet-

len munkását már fölnevelte, de még be voltak falazva, nem érint-

keztek a külvilággal. Ezelaiek a látása után könny ^'olt meg'gy-
zdnöm arról, a mit szerencsésebb Idsérletezk a szobában nézhet-

tek végig, hogy t. i. vannak olyan hangyák, a melyeknek királyni

teljesen önállóan és minden Idvülrl származó táplálék felvétele nél-

kül képesek 4—5 munkásból álló családjukat felnevelni. S ha ez

sikerül nekik, akkor a munkások kibontják bölcsjük falát, hogy
odakint táj^lálékot szerezzenek. Az állam további fejldését a ked-

vez viszonyok gyorsítják. Ha aUialmas a fészek fekvése és könnyen
megszerezhet a szükséges táplálék, egy-két év alatt az öttagú csa-

ládból ezreket eltartó, csodálatos szervezet áUam lesz. Ezután már
íi kiráh'n nem tesz egj^ebet, nünt ididnt lerak egy csomó jDetét.

i\ melyeknek a gondozását a kühálággal érintkez munkások veszik át.

Hogy tulaj donlcépen mi^'el táplálják önmagukat a bebörtönözött

fiatal királynk, határozott feleletet adni ezideig nem tudunk. Ön-

magula'ól nem igen kell gondoskodniok, mert a koplalást nagyon
hosszú ideig kömiyen kibírják. Forel kísérlete szerint 9 hónapig is

el vamiak élelem nélliül. Az én birtokomban leghosszabb ideig egy
zelemkai CaDijJonotus-nstény 72 napig koplalt és még ezután is tel-

jesen eleven volt és jóízen fogyasztotta el az odanj'-ujtott táplálékot.

Valószínnek tartják, hogy rendkívüli módon kifejldött zsírtestük

képesíti erre.

Xagyon kevés biztos adatunk ^"an arról is. hogy miként táp-

lálják lárváikat. Egyetlen határozott megfigyelése Jacob HuBER-nek
van, a ki látta, hogy az Atta sexdens királynje a saját petéivel táp-

lálja fiatal magzatait. Arról pedig magam is és mások is meggy-
zdtek, hogy a királynk esznek saját petéikbl. Hogy azután a félig-

megemésztett táplálékot adják-e a lárváknak vagy pedig megemésztve
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hatalmasan kifejldíitt nyáUvamirigyeikkel termelik a szükséges élel-

met, nincsen eldöntve. Akárhogy is van azonban a dolog, az az egy

bizonj'^os, hogy a családalapító királynk saját testük rovására neve-

lik fül els munkásaikat, raert bebizonyosodott ténj az, hogy sem

tartaléktáplálékot nem halmoznak föl els helyiségükben, sem pedig^

el nem hagyják addig börtönüket, a mig 4—5 munkásukat f()l nem
nevelik.

Adatok Magyarország lepkefaunájához.
Irta : Díószeghy László.

1. Zethes musculus Méx.

Els sorban is ezzel a hazánkra néz\'e új fajjal kell foglalkoz-

nom. Kényszerít erre az állat érdekes volta s az általam eddig ismert

termhelyek (Amur, Ussuri, Korea, Japán) roj^pant távolsága.

^

Ezen lepkét Borosjenn Báró Solymosy Lajos parkjában vi-

rágzó hársfa alatt 1913. évi július 3-ikán éjjel gyjtöttem.

Ismeretes, hogy a midn a hársfák virágzásban vannak, azok

édes, intenzív illata messzi távolságról odacsalja a környék Xoctuáit.

Itt is, a százados hársfák dús virágai az alsó hatalmas ágakat majd-

nem a földre húzzák s így könnyen hozzáférhetvé teszik az acetylen-

reílektorral való gyjtést. A lepkék jelenlétét azok fényl szemei

elárulja és így válogathatjuk a szükséges állatokat.

A nevezett éjjel is ilyenformán gyjtvén, került hálómba a

fennti állat repülésközben. Könnj^ed lel^eg szállongása a Boarmiákéra

emlékeztetett s csak midn rövid id múlva Idkerült chloroformos

üvegembl, lepdtem meg az egészen friss, sértetlen állat különös

voltán. Óvatosan feltztem azt és hazasiettem, hogy a rendeUcezé-

semre álló szerény müvekbl amiak determinálásához hozzá fogjak.

Természetes, hogy sehogy sem akadtam rá, de legalább rajz-

ban a hozzá leginkább hasonló Pseudojjhia-nemhez tartozónak gon-

dolván, az újból feléledt állatot nedves homokra tztem, hogy más-

nap reggel kénj-elmesen feszíthessem.

Az izgalom jóformán alig hagyott aludni s reggel mieltt hozzá-

fogtam volna a praeparáláshoz, a még mindig él állattal eldicseked-

tem Gábor Péter csendrhadnagy barátomnak, a ki velem reggeli-

zett s az biztatására újból hozzáfogtam a kutatáshoz mveimben^
persze hasztalan s így került aztán hamarosan a deszkára.

A napokban Budapesten lévén, a magammal hozott állatot fel-

1 Újabban elkerült a Kaukázusból is (Maikop, Sotsclii), a honnan
Herz említi (Annuaire Mus. Zool. St.-Pétersb. IX, 1904, p. 304).
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vittem a Nemzeti Múzeumba determinálás végett. A lepke liovátar-

tozandósága hosszabb vitára adott okot s végre Dr. Sohmidt Antal
barátom a Nemzeti Múzeum palearktikus gyjteménye alapján az

Amur-vidéki ZeÜies viusculiis Í^ÍÉx.-ra ismert, az elképzelhet lehet
legnagj^obb csodálkozásunkra.

Ezen felfedezés tehát nagy feltnést idézett el a jelen-

voltak között s különösen Dr. Sohmidt learatom iiézte a gyíinyör
állatot az arczárói leolvasható vegyes érzelmekkel, a míg az állat a

Nemzeti í\Iúzeum gyjteménye számára történt felajánlásával teljesen

meg nem nyugtattam. Csak vérbeli lepkész értheti meg azon fel-

sugárzó büszkeséget, mely ezentúl arczán végigömlött s nagy el-

foglaltságából származó idegessége legalább ezen a napoii elmaradt.

Október 18-ikán a Magyar Entomologiai Társaság látogatott

ülésén ugyancsak mutatta be a hazai, valamint a két amuri álla-

tot összehasonlítás végett a jelenvolt tagok és vendégelaiek.

A Zeihes musculus jNIén. leírását annak hiányában csak vázla-

tosan közölhetem, így is elég támpontot fog iiyujtani azoknak, a kik

az állatot még nem ismerik.

Csájija pillás s a j^illák oly rö^ddek, hogy majdnem azok Ihánj'-a

tnik fel felületes szemlélésre. A tapogató valamivel hosszabb mint

a fej. A szárnyak elég szélesek, a szegély csipkés, kiszögell.

Az elüls szárny t- és középtere, valamint a szegélytér egy

része ibolyásan fényl sötétbarna, kevés szrkés árnyalattal,

míg a szegélyek széles téren világosabb, gyöngén sárgás-

szürkék. Az elüls szárny két harántvonala a Pseudopliia lanaris

ScHiFF.-ére emlékeztet, míg az azok líözött lev gyöngén görbül

holdfolt eléggé hosszú. Ez és a harántvonalak világos sárgásszürkék.

A hátsó szárnyon elmosódott sötét-szürke harántvonalak lát-

liatók, itt is mint az elülsn a szegély széles téren határozatlan for-

májú világosabb sárgásszürke. Mindkét szárnyon a zúgok felett éles,

kicsiny, koromfekete pont.

A hazai állat az Amur-vidékitl abban különbözik, hogy a

fels szárny világosszürke szegélyében a hullámvonal egyálta-

lán nem látható, míg az utóbbiaknál eléggé határozott, továbbá

nagyobb azoknál és igy az Oroszországban elfordulókkal egyezik

meg leginkább.

Az eddig általam csak messzi keletrl ismert Zethes rimsculus

Mén. elfordulása hazánkban nem áll páratlanul a rovarvilágban.

A Magyar Entomologiai Társaság fenntemlített estélyen töbli nagy-

nev tudósoktól szerezvén tudomást, hogy a Hymenopterák, Coleo-

pterák, Neurojjterák stb. világában is vannak ehhez hasonló esetek,

A hozzáfzött kombinácziók igen különbözk, a miért is meg sem

kísérlem annak magyarázatát.
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Ha sikerLilni fog ezen állatot a jövben meg'figyelni. úgy ezt

a kérdést is annak idején megoklliatjnk.

A mint már említettem, a femiti állatot a ^lagyar Xemzeti ^lú-

zeiumialc ajándékoztam.

2 Parnasius nineniosyne Íj. ah. tnicrostictus Diószegiig, nov. ab.

A tvpo differt : alis anticis maciilis minimis (2 : 1 mm. ) omatis.

Már sok szó esett ezen állat elüls szárnyának megldsebbe-

dett sejtfoltjait illetleg\ Azonban a bemntatott Y?igj leírt állatok

ezen foltjainak nagysága alig vagy éjopen semmit sem térnek el a

normálistíjl.

Az ab. minor Ri-:b. ^K: Tíog. az 5'2 mm.-t túl nem baladván, ter-

mészetes, hogy ennek aránvában Idsebbek a foltok is, teliát nem
tekinthet aberrativ meglrisebbedésnek. Szintúgy azon állat sem ér-

demel említést, a melyet Kebel mntat be a ,.Die Lepidopterenfanna

von TTerknleslíad mid ( )rsova" czímfi mveljen s a melyrl azt írja :

„stark verldeinert" (t. i. a sejtfoltokj.

Ez a nagyon megkisebbegett folt, illetleg foltok, legalábl) az

elég tiszta ábra szerint ott, a hol legkeskenyebb, szélesebi:) mint 2

mm., tehát egészen normális.

A feímti új nevet azonban teljes joggal érdemh meg az az

állat, amelynek említett foltjai feltnen megkisebbedtek, olyannjnra,

hogy azok hosszúsága alig haladja meg a 2, szélessége pedig az 1

mm.-t. A Xemzeti Múzenm gyjteményében is van egy ehhez nagyon
hasonló állat, melynél a foltok még talán ennél is kisebbek.

Ezeket a kis foltú állatokat máJLis vége felé kömiyen össze-

téveszthetni az akkor már tömegesen röpül Aporia crataegi L.-vel,

különösen, ha ez utóbl^iak ugyanazon helyen röpülnek.

A fennti új állatot Borosjenn gyjtöttem 1913. évi május

28-ikán.

3. Pieris Manni Mater.

Ezt a délvidéki lepkét két ízben gyjtcittem Borosjenn és pedig

mindkettt mint els ivadékot.

Az egyiket (d') 1012. május 12-ikén, a másikat ( 5) pedig

1913. áprins 29-én.

Hazánkban a mennyiben errl tudomást szerezhettem, csak

Herkulesfürdn és Orsován gyüjtritték, ettl északabbra nem. Meg-
gyzdésem az, hogy még Borosjennél északabbra fekv vidékeken

is elfordul, de minden egyes esetben félreismerték, mert valószín-

leg a hozzá nagyon hasonló Pieris rapae L.-val tévesztették össze.

Az általam gyjtött két j^éldány elüls szárnyainak fonákján a

fekete foltok hiányzanak, míg felül határozottan kiképzdtek, az



193

filsószáriiy fonákja éléiilv czitromsárg-a, ers, fekete l^ehintéssel. csak

egy Jceskeny sá^' a szárnyközéjDen maradt beliintetleii.

]\íindkettöt a Xemzeti Múzeumnak ajánlottam fel.

4. Pieris napi L. ah. Bírói Dios^zeghy, nov ab.

A typo diífert : maculis apicalibus deficientibus.

lízt az állatot Brádon (Hunyad m.) gyjtöttem ez év július

28-ikán. A normálistól abban tér el, bogy a míg a két szegélyfolt

nagyon ers, fekete, apicális foltja biányzik, azaz a Ijordák gj^öngén

feketésen bebintettek. vagyis halványan jelzettek. Azonban a sze-

gélyfoltokkal egn^vonalban a szárnycsúcson új. ers folt keletkezett.

Ez a folt ugyan jelen van olykor a 5 ? jDéldám^okon az ers apicá-

lis foltból Idindulva, de a jelen esetben mint már fennt jeleztem az

apicális folt hiányzik s ez igen feltn, érdekes külst kölcsönöz.

Ezen állatijt Biro Lajos hírneves tudósunk tiszteletére nevez-

tem el.

Ugyanitt említem meg a fenntnevezett Pieris napi L. Qgy o^

példányát, mehmek a jobb elüls szárnyáról alul is, felül is teljesen

hiányzik a fekete szegéh'folt, míg- a bal szárny fonákján és felüle-

tén ez normális, vagyis határozott ers fekete folt látható; Gyjtöt-

tem Borosjenn 1913. évi márczius 29-én.

Továbbá ugyanezen faj eg}' 2 példánya ehhez hasonló elvál-

tozást mutat és pedig : a jobb elüls szárny összes szegély- és api-

cahs foltja koromfekete, míg a bal halvány Ijarnás. CTVÜjtöttem Bo-

rosjenn 1913 június 15-én.

5. Polygoiiia L-albiini Esp. ab. Köntzeyi Diószeghy, nov. ab.

^laculis albis alarum mmoribus; ahs subtus umcolore viridi-flavis.

A szárnyak felületén a fehér foltok meg-kisebbedtek, különösen

íi hátsókon elmosódottak I a fonákja csaknem egyszín zöldes-

sárga a nj'ugtalan márványozásszer rajz nélkül. Azonban az L-

formájú rajzolat éles.

Ezt az állatot Dr. Köxtzey GerO hátszegi orvos barátom tisz-

teletére nevezem el. Gyjtöttem Borosjenn 1913 június 15-én.

6. Chrysophanus dispar var. riitihis \Verxb ah. Gábori Diószeghy,

nov. ab.

Alis auterioribus in eellula mediana piuicto nigro ornatis. lu-

iiulis fortioribus.

Az idei nyár túlb eszés jegyében múlt el. Ennek daczára

sok gyjtkirándulásom sikeres volt.
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TíTpasztaltaiii, liogy azon állatíjk, melyek nádasok küzelében.

illetve nedves réteken szeretnek tartózkodni, az idén tömegesen lép-

tek fel. Ezek között is els sorban a fennti lepke repült nagyobb

számban.

Ez a o" íillí^t í^ normálistól abban tér el, bogy az elüls szárny

középsejtjében egy új fekete pont látbató s a boldak aránylag' er-

sebbek.

(rvüjtöttem iíoncztn (Arad m.) 1012 július 2T-én. (Nemzeti

Múzeumban).

Ezen állatot (tábor Piíter csendrhadnagy barátom tiszteletére

ncA'eztem el.

7. Chrysophamis dispar var. rutilus ^^^ERNC. ah. biinaculatus

DiOszEGHY, nov. ab.

Ty23o similis, sed alae anticae in cellula mediana maculis dnabus

nigTis ornatis ; costis alarum posticarum flavo-farinosis : subtus ma-

cnlis oculatis maioribus.

Ez az állat az 1848-ban kihalt angolországi törzsfajjal minden

tekintetben megegyezik ; olyannyira, hog}^ ez utóbbi (a törzsfaj ) le-

írása teljésen ráillik az alábbi 9 állatra.

Itt' az elüls szárii}^ középsejtjében a holdon kivül nem egy,

hanem két ers fekete pont látható ; a hátsó szárn^^ bordái ersen

sárga behintések.

Legjellemzbb azonl^an mindkét szárny fonákja. Itt a szem-

foltok kivétel nélkül igen nagyíjk, a rendesnél kétszernél jóval na-

gyobbak.

Gyjtöttem Borosjenn (most a M. Nemzeti ^lúzeumban).

8. Chrysophanus dispar var. rutilus Wer^b. ah.ininor DiószeghYjUot. ab.

Alis expansis 2í5 mm. (o''), 25 mm. (9)

A d szárnyai kifeszítve 26 mm., a $-éi 25 mm. szélesek.

Gyjtöttem 1913. évi augusztus 20-án, illetleg IT-én Borosjenn.

Tudtommal ilyen kis állatok ismeretlenek, érdemesnek találtam

külön névvel megjelölni.

9. Atnphipyra inicans Ln.

Knnek a ritka délkeleti állatnak legészakibb elfordulási pontja

Európában — a mennjnben errl tudomást szerezhettem — Herku-

lesfürd, Mehádia.

iSlagyarországon e két termhelyen kivül állítólag még Orsován

is gyjtötték (Dr. Rebel „Die Lepidopterenfauna von Herkulesbad

u. ürsova").
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Ezekrl a helyekrl hosszú idk folyamán csak kevés állat ke-

rült el és így érdemesnek tartom ezidei gyjtésem eredményével
bvebben fogiallíozni.

Azt hiszem, hogy felesleg'es munkát végeznék, ha Borosjen
természetrajzi viszonyait ismertetném, de rá kell mutassak arra.

hogy 145-150 Idlométerrel fekszik északabbra mint Herkulesfürd
vagy Mehádia. Yalószm, hogy ez a helyhezkötött délkeleti faj még-

sokkal északabbra is megtalálható lesz és ott a hol elfordul, nem
tartozik a légritkábbak közé.

Az Ampliipyya micans Lo.-ra vonatkozó általam ismert röpülési

adatok juhus 17. és 23-ika közé esnek, illetve a gyjtések ideje erre-

a 6 napra szorítkozott Magyarországon, holott az én tapasztalatom

szerint már jóval elbb kell röpüljön, azonban augusztus 20-án még
gyjtöttem s kopott állatok talán még szeptember elején is akadnak.

Tekintettel arra a körlménj^re, hogy augusztus 17-én három, 20-án

még két használható állatot gyjtöttem, a fennti állításom valószín-

nek látszik, még ha ezen kési idrl nincs is bizonyító adatom.

Eln ennek az állatnak röpülését július elejétl szeptember ele-

jéig, tehát két hónapi idtartamra számítom és azt hiszem, hogy a

jövben lesz alkalmam ezt az állításomat megfelel adatokkal támo-

gatni. Miután az AmpJiipyra siyx HS. hazánklDan talált egyetlen pél-

dánya szeptember elejérl való, de kopottsága az augusztus közepi

eredetre vall, azt hiszem, hogy ez az állat is mint a fennti, a neve-

zett 2 hónapi idközben gyjthet inlíább, vagyis evvel egyidben
rejíl.

Visszatérve az Amphipyra micans Lu.-ra ezt az állatot a rossz

idjárás miatt els ízben csak július 15-én gyjthettem és pedig

4 ^, 1 ?, juhus 17-én 4 o^, július 21-én 2 o"', 1 9- augusztus 17-én

2 0, 1 cf, augusztus 20-án 2 $. Tehát összesen 17 példán3^ A ju-

hus 21-tl augusztus 17-ig tartó szünetet a rendkívül rossz idjárás

okozta, különben bizonyára ez alatt az id alatt is gyjthettem volna

egynéhányat.

Az elmondottak, illets^e a szépszámú eredménj^ azon kilátással

kecsegtet, hogy az állat életmódját alkalmam iijálik még megfigyelni,

a mikor is még egyszer visszatérek, talán bvebben a fennti állatra.

Az itt ezúttal leírt és felemlített lepkéket a ]\lagyar Nemzeti

]\lúzeunniak ajándékoztam és ez alkalomból e helyen felelek többek-

nek hozzám intézett csodálkozó kérdésére, hogy mily okból aján-

dékozom gyjtéseim értékességeit a Nemzeti ]\lúzeumnak '?

Miután a ]\lagyar Nemzeti Múzeum nem magán intézmény, ha-

nem közös mindnj^ájunké vagy helyesebben mondva a magyar
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nemzeté, természetesnek találom els sorban is azt tlem telhet-

leg gyarapítani, hazánk ritka állatjait az elkallódástól s a külföldre

való hurczolástól megó\aii, nemzeti kultúránkat elsegíteni. Erre

nemcsak a nemzeti CxénÍLiszért való rajongás, hanem a kötelesség' is

késztet

!

A'ajha ezen intencziómat megért\'e mások is követnék . . .

Adatok a Synanthedon flaviventris Stgr. és

a Paranthrene tabaniformis Rótt. var. rhin-

giaeformis Hbn. életmódjának ismeretéhez

és azok magyar honossága.

Irta : Tojiala Nándor.

Tavaszkor, a mikor a Paranthrene íahaniforinis Rótt. hernyójá-

nak jelenlétérl tanúskodó görcsös ágait gyjtöttem a lomjjjától meg-

fosztott, de szürkés-zöld szín kérgérl felismerhet fehér vagy ezüs-

tös jegenyéének (Popuhis a.lba L.), a gyengébb vag}^ megsérült ágai-

ban, néha még a P. tabaniformis csomóiban vagy azok tszomszéd-

ságábian "megtaláltam a Synanthedon. flaviventris Stgr. hern3'-óit, me-
lyeket a parányi buvólyukalv kifurásánál a ujláshoz tapadt purha

árult el. Ezek a hernv(jk még a sokszor nagyon vékonj^ ágakon is

^semmiféle görcsöt vagy daganatot nem idéznek el. Jó szem kell

hozzá, hogy a hernyó rejtekhelyét felfedezzük, mert a purha már
gyenge széltl ^'agy az ágak megmozgatásánál könnj^en leesik, nn-

által a paránjá nyílás a szemünk eltt eltnik. A hernyók a P. ta-

hanifonnis hernj^óniak módjára élnek, gubó nélkül bábozódnak és

július-augusztus hónapokban kelnek ki. Staxge, Staudinger és

mások azon állítását^, hogy az addig csak j\Iecklenburg és KSzász-

országban talált Aegerida, egy érdeslevel fzfában, valószínleg a

kecske- vagy pálmafz (Salix caprea L.) vékony ágaiban, egy a

Sa.perda-Q^()\\\6\ú\Qz hasonló csekély daganat felett található, nem
találtam igazoltnak. Ámbár ezen adatok alapján éveken át figyeltem

meg azt a Magyarország hegyvidékein mindenütt és réteken is gyak-

ran elford'üó fzet, mely Csillaghegy környékén és az innen egész

0-Budáig elterül lapályon is található, állatunk nyomát sem láttam.

Ezt az Aegeridát azóta megtalálták Hamburg és Kiél környé-

kén, Sziléziában és Oroszországban (Szt.-Pétervár és Oblonetz kor-

mányzóság), st legújabban Németországban a kirágott ágacskákkal

a hernyót és bábot eladásra is kínálják. Méltán kell azon csodálkoz-

1 Stettiner Entom. Zeitung. 1883. p 177.
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Iliink, hogy ezek az entomolog-usok milyen rossz líotanikusok (vagy
talán jó üzletemberek '?), hogy emiek az állatnak a tápnövénvét eddig-

nem ismerték fel. Nálunk Magyarországon ezt a fajt rajtam kívül

eddig" senki sem figyelte meg. ]\íindazonáltal feltehet, hogy ez a

lepke nálunk gyakori, minthogy a fehér vagy ezüstös nyárfa hazánk-
ban is kedvelt és elterjedt fa, mely eg-észen 25 m.-es mag-asságával,

r9 m.-es átmérjével, sötét törzsével, szürkés-zöld hatalmas ágaival

és ezüstös lombjával jíarkjaink kedvelt gyíinyörLi díszfája. Más je-

genyefajok módjára ez is számos, a föld színe alatt nem mélyen és

messze elterül gyökeret hajt, melybl számos sarj és bokor hajt Id,

melyek nemcsak a Synanthedon flaviventris, hanem a Parantlirene tci-

baniformis hernyóinak is hajlékgt és táplálékot nyújtanak.

A fehér vagy ezüstös jegenye vékonyablj ágaiban és a Saperda-

csomókhoz hasonló, de az egj'ik oldalon nyilassal bíró kisebb gör-
csökbe n kisebbfajta piszkos lilaszín P. tahaniformis-hQv\\\6\í éXwok.

Ezeknek a hernyóknak a bábjából leginkább a déli vidékeken, de
nálunk is, a P. tahanifonnis egyik faj változata, a var. rliingiaeformis

Hb. fejldik ki, mely életmódjában a törzsfajtól nem tér el. Ennek a

fajváltozatnak egyes példáiyait Németországban, Lipcse közelében

is találták. Az általam gyjtött példányok nagy része a S. flaviventris-

liez hasonlóan, a potroh több haslemezén ers aranyos pikkelyezés-

sel bírnak. Habár ezen példányok nagy része csak átmeneti jelleg-

gel bír, mégis akadt közöttük több igazi var. rliingiaeformis Hb. ara-

lyos okkerszín pilvkelyekkel behintett elüls szárnyakkal és iigyan-

ih^en csájDokkal. Ennélfogva ezt a szép fajváltozatot is mint hazánk
faunájához tartozót, ahba fel kell vegyük. Kár, hogy Budapest kör-

nyékén az ezüstös jegen3"e bokrai mind jobban gyérülnek : így pL
teljesen eltntek egyik fgyüjthelyemrl, a most épül székesfvá-

rosi új gázg3''ár területérl.

Anophthalmus vagy Trechus?
Irta : Csíki Ern'ö.

Még 1902-ben annak a néze- Noch im Jahre 1902 habé ich

temnek adtam kifejezést^ hogy jener Ansicht Ausdruck gégében^,

az Anoplithalmus-okaX., mint olyan dass die AnoiDhthalmen, als solche

állatokat, metyeken a szemek- Tiere, bei welchen nicht das gé-

nek legcsekétyebb csökevényét ringste Rudiment der Augen iiach-

sem tudjuk kimutatni, külön gewiesen werden kann, in eine bé-

liembe kell helyeznünk s nem sondere Gattung zu stellen sind

Állattani Közlemények. I, 1902, p. 43.
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lehet ket az erteljes fejlett-

ség, Idsebb-nagyobb reczézett

szemmel biró Treclius-okkíd

összevonni. Ennek megfelelen

azután az enr(3pai bog-árkatalo-

gus 1906. évi kiadásában is kü-

lön nemként szerepeltettem az

AnopMhalmns nemet. ^ Xem is

volt ezzel baj, a míg most 11

év multával két osztrák kolle-

gám, úgy látszik irántam ^'aló

különös jóindulatból, jónak nem

látta a kérdést megbolygatni.

Elre kell bocsátanom, hogy

nekik mindenkép joguk volt

nézetüket, meggyzdésüket
közzétenni, azonban más kér-

dés, hog}" ezt mityen alakban

valósították meg. Xem is fog-

lallíoznám a tárgygyal, ha ezt

szakszer fejtegetés Idséretében,

nyomós bizonyítékaik felsoro-

lása mellett tették volna meg.

Azonban gúnyos megjegyzéseik

késztetnek arra, hogy fejtegeté-

seikre válaszoljak.

Elször BRErr József bécsi

vasúti fszámvizsgáló úr szólt

a tárgyhoz.' Egyik boszniai faj-

ról írván2, jegyzet alakjában

megemlíti, hogy attól a felfogás-

tól, melyet én kezdeményeztem
és metyet azóta is fenntartok,

t. i. hogy az AnopMhahmis-WQm.

-a Treclms-nQmioi elkülönítend.

und dass sie nicht mit den Trechen.

welche kleinere-grössere, aber gut

entwickelte fazettierte Augen be-

sitzen, zusammengeworfen werden
können. Dementsprechend habé

ich dann Anophihahnus als l)eson-

dere Grattung in der 1906-er Aus-

gabe des europaischen Káferkata-

loges figuriren lassen. ^ Es Avar

damit auchkeine Beschwerniss bis

jetzt nach 11 Jahren, wo zwei ös-

terreichische Kollegen, wie es

scheint aus l^esonderer Sympathie

gegen nhch, es für gut befunden

habén die Frage nochmals zu er-

örtern. Ich muss aber im Yorhinein

bemerken, dass die Herrn Kolle-

gen in jeder Weise Recht dazu

hatten ihre Ansichten, ihre Über-

zeugung, zu veröffenthchen, nur

ist es eine andere Frage in welcher

Weise sie dies durchführten. Ich

würde mich alsó mit der x\ngele-

genheit gar nicht bescháftigen.

Avenn dies durch eine sachliche

Auseinanderlegung oderAuführung

der wichtigen Beweise geschehen

wáre. Aber die sj^öttischen Bemer-

kungen nöthigen mich auf ihre

Auseinauderlegungen zu antworten.

Zur Angelegenheit áusserte sich

zuerst der wiener Herr Eisenbahn-

Oberrexádent Josef Breit. Als er

über eine bosniche Art schrieb^,

bemerkte er in einer Fussnote, dass

von jener Auffassung, welche ich

zuerst áusserte und welche ich

auch seither verteidige, námlich

dass AnopMlumus von Trechus als

1- Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae rossicae.

Editio 11, 1906, p. 50.

- Entomologische Mitteilungen. Berlin-Dahlem, I, 1913, p. 12.
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véeieííesen eltekinthetünk, mert

hiszen az újabb feh'edezések

suk átmeneti alakkal ismertettek

meg bennünket. És most jíin a

java I Hivatkozik arra. hogy á

gömörmegyei sziliczei l^arlang-

l)ól 1910-ben leírtam az apró

szemeket visel Treclms Boko-

rianus-t és késbb, 1912-ben,

ugyancsak a sziliczei jégbar-

langból ugyanazt a fajt Anoph-

ihahnns liungaricus var. szüiczen-

sis néven ismertettem. Hát ez

l)izouy — ha igaz volna —
óriási botlás lett volna és min-

denesetre elegend ok lett volna

<irra. hog^' az AriopMludmus ne-

joiet végleg elejtsük. De lássuk

csak ezt Idssé közelebbrl.

Az a tény. hogy az aggteleki

barlangból az Annplithahmis hun-

garicus-t és a pelsczi. illetleg

gombaszügi Ludmilla-ljarlang-

ból az Anopliihahnus Bokor i-t

leírtam, oly feltnést keltett,

hogy 1 9 1 1-ben több bécsi gyüjt
kereste fel a gömörmegyei bar-

langokat. Az aggteleki barlang-

ban csakugyan megtalálták az

Anophthalnms hungaricus-í. a fe-

lette ritka A. Bokori-ért azon-

ban hiába forgatták fel az egész

Ludmilla-barlangot ; majd át-

mentek a közeh Sziliczére, a hol

vezetjük az úgynevezett jég-

barlanghoz (mely tulajdonképen

nem is barlang, hanem dolina)

vezetvén ket, ott tényleg gyj-
töttek is egy állatot, melyet

Sziliczérl lévén szó. kineveztek

Trechus Bokorianus-iiRk. de mint-

hoo^v látták, hogv nincs szeme

(iattung abzusondern ist, endgültig

abgesehen M'erden kann, da uns

die neuesten Entdeckungen mit

vielen Übergángen bekamit mach-

ten. Und jetzt kommt das Beste !

Er bernft sich darauf, dass ich aus

einer Höhle bei Szilicze (Gömörer

Komitat) im Jahre 1910 einen Tre-

clms Bokoriamis mit kleinen Augen
und im Jahre 1912 denselben aus

der Eishöhle bei Szihcze nochmals

als AnopMkalmus hungariciis var.

sziUczensis beschrieben habé. Dies

ware — ^venn es wahr wáre —
A\'irklich ein riesig'er Yerstoss ge-

wesen sein und auch jedenfalls

genug um Anopliihahnus als Gat-

tung endgültig fallen zu lassen.

Übrig^ens gehen A\'ir der Angele-

genheit náher zu.

Jené Tatsache, dass ich aus der

Aggteleker-Höhle einen Anoplülial-

inus liungaricus und aus der pels-

czer. beziehungsweise g'ombaszö-

ger Ludmilla-Höhle den Auopli-

thuhnus Bokori beschrieben habé,

erregte so ein Aufselien, dass im

Jahre 1911 mehrere v.-iener Samm-
ler die Höhlen des CTÖmörer Ko-

mitates besuchten. In der Aggtele-

ker-Höhle fanden sie tatsáchlich

den Anopliihahnus hwngaricus, um
den áusserst seltenen A. Bokori

durchwühlten sie umsonst die ganze

Ludmilla-Höhle : nachher beg-aben

sie sich in das nahe gelegene Szi-

licze, Avo sie-durch ihren Führer

zur sogenamiten Eishöhle (welche

eigentlich kéme Höhle, sondern

eine Doline ist) geführt wurden,

wo sie tatsáchhch ein Tier sam-

melten, A\'elches, nachdem von Szi-

licze die Rede war, zum Trechus
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és az aggteleki barlangiján el-

forduló A. Imngariciis-hoz nagyon

hasonló, rögtíin a helyszínen

szinonimálták is a kettt. 1912-

hen magam is meg-forchiltam

ezen a vidéken és megtaláltam

a jégbarlangi Anoplitlialmus t,

melyet eddig csak hírbl ismer-

tem és metyrl hazaérkezésem

után megállapíthattam, hogy

tényleg /^ nophihahnus^ mely kC)-

zel áll az aggteleki barlangiján

él A. hungariciis-hoz^ de azzal

nem egj^esíthet, azért A. liun-

garicus var. sziliczensis néven le

is írtam. De megállapíthattam

azt is, hogy a jégbarlangi

AnojjJiihahuns-nak semmi köze a

szintén Sziliczc határában fekv
egyik barlangból való Treclius

BoJiorianus-hoz. Az A. liwKjaricus

var. sziliczensis leírásának meg-

jelenése úgj látszik nem józa-

nította ki bécsi kollegáinkat, az

állat továbbra is Trechus Buko-

rianus néven szerepelt gyjte-

ményeikben, tehát Breit úr

gyjteményében is. így hát nem
csodálkozhatunk, ha a késbb
csere útján szerzett A. \'di\ szi

Uczensis-heii ugyanazt az állatot

kapta, mely gyjteményiében

már Treclnis Bokorianus név

alatt megvolt. A mikor azután

Breit úr budapesti barátainak

figyelmeztetésére ezen tévedé-

sérl ineggyzdött, állatát a

valódi Trechus Bokorianus-szíú

összehasonlíthatta és a két állat-

nak különljözségét maga is be-

látta, szóbeli üzenetben elnézé-

semet kérte s hozzátette, hogy
ezt a téves állítását sürffsen

Bokorianus ernannt A\'urde : nach-

dem sie aber sahen, dass dieses

Tier keine Augen besitzt und dem
in der Aggteleker-Höhle vorkom-

menden A. liungaricus sehr áhnlich

ist, wurden beidé gleich dórt an

Ort und Stelle sjaionymirt. lm
Jahre 1912 besuchte auch ich die-

ses Clebiet und sammelte auch den

Anojjhthcdvius derEishöhle, welchen

ich bisher nur seinem Gcrüchte

nach kannte und von welchem ich

nach meiner Ilückkehr feststellen

konnte, dass es tatsachlich ein

AnopMluilmns ist, Avelcher dem A.

Inmgaricas aus der Aggteleker-

Höhle nahe steht, aber mit dieseni

nicht vereinigt werden kann, "\ves-

halb ich ihn dann auch unter dem
Namen A. lumgaricus var. sziliczen-

sis beschrieben habé. Auch konnte

ich noch feststellen, dass der-

Anoplitlialmus aus der Eishöhle, mit

dem in einer Hohle des Gebietes.

von Hzilicze vorkommenden Tre-

clius Bokorianus gar nichts zu thun

hat. Das Erscheinen derBeschrei-

bung des A. Iviingariciis var. szili-

czensis scheint die wiener Kollegen

incht aufgenüchtert zu habén, das

Tier steckte auch weitershin in

ihren, alsó auch ein Breit's Saunn-

lung als Treclius Bokorianus. AVir

können alsó nicht im geringsten

staunen wenn er im spater durch

Tausch erhaltenen A. var. sziliczen-

sis dasselbe Tier erhielt, welches

er schon als Treclius Bokorianus

besitzte. Als Herr Breit spater

durch seine Budajjester Freunde

auf diesen Fehler aufmerksam ge-

macht wurde, sein Tier mit dem
echteii Treclius Bokorianus vero;lei-
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helyre fogja igazítani. Czilvkét

1913. évi jaimárius 1-én tette

közzé, a helyreigazítás azonban

még" a mostani deczemberig sem

jelent meg, úgy hogy az engem

most ért második támadásból Id-

folyólag' kénytelen vagyok az

egész ügyet köztudomásra hozni,

hadd g3'zdjenek meg gáncso-

Ifíim. hogv nem én vagyok az.

a ki dolg'ait ..elliamarkodja".

A közelmúltban egy másik

nagyobb tanuhnán^^ jelent meg'

Dr. Müller József trieszti gim-

náziumi tanár tollából i,
.1 ki a

Keleti-Alpok és a Balkánfél-

szigeten elforduló Anophthal-

musokat vette vizsgálat alá.

Munkájában nem átalotta engem

több helyen megieozkéztetni. a

miért csak hálás lettem volna,

ha megjegyzései a tárgyilagos-

ság keretében maradtak ^•olna.

de mivel neki nem ez. hanem
okvetetlenked, minden alapot

nélkülöz leszólás volt a ezélja.

kénytelen vagyok állításait

egyenként kritikailag megvilá-

gítani.

Addig is, a mig Müller úr-

nak sajátságos megjegyzéseire

érdemleaes választ adnék, nem

chen und sieh von der Verschie-

denheit lieider Tiere überzeugen

komite, ersuchte er mich durch

mündliche ]\Iitteilung um Xach-

sieht, da er diese unrichtige An-
gabe baldigst verbessern werde.

Seine Arbeit erschien am 1. Január

1913, die líektifikation erschien

aber bis jetzigem Dezember nicht.

so dass ich anlásslich des mich

jetzt getrofíeuen z^\eiten Angriff'es

genöthigt l)in die ganze Angele-

genheit zu veríiíl'enthchen, damit

sicli meine Tadler überzeugen

können. dass nicht ich derjenige

bin. der seine Sachen ..übereilt".

Vor Kurzem erschien eine an-

dere grössere Arbeit aus der Féder

des Gymnasialprofessors Dr. Josef

]\IüLLER in Triest^, in weleher die

Anophthalmen der Ost-Alpen und.

der Balkanlialbinsel einer Re^ision

unterzogen werden. In dieser Ar-

idéit scheute sich der Herr Yerfas-

ser nicht, mir an mehreren Stellen

eine Epistel vorzulesen. wofür ich

nur dankbar gewesen Aváre, wenn
seine Xotizen objektív geblieben

waren. da jedoch nicht dieses

sein Ziel war, sondern eine jeden

(xrund entbehrende Beglimpfung\

bin ich genötliigt seine Behauptun-

gen ehizeln kritisch zu beleuchten.

Bevor ich auf die sonderbaren

Bemerkungen des Herrn Müller

eine meritorisehe Antwort gebén

1 Beitrage zur Keimtnis der Höblenfauna der Ostalpen iu]d der Bal-

kanhalbinsel. It. Revision dor bliuden Treclius-Arten. (Deukschriften d.

math.-natiirw. Klasse d. kaisl. Akad. d. ATissenschaften. Wien. XC, 1913,

p. 1—114' [9—12 1]>.
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hagyhatom szó nélkül azt a

nagyon is súlyosnak látszó

észrevételét, niety szerint ,. esz-

telenség" v(jlt tlem, liog3'' az

Anoj^Jithalmus-íajokaí külön nem-

ként választottam el a TrecJins-

októl.

Mélységes meggyzdésem,
liogy ISíüLLER úr ebben is na-

gyon elvetette a snlykot. mert

azok az állítólagos átmeneti ala-

kok, melyek az AnoplitliaJmus-

és Treclius-\\e\\\Q\Qi (isszckap-

csolnák, sehol sem léteznek, —
lévén a tévesen ngyanegy faj-

hoz (lásd feljebl)) szániitntt sze-

mes alakok külön fajokhoz tar-

tozó Treclms-ok, a szemnélküliek

pedig ismét külön fajú Auoph-

ihahims-okJ

Egyébként, hogy a TrecJius-

és AnoplitJtdhnus-nemok között

jnilj'en mélyreható különl)ség

van, arról nagyon meggyzen
tanúskodnak Packard vizsgá-

latai \ a meh'ekbl kitnik, hogy
a míg' a TrecJius-fajoknalc er-
teljes fejlettség látódombjaik

(bulbus ophihahnicus] és látó-

idegeik (nervns opiicus] vannak,

addig az Av oph tli a Int Ms-ía]ok

ag'ji'eleje teljességgel nélkülözi

ezeket az agyszerveket.

]\linthogy pedig a lát(3dombok

elvesztése csakis valamilyen

mélyreható befolyás eredménye
lehet, melynek az egész szer-

vezetre is ki kellett terjeszkednie

s melynek megmagyarázására a

barlangi sötétség önmagában
aligha elegend, semmikép sem

würde, kami ieh einen ansehein-

lich sehr sehwerwiegenden A"or-

wurf. námlich dass es von mir

ein ..Unsimi" ge\\'esen ist. die--

Auopliihalmiis-Arten als besi:)ndere

Gattung von Trcdius abzutronnen.

nieht mit Stillselnveigrii iil>iTL;\'hen.

Es ist meine tiefe Überzeiigmig,

dass Herr Müller anch darin üliers

Ziel geschossen iiat, denn jené

angebliehen ÜbergangsiVirmen.

Avelche die Gattungen Anopliiliul-

mas und Trcclius verbinden sollen.

existieren iiirgends, — da die-

íalschlich zu ein und derselben

Art (siehe Aveiter oben) gezogenen

Formeu aiit Augcn zu Ijesonderen

Trf>c/r»5-Arten, die augenlosen aber

AN'ieder zu besonderen Anoplühcd-

m ;í5-Arten gehi ireu.

AVie tiefgreifeude Untersehiede

zwisehen den Gattungen Trcclius

und Anoplithalums bestében, be-

kráftigen genug- die sehr überzeu-

genden Untersuehungou ^"(jn Pa-

ckard ^ aus welcheu hervorgeht.

dass wáhrend bei den Trcchus-

Arten starck entwickelte Bulhi

oplitlialmici und Xcrri optiei vor-

hauden siud, dieso < >rgaue bei

den Anoplúhahnus-Xxien gánzlich

fehlcn.

Da jedoch der Ycrlust der

Bulhi ophíhahiücí nur das Ergebniss

einer tiefgreifenden Einwirkung"

sein kann, Avelche sich auf den

ganzen Organismus erstrecken

musste und zu derén Erklárung*

die Dunkelheit der Höhlen für sich

kaum hinreichend sein wird, alsó

1 A Text-Book of Entomology. Xgtv York, 1903, p. 241.
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tehet fel, .liogy ez a befolyás

(^setrl-esetre mindig egy-egy

Trechus-íajt ofyy-egy AnophÜud-

/Híí.s-fajjá alakíthatott ^'olua át.

Ennek megfontolásával teljes-

séggel nem bizonyos, st nem
is valószín ?\l('r.Li':R úrnak az

a hiedelme, liogv az Anophíltal-

mus-ok [)uly|)h,\'letil\us eredet

állatok és mindegyik Anoplühal-

)üns-íí\] más és más TrecJins-

fajból jött volna létre. Legfel-

jebb a}niyi lelietséges, hogy a

Trecliusr és Anophthnlmus-wQiTíek-

nek közíis trzsalakjnk volt,

melj^nek ivadélcai liizonyos geo-

lógiai koriján s bizonyos hatá-

rozott terméíízeti viszonyok kö-

zött Aiio2)Jiihc(hnus-fú\ká s eset-

leg egy másik korszakiban és

más viszonyok között Trecltufi-

(Aá^k lettek.

Szó^'al azt tartom, hogy az

A)ioi)litli(iliiins-ii\]ok a vakságot

néni esetröl-esetre a barlangok-

ban szerezték, hanem már vala-

milyen vak salaktól örökölték,

mely az akkori természeti vi-

szonyok kényszerít l^efolyása

alatt talán Ivíivek kíizt, krivek

alatt, \'agy a földben élhetett és

szerteszéledt ivadékai azután

különljöíz l)arlangokl)a jutván,

otthelyt utólag különböz faji

bélyegeket (ütöttek magukra.

Ámbár ennek a kérdésnek a

'^'égleges megoldása csak akkor

lesz lehetséges, ha majd a mai

nap él Anoplithaliiius-íajolí phy-

kann es aucli kauni angenommen
Averden, dass dieser Einfluss von

Fali zu Fali stetsje eine Trechus-

Art in je eine Anophtliahnus-Ari

umándern hátte können. Xach Er-

A\'agung dessen ist AIüller"s An.-

iiahme durchaus niolit ge\\'iss,

sogar nicht einmal wahrschein-

lich, dass die Anophthalmen po-

lyphyletischer 1 lerkunft sind und

dass jede AnG^jliiJialDius-Xrt aus

einer andereii und anderen Tre-

cJius-Art entstanden wáre. Heh-
stens so viel ist möglieh. dass

die Gattinigen Ti'ecJins^uná Auoph-

iJiahnns gemeinsamen Ursprungs

sind : die Xaehkommen dieser

Stammform aber in Ijesonderen

geologischen Zeitaltern mid initer

l)esonderen Existenzbediugungen

zu Anophthalmen, beziehungsAveise

in anderen Z-eitaltern und unter

anderen A'^erháltnissen zu Trechen

winxlen.

^íit einem A\\jrt. ich denke, dass

die AnopliihahiiHS-Arten die Blind-

heit nicht von Fali zu Fali in Höh-
len erwarben. soiidern dass sie

diese Eigenschaft schon A'on irgend

einer blinden Stammform ererbten,

\\'elche Form unter dem Einfluss

der damaligen Xaturverháltnisse"

vielleicht zwischen oder unter

Steinen, oder ini Erdboden lebte,

und derén allenthalben zerstreute

Xaehkommen in verschiedene Höh-

len geraten sind und hierorts

spáter verschiedene Artcharaktere

angenommen lialjen.

Obwolil diese Frage erst dann

endgültig erledigt werden., kaim,

als der pliylogenetische Zusam-
menhang der jétzt lebendéii AnopJi-
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logenetikai összefüg'g'ése l^eliató

taniümánj-ok alapján fog tisz-

tázódni, mindazonáltal szerintem

az Anoj^Jithahnus-ok monoph^^le-

tikus eredete jnár csak azért is

valószínbb, mert más állatcso-

portok immár jól Idkutatott

törzsfejldésében is megersí-

tésre talál. lg"}" a föld alatt él,

lépésrl-lépésre terjed s telje-

sen vak Spalax-í'AJokról tudjnk,

hogy valamennyijök a paleszti-

nai Spalax Ehrenbergi Nhrg
származéka ^ mely viszont a

pliocaenkori Prospalax j^^'^scus

NHR«-re megy vissza^ s ezzel

szemben kétségkívül a hóbort-

tal határos ,. esztelenség'' volna,

ha valaki azt az állítást kocz-

káztatná meg, hogy a mai nap

él Spcdax-íajolí mindegyike

egy-egy külön /'rosj^a/ax-fajból

jött létre s mindegyik esetrl-

esetre vesztette el látóképessé-

gót. Az ilyen niélyrehat('> s cor-

relative az egész szervezetet át-

rázó változás nem ismétldhe-

tik úgyszólván naponta, hanem
bizonj'-ára csak egyszer s egé-

szen különleges viszonyok kíi-

zött történhetett meg a közös

salakon, melvnek A'alamennvi

1 Méhely Lajos : Species generis

Spalax. A földi kulj^ák fajai szár-

mazás- és rendszertani tekintetben.

Budapest, 1909, p. 225—242.

2 Méhely Lajos : Prospalax pris-

cus (Nhrg), a mai Spalaxok plio-

caenkori se. (Magy. Tud. Akad.
Matli. és Természettud. Közlem.

XXX, 1908, p. 251—253.)

tJiahnus-XrtGii aiif Grund eingehen-

der Studien gesichtet worden ist,

trotzdem denke ich istdie mono])hy-

letische Abstamnunig der Anoph-
thalmcn schon deslialb wahrschein-

licher, weil diese durch die sclion

gut erforschtc Stammesgeschichte

anderen Tiergrnppen bostátigt wird.

So Avissen A\ir von den im Erd-

bobodén lebenden, sicli schritt-

Aveise ansbreitenden und ganz
blinden Spaláx-Xrten. dass sie allé

Abkömmlinge^ des palástinischen

Spalax Ehrenbergi Xhkg sind, A\'el-

cher A\-iederum auf Prospalax pris-

cus Nhru. aus dem Pliocán zurück-

geht^ und es Aváre schon an Blöd-

sinn grenzender „Unsinn-, wenn
jemand behaupten wollte, dass jode

der heute leiionden Spalax-Arten

aus je einer besonderen ProspaJax-

Art entstanden ist und jede Art

von Fali zu Fali ihr Sehvermögen
verloren hat. Eine solche tiefgrei-

fende und correlativ den ganzen
( )rganisraus umschüttelnde Um-
ánderung kann sioh nicht sozusa-

gen táglioh wiederholen, sondern

geschah gewissnureinmal undunter

besonderen Verháltnissen bei der

gemeinsamen Stammform, derén

siimthche Nachkommen die Blind-

1 L. v. Méhely : Species generis

Spalax. Die Arten der Blindmause in

sj'^stematischer und phylogenetisclier

Beziehung. (Matliem. u. Naturw. Be-

richte aus Ungarn. Leipzig, XKVIII,.

1910, p. 252-274.)

2 L. V. Méhely : Prospalax priseus

(Nhrg.), die pliocane Stammform der

heutigeii Spalax-Arten. (Ann. Mus.

Nat. Hung. VI, 1908, p. 311-313.)
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utóda már magával hozta a vak-

ságot és a faji diíí'erentiálódás

azután késbb a lokális viszo-

n^^olaiak megfelelen (a Spalax-

ok esetében — a talaj ellen-

állásának különbözsége s a

táplálék, illetleg a rágás kü-

lönböz módja következtében)

következett lie.

Valamint tehát a Spalax-. ngy

az Anopliiliahnus-íi\]ok is egy

közös, már vak salakra veze-

tendk vissza, vagyis monophy-

letikns eredetek s már ezen az

•alapon is élesen elkülönitendk

.a Trechus-6kí6\ melyek nyilván

sohasem éltek át olyan viszo-

nyokat, meh'ek látódombjaik és

küls szemük elvesztését okoz-

hatták volna.

Tanulmányának 11— 12. olda-

lán a szerz négy alfajnak még
bold. GAXGLBAUER-tl származó

rövid diagnózisát közli, jeg3^zet

alakjában pedig a következket

fzi a leírás()kh()z : ,.Egy ötödik

Oanglb.iuer által in litteris le-

írt alakot (hirius Sülieri a lokvei

barlangból, Horvátországban)

rövidesen annak halála után

Csíki írt le ÍAnn. Mus. Nat.

Hung.j Inriiis Kerteszi Csíki ^ név

alatt, daczára aimak, hogy Csíki

úr az irodalomból láthatta vohia.

1 A szerz alaposságára vall,

hogj ezt az állatot késbb folyton

Kerteczi és Keriecsi-nak. nevezi,

pedig tudhatná, hogy Anlágszerte

ismert dipterologus kollégámat

IvERTÉsz-nek hívják, tehát csak az

általam bevezetett Kertészi név le-

het helves.

heit schon mit sich braehten und

derén spezifische Differenzierung

erst spáter, den lokálén A'erháltuis-

sen gemáss erfolgte (bei Spalax

speziell (hirch die verscMedene

Widerstandsfáhigkeit des Bodens

und die Nahrung, beziehungsweise

durch die verschiedene Art des

Kaueus).

Wie die Spalax-. so sind auch

die Anophtlialmns-Á.vie\\ auf eine

sehon Ijlinde l^rform zurückzu-

führen, sie sind alsó monophyle-

tisoher Abstammung und die letzte-

ren sind schon aus diesem Grundé

von den Trechen, welche wohl

niemals solche Verháltnisse durch-

lebteu, die den Verlust der Bulhi

oplitludmici und des áusserenAuges

verursachten, scharf zu trennen.

Auf Seite 11— 12 seiner Arbeit

veröffentlicht A^erfasser die noch

vom verstorbenen (tanglbaueií

stammendcn kurzeu Diagnosenvon

vier neuen Varietáten und fügt als

Fussnote folgendes den Beschrei-

bungen zu : „Eine fünfte von

Ctanglbauer in litteris bosehriebene

Form (Jiirtns Siilleri aus der Ilölile

von Lökve in Kroatien) wurde

kurz nach dessen Tode von Csíki

(Ann. AIus. Nat. Hung.) unter dem
Namen hirius Kerteszi Csíki ^ ver-

öffentlicht, ob^\'ohl Herr Csíki aus

1 Für die Grüudhchkeit des Verfas-

sers ist es bezeichnend, dass er dieses

Tier spater immer Jteríec^^i und Kertecsi

nennt, obwohl er wissen sollte, dass

mein Kollege, der allbbekannte Di-

pterologe Kertész heisst, alsó nur di«

von mir gebrauchte Schreibweise Kcr-

téüzi richtig ist.
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hogy (taxglbauer íciuitartotta

magának a leírást más név alatt

(lásd: Ueiitsclie entom. Zeitsehr.

1911. 472)'. Szóval én nagy

bnt követtem el ! Gaxglbauer

halála után leírtam egy Anopli-

tludmiis-t. melyet GrAxoLBAUEií

akart leírni, illetleg helyeseb-

ben fenntartotta mag-ának annak

leírását. "Xézzük csak mit mond
Ctaxglbauer az idézett folyóirat

megfelel laiDJán. Ott bizony

Gaxglb.\uer semmit sem mond.

hanem Stiller Gyz úr ..Meine

Höhlenexkursioiien im kroati-

schen ]SIontangebiet-' czímCi czik-

kében azt h';ja az idézett lapon,

hogy az Anophthalmus B. likn-

nensis-X itt (t. i. a lokvei bar-

langiján i csak háromszor, az A

.

liirtus Siülcri Gaxglb.-I ötször

fogta. Készséggel elismerem,

hogy (''u ezt a czikket aimak

idején elolvastam i, de honnan

sejthettem volna, hogy Gaxgl-

B.\UER az állatot le akarta írni.

st még' fenn is tartotta magá-

nak annak leírását y Azt hiszem,

hogy ezt ^SÍlller úr sem tudja

megmagyarázni, külíiuíiscn a

mikor müidenki tudott (taxgl-

bauer szomorú hosszas beteg^-

ségérl, moly alatt munkakép-

telen \{At Az említett név tehát

egyszer nomen in litteris. mely

semmit sem mond és semmire

sem k()telez !

Az A Scopolii-iiál találjuk a

következ kirohanást. Szememre

der Literatiu' liátte ersehen könncu.

dasz sich Gaxglbauer die Beschrei-

Ijung derselben unter einem ande-

ren Xamen vorbehalten hat (vgl.

Deutsche entom. Zeitschi\ 1911,

472). • Ich habé alsó eine grosse

Siuide begangen I Xach dem Tode

Gaxglbauer"s halDe ich emen
AnojjhtJiahims beschrieben, weicheii

Gax'glbauer beschreiben Avollte,

dasheist richtiger sich die Beschrei-

bmig desselljen vorbehalten hat.

Prfen Avir denmaeh. Avas sagt

GAXGLBAUER an betreffcnder Stelle ?

Dórt sagt Gakglbauér nichts, son-

dern Herr Y. Stiller schreibt in

seinem Artikel „Meine Höhlen-

exkiirsionen im kroatisehen Mout-

ang'ebiet"' auf angegebener Seite,

dass er Anophíliahmis B. likanensis

hierfnámlich in der Lr.ikve-erHöhle)

nur dreimal. A. Jihitís SlíllfriGxyGhB.

fnfmal sammelte. Ich gestehe

gerne, dass ich dicsen Artikel sei-

nerzeit geleseii habei, aber wie

liátte ich es ahnen können, dass

Gaxglbauer das Tier beschreiben

w'oUte, oder sogar . sich die Be-

schreibung desselben vorbehalten

hat V Ich glaube dies köímite Herr

MüLLER selbst nicht erkláren, be-

sonders avo jedermaun von der

traurigen langen Krankhéit ííaxgl-

b.vuer's wusste. wáhreiul derselben

er arbeitsunfáhig war. Der g'e-

naunte Xame ist alsó cin einfacher

nomen in litteris, welcher nichts

sagt luid nicht Ijindet.

Bei A. Scopolii íiiiden Avir deu

náclLsten Ausfall. Der Yerfasser

1 St ismertettem is (Rovartani i Sogar auch besproclien habé (Ro-

Lapok. XVIir, 1911, p. 127j. vartani Lapok. XVIII, 1911, p. 127).
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veti a szerzfj, liogy iiagyon kü-

líhiös, hogy mikor a var. Bart-

kói-i és \[\i\ Szíhhjyn-i leírtam,

a \'\M\ Párelt-ról egyáltaláljan

nem teszeli: említést, mely pedig'

ememiek Ivíizeli rokonai. .Majd

szcmenn'-e veti, h<:)gy k^giitolsú

leírásaim nagyon iiézagosak és

csak arra valók, hogy a rosszul

jellemzett alakok szerzségét

biztosítsam magamnak; a priori-

tás megóvását pedig szegényes,

gyorsan összetákolt diagnozisolv

k(")zlésével sietek elérni. Erre a

methodiisonn'a jellejuz esetként

említi az Apholenonus Bokoi-'t-vól

kíizölt leírásomat, melyrl alál)li

még lesz szó, de végezzünk

elbb a ScoiioUiAú^eA. V.)Y1 ta-

vaszán Horvátországiján jártak

és gyjtöttek Dr. Jvertész IvÁr-

mán és I)i;. Soós Lajos kolle-

gáim, nemlvülönlíen ^ilniój': Ottó,

Bautkü József múzeumi prepa-

rátm- kiséretélien. Gyjtésük
eredménye egyeljek mellett négy
Anojjlithalnuis-íaiia felfedezése

volt, melyelv leírására azután

Mihók engem leért fel. Ennelc

liamarosan eleget tettem, annyi-

val inkábl3, mert itt tíirtént meg
MiHóK-kal els ízben az az eset,

amely azután a bihari liarlan-

gokljan Mn-íóK és Bokor kitett

csalétkes poharaival folytatódott,

hogy azokat nemcsak megxlézs-

málták, hanem el is lo})ták vagy
összetörték. Tudtuk tehát, hogy
itt valaki illetlen módon sáfár-

kodik, azért siettünk a leírással.

Arról azonban nyugodt lehet

MüLLER Úr, hogy a leírás nem
történt hevenyészve, mert a mit

AA'irft mir vor, dass es sehr sonder-

liar ist, wenn ieh gelegentlich der

Beschreif)nng der Yarietáten Bart-

kói \md Szilágyii die var. Páveli

gar nicht erwiihne, obwohl diese

derén náehste '\'"er\\'andte ist. Bald

wird mir \'orgc\vorfen, dass meine

letztenBeschreifnnigen sohrlüeken-

liaft und ]nn^ dazu liestimmt sind,

imr die Prioritá't sehleeht deíhner-

barer Formen zu siehern ; die Pri-

oritiit dureh hastige Veröfí'ent-

lichnng sehnell znsammengeworfe-
ner notdürftiger iJiaguosen bewah-

ren avíU. Als eharakteristisches

l^eispiel dieser Methodc A\ird meine

Besehreiliung des Apliohmonas Bo-

kori angeführt, anf vvelehe ieh wei-

ter untén noeh zurüekkummen
verde, zuerst aber erledigen wir

die 5'cojJo//<-Yarietáten. lm Früh-

jahr 1912 sannnelten meine KoUe-

gen. ]JR. K. KepvTész und Dr. L.

Soós, ausserdem ( ). Muíók und der

Práparat(_)r unseres Aíiiseuras J.

Bartkó in Jvroatien. Uas Ergebniss

ihrer Sanuneltátigkeit wat neben

auderem, atieh die Entdeckung von
vier AnojjitthalDius-llasson^ um de-

rén Beschreibung nncli naHdier

Herr AIrtíjk orsuehte. Ieh l)in die-

sem Ersuéhen aiich sehleunigst

naehgekommen, unisomehr als es

liier líerrn MmóK zum erstenmal

passierte, und sieh spiiter in den

biharer Híihlen unt den ausgeleg-

ten KíJderbechern der Herrn AlmóK
und Bokor wiederholte, dass

diese nicht nur cjitleert, son-

dern auch gestohlen oder zerbro-

chen wnrden. Wir wussten alsó,

dass hier Jemand auf inianstándige

AYeise waltet, darum eilten wir mit
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írtaii]. az alapos vizsgálat és

niegfontulás eredménye és hogy

az általain leírt Páveli-re nem

hivatkoztam, annak tisztán csak

az az oka, hogy az a két új

fajváltozat teljességgelnincs vele

közelebbi vonatkozásban, mert

azok csakis a törzsfajjal hason-

hthatók össze.

De nem is ebben, meg a

gyenge leírásoklian rejhk a hiba,

hanem abban, hogy Winkler

egy valamivel késlib megjelent

czikkében összezavarta az összes

fajtákat, vaktában szinonimált,

mikor pedig késbb meggyz-
dött tévedésérl, nem sietett an-

nak helyreigazításával, mert hi-

szen ez CsiKi-vel szemben soha-

sem szük'ségos I Winkler ele-

gendnek találta errl ]MüLLER-t

levélben értesíteni és végre is

Csíki kap ki, mintha okozta

volna a zavart. Xem ez a helye

annak, hogy már most rátérjek

]SlüLLER munkájának kritikájára,

majd még arra is i'ákcrül a sor,

azonban nem haUgathatom el

azt a megjegj^zésemet, hogyha

már vállalkozott a, revízió meg-

írására, akkor legalábl) végezte

volna el tisztességesen. Xem
értem, hogy lehet valamirl vé-

leményt iiKjndani a mit nem
láttunk ; miért nem kérte tlem
a typiisokat megtekintésre ? Mi

évek óta A^agyunk összekötte-

tésben, de ha nem is lettünk

der Pul)likation. Uarübcr kaiiii aber

líerr jSIüller vollkommen beriihigt

sein, dass die Beschreibung niclit

übereilt wurde, sonderii was ich

niederlegte, das gesehah nach

gründlicher üntersnchung nnd

Er\\'agnng nnd Avenn ich mich anf

deii durch mich beschriebenen Pá-

veli nicht bezogen habé, so ist des-

sen Grund einzig derjenige, dass

die beiden iienen Varietaten mit dic-

sem in keiner náheren Heziehnng

stehen, sondern nur mit der Stamm-

form verglichen werden k'önnen.

Aber nicht darin mid nicht in den

schwachen Beschreil)nngen steckt

der Fehler, sondern darin, dass

Winkler in einem etwas spáter er-

schienenem Artikel sámtliche lías-

sen verwirrt und leichtfertig synu-

nymirt hat. Spater, als er sich von

seinem Irrthnm überzeugte, unter-

liess er dieses zn rektifizieren, denn

so etwas ist Csíki gegenüber nie-

mals nothwendig. AVixkler hielt es

fih^ genügend AIüller hiervon brief-

lich zu benachrichtigcn nnd z'im

Schhisso wird Csikí gerügt, als

hiitte er die A^erwirrniig vcrursacht.

Es wáre nicht am Crte, hier anf

die Kritik von Mülleii's Arbeit ein-

zugehon, daranf werde ich noch zn-

rückkommen, aber ich kann nicht

verschweigen, dass wcnn jSIl^ller

sehon eine Revision dieser Aii-

ophthalmen unternommen hat, so

hátte er tiies doch gründlicher er-

ledigen sollen. Ich kann nicht be-

greifen wie Jemand darüber Urteil

gebén kann was er nicht gesohen

hat : warnm verlangte er nicht

menie IVpen zur Ansicht ? AV^ir

sind schon seit langen Jahron in



209

volna, megkaphatta \'oliia azo-

kat, hiszen a Nemzeti ]\Iúzeum

anyaga, minden komoly szak-

embernek rendelkezésére szo-

kott állani. ]\Il'ller munkájából

egyáltalában sajnálattal látom,

hogy nemcsak a Magyar Xem-
zeti Múzenm" mai nap egy ilyen

revízióhoz már nélkülözhetetlen

anyagára nem A'olt kiváncsi, de

a sarajevoi múzemn anyagát

sem kérte el, hanem megelége-

dett Apfelbeck leírásainak idéz-

jel között való lemásolásával.

L^gy tudom pedig, hogy a sara-

jevoi múzeum híres gyjtemé-
nyébl Apfei.beck szintén min-

denkinek, a ki csak hozzá Ibr-

(hdt, elkiildötte és elküldi a

Ivívánt anyagot. Revízió alkal-

má-\'al egyáltalában, ha nem is

minden anyagot, de Adtás álla-

tok typnsát okvetetlenül meg
kell A'izsgálni.

Ha ]\IüL[vEii elkérte volna anya-

gunkat egészen más eredmény-

hez jutott volna, de (igy látszik

épen ezt akarta elkerülni !

De térjünk vissza az Aplioleu-

onim Bokori leírására. Müller

ennek kapcsán kifogásolja, hogy

nem hasonlítottam össze az

Áph. pubescens-éYQ\^ hanem csak

a ro;x/-val, sokat fecseg arról,

hogy nekem ennek létezésérl

tudnom kellett ^'oliia, hiszen

még az európai bogárkataló-

gufíban (190Í)) is fel van em-

lítve, vagy Jeanxel monográ-

fiája is kioktathatott volna er-

rl. Hát nagyon is tudtam róla,

A^erbindung, aber wenn wir es auch

nicht wáren, so hiítto er die Typen
bekommen können, denn das Un-
garische Natíonal-Museum steht

jedem ernsteu Fachmann stets ziu'

A'erfügung. Aus AIüleer's Arbeit

sehe ich überhaupt mit Bedauern,

dass er nicht nur av' das heutzu-

tage zu so einer llevísion unent-

])ehrliche Matériái des Ungarischen

National-Aluseums nicht neugierig

war, sonderu auch das Alaterial des

Landes-Miiseums in Sarajevo nicht

verlangte, sondern sich damit be-

gni^igte ApFEr.BECK's Beschreibun-

gen unter Anführungszeichen ein-

fach zu kopieren. Wie ich weiss

sandte vuid sendet auch Apfel-

beck jedermann, der \\n\ darum
ersucht. alles aus der berümhten

tíammliuig des Museums in Sara-

jevo zu. Bei einer Kevision sind,

Avenn auch nicht siimtliches Maté-

riái, so doch die Typen strittiger

Tiere jedenfalls zu untersuchen.

AVenn Herr ]Müller unser Alate-

rial ein\'erlangt hátte, varé er zu

ganz auderem Kesultat gekommen,

augenscheinlich wollte er aber eben

dies vermeiden.

Kommen wir nun zur Beschrei-

bung des A'plioleuonus Bokori zurück.

Aíir.LER niacht dabei die Einwen-

dung, dass ich diesen nicht mit

seinen A. jmbescens^ sondern nur

mit Taxi verglichen habé, und lásst

darüber einen langen Wortschwalm

ergiessen, dass ich doch von des-

sen Existenz wissen hátte müssen.

da er doch im enropáischen Káfer-

katalog (1906) angeführt ist. ITnd

auch Jeannei/s Monographie hátte

mich darüber belehron müssen.
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hiszen MüLLER mind a kettt

t>gyszeiTC, egy és ugyazon

czikkben írtaié, st annak ide-

jén (1903) cserébe mindkettt

meg is küldi itto nekem. Hogy
az én állatomat nem hasonlítot-

tam össze a ^lüLLER puhescem-

éval, annak az az egyszer ma-

gvarázata. hogy az A. Bokori a

Taxi-val áll közelelibi rokon-

ságban. Egyébként pedig kér-

dem, hol van az megállapítva,

hogy minden új fajt az összes

ngyanazon nemhez tartozó fa-

jokkal vagy akárcsak egygyei

is össze kell hasonlítani ? Hiszen

maga ^Jülleu sem igen hason-

lítgat ; hosszasan írta le két fa-

ját (Sitzber. Akad. Wien. CXH.
1903, Abt.^ I. p. 78—84) de nem
különljöztette meg egymástól s

nekem maganniak kellett a kii-

lönljségeket kiljíingésznem : te-

hát ^'eg^'en magának is annyi

fáradságot és olvassa el a diag-

nózisomat. Ugyanezt mondha-
tom az Anoplitludmus Lauglioff'eri-

ra vonatkozólag' : leírásomban

megtalálhatja mindazt a mire

szüksége lett volna, kivéve azt.

hogy az új NeoduvaUus ahiembe

tartozik, a mirl természetesen

még nem tudhattam.

Azonl)an térjünk vissza még
egy perezre a felületességre.

Azt hiszem ezen a téren Mil-
ler nrat alaposabb vád érheti.

Legalább azt látom, hogy az

irodalmat sem nézte át valami

nagy alaposság-gal, a mi már sok

ezitátnm hián3^ából is Idtnik,

arról nem is szólva, hogy az én

munkáimat nem akarta ismerni.

Gewiss Avusste ich davon. hat

doch AlüLLER beidé in ein und

derselben Arbeit l^eschrieljen, ja

sogar sandte er mir im Tansch

beidé Arten zu. Dass ich mein Tier

nicht mit A. puhescens AIüll. ver-

glichen habé. dessen Clrund ist ein-

fach der, dass .4. Bokori eben mit

A. Taxi náher verwandt ist. Übri-

gens frage ich. wo ist es ansge-

macht, dass mami jede neue Art

mit allén Arten oder anch nur einer

Art derselben Grattung vergleichen

muss ? Sclbst MüLLER tut dies

nicht. Er licsehrieb seine bei-

den Arten (Sitzber. Akad. Wien.

CXIL 1903, Abt. I, p. 78-84} sehr

langwierig. unterschied beidé aber

nicht von einander und ich musste

mir selbst die Unterschiede heraus-

suchen : alsó nehmo (T sicli auch

so viel Zeit luid ]\íühe um meine

Diagnose durchzulesen. Dasselbe

kann ich AnopldliaJvius Ldiii/hofferi

betrefténd sagen : in meiner Be-

schreibung kann er alles finden

was er nur braucht. nur das

nicht, dass das Tier in die neue

Untergattung' NeoduvaUus gehíirt.

Avovon ich natürlich niehts wissen

kounte.

Zum öchlusse kommen wir noch-

mals kurz auf die Oberíláchlichkeit

zurück. Ichglaube indieserHinsicht

kann Herrn ^Iüller eine gründ-

lichere Beschnldignng treffen. Wie
ich jiiimlich gewahre. hat er selbst

die Utteratur nicht gehörig

durchstudiert. was schon daraus

ersichthch ist, dass viele Zitate

fehlen, nicht zu erwáhnen, dass er
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liol(.)tt ('zo]vl)l egyik-másik érdo-

kesebh di^logTóI vagy újai)!)

fciredczésér(31 már elbl) sze-

rezlietett volna tudomást. így
már ]002-l:)Oiii újból jellemez-

tem az Aiiophthahiitis anuibíh's-\.,

egy a múzeumi gyiijteményiiiik-

hen talált dalmáeziai példány

alapján, kimutattam, hogy az A.

-Apfelbecki ÍIanolb. nem Apltae-

vojis. l'.)07-be]i pedig az -1. Budae

var. Jn-rcrgoviiirnsis ivRAUss-t

a Speiseri mellé helyeztem

-

és ott tárgyalom, miután szisz-

tematikai hovátartozand('is;ig;!l

mái' az l!)()í). é\'i európai kata-

log'usban is megálla|)ítottam. stlj.

Ennyit nagy általánosságban :

tárgyi meg'jegyzéseiraet más al-

kalomra tartom fenn magamnak.

nieine Arbeiten vollkonnnen igno-

rierte. olJ^^ohl cr dureh dieselljen

über einige interessantere Angaben
und einige seiuer neueren Ent-

(lecknngen belehrt worden wáre.

S«) haljo ieh seh(.)n 11)02 Aiwphthul-

iirus aiiiah/lis naeh einem dalmati-

insehen Exemplar unserer Samm-
lung' neu l.)eschriel)en und í'estg'e-

stellt, (láss .1. Apfelbecki (taxglb.

kein Apliaeiiops ist, im Jahre 1907

aJ:)er stelltc ieh ^-1. Budae var. he)--

ciyoi-iiiritsis Krauss neben Speiseri

ads bi'snndere Art und Ijehandelte

diese dórt. nachdom ieh dercn

systematische Stelhnig im Catah)-

gus C(.)le(_)pt. Enropae 190() sehon

Ijekannt machte. ete.

Dies vorláuJig' : eine eingehen-

dere líecension werde ieh anderen

( trtes N'eröll'entliehen.

Különfélék.

ÚJ Anophfhalinns-név. — Az ,. Annales hist.-nat. íslusei Xati-

onalis Hungariei" f. évi XI. kötetének 5S4. lapján leírtam az új

Anoplülidímus insiguis-t^ melynek neve azonban nem maradhat meg,
mert Mcllkr már elbb (1912) alkalmazta ezt a nevet az A. ScJnnidli

eg;\' N'aiietásának jelölésére. Ezért az én fajom nevét .-1. Dryops-ra.'^

\aItoztat(_)m meg. Bokor Iílemér.

^1 3Iagyar Nemzeti Qlúzeiun hogárgyüjteményéneU gyara-
podcisa. — A Nemzeti ]\Iúzenm l^ogárgyüjteménye a közelmúltban
egy felette gazdag és szép gyiijteménynyel gyarapodott. Báró Hza-

LAY Iauíe, a N"emzeti Múzeum igazgatója. Dr. Horváth Giíza osztály-

igazgató ajánlatára ugyanis megvásárolta a múzeum részére Apfelbegk
A'iKTOR sarajevoi múzeumi r palaarktikus Ijogárgyiijteményét, mely-
iken különösen a Balkán-félsziget fainiája van gazdagon képviseb'e.

A gyjteményt, melyet Apfelbeck sok typusa tesz nag3a)n becsessé,

töbli nnnt SO' ezer p'éldányból áll. Csn^i Erx\ü.

1 Állattani Közlemények. I, 1902, p 4;J-58, 91—104.

2 Magyarország Bogárfaunája. I, 1905—1908, p. 270 (1907).

3 AriopiJdJialiiius Diyops Bokor nov, noin. pro A. uts/gnis Bokor (Ann.

Mus. Xat. Hung. XI, 1913, p. 584) nec Müller (Wien. Ent. Zeitg. XXXI,

1912, p. 299).
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Irodalom.

Scheeser, Eduárd: Samui elreise in das líátszeger Tal. Ke-

tyezat- nnd Paring-Gebirge. iiiiternommen von
Fr. Deubel und Ed. Sclieeser im Juli 1912. (Bericbt

des Burzenlander sacbsiscben ]\Iuseums in Kronstadt

1912, p. 21-33).

Szerz leírja azt a kirándulást, melyet Deubel Frigyes társa-

ságában a bunvadmegyei bavasokba tett és mely a nagyon rossz

idjárás miatt nem járt éjDen a legjobl) eredménynyel, legalább az

egyes helyekrl felsorolt gyjtött fajok közt nem találunk semmi

különöset, legérdekesebb még az eddig Erdélybl ismeretlen volt

Corodms fasciatus Vill. elfordulása Hátszeg vidékén. Csik'.

Deiibel, Friedrich : Die Entwieklung des Drilus concolor

Alir. ( Yorli. u. ]\litteil. Siebenbürg. Yer. f. Xaturw. XLIII,

1913. j). 1— S. mit 5 Zeicbnnngen von Emilie Podek).

Szerz 1904 óta a Brassó felett emelked Czenken több mint

OOOO Helix vindobonensis-t gyjtött össze sszel, bogy a Drilus con-

color lárva-Idnézésíí nsténj'ét, mely tudvalevleg csigákban fejldik,

nevelhesse. Ez sikerült is neki, a mennyiben 1910-ig mintegy IG— IS

nstéíiyt nevelt, azonban egyetlen hímet sem, pedig ez a szabadban

nem épen ritka. Végre 1911 szén a Czenk északnyugati oldalán

gyjtötte a Hyalima glahra var. striaria-t, melybl azután elegend

nstény mellett hímet is nevelt. Részletesen felsorolja a továbbiak-

ban, hogy mikor keltek ki és hány példájiyban a Idfejldfitt boga-

rak, majd röviden leírja a lárvát és a bábot és megállapítja, hogy

ennek a bogárnak teljes kifejldéséig két esztendre van szüksége.

Az érdekes l'ejtegetés könnyebb megértésére szerz cziMi:ét öt kép-

pel illusztrálja (5 -lárva, elpusztult c -lárva, C-báb, o -bogár, o^-bogár),

•ezek azonban és ezt sajnálattal kell megemlítsem, külöufisen ha Ro-

SENBERG czikkének^ gyönyör tábláira gondolunk, semmikép sem

sikerültek. Csíki.

lieitter, Edmund: Fanná Germaniea. Die Káfer des Deutsehen

Reiches. lY. Bd. Stuttgart, 1912 (1913) ; 236 p.. t. 129—152.

Folyóiratunk ezidei 1—2. számában ismertettem ennek a mun-
kának III. kötetét és máris beszámolhatok a most megjelent fa czím-

1 E. C. RosenberCt : Drilus concolor Ahr. : Hunneas Forvandling i

Skallen af Helix liortensis. (Eutomolog'iske Mcddelelser. Kjöbenhavn. [2] III

1909, p. 2-27—240, t. 4-5).
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lapon helytelenül 1912 áll) TV. kötetrl, nieh' a növényev bogarak

{Phylopliaga) három családját (Cerambycidae, Clirysomelidae, Lariidae)

tárgyalja. Ezzel a kötettel is, épúgy mint az elbb megjelentekkeL

a szerz egy újabb emlélclüövet állított magának és nagy hálára kö-

telezte azt a sok érdekldt, a kinek kezében ez a munka forogni

fog. Az anyag feldolgozására vonatkozólag már nincs mit mondjak,

az épolyan mint az elbbi kötetekben és így csak az azok ismerte-

tésében elmondottakra hivatkozhatom újból. A feldolgozott három
családdal ngj'^an már nagyon sokat foglalkoztak, azért szerz mégis

sok újat nyújt ; menned új, eddig figyelemre nem méltatott jellemz

bélyeget talált, melyek alapján azután a nemzetségek, csoportok,

nemek és fajok megkülönböztetését nagyon sok esetiben Inztos alapra

felvtetve megkíinnyíti. Ebben a kötetben is találunk sok újdonságot,

mint pl. Megarhagiui)/ (nov. subg. Harpium sycoplianta Schhnk. és

mordax Ueg. részére), Evodinus datlirnius F. nov. ab. nigrosiguata és-

nov. ab. Fledd (a Kárpátokból), Lepturobosca no^^ subg. Lepiura virens

L. részére, utóbbinak szürkén szrös alakját pedig ab. canescens-nek

nevezi, L. sexmacidata L. nov. ab. Bybinskii (Beszkidek, Kárpátok),

L. cerambyciformis Schrnk. nov. alj. beskidica és ab. humerifera (Besz-

kidek), L. erratica Dalm. nov. ab. o-punciala, Strangalia (nov. subg.

Lepiaralia) nigripes Deg. nov. al). lividipennis, Sir. thoracica F. iiov..

-i\\). domina et nov. a1). heros, Typocerus attemiatus L. nov. ab. lyrolen-

sis, Caenoptera Kiesenwetteri Mui>s. nov. ab. castanipennis (Kis-Azsia,

Araxes-völgy), C. plagiata Reiche jó faj, Porpliyrocenus nov. gen.

Pnrpíirkenus spectabüis AIotsch. részére, CalUdoslola nov. subg. Cal-

lidium ueneum Deg. részére, Callidium violaceum L. nov. ab. subvirens,

Melasmetus nov. subg. Phymatodes femo->mlis Méx. részére, Phymato-

deriis nov. subg. Phymatodes glabraíus Charp., piisülus F., lividus Kossi

és fasciatus \ua.. részére, Phymatodes alnoides n. sp. (Kaukázus,,

Egyiptom), Phymutodellus nov. subg. Phymatodes ruiipes F. részére,.

Megasemum Sharpi n. sp. (Japán). Hesperandrius nov. gen. Hespero-

phanes gríseus Fabk., cincrens Vill. és pallidns ( )liv. részére, Xylocly-

tus nov. gen. Glytus chinensis Chevrol. és Cl. Popovi Mnxh. részére-

Xylotrechus rnsticus L. nov. ab. uniformis, X. ibex (tebl. nov. al).

uralensis íUral), Pseudosphegestes nov. subg. Clythantns cinereus Lap.

részére. Phytoecía nigricornis F. nov. var. tristriga (Oroszország és

nálunlv : Budapest), Lilioceris nov. gen. Crioceris Mi Scop., merdigera

L. és tibialis Yn.LA részére, Chilotomina nov. gen. Gynandrophthalma

nigrilarsis Lac, Korbi Wsc, baetica AVse és djebelina Lef. részére.,

Clytra laeviuscida F. nov. ab. biinterrnpta, Cryptocephalus angusteUmba-

tus n. sp. (Déloroszország, Kaukázus, Oláhország), Cr. coryli L. nov..

alj. dorsosignatus, Cr. qiierceti Süffr. nov. ab. subocularis, Weiselina

nov. gen. Nodostoma lenkorana Reitt. részére. Mireditha nov. g'en.



Xodosíoina ovulum ^\'sc. i'észére. Tiiiutrdia tunehrícosa Y. nuY. var.

cirrassica ( C'ircassiaj. Chrysomela sanguinoknia L. nov. var. epipleurica

('Spanyolország), Glir. dagJtestanica ii. sp. (Dag'hestan), Chr. circassi-

cola (Kaukázus), CJir. crassimargo (term. nov. ab. xúimíbeonigra (Er-

délvi havasok). Chr. coerulea Oliv. nov. ab. marmarosensis (^íárama-

ros), CJn\ coerulans Soriba nov. ab. Siarlioni (Morvaország), Timar-

cliicla Flecki n. sp. (Oláhország). Colaphomega nov. gen. Colaspiáema

rufifrons Oliv., Dufouri Perez és signalipenne (íukr. részére, Pliijto-

clecfa fiavícornis Süffr. nov. ab. nigrivesUsy^Spartómena nov. suhg. Pli.

fornicaia Brügom. részére, Belarima nov. gen. Adimonia violacea Luc.

részére, PropliyUis nov. gen. a szíjrös Diorhabda-iííy^k. részére. Ser-

mylüssa nov. iioni. Sermyla Chap. .1875 nec Adams 1S58, Galeruculla

favidula n. sp. (Transkaspiaj. Epiiliri:/: atropae Foudr. nov. ab. suiu-

rata Hktgr.. Cassida hurolinensis Suffr. nov. ab. pallidiveniris éS C^

sauguinosa Suffr. nov. ab. viridissimu. Ha még megemlítem, hogy a

Hulüdni nemzetséget tárgyaló rész, azok kiváló ismerje. Heikertix-

CER tollából származik és hogy emiek a kótetnek tálilái is nagyon

jól sikerültek, úgy ehnondtam nnndent. a mit errl a kötetrl el-

mondani akartam és melyet szaktársaimnak csak melegen ajánlhatok.

Csíki.

Krancher, Dr. OsTicir : PZntomologisehes Jahrl>ui;-h. 23. Jahr-

gang. Kalender füi' allé lusekten-Sammler auf das Jahr

1914. Verlag von Fraidvcnstein ^K: AYagner in Leipzíg

(Lange Strasze 14 1.
-- Pno-is Mark l.GO.

A rovarászok 1914. évi naptára mint rendesen, gazdag és vál-

tozatos tartalommal jelont meg. A havi teendk rovatjában Meixxer

és Meyer folytatják az aprólepkék gyjtésérl szóló oktató czildsü-

ket. mely ezúttal a Gracilarndae, Lyonetida és Nepüculidae családokra

vonatkozik. A sok apró közleményen Idvül ez a kötet a következ

eziklveket hozza: C. Schexklixg, A kedvtelés nemesít hatása; Fr.

HoFFMAXx, Téli örömek; Y. Wüsx, Rovartani tanulmányok télen; (J.

Meiszxer. Rovartani megfigyelések 1912-ben Potsdamban és környé-

kén : S. Beér, Egy rovarászó n els g\'iijtévébl : ^1. (t^lmer,

Anhalt szender-féléi : Fr. Bandermaxx, Lepidopterologica 1912;-. H.

Kiefer. Adatok á fels ]\íur-völgy lepkefaunájához ; M. Gillmer,

Sidemia ZoUikoferi Freyer Xémetorezágban : K. ^Iitterberger, Be-

váh módja a bábok áttételesének : Fr. Hoffmaxx, Híi^es lepkészek

arczképéiiek gyjtése ; F. Pillich, Répabogárg^'jtés ; W. Koester,

Jelentés 1911—13. évi blombergi. gyjtésérl : Gr. Wradatsch, Bogár-

gyjtés rostával kés sszel: K. Dorx, Bogáiiárvák nevelése ; G.

Scheiderer, Torzfejldés Chrysomela populi L. ; A. Reichert, Egy
Strcpsiptera-anya életébl: K. W. Daef.e Trre. Tirol Xeuroptcrái,
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Panorpatái, Trichopterái, Derniatoptcrái, Orthopterái és Psyllidái;

H. Haupt, Tíymenupterolügica : (\ Schenklixg, fjevéltetvekrl : G.

SciiEiDEREii. Ijiologiai dolgok Gargara genistac F.-ról ; 0. Kuaxchei?,

Foiitosablj rovartani irodalom. Végül pedig az 1912-ben tárgyalt Plu-

tellidák és Geleohiidák táblázatos összeállítása zárja be a kötetet,

melyet egy tábla és számos szövegközti kép is díszít. Gsiki.

Társulati ügyek.

A „Magyar Entoniologiai Társaság" 23. ülése 1913. szeptem-

ber 20-án — BiRú Lajos megnyitja az ülést, melyen mint vendég"

Dr. P. Speiser labesi (Németország) orvos, ki^'áló dipterologus és

neje is részt vett. Csíki Eax kegyeletes síjavakkal emlékezik meg a

napokban Temesvárott elhunyt keg^'^esrendi tanár : Dr. Pachixger

Ala.jos-fóI, a ki parazitológiai tanulmányain kivül 1891-ben két ro-

\'artaiii munkát is írt Kolozsvár lepkéirl és bogarairól, majd el-

adást tartott a keletafrikai magas hegységek nagy Carabidáiról, me-

lyek kivétel nélkül mind a báljrablókhoz {Calosomini] tartoznak és

semmi kapcsolatot nem mutatnak a környékez síkságok faunájához,

hanem legközelebbi rokonaikat a mexikói magas heg^^ségek egyik

nemében üdvöz/ilhetik. lígvé!) nemek viszont a palearktikus táj jel-

lemz nemeinek képviseli. Elad(j Ijemutat néhány fajt errl a vi-

dékrl, melyek kiizül Icett i'ijiRik bizonyult, ezek a CaraboiiiorpJuis

africanus Csíki a Kilimaiidsár(') lejtjén fekv ]\l(:)schi-l)ól és a dara-

bops Kovácsi Csíki, melyet tagtársunk Kovács ( )dox gyüjtíitt Al^esz-

sziniában.

Választmányi ülés 1913. szeptember 20-án. — Titkár jelenti,,

hogy a m. kir. Rovartani Állomás igazgatósága az intézet könyvtári

duplumaiból nagy tömeg könyvet ajándékozott társaságunknak, a

miért a választmány köszönetét fejezi ki. Új tagokúi ajánlottak és

megválasztattak a kíivetkezk :

Fekete Gyz íiúnevel-intézeti igazgató — Szaloncza (Tren-

csén vm.)

iFj. Kleisl Gyula köjiyvel — Hadad (Szilágy vm.)

Dr. Köxtzey (terö járási és törvényszéki orvos — Hátszeg-

(Hunyad a'ui.)

Titkár feloh'assa Mihók Ottó levelét, melyben választmányi

tagságáról lemond, a mit a választmány tudomásul vett.

A „3Iagyar Entomologiai Társaság- 24. ülése 1913. október

hó 18-án. — MocsÁRY Sáxdor ,,A British Museum fémdarázsai-'

czímü czildüét olvasta fel, mihez Dr. Horváth Géza és Dr. Kertész

K.\LMÁx fznek megjegyzéseket a múzeumnak négy kulcscsal is el-

zárt gyjteményeirl. — Dr. Kertész Kálmáx ríividen beszámol ez-
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idei árvainegyoi kirándulásáról, mely alatt a sziihahorai tzeglápon

4 nagyon érdekes legyet fogott, köztük van az Ectomics alpinus Hal..

melyet eddig' csak Angolországból ismertmilí. — Dr. Schmidt Axtal

bemutat néhány érdekes lepkét Diószeghy László aradmegyei gyrij-

tésébl. köztük a Zethes munddus-i^ mely faj eddig csak az Amur
vidékérl és a Kaukázusból volt ismeretes. Az eladáshoz Diószeghy

László tett néhány kiegészít meg'jegyzést.

A ,,Magyar Entomologiai Társaság" 25. ülése 1913. novem-
ber hó 15-én. — A látog^atott ülésen Dr. Szabó József tartott el-
adást ,,A hangyák nstén,yeinek önálló államalapításáról", melyhez

érdekes megjegyzéseket fztek Bíró Lajos elnök, Dr. Kertész Aba
és Dr. Schmidt Antal. (Az eladás szövege jelen füzetiuikben teljes,

terjedelmeiben jelent meg).
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XX. Bánd. November -Dezember 1913. 11— 12. Heft.

S. 169. — S. Mocsáry : Die Chrysideii des British Mu-
seum. — Verfasser berichtet, iiachdem ihm das Jiocli unbearbeitete

Matériái von Chiysiden des British Museum in I^ondon zur Bear-

beitung übergeben wurde, über die diesbezügliche Sammlung dieses

Instituts. Darunter waren 44 neue Arten, neben welchen Verfasser

noch aus der Sammlung des Ungarischen Xational-Museums 41 und
aus der Sammlung des Kaplándischen Aluseums 2, zusammen 87

neue Arten beschrieben hat. Interessant ist ein A^'ergleich der grös-

seren Chrysiden-Sammlungen, derén Matériái er teils durch seine

Durchaberbeitungen teils aus der Literatur kennt. Nach diesem be-

sitzen die Museen in Brüssel und München ungefáhr je 300, Wien
und Genf (Saussure) je 350, Berhn und Paris und wohl auch

London je 400 Arten : — diesen gegenüber besitzt das Ungarische

National Museum in Budapest 855 Arten und 99 Varietaten in 7124

Exemplaren. Die Gesamtzahl der bekannten Chrysiden kann nach

Abrechnung der vielen Synonyme mit 1400 Arten berechnet werden.

S. 170. — N. Ch. Rothschild : Beitráge zur Lepidopteren-
fauna Ungarns. YI. — Der deutsche Text dieser Arbeit steht pa-

rallel dem ungarischen und ist dórt einzusehen.

S. 173. — Z>r. //. _Ee&ei: Eine neue Gelechiidae aus Un-
garn. — Der deutsche Text dieser Arbeit steht parallel dein unga-

rischen luid ist dórt einzusehen.

S. 175. — Dr. A. Pongrácz: Neuere Beitráge zur Neu-
ropterenfauna Ungarns. — Verfasser stellte allé Daten zusammen,

welche die Fauna des Landes seit dem erscheinen des Katalogs von
MocsÁRV bereicherten. Es werden bei allen Arten die Fundorte an-

geführt und eimge nova beschrieben, derén lateinische Diagnose im
ungarischen Text einzusehen ist.

S. 186. — Dr.J. Szabó: Die selbstandige Koloniegrün-
dung der Ameisenweibchen. — Verfasser bespricht die dies-

bezügUchen literarischeri Daten und l3erichtet inzwischen über seine

eigenen Versuche und Beobachtungen. Er sperrte drei befruchtete

Weibchen von Gamponoius Ugniperda in Glasröhren. Nach seinen

Beobachtungen begainien die AVeibchen am dritten Tag nach ihrer

Übersiedlung die Eiablage. Die mit Nr. 1 und 2 bezeichneten Weib-
chen hatten am 10 Tag schon je 13, das mit Nr. 3 bezeichnete 10

Eier abgelegt. Nach Ablauf von zAvei Wochen vereübten die Eier,
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schwellten an und wurdeii durchsichtig. In der fünften Woche ver-

zelirte jede Königin von ihren Eiern. Xacli einer Woche hatten die

$ $ Nr. 1 und 3 ihre samtliclien Eier verzehrt, ebenso verfahrte Ende

der siebenten Woohe auch Nr. 2. Nachher lebte Xr. 1 und 3 noch

drei Woclien. Den weiteren Veiiauf der selbstandigen Koloniegründung

versucht Yerfasser aus einzelnen im Freien gemachten Beobachtun-

gen zusammenzustellen. Bei Budapest fand Yerfasser namlich auf

der Südseite eines Berges unter fást jedeni Stein mehrere Kolonie-

grimdende $ 5 in von der Aussenwelt ganz verschlossenen Ideinen

Kaumen. Auf diesem Ort war fást jede Fase der Koloniegründung

vertreteu. Er beobachtete auch mehrere solche kleine Famihen. m
welchen ausser dem $ auch 4—5 sehr verkümmerte Arbeiter zuge-

gen waren, ihr Kerker war aber noch nicht eröffnet. Letztere Beob-

achtung bestatigt ganz jené Behauptung einiger Forscher. dass Cam-

ponoius ligniperda seine Kolonie ganz ohne fremde Hilfe grundét.

S. 190. — Zy. Diószeghii : Beitráge zur Lepidopteren-
fauna Ungarns. — Yerfasser berichtet über das Yorkommen von

Zeihes niusculus ^Iés. bei Borosjen in Ungarn, diese Art war bisher

nur aus Ost-Asien und dem Kaukasus bekannt. Ebendort sammelte

er auch Pieris Manni Myr., welehe Art in Ungarn nur aus Orsova

und Herkulesbad bekamit war. Ausserdem werden beschrieben Par-

7iassius ninemosyne ab. microstictus, Pieris napi ab. Birói, Polygonia

L-album ab. Köntzeyi^ Chrysophanus dispar-rvAilus ab. Gábori, ab. hima-

culata und ab. minor, derén kurze lateinisehe Difterentialdiagnose im

ungarischen Text einzusehen ist. Amphipyra micans Lu. sammelte

Yerfasser in 17 Exemplaren ebenfaUs bei Borosjen.

S. 196. — F.Tomala: Beitráge zur Kentniss der Biolo-

gie von Synanthedon flaviventris Stgr. und Paranthrene
tabaniformis Rótt. var. rhingiaeformis Hbn. und derén
Yorkommen in Ungarn. — Yerfasser fand in den Asten von

Populus álba an welchen die durch die Raupe von Parantlirene taba-

niformis verursacliten Anschwellungen warnehmbar waren, auch die

Raupen von Synanthedon flaviventris. Letztere verursacht auch an

ganz düiuien Ásten gar keine Yeranderungen. Dass die RaujDC in

Salix caprea lebt, wie dies nach Staxge. Staudinger und anderen

bekannt war, konnte Yerfasser nicht bestatigen. In den dünneren

Ásten sind auch klemére schmutzig lilafárbige Raupen von P. tabani-

formis zu íinden, aus welchen sich die var. rhingiaeformis Hb. ent-

Avickelt. Beidé erwáhnten Formen sind in der ^^eiteren Umg'ebung
von Budapest zu finden.

S. 197. — E. Csiki: Anophtlialmus oder TrecliusV —
Der deutsche Text der Arbeit steht parallel dem ungarischen und
ist dórt einzusehen.
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Kleine 3Iitteiltingen.

S. 211. — E. Bokor: Neiier Anophthalmus-Name. — Ver-

fasser führt für AnopTithahmis insignis Bokor 1913 (nec Müller 1912)

den neuen Namen Dryops eiii.

S. 211. — E. Csiki: Zuwachs der Coleopterensammkuag"
des Ung-arischen National-Museums. — Verfasser berichtet,

íjass die Sammlung' dieses Instituts durch Ankauf der Apfelbeck'-

schen Privatsammlung einen werthvoUen und riesigen Zuwachs
erhalten hat.

Literatur.

S. 212. — E. Csíki bespricht Arbeiten und Werke von Scheeser,

Dbubel, Reitter und Krancher.

Vereinsangelegeiih eiten.

S. 215. — Ordentliche Sitzung der Ungarischen Entomologi-

schen Gresellschaft am 20. September 1913. — E. Csíki gedenkt dem
vor Kurzem in Temesvár verstorbenen Prof. Dr. A. Paohinger, dem
wir neben parasitologischen Arbeiten auch zwei entomologische

Handbücher (über die Lepidopteren- und Coleopterenfauna von

Kolozsvár) verdanken. — Nachher sprach E. Csíki über die Calo-

sominen der ostafrikanischeii Hochgebirge und legt zwei iieue Arten

V'Or, námlich CarabomorjjJms africanus und Garabops Kovácsi. — In

der am gleichen Tagé abgehaltenen x\ussohusssitzung wurde ge-

schaftliches behandelt und drei neue Mitglieder gewáhlt.

S. 215. — Ordenthche Sitzung am 18. Október 1913. — Nach-

dem Vorsitzender L. Bíró die zahlreich erschienenen Mitglieder

begrüsste, sprach S. Mocsáry „Über die Chiysiden des British

Museum", Dr. K. Kertész berichtete über seine diesjáhrige Exkur-

sion in die Zentral-Karpathen, wo besonders das Torfmoor bei Suha-

hora interessante Arten ergab, darunter Ectomus alpimis Halid.,

welche Dipteren-Art bisher nur aus England bekannt war. — Dr.

A. ScHMiDT bespraoh einige interessante Lepidopterenfunde des Herrn

L. DiószEGHY, darunter Zethes nmsculus^ welche Art bisher nur aus

dem Amurgebiet und dem Kaukasus bekannt war. Diese Art ist alsó

nicht nur für Ungarn, sondern auch für Mitteleuropa neu.

S. 216. — Ordentliche Sitzung am 15. November 1913. — Dr.

J. Szabó sprach über die selbstándige Staatenbildung der Ameisen-

weibchen.
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DESCBIPTIONES NOVAE.

Coleoptera.

p. 116. AnopMhalmus (Duvalius) Mocsáyri Csíki — Hungária: Bihar

p. 116. — — Meziádis Csíki — Hungária : Bihar,

p. 117. — — Csatot Csíki — Hmigaria or. : Com. Alsó-Fehér,

p. 212. — — Dryops Bokor nov. nom. j)ro insignis Bokor
[nec. J. MüLL..

p. 14. TacMnus marginatiis Gyllh. var. Fodori Csíki — Tátra.

Lepidoptera,

p. 192. Parnassius mnemosyne L. ab. micvostictus Diószeghy — Hiui-

p. 193. Pieris napi L. ab. Biröi Diószeghy — Hungária. [garia.

p. 193. Polygonia L-album Esp. ab. Köntzeyi Diószeghy — Hungária.

p. 82. Melüaea Aurelia Nick. ab. corythalina Rebel (t. 2, f. 1—2)

[— Hungária..

p. 108. Lycaena Bavius Ev. var. hungarica Diószeghy — Hungária

[orient.

p. 109. — — ab. Vargái Diószeghy — Hungária orient.

p. 109. — — ab. Rothschildi Diószeghy — Hungária orient..

p. 193. Chrysophamis dispar-rutilus Wernb. ab. Gábori Diószeghy —
[Hungária..

p. 194. — — ab. himaculatifs Diószeghy — Hungária,

p. 194. — — ab. minor Diószeghy — Hungária.

p. 119. Rliyparioides Metelkana Ld. ab. vulnerata Ulbrigh (fig.j —
[Hungária centr.

p. 88. Cnepliasia Wertheimsteini Rebel ( t. 2, f. 13 —14) — Hungária,

p. 171. Hypsoiropa WertJieimsteini Rebel (fig.j — Hungária: Bihar.

1). 173. Lita Pazsiczkyi Rebel (fig.) — Hungária : Trencsén.

Neuroptera.

p. 178. Ceniroplüumhungaricum Pongrácz (fig.)— Hungária : Trencsén..

p. 179. Ecdyurus PazsiczJcyi Pongrácz (fig.) — Hungária: Trencsén..

p. 181. Stenophylax Klapáleki FoNGRÁcz(g.)— KungaTm: Aláramaros.

p. 185. Chrysopa Pillichi Pongrácz nov. nom. pro rufosiigma Pongrácz.

[nec Mc Lachl. — Hungária..
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p. 49. Crambus paludellus Hb. ab. nivellus Rebel. — Slavonia:

Kupinovo ; Mecklenburg.

p. 72. Homoeosoma compsotella Rebel. — Hungária: Deliblat

(Flamunda).

p. 74. Euzopliera Charlottae Rebel. — Hungária: Bihar (Cséh-

telek), BudajDest (Svábhegy); Dobrudsha: Tulcea.

p. 51. Goleopliora pilicornis Rebel. — Hungária: Deliblat (Fla-

munda).

p. 32. — Predotaella Rebel. — Hungária: Deliblat.
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A Tapinostola musculosa Hb. elfordulása

Magyarországon.
Irta : Kadocsa Gycla.

Az elmúlt 1013. esztend, rossz hírének ellenére, a magyar
mezgazdasági entomologusokuak sok érdekes meglepetéssel szolgált.

Megoldást nyert több fontos, valóságos csapásnak mondható, rovar-

kártev elleni védekezésnek immár évek óta sznyegen fela' kérdése

és meghozta ez esztend, egyéb érdekes rovar mellett, a Tapinostola

musculosa Hb. magyarországi tömegesebb megjelenését és ezzel kap-

csolatban érdekes életmódja tannlmám'ozásának allcalmát is.

Ez a szerény ruházatú ^ lepke úgy a hazai mint a küKöldi

lepidopterologusok eltt mint „ritka •% einiélfogva „drága'' állat sze-

repel.2 Mint mezgazdasági kártevrl pedig eddig csak Orosz-

országból származó adataink vannak. Ezentúl azonban hazánk is

bátran szerepelliet már mint olyan ország, ahol a lepke „tömege-

sebljen- és mezg-azdaságilag ..kártékonyán" jelentkezett. A m. kir.

állami Rovartani Állomás jutott abba a ..szerencsés" helyzetbe" —
ha ugyan szabad e kifejezéssel éhiem — hogy ezt megállapíthassa

és a kártevnek hazai életmódját tanulmányozhassa. Az ih^módon

gyjtött tapasztalatokat akarom most részletesebben ismertetni, mind-

járt elrebocsátva. hogy tanulmányainkat teljesen befejezetteknek

még nem tekintjük. Kutatásainkat a jövben még folytatni fogjuk s

a kártev életmódjának olyan fázisaira is leszünlv tekintettel, amelyekre

az elmúlt esztendben részint, mert mezgazdaságilag kevésbé fon-

tosak, részint, mert a késlib említend irodalmi adatokban már

részletesebben leírva, benfogialtatnak, nem voltunk tekintettel. A szó-

banforgó rovar honi viszonyaink között folytatott életmódjának meg-

1 Erre czéloz tudományos neve is: tapeinos = szerény, síoZe=^ ruha;

musculosa = izmos, czélzással vastagabb erezetére.

- De. O, Staüdixger & A. Basg-Haas legújabb (Xo 57.) ..Lepidopteren-

Liste'-'-je szerint csereértéke : q^ 30, $ 35 egység.

Rovartani Lapok. XXI. 1—3. (1914. HL 25).



figyelése és a rendelkezésre álló irodalmi adatokban foglaltak revi-

deálása Jablonowski JózsEF-nek, a Rovartani Állomás igazg-atójának

az érdeme, a ki a „Deutsche Gesellschaft für angewandte Entomolo-

o>ie" 1913 szén Würzburg-ban tartott közgylésén egy eladás kere-

tében a rovar hazai tömegesebb elfordulásának történetét már is-

mertette s a kinek az eladása a társulat évkönyvében napvilágot is

foo- látni.i Nekem csak annyiban van érdemem, amennjdben mint a

Rovartani Állomás tisztviselje s mint lelkes lepkész, a tenyésztési

kísérleteknél, a megfigyeléseknél, a meghatározásnál s az irodalmi

adatok felkutatásánál részt vehettem. Mint olyan szólhatok tehát a

tárgyhoz, a ki betekintést nyerhettem a rovar érdekes életmódjába s

aki — hogy úgy mondjam — végigkísérhettem szemeimmel egész

életén : a bölcstl a sírig — és a feltámadásáig

!

Mieltt azonban hozzáfognék a -fentebb Ígértem részletesebb

tárgyaláshoz, áhapítsuk még meg a lepke rendszertani illetségét.

Staudinger-Rebel 1901-ben megjelent „Catalog der Lepidopteren des

Palaearktischen Faunengebietes" czím mve szerint a Noctuidae

nagy családjának Tn/iwae-alcsaládja Tapinostola Ld. nemébe tartozik,

mely nembl hazai faunánkban a fentin kivül még ismert fajok : az

extrema Hb., Hellmanni Ev. és fúlva Hb., de valamenn}^ „ritkának"

vagy „igen ritkának" jelezve.

Rendkívül érdekelt e lepke magyarországi története. Ai*

kutattam a hazai rovartani irodalom nagy részét ; a hol csak sejtet-

tem, hogy valami adatra rábukkanok, böngésztem és így sikerit is,

nem mondom, hogy teljes, történetét összeállítanom.

A Tapinostola musculosa-i hazánkban elször a Csehországból

1820-ban hozzánk származott Kindermann Albert (meghalt 1847-ben)

fogta', a ki családjával egják legszorgalmasabb lepkegyüjtnk volt

és sok, nemcsak hazánk faunájára nézve, hanem az irodalom szá-

mára is új fajt fedezett fel hazánkban.

Frivaldszky Imre 1865-ben Pesten megjelent klasszikus mvé-
nek „Jellemz adatok Magyarország faunájához" 93. oldalán a kö-

vetkezket olvashatjuk : „ Tapinostola nmsculosa Híjb. (izomos Tarány.

)

Mint szórványos faj Európa több tájain észleltetett ; rónáinkon, úgy-

szinte emelkedettebb lejtinken, hol búzavetések léteznek, giratás után

a tarlókon napközben is ide s tova sebesen repdesve, de csak gyé-

ren található." Hogy Kindermann a lepkét hol fogta elször, arra

nézve az adatot megszerezni nem tudtam. A fenti idézetbl, mely

1 „Über einen neuen Getreidescliiidling' aus üngarn. (Halmeule :

Tapinostola musculosa Hb.)''

2 Abafi-Aigner Lajos : A lepkészet története Magyarországon. Buda-

pest, 1898; p. 56.



halála után 18 évvel késbb kelt, kitnik, hog-}^ ekkor már hazánk
több helj^érl volt ismeretes a lepke. Annál meglepbb tehát a

késbbi irodalmi adatok amaz állítása, hogy a le23ke csakis Buda-
pestrl ismeretes.

Ezt állítja Nécsey István „Barsmegye nagylej^kéi" czím ér-

tekezésében i, midn a Barsmegyében 1893-tól 1899-ig gyjtött lep-

kéirl beszámol s a Tapinoslola muscidosa-i^ melj^et Verebélj^en gj^ij-

tött (VIII. 29.) egyetlen példányban, mint ritkább állatot említi föl,

mely addig' csak Budapestrl volt ismeretes. A. Aigner Lajos
„A Xoctuák biológiájához" czím ^értekezésében^ is ezeket írja

:

..Tapinosiola muscnlosa Hb. hazánkban csak Budapestnél, itt is

igen ritkán, július közejíétl augusztus közepéig, mélyebben fekv,
vagy nedves helj'^eken lev szántóföldeken akkor kel ki, mikor a

1. kép. — Tapinostola muscnlosa Hb. — A ^= lepke, B = hernyó. Va.

(Jablonowski nyomán).

búza csaknem megérett s akkor éjjel fogható, vagy úgy, hogy a

kaszásokat követjük, akik a Noctuát kaszálás közben felzavarják.

Napközt tarlókon is igen gj^orsan röpül virágról-virágra, bogáneson

is szeretiihii." x\z 1896-ban megjelent „Fauna Regni Hungária e^'-

ban is csak az olvasható : ..Rara. I. Budapest." Ismerve most már a

lepke életmódját, hiszem, hogy Budapesten kivl több-kevesebb pél-

dányban más helyütt is gyjtötték addig, errl azonban a szerzk-

nek nem volt tudomásuk, egyszeren azért, mert a gyjtk annak

idején nem közölték adataikat.

1 Rovartani Lapok. VII, 1900, p. 26, 60.

2 Rovartani Lapok. VII, 1900, p. 210.



A Rovartani Állomás lepkegyiijteméii^'-ében talált egy példányt

boldogult A'ellay Imre fogta 1896. VII. 22-én ugyancsak Budapesten.

A Nemzeti Múzeum magj^arországi gyjteményében található négy

példány közül — amint errl Dr. Schmidt Antal úr szívességébl

személyesen meggyzdhettem — kettnek Szolnok, egynek Tisza-

lucz és egynek Újpest a termhelye. A legújabbi idkbl csak egy

adatra bukkantam még, mel}^ a lepke magyarországi gj^ijtésérl tesz

említést és pedig Báró N. Ch. RoxHscmLD ,. Adatok Magyarországa

leiDkefaunájához-' czímü értekezésébeni, mel}^ szerint a lepkét a

Hortobágyon fogta 1912 VII. 7— 11-én Predota nev gyjtje,

a kivel véletlenül akkoriban, a HortolDágyon járván sáskaügyben,

találkoztam is. Mindezen történeti adatok sorát bezárják végül az

1912. és még inkább az 1913. év alább ismertetend — s a lepke

hazai történetének bizonyára legkimagaslóbb eseményei.

*

A lepkérl, mint mezgazdasági kártevrl, eddigelé csak Dél-

Oroszországból származó adataink vannak. Lixdemanx az 1882. év

tavaszán a kubani kozák-területen (a Kaukázus északi részén) történt

utazása alkalmával elssorban a rozson és másodsorban az szi és

tavaszi búzán észlelte a kártevt, mely a g-abonának sok szántóf-rildön

a -,'3-át, másutt az ^A-ét teljesen tönkretette. ( ) egy új fajt ^'élt l^faime

felfedezni s ehievezte Tapinodola friinientalis-nRlí.'^ Véleménye szerint

e faj valószmíUeg csak Délkeleti-Oroszországnak és Észak-Kaukázus-

nak a jellemz állata. Szerinte a zab és ái'pa a kártételétl teljesen

ment, mert utóbbiakon még olyan területeken sem találta, amelyeken

a rozs és búza, kisebb-nagj^obb mértékben, fertzött volt. Ellenben

találta a hernyóját a Bromus teciorum és Triiicum repens szárában.

Készletesebben leírván a rovar életmódját és a kártételnek kéi^ét,

arra a következtetésre jut, hogy évente két nemzedéke van. az

els tavasszal : április—májusban, a második : júhus—augusztusbair

repül. A második nemzedéknek hernyói — véleménye szerint —
ugyanolyan életmódot folytatnak, mint a tavaszinak hernj^ói. Az át-

telelést illetleg megfigyelésekkel nem rendelkezik.

Igazán alajDOS és minden tekintetben kiváló egy másik orosz

szerznek, MoKRZECKi-nek a tanulmánya.^ AIokrzecki mindenekeltt

megállapítja, hogy a Lindemann leírta Tapinoslola frumentalis nem
egyéb, mint a Hübner leírta T. musculosa, amelyet alkalma nyilt meg-

1 Rovartani Lapok. XX, 1913, p. 75.

- K. LiNDEMANN : Tapinostola frumentalis, ein neues schadliches Insekt

Russlands. (Entomologische Nachrichten. X, 1884. p. 173.

3 Naturgescliichte einer Halmeule (Tapinostola musculosa Hb.) (Zeitschr,

f. wi-s. Insektenbiologie. III, 1907, p. 50, 87).



figyelme a tauriai kormányzóság'ban. ahol 1894— 1899-1^ nagy károkat

okozott. De nemcsak Tauriában volt ismeretes a kártétele, hanem
megfigyelhet volt egész Dél-Oroszországban : Cherson, Jekaterinoslaw

és Sta^vropol kormányzóságokban és a Don- és Knban-területeken.

MoKRZEcra megállajjítja, hogy a lepkének évente csak egy nem-
zedéke van, ez nyáron repül, és hogy az áttelelés pete alakban
történik. A hernyója egj^aránt él az szi, valamint tavaszi gabona-
féléken. A vadon növ füvek közül, mint gazdanövényeket, felemlíti:

a Triiiciim repans-X. Bromus tedorum-ot Bromus inermis-l és Aegilops

cylindriciüii-ot. A legrészletesebben írja le az egyes fejldési alakokat

és rovar módját, valamint az észlelt kártételt. Adatainak helyességérl

meggyzdést szerezhettünk a Rovartani Állomáson is. Ez a komoly
tanulmány mindenkor forrásmunlí:ája lesz a Tapinosiola miisculosa

életmódjával foglalkozóknak s jómagam is az alábbiakban nem egy
helyen fogok reá hivatkozni, különösen olyan részleteknél, amelyekre

nézve közvetetlen megfigyeléseink még hiányzanak.

1912. június 11-én a kis Pusztapó község-bl (nem messze

Szolnoktól) néhány búzatövet kajDOtt a Rovartani AJlomás, melyek
közül némelyik a csíkoshátú búzalégy (Clüorops iaeniopus) AIeig.

nyári kártételét mutatta, másokon ellenben nekünk ismeretlen zöld

hernyók kártételét észleltük. Próbáltuk a hernyókat tovább ten^'^ész-

teni. hogy majd lepkét nyerjünk bellük s így megtudjuk a kártev
nevét, azonljan a kitenj'észtésük nem sikerült.

19l;3-ban május 5-én, ugyancsak fentemlített helj^rl, megint

kaptunk búzatöveket, eddig még nem észlelt kártételt tüntetve fel.

A felhasított hajtásokban apró, csontfehér szín és négy sötétebb

hosszsávval díszített hernyókat találtunk. A beküldvel azonnal össze-

köttetésbe léptünk, aki ezentúl készségesen küldte be idnldnt a

tanulmányainkhoz szükséges anyagot (növényeket s rovarokat).

A május 5-én kapott vetés még alacsony'', a jól megbokrosodott

búzanövények még zsengék voltak. A hernyók a hajtások belsejében,

ezek legalsó részében voltak taláUiatók. A kifejtett kis hernyók

gyorsan elmenekülni iparkodtak. Ekkor a kártételnek képe ilyen volt:

a hajtások beiül a támadás hetyén kdrágottak oly módon, hogy a

megtámadott hajtás a rágás helyén köimiyen két részre válik, a fels

rész már kis ervel is kihúzható. A megtámadott hajtás egyelre

— látszólag — normáhs marad, késbb azonban elszárad. A herm^ó

egy hajtással végezvén, átmegy egy másodilrba, majd harmadikba s

így tovább s ezekkel is így bámk el. A hajtásnak csak kis része

lévén kirágva, ellíépzélhet, hogy egj^-egy hernyó hány hajtást tesz

ily módon tönkre. Mokrzecki azt álhtja, hogy a herm^ó a növény

belsejébe alul egy kis kerek n,yíláson át hatol be és valamivel

feljebb egj másikon át távozik. A Rovartam Állomásra beküldött



búzanövények ezen apró nyílásokat nem mutatták, jeléül annak, hogy

a hernyók felülrl hatolnak be a hajtásba, amirl egyébként a most

említend kísérlet is meggyzött bennünket.

A május 15-én Pusztapóról érkezett búzavetésminta a kártétel-

nek még mindig ugyanazon képét mutatta, mint a tíz najopal elbb
érkezett küldemény. A hernyók azonban már valamivel nagj'-obbak

voltak. Minthogy a küldemény majdnem teljesen elszáradt volt s így

tenyésztési czélra a növények felhasználhatók nem voltak, a Rovar-

2. kép. — Tai^inostola musculosa Hb. kártétele. A = tavaszi sarjadzó bi'izat :

a, b, c = & hernyó rágása folytán elhalt sarjak. — B = a hernyó befura-

kodásának helye. (Jablonowski nj^omán).

tani Állomás eltti gyepes területrl egy csomó füvet ásattunk gyö-

kerestl s ezt egy edénybe beültetvén, rábocsátottuk a hernyókat.

A hernyók rövid id múlva a hajtásokra vándoroltak s ott, a hol

ezeket a felsbb részükön egy levél átölelte, a levél fels vállüregé-

ben, fejjel elre csakhamar befurakodtak a hajtásokba. A hernyók

eltntek szemünk ell és csak a hajtás, vagy levél gyenge rezgése

árulta el, hogy az állat a növény belsejében tovább dolgozik.

A hajtásokat megjelölvén, már másod-harmadnapon azok fels részét

kihúzhattuk, mely el volt rágva. A hernyó azonban, egyre lejjebb



haladva, tovább rágott. Befurakodási nyílásokat tehát itt sem észlel-

hettünk. A május közepén beküldött növényeken a rágás a hajtás-

nak mintegy közepén volt található. A lerágott rész hervadt, száraz,

míg az alsó rész még egyelre zöld. A hernyók gj^orsan végeznek

egy hajtással s bár csak kis részt rágnak ki egy hajtásból, e mun-
kájuk mégis elegend arra, hogy az elhaljon. A gazdának a hernyó

ezen rejtett kártétele eleinte fel sem tnik s csak késbben, június-

ban, veszi észre, hogy a vetése nagyon is hiányos, holott tavasszal

szépen bokros volt, hogy kisebb-nagyobb foltokon egészen elhalt.
.

Ezeket a foltokat csakhamar felveri a gaz. Egy hajtásban csak egy

hernyó él, azonban egy növényen minden hajtás fertzött lehet.

A hernyók éjjel vándorolnak egyik hajtásból a másikba. Nem tesz-

nek nagy utat, a legközelebbi ép hajtásokat keresik fel, — innen a

kártételnek foltszer jelentkezése.

Május 25-én a hernyók színváltozását figyeltük meg: eddig

fehéresek voltak, mostantól fogva zöldesek. Hosszúságuk 10—17 mm.
között váltakozik, tehát különböz fejldések. Késbb,^ amikor a

gyenge sarjak már alacsonyabb, magasabb szart növesztettek, de a

kalászok még „hasban vannak", júniusban, a hernyók már a szárban

találhatók. Most már szembetnnek az említett kerek nyílások. A meg-

támadott szár alacsonyabb marad, a felsbb része vastagabb, akár-

csak a csíkoshátú búzalégy nyári kártétele esetén. El is fordulhat,

hogy egy száron mindkét kártev pusztít.

A hernyó növekedése szerint tehát a kártétel képe is változik.

Amíg a hernyó fiatal, lent él a hajtásban, amikor nagj^obb, vastagabb

lesz, feljeblD vándorol. Ilyenkor már kevesebb gabonaszálat jDUSztít

el, mert egyben több táplálék áll rendelkezésére. Mikor késbb a

kalászt ölel levélhüvelylDc furakodik, az éretlen, zöld kalászból tájD-

lálkozik. Ha ilyenkor vizsgáljuk a növénj'^eket, a levélhüvelyen kívül-

rl egy-két (néha három) kerek nyílást találunk, amelyen át a hernyó

be-, illetleg kifurakodott. Ezek a kerek nyálasok mindig jellemzk

a kártevre, akár még bent van a hernj^ó a kalász mellett, akár pedig"

már eltávozott onnan. A kalásznak legalább is a felét, de legtöbbször

a ^,'s részét rágja le s csak ritkán van a kalász csak az egyik olda-

lán lerágva. Kibontva a kalászt a levélhüvelybl, ennek belsejében

megtaláljuk a jellemz zöldes hernj^ó ürüléket. A kalásznak épen

maradt része késbb esetleg kitolakodik a levélliüvelybl, de termése

mezgazdaságilag teljesen értéktelen. Tömegesebb fertzés esetén a

kalászoknak gyakran 50 és több százaléka ilyen sérült. Ehhez a kár-

tételhez még hozzászámítandó a tavaszi kártétel is s így érthetvé

válik, hogy alkalomadtán, mint ainiak idején Dél-Oroszországban, a

Tapinostola musculosa valóságos csapásnak minsítend.

Június 19-én a fogságban két hernyónk bebábozódott. Midn



Jablünowski jimius 21-én Piisztapón járt, szintén talált már néhány

bábot, sekéh'en a föld felszíne alatt, de a herm'ók legnagyobb része

még a gabouaszálakban tartózkodott. Hosszúságuk ekkor már 30 mm.,

vastagságuk minteg}^ 4 mm. volt. A hernyók kifejldése minden-

esetre az idjárástól, a korai vagy kési kitavaszodástól és ennek

következtében a növények fejlettségétl függ leginkább. Mire a ga-

bona érni kezd. tehát az aratás eltt, rendszerint már Idfejldtek a

hernyók is. Elhagyják a kalászokat, a föklbe vonuhiak, ahol mint-

fienct^rífeH^f.

3. kép. — Tapinostola musculosa Hb. kártétele. I— III. = a hernyó rágó-

munkája. A kerek lyukak a hernyó befurakodásának helye. (Jaeloxowski

nyomán).

egv 4 cm. mélvségben, a gabona o^vökerei körül, földbl egv líis

üreget készítenek maguknak s itt egy-két naj^i pihenés után —
munka után édes a nj^ugalom !

— bábbá alakulnak át. A barna

báb olyan, mint a tjbbi bagolypiUéé, leü^ását részletesebben adta

MoKRZECKi idézett munkájában.



^íiiitegy 10— 12 napi bábállapot után megjelenik a pille. Fog--

ságlían június 21-én kelt ki az els pillénlr, a nielj^^ megliozta nelvünlc

a rejtély megoldását is ; megtudtuk, hogy a Tajnnostola inusculosa-yal

kötöttünk közelelibi ismeretséget. Bár mintegy 50 drb hernj^ót nevel-

tünk fel és Pasztapóról is kaptunk bábokat, csak 7 drb pillénk kelt

ki, legtöbbje július hó folyamán. A szülállatok leírásától is felmentve

érzem magamat, részletesebben tartalmazzák azt a különféle lepké-

szeti könyvek. Érdekes megfigyeléseket tett ]\1okrzecki a szabadban

a lejekére vonatkozólag. A tauriai kormányzóságban június közepén

kezddött a rajzás s eltartott július 23-ig, mikortól fogva már csak

egy-két elkésett példán}^ volt található. Napközben a lepkék mozdu-

latlan ülnek a gabonában, a földön és füveken, csak estefelé élén-

külnek meg, a gaboua felett repülnek és a különböz — a gabona-

földön és szomszédos tisztásokon lev — virágok nedvébl táplál-

koznak. Naplementétl éjfélig a repülés felette erteljes. Szívesen

repülnek a világosság felé és a lámpa körül — gyjtknek mi

izgató ezt hallani ! — a körbe repül piUangóknak „egész felhje"

képzdik. Kikelés után csakhamar párosodnak. A párosodás s utána

a petelerakás az esti órákban történik. Kopulában körülbelül egy

óráig maradnak. A megtermékenyített nstényele petéiket a gabona

és vadon növ füvek szárára és levelére tojjak le. Egy lepke több

ízben s átlag 2Ö0 petét tojik. Ezeket vagy lánczszerleg 20-ával,

vagy kétsorban. vagy csoportosan kettesével rakja le, avagy egyen-

kint „elszórja", gyakran élettelen tárgyakra is. A petéket átlátszó

nyállal ragasztja le, meh^ a levegn megkemén3^edik és a petéket

vékonyan betakarja. Az imago 5— 7 napig él. A petelerakás eltt a

nstény megélénkül, gyorsan felfelé szalad a növényen, miközben

azt lábaival átöleli és a fara végével súrolja
;
potrohát közben görcs-

szerüleg összeszorítja. Midn kiválasztotta már a növényt a pete-

lerakás czéljára, megfogódzik abba a lábaival, összehúzza potrohát és

megkezdi a petelerakást.

A pete^ világossárga, gömböly, felül lapos, oldalain élekkel,

átméretben 0-5 - O'O mm. sz felé a szme fehéres, hurokja kemény

lesz és az oldalélek ersebben kiemelkednek. Ilyenkor gyommag-

vakhoz hasonlók. Az embryo még a nyár második felében fejldik

\ú s októberben már a héjon át láthatóvá váhk. A peték egy részében

azonban az embryo kifejldése csak késbb következik be ;
mind-

azonáltal a tél elérkeztéig a peték legnagyobb részében az embryo

már Idfejldötl, mely azután a telet a peteburokban tölti. Ez a burok

az idjárás viszontagságai ellen jól védi. A kis hernyók csak a kö-

vetkez tavaszon kelnek ki. A petébl kÜDÚjt hernyók elször a leg-

1 MoKKZECKi leírása szerint idézett helyen.
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közelebb álló füreket keresik fel. azután átmennek a gabonanövé-

nyekre. Rendkívül érdekes és gyakorlati értéklíel birok AIokrzecki

következ adatai : lS95-ben eg\^ orosz gazda márczius 20-án vetette

el a zabját, ápriUs 2-án kikelt és április 8-án. vagyis 6 nappal ké-

sbben, már fertzött volt a kis bernyókkal. Elzleg márczius

közepén a Bromus-on találta ket Mokrzecki. lS97-ben egy táblán

az árpa április 22-én kelt ki és április 24—27-én, tehát 2—5 nappal

késbben, a kis hernyók már benne voltak. Xémelyik hajtás még-

ahg volt néhány cm.-nyi magas s belsejökben a 3 — 4 mm. hosszú

hemyócskák már megtalálhatók voltak. A hernyók újra jelentkezése

tehát egy hónap leforgása alatt törtémk : márczius második felétl

április második feléig.

Ilymódon elérkeztünk a Tapinostola wiisculosa életkörfolyásának

ama pontjához, a honnan kiindultunk, a mikor ugyanis tavasszal a

hern3"ócskák már benn találhatók a gabonában, mint a pusztapói

május o-iki küldeményben.

Ezek után a hernyó leírását adom, úgy amint azt Jablo-

NowsKi már idézett német értekezésében leírta. Mint már tudjuk, az

orsóalakú Tcqjiiiostola-heniyó fiatalkorában, tehát nálunk majdnem
május végéig csontfehérszm és négy hosszsáva sötétebb, szürkés

szín. Júniusban, mikor már a kalászt rágja, zöldes lesz. A fej majd-

nem áUandóan barnássárga marad, fiatalabb korban világosabb, késbb
valamivel sötétebb. A szemek és száj részek, vagy legalább is ezek

szélei, feketések. Jellegzetes a három mellgjnir és utolsó eltti test-

gjnir rajza. Hátán a hernyónak két hosszsáva van. ezek szélessége

valamivel nagA'obb, mint a közöttük fek^', eleinte fehéres, késblj

zöldes sáv. A két oldali hosszsá^• majdnem ugyanolyan széles, mint

a háti sávok és a fekete stigmák mentén haladnak, de úgy, hogy
utóbbiak még magában a sávban, emiek alsó szélén találhatók. A háti

és oldah sávok közötti, eleinte fehéres, késbb zöldes sáv valamivel

szélesebb, mmt a két háti sáv közötti. A Jiégy hosszsáv a fiatal

hernyókon (15—20 cm.) jól szembetnik, késbb az oldahak eltn-

nek, avagy csak nyomokban maradnak meg. Öregebb hernyóknál a

háti hosszsávok is elmosódnak. E sávok színe állandóan némileg

szürkés, de idsebbeknél némileg vöröses is.

Az els mellg'3'rn egy félköralakú nyakpaizst találunk,

meljaiek elüls széle majdnem egyenesen lemetszett, az oldalsó és

hátsó szélei együtt egy félkört alkotnak. Az oldalsó és hátsó szálak

mindig feketések (vagy sötétbarna színek), fiatal hernyóknál e sö-

tétebb szegély ig-en keskeny, idsebbeknél valamivel széleseVjb. Az
elüls szegéh' gyakran fehéres, világos mint a fej. néha azonban

két sötétebb, de azért még mindig világos, baniássárga folttal bír a

háti sávokkal egy irányban. E két foltocska idsebb hernyólaiál
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eg'\a"e szembetnbb, sötétebb lesz, úgy hogy már középnagy her-

nyóknál feketések, vag}^ sötétbarna színek és nagj^obbak is és néha
a kesken_y féUíöralakú szegélylyel össze is nnek. Ugyané testgyrn
oldalvást a stigma eltt található egy barnás (feketés) elrenjaüó

hosszúkás foltocska.

A második mellgjKír háti részén kett, négy vagy hat kis-'

folt található s mindig a két háti sávon, két részre osztva. Ezek a

foltok csakis sötétebb, feketés (barnás) színükkel tnnek ki a szürke

háti sávokból. Számuk a kor szerint növekedik: fiataloknál kett,

küzépnagyoknál négy, kifejlett hernyóknál hat a számuk. Ha a háti

sávok színe eltnik, akkor csakis az elüls két foltot láthatjuk. E
gyr oldalain három-három folt van, melyek közül az alsó kett
nagyobb s az oldalsávon van, míg a harmadik ezek felett a széles

fehéres, késbb zöld, sávban található. E három folt egy egyenszárá

háromszöget alkot.

A harmadik gyrn ismét a háti sávokon négy folt talál-

ható (kett-kett egyen), de ezek g3'akran hiányoznak is, különösen

idsebb hernyóknál. Az olcjalsó három folt ugj^aiiotyan elhelyez-

dés, mint az elbbi gyrn.
Az utolsóeltti testgyr hátulsó szélén négy kis, barna

folt látható, metyek mindegyike a nég}^ hosszsávon fekszik. Némeh^
félig kifejldött henwólaiál ezenkívül a két háti sávon felrv^ foltok

mindegyike eltt még eg,y-egy barna pont is található. A négy folt

az idsebb hern3rólínál is rendszerint megvan, de hiányozhatik is.

Találni azonkívül némely félig kifejldött hernyókon a második utolsó-

eltti testgyrn is és pedig a háti sávokon, két barna jDontszer

foltot. Idsebb henn'óknál e testgyr foltjai teljesen hiányzanak,

vagy csak nyomokban vannak jelen. Fiatalabb hernyóknál az utolsó-

testg3^r hátlapjának széle is barnán szegélj^'ezett, de késbb a

szegélyezés elmarad. A többi testgyrn nincsenek külön jegyek.

A hernvókat majdnem kopaszoknak mondhatjuk, mert a gyenge,

barnás szröcskéket csakis ersebb nagjátásnál vehetjük észre.

A fentebb ismertetett barna foltok mindegyikében rendszerint egy-

egy szröcskét találhatunlc és fleg az idsebb hernyók mindegyik

háti és oldali foltjában, de oldalvást, majdnem a szélén, mindig egy

kis fehér foltocska vehet észre, közejoén fekete ponttal és ebben

egy kis szrrel.

A-'honi tapasztalatok szerint a Tapinostola inusculosa a gaboná-

n.ak jelentékeny kártevje. Mint az Pusztapón megfigyelhet volt, a

kártétel nem terjed ki az egész gabonatáblára, hanem els sorban

az utak melletti részekre, leg3''en az út gyomos, vagy gyommentes.

Pusztapón az a búzatábla, ametyikbl minteg3^ 25 — 30 hold volt

ersen fertzve, közvetetlenül eg3^ szántóföldi út mellett feküdt, ameh'
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majdnem gyommentesnek volt mondható ; holott egy másik, árpa-

tábla, amely kisebb fertzést mutatott, nagyobb kocsiút mellett terült

ol, meljaiek szélei ersen gazosak voltak. A pusztajDÓi eseten kívül

1913-ban még egy másik hazai eset is fordult el. Május 26-án

Pusztavarsányból (Jász-Nagj'-Kun-Szolnok m.) kaptunk a Rovar-

'tani Állomásra egy zabvetésmintát s abban egyéb kártevk mellett

két Tcqnnostola-hernyót is találtunk. Különösen ezen utóbbi eset

eng-ed következtetést arra, hogy az állat hazánkban éppen nem lehet

olyan ritka, mint amilyen a híre. Hogy mégis ilj^ennek ismerjük,

ainiak els sorban az az oka, hogy a gazdák úgy a tavaszi, mint

nyári kártételét más rovar mvének tulajdonítják (CliorlopliUa sepia

Meig., Glilorops taeniopus Meig.), vagy akik esetleg a hernyókat

észre is veszik, röstelik a fáradságot, hogy szakintézethez lieküldjék

s bvebb felvilágosítást kérjenek : másodsorban pedig hibásak maguk
a lejíkészek is, akik az aratás után árván álló tarlókat és ezek kör-

nyékét nem keresik fel. holott a Tcipinostola-n kívül ilyenkor és itt

bizonyára akadna a hálólja más értékesebb lepke is.

Hazánkon és Dél-Oroszországon kívül található még a lepke :

Dél-Európában. Dél-Angliában. Közép- és Dél-Xémetországban,

Afrika északnyugati részében, a Kanári-szigeteken, Kis-Azsiában.

Syriában, Armeniában, Eszak-Perzsiában és Turkesztánban.^ Irodalmi

adatok, melyek olyatén elszaporodásáról szólnának más országban is,

mint az idéztem orosz adatok, nem álhiak rendelkezésüiikre.

^SIoKRZECKi említi, hogy a lepke a tauriai és szomszédos kor-

mányzóságok területén 1894—1898 bezárólag szaporodott el töme-

gesen, aztán a száma oly gyorsan és rohamosan leapadt, hogy csak

ritkán lehetett egy-egy sérült kalászra akadni a szántóföldeken. A
Tapinostola ezen leapadását ellenségeinek tömeges elszaporodásában

véli. A következ parasitáit figyelte meg : IcJineninon sarcilorius Wes.,

Anomalon Jmmeralis Brauns és latro Schr., Bracon abscissor Nees. és

Anilirax flava L. A Rovartani állomáson tenj-'észtett Tajnvostola-

bábokból mi is nyertünk parasitákat : 3 drb még meg nem határozott

Hjmienopterát, azonkívül egy légyfaj tonnabábját, mehiiek azonban

kitenj'észtése nem sikerült. A kártev ellenségeinek tömeges elsza-

porodása esetén természetesen gyorsan leapad a száma s ismét évek

lassú és észrevétlen elszaporodása szükséges ahhoz, hogy megint

fenyegeten jelentkezzék.

Az elmondottakból valószín, hogy a Tapinostola muscu-

losa Hb. hazánkban sem olj^an ..ritka" állat, mint azt az iro-

dalmi források megjelölik, de megengedjük, hogy mez-

1 Staudínger—Eebel : Catalog der Lepido^Dteren des Palaearctisclien

Faunengebieles. Berlin, 1901, p. 189.
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gazdaságilag kártékonyán, tehát tömegesebben, csak
iclszakonkint jelenik meg, mikor is elszaporodván rovar-

ellenségei, ezek a további jelentkezését ismét a mini-

mumra szorítják vissza.
*

Befejezésül még néhány szót a védekezés kérdésérl. A
Tajyinostola ismertetett életmódjából tudjuk, hogy az áttelelés pete-

alakban tcirténik a tarlókon és vadon növ füveken, ennélfogva

minden olyan eljárás, mely ezen téli fejldésalaknak az elpusztítását

czélozza, megfelel és eredményes lesz. A petének elpusztítása leg-

iobbaii és legolcsóbban az szi alászántással történik. A tiszta és

idejében elvégzett földmunka, mint annyi más kártev ellen, a

Tapinostola ellen is segít. Tekintetbe véve, hogy a modern Diez-

gazdálkodás szelleme — melynek legfbb alapelve az okszer föld-

megmunkálás — lassankint áthatja hazánk valamennyi gazdáját, a

Tcqnnostola-iisik olyatén nagymérv elszaporodására, mint Dél-Orosz-

országban, nálunk sohasem számíthatunk. Olvasva Lindemaxn idézett

értekezését, valósággal megdöbbenünk az ott uraUíodó állapotokon.

Ez a szerz arról értesít, hogy az oroszok a kubaiii kerületben a

téli gabonát a legtöbbször a nyári gabonának tarlójába vetik, el-

zetes megszántás nélkül. A gabonamagvakat egyszeren rászórják a

tarlóra, azután boronával végigjárják, hog}'' a magvak némileg földdel

alátakartassanak. Természetesen ilyen viszonyok mellett Eldorádója

van nemcsak a Tapinostola-níík^ hanem mindenféle rovarellenségnek.

De igaz marad a régi mondás : „a maga kárán tanul a gazda",

MoKRZECKi említi, hogy a Tainnostola óriási pusztításai óta az orosz

gazdák is ráfanj^alodtak már a rendesebb földmiuikára, aminek ter-

mészetesen sokféle irányban meglátszik a kedvez hatása. „A féreg"

megtanított minket szántani !" mondogatják azóta.

A Tapino&iola muscidosa Hb. is egyik szép példája annak, hogy

min szoros összefüggésben van a tudományos entomologia (neve-

zetesen a rovarok biológiája) és a mezgazdasági érdekek között.

A biológus nemcsak a tudománynak tesz szolgálatot kutatásaival,

hanem igen gyakran fontos, életbevágó kérdések megoldásához is

megadja a kulcsot. Mert a kártevk elleni védekezésnek legels fel-

tétele azok életmódjának teljes ismerete.

Az Áíuni barlang.

Irta : Bokor Elemér.

A ki a Kisszamos völgyén felfelé halad, nem is sejti, hogy az

ösvény mentén, tle csak néhány lépésnyire, a sziklás-fenyves olda-

lon egy csinos cseppkbarlangnak elég tágas szádja van elrejtve.
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Magam is véletlen szerencsének tekintem, hogy els kutatásom al-

kalmával egj odavaló oláhra akadhattam, a ki egy alkalommal erre

kóborolva reá bukkant e barlangra s most vezetmül szolgálhatott.

A barlang a Runkulársznak nevezett hegy északkeleti lábánál

fekszik légvonalban alig 3 kilométernyire délre az Oncsászai bar-

langtól. Jó embermagasságú, mintegy 1100 m. tengerszínfeletti szádja

északkeletre tekint s teljesen el van rejtve Qgj eltte elhúzódó lejt-

dudor és az azt benöv gazos által.

iV bejárat eltt feltnen hvös lég csap arczunkba, mely bel-

jebb menve még jobban érezhet lesz. 1913 július 6-án hmérm az

elcsarnokban 2"5'' C-t mutatott. Igj nem is csodálkozhatunk, ha a

nyár derekán az elcsarnok alján szemcsés jeget, az oldalfalak men-

tén pedig firnszer, lassan olvadó havat találank.

A lassan lejt sziklatorokban néhány lépést haladva egy elszórt

ktömbökkel padlózott elcsarnokba jutunk. Itt.még csak esti homály

dereng. Az elcsarnokból két ág nyílik, balra Qgy sziklákkal tele-

gördített, csakhamar megszakadó szárny, jobbra Qgy alagútszer

folyosó. A jobb oldali üreget követve Qgj elszkül njdláson óvato-

san aláei^eszkedünk a körülbelül 2 méterrel mélyebben fekv alag-

útba. Ebben hol iszapos-agyagos, hol meg éles sziklatörmelékkel

fedett talajon kanyarogva, egy kiszélesedett terembe jutunk. A terem

hátsó részében Qgj sziklatömbre helyezve nyugszik a „Kálvária"
;

egj nagj^obb stallagtit, több apró cseppkfigurától körülvéve. Mögötte

két folyosó is nyílik (a szkebb bokáig eliszaposodott), mindkett
labirintszerleg kanj^arog, elszkül és ismét kiszélesedik, egjmiással

érintkezik s hátul Qgj alászakadt üregben végzdik. E leszakadt

medenczét az elz két évben még nem vettem észre, a femiemlített

napon azonban meredek s veszélyesen sikamlós, agj^agos oldalfalai

között Qgj alvilági tó zavaros vize csillogott. Bizonyára az utolsó

két év b eszése mosta alá, szakította be s töltötte ki vizével ezen

medenczét. A barlang alagútja hosszát mintegy 80 m.-re becsülöm.

A barlang egész hosszában, az alagúttól kezdve a hátsó me-

denczéig, b a nedvesség, nyirkos a talaj s kövér cseiDpekben hull

alá a menj'-ezet cseppkdíszítéseirl a mésszel telített talajvíz. Épp
e nedvesség és az elpárolgással járó alacsony hmérséklet teszik e

barlangot vakbogarak számára lakhatóvá. Az Aluni barlang egyik

leghidegebbikje azon bihari barlangoknak, a melyekben bogár-

troglobiák élnek.

Ezek két fajban találhatók itt : Trechus (Diivalius) cognaias Fmv.
subspec. speluncariim Csíki {Anoplitlialmus cognatus Friv. var. spelun-

carum Csíki," Rov. Lap., XIX. kötet, p. 162.) és PJioleuon Milióki

Csíki {Pholeiion [Irenellum] Milióki Csíki, Rov. Lap., XVIII. kötet, p.

107). A Choleva spadicea Sturm, melyet 1912 nj^arán e barlangban
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egy példányban fogiani, nem az állandóan barlanglakó, hanem csak

az ideiglenesen itt tartózkodó s másutt is található fajokhoz, a barlang-

kedvelkhöz, troglophileldiez tartozik. A Trechus subsp. spehmcariiin- ot

1912 augusztus havában, a PJwleuon Müioki-t 1911 júnias végén

fedeztem fel.

A Pholeuon els példánj^ai a „Kálvária'- cseppkoszlopairól

kerültek el, a késbbiek az oldalfalakon és a szanaszét hever kö-

veken, valamint azok alatt és alján voltak találhatók és jDcdig az

alagút teljes hosszában, minél kijjebb azonban, annál gyérebben.

Ebbl kitnik, hogy e faj csakis a barlang legsötétebb s fleg hát-

sóbb részeiben él. Ellentétben áll vele a Plwleiwn angiisticolle Hampe,

mely az igen tágas Oncsászai barlangban, azon sziklákon is tartóz-

kodik, amelyekre egy oldalablak nyílásának szétszórt, dereng fénye

esik, persze nem a megvilágított, hanem az árnyékban nyugvó olda-

lakon : vagy még üikább a Pholeuon Eleméri Csíki, mely az általam

..Biharbarlangnak'" nevezett barlang elfolyosójának még a sötét szür-

kületben fényl falain is találliató. ^Mindenesetre nem tételezhetjük

fel, hogy a barlangok minden bensbb részében abszolút sötétség

uralkodjék és hogy a vak barlangi bogarak a szétszórt és saját ér-

zékeinlíkel már észre nem vehet fényben meg nem élhetnének.

Ez állatokat természetes életvi szomjaik között megfigyelnünk

jelen eszközeinkkel persze lehetetlen. Gyertyáink, lámpáink fénye

mellett mint világosabb, vagy sötétebb sárgásbarna gyöngyszemek

ülnek a falakon, azok színével jól megeg3''ezve. Hogy ez a mimikri-

vel semmiféle összefüggésben sincs, az magától érthet. Ha a fény-

forrás az állat közelébe kerül, az menekülni igyekezik. Mozgása

hosszú, karcsú lábain, sajátságos döczögése mellett is elég tértnyer.

Bizonyára ne:n annyira a fény-, mint a hkisugárzás hat kellemet-

lenül az állatkáki^a, mert ha a hkisugárzás hatáskörébl kimenekül-

tek, ismét leühiek, ámbár számtalanszor rövid pihen után ismét

tovasietnek. A Pholeuon-ok közül a Mihóki az egyedüli faj, melynek

egy párját valaha copulában találtam.

A közönségesen alkalmazott csalétkekkel e Pholeuon ahg fog-

ható. 1912-ben mintegy féltuczat csalétekes üvegemben csak aimyi

példány volt található, mint a mennyi kint, a barlang falain is mászkált.

A Pholeuon Mihóki rendszertani helyét illetleg igen valószüi-

nek tartom, hogy az állat a Pholeuon angusticolle mellé mint annak

egy alfaja, lesz helyezend.

A Trechus subsp. speluncarum egyetlen, tulajdonomban lev pél-

dányát a „Kálvária" feletti boltozatról fogtam. Az Áluni barlangot

kilenczszer látogattam meg\ mindamiyiszor több órát kutatva e faj

után, de minden eredmény nélkül. E körülmény kellleg vázolja

némely barlangi Trechus felette nagv ritkaságát.
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Felhasznált irodalom:
CzÁEÁx Gycla : Kalauz a iDiharfüredi kirándulásokra.

Csíki Ern : Uj vak bogarak a bihari barlangokból. (Rov. Lap. XVIII,

1911, p. 107.)

— — Új vak bogarak a Bihar-liegységbl. (Rov. Lap. XIX, 1912, p. 162.)

Adatok Magyarország bogárfaunájához.

Irta : Csíki Eex.

II.i

Odavius iransadrialicus Breit var. velebiticus Breit — Starigrad (Pak-

lenica).

Stenus drcularis Grav. var. globuIicoUis Bexick -- Verestoroiiy.

— Petra Bexick — Fels-Kercz.
— IJetibeli Bexick — Erdély.

— trisulcatus Bexick — Retyezát.

— Eridisoni Rye var. Ludyi Fauv. — Erdély, Horvátorszáo'.

AsteuHs müformis Duv. — }i):irczarozsnyó.

— fiUformis Latr. ab. laiiceps Petri — Élpatak, Segesvár

CryptoMum fradicore Payk. var. hrevipenne Rey — Segesvár.

LeptaciuHS baiydirus Gyll. var. lineáris Grav. — Pélió, Brassó.

Xantliolinus validus Petri — Segesvár.

— lineáris Oliv. var longiventris Heer — Nagyszeben, Gyula-

fehérvár, Alsó-Kercz, Segesvár.

— azuganus Reitt. — Erdélyi havasok.

— Itungaricus Reitt. — Alagyarország.

Pliilonilius nigritulus Grav. var. trossnlus Nordm. — Segesvár, Tordai

hasadék, Radnai havasok.

Oiitholestes murinus L. var. Haroldi Epph. — Xagysziklás.

Stapliylinus caesareus Cederh. var. ricficornis Berxh. — Budapest.

Quedius longicornis Kr. — Segesvár.

. — maurus Sahlbg.' — Segesvár, Fels-Kercz. Verestorony, Bisztra.

— laevigatus Gyllh. ab. resplendens Thoms. — Büdös, Bisztra.

Mycetoporus Baudueri Rey var. pundicollis Petri — Piátszeg.

Bryoporus riigipennis Pand. ab. nigripennis Petri — Bulea-tó, Radnai

havasok.

Bolitobius irinotaíus Er. var. discopliorus Rey —• Segesvár.

Tadiyporus macroplerus Steph. var. Abner Saulcy^ — Gj'ulafehérvár.

— dirysomelinus L. var. basalis Epph. — Brassó.

Tadiinus marginatus Gyllh. var. Fodori Csíki — Tátra : Csorba-tó.

1 Ennek a czikknek az els része folyóiratunk rntilt évi XX. köteté-

nek 159—162. lapján jelent meg.
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OUgota flavicornis Lac. — Px^esba, Bázna, Segesvár, Brassó.

Brachida exigua Herr ab. colorata Petri — Segesvár.

Autalia punclicollis Sharp — Brassó : Czenk.

Gnypeia velata Er. — Szászhermány.

Aleunota macella Er. — Szászliermány.

Atlieia (Hyclrosmectina) subtilissima Kr. — Szászhermány.
— (Hydrosmecta) fliiviaüUs Kr. — Alsó-Kercz.'

— (Aloconoia) Mihóki Bernh. — Misid-völgy (Bihar).

— (Meiaxya) terminális Grav. var. grisea Thoms. — Segesvár.

— — islandica Kr. — Feleki hegj'-ség (Serbota),- Radnai
havasok.

— (Parmnaeotica) laticeps Thoms. — Segesvár, Radnai havasok.

— (Ptycliandra) hepatica Er. — Bisztra, Verestorouy.

— (Traíimoecia) angiisticollis Thoms. — Esztergom.

— (Microdola) mortuorum Thoms. — Verestorony.

— subierranea Rey — Bucsecs.

— crassicornis F. var. fulvipennis Muls. — Yerestorony.

— (Datomicra) crihrata Kr. — Radnai havasok.

Nototliecia confusa jSIark. — Segesvár.

Calodera riparia Er. — Péhó.

Ocyusa inaura Er. — Brassó.

Oxypoda longipes Rey — Királyk.

— riigicoUis Kr. — Brassó.

— formiceíicola Márk. — Brassó.

— brachyptera Steph. — Nagysziklás, Radnai havasok.

p

Pselaphidae.

Trimium Merkli Rbitt. — Segesvár.

Euplectus cavifrons Petri — Segesvár.

— bescidicus Reitt. — Csukás, Szihcze, Lánzsérújfalu (Sopron vm.)

— Rosae Raffr. — Lánzsérújfalu.

— decipiens Raffr. — Mehádia, Fuzine.

Brachygluta haeinatica Rchb. var. sinuata Aubé — A törzsfaj között.

Scydmaenidae.

Leptomasiax croaticus Csíki — Kozica (Viaska pecina).

Silphidae.

Plioleuon antropMlum Knirsch — Fekete Krös eredeténél lév bar-

lang (Bihar).
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Plwleuon aniroplnlum var. inlercepium Knirsch — Ugyanott.

— Árpácli Csíki — Szér-barlang (Fehér-völgj'', Kolozs).

— Atlüa Csíki — Attila-barlang (Tatárhegy, Bihar).

— hihariense Csíki — Belczazár palotája-barlang (Szamosbazár,

Bihar).

— Birói Csíki — Szegyestyel-völgjd barlangok (Bihar).

— convexum Knirsch — Kalenj'-ásza (Bihar).

— CsiMi Mihók — Csiki Ern-barlang (Ponor-völgy, Kolozs).

— Dieneri Mihók — Bársza-völgyi barlang (Bihar).

— Elmiéri Csíki — Rézbánj^ai és Osztrák-barlang (Bihar).

— Frivaldszkyi Csíki — Karfiol-barlang (Bihar).

— Gíjleki Mocz. — Paczifik-barlang (Bihar).

— kalenyászense Bokor - Kalenyászai barlang (Bihar).

— Knirschi Breit var. inierruplum Csíki — Kondor-barlang (Bihar).

— Proserjnnae Knirsch — Szkerisora (Torda-Aranyos).

— — var. iniermttiens Knirsch — Szkerisora (Torda-Aranyos).

Drimeoius attenuatus Bokor — Pávai-Vajna barlang (Alsó Fehér vm.)

— condoricus Knirsch — Kondor-barlang (Bihar).

— Csikii Mihók — Paczifik-barlang (Bihar).

— diabolic.us Bokor — Aranyosf (Torda-Aranyos).

— Dieneri Bokor — Kalenyászai barlang (Bihar).

— Hickeri Knirsch — Szkerisora, barlang a Piatra Tirsilor-on

(Torda-Aranyos)

.

— Jiungaricus Csíki — Boga-hegy (Bihar).

-^ laevimarginatus Mocz. — Ponorul (Bihar).

— laiicollis Knirsch — Szegyest3^el-völgyi barlang (Bihar).

— Milióki Csíki — Szegyestyel-völgyi Ripp-Ripp és Nagy Sándor-

barlangok (Bihar).

— Moczarskii Bokor — Rézbányai Osztrák-barlang (Bihar).

— similis Bokor — Rézbánya (Bihar).

— subterraneiis Knirsch — Egy hasadékban a girdai jégbarlang

közelében (Torda-Aranyos).

— tlioraciciis Knirsch — Kalotai-(Nagy-)barlang (Bihar).

Baihyscia Fodori Csíki ~ Herkulesfürd (Domogled).
— Zoliáni Csíki — Herkulesfürd (Zoltán-barlang).

— Kovalitzkyi Knirsch — Szarkó.

Choleva Siurnii Bris. — Verestorony.

Colon denticulaium Kr. — Segesvár.

Silpha iyrolensis Laich. — Péhó (Brancsik).

Triarthron Maerkeli Schmidt — Brassó.

Liodes silesiaca Kr. — Radnai havasok. Keresztényhavas, Szebeii-

hegység.

— flavescen.f Schmidt — Brassó, Keresztényhavas.
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Liodes calcarata Er. var. picia Reiche — Brassó.

Anisotoma humeralis F. var. clavipes Hjbst. — Verestoronr.

Cijrtoplastus seriepunctatus Bris. — Brassó ?

Trichopterygidae.

Ptenidium Reitteri Flach — Segesvár.

Euryptilium marginatum Aub. — Alsó-Kercz.

Acrotricliis {Tricliopteryx) clispar Matth. — Brassó.

Histeridae.

Abraeus parvidus Aubé — Segesvár.

HydrophUidae.

Hydraena gracilis Germ. var. emarginata Gaxglb. — Xagysziklás

(Braxcsik).

HydropTiilus caraboides L. var. smaragdinus Bach — Déva, Nagyszeben,

Botfalu.

Laccobius sinuatus Motsch. — Alsó-Kercz, Segesvár.

— alutaceus Thoms. var. láevicolUs Ganglb. — Bázna.

Limnebius inmcaíulus Thoms. — Segesvár.

— ? nitidus Marsch. — Alsó-Kercz.

— aluia Bedel — Brassó.

Cantharidae.

Fodahrus alpinus Payk. ab. rubens F. — Serbota, Bucsecs.

Cantharis violacea Payk. ab. iigurína Dietr. — Radiiai havasok.

— discoidea Akr. var. liiuraia Redtb. — Szászrégen. Medgyes,

Fogarasi havasok.

— ? turcica ALarsh. — Kerczi-hegység (Bielz, Petri).

IthagonycJia nigriceps Waltl var. nigricornis Petri — Radiiai havasok.

— femoralis Brull. var. fuscitibia Rey — Retyezát, Páreug.

— Holtzi Pic var. diversipes Pic (Deubeli Petri) — Segesvár,

Brassó.

— atra L. var. rhaetica Stierl — Vargyas-völgy.

Malthinus facialis Thoms. — Segesvár, Brassó.

Dasytes suhalpinus Baudi — Bucsecs.

Trichoceble fulvoMrta Bris. — Hátszeg, Barcza-Rozsuyó.

Danacaea liíteipalpis Schilsky — Fiume.

— morosa Kiesw. — Bucsecs.

Cleridae,

Denops albofasciata Charp. ab. longicollis Stev. — Erdély.

Tülus elongatus L. ab. hyalinus Sturm — Verestorony.

— — ab. comma Petri (= V ab. biniaculatus Dox.j — Zalatna.
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Xitidtilidae.

Cateretes lipustulaius Payk. ab. suiuralis Murray — Segesvár.

— — ab. ochraceus Murray — Segesvár.

Epuraea terminális Maxnh. ab. nigricans Schilsky — Keresztényhavas.

— nobilis Reitt. — Segesvár.

— variegaia Hbst. ab. monocliroa Reitt. — Brassó.

— longula Er. ab. EricJisom Reitt. — Petrozsény.

— laeviuscula Gyllh. — Fels-Kercz.

Meligethes Försteri Reitt. — Brassó.

— coracinus Sttjrm var. aenescens Ganglb. — Alsórákos, Segesvár,

Élpatak, Yargj^as-völgy.

— subrugosus Gyllh. var. subsirigosiis Ilr. — Élpatak (Bielz. Petri).

— franssylvanicus Petri — Khalom, Hé^'íz, Oláhfalu. Bükszád,

Fels-Kercz, Kis-Hva, Ratosnya, Segesvár.

Glischrochilus qiiadriguttaüis Ol. var. decemguttatus Ol. — Brassó, Kezd.

Segesvár.

BMzophagus Brancsiki Reitt. — Xagyszeben.

Cuciijidaet

Monotónia angusticolUs Gyllh. — Brassó, Segesvár.

— picipes Hbst. var. cavicida Reitt. — Bázna.

Cryptophagidae.

LoucoMmatium Jakowletci Sem. — Magyarország.

Atomaria cognata Er. — Segesvár.

' — — ab. rubida Reitt. — Segesvár.

Erotylidae.

Triplax pygmaea Kr. — Segesvár.

Phalacridae.

Plialacrus liybridus Flach var. confusus Guilleb. — Magj'arország",

Stilbus atomarius L. ab. picatus Flasch — Brassó.

Lathridiidae.

Laíhridius campicola Gerh. — Segesvár.

Mycetophagidae.

Mycetopliagus p)iceus F. ab. sexpusiulatus F. — Segesvár. Brassó,

— — ab. undulahis ^Marsh. — Szászhermán}'.

— — ab. liumeralis Schilsky — Szászhermány.
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Endoniychidae.

Spliaerosoma globosiim Strm. ab. riihrum Petri — Yerestoroiiy.

Coccinellidae,

Goccinella 10-punciata L. ab. laterális Wse. — Alsó-Rákos.
— — ab. ociopunctaia Mull. — Radnai havasok, Segesvár,

Brassó.

— — ab. centromaculata Wse. — Brassó.

— — ab. 'bella Wse. — Brassó.

— conglobata L. ab. mulíiconjuncla Depoli — Fiume.

Myrrha 18-guüata L. ab. disrimacida Beffa — Horvát tengermellék.

Nejyhus quadrimaculaius Hbst. ab. obliquus AVse. — Brassó.

— bipiindaius Kug. ab. nigricans Wse. — Radnai havasok, Segesvár.

Helodidae.

Helodes ntinuia L. var. laeia Panz. — Bucsecs.

— elongala Tourn. — Szováta, Szent-Erzsébet, Szurduk-szoros.

{Jyphon padi L. var. discolor Panz. — Brassó, Keresztényhavas.

— Paykulli Guér. var. macer Kiesw. — Brassó : Czenk.

Elateridae.

Selaiosomus melancholicus F. — Nagyszeben, Sánta, Presba, Segesvár.

— aeneus L. ab. bicolor Depoli — Zlobin, Obruc, Gornicko, Vise-

vic, Licko polje.

— — ab. viridinüens Voet — Risnjak.

— — ab. cyaneus Marsh. — Obruc.

— — coeruleus Schilsky — Pilis, Verestorony.

— Ganglbaueri Ryb. — Serbota.

Agriotes ustulaius Schall. var. sputaior Redt. — Erdélyben a törzsfajjal.

Melanotus rufipes Hbst. ab. subrufus Schwz. — Fels-Kercz.

— tenebrosus Er. — Hátszeg.

Elater irisüs L. var. basalis ]SIaxnh. — Borszék.

Eucnemidae.

Dirrliagus Emyi Rouget — Magyarország.

JSuprestidae.

Anihaxia discicollis Cast. & Gory — Beszterczebán3''a.

Píinidae.

Ptiniis pusillus Strm. — Segesvár.
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AnoMidae.

XestoMum austriacum Reitt. — Xegoi.

Anobium fulvicorne St. ab. riibrum Reitt. — Hátszeg".

Ernobius nigrinus St. var. x>olitus Redt. — Radiiai havasok.

Ptilinus hanatensis Pic — Bánság.

Xyletinus hreviiarsis Schilsky — Nagyszeben.

— oblongulus Muls. — Segesvár.

Caenocara subglobosa Muls. — Segesvár.

JEfylophilidae.

Eiiglenes testaceus Kol. — Fiume.

Anthicidae.

Notoxus biinternqjlus Pic. — Yerestorony, Brassó.

Endomia (OcMhenomus) tenuicollis Rossi var. obsmripennis Pic —
Alagyarország.

Mordellidae.

Mordella ornutojmllida Reitt. — ? Lika (Horvátország).

Mordellistena abdominalis F. ab. maculicollis Schilsky —- Szováta.

— Jiumeralis L. ab. axülaris Gyllh. — Porumbák, Kérczi-begj^ség.

— semiferruginea Reitt. — Trencsén.

Anaspis excellens Schilsky — Acs.

— frontalis L. ab. verticalis Fald. — Brassó.

Melandryidae.

PMoeoirya scabra Petri — Segesvár.

Melandrya coerulescens Petri — Segesvár.

Tenehrionicae.

Bius tJioraciciis F. — Gyulafalva.

Helojps obesus Frf^. — Német-Bogsán.

Ceratnbycidae.

Evodinus datliratus F. ab. reiiculatus F. — Brassó : Czeiik. —
Gortodera fonoraia F. — Brassó.

Leptura erratica Dalm. var. Jiíingarica Pic — Magyarország.
— sexmaciilata L. ab. Rybinskii Reitt. — Kárpátok.

Purpuricenus Koehleri L. ab. lüoralis Depoli — Tengermellék.

Ghjtus arietis L. ab. gazella F. — Szászrégen (Bielz, Petri).

Dorcadion pedestre Poda var. gogium Thoms. — Segesvár, Vízakna.,

Kalán.



Monoehamus sutor L. ab. fuscomcicalaius Petri — Kadnai havasok,

Borszék, Bisztra, Serbota.

-— — ab. hybridus Petri — Bisztra.

Tetrops praeustaLi. ab. nígra Kr. — Brassó (Czenk), Segesvár, Szurduk-

szoros, Retyezát.

Phytoecia nigricornis F. var. iristriga Reitt. — Budapest.

Chrysomelidae.

Labidostomis longimana L, var. dalmatina Lac. — Alsó-Kercz.

Gynandrophihalma diversipes Letzn. — Keresztény-havas.

Cryptocejjhalus laevicoUis Gebl. ab. viennensis Wse. — Vajdahunyad,

Mehádia.

— fiavipes F. ab. nígrescens Gradl. — Retj^ezát, Élpatak, Segesvár.

— büineaíus L. ab. moestus AVse. — Bázna, Yerestorony.

— eleganiulus Grav. ab. inadumhratiis Pic —• Horvátország.

PachybracJiys haliciensis Mill. ab. rufimanus Wse. — Gyulafehérvár,

Hátszeg.

Chrysomela coerulea Oliv. ab. marmarosensis Reitt. — Máramaros.

— crassimargo Germ. ab. plumbeonigra Reitt. — Erdélyi havasok.

— liaemoptp.ra L. var. unicolor Suffr. — Brassó (Czenk).

— oriclialcia Mull. — Besztercze, Segesvár.

ChrysorJiloa rugulosa Suffr. ab. Gaertneri Wse. — Tátra.

— — ab. nigritula Wse. — Tátra.

— plagiata Suffr. ab. dorsalis AVse. — Tátra.

— — ab. rufijjes Wse. — Tátra.

— cacaliae Schrnk. var. Janaceki Wse. — Erdélyi havasok.

Pliyiodecta paliida L. ab. nigricolor Reitt. — Tátra.

Phyllodecta vitellinae L. ab. brevicollis Motsch. — Brassó.

LuperiiiS cyanipennis Küst. — Kolozsvár, Brassó.

Lochmaea capreae L. var. íjallidipennis KtrsT. — Segesvár, Brassó.

— crataegi Forst. ab. binotata Duft. — Erdély (a törzsfaj közt).

Podagrica malvae III. ab. aenescens Wse. — Vajdahunyad.

— Meneiriesi Fald. — Mitrovicza (Szerem vm.).

Crepidodera transsylvanica Fuss ab. rufipennis Dan. — Erdély.

— corpulenta Kutsch. ab. opaca Petri — Feleki-hegység (Serbota).

Epürix airopae Foudr. ab. quadrimaculata Wse. — Brassói hegység.

Minoia obesa Waltl var. carpaihica Heiktg. — Tátra, Biharhegység,

Bucsecs.

CJiaetocnema arida Foudr. — Rozsnyói hegység.

Psylliodes Kiesemcetteri Kutsch. — Horvátország.

— cJf^ysocejjliala L. var. nucea III. — Ratosiwa.

— pyritosa Kutsch. — Vajdahun^^ad.

Pliylloireta sinuata Steph. var. monticola Wse. — Hátszeg.
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ApUliona placiüa Kutsch. — Magyarország.

— nigriceps Redt. — Segesvár.

Longitarsus strngulatus Foudr. — Segesvár, Hátszeg.

— Foudrasi Wse. — Pécs.

— pratensis Panz. var. medicaginis All. — Borszék, Segesvár.

— — var. minimus Kutsch. — Fert-tó.

Apteropeda orbiculaia Marsh. ab. auriclialcea Wse. — Bázna, Malomvíz.

Lariidae.

Spermopliagus Küsteri Schilsky — Gyulafehérvár.

Brucliidius pauper Boh. — Bázna, Brassó.

Anthrihidae.

Urodon musculus Ba^'. — Budapest.

Pseudochoragus brachycerus Petri — Treucsén, Gjailafehérvár.

Carculionidae.

Oiiorrliyndius geniculahis Germ. var. szörényensis Csíki — Xémet-Bogsán.

— mastix Ol. var. nigrociUatus Reitt. — Zágráb.

— inflaioides Re tt. — Jasikovac (Gospic mellett).

— squamipcrdíx Reitt. — Kapela-hegység.

— vmJtipnnctatns F. ab. hoverlanns Reitt. — ]\Iáramaros.

— comatus Petri — Zernesti hegység.

— perdix Ol. var. Carpaihorum Csíki — Kárpátolí.

— consobrinus Reitt. — Ostaria (Velebit).

— cosiipennis Rosh. — Horvátország.

— albensis Petri — Zalathua.

—
•— var. obduciiis Petri — Topánfalva.

— aniennalus Sxierl. var. Rosenliaueri Stierl. — Xegoi.

— glóbus Boh. — ? Magyarország.

— granicollis Boh. ab. pic.tas Petri — Retyezát.

— — var. Paringii Petri — Páring.

— corvulus Reitt. — Erdély.

— asjjlenii Mill. var. seriepunctaius Petri — Radnai havasok.

— Millerianus Reitt. — Cserna-hora, Hoverla.

— libwnicus Reitt. — Velebit.

— dubius Strm. ab. pseudopcmper Reitt. — Kárpátok.

— Chanqnoni Reitt. — Herkulesfürd.

Polydrosus subalpinus Petri — Radnai havasok, Csukás.

Bracliysomus Mihóki Penecke — Huszárok.

Omias HanáJci Friv. var. montanus Petri — Borszék, Ratosiwa, Egyesk.

Sitona crinita Hbst. ab. albocrinüa Reitt. — Magvarország.
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Sitona albescens Steph. — Segesvár.

— sulcifrons Thbg. var. Deubeli Krauss — Erdély.

— fuscopilosa Apfb. — Horvátország'.

— cyllinclricoUis Fahrs. ab. variáns Desbr. — Alsó-Kercz.

TrachypJdoeiis laticollis Boh. — Segesvár.

LiopMoeus gibbus Boh. var. sulcifrons Petri — Radnai havasok.

— laevifrons Petri — Bucsecs.

Gleonus nanus Gyllh. — Szent-Erzsébet.

— 2nger Scop. var. scutellahts Boh. — Budapest, Szeged, Mez-
hegyes, Ulma, Pécs.

Larinus vulpes Oliv. var. orientális Petri — Mezzáh, Bázna.

Minyops EschericM Reitt. var. lacunosus J. Sahlbg. — Velebit.

— cosialis Gyllh. — Segesvár, Nagyszeben, Pihs, Kalán, Szurduk-

szoros.

Hypera pusilla Petri — Ünk, Nagyhagymás, Bucsecs, Királyk,

Kerczi-hegység.

Doryto7nus hirtipennis Bed. var. iaeniatus Fst. — Segesvár, Brassó,

Gyulafehérvár.

Orthochaetes subsetosus Petri — Bulea-völgy.

— alpiiius Penecke — Szászhermány, Bucsecs, Tátra.

Acalles ovalipennis Petri — Verestorony.

— iurbaius Boh. var. balcanicus Sol. — Bázna, Alsó-Rákos.

Rhinoncus Castor F. ab. flavipes Steph. — Segesvár.

GeuthorrJiyncJius virgaius Gyllh. — Szászhermány, Vajdahunyad.

— Eoberti Gyllh. — Nagyszeben, Kalán,

— — ab. alliariae Bris. — Varg3^as-völgy.

— angiisiiüus Gyllh. — Brassó.

— pervicax Wse. — Gyulafehérvár.

— erysimi F. ab. subniger Gerh. — Keresztényhavas.

Baris Spitzyi Hochh. — Bázna.

:— — ab. nesapia Faust. — Bázna.

Limnobaris piisio Boh. — Bázna.

Balaninus rubidus Gyllh. — Brassó.

Bradybatus seriesetosus Petri — Brassó, Verestor.oiw.

Tycliius Kiesemvetteri Tourn. — Segesvár.

— liaematopus Gyllh. — Hátszeg, Segesvár, Brassó.

Sibinia Beckeri Tourn. — Gjaafehérvár.

Miarus campanulae L. ab. ursinus Ab. — Púj, Segesvár.

— — var. rotundicollis Desbr. — Púj.

— — var. monticola Petri — Borszék, Balánbánya, Segesvár,

Bucsecs, Serbota.

Nanopliyes circumscriptus Aubé — Segesvár.

Magdalis Weisei Schreiner — Szászhermány.
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Magdalis striatula Desbr. — Erdély (Bielz, Petri).

— carbonaria L. — Szurduk-szoros.

Ajnon Hilfi Wagn. var. Deuheli Wagn. — Hátszeg", Brassó.

— Xjlatalea Germ. — Gyoma, Lajtaújfalu. Pimiye, Dicsszentmárton.

— Siindevalli Boh. — Magyarország.

— fuscirostre F. — Piliscsaba.

— melancholicum Wenck. — Erdély.

— apsiirnaium Faust — Pálmatér, Gj^oma, Gj'enesdiás, Sümeg',.

Fert-tó, Hidasnémeti, Perén3\ Brassó, Kevevára.

Ipidae.

Eccoptogaster laevis Chap. — Bázna, Brassó.

— ensifer Eichh. — Ludbreg.

Hylastinus croaticus Fuchs — Yarasd.

Thammirgus varipe» Eichh. — Barcza-Rosznyó^ Alsó-Rákos.

PiiyopMhorus LicJitensteini Ratz. — Budapest.

Pityogenes quadridens Hrtg. var. bistridentains Eichh. — Zanoga.

— Lipjjerti Hensch. — Fenyháza.
— clialcograplms L. var. sexdeataius Oliv. — Brassó.

Ips Voronlzowi Jakobs. — Resiczabánya, Brassó.

Taphroryclius mecedanus Reitt. — Tr.-TepKcz.

Dnjocoetes liectograpjlius Reitt. — ]\Iáramaros (Hoverla).

— sardíis Strohm. — Krajíina, Angoselo-Otok.

Scarabaeidae.

Psammobius laevipennis Costa — Segesvár, Szászhermány.

Ápliodius pnisillus Hbst. var. rufulus Muls .— Brassó, Keresztém'liavas.

— variáns Dft. ab. amhiguus Muls. — Brassó, Alsó-Rákos.

Anoniala aenea Deg. ab. bicolor D Trre — Retyezát.

— — ab. maculata Solsky — Xagyeiwed.
— — ab. cyanea D Trre — Retj^ezát.

— oblonga Er. ab. bicolor Schilsky — Yerestorony.

Oryctes nasicornis L. subspec. Holdhaiisi MI^XK — Péczel, Dános-

puszta, Pécs, Garamszentkereszt.
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Adatok Magyarország lepkefaunájához,
(Beiirage zur LepidoiAerenfaima Unganis).

Irta : báró X. Ch. Rothschild (London).

YII.i

Az elmúlt 1913. évben meg-
bízásomból Predota Károly
két ízben töltött hosszabb idt
gyjtési czélból a szlavóniai

Kupinovo-n és újból a deli-

l;)lati homokpusztában fek^'

Flamunda telepen.

A mi els sorban a Szerém-

ségben, a Száva mellett 78 m.

magasságban fek\' Knpinovo-

ban volt tartózkodást illeti, ez

április 15-tl ang'usztus 6-ig

tartott, a hoinian Predota ki-

rándulásait a kb. 14 kilométer-

nyire északnyugatra felr^'

Obrez-ig, északra Asanja és

keletre Progar-ig terjesztette M.

Nagyon jó g.}üjtterületet ké-

pezett a Kupinovo-ig terjed

Obedska bara is, meh' a

Száva egykori elmocsarásodott

ágát képezi.

A mindenütt nagyban zött
sertéstenyésztés még a Kupiuo-

votól messze fek^' tölgyesek-

ben sem engedi meg gazdagabb

növényzet kifejldését. ]Slind-

azonáltal sikerült PREDoxA-nak

nem kevesebb mint 503 fajt

Kupinovo könwékérl kimu-

tatni, metyek közül a következ

lm abgelaufenen Jahre 1913

nabm Herr Kart. Predota m mei-

nem Auftrage zvei langere Aufent-

halte zu Sammelzveeken u. zav. m
Kupinovo ( Slavonien) und \\-ieder

in Flamunda in der Deliblater

Puszta.

AVas vorerst den Aufenthalt in

Kupmovo (78 m), m S3T:'mien an
der Savé gelegen, anbelangt, wel-

cher vom 15. April bis 6. August
válirte, so debnte Herr Predota
seine Exkursion nordwestlich bis

b r e z (zirka 14Km von Kupinovo),

nördlieh bis Asanja und östlicli

bis Progar aus.

Ein sebr gutes Sammelterrain

bot auch die an Kupinovo siclr

anschliessende Obedska bara,

^velche einen versumpften, ehema-

ligen Arm der Savé darstellt.

Die überall intensiv betriebeue

Scliweinezueht lásst aber selbst in

den von Kupinovo erst entfernter

liegenden Eiohen^valdungen keine

reichere Bodenvegetation aufkom-

men. Trotzdem gelang es Herrn

Predota nicht ^veniger als 503

Arten aus der Umgebung Kupi-

novos naclizuT\'eisen, unter welchen

1 Az elz liat közlemény a ^ Die 6 Torherg-egangeneu Beitráge

Rovartani Lapok következ köte- sind in den folgenden Banden der

tejben jelent meg : Rovartani Lapok erschienen :

I. XVI, 1909, p. 130—U8 ; IT. XVIII, 1911, p. 36—43
; J/J. XIX, 1912, p.

21—29: IV. XIX. 1912, p. 167—180; T'. XX, 1913, p. 66—91; TI. XX,.

1913, p. 170—173.
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két aprólepke Magj'-arország'ra

újnak bizonyult : Polydirosis

confinitana Stgr. és LitliocoUeiis

distinctella Z.

Azonkívül két új fajváltoza-

tot kellett felállítani, és pedig

:

Acidalia immutaia ab. atra Rbl.

és Graynljus paludellus ab. nivelhis

Rbl.

A mi a Flamundában, a De-

liblati liomolqDusztában való tar-

tózkodást illeti, úgy ez augusztus

7-tl október közepéig tartott és

újból egy sereg érdekes fajt

eredményezett, közöttük két új

faj Coleopliorát, a C. Predotella

Rbl. és C. inlicornis RBL.-t. Mint

újat kellett onnan a Safyrus

AreUiusa Ksp. egy felül egyszín

sötét fajváltozatát felállítani (ab.

unicolor Rbl.) és az Ancylolomia

palpella Schiff. fejldésének els

fokozatait leírni.

A míg a Szlavonországban

gyjtött fajoknak teljes jegj^zé-

két közlöm ez alkalommal, a

Deliblaton gyjtettek közül csak

azokat sorolom fel, metyek II.,

III. és V. közleményemben még
nem soroltattak fel.

A gj^ijtött anyag meghatáro-

zását iigj mint eddig is H. Rebel

tanár úr (Bécs) végezte, a kitl

a leírásokat tartalmazó függelék

is származik.

Végi még meg akarom em-
líteni, hogy Predota tavaly-

eltti bábokból még a követ-

kez két fajt nevelte :

Cirrhoedia xerampelina Hb. —
Hortobágy, e. 1. VIII. 15 -IX. 9.

Teplwodysiia laquearia Hs.,

sich die zwei nachstehenden, für

Ungarn neuen Microlepidopteren-

Arten befanderi : PolycJirosis con-

finitana Stgr. und Lilhocolletis di-

stinctella Z.

Überdies waren zwei neue Aber-

rationen aufzustellen u. zw. : Acida-

lia immutaia ab. atra Rbl. und
Crambns xjaludellu& ab. nivellus Rbl.

Was den Aufenthalt in Flamunda,

in der Sandpuszta von Deliblat,

betrifft, so wáhrte derselbe vom
7. August bis Mitte Október und

brachte abermals eine Aiizahl sehr

interessanter Arteii, darunter zwei

neue Arten Coleophoren C. Fredo-

taella Rbl. und C. pilicornis Rbl.

Als neu war ferner von dórt eine

oberseits einfarbig dunkle Aberra-

tion von Satyrus Arethusa Esp, (ab,

unicolor Rbl.) aufzustellen, und die

ersten Standé von Ancylolomia pcd-

pella Schiff. zu beschreiben.

Wáhrend von den in Slp^vonien

gesammelten Arten hier eine voll-

stándige Liste gégében wird, wer-

den von Deliblat nur jené Arten

aufgezáhlt, welche in meínem II.,

III. und Y. Beitrag nooh nicht an-

gefhrt erscheinen.

Die Determination der Ausbeute

erfolgte wie bisher durch Prof. H.

Rebel in Wien, von welchem auch

der deskriptive Anhang herrührt.

Schliesslich sei noch bemerkt,

dass Herr Predota aus vorjáhrigeu

Puppen die beiden nachstehenden

Arten gezogen hat

:

Cirrlioedla xerampcdina Hb. —
Hortobágy, e. 1. VIII. 15 -IX. 9.

Tepliroclystia laquearia Hs., die
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melynek liernyóit a Stina de RaujDeii wurden in der Stina de

Vale-nál Budurásza mellett való- Vale bei Budurásza ^valirscheinlich

szinüleg Rhinanius-on g-yiijtötte; auf Rhinantus gefnnden ; e. 1. YIII.

e. 1. VIII. 17—22 (1 ^cT, 1 2). 17-22 (1 cf, 1 ?). Diese schöne

Ez a szép araszoló pille Ma- Geometriden-Art ist nen für Un-

gyarországra új. garn.

A) A Kupinovo környékén A) A'erzeicliniss der in der

Szlavonországban gyjtött Umgebung von KujDinovo in

lepkék jegyzéke. Slavonien gesammelten Lepi-

dopteren.

Papilionidae.

Papilio podalirius L. — Obrez YII. 16.

Tieridae.

Pieris rapae L. — Kupinovo V. 7, VI. 7. (Eg,y nagyon nag}- ^ pél-

dám- elüls számyhossza 29 mm. — Ein sehr grosses-

(f mit 29 mm. Vorderflügellánge.)

—- napi L. — Kupinovo V. 9.

— — var. napaeae Esp. — Kupinovo VI. 9 : Asanja VI. 28.

— Daplidice L. — Obrez VII. 27.

Leptidia sinapns L. var. diniensis B. — Kupinovo VI. 7—10 (cf ?)•

Colias Hyale L. — Kupinovo VII. 1 ; Obrez Vn. 30 ($).

— Ediisa F. et ab. Helice Hb. — Kupinovo VI. 17, VII. 9—26.

Gonepieryx rliamni L. — Kupinovo Yl. 25 (cf e. 1.); Progar VII. 18.

Nyniphalidae

Apatura Ilia Schiff. ab. Clijiie Scmff. — Kupinovo VI. 10—20.

Limenitis Camilla ScfflFF. — Obrez V. 28 (frequens) ; VII. 22—30.

— Sibilla L. — Obrez V. 28, Vn. 30.

Neptis aceris Lep. — Obrez V. 26, VII. 22 (Q).

Pyrameis Atalanta L. — Progar V. 14.

— cardui L. — Obrez VIII. 1.

Vanessa urticae L. — Progar V. 14.

— L-cdbum Esp. — Progar e. 1. V. 24, VI. 10*, Kupinovo VI. 12.

— polycMoros L. — Progar e. 1. V. 22—25; Kupinovo VI. 25;

Obrez VII. 29.

Polygonia c-album L. var. Hutchinsoni Robs. — Progar V. 14, cT (Ér-

dekes ennek a nyári alaknak ily korai megjelenése. —
Die frülie Erscheinungszeit dieser Sommerform ist sehr

auffallend) ; Kupinovo AT[. 10, cf

.

Araschiia Levana L. ffen. aest. Prorsa L. — Obrez VIII. 3.
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Melüaea Ginxia L. — Obrez V. 28 (nagyon sötét,. cTS — sehr elün-

kéi, cf9).

— Didyma Esp. — Obrez VII. 19.

— Aihalia Rótt. — Progar V. 14, Obrez V. 28.

Argynnis Selene Schiff. — Kupinovo Y. 4—16, VII. 1 ; Asanja VI.

13—28.

— Dia L. — Kupinovo VI. 9.

— Latonia L. — Kupinovo V. 9.

Melanargia Galatea L. var. procida Hrbst. — Obrez VII. 23 ; Asanja

VII. 24.

Sahjrus Circe F. — Obrez VII. 23 (o).

— Dryas Se. — Obrez VII. 27—VIII. 1.

Parargc -Aegeria L. var. egerides Stgr. — Obrez A"II. 22.

— Megaera L. — Kupinovo VII. 1.

— Maera L. — Kupinovo V. 10—20.

Aphantopus Hyperantlms L. — Progar VII. 18.

Epinepliele Juriina L. — Kupinovo ; Obrez VII. 9-30.

— Titlionus L. — Obrez A^III. 3 (cf).

€oenonymp]ia Ipliis Schiff. — Kupinovo IV. 29.

— Pamphilus L. — Progar V. 14.

JSrycinidae

Nemeobius Lucina L. — Obrez VIII. 1 (2 $).

Lycaenidae.

Thecla pruni L. — Kupinovo e. 1. V. 9—21.

{Jallophrys rubi L. — Progar V. 20 ; Obrez V. 28.

Zephyrus quercics L. — Obrez VII. 22 (9); Kupinovo VIII. 8 (cf).

— betulae L. — Kupinovo VI. 24 (e. 1. o^)-

Clirysoplianus dispar Haw. var. j'utüus Wrnbg. — Kupinovo V. 10

—

VI. 7. (A tavaszi alak : vernalis Horm. példányainak gyö-

nyör sorozata. — Eine Serié prachtvoller Stücke der

Frühjahrsform vernalis HoríM.), VII. 20—31 (kis példá-

nyok. — Kleino Exemplare).

— PMaeas L.. — Obrez VII. 28.

Lycaena Argiades Páll. — Kupinovo VII. 22.

— — var. Polysperchon Bkh. — Kupinovo IV. 22

—

V. 8, VI. 15.

— Árgus L. (Aegon Schiff.) — Progar V. 20 ($ felül helyenként

kék. — $ oberseits stellweise blau).

— Argyrognomon Brgstr. — Progar V. 20 ; Kupinovo VII. 21.

— Icarus Rótt. — Kupinovo V. 1— 9, VII. 20; Obrez V.

— CtjUarus Rótt. — Progar V. 20; Obrez V. 18, VII. 27.

— Argiolus L. — Kupinovo VI. 10—17, VII. 31 ($).
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Hesperiidae.

Adopaea lineola 0. — Kupinovo YI. 29 (o).

Augiacles Sylvanus Esp. — Progar V. 14 : Kupinovo VI. 11.

Carcharodes alceae Esp. — Kujdíuovo V. 18, VI. 24 ; Progar VII. 21

:

Obrez e. 1. VII. 25.

Hesperia Alveus Hb. — Kujdíiiovo VI. 2— 11.

— malvae L. — Kupinovo IV. 29, VI. 11.

Thanaos Tages L. — Kupinovo VII. 20.

Sphingidae.

Acherontia Airopos L. — Kupinovo e. 1. IX—X.

Protoparce convolvuli L. •— Kujjinovo VII. 22, e. 1. IX. 17.

Deüepliila eiipliorhiae L. — Asanja VII. 17; Obrez VII. 28 (ersen

vöröses átmenet ruhescens CxARB.-hez. — Starck rötlich

transit. nibescens Ctarb.)

Cliaerocampa Elpenor L. — Kupinovo A". 1.

Macroglossum stellaiaruni L. — Kupinovo e. 1. VIII.

Notodontidae.

Stauropus fagi L. — Asanja A'II. 17 (9)-

Dnjmonia cliaonia Hb. — Kupinovo V. 2.

Notodonta trepida Esp. — Obrez V. 1 ; Kupinovo V. 8.

Pygaera anastomosis L. — Kupinovo V. 30 ; Obrez VII. 27.

— curtula L. — Obrez VIII. 1.

Lytna7itrndae.

Orgyia antiqua L. — Obrez VIII. 3. (cT)-

Euprocüs clinjsorrhoea L. — Kupinovo V. 30

—

VI. 26 ; Obrez VI. 27

VII. 27.

I/ymaniria dispar L. — Obrez VII. 23 (cf).

LasiGcainpidae.

Malacosoma neustria L. — Kupinovo e. 1. VI. 10—12 ; Obrez VII. 22.

Eriogasier rimicola Hb. — Kupinovo e. 1. X. 8—27 (cT? frequenter).

— caiax L. — Kupinovo e. 1. X. 20 (cf?)-

Gastropacha quercifolia L. — Obrez VII. 22.

Odonestis pruni L. — Kupinovo V. 20.

Thyrididae.

Thyris fenesirella Se. — Kupinovo A'I. 19, A^II. 24.
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Noctiiidae.

Demas coryli L. — Obrez YII. 27.

Ácronyda aceris L. — Kupinovo V. 10 ; Obrez VII. 22—25.

— rumicis L. — Obrez \. 28 ; Kuj)inovo \1. 10.

Arsilonclie albovenosa Goeze — Kupinovo, Obrez A"II. 7—28 (saepius).-

Agrotis pronuba L. — KujDÍnovo YI. 9.

— c nigrum L. — Kupinovo V. 16.

— plecta L. '— Kupinovo V. 31 ; Obrez V. 26.

— imtris L. — Kupinovo YI. 2, YII. 27.

— exdamaiionis L. — Kupinovo Y. 28, YII. 1.

— ypsilon RoTT. — Kuj^inovo YI. 22.

— segetum Schiff. — Obrez YII. 27.

Mamesira hrassicae L. — Kupinovo Y. 28.

— oleracea L. — Kupinovo Y. 10 ; Obrez Y. 26.

— dissimilis Knoch — Kupinovo \1. 20—30.

— genistae Bkh. — Kujdíuovo, Obrez Y. 10—28.

— chrysozona Bkh. — Kujdíuovo YII. 17.

Dianihoecia capsincola Hb. — Kupinovo YI. 2.

Miana sCrigüis L. — Kupinovo YI. 2.

BryophUa fraiidatricula Hb. — Kuj)inovo Y. 27—31 ; Obrez YI. 25.

— receptricula Hb. — Kupinovo YII. 9.

— algae F. — Kupinovo YI. 10.

— muralis Forst. — Kupinovo e. 1. YII. 31.

Hadena unaniniis Tr. — Kupinovo YI. 23.

Trachea atripjlicis L. — Kupinovo YI. 23.

Nonagria spargani Esp. — Kujoinovo YII. 26.

Senla maritima Tausch. — Kupinovo Y. 21 ; x\sanja YI. 25.

Leiicania pallens L. — Kupinovo V. 31,

— viiellina Hb. — Kupinovo Y. 29.

— alhipuncia F. — Kupinovo e. 1. YIII. 3.

— iurca L. — Kupinovo YI. 23, e. I. YII. 29.

Grammesia trigrammica Hufx. — Kuj)inovo YI. 23 ; Asanja YI. 19.

Caradrina q^uadripunctata F. — Obrez YI. 23.

— ambigua F. — Kupinovo YI. 20.

Acosmetia caliginosa Hb. — Kupinovo Y. 11—22 : e. 1. \J1. 19—22.

AmpMpyra pyramidea L. — Kupinovo e. 1. YI. 7 ; Asanja VI. 13.

Calymnia affinis L. — Ku]3Ínovo, Obrez e. 1. YI. 6—25 ; Obrez VH. 27.

— diffinis Hw. — Kupinovo e. 1. YI. 2

—

YII. 9.

— trapezina L. — Kupinovo YI. 19.

Dyschorista suspecia Hb. ab. iners Tr. — Kupinovo YI. 19—28.

— fissipuncia Hw. — Kupinovo YI. 19.

Plastenis retusa L. — Progar e. 1. YI. 11— 14; Obrez YI. 25; Kupi-

novo YI. 19-A'II. 19.
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Xylina orniüiojms Hf>:. — Obrez e. 1. IX. 26

—

X. 7.

CuculUa umbratica L. — ' Kiipiiioro Y. 14, VI. 2; Obrez V. 17 (cT).

Heliotliis clipsacea L. — Kuj)inoro V. 12, "VII. 23-27; Obrez VII. 25.

Pyrrhia lunbra Hfx. — Kiipinovo VI. 19 ($).

Aconlia hictuosa Esp. — Kupiiiovo V. 9 ; Obrez VII. 22.

— lucida Hfn.— Kiipinovo Y. 17.

Tlialpochares piírjmrina Hb. — Obrez e. 1. VII. 7— 12.

Erasiria argentula Hb. — Kupmovo VIII. 1.

-- tmculci Cl. — Kupinovo VII. 2.

— veimstula Hb. — Kupinovo VII. 22.

— pusilla YiEw. — Kupinovo V. 2, VI. 21, VH. 22'(frequens).

Riviila sericealis Scoi\ — Kupinovo VI. 8 : Obrez VI. 22

—

VII. 9.

Emmelia irabealis Scop. — Obrez VII. 22.

Metoponia Koekeritziana Hb. — Kupinovo V. 20, VI. 26.

Seoliopten/x lihatrix L. ^ Kupinovo VI. 23 ; Obrez VH. 22.

Telesilla amplhysiina Hb. — Kupinovo V. 19 — 25, VII. 20—23.

— virgo Tr. — Kupinovo VI. 24. (Igen nagj", az elüls szárnya-

kon ersen ibolj^aszin cf . — Ein sehr grosses, auf clen

Vorderflügehi stark violett gefarbtes cf ).

Phcsia c-aureum Kkoch — Kupinovo e. 1. VH. 23—VIII. 4.

— cliryíiitis L. ab. junctci Tutt. — Obrez VII. 23.

— gidla Gx. — Kupinovo & Obrez e. 1. VII. 13 —VIII. 2 ; Asanja

VH. 17.

Euclidia glypliica L. — Kuj)inovo V. 8, VI. 8, VII. 9.

depliia alcJiymista Schiff. — Kupinovo V. 12; Obrez V. 17—28.

atúcala electa Bkh. — Kupinovo VHI. 4.

— elocata Esp. — Kupinovo VIH. 1.

— promissa Esp. — Obrez e. 1. VI. 1—9.

— hymenea Schiff. — Kupinovo & Obrez e. 1. VI. 23—VH. 10.

Laspeyria flexula Schiff. — Obrez e. 1. V. 7—22, VH. 29 ; Kupinovo

vn. 9.

Zandognatha iemiialis Rbl. — Kupinovo VII. 9.

— tarsicrinalis Kv. — Kupinovo V. 8— 25 ; Obrez e. 1. VH. 26.

— griseoUs Hb. — Kupinovo '^.'.
1, VI. 1 : Progar VH. 18; Obrez

VII. 25-Vin. 1.

.l'í/í/\/ ^ ::.'ortualis Schiff. — Kupinovo IV. 25 ; Obrez e. 1. VII. 22—31.

Madopa salicalis Schiff. — Kupinovo V. 5.

Herminia cribrumalis Hb. — Kupinovo V. 27— 29, VII. 20—27.

— fruiac.ularia L. — Kupinovo V. 3—VI. 1.

Pi-rliipogon harhalis L. — Kupinovo V. 14—30 : Obrez e. 1. VII. 22-29.

Hypena proboscidalis L. — Kupinovo V. 9 - 12.

Hypenodes costaestrigalis Stph. — Kupinovo V". 24.

Tliolomigeft turfosalis Vv'ck. — Kupinovo A'H. 2—23.
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Geonietridae.

Euchloris imsiulata Hufn. — Asanja VI. 20.

— smaragdaria F. — Obrez VII. 27.

— vernaria Hb. — Kupinovo e. 1. VI. 10—29.

Thalera lactearia L. — Kupinovo IV. 21

—

V. 1 ; Obrez V. 26, e. 1.

VII. 14-22 ; Asanja VII. 22.

Nemoria viridata L. — Kupinovo VI. 2, VII. 30.

— pulmentaria Gn. — Obrez \. 26.

Hemühea strigata Mull. — Kupinovo V. 18 ($).

Acidalia ochrata Scop. — Obrez VII. 19 (cf).

— muricata Hfn. — Kupinovo V. 24

—

VI. 13.

— dimidiata Hfx. — Kupinovo VII. 25—30.

— laevigaia Scop. — Kupinovo VII. 8—30.

— politaia Hb. ab. ahmargínata Bhtsch. — Obrez V. 26, A"II. 20

;

Asanja VI. 19; Progar VII. 18.

— interjeciaria B. — Obrez VII. 25.

— nitidata HS. — Obrez VII. 27. (9).
— degeneraria Hb. — Asanja VII. 22—27.
— 'dfversaria HS. — Obrez VII. 19.

— aversata L. — Obrez VII. 19—27.

— immorata L. — Kupinovo V. 25 ; Asanja VI. 19 ; Progar A'^II. 18.

— ruhiginata Hfn. — Obrez VIII. 3.

— jmndata Scop. — Obrez VII. 29 (9).

— immutata L. — Kupinovo IV. 28—V. 8, VII. 23 ; Progar VII. 18.

— — ab. atra Rbl. nov. ab. (lásd a függeléket. — Siehe den

Anhang). — Progar VII. 25.

— corrivalaria Krtsch. — Kupinovo VII. 31 (cf).

— slrigaria Hb. — Obrez VII. 27 ; Asanja VII. 7.

— sirigüaria Hb. — Obrez VII. 19—29 (a példánj^ok részben

ersen sárgások. — Die Stücke sind zum Teil stark

gelblich).

— flaccidaria Z. ^- Kupinovo V. 19—31 ; Obrez V. 26 ; Asanja

VI. 19-22.

Codonia orhicularia Hb. — Kupinovo IV. 26, VII. 1 ; Obrez VII. 25 (9)-

— anmdata Sohultze — Kupinovo IV. 29 ; Obrez A^II. 19.

— porata F. — Kupinovo IV. 21, V. 4, e. 1. VII. 24.

— querciniontaria Bastelb. — Kupinovo VII. 1 ; Obrez VII. 20—
VIII. 3 ; Asanja V. 14, VII. 17.

— punciaria L. — Kupinovo IV. 27.

— linearia Hb. var. strabonaria Z. — Obrez A"II. 29.

RliodosiropMa vibicaria Cl. — Obrez V. 24 ; Asanja A^L 19.

— — ab. strigata Stgr.- — Kupinovo Y. 25.
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Timandra amata L. — Kupiiiovo IV. 21, VI. 8; AsanjaV. 16; Obrez
VII. 29.

Lythria purpuraria L. — Asanja VII. 7 ; Kupiiiovo VII. 20.

OrÜioUtha plumbaria F. — Obrez V. 22.

Minoa murinata Scop. — Kupiiiovo V. 27 ; Asanja VII. 17.

Lüliosiege farinata Hfn. — Kupinovo V. 5 ; Asanja V. 14, VI. 19.

Anaitis plagiata L. — Kupinovo V. 9.

Tripliosa dubitata L. — Kupinovo e. 1. VI. 23.

Scotosia vetulata Schiff. — Kupinovo V. 17— 31, e. 1. VI. 9 ($).

Lareniia viridaria F. — Kupinovo V. 10.

— ferrugata Cl. — Kupinovo V. 18, VII. 22 ($).

— fluviata Hb. — Kupinovo VI. 23—30 (d).'

— sociata Bkh. — Kupinovo IV. 27 ; Asanja VI. 1.

— alhicülata L. — Kupinovo VI. 2; Asanja VI. 1; ProgarVII. 21.

— procellata F. — Obrez VII. 25-VI II. 3.

— bilineata L. ^ Obrez VII. 19— 25.

— rubidaia Hb. — Kupinovo VII. 22.

Asthena candidala Schiff. — Obrez VII. 20.

Teplirodysiia oblongata Thbg. — Obrez VIII. 3.

— assimüata Gn. — Kupinovo V. 18.

— isogrammaria HS. — Obrez VII. 27.

Pliibalapieryx polygrammaia Bkh. —• Kupinovo IV. 21, V. 21, VI. 26,

VII. 30 ; Asanja VII. 7 ; Obrez VI. 14, VII. 27, VIII. 3.

— corticata Tr. — Kupinovo VI. 9.

Abraxas grossulariata L. — Obrez VIII. 3.

— adustata Schiff. — Obrez VII. 19.

Deilinia exantliemaia Scop. — Kupinovo IV. 29; Obrez V. 26 (9)
VII. 15 {d).

Numeria pulveraria L. ab. violacearia Gtraes. — Asanja VII. 17

;

Prog-ar VII. 18 ; Obrez VII. 22-27.

Ennoiuos erosaria Hb. ab. tiUaria Hb. — Ku]3Ínovo VI. 20.

Selenia büunaria Hb. — Obrez V. 26, Kupinovo VI. 2.

— luuaria Schiff. — Kupinovo V. 6 ; Obrez V. 26.

Angerona prunaria L. ab. corylaria Thbg. — Progar V. 16 (cf).

Eurymene doJobraria L. — Kupinovo V. 21.

Epione apiciaria Schiff. — Kupinovo VI. 8 ; Obrez VIII. 3.

Venilia maadaria L. — Kupinovo V. 26.

Semiotliisa alíernaria He. — Asanja VII. 22.

Hybernia bajaria Schiff. — Kupinovo e. 1. X. 19

—

XI. 4.

— defoliaria Cl. & ab. obscura Helf. & ab. brunnescens Rbl. —
Kupinovo e. 1. X. 19—XI. 1.

Boarmia roboraria Schiff. — Kupinovo V. 2— 6.

— consor'aria F. — Asanja VI. 1, Kupinovo e. 1. VII. 27 ; Obrez

- VII. 26.



Boarmia líchenaria Hufn. — Kupiiiovo e. 1. V. 18 ($).

— selenaria Hb. ,— Kupiiiovo V. 10, VII. 1 ; Olírez VIII. 1.

Ematurga ritomaria L. — Kupiiiovo V. 10— 14 (pro parte traiisit. ad

ab. imicoloraria Stgr. cr9}-

FJiasiane dathrata L. — Kupiiiovo IV. 21, VI. 8.

— glarearia Schiff. — Asaiija VII. 7 : Obrez VII. 25.

Eiibolia arenacearia Hb. — Obrez V. 24.

— — var. flavidaria Ev. — Obrez VI. 14, VII. 25—VIII. 3.

Nolidae.

Nola cucullateHa L. — Kupiiiovo V. 1—26, VI. 20.

— strigula Hb. :— Kupiiiovo V. 5 ; Obrez e. 1. YÍI. 30.

— albiila Schiff. — Kupinovo VI. 26—VII. 1 (cf).

— centonalis Hb. -- Kupinovo VI. 7 (cf).

Sarrothripidae.

Sarroiliripus Revayaniis Scop. ^ Kupinovo V. 30—VI. 9; Obrez e. 1.

VII. 12.

ChloepJioridae.

Earias cMorana L. — Kupinovo V. 22—27, VI. 26.

HylopMla prasinana L. — Kupinovo V. 4.

Syntoínidae.

Syntomis Pliegea L. — Obrez VII. 19 (kis üvegfoltokicai .
— J\íit

kleinen Glasflecken).

Dysauxes ancüla L. — Obrez VII. 9—27.

Arctiidae.

Spüosoma liitea Hfn. — Kupinovo V. 30.

— lubricipeda L. {mentliastri Esp.) — Kupinovo V. 1—7, VI. 25;

Obrez VIÍ. 22.

— urticae Esp. — Kupinovo VI. 2.

PJiragmatohia fuliginosa L. — Kupinovo e. 1. V. 30, VI. 19, VII. 12
;

Obrez VII. 27.

Arctia caja L. — Obrez VII. 25 (jDarva).

— villica L. — Kupinovo V. 13.

Müloclirista miniata Forst. — Obrez VII. 20—27.

Comacla senex Hb. — Kupinovo VI. 25.

Pelosia micscerda Hfn. — Ku]3Ínovo V. 19—VlI. 11 ; Obrez A' II. 29

(cf) ; Asaiija VI. 22 (cf ).

— obtusa HS. — Kupinovo V. 27—31 (cf 9), VI. 23 (cf).
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Zygaenidae.

Zygaena filipcnclulae L. — Asaiija VII. 17— 22.

— EpMalies L. ab. trigonellae Esp. — Asaiija VII. 22.

Ino pruni Schiff. — Obrez VII. 27— VIII. 3.

— suhsolana Stgr. — Obrez VII. 20 ($).

Cochlididae.

Coclilidion limacodes Hfx, — Obrez VII. 22—25.

Heterogenea asella Schiff. — Obrez VII. 22—VIII. 3. (cf ?).

Psychidae.

ParJiyielia nnicolor Hfn. — Kupinovo, Obrez, Progar e. 1. VI. 11 —VII.

21 (o"9).

Sierrhoptenjx hirsuiella Hb. — Kupinovo V. 20—31 (q^) ; Asaiija &
Progcr (zsákok. — Sacke).

Bebelia Sapplw AIill. — Asanja V. 20 fe. 1. 9).

Epidinopteujx pulla Esp. — Kupinovo V. 12 ; Asanja V. 25—30.

Funiea crassiorella Brd. — Kupinovo e. 1. V. 12 ; Asanja V. 25, VII.

2 ; Progar (zsák. — Sack).

Sesiidae.

Sesia formicaeformis Esp. — Kupinovo V. 9—28, VII. 30; Asanja VII.

17; Obrez VII. 27.

— empiformis Esp. — Kupinovo VI. 9—26 (e. 1.) ; Asanja VI. 22.

Cossidae.

Gossus cossits L. — Kupinovo VI. 22.

Phragmataecia castaneae Hb. — Kupinovo V. 21—VI. 27.

Zeuzera pyrina L. — Kupinovo VI. 16.

Pyralidae.

Melissohlaples hipundanus Z. — Obrez VI. 14 (9)-

GaUeria mellonella L. — Kupinovo VI. 9.

Cramhus paludellus Hb. — Kupinovo V. 4—28 (frequens).

— — ab. nivellus Rbl. nov. ab. — Kupinovo V. 4—24, cf 9

(lásd a függeléket. — Vgl. Anliang).

— coniaminellus Hb. — Kupinovo V. 30, VI. 26 —VII. 1 ; Asanja

VI. 22.

— salinellus Tutt var. nepos N. Ch. Rothsch. — Kupinovo V. 31,

VI. 24 -VII. 1 (c/-^9); Asanja VI. 22—28.

— luteellus Schiff. — Kupinovo V. 12 ; Obrez VI. 11 ; Asanja

VIL 17.
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Crambus perlellus Se — Kupinovo V. 12—27.

— — var. Warringtonellus Stt. — Kupinovo V. 12 — 27.

— verellus Zk. — Kupinovo VI. 22 ; Obrez 27—29.

— falsellus ScHiFF. — Obrez VII. 22.

— crntereUus So. — Kupinovo V. 20.

— — var. cassentiniellus Z. — Kupinovo & Obrez VII. 20—22.
— Iwrtuellus Hb. — Kupinovo V. 24 -VII. 1 ; Obrez VII. 29.

— pascuellus L. — Kupinovo V. 25—VI. 24; Asanja VI. 22.

Platytes ceruseUiis Schiff. — Asanja VI. 22—28.

Chilo cicatriceUiis Hb. — Obrez VI. 14 ; Kupinovo VII. 22.

— phragmüellus Hb. — Kupinovo VI. 22—26, VII. 27.

Scirpopliaga praelaia Scop. — Kupinovo VI. 24

—

VIII. 1 ; Obrez VI. 14.

Sclioenohius gigantellus öchiff. — Kupinovo VI. 24

—

VII. 27.

— forficellus Thbg. — Kupinovo V. 6 -VI. 3, VII. 30 (cf $).

Acentrojms niveus Oliv. — Kupinovo V. 27—30 (cf, et $ slíita Hansoni

Stph
)

Ematheudes punciella Tr. — Kupinovo VI. 29.

Homoeosoma sinuella F. — Obrez VI. 11 ; Asanja VI. 13.

— nebiilella Hb. — Kupinovo VII. 20.

— binaevella Hb. — Kupinovo V. 26, VII. 30.

Plodia interpunclella Hb. — Kupinovo V. 2.

Epliesiia elutella Hb. — Kupinovo V. 20—30.

Hypochalcia alienella Hb. — Kujdíuovo VII. 10.

Selagia argyrella F. — Kupinovo VI. 9.

Salehria semirubellá Scop. — Kupinovo VIII. 2.

Nepliopieryx similella Zk. — Prog'ar VII. 18.

Phycita spissicella F. — Kupinovo VI. 9.

Bliodophaea suavella Zk. — Kupinovo VI. 17; Obrez VII. 19; Asanja

VI. 13-14.

Myelois cribrella Hb. — Kupinovo V. 30, VII. 22 ; Obrez V. 26.

Endotricha flammealis Schiff. — Kupinovo VII. 13 ; Obrez VII. 22.

Aglossa pingimialis L. ,— Kupinovo V. 11.

Hypsopygia costalis F. — Kupinovo V. 18 -VI. 25; Asanja VI. 28.

Pyralis farinális L. — Kupinovo V. 30 ; Asanja VI. 13 ; Progar VII. 18.

Hercidia glaucinalis L. — Obrez VI. 25.

Cledeobia moldavica Esp. — Kupinovo VI. 12—20—VII. 13 ; Asanja

VII. 17.

— angustalis Schiff. — Kupinovo VII. 12.

Nympliiüa stagnata Don. — Kupinovo V. 11 ; Obrez V. 24.

— nymphaeata L. — Obrez V. 24 ; Asanja VI. 13.

— stratiotata L. — Kupinovo V. 27—29
; VII. 12—20.

Cataclysta lemnata L. — Kupinovo V. 29—VI. 3, VII. 13.

Psammotis pidveralis Hb. var. grisealis Stgr. — Obrez VII. 29—VIII. 3.
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Scoparia Zelleri Wck. — Obrez VII. 22.

— ainbigualis Ír. — Kiipinovo VII. 10.

— duMtalis Hb. — Kupinovo V. 1.

— resinea H\v. — Kupinovo V. 7.

— crataegella Hb. — Kupinovo VI. 3 ; Asanja VI. 4.

— pallida Stph. — Kupinovo V. 20—27.

Agrotera nemoralis Se. — Kupinovo VII. 13 ; Obrez VII. 22—29.

Síjlepia ruralis So. — Asanja VI. 1 ; Kupinovo VII. 10 : Obrez VII. 27,

Evergesiis extimalis Se. — Kupinovo VII. 14—28.

— siraminalis Hb. —• Kujdíuovo V. 4— 11.

— aenealis ScmFF. — Kupinovo VII. 8—20.

Nomopliila noctuella Sghiff. — Kupinovo VII. 14.

PJdyctaenodes verticalis L. — Kupinovo IV. 29, V. 7, VII. 14 : Obrez

V. 26, VII. 27.

— siiciiculis L. — Ku]3Ínovo VII. 10—27.

Diasemia lüierata Scop. — Asanja VI. 13 ; Obrez VI. 25.

Mecyna polygonalis Hb. var. gilvata F. — Kupinovo V. 25, VII. 22.

Ccdamochrous acuiellus Ev. — Kupinovo VI. 3 ((;f).

Pionea xmndalis Hb. — Obrez VII. 19—29.

— ferruginalis Hb. — Kupinovo A'I. 11 ; Asanja VI. 19 : Obrez

Vn. 19.

— veriasccdis Schiff. — Obrez V. 28.

— rubiginalis Hb. — Asanja VI. 20.

Pyrausía cilialis Hb. — Kupinovo AT^I. 22.

— sambiicaUs Schiff. — Asanja VI. 28.

— nuMlalis Hb. — Kupinovo VI. 19—VH. 20 : Asanja A^I. 13
;

Obrez VH. 27.

— cesjntalis Schiff. — Kupinovo & Asanja VI. 13—VH. 10.

— purimralis L. — Kupinovo VI. 8.

— aurata Scop. — Obrez V. 26 ; Kupinovo VI. 8—VII. 12.

PteropTioridae.

Oxyptilus parvidactylus Hav. — Obrez VIII. 3.

Platyptilia rJiododactyla F. — Kupinovo V. 27; Obrez VI. 11.

Aludta pentadactyla L. — Kupinovo V. 27 ; Asanja VI. 13.

Pteropliorm monodactylus L. — Asanja VI. 28 ; Obrez VH. 19.

— Lienigianus Z. — Kupinovo V. 26-29, VI. 23; Asanja VI. 28.

Sienopiilia Mpunctidactyla Hw. — Kupinovo IV. 28—V. 5, VI. 23
;

Obrez VH. 19.

Tortricidae.

Acalla hastiana L. ab. pruinosana Stgr. — Obrez VII. 19 (o),

— variegana Schiff. — Kupivcvo VI. 9,
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Acnlla hoscana F. — Kupinovo VI. 9.

— sdasana HS. — Asanja VI. 19.

— liohniana L. — Kupinovo VI. 12.

Capua retiaiJaiia Hb. — Kupinovo VI. 10—29; Asanja VI. 19.

OenopMliira PiUerianu Schiff. — Asanja VI. 19.

Cacoecia craiaegana Hb. — Obrez V. 12 ; Kupinovo V. 27.

— rosana L. — Kupinovo V. 20.

— sorhiana. Hb. — Kupinovo V. 5. ixf).

— semialbcma Gn. — Obrez VII. 27.

— costaná F. — Kupinovo V. 28—VI. 19 (frequens).

— sirigana Hb. — Kuj^inovo V. 31, Yl. 25 ; Asanja VII. 17.

— lecheana L. — Kupinovo V. 11— 18.

Pandemis rihecma Hb. — Kupinovo VI. 1 ($') ; Obrez VII. 27 (cf).

— — ab. cerasana Hb. — Kuj^inovo V. 9.

— liepcf^^cma Schiff. — Obrez V. 26.

Tortrix Bergmanniana L. — Progar V. 20.

—

:

Goniüciyaiia F. — Kupinovo VII. 31.

— viridana L. — Kupinovo V. 4—6.
— dnmdana Tr. —• Asanja VI. 19.

— diversana Hb. — Kupinovo V. 20—25.

Gnepliasia chrysantlieana Dup. — Kupinovo V. 27.

— Wahlbomiana L. — Obrez V. 12 ; Kupinovo V. 20.

— ivceriana Tr. — Kupinovo IV. 27—VI. 30 ; Pragar V. 22.

abrasana Dup. — Kupinovo IV. 30- -V. 2.

— nubüana Hb. — Kupinovo V. 7 ; Progar V. 23.

Goncliylis iidana Gn. — Kupinovo IV. 25 ; Asanja VII. 17.

— SvieaUiman-aiana F. ~ Obrez VIL 27; Asanja VII. 30.

— ciliella Hb. — Kupinovo VII. 2.

Euxanilns luunana L. — Asanja V. 19—25 ; Obrez VII. 27.

— zoegana L. — Asanja VI. 22.

Phtheocltroa ScJireibersiana Froel. — Kupinovo V. 20-31.-

Oletlireutes saUceUa L. — Kupinovo e. 1. V. 25,

— scriplana Hb. — Kupinovo VI. 25.

— variegana Hb. — Kupinovo IV^. 27.

— pridnana Hb. — Kupinovo IV. 21

—

V. 9 ; Asanja VT. 19.

— vbloiigana Hw. ab. adelana Rbl. — Kupinovo V, 17 (cT).

— j^rofuudana F. — Kupinovo V. 23, VI. 9, VII. 29 (cT).

— arcuella Cl. — Kupinovo IV. 27, V. 30.

— rufana Scop. —• Kupinovo V. 3.

— striana Schiff. — Progar V. 23 ; Kupinovo VI. 30.

— Branderiana L. — Kupinovo e. 1. V. 12—25.

— — ab. viduana Hb. — Kupinovo e. 1. V. 12 — 25 (a").

— riimlana Scop. — Progar V. 22 ; Obrez V. 28, VIL 28 ; Kupi-

novo VI. 30.'
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Ülcthreutes lacimana Dup. — Kupinovo V. 2, VI. 30 ; Asanja YI. 20.

— cespitana Hb. — Kupiuovo V. 10—18; Asanja VI. 24. VII. 12.

— achaiana F. — Kupinovo V. 7

—

VI. 13.

— ericetana Wsxw. — Kupinovo V. 31.

— antiquana Hb. — Obrez V. 26.

Políjchrosis confinitana Stgr. — Obrez A^II. 22 (o). — Magyarországra

és Közép-Európára új, eddig csak Görögországból volt

ismeretes. — Xen füi' Uugarn und Mitteleuropa, bishcr

nur aus Griecbenland bekamit gewesen (cfr. Rebel. Berl.

Ent. Z. 1905, p. 305).

Steganoplycha ericetana HS. — Kupinovtj V. 2'J.

— irimacíilana Dox. — Kujdíiiovo & Progar V. 20—2G.

Gypsonoma incarnana Hw. — Obrez & Progar V. 23.

— negleciana Dup. — Olirez V. 27 : Asanja VI. 25.

Bucira furfurana Hw. — Kupinovo IV. 30

—

V. 2 (apró halvány acf.
— Sehr Meine blasse cc) ' Asanja VII. 7 fvnqv foikIps

1 — Grosses normales 2 !.

Semasia Metzneriana Tr. — Asanja VI. 25.

XoioceUa Ucldmanniana L. — Kupinovo V. 30.

— suffusana Z. — Kupinovo V. 31.

— róborana Tk. — Obrez VIíI. 3.

Epihlema decolorátm Frr. — Kupinovo IV. 29. VI. 10.

— iripunctana F. — Kupinovo IV. :2 i.

— Pfliiyiana Hw.^ ^ Kupinovo »S: Asanja VI. 20— ü'J.

— luctuosana Drp. — Kupinovo V. 18.

— foenella L. — Asaii;a VI. 20.

Grapholitha funebrana Tr. — Kuj^inovo VI. 25.

— composiiella F. — Kupinovo IV. 29.

— janfhínana I'.:. — Progar V. 23.

Pamene germmana Kb. — Progar V. 20 ; Obrez V. 22. VII. 22.

Ancylis selenana Gx. — Kupinovo IV. 21

—

V. 4.

— diminulana Hw. — Obrez V. 17.

— Müterpacheriana Schtff. — Kupinovo IV. 27.

— laetana F. — Kupinovo V. 30 (e. 1.).

Dicliroi-umpha acuminaiana Z. — Asanja VII.

Lipopilji-lirr y,hiv.ihn-'iri SCOP. AsaUÍa VI. 25.

Glyphipterygidac.

Chloreidis Míjllerana F. — Kupinovo IV. 20.

MllÜcia dolosana HS. — Obrez \. 17.

il
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Ypononieiitidae.

Scythropia crataegella L. — Kupinovo A'. 17.

Yjwnomeuta j^litnibelhis Schiff. — Kupinovo VI. 25.

— rorellus Hb. — Obrez VII. 27.

— cognaiellus Hb. — Obrez YII. 22.

Sivammerdamia heroldella Tr. — Kupiiiovo A'. 19.

— jnjrella Yill. — Obrez V. 17; Progar V. 23.

Prays Curtisellus Dox. — KupinoTO IV. 27 ; Progar V. 13.

Argyresilna mendica Hw. — Obrez Y. 22.

PliitelUdae.

Pluiella maculipennis Curt. — Kupinovo IV. 23. VII. 31 : Asanja Ví. 25.

Cerostoma vütella L. — Asauja \1. 19.

— radiatella Dox. — Kupinovo e. 1.
"^'. 19.

— diazariella Yís. — Kupinovo e. 1. V. 17: Asauja VI. 19.

Oríhotaelia sjjarganella Thbg. — Obrez VI. 25 : Kupinovo VII. 20.

Gelechiidae.

Platyedra vilella Z. — Kupinovo IV. 2iJ.

Gelechia pinguinella Tr. — Kupinovo V. 2 {O).

— scaíella Scop. — Kupinovo IV. 23.

Teleia fugacella Z. — Kupinovo, Prog-ar, Obrez V. 20—27.

— lucuUlla Hb. — Kupinovo IV. 29, VII. 31.

Tacliypiilia popidella Cl. — Kupinovo V. 30. VI. 30.

AcantliopMla alacella Dup. — Kupinovo VI. 12; Obrez VII. 2S.

Reciirvaria Imcatella Cl. — Kupinovo VII. 10.

— nanella Hb. — Progar V. 16 ; Kupinovo VII. 19.

StenolecJiia albiceps Z. — Kupinovo V. 10.

BracJiinia lutatella HS. — Obrez VIII. 3 (9)-

— triannulella HS. — Kupinovo IV. 20—25.

Bhinosia formosella Hb. — Kupinovo V. 19,

Ypsoloplms fasciellus Hb. — Kujdíiiovo IV. 27. V. 5. VI. 30.

Xothris verhascella Hb. — Kupinovo e. 1. VI. 12.

Pleurota pyropella Schiff. — Kupinovo V. 30.

— salviella HS. — Kuj^inovo TV. 30.

Psecadia funerella F. — Obrez VII. 28.

Depressaria costosa Hw. — Obrez VI. 25.

— laterella Schiff. — Obrez YIH. 3.

— purpurea Hw. — Kupinovo IV. 28.

— chaerojyTiyUi Z. — Obrez e. 1. VI. 11,

Carcina guercana F. — Kupinovo AI. 13.

Borkhaiisenia unitella Hb. — Kupinovo IV. 30. V. 26 : Asanja VI. 19,
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Borklumsenia flavifrontella Hb. — Kupinovo V. 11.

— augustella Hb. — Kupinovo IV. 27.

— minutella L. — Kupinovo IV. 27.

— lunaris Hw. — Kupinovo VII. 21.

— Scliaefferella L. — Kupinovo V. 7 ; Asanja VI. 25.

— l)rocerella Schiff. — Obr^z V. 27.

Elachistidae.

Augasma aeraiella Z. — Kuj)inovo V. 9.

Coleopliora luiipennella Z. — Kupinovo VII. 21 (O).

— nígricella Stph. — Kupinovo V. 10 (cT).

— alctjonipennella Koll. — Kupinovo IV. 26, V. 10— VI. 19

:

Obrez V. 17 ; Asanja VII. 12.

— spissicornis Hw. — Kupinovo V. 10.

— ornatipennella He. — Kupinovo VI. 22 ; Obrez A^II. 22.

— oiiopordiella Z. — Kupinovo VI. 7—21.

— vicinella Z. — Kujdíuovo VII. 2.

— anatipenella Hb — Progar V. 26 ; Kupinovo VI. 11, VII, 19.

Gracilariidae.

Gracilaria alchimiella Scop. — Kupinovo V. 3.

— tringipenella Z. — Kupinovo VII. 7.

Ornix caudulalella Z. — Kupinovo IV. 27.

LiiJwcolletis distentella Z. — Asanja VI. 19. (Magyarországra új. —
Xeu für üngarn).

Tisclicria compilanella Hb. — Kupinovo Y. 8.

liyonetiidae.

Biicculatrix Boyerella Dup. — Kupinovo V. 7.

Nepticulidae.

Oposlega spatulella HS. — Kupinovo VI. 27.

Talaeporiidae.

Talaeporia iubidosa Rbtz. — Asanja (zsákolí. — Sácke).

Tineidae.

Ácrolepia pygmaeana Hw. — Ku]3Ínovo V. 10.

Naríjcia monüifera Geoffr. — Kupinovo lA^. 25.

EupÁocamus antliracinalis Scop. — Asanja VI. 25

—

VII. 17; Obroz Y.

24 (9), Ym. 1 (cf).

Monopis monachella Hb. — Kupinovo V. 10

—

VI. 23.
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Tricliopliaga tcqjeizdla L. — Kupinovo V. 3.

Tiiiea AnkereUa Mn. — Kupinovo VI.' 2.

— arcella F. — KuiDÍnovo V. 10.

— parasüella Hb. — Kupinovo IV. 20, V. 13.

— granella L. — Progar Y. 23.

— cloaCella H\v. — Kupinovo V. »3.

— angustipe)inis HS. — Kupinovo V. 7 (cf).

— misella Z. — Asanja V. 14.

— lajyella Hb. — Kupinovo IV. 23, VI. 19.

Nemoplwra vietaxella Hb. — Kupinovo V. 2—22.

Nemotois Pfeifferellus Hb. — Progar VII. 18 ($).

— EaddaeUus Hb. — Progar VII. 18 ($).

— minimellus 7j. — Kupinovo VI. 14.

Aclela viridella Scop. — Kupinovo IV. 29 (9), VI. 30 (cf).

— croesella Scop. — Obrez VII. 12—22.

— Degeerella L. — Kupinovo V. 23 ($ )•

^jPótlásolí Deliblat leplíe- B) Nachtráge zur Lepidoptc-

fílunájálioz.i renfauna von Deliblat.^

I^ymphalidae.

Polygonia c-alhum L. — X. 1 (nagy, felül világos, 'alul sötét cf.
—

Grosses, oberseits lichtes, untcrseits dunldos cT)-

Melüam Phoebe Kn. — VIII. 20 (2).

Satyrus Briseis L. — IX. 11 ($).

— Arethusa Esp. — VIII. 7 - 1 2 (

o'' 9 ) •

— — ab. unicolor Rbl. nov. ab. cf — VIII. 7—12 (lásd a füg-

geléket. — Vgl. Anhang).

Pararge Megaera L; — X. 1 (cf §).

Lycaenidae.

Lycaena Corydon Poda. — VIII. 8—29.

— ab. albicincta Tütt. — VIII. 8—29.

Hesperidae.

Augiades conima L. — AT'IIL 9 (cf).

Lasiocampidae.

Lasiocampa quercus L. — VIII. 25 ($).

1 Rovartani Lapok. XVIII, 1911, p. 36 ; XIX, 1912, p. 21 ;
XX, 1913,

p. 66.
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Noctuidae.

Ágroüs smicia Hb. — IX. 23.

Epineuronia popularis F. — VIII. 27

—

IX. 1.

Miana hicoloria Yill. var. rufuncMa H\v. — VIII. 23 (1 cTj.

Diclionia aprilina L. — X. 1.

Chioantha pohjodon Cl. — VIII. e. 1.

Luceria virens L. — A'III. 9.

Carádrina lénia Tr. — A'III. 7—Dí. 2.

Ámjjliipyra . cinnamomea Goeze — IX. 24.

OrtJw&ia macüenia Hb. — IX. 1.

— laeuis Hb. — X. 1 (cT).

Xantliia gilvago Esp. — X.

— ocellaris Bkh. var. interniedia Hab. — X. 2 (-^).

Orrhodia erythrocejjJiala F. — X. 5.

— — ab. glabra Hb. — IX. 20.

— riibiginea F. — X. 1— 12.

Scopelosoma saiellitia L. — IX. 20.

— — ab. hrunnea Lamp. — IX. 20.

Xíjlina ornühopus Hufx. — X. 6.

Calocampa vetusia Hb. -— X. 2.

Cucullia balsamüae B. — VIII. 27

—

IX. 1 (a hernyót ChoiuhillaJKiicea-n

találták. — Die Ranpe aiif Cliondrüla juncea gefunden).

Erasiria venustula Hb. — VIII. 8— li3, X. 5.

Calpe capncina YiSP. — IX. 9—21.

Catocala elocata ICsp. — X. 7.

Toxocampa craccae F. — LX. 19—21.

Laspeijria ftextda ScmFF. — VIII. 19—24, IX. 2.

Geometridae.

Nevioria viridala L. — VIII. 12.

Acídalia straminata Tr. — VIII. 31

—

X. 9.

— rubraria Stgr. ah. büinearia Fuchs — VIII. 19 (1 cfj-

Rlwdometra sacraria L. — EX. 17 ($), X. 3 (cT).

Gnoplios ohscurarid Hb. — A'IH. 8—25.

Diasticiis ariesiaria F. — VIII. 16

—

X. 1. V. 10.

Emaiurga aiomaria L. ab. anicoloraria Stcir. — IX. 8 (1 qJ).

Eubolia murinaria F. ab. cimraria Dup. — VIH. 22

—

IX. 12.

Arctiidae.

Lithosia lutarella L. — A'III. 16—27.

— pallifrons Z. — VIII. 10—29 (cf $j.

Pelosia muscerda Hfx. — VHI. 24.
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Zygaenidae.

Iiio fflohulariae Hb. — YUI. 15 (3 cf , kicsiny, a féss csáp fogai fel-

tn hosszúak. — 3 cf, klein, mit auffallend langen

Fühlerkammzalinen)

.

Sesiidae.

Sesia oxyheliformis HS. — VIII. 2—24 (freqiiens. Predota szerint a

S. annellata Z.-tl különböz faj. — Predota hált sie für

eine von annellata Z. verschiedene Art).

Fyralidae.

Melissohlaptes hipuncianus Z. — VIII. 8— 19.

Gramlnis inquinatellus Schiff. — VIII. 7— 18.

~ poliellus Tr. — IX. 4—18.

— lühargyrellus Hb. — VIII. 19—25.

— tristelhis F. — VIII. 13—23.

— fuhjidellus Hb. — VIII. 17—25.

— falsellus Schiff. — A'III. 13.

Selagia spadicella He. — VIII. 8—^^29.

Rhodopliaea rosella Scop. — VIII. 14— 18.

Olypioteles leucacrinella Z. — VIII. 23.

Pionea crocealis Hb. — VIII. 14.

— verbascalis Schiff. — VIII. 8.

Pyrausia sanguinalis L. — VIII. 14.

— cingnlata L. var. vittalis Lah. — VIII. 13— 15.

Pterophoridae.

Pteropliorus Lienigianus Z. — VIII. 29.

Agdistis adadyla Hb. — VIII. 13—IX. 12.

Orneodidae.

Orneodes gramvwdadyla Z. — VIII. 22.

Tortricidae

Acalla coniaminana Hb. — X. 1.

Lozopera tornella AVlsgh. — IX. 2.

Olethreutes ?penilúnana Gn. — X. 6. (Az egyetlen friss cT példán^'-

még- legjobban megegj'ezik Herrich Schaffer 329. ábrá-

jával. — Ein einzelnes frisches cT stimmt nocli am bestén

mit Herrich-Schaffer's Fig. 329).

Sieganoplyclia ericeiana HS. — VIII. 11.

Polyclirosis bicinctana Dup. — e. 1. IX. 14.
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Epihlema expallidana Hw. — VIII. 12.

— subocellana Don. — IX. 2.

Plutellidae.

Cerostoma radiatella Don. — X. 7.

Theristis nmcronella Scop. — X. 9.

Gelechiidae.

Gelecliia tessella Hb. — YIII. 17.

üto inustella HS. — IX. 2. (Ezen ritka fajból egy friss cf . — Ein

frisches cf dieser selteneii Art).

Braclimia iriannulella HS. — IX. 13

—

X. 7 (frequens).

Anarsia sparUella Schrnk. — VIII. 24.

Dcpressaria pallorella Z. — X. 5.

— atomella Hb. — X. 7.

JElachistidae.

Scythris bifissella Hofm. — VIII. 26 (1 $)
Coleophora saponariella Heeg. -- VIII. 10.

— pilosicornis Rebel, n. sp. — VIII. 23 (1 9, lásd a függelé-

ket. — A^ergl. Anhang).

— Fredotaella Rebel, n. sp. — VIII. 7, 15 (2 cT, lásd a függe-

léket. — Vergl. Anhang).

— süenella HS. — VIII. 24 (zsákok is. — Auch Sácke).

— asteris Mühlg. — VIII. 9.

— flavaginella Z. — VIII. 16.

ElacMsta nigrella Hw. — VIII. 15 (cf ?).

Gracilariidae.

BedeUía sommilentella Z. — IX. 15.

Gracüaria síigmatalla Z. — X. 7.

— pliasianipenella Hb. — IX. 12— 15.

— auroguLiella Stph. — VIII. 16.

Ornix anglicella Stt. — VIII. 17.

Tineidae.

Ochsenlieimeria mpella Möschl. — PREDOXA-nak sikerült ennek a faj-

nak mindkét nemét a foh-ó évben nagyobb számban

gyjtenie. Repülési ideje IX. 7—14. — Es gelang Herrn

Predota die Art im lieurigen Jahr in Anzahl in beiden

Geschleclitern zu erbeuten. Flugzeit IX. 7—14.

Acrolepia pygmaeana Hw. — IX. 21.

- assedella Z. - e. 1. IX. 13—X. 6.
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Függelék.

Irfa : Dr. H. Eebel.

1. Satyrus Aretliusa Esp.

Az augusztus 7. és 12.-e kö-

zött Deliblaton gyjtött számos

példán}^ közül, az egyik cT, az

elüls szárnj-ak nem gyrzött
feketés csúcsszemének kiréte-

lével, felül egészen egyszín (a

rozsdasárga foltcslk nyoma nél-

kül) Egy másik c'"- a mennj'i-

ben a rozsdasárga foltok gyenge

nyomát mutatja, átmeneti alak-

nak tekinthet.

Anhang,

Von Prof. H. Rebel.

ah. nnicolor Rebel, nov. ab. cf

.

Unter den zahlreiclien Exem-
plaren, welche zwiscben 7. und

12. August in Deliblat erbeutet

wurden, befindet sich aucb ein ^f

,

welcbes oberseits bis auf das un-

geringte schwarzliche Apikalauge

der Vorderflügel vollstandig ein-

farbig (ohne Spur der rostgelben

Fleckenbinde) erscheint. Ein an-

deres cf bildet einen dentliclien

Übergang indem-es noch scbwaclie

Sj^uren von rostgelben Flecken

zeifft.

2. Acidalia intniutata L. ab. atra Rebel, nov. ab.

A július 25.-én Progáron

gyjtött teljesen friss példány

(cT ) Qgy új melanotikus eltérést

képez. Az összes szárnyak fe-

lülete majdnem teljesen feketés.

Csak eg3" liosszanti csík, a

melyben a fekete középs pont

fekszik és az összes szányak
zegzugos hullámvonala maradt

fehér. A potroh is. a szolvé-

nyek fehér szegélj'ének kivéte-

lével, feketés, úgyszintén a

szárnyak alsó oldala, csak a

rojtok maradtak világosak. Az
elüls szárnyak hossza 11 mm.
A példány nagyon hasonlít a

mindeneseü'e sokkal nagyobb
Acidalia incanata L. ab. seiinnigra

Rbl képéhez.^

Das in Progar am 25. Juh er-

beutete Stck (o^) ist tadellos frisch

und bildet eine neue melanotische

AbeiTation. Oberseite aller Flügel

fást vollstandig geschwárzt. Xur
ein Lángswisch, in welchem der

schwarze Mittelpunkt hegt, und

die gezackte Wellenlinie aller Flü-

gel sind weiss g'eblieben. Auch der

Plinterleib ist bis auf die weissblei-

benden Segmentránder geschwárzt,

desgieichen die Unterseite aller

Flügei, nur die Fransen bleiben

holl. A'orderfiügellange 11 mm. Das
Stck gleicht auch sehr der Abbil-

dung der allerdings viel grösseren

Acidalia incnnaia L. ab. scminigia

Rbl.i

1 Verli und Mitt. Siebenbürg. Ver. f. Xaturw. Hermanastadt. LXII,

1912, p. 14.
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Cranihus paludellus Hb. áb. nivelhis Rebel, nov. ab., c/'?.

A KiipinoTOiiál májusban

nagj" számban gyjtött példá-

nj'ok közül több mindkét nem-
beli j)éldán,y elüls szárnya

tiszta fehér fekete pontozottság-

gal és ug^'anolyan liátsó ívelt

sávval. Ez a fehér alak Meck-
lenburg'-ban is elfordul a

törzsfaj között.

]SIehrere Stücke beiderlei Ge-

schlechts, unter den in Kupinovo
im Mai zahlreich erbeuteten Exem-
plaren, zeigen auch die Yorder-

flügel reinweiss mit schwarzer

PLuiktzeichnung- und solchem hiii-

teren Bogenstreifen. Diese weisse

Form kommt auch in Mecklen-
burg unter der Stammform vor.

Ancylolomia palpella Schiff. els fejldési fokozatai,

ersten Standé von Ancylolomia palpella Schiff.

Die

A iDete tonnalak, átmérjé-

ben kb. 07 mm hosszú és 0'4

mm. széles. Mindkét sarka ke-

rekített. A pete egész felületét

12 ersen kiemelked hosszanti

borda járja keresztül. Ezek a

bordák szélesek és harántul ro-

vátkoltak. A sarkokon összehaj-

lanak és itten egx ki nem mon-
dott rózsaskulpturát mutatnak.

A pete. színe sárga. (A leírás

1913 szeptemlier 10.-én készültj.

A petébl kikelt h e rny ó c sk a

kb. l'o nun. hosszú, nagyon
nagy méty fekete fejjel és é]D-

olj^an nem osztott nyakpaizs-

zsal. A hátrafelé keskenyed
zöldes-szüi^ke testen egy finom

vörös háti sáv és egy-egy hát-

alatti sáv vonul végig, ezek

között pedig apró vörös pontok

állanak. Egy finom lábmeUetti

sáv is vörös. A farszelvény

csupasz (khitinlemez nélküh).

A mell lábai feketés-barnák, a

potroh lábai ^'ilágosak, küls
oldalukon fekete foltosak.

Das Ei ist tomienförmig, ca. 0'7

mm. láng und 0"4 mm. im Durch-

messer breit. Beidé Pole sind ge-

rmidet. Die ganze Oberfláche des

Eies wird von 12 stark erhabenen

Langsrippen durchzogen. Diese

Ril^pen süld breit und quergekerbt.

Sie konvergieren auf den Polfedern,

\velche eine miausgesprochene Ro-

settenskulptur aufweisen. Die Fár-

bung des Eies ist gelb. (Beschrie-

ben 10. September 1913)!

Das aus dem Ei geschlüpfte

Ráupchen ist ca. l'o mm. láng-,

mit sehr grossem, tief schwarzen

Kojíf und solchem ungeteilten

Xackenscliild. Der sich nach hinten

verjüngende grünhchgraue Körper

wird von einer feineff raten Dor-

sale und solchen Subdorsalen

durchzogen, zwischen welchen

kleine rote Punkte stelien. Auch
ein feiner Fusstreifen ist rot. Das

Aftersegment ist nackt (ohne Chi-

tinplatte). Die Brustbeine sind

schwarzbraun, die Bauchbeine hell,

aussen schwarz gefleckt.
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A felntt hernyó két szá-

razon kikészített péklánya xan

elttem. Az egyik PREDoxA-tól

származik és egy éppen bábo-

zodás eltt álló példán3-ra vo-

natkozik. A 28 mm. hosszú br
majdnem színtelen és a kiilta-

korón semmiféle képzdmény
nyomát nem mutatja. Az eliil

kissé lapított, sörtékkel ersen
fedett fej barnás-sárga, épilyen

a középen kettéválasztott nj^ak-

paizs. A mell lábain egy fekete

lábfejízet láthatunk.

A másik készítmény még
Anker RuDOLF-tól származik

Budáról és ezt Predota is j;ai-

jjella-hernyónak állapította meg
A hernyó kissé karcsúbb és

rövidebb mint az elbbi, barnás-

sárga, világosalib hátalatti sáv-

val. A másodiktól kezddleg
minden szelvényen két erteljes

kiemelked pontszemölcs és

ezektl oldalt egy-egy keskeny

harántduzzadás. A szelvények

(a 2.-tól kezddleg) oldalán öt-

öt pontszemölcs van, melyek

közül a legfels a legersebb,

ezek közül a szemölcsök közül

a 2. és 3. szelvényen négy áll

egj^más alatt és az ötödik oldalt

a raásodik eltt, a többi szel-

vénj'en négy szemölcs négy-

szögben és az ötödik ezek kö-

zött a középen fekszik. A fej

mély feketés-barna, a középen

kettéosztott nyalq^aizs világos-

barna.

A hernj^ó fcsomókban, egy
finom füldrészecskékbl és f-
szálakból készült és 45 mm.
hosszúságot elér csövecskében

Ton der erwachsenen RaujDe
liegen mir zwei Trockenpráparate

vor. Das eine stammt von Predota

selbst und betrifft eine Raupe
knapp vor der Verwandlung. Der
28 mm. lange Balg ist fást farblos

und lásst keinerlei Bildungen des

Integuments erkemien. Der vorne

etwas abgeflachte, stark beborstete

Kopf ist braungelb, desgleichen

das in der Mitte geteilte Xacken-

schild. Die Brustbeme zeigen ein

schAvarzes Tarsalglied.

Das andere Práparat rülirt noch

von Rudolf Anker aus Ofen her

und Avurde von Predota als pal-

j;eWa-Raupe bestátigt. Die Rauj^e

ist etwas schlanker und kürzer als

die vorige, braungellj mit lichtem

Xebeiu-ückenstreifen. Jedes Seg-

ment, vom 2. angefangen, trágt

zwei kráftige, erhabene Punktwar-

zen und seitlich von ihnen je einen

schmalen Querwulst. An den Seiten

der Segmente (vom 2. ab) liegen

5 Punktwarzen, von denen die

oberste die kráftigste ist. u. zw.

am 2. und 3. Segment ^áer unter-

emander und die fünfte seitlich

vor der zweiten, auf den übrigen

Segmenten liegen vier ini Quadrat

und die fünfte im Zentrum dessel-

ben. DerKojDf ist tief bramischwarz,

das in der Mitte unterbrochene

Xackenschild hellbraun.

Die Raupe lebt in cinem aiis

feinen Erdteilchen und Grashalmen

angefertigten Öchlauch, der eine

Lángé von 45 mm. erreichen kann,
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él. A csben pihen kinyújtott

báb 18 mm. liosszú lesz, színe

vöröses-barna és széles, ásó-

alakú kremaszterélecskét mutat.

A lej)ke szeptemberben fejl-

dik ki.

in Grasbüsclielu. Die ini Schlauche

ruhencle gestreckte Puppe wird

18 mm. láng, ist von rotbrauner

Farbung und zeigt eine breite,

spatelförmige Kremasterschneide.

Die Faltér entwickeln sicli im

September.

5. Coleophora pilicornis Rebel, n. sp. 5 •

Az egyetlen augusztus 23.-án

Flamundánál gyjtött $ küls-

leg a- C. albicostella Dup.-hoz

hasonló, de már a más alakú

csápszerkezet folytán attól

messze eltér.

A durván pikkelyezett fej

fehéres-szürke, a másfél fej-

hosszúságú tapogatók küls ol-

dala ersen barnás, a középs
ízük fehéres-szürkén szrös. Az
egyszín fehér csá^^ok a szár-

nyak elüls szélének ^/s-ig érnek

és hosszaságuk feléig vastagon

nemezesen pikkelyezettek, a

pikkelyek elrefelé fehéres-

szürkék, felfelé barnások, belül

világosabbak, csak az utolsó

lábfejíz sötét. A vastag potroh

(9) hegyesen csúcsosodik.

A széles és nagyon hegyesed
elüls szárnyak kissé fényl

sárgás-barnák és csak q^j a tö-

vén nagyon keskenyen kezdd,
azután szélesbed és a csúcs

eltt elmosódó fehér sávot mu-

tatnak az elüls szélen. A nagyon

keskeny hegyes hátsó szárnyak

a pelyhekkel együtt barnás-

szürkék. Az elüls szárnyak

hossza 6'5 mm., kifeszítve 13 mm.
Mindenesetre a C. lativütella

Ersh,- val (Irkuczk vidékérl) ro-

Ein einzelnes frisohes $ , am 23.

August bei Flamunda erbeutet, hat

aussere Áhnlichkeit mit C. albico-

stella Dup. ist aber schon durch

die andere Fühlerbeschaffenheit

weit davon verschieden.

Der rauh beschuj)pte Kopf ist

weissgrau, die Palpen von IV2

Kopfdurchmesser Lángé sind aus-

sen stark gebráunt, ihr Mittelglied

weissgrau behaart. Die weissen,

einfárbigen Fühler reichen bis ^/

des Vorderrandes und' sind bis

zur Hálfte ihrer Lángé dick filzig

beschuppt und zwar ist die Be-

schuppung nach Vorne weissgrau,

nach oben bráunlich. Die Beine

bráunhch, imien lichter, nur das

Tarsenendglied dunkel. Der dicke

Hinterleib (?) lauft spitz zu.

Die breiten sehr sjoitz verlau-

fenden Yorderflügel sind etwas

glánzend gelbbraun und zeigen

nur eine an der Wurzel sehr schmal

beginnende, sich dann erweiternde

und vor der Si3Ítze verlöschende

weisse Vorderrandstrieme. Die

sehr schmalen spitzen Hinterílügel

samt dem Flaum braungrau. Yor-

derflügel 6-5 mm., Expansion 13

mm.
Jedenfalls der C. lativütella Ersh.

(von Irkutsk) verwandt, bei wel-
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kon, a melynél azonban a csáp- cher jecloch die Fühlergeissel

ostor feketén gyrzött és az schwarz geringt ist und die Vor-

elüls szárny elüls szegélysávja derrandstrieme schon von der Basis

már tövénél szélesen kezddik, aus breit beginnt.

6. ÍJoleophora JPredotaella Rebel. n. sp. cf.

Két augusztus 7.-én és 15.-én

Deliblaton gyjtött és nagyon

lói megtartott cT, egy caelebi-

^eneZto-csojDortbeli új fajhoz tar-

toznak (az elüls szárnyak hosz-

sza 10 mm., kifeszítve 20 mm.),

mely a következkben különbö-

zik a legközelebb álló fajoktól

:

Gaelebijjenella Z.-tl tiszta fehér

feje és torháta, kissé világosabb

sárgás csápbóbita, az elüls szár-

nj^ak ersebben zöldes-sárga,

majdnem olajzöld alapszíne,

ezeknek'- sokkal szélesebb fehér

ezüstvonalai [különösen a rövid

ezüstsáv, mely a barna, itt sok-

kal rövidebb (nem annjára

messze a t felé terjed) ék-

alakú sáv alatt fekszik, sokkal

szélesebb] és sokkal sötétebb,

feketés-szürke hátsó szárnyai

alapján különbözik.

Similis SxGR.-tl sokkal söté-

tebb színezdése, különösen pe-

dig az itt feketés-szürke, ott

világos ezüstszürke hátsó szár-

nyak alapján tér el.

Simülima SxGR.-tl az elüls

szárnyak tisztán baj-^na ékalakú

sávja és sötétebb alapszíne

alapján különbözik.

Persimilis RsL.-tl az elüls

szegélynek csak az els ötödé-

ben kezdd ezüstös kosztális

sávja alapján tér el.

Astragalella Z.-tl tetemesebb

nagvsága, sokkal rövidebb ezüs-

Zwei sehr gut erhaltene cTcT in

Deliblat am 7. und 15. August er-

beutet, gehören einer neuen Art

(Vorderflügel 10 mm., Expansion

20 mm.) aus der Gaelebi2)enella-

Gruppe an, welche sich in nach-

stehender Weise von den zunáchst

stehenden Arten unterscheidet

:

Von caelebipenella Z. durch rein

weissen Kopf und Thoraxrücken,

breiteren, etwas heller gelblichen

Fühlerbusch, mehr gründlichgelbe,

fást olive Grundfarbe der Vorder-

flügel, viel breitere weisse Silber-

linien derselben [namentlich die

kurze Silberstrieme unter der brau-

nen, hier viel kürzeren (nicht so

weit würzelwárts reichenden) Keil-

strieme ist viel breiter] und durch

viel dunklere, sohwárzlichgraue

Hinterflügel.

Von simílis Stgr. durch viel

dunklere Fárbung, namentlich auch

der hier schwarzgrauen, dórt licht

silbergrauen Hinterflügel.

Von simillima Stgr. durch die

deutliche braune Keilstrieme der

Vorderflügel und dunklere Grund-

farbe derselben.

Von persimilis Rbl. durch die

erst bei Vs der Vorderrandslánge

beginnende silborne Kostalstrieme.

Von astragalella Z. durch bedcu-

tendere Grösse, viel kürzere sil-
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tös elüls szegélysávja és barna berne Vorderrandstrieme und brau-

ékalakú sávja (melyek az astra- ne Kielstrieme (welche bei asíra-

galella-nál közel a tig" terjed- í/aZeWci bis nahe zur Wurzel reichen)

nek) és sokkal sötétebb hátsó und viel dunklere Hinterílügel.

szárnyai alapján különbözik.

Eckinella SxoR.-tl rövidebb Von ecMnella Stqr. durcli kür-

és szélesebb, mag-án az elüls zere, breitere am Vorderrand selbst

szeg-élyen fekv kosztális sávja lieg-ende Kostalstrieme.

révén tér el.

Különfélék.

Egy him-nös arassoló pille Trencsénhl. — Amiut 1913. évi

október hó 26-án este rendes lepkésztanyámon eg-y Ívlámpa alatt a

mindinkább gyérül pilléket lestem, eg'y nag-yobbszer, sárg-a szín
araszoló telejDodett a közeli ház falára. Miután mag-asan ült, kez-

tyümmel dobtam le s bizony a legkevésbé ' sem voltam az eredmény-

nyel meg'elég'edve : „megint Q.gj Hiinera!" De azért csak benthagy-

tam a cziános üvegben s másnap nem is sejtve min ritkaságot ej-

tettem zsákmányul, kifeszítéséhez fogtam. Ez a munka azonban se-

hog}^ sem akart sikerülni, mert iiem tudtam semmikép sem megfelel

magasságba hozni a lepke szárnyait. Eközben jobban ezemügyre

vettem az állatot és láttam, hogy a jobboldali szárnypár kisebb ter-

jedelm a baloldalinál s hogy rózsás árnyalatú színe is elüt annak

vöröses-sárga színétl. Ekkor villant meg agyamban az a gondolat,

hogy hátha hermafroditával van dolgom ! Rögtön megnéztem a csáp-

ját és legnag3='obb örömömre láttam, hogy míg a jobboldali csáp

eg3^szer, sima nstyén-csáj), addÍG a baloldali széles, lemezes, a hím

jellemz csápja. Azonban nemcsak a szárnyak nagyságbeli és szín-

beli eltérése és a csápok jellemzik az én állatomat, de a jíotroh alakja

is, mert míg bal (cfj fele egészen lapos, addig jobb ($) fele a benne

lév petéktl duzzadt, mint a nstény példányok rendes potroha.

Mindazonáltal az egész példány els tekintetre inkább egy $ be-

nyomását teszi, mert a baloldali szárnypár színe halványabb sárga

az itteni rendes cf példányok színénél és ugyanezen oldalon a csáp-

lemezek is rövidebbek a cf-sk rendes csáplemezeinél. Mintha egy

utolsó erfeszítést tett volna a természet, hogy ezen ritka tünemény

természetellenes voltán legalább egy keveset enyhítsen

!

Ha figyelembe vesszük, hogy Rebel tanár könyve szerint

eddigelé össze-vissza csak 1200 ily hím-n j^éldány ismeretes a

palearktikus faunából, a fogás aránylag igen értékesnek mondható.
' Dr. Pazsiozky Jen.
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Irodalom.

Annales liist.-nat. Musei National is Hungarici. — A Magyar

Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályainak folyóirata.

XI. kötet, Budapest 1913; 640 1., 17 táblával.

A Nemzeti Múzeum természetrajzi folyóiratának múlt évi kötete

a megszokott (40 nyomtatott ív) terjedelemben, számos szövegközti

ké23pel és 17 tábla melléklettel díszítve jelent meg Dr. Horváth Géza

osztályigazgató szerkesztésében. Ez a kötet is legnagj^obb részében

a rovartan körébl vette czikkeinek tárgyát. A legtöbb rovartani

czikk Sauter formozai rovarainak feldolgozását hozza, így Spaeth a

Gassidinae^ Mocsáry a CJirysididae^ Böttcher a SarcopJiaga, Kertész

a Lauxaniinae és SyrpMdae^ Meijere a Sepsinae^ Melichar a Hemi-

spJiefius, Oldenberg a Clyíliiidae és Ricardo a Tahanidae csojDortok-

kal foglalkozik. Mocsáry az új Clirysididák leírásainak IV. részét

közli, Becker feldolgozta Kovács Ödön abesszíniai Chloropidáit,

Kröber Omphralidákról értekezik, Montandon új Geocon'nae-kat,

Griffini GryUucris-félékei., Lundström Mycetophilidákat és Bibionidá-

kat, Brues Phoridákat, Kertész Chondromeiojmin-ot és CerzoícZes-faj okát

és Oldenburg Clythiídákat ír le, Horváth a Faryjjlies-nem revízió-

ját közli. Szépligeti a Nemzeti Múzeum afrikai Braconidáiról,

Horváth új Fulgoridáról a Sinai-hegyrl, Sqlc néhány Psylla-

fajról, LiCHTWARDT C/iJ'í/sosoTOCí-fajokról, Stbin afrilvai Anthomyidák-

ról, Sack Merodon-íélé'kvol értekezik. Hotváth Géza új Bursinia és

Orí/erzMS-fajokat ír le és a Calisius-nem óvilági fajaival foglalkozik.

BoKOR Elemér két czikkben vak bogarakat a Biharhegységbl, Csn<i

pedig két czikkben délmagyarországi és horvátországi vak bogarakat

ír le. Magyarország faunáját gazdagítja az Achalcus Tlialliammeri nev
új légyfaj, melyet Lichtwardt ír le Baja vidékérl, a hol Thalham-

íMer fedezte fel. Os.

Társulati ügyek.

A ,,3Iagyar Entomologiai Társaság" 26. ül''se 1913 deczeni-

hev hó 20-án. — Bmó Lajos elnök megnyitván az ülést, elször

Kadocsa Gyula olvasta fel a Tajjinostolo, musculosa-ról szóló tanul-

mányát, melyet jelen füzetünkben közlünk teljes terjedelmében. Majd

Csiivi Ern ismertette Scheeser és Deubel czikkeit és Reitter Fauna

Germanica-jának IV. kötetét (lásd a Rov. Lapok XX. kötetének

212—214. oldalát).



„ROVARTANI LAPOK"
XXI. Bánd. Januar-Márz 1914. 1—3. Heft.

p. 1. — Gy. Kadocsa: Das Vorkommen der Tapiuo stóla
musciüosa Hb. in Ungarn. — Dieser Schmetterling war bisher

so im Innland, als auch im Auslaud, den Lepidopterologen als ein

seltenes und kostbares Tier bekannt. Als landwirtscbaftliclier Schád-

ling war er bis jetzt nur aus Südrussland (Lindemann, Mokrzecki)

bekannt. Im Jahre 1912, mid nocli mehr in 1913, zeig'te sich der

Schmetterling aucli in Ungarn massenhaft und als landwirtscliaftlicli

schádlich, wie dies die kgi. Entomologische Station feststellen komite.

Schon in 1912 wurden aus der Gemeinde Pusztapó bei Szolnok einige

Weizenwurzeln eingesendet, aber die darin gefundenen Raupen ge-

lang es nicht aufzuziehen. lui Frühjahr 1913 wurden wieder auge-

steokte AVeizcnwurzehi und spáter auch Raupen von dórt eingesendet^

ausserdeni wurde der Schiidling von den Staatsentomologen auch an

Ort und Stelle studirt. Aus diesen Studien konnte das massenhafte

Auftreten des Schadlings in Ungarn, seine Lebensweise und der im

Weizen verursachte Schaden í'estgestellt werden.

Seine Lebensweise ist nach den hiesigen Beobachtungen fol-

gende.- Die im Frühjahr geschlüpften kleinen weisslichen Ráupchen
bohren sich in- das Innere der Weizentriebe. Der Trieb wird untén

angefressen, so dass der obere Teil leicht herausgezogen werden

kami. Dieser angefressene Trieb stirbt sjíater ab. Die Raupen wan-

dern aus einem Trieb in den anderen und verursachen auf diese

Weise x\q\ Schaden. Der Schaden zeigt sich fleckenweise, die

Saat wird sjDáter lückenhaft und wird durch Unkraut bewachsen.

Die Raupen bohren sich weiter oben am Trieb, bei einem Blatt ein^

was áusserlich kaum zu bemerken ist (siehe fig. 2, B). Xach 25. Mai

sind die Raupen schon grünlich. Wenn die Ahre in Entwicklung ist

sitzen die Raupen schon oben am Stengel und fressen die grüne

Ahre. Die Ein- und Ausbohrlöcher der Raupen sind kleine Rundé

Löcher (fig. 3). In der Gefangenschaft verpuppten sich zwei Raupen

am 19. Juni und am 27. Jum schlüpfte der erste Schmetterling. Bis

zur Ernte sind die Raupen vollkommen entwickelt, ziehen in den

Erdboden und verpuppen sich in einer kleinen Erdhöhlung. Die

Pap]3enruhe dauert 10—12 Tagé. Die Schmetterlinge legén ihre Eier

nach der Kopulation auf Frucht oder Graser, aber auch auf diverso

Gegenstiinde. Die Überwinterung geschieht im Ei. Jahrlich ist alsó

nur eine Generálion zu beobachten.
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Bei Pasztapó waren in einer Weizentafel migefálír 25—SOJoch
starck infiziert, eine Gerstetafel zeigte kleinere Infektion. Iii diesem

Jahre wiirde dieselbe Iiifektion bei Pusztavarsány (Komitat Szolnok)

anch aiif Hafer konstatiert. Verfasser gibt nocli eine ausfülirliclie

Beschreibung der Raupe und bespricht die Schutzmassregeln.

p. 13. — E. Bokor: Die Aluner-Höhle. — Verf. beschreibt

diese Hölile, welche am nordöstlichen Fusse des Runkulai^sz in einer

Höhe von ungefáhr 1100 m. liegt. Es ist die kálteste Höhle im Bihar-

gebirge, in welcher zvvei Káfertrogiobien lében, námlicli Treclius

(Duvalius) cognatus subspeo. speluncariim Csíki und Pholeuon Milióki

Csíki.

p. 16. — E. Csiki: Beitrage zur Káferfauna Ungarns. II.

— Fortsetzung der im vorigjáhrigen Bánd (XX, p. 159—162) be-

gonnenen Liste der im verflossenen Jahr aus Ungarn neu ausgewio-

senen Arten.

p. 27 — N. Ch. UothscJiild : Beitrage zur Lepidopteren-
fauna Ungarns. VII. Mit einem Anhang von PL Rebel. — Der

deutsche Text steht jDarallel dem ungarischen und ist dórt einzusehen.

Kleine 3Iitteilungen.

p. 53. — Dr J. Pazsiczky : Ein gynandromorpher
Schmett eriing aus Trencsén. — Verf. sammelte am 26. Október

1913 eine Himera pennaria^ welche ans Licht angeflogen ist. Beim

spannen bemerkte er, dass es ein gynandromorphes Exemplar ist.

Linker Fiililer cf, rechter $, rechte Flügel grösser ($), liilke kleiner

(cf), ausserdem ist die rechte Ilálfte des Hhiterleibes dicker.

Eladé lepkegyiljteniénf 1

Körülbelül 3000 példánj^ból álló lepkegyüjtemény eladó.

Bvebb felvilágosítással szolgál : Gabkieli György —
ZT/pesí/Új-utcza 3. — Agyüjteménj^ ugyanott megtekinthet.

KÍavitaiidók :

9. oldal fölülrl a 2. sorban : „2l-én" li lyctt „27-én''.

10. oldal alulról a 6. sorban : ..szálak" helyett „szólok".



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XXr. KÖTET. 1914 ÁPRILIS-AUGUSZTUS 4-8. FÜZET.

Odontosia Sieversi Mén. Magyarországon.
Irta: De. Pazsiczky Jen.

Folyó évi április hó 1-én este a trencséni ívláinj)ák egy új

fajjal gazdagították Magyarország nagylepkéinek faunáját, az eddig

csak Ausztriából és Oroszországból ismert Odontosia Sieversi Mén.

nev Notodontidával.

Este 8 óra felé járt az id, a midn az egják ívlámpa oszlopá-

nak árnyékában egy a porban vergd, els tekintetre kopott

Biston sírataria-nak látszó lejíkét figyeltem meg, s csekély híjjá, hogy
épen ezért ott is nem hagytam az állatot. Gyzött persze a kíváncsi-

ság és hazajövet, már örömmel láttam tévedésemet az egyelre

ismeretlen Xotodontidában. Egy-kettre elkerültek könyveim: elször

Abafi—AiGXER, majd pedig, miután a hasonló Odontosia carmelita ICsp.

leírása meg nem felelt, Rebel lepkekönyve, a mely aztán nagy

örömömre és csodálkozásomra rávezetett a helyes nyomra és névre I

Valósággal élveztem a lepkém elterjedésérl írottakat: „Egy évtized

eltt még igen kevéssé ismerték . . . Elfordul Sziléziában, Morva-

országban, Gahcziában és Nyugat-Oroszországban ..." Abafi—Aigmer

csak röviden mint külföldit emhti, Spuler pedig mint ausztriai és

oroszországi állatot tárgj^alja legújabb könyvében, s így fel kell

tételeznem, hogy hazánkból az általam folyó évi április hó 1-én

fogott egy, s a következ napon elejtett két $ példány az els,

következéské|) úgy vélem, hogy nem végzek hiábavaló munkát, ha

a mellékelt képre való hivatkozás mellett röviden ismertetem észak-

nyugati felföldünk nyíreseinek új lakóját, mely kétségkívül a közel

szomszédos Morvaország fell juthatott el hozzánk.

A nstén}'-, habitusát és rajzát tekintve, ersen emlékeztet a

rokon Odontosia carmelita-ra., azonban soldial halaványabb, mint az,

különösen az elüls szárny mells felében, melynek színe az ersen

uralkodó ibolyás- szürke alapszíntl eltérleg, halvány vörhenyes-

barna, megvannak a harántsávok fels részét jelz világos, a

carmelita-énál nagyobb foltok, a tisztán kivehet és a sötét fogban

Rovartani Lapok. XXI. 4—8. (1914. VIII. 25).
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összefutó harántsávok által határolt középmez szürkével gyéren

bellintett sárgás-barna szín és ellentétben a carmeliia-éval, igen jól

kiválik a környezetbl; jellemzk még a küls harántsávból kifelé

induló, hosszú njdl-alak foltok; a barnás szürke szín hátsó szárnyon

fehéres középsáv vonul végig, mely a farzug fölött a legvilágosabb

és ugyanitt, különösen befelé, sötéten határolt. Szükségesnek tartot-

tam úgy a kép közlését, mint ezen leírást, mert úgy a Rebel-, mint

a SpuLER-féle könyvekben megjelent képek határozottan nem jók

s azok alapján lepkém egyáltalán fel nem ismerhet.

Jellemznek találom, hogy a rövid idközben fogott példányok

mind nstények voltak, s így fel kell tételeznem, hogy átvonuló,

új hazát keres lepkékkel volt dolgom, melyeket aztán az útjokba

es ívlámpák vakító fénye elkábítva, kezemre játszott. Az egyik

példánj^t felélesztve, peterakásra bírtam és most a lerakott 42 ]3etébl

kikelt kis hernyókat roj^pant gonddal nevelem, hogy azok révén

néhán}^ cT példány birtokába is juthassak, a melyeket annak idején

szívesen fogok ismét e lapok hasábjain ismertetni. A pete és a

hernyók leírását Spulbr igen pontosan adja, csak az utóbbiak ki-

kelési ideje tekintetében volt eltérés, mert azok nem a 8-ík, hanem

a 15-ik napon keltek ki, st egy elkésett a 17-iken. És még egy

dolog nincs a SruLER-ben: hogy kikelés után a kis hernj^ók hátán,

és pedig annak els felében kékes-zöld, hátsó felében pedig halvány

hússzín hosszanti foltsáv látható, a mely azonban a táplálék föl-

vétellel csakhamar eltnik. Érdekes, hogy a teljesen kifejldött hernj'-ó,

mikor bábozódás czéljából a fáról levonul, egész testét nyállal vonja

be, akárcsak a halálfejes lepke vagy a galambfarú lepke.

Ezekben gondoltam az árjegyzékek szerint aránylag nag-c-

érték, következéskép ritka jövevényünk leírását és ismertetését

közzétenni. Talán nem is kell megemlítenem, hogy az egyik példányt

a Magyar Nemzeti Múzeumnak engedtem át.
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A „vak" Trechus-ok szemérl.
(Über die Augen der „hUnden-' Trechen.)

Irta : Bokor Elemér.

MüLLER rrec/wís-monografiáj á-

iiak^ megjelenése óta coleopte-

rologusaink körében általános

szokássá vált az eddig ,,Anopli-

ihalmus" névvel jelzett Carabi-

dákat „vak Trechus"-o\aiak ne-

vezni. E megnevezés legélesebb

kifejezését NExoLiTZKY-nek nem-
régen megjelent czikkében^

nyerte, melyben a szerz a

TrecJms nemet könnj^ebb átte-

Mntés czéljából (Klarheit nnd
Cbersichtlichkeit) a „ Trechi

oculali" és „Trechi coeci'" cso-

portokra (Grappe, Artenreihe)

osztja. Utóbb megemlíti ugyan,

hogy a „Trechi coecv'- kifejezés

alatt csupán csak egy megrövi-

dített diagnózist, alfajok (össze-

gét és semmi mást sem ért,

mégis ajánlja, hogy a vak Tre-

c/iiw-okat a katalógusokban

„Trechi coeci-' felírással lás-

sák el.

Xévszerint a következ al-

nemekbe tartozó fajok lennének

a „Trechi coeci-'- névvel jelzen-

dk: Diivalius Delar., Neoduva-

lius J. MüLL., Typhloirechus J.

MüLL., Anophihalmus Stuum,

Aphaenopsis J. Mull., Scotopla-

netes Abs., Aphaenopidias J.

MtJLL., Pseudaphaenops Winkl.,

Seit dem Erscheinen derTrechus-

Monographie Müller'sI ist es im
Kreise unserer Coleopterologen

Gebrauch geworden die bis jetzt

unter dem Namen „Anophihalmus'-'

bezeichneten Carabiden „hUnde

Trechen-' zu benennen. Diese Be-
zeichnung erhielt ihre schárfste

Eormulirung in der unlángst er-

schienenen Abhandlung Neto-
LiTZKy's,^ in welcher der Autor die

Gattung Trechus zwecks Klarheit

und Übersichtlichkeit in die Grup-
pén (iVrtenreihe) „Trechi ocidaiv'

und „ Trechi coeci'' gliedert. Sj^ater

erwáhnt derselbe zwar, dass er

unter dem Ausdruck „ Trechi coeci"

nur eine abgekürzte Diagnose, eine

Summe von Unterarten (?) und
nichts weiter versteht, schlágt aber

dennoch vor die blinden Trechi in

den Katalogen mit der Überschrift

„Trechi coeci" zu versében.

Namentlich sollten folgende Un-
tergattungen mit dem Namen
„Trechi coeci" versében werden

:

Duvalius Delar., Neoduvalius J.

MüLL., Typhlotredius J. Mull.,

AnopMhuhnus Sturm, Aphaenopsis

J. MüLL., Scoto/planetes Abs., Aphae-

nopidius J. MüLL., Pseudop)haenops

Wlxkl., Aphaenops Bonv., Neotrechus

1 Dr. Jos MüLLER : Beitífige zur Kenntiiis der HöliTenfauna der Ost-

alpen und der Balkanhal binsel. II. Revision der bliüden Trechus-Arten.

(Denkschr. d. math.-naturw. KI. d. kais. Akad. d. Wiss. XC. 1913.)

2 Dr. Fritz Netolitzky : Dr. J. Miillers Monographie der blinden

Trechusarteo. (Coleopt. Rundschau. III. p. 28 etc.)
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Apliaenops Bonv., Neolrechus J.

MüLL., Orolrechus J. Mull.

Részemrl nem óhajtom itt

MüLLER kiváló munkáját kell-

leg méltányolni, nem is kivánok

Netolitzky czikke felett pálczát

törni, csupán csak arra akarok

hivatkozni, mily káros és fel-

tartóztató hatással van az „ocu-

latus" és „coecus" kifejezés a

Irechus-nem szisztematikájának

elitéletlen kiépítésére, mily ke-

veset nyertünk az igazság" meg-

ismerésében az által, hogy a

Trechus és AnopMhalmus neme-

ket egybevontuk ugyan, azon-

ban ket mégis két nagy al-

nemcsoportra osztottuk. Mind-

addig, a Tjág nem vagyunk ké-

pesek a „vak" és „látó" kife-

jezésektl magunkat teljesen

emanczipálni, nem is számítha-

tunk a Trechus—Ánopliiliahniis

probléma elitéletnélküli meg-

oldására.

Coleopterologusaink kétségte-

len abból a nézetbl indulnak

ki, hogy mindazon fajoknál,

melyek a fenti alnemekbe tar-

toznak, teljesen hiányzik a lá-

tás érzéke, vagyis az állatok

vakok. Arra nézve azonban,

vájjon e fajoknál a szemek

csökevényeikimutathatók-e, csak

egészen általános, többé-kevésbé

határozatlan, vagy hiányos vá-

laszt kapunk. Pedig e kérdés

kifogástalan megfelelése felette

nagy fontossággal bír a „vak"

kifejezésnek teljes mértékelésére.

J. MtJLL., OrotrecJius J. Mull.

Meinerseits beabsichtige ich hier

nicht Müllbr's hervorragende Ar-

beit gehörig zu würdigen, auch

wünsche ich nichtüber Netolitzky's-

Abhandlung den Stáb zu brechen,

ich möchte nur darauf hinweisen,,

wie schádlich und hemmend die

Ausdrücke „oculatus'-' und „coecits''

auf den vorurteilsfreien Ausbau
der Sj^stematik der Gattung Trechus

einwirken, wie wenig wir im Er-

kennen der Wahrheit dadurch ge-

wannen, dass wir zwar die Gat-

tungen Trechus und Anophihalmus

zusammengezogen hatten, sie aber

trotzdem in zwei grosse Unter-

gattungsgruppen teilten. Solange

wir nicht im Standé sind uns von

den Ausdrücken „blind" und
„sehend" vollkommen zu emanzi-

piren, können wir auch gar nicht

hoffen das Trechus— Anophihalmus-

Problem vorurteilsfrei zu lösen.

Unsere Coleopterologen gehen

zweifellos von der Voransetzung

aus, dass bei allén Arten, welche-

zu den obigén Untergattungen

záhlen, das Sehvermögen voll-

kommen fehlt, dasheisst, die

Tiere sind blind. Bezüglich der

Frage aber, ob bei dicsen Ar-

ten die Rudimente der Augen
noch nachzuweisen sind, erhalten

wir nur mehr oder weniger un-

bestimmte, ganz allgemein gehal-

tene, oder lückenhafte Antworten.

Hingegen ist die einwandfreie Be-

antwortung dieser Frage behufs

richtiger Bewertung des Aus-

druckes „blind" von eminenter

Bedeutung".
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Xem volna czélszerütlen. ha

e kérdéssel tüzetesebben fog--

lalkoznánk. Mi a vakság- ? ^gy
fiziológ-iai-pathológiai jelenség",

mely a látóérzék hiányát téte-

lezi fel alapokul. Egy TrecJius

uem lát. ha a fénjnnger nem
lesz a szenzórikiis idegközpontba

vezetve. Ha a szemet fém-inger

éri is. de nincs meg" az össze-

köt ideg {nervus opiicus), mely

az ag3*ba vezetve fényérzéket,

látóérzéket váltana ki, beáll a

vakság", már akkor is, ha a

küls szem esökevénye még
megmaradt. Hány Trecliiis-on

lett a szemideg megszakadása,

vagy teljes hiánya kimutatva ?

Veg3'ük a vakságot morfoló-

giai szempontból tekintetbe. A
morfológia úgj^is azon tudo-

mányág, a melyre a modern
coleopterológia a fajok osztá-

lyozásánál a fsúlyt' fekteti.

Tehát morfológiailag tekintve

mikor vak egy Tredais ? Most

kapjuk a legeltérbb feleleteket.

RadikáMs szisztematikusnak azt

kellene felehiie, ha a szemnek

minden küls m^oma (s ezzel

kapcsolatban természetesen min-

den bels is) eltnt. Más azt

állítja, már akkor, midn a szem

pigmentje elveszett, ismét más
csak akkor, ha a szem facettái

sem mutathatók ki. Az elbbi

szisztematikusnál a szemcsöke-

Es wáre iiieh unzweckmassig,
wenn man sich mit dieser Frage
eingehender befassen Trürde. Was
ist Blindheit? Eme physiologisch-

patholog-ische Erscheinung, welche
das Fehlen des Gesichtssinnes als

Grundursache zur Voraussetzung
hat. Ein Trechus sieht nicht, wenn
der Lichtreiz nicht in das senso-

rische Xervcnzentrum ' geleitet

wird. Wenn das Auge auch em
Lichtreiz trifft, aber der verbm-
dende Xerv (nervics opiicm) nicht

vorhanden ist. der ins Gehirn füh-

rend, den Gesichtsshm auslösen

würde, tritt die Blindheit selbst

dann em. wenn das Rudiment des

áusseren Auges noch vorhanden

sein sollte. An wie \\e\ Trechen

wurde aber die Unterbrechuníí

oder das ganzhche Fehlen der

Augemierven nachge^viesen? Ich

könnte dies an den Fingern einer

Hand abzáhlen.

Xehmen Avir die Blindheit vom
morphologischen Standpunkte aus'

m Betracht. Die Morphologie ist

ohnehin jener AVissenszweig, auf

den die moderné ColeojDterologie

bei Klassifizirung der Arten das

Hauptgewicht legt. Alsó morpho-

logisch betrachtet wann ist em
Trecli US bhnd ? Xun erhalten wir

die abweichendsten Antworten.

Radikale Systematiker müssten

sagen, Avenn eine jede Spur des

áusseren Auges (und mit ihr in

Yerbmdung selbstredend jede in-

nere) verschwunden ist. Ein ande-

rer behauptet, bereits dann, wenn
das Pigment der Augen erloschen

ist, abermals ein anderer. nur

dann. wenn auch die Facetten der
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vény még nem jelent vakságot,

az utóbbiaknál ennek daczára

is beállhat a vakság. jSIincl-

egyiknek igaza lehet, de egyik-

nek sem, ha a vakságot magát

vagy a szemhiányt egyedül a

rendszerezés alajojául veszi.

Ezzel csak oda jutnánk, a mely

állásponton már túlhaladtunk.

Akkor a vakságot nemi elkülö-

nít bétyegül használtuk, ma
egy az alnemek felé emelt „cso-

port"-ra akarjuk alkalmazni és

vele szembe állítjuk a látóképes

csojDortot! Cseberbl vederbe.

Alég hozzá az egjik csoportról

azt mondjuk „vak" (coecus)^ a

másikról „szemmel bíró" {om •

latus). De vájjon ki tudja nekem
a Trechus-ok hadánál kimutatni,

hol van a' válaszfal a két „cso-

port" között?

A ma él nagy, apró, majd

csökevényes szem s végre tel-

jesen szem nélküli Treclius-ok.

csaknem hézagtalanul állíthatók

össze egy skálába, melynek leg-

alsó fokán a nagy és teljesen

funkcióképes szem s innen fo-

kozatosan visszafejldve, a leg-

fels végén a teljes fiziológiai

és morfológiai szemhiány helye-

zendk. Csaknem hézagtalanul

mondtam, mert némely helyütt

az alnemeket összeköt fajok

ma már kihaltak s itt-ott
a_

skálán kömiyen áthidalható hé-

Augen nicht mehr nachzuweisert

sind. Beim ersten S^^stematiker

bedeutet des Augenrudiment noch
keine Blindheit, bei dem letzteren

kann - diese trotz der Rudimente

eintreten. Ein jeder kami Reclit

behalten, aber keiner, der die

Blindheit selbst, oder den Augen-
verlust alléin zur Begründung der

Systematik anwendet. ]\Iit ihr wür-

den wir dorthin anlangen, welchen

Standpunkt wir bereits überwun-

den hatten. Damkls verwendeten

wir die Blindheit als Gattungstren-

nendes Merkmal, heute wollen

wir sie für eine ober die Unter-

gattungen erhobene „Gruppé" be-

nützen und stellen ihr eine mit

dem Gesichtssinn begabte GrujDpe

entgegen ! Aus dem Regen in die

Traufe. Noch dazu sagen wir von

der einen Gruppé „blind" {coecus)^

von der anderen „mit Augen
versében" (oculaius). Aber wer
kann mir bei dem Heere der Tre-

chen zeigen, wo die trennende

Wand zwischen beiden Gruppén

besteht ?

Die heute lebenden gross-, klein-,

dann rudimentáugigen und zuletzt

ganz augenlosen Trechen können

beinahe lückenlos in eine Skála

eingereiht werden, an derén unters-

ten Stufe das grosse und vollkom-

men funktionsfáhige Auge und von

da angefangen stufenweise sich

rückbildend am obersten Ende die

physiologisch und morphologisch

vollstándige Blindheit zu setzen

wáre. Beinahe lückenlos, sagte ich,

demi an manchen Stellen sind

die Untergattungen verbindenden

Arten heute bereits ausgestorben



zas'ok mutatkoznak.

Alár a microphthalniikus
Trechus-ok maguk (Longlúi Coii.,

microplitlialmus Mill., Boliorianus

Csíki, subterraneus AIill., ruiíie-

nus Rttr., Kimakoiviczi Gülb.)

képezik az összeköt kapcsot a

,,TrecM oculati'-' és „TrecM coed"'

csoportok fajai között. Utánuk

sorakozik számos csökevé-

nyes szem Treclius, mely

eddig „Anophthahniis"' néven

szerepelt. Az srégi Treclius-

typust hen megrz, nem j)e-

dig az aphaenopoidszeren

messze kifejlett alnemeknél kell

ket keresnünk. Ityen a Duvalius

Delar. legegyszerbb alnem,

melynél a szemcsökevénj^esedés

kezdetleges folyamata is kell-

leg bizonjátja a fejldéstanilag

régibb typust. De ott van a

különös, a ma él fajokhoz köz-

vetlen nem csatolható (mert

hímeik csak egy kiszélesedett

mells ujjal birnak) két alnem,

Neoireclius J. Mull. és Orotreclius

J. ]MüLL., a melj'^eknél az el-

mosódott körvonalú szemdob

még éppen kivehet (dalmaihius

subsjD. siituralis Schauf.). Tovább

menve, a TypMotrechus J. ]\Iüll.

alnemnél a szemcsökevénj^ már
ki nem mutatható; szigorúan

véve, csak ettl az alnemtl

kezdve az Aphaenops Bonv. al-

nemig volna alkalmazható a

„Trtchi coeci-' kifejezés.

und es hatten sich hie und da an
der Skála leicht zu überbrückende

Lücken ergeben.

Schon die microphthalmen
Trechen alléin (LongJiü Com.,

microplithalmus ]\íill., Bokorianus

Csíki, subterraneus Mill., ruthenus

Rttr., Kimakoiviczi Gglb.) bilden

die Verbindungsbrücke zwischen
den Arten der Gruppén der „ Trechi

oculaii-'- uud „TrecM coeci''. Ihnen
folgen eine Anzahl Trechen mit
rudimentáren Augen, welche
jetzt unter dem Namen „Anoph-
thalmen" die Rolle spielten. AVir

habén diese unter jenen Unter-

gattungen zu suchen, welche den

urtümlichen Trechus-Ty-pus am
treuesten bewahrt und sich nicht

aphaeii0230id-artig weit entwickelt

hatten. Eine solche einfachste

Untergattung ist Duvalius Delar.,

bei welcher auch schon der primi-

tive Veiiauf der Augenrückbildung

den phylogenetisch álteren T,ypus

hinlánglich kennzeichnet. Dórt

sind auch die sonderbaren, zu den

heute lebenden Arten unmittelbar

nicht anzureihenden (weil ihre

Mánncheii nur einen erweiterteii

vorderen Tarsus besitzen) Vertreter

der Untergattungen Neoireclius

J. MüLL. und Orotrechus J. Mull.,

bei denen die • verschwommenen

Umrisse der Aug-enhügel noch eben

erkennbar sind (dabnatinus subsp.

suluralis Schauf.). Weiter verfol-

gend ist das Augenrudiment bei

der Untergattung Typldotreclius

J. Mull. nicht mehr nachzuweisen;

streng genommen, könnte der Aus-

druck „Trechi coecv' nur von dieser

Untergattung angefangen bis zur
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A mellékelt néhány ábra. me-

lyeknek eredeti rajzai Bokor

Imre fhadnagy-bátyámtól ered-

nek, kellleg bizonyítja, mily

határozott kifejezés szemeket

(habár már csökevényesedket)

találunk a ,. Treclii coeci c s o -

port"-ba kényszerített alnemek

eg^Tiehánj'- fajánál.

Xézetem az, hogy a ..Treclii

ocnlaii-' és ,, Ti-eclii coeci" kifeje-

zések csak gyjtfogabnak le-

hetnek, meh'ekkel a TrecJius-

nemet két csoportba kénysze-

ritjük, hogy eg^Tészt a teljesen

fmikcióképes. másrészt a csöke-

vényesed szem és szemnélküh

alnemek képviselirl egységes

szempontból beszéhii tudjunk,

— nem jDcdig nomenklatúrák

a szisztematika számára. A
mennyiben szisztematikai
értékük nincsen, a Trechus-

nemnél kevésbbé járatos

entomológusokat csak tév-

útra vezetnék, ajánlom a

Trechus-nejn subgeneráinak
csoportosításánál e két ki-

fejezés teljes mellzését.

Untergattung Aphaenops Boxv. an-

geweudet werden.

Xebenstehende Figureu. derén

Originalzeichnimgen von meinem
Brúder, Oberleutnant Emmerich Bo-

kor herstammen, beweisen hinláng-

hch, ^velch ausdruckvoUe Augen
(wenn auch bereits rudimentáre)

wir bei manchen Arten aus den

in die „GrupjDe Trechi coe-ci"

gez\vángten Untergattungen vor-

finden können.

^íeine Anschauang ist die, dass

die Ausdrücke ^Treclii oculaii" und
..Trechi coeci" nur Collectivbegriffe

sein können, mit denen wir die

Gattung Treckus in zwei Gruppén
zwángen, um einerseits von den

Vertretern der Untergattungen mit

gutentwickelten. funktionsfáhigen

Augen. andererseits von solchen

mit rudimentáren Augen oder g-anz

augeulosen Arten aus einheithchem

Gesichtspunkte sprechen zu kön-

nen, — niemals aber Xomenklatu-

ren für die Systematik. Xachdem
sie für die Systematik kei-

nen AVert besitzen, die bei

der Gattung TrecJuis weniger
bewand érten Entomologen
nur auf Irrwege führen könn-
ten, schlag'e ich vor bei der

Gruppierung der Subgenera
der Gattung Treclms beidé
Ausdrücke völlig ausser Be-

tracht zu zielien.

A Jiépek magyarázata.

Az eredeti rajzok Bokor Imre

fhadnagytól származnak Ké-
szítésüknél a fsúly a szemre

és annak a fej többi részéhez

való \iszonyára lett fektetve.

Erklarung der Figuren.

Die Originalzeichnungen stam-

men vom Oberleutnant Emmerich

Bokor. Bei ihrer Verfertigung

\vurde das Hauptgewicht auf das

Auo'e. sowie auf dessen Verháltuis
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Hogy a rajzok pontosság-ukból

és eredetiségükbl ne veszítse-

nek, el lett tekintve minden

sematizálástól és a rajzok egy-

öntet, egysíkbani készítésérl.

A szájrészek, sörték, stb. nem
képezték tanulmány tárgyát.

Készültek ZEiss-féle mikrosz-

kóppal, ABBÉ-féle rajzolóeszköz-

zel, nagjátás: fejproíilok: 60 X,

szemrajzok: 160 X. — Az alant

alkalmazott elnevezések az euró-

pai bogárkatalógus (Edm, Reit-

TER : Catalogus coleopterorum

Europae, Caucasi et Armeniae

Rossicae, 1906) és a Treclms-

nemet e katalógus után tárgyaló

közleménynek, dolgozatok nyo-

mán történtek.

A szemcsökevényesedés ská-

lája fbb vonásaiban, teljességre

igényt nem tartva:

1. \é]). — Treclms (Lasioirechus)

discus F. ; nagyszem Tre-

clms. — a) baloldali fejprofil.

— &) szemébl egy mezcske
facettákkal.

2. kép. — Thalassophüus lon-

gicornis Sturm; rendes sze-m Trechus. Jobboldali fej-

profil.

3. kép. — Treclms {Treclms s.

str.) strigipennis Kiesw. ; kis-

szem Trechus. Jobboldali

profil. A szem 60—80 darab

facettával.

4. kép. — Treclms {Treclms s.

str.) subterraneus Mill. ; mi-

zu den übrigen Teilen des Kopfes
gelegt. Damit die Zeichnungen vorL

ihrer Pünktlichkeit und Originalitát

niclits verlieren, wurde von jedem
Schematisiren, dem gleicliartigen

Ausfertigen derselben Abstand ge-

nommen. Die Mundteile, Borsten,.

etc. bildeten nicht den Gegenstand

der Untei'suchung. Verfertigt wur-

den sie mit Hilfe eines ABBÉ-schen

Zeichenapparates am ZEiss-Mikros-

kop; Vergrösserung: Kopfprofile:

60|,X, Augenzeichnungen: 160 X. —
Die untén angewendeten Benen-

nungen sind auf Grund des

europáischen Káferkatalogs (Edm..

Rbitter : Catalogus coleoptero-

rum Europae, Caucasi et Armeniae-

Rossicae, 1906) und der seit dem
erscheinen dieses Kataloges die

Gattung Treclms behandelnden

Arbeiten und Mitteilungen ge-

liefert.

Die Skála der Augenrudimenti-

rung in ihren Hauptzügen, auf die

VoUstándigkeit nicht Anspruch

erhebend

:

Fig. 1. — Treclms (Lasioirechus)

discus F.; Trechus mit grossen
Augen. — a) linkes Kopfprofil. —
h) ein Stück des Augenfeldes mit

Facetten.

Fig. 2. — Tlialassopliilus longi-

cornis Sturm; Trechus mit nor-

malen Augen. Rechtes Kopf-

profil.

Fig. 3. — Trechus {Trechus s. str.)

strigipennis Kiesw.; Trechus mit

kleinen Augen. Rechtes Kopf-

profil. Das Auge mit 60—80 Stück

Facetten.

Fig. 4. — Treclms (Treclms s. str.)

subterraneus Mill.; microj)hthal-
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croplithalmikus Trechiis. —
a) baloldali fejprofil. — &) a

jobb szem felülrl, — c) a bal

szem oldalról nézve. Jól kiugró

pigmentezett szem, mintegy 80

darab srn és rendetlenül álló,

domború facettával.

5. kép. — Treclius (Treclius s.

sír.) micropMlialmus Mill. ; mi-
crophthalmikus Trechus.

—

a) baloldali fejprofil. — &) a bal

szem felülrl, — c) a jobb szem ,

oldalról tekintve. Kevésbbé ki-

ugró, elég domború, pigmente-

zett szem, mintegy 35—40 da-

rab alig kiemelked, elég srn
álló facettával.

6. kép. — Trechus (Trechus s.

str.) ruthemis Rttk.; micropli-

thalmikus Trechus. — a)

jobboldali fejproíil. — fc) a jobb

szem felülrl és — c) oldalról

tekintve. Kevésbbé domború,

pigmentezett szem, mintegy

30—33 darab jól kivehet, elég

srn álló facettával.

7. kép. — Anophthalmus (Du-

valius) cognatus Fmv. ; csöke-
"vényes szem Trechus. —
a) jobboldali fejproíil. — &) a

jobb szem felülrl és — c) a

bal szem oldalról tekintve. Alig

domború, pigmentezett szem,

mintegy 30—34 darab még elég

srn és elszórtan álló, alig ki-

emelked facettával.

8. kép. — Trechus Bokorianus

Csíki; csökevényes szem.
Trechus. — a) jobboldali fej-

profil. — &) a jobb szem felül-

rl és — c) oldalról tekintve.

Alig kiemelked, pigmentezett

mer Trechus. — a) linkes Kopf-

profil. — h) das rechte Auge von

oben, — c) das linké von der Seite

aus gesehen. Gut hervorspringen-

des, pigmentirtes Auge, mit etwa

80 Stück dicht und unregelmássig

stehenden, gewölbten Facetten.

Fig. 5. — Treclius (Trechus s. str.)

microphthalmus Mill.; microph-
thalmer Trechus. — a) linkes

Kopfprofil. — h) das linké Auge
von oben, — c) das rechte von

der Seite aus gesehen. Wenig her-

vorspringendes, genügend gewölb-

tes, ]3Ígmentirtes Auge, mit etwa
35—40 Stück kaum hervorgetrete-

nen, genügend dicht stehenden

Facetten.

Fig. 6. — Trechus (Trechtis s. str.)

ruthenus Rttr. ; microphthaimer
Trechus. — a) rechtes KopfprofiL

— h) das rechte Auge von oben

und — c) von der Seite aus be-

trachtet. Weniger gewölbtes, pig-

mentirtes Auge, mit etwa 30—33

Stück, deutlich erkennbaren, ge-

nügend dicht stehenden Facetten.

Fig. 7. — Anophthalmus (Duvalius)

cognatus Friv. ; Trechus mit ru-

dimentáren Augen. — a) rech-

tes Kopfprofil. — h) das rechte

Auge von oben, — c) das linké

von der Seite aus betrachtet. Kaum
gewölbtes, pigmentirtes Auge, mit

etwa 30—34 Stück noch genügend

dicht und zerstreut stehenden, kaum
hervortretenden Facetten.

Fig. 8. — Trechus Bokorianus

Csíki; Trechus mit rudimen-
táren Augen. ^— a) rechtes Kopf-

profil. — h) das rechte Auge von

oben und — c) von der Seite aus

betrachtet. Kaum hervortretendes.
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szem, minteg'y 25—30 darab

kevésbbé domború, ritkán álló.

csaknem elmosódott facettával.

9. kép. — Anophlhahnus (Du-

valius) Imvgaricus var. szilicensis

Csíki; csökevényes szem
Trechus. — a) jobboldali fej-

profil, alant három eltér egyén-

nek jobb szeme. — b) a t3al

szem felülrl és — c) oldalról

tekintve. Alig kiemelked, pig-

mentezett szem. minteg}' 15 — 18

darab ritkán és elszórtan elhe-

lyezett, elmosódott, de még elég

jól Idvehet facettával.

10. kép. — AnopiiÜialmus (Du-

vülius) Boliori Csíki: csökevé-
nyes szem Trechus. —
a) j.obboldali fejprofil. — h) a

jobb szem felülrl és — c) oldal-

ról teldntve. Alig kiemelked,

pigment nélküli szemdomb. mint-

egy 17 darab különböz nagy-

ságú, elmosódott facetta.

11. kéjD. — Anoplxilialmus {Du-

valius) Deubeli G-glb. ; csöke-
vényes szem Trechus. —
a) baloldah fejprofil. — h) a Ijal

szem felülrl és — c) a jobb

szem oldalról teküitve. Elmosó-

dottan domború, homályos fehé-

res szín szembdomb. tán 15—20
egészen elmosódott, inlvább csak

képzelhet facettával.

12. kép. — ÁnopliÜiahnus (Du-

valius) Budae Kender.: csöke-

vényes szem Trechus. —
a) jobb fejj)rofil. — b) a jobb

pigmentirtes Auge, mit etwa 25—30
Stück weniger gewölbten, schütter

stehenden, beinahe verschwomme-
nen Facetten.

Fig. 9. — AnopiiÜialmus (Duva-

lius) Iningaricus var. szilicensis Csíki:

Trechus mit rudimentáren
Augen. — <i) rechtes Kopfprofil,

untén das reöhte Aug^e von drei

abweichenden Indi\áduen. — b) das

hnke Auge von oben und —
c) von der Seite aus betrachtet.

Kami hervortretendes, jDigmentir-

• tes Auge. mit etwa 15—18 Stück

schütter und zerstreut stehenden.

verschwommenen. aber noch ge-

nügend deutlich wahrnehmbaren
Facetten.

Fig. 10. — AnopMlialmus (Duva-

Uiis) Bokori Csike; Trechus iiit

Augenrudimenten. — a) rech-

tes Kopfprofil. — b) das rechte

Auge von oben und — c) von der

Seite aus betrachtet. Kaum hervor-

tretender. pig'mentloser Augen-

hügel, mit etwa 17 Stück ver-

schieden grossen, verschwommenen

Facetten.

Fig\ 11. — Anoplithalmus (Duva

lius) Deubeli Gglb. ; Trechus mit

Augenrudimenten. — a) hnkes

Kojífprofil. — b) das linké Auge
von oben, — c) das rechte von der

Seite aus betrachtet. Yerschwom-

men gewölbter, blasser, weisslich

g-efárbter Augenhügel, mit etwa

15—20 Stück ganz verschwomme-

nen, eher nur zu ahnenden Fa-

cetten.

Fig. 12. — Anopjldlialmus {Duva-

li US] Budae Kender
. ; Trechus

mit Augenrudimenten. — a)

rechtes Kopfprofil. — b) das rechte
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szem felülrl és — c) a, bal szem
oldalról tekintve. Ki nem emel-

ked, liomálj^os, tejfehér szín
szemdomb, facetták alig- szám-

láihatók, csak néhány elmosó-

dott dudorodás vehet ki rajta.

13. kép. — Trechus^ {Neoire-

chus) dalmatinus subsp. suturalis

ScHAUF.; csöke venj'-es sze-m Trechus. — a) jobboldali

fejprofil. — h) a jobb szem fe-

lülrl és — c) oldalról tekintve.

Elmosódott, bizonj^talan kör-

vonalú szemfolt, benne homá-

lyos felhvel (a khitinen alul

beszáradt lágy részek?).

14 kép. — Trechus {Typlúo-

ireclius) Bilimeki subsp. ? ex

Croatia; szemnélküli Tre-

chus. Jobboldali fejprofil.

15. kép. — Trechus {Aphaenop-

sis) ApfelbécJci Gglb ; szemnél-
küli, aphaenopoid-szer
Trechus. Jobboldali fejprofil.

16. kép. — Áphaenops Pluto

Dieck; szemnélküli, aphae-
nopoid-szeren, legmesz-
szebb kifejlett Trechus.
Jobboldah fejprofil.

Auge von oben, — c) das linké von
der Seite aus betrachtet. Nicht

hervortretender, blasser, milch-

weisser Augenhügel,Facetten kaum
zu záhlen, nur einzelne undeuthche
Wölbungen wahrzunehmen.

Fig. 13. — Trechus (Neotrechus)

dalmatinus subsp. suturalis Schauf.
;

Trechus mit Augenrudimen-
ten. — a) rechtes Kopfprofil. —
h) das rechte Auge von oben und
— c) von der Seite aus betrachtet.

Verschwommener, unsicher be-

grenzter Augenfleck, in demselben
mit undeutlicher Trübung (die ein-

getrockneten Weichteile unter der

Chitinhaut?).

Fig. 14. — Trechus {Typhlotrechus)

Bilimeki subsp. ? ex Croatia;

augenloser Trechus. Rechtes

Kopfprofil.

Fig. 15. — Trechus {Aphaenopsis)

Apfelbecki Gglb.; augenloser,
aphaenopoid-artiger Trechus.
Rechtes Kopfprofil.

Fig. 16. — Aphaenops Pluto Dieck;

augenloser, aphaenopoid-ar-
tig am Aveitesten entwickel-
ter Trechus. Rechtes KojDlprofil.

16. kép. — Aphaenops Pluto Dieck.
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Adatok xMagyarország lepkefaunájához.

{Beiircige zur Lepidopterenfauna Ungarns).

Irta : báró N. Ch. Rothschild (London).

VIII.i

Az alább felsorolt és Magyar-

ország lepkefaunájára új fajokat

legnagyobbrészt Dobiasch Fe-

RENCz úr (Zengg) gyjtötte

lámpafénynél. Egynéhány ré-

gebben gyjtött faj meghatáro-

zása pedig ez alkalommal lesz

helyesbítve. A két új Phycidea

leírása Rebef. tanár úrtól (Bécs)

származik.

Die nachstehenden für die Le-

pidopterenfauna Ungarns neuen

Arten wurden zum grössten Teil

von Herrn Franz Dobiasch (Zengg)

durch Lichtfang erbeutet. Einige

früher erbeutete Arten erfahren

hier eine Richtigstellung ihrer

Bestimmung. Die Beschreibung

der beiden neuen Phycideen rührt

von Herrn Prof. Rebel (Wien) her.

Hesperiidae.

1. Hesperia armoricanus Obthr. — Deliblat : Flamunda V, IX
(Predota) ; Meleg-Földvár, Búza V (Mezség, Predota).

Eddig H. Alveus-nak. tartották. Bisher für H. Alveus gehalten.

Noctuidae.

2. Hydrilla hospes Frr. — Zengg X. 24 (cf).

3. Xylina lapidea Hb. var. cupressivora Stgr. — Zengg X. 13

(Dobiasch).

Pyralidae.

4. Crambus dalmatinellus Hmps. — Gorskikolar IX. 4, cT (Croatia,

Dobiasch).

5. Crambus graphellus Const. — Gorskikolar IX. 1— 3 (Dobiasch).

6. Homoeosonia compsotella Rebel, n. sp. cT?.

Egynéhány Predota által

1913. évi augusztus hó 7—27-ig

a delibláti Flamundán gyjtött

friss példány (cT?), egy elég

nagy új fajhoz tartozik, melyre

a keskeny elüls szárnyak

okersárg-a színe és az els ha-

Eine kleine Anzahl ganz frischer

Stcke (cf$), von Predota vom
7—27. August 1913 bei Flamunda

in Deliblat erbeutet, gehört einer

neuen, ziemlich grossen Art an,.

welche durch die ockergelbe Fár-

bung der schmalen Vorderflgel

1 Lásd: Rov. Lap., XXI, 1914, i Vgl. Rov. Lap., XXI, 1914, p. 27.

p. 27.
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ráiitcsikot képez teljes pontsor

jellemz.

A fej. úgy mint a test és az

elüls száruj'ak alapszíne oker-

sárgás. Az elüls szegély ^A ré-

széig terjed csápok barnások,

alul sötétebbek. A hosszú tapo-

gatók (kétszer oly hosszúak mint

a fej szélessége I éleket képezve

pikkelyesek és küls oldalukon

sötétebb feketés-barnák. A tíz

töve sárgás. A tor és a lábak

világos okersárgák. utóbbiak

küls oldala ersen barnásán

beporzottak. A 1 hosszúra nyúlt

potroha messze kiálló tojócsövet

mutat. A potroh felül okersárga,

a szelvények oldalt feketések, a

hason feketék sárg-a szegélvlvel.

A hosszúra n3'últ elüls szár-

nyak elüls széle csak a csúcs

eltt gyengén hajlott, alapszínük

sárgás-barna, a szegéh^en és az

elüls szélükön feketésen be-

hintettek, különösen a o" szárny-

hossza ^/3 részében, az elüls

szélen fekszik egy fekete csík.

A legvilágosabb marad a nem
homályos tharmad. A fekete

vállfolt apró. Az els harmad

mögött fekv els harántcsüí

három megm'últ fekete jjontból

áll, amelyek közül az els kett

úgy fekszik, mint H. vebidella

HB.-nélj a harmadik kisebb (ott

hiám'zó) pont pedig közelebb

fekszik a t felé az elüls sze-

gély alatt. A két középs pont

und die voUstándige Punktreihe,

Avelche den ersten Querstreifen bil-

det, sehr ausgezeichnet ist.

Der Kopf, soAvie der übrige Kör-
per und die Grundfarbe der Vor-
derflügel sind ockergelblich. Die
bis 3.4 des Yorderrandes reichen-

den Fühler sind bráunhch, unter-

seits dunkler. Die langen Palpen

(in derLángé der doppelten Ko^Dfes-

breite) sind schneidig beschuppt

und aussen schwarzbraun verdun-

kelt. Das Basalglied bleibt an der

AVurzel gelblich. Thorax und Beine

licht ockergelh. letztere auf der

Aussenseite stark braun bestaubt.

Der langgestreckte Hinterleib zeigt

beim $ eine weit hervorstehende

Legeröhre. Er ist am Rücken ocker-

gelb, mit schwárzhchen seithchen

Verdunkhmgen der Segmente, die

auf der Bauchseite ganz schwárz-

lich erschemen mit gelblichen

Segmentrandern.

Die langgestreckten, fást gieich-

breiten Vorderflügel mit nur vor

der S]3itze schwach gebogenem

Vorderrand, zeigen eine gelbbráun-

liche Grmidfarbe und smd lángs

des Saumes und am A'orderrand

schwarzlich bestaubt, namentUch

hegt beim c bei -/-s der Flügel-

lange am Vorderrand eine scliAvarze

Strieme. Am hellsten bleibt das un-

getrübte Basaldrittel. Der schwarze

Schnlterfleck ist klem. Der erste

nach V'a liegende Querstreifen be-

steht aus 3 schwarzen in die Lángé

gezogenen Punkten, von denen die

beiden ersten üi der Lage ^vie bei

H. nebulella Hb. der drítte viel Mei-

nere (dórt fehlende) aber weiter

basalwarts unterhalb des A^order-
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közül az alsó sokkal nagyobb.

Egy vékony, majdnem egyenes

pontsor fekszik még a szegély

eltt. Az okersárga rojt tövén

szintén van néhány fekete pon-

tocska.

A hátsó szárnyak félig áttetsz

sötétszürkék, a szegély eltt feke-

tések világos okersárgás rojtok-

kal, melyeknek tövén barna be-

hintés vonal van.

Alul az elüls szánwak és a

hátsók elüls szegélye feketés, a

hátsó szárny többi része szüi'ke.

Az elüls szárnyak 9— 10, ki-

feszítze 19—22 mm.
Typusok BÁRÓ N. Ch. Roth-

schild (cf?) és a bécsi udvari

múzeum gyjteményiében (2 o^).

A H. grossa Bang-Haas i. 1.

néven a Szaján-hegységbl a ke-

reskedésbehozottfaj a H.compso-

tella-i6\ nem különíthet el.

Az új faj legjobban H. nebu-

lella Hb. után helyezhet el.

7. Ephestia afflatella Mn.

A nyári hónapokban lámpa-

randes liegt. Von den beiden Mittel-

punkten ist der untere vielgrösser.

Eine dünne,fast gerade feinePunkt-

reihe liegt noch vor dem öaum. An
der Basis der ockergelben Fransen

liegen aueh einige scliwarze Pünkt-

chen.

Die Hinterílügel halbdurchschei-

nend dunkelgran, vor dem Saum
schwárzlich mit hellockergelblichen

Fransen, welche an der Basis eine

braune Staublinie führen.

Unterseits sind die Vorderflügel

und der Vorderrand der Hinterílü-

gel schwiirzlich, der übrige Teil

der Hinterílügel grau.

Vorderflügel 9—10, Expansion

19-22 mm.
Tj^Dcn in der Sammlung von

Baron" N. Ch. Rothschild (cT?)

und im Naturhist. Hofmuseum (2 o^)-

Die als H. grossa Bang-Haas i. 1.

aus dem Sajan-gebiet in dem Ver-

kehr gebrachte Art lasst sich von

H. compsoíella nicht trennen.

Die iieue Art wird am bestén

nach H. nehnklla Hb. eingereiht.

- Zengg V. 11—IX. 25.

In den Sommermonaten an Licht

in grosser Zahl erbeutet (Do-fénynél nagy számban gyjtve

(DOBIASCH.) BIASCH.)

8. Psorosa micleolella Möschl. — Zengg VIII. 11 (cT).

9. JEmsophera Charlottae Rebel, n. sp. $.

A csápok fél szárnj^hosszúak,

alul elálló ízvégekkel, színük

vöröses-szürke. A kívül feketés-

szürke, belül világosabb szín
tajDOgatók a halván}'' vöröses-

szürke homlok közepéig érnek.

A fejtet és a fej hátsó része

szürke pikkelyesek, a gallér.

Die Fühler über V2, unterseits

mit abstehenden Gliederenden, sind

rotgrau gefárbt. Die aussen

schwárzlichgrau, innen lichter ge-

fárbten Palpen reichen zur' halben

Höhe der blassrötlichgrauen Stirne.

Scheitel und Hinterkopf sind mehr
grau beschui3pt, Halskragen, Tho-
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tor és a vállfed vörüses-szürke

szín. A szürke potroh háta is

különösen a töve felé vöröses

behintés, világosabb szürke

szelvényszélekkel. A mell és a

lábak porszürkék, a lábszárak

küls széle és a lábfejízek vége

fehéresen foltos.

A megnyúlt elüls szárnyak

kifelé meglehetsen kiszélesed-

nek, elüls szegéljáilí gyengén

hajlott, csúcsuk tompa, szegé-

lyük rövid és hajlott, bels sze-

gélyük majdnem eg,yenes. Alap-

színük szürke, srn rézvörösen

líehintett. A két világos haránt-

csík közül a fels az elüls sze-

gély közepe, a vele párhuzamos

küls csík a szegély Vs-öd részé-

ben fekszik. Mindkét harántcsík,

különösen pedig a küls hullá-

mos, azaz a középen egy kifelé

gyengén kiálló kerekített ki-

ugrással. A két harántcsík által

^határolt esíkszer mez mély

ibolyásfekete, közepén fehér fol-

tocskával, németykor azonban

'Csak egy fekete ponttal a kö-

zépen. A vöröses-szürke és fe-

kete behintés rojtok tövén egy

sor fekete szegélypont van,

melyen kívül még egy világos

wonal is marad a szegélyen.

A kesken}^ hátsó szárnyak

feketés-szürkék, némelykor a

szegélyek felé kissé vörösesek,

világosabb rojttal, melynek tö-

vén sötét pikketysor van. Az
.összes szárnyak alul egyszín

rax und Schulterdecken sind

röthchgrau gefarbt. iVuch der grauo

Hinterleib ist am Rücken, nament-
lich basalwárts rötlich angeflogen

mit heller grauen Segmentrándern.

Brust und Beine sind staubgrau,

letztere aussenseits an denSchienen
und Tarsen mit weisslicli gefleck-

ten Gliederenden.

Die gestreckten Vorderílügel er-

weitern sich betráchtlich nach
aussen und zeigen einen schwach
gebogenen Vorderrand, eine

stumpfe Spitze, einen Kurzen, ge-

bogenen schrágen Saum und einen

fást geraden Innenrand. Ihre

Grundfarbo M'ird durch dichte

ku])ferrötliche Bestáubung gedeckt.

Von den beiden lichten Querstrei-

fen liegt der innere bei V2, der

áussere fást parallelé, nahe darán,

bei Vs der Vorderrandslange. Beidé

Querstreifen, namentlich aber der

áussere ist gewellt, das heisst er

bildet in seiner Mitte einen schwa-

chen. nach aussen gerundeten

Vörsprung. Das von. den beiden

Querstreifen begrenzte, binden-

artige Féld ist tief violettschwarz

und zeigt in seiner Mitte ein weis-

ses Fleckchen, zuweilen aber auch

nur einen schwarzen Mittelpunkt.

An der Basis der röthchgrauen,

schAvárzlich bestáubten Fransen

liea't eine Reihe tiefschwarzer

Saumpunkte, worauf der Saum
noch in einer Linie hell bleibt.

Die schmalen Hinterflügel snid

schwárzlichgrau, zuweilen gegen

die Ránder etwas rötlich, mit hel-

leren Fransen, M^elche eine dunkle

Schuppenlinie in ihrer Basalhalfte

führen. Die Unterseite aller Flügel
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szürkék, az elüls szárnyak

sötétebbek.

Elüls szárny 7—9 mm., ki-

feszítve 15— 18 mm.
Ennek az új fajnak egy egé-

szen friss 9 példányát báró N.

Ch. RoTHScmLD fogta 1913. évi

augusztus 13-án Cséhteleken

(Bihar-megye) ; az új lepkét

kivánság*ára Wertheimsteix Sa-

rolta úrhölgy nevérl nevez-

tem el.

Egy nagyobb és Átlagosabb

példányt (ugyancsak $j „Tult-

scha (Dobrudscha) Maxn 1865"

jelzéssel találtam az udvari mú-
zeum gyjteményében Euz. hi-

gella alatt. Egy példány a budai

Svábhegyrl, metyet Uhryk
gyjtött 1898. augusztus 12-én,

a Magj^ar Nemzeti Múzeumban
van.

Euz. bigella-iól az új faj az

elüls szárnyak vöröses alap-

színe és a széls harántvonal

solíkal élesebb Idszögelése által

kömiyen megkülönböztethet.

Euz. CJiarlottae-hez minden-

esetre legközelebb áll az Euz.

cuproiaeniella Chr. Utóbbinak

úgy a leírások mint Raooxot
képe (Mon. II., t. 32, f. 10) sze-

rint azonban sötétel3b, rézbarna

az alapszíne, melytl a sötét

közéj^mez nem annyira elüt

mint E. Charlotiae-ná\, azonkívül

az elüls szárnj'akon éles vilá-

gos llaránt^"onalak vannak, a fej

pedig rézvörös (Ragoxot sze-

rint okersárga), mely utóbbi E.

Charlottae-nél felül szürke. Az

einfar])ig grau, jené der A'order-

ílügel dunlder.

Vorderflügel 7—9 mai., Expan-
sión 15—18 mm.
Ein ganz frisches Q dieser neuen

Art wurde m Cséhtelek (Bihar-

Komitat) von Báron X. Ch. Roth-

schild am 13. August 1913 erbeu-

tet und auf dessen AVunsch nach

Fráulein Charlotte vox AVertheim-

STEiN benamit.

Ein grösseres, lichteres Stüek

(ebenfalls ein Q) mit der Bezeich-

nung „Tultscha (Dobrudscha ) Maxx
1865" fand sich unter Euz. higella

im Hofmuseum. Ein Stück A'oni

Schwabenberg in Budapest (Uhryk,

12. August 1898) beíindet sich im

Uno^arischen National-^íusemn.

Von Euz. higella unterscheidet

sich die vorliegende neue Art so-

frt durch die ausgesi^rochene

rötliche Grundfarbe der Vorder-

flügel und durch den viel deut-

licheren Yorsprung der aüsseren

Querlinie.

Am nachsten kommt der Euz.

Charloiiae jedeirfalls die Eaz. cu-

proiaeniella Chr. Letztere hat nach

den Besehreibungen und der Ab-
bildung l)ei Ragonot (Mon. II, t,

32, f. 10) aber eine dunklere, dur-

chaus kupferbraune Grundfarbe,

gegen welche das dunkle Alittel-

feld nicht so stark kontrastiert wie

bei Charloiiae, ferner sehr deutliche

lichte Querstreifen der A'orderflügel

und einen kupferroten (nach Ra-
goxot ockergelben) Kopf, welcher

bei Charloiiae oben grau gefárbt
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E. cuprotaenieUa-t azonkivül az

oly messze fekv Ussuri-vidékrl

írták le.

Etiz. Alplierakyella egy távo-

labb álló, sokkal nagyobb faj,

.az elüls száriwak világosszürke

középmezvel és fehéres hátsó

szárnj'^akkalPerzsiából és Közép-

Ázsiából.

ist. x\uch wurde E. cuprotaeniella

aus dem so weit entlegeneii Us-

surigebiet beschrieben,

Euz. AlpJierakyella ist eme ent-

fernter stehende, viel grössere Art,

mit hellgrauem Mittelfeld der Vor-

derflügel mid weisslichen Hinter-

ílügeln, aus Persieii und Zentral-

Asien.

10. Bradyrrhoa trapeziella Dup. — Zengg VIII. 3 (cf).

11. Alophia combustella HS. — Zengg Y. 28 (2).

12. Nephopteryx divisella Dup. — Zengg VII. 2 ($).

13. Phycita 7iephodeeUa Rag. — Zengg VIII. 5 (Q).

Ez az eddig csak Örménj'-

országból ismeretes faj a hozzá

legközelebb álló Ph. spissicella-

tól vörös tünet nélküli kékes-

szürke elüls és fehéres hátsó

^szárn3"ai által különbözik.

Diese bisher nur aus Armenien

bekannt gewesene Art unterschei-

det sich von der zunáchst stehen-

den Ph. spisskella F. durch blau-

graue Vorderflügel ohne rötliche

Einmischung und durch die weiss-

li chen Hinterflügel.

14. Myelois ceratoniae Z. — Zengg VIII. 11 (o^).

15. Scoparia ulmella Knaggs (b. sp.) — Tátrafüred 1913. VI.

28—VII. 30.

16. Scoparia basistrigalis Knaggs — Dráva-Szarvas (Szerem

vm.) 1909. VI. 7 ; Cséhtelek (Bihar vm.) 1912. V. 26.

17. Scoparia manifestella HS. — Zengg VI. 1—6 ($).

18. Evergestis caesialis HS. — Zengg A^III. 9 (cf).

19. Phlyctaenodes nudalis Hb. — Zengg VIII.

20. Antigastra catalaunalis Dup. — Zengg VIII.

21. Xoctuelia floralis Hb. var. stygialis Tr. — Zengg VI. 16.

Gelechiidae.

-22. Paltodora bohemiella Nick. — Zengg VIII. 1 (cf, M. C).
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Magyarországi rovargyjtésem jegyzéke.
Közli : Dr>. Szilády Zoltáx.

///, Hi/nienopíera.^

Húsz éve foglalkozom hártyásszárnyúak gyjtésével. Ezekre

A'onatkozó adataim egy része már a Magyar Birodalom Állatvilágá-

nak illet kötetében megjelent. A Retyezáton az 1898. és 1899. évek-

ben végzett g^áijtésem eredménye az ízeltlábúak függélyes elterje-

dése . .
.'' ez. dolgozatomban a Múzeumi Füzetek 1906. évi I. kötetében

foglaltatik. Ezúttal tehát csupán az említett heh^eken még nem közölt,

azóta gyjtött és azóta meghatározott anj-ag jeg3"zékét állítottam össze..

Ebbl is kihagytam azokat a helyneveket, amelyek mások gyjtése

alapján a Magyar Birodalom Állatvilágában már fölvétettek.

Hártyásszányúak meghatározásával magam ahg foglalkoztam.

Az itt közlend adatok tehát elssorban azok szorgalmát és szak-

értelmét dicsérik, akik gyjtésem földolgozását végezték. ]\Iunkássá-

gukért kedves kötelességem hálás köszönetet mondani. Az oroszlán-

részt a meghatározásból világ-hir szakbúvárunk Mocsáry Sáxdor

vette ki. Ujabb gjáijtésem egy részét Dr. Zilahi Kiss Endre beth-

leni járááorvos determinálta, a hangyákat Dr. Szabó József, a Bra-

conidákat pedig Szépligeti Gyz freáliskolai tanár, a Prosopisok

Dr. Kiss útján Alfkex-Iigz jutottak földolgozásra.

G3áijtésem java része, amely eredetileg sajátom volt, ma a

kolozsvári egyetem, állattani intézetének birtokában van. A többi,

különösen az alsófehér-megyei gyjtések anyaga a nagyenyedi

Bethlen-kollégium természetrajzi múzeumában riztetik.

Gj'üjlésemben sokat segítettek tanítván^^aim, legtöbbet Sáska

László, jelenleg a kolozsvári egj^etem orvosi karának hallgatója.

]\íieltt jegyzékemre térnénk, még néhány oikologiai vonatko-

zású megfigj^elést kell közölnöm, amelyeket a gyjtéssel kapcsolat-

ban jegyeztem föl.

A Mezségen .1904-ben nagy hernyójárás volt. Több fajhoz

tartozó hernj'^ók, ameí^'^ek közt az Aporia crataegi és Cnethocampa

processionea voltak a legközönségesebbek, valósággal letarolták a

fákat. Az erdk Nagyenj^ed és Marosvásárheh' vidékén, de tovább

is messzeföldre koj)aszon állottak. Ekkor figyeltem meg, hogy a für-

kész darazsak közt az Ephíaltes carbonnrius járt ell példányszám-

ban, különösen Nyárádszeredán, ahol gyümölcsös kertekben hosszabb

idn át figyelgettem járásukat és gyjtöttem is bellük.

Xagyenyeden csaknem minden júniusban nagy tömegben röp-

köd a galagonj^ajaille (Aporia crataegi). Ih'enlvor százával gyüjthetjük

1 Lásd: Rovartani Lajjok XIX. 1912, p.
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a bábjait, amelyekbl legtöbbször a Pimpla instígalor és Theronia

flavicans nev fürkész darazsak nevelhetk. Ezek itt az Aporia leg-

közönségesebb parazitái.

A Cijnips Kollari gubacsaiból ugyancsak Nagyenyeden gyakran

neveltem a bennük élsköd Ellamjms auraius L. var. maculaius Mocs.

fémdarazsat és a Cemonus unicolor. F. nev Sphecidát.

Meihoca icluunimonoides Latr. Ezt a meglehetsen ritka és saját-

ságos szervezet Heterogynidát a Xagyenyed melletti rhegy fokánv

a kollégiumi szl lépcszetes részében párzásban fogtam.

Cerceris iuberculata A'ill. Tanítványom, Sáska László figyelte

meg, hogy a Cerceriseknek ez az óriása a Torda melletti réteken a

répabogár _(C/eoiíMs punctiventris) fogdosásával szerez érdemeket. Föl-

kapja ket a földrl és vigan szárnyalva czipeli nasítása számára,

íme réiDatermelésünknek egy új védelmezje, amely méltán meg-

érdemelné, hogy répament darázsnak nevezzük el.

A legtöbb adatom Erdeijébl származik, köztük sok olyan faj-

ról szól, meh'et itt eddig nem találtak, de akadt néhány hazánk

faunájára is új, ezek a következk :

Lj/da fíaviceps Retz., Ichneumon extensorius L. és rarus Tischb.,

Colpoiriddn- nffinis Voll., Glyptomorplui iascripior Nees, Pimpla in-

vesihjator L., Amicroplus coUaris Spix., Iphiaulax mactator Ger^i. var.

piciUS Kav., Brácon hipariitus Wesm., iornator Marsh., aluiaceiis Szépl.

és rufipedator Szépl.. .Chelonus ohscurator HS., Áthanicolus signaius

Nees, Amicroplus coliaris Spin., Proctolrupes brevipcunis Xees, Mutilla

marginaia Baer, Tiphia rugósa Tourx., Sceliphron iabifex Latr., Blio-

pihites Hartmanni Friese, Anthrena lucens Lmh., Halictus laevis K.,

puncialissimus Schck., Prosojyis styriaca Forst.

Az egyes fajok elterjedésére vonatkozó adataim pedig a kö-

vetkezk :

Tenthredinidae.

Cimbex liumeralis Geoffr. Nagyenyed V. — femorala L. Xagyenyed.

Clavelluria amerinae L. Xagyenyed V: Oláhlapád V; Buda V; Ta-

varnok.

Abia scricea L. Igenpataka A"II : Runk VIII : Boksánbám^a VIII.

Hyloioma coeruleipennis Retz. Xagyenyed IV; Topánfalva V; Csepel

VII. — bcrberídes Schr. X^agj^enj^ed V—IX; Runk VIII.

— usiulata L. Igenpataka VIÍ. — segmenlaria Pz. Crkvenica

\1. — pjagana Pz. X^agj^enyed VI ; Alarosgombás V
;

Xagy-(Jklos VIII : Topánfalva VIII ; Boksánbánya IV, \,

VIII : Hodrus VIII ; Csobánka VIII. — melanochroa Gm.

Xagyenyed VI;.Alsóorbó VI; Igenpataka VIII; Boksáu-

bánva V, VII, VIII. — cyanocrocea F()Rst. Xagyenyed
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YII. — rosae Deg. Nagyenyed V—VIII; Miriszló VII;

Igenpataka VII ; Vízakna VII ; Gyergyó-Tülgyes VII
;

Crkvenica VI ; Széplak (Szolnok-Doboka m.) VIII.

Cypliona furcata Vill. Vízakna VII.

Cladius loectinicorms Fourcr. Radnaí havasok VIII (1000 m.)

Pteronus myosotidis F. Nagyenj^ed VII ; Rnnk VIII ; Honda VII.

Amauronematus hisirio Lep. Gj^ergyó-Tölgyes VII ;. Crkvenica VI
;

Sensko Bílo VII.

Pacliynematus pallescens Htg. Csepel VI.

Pristophora appendiculaia Htg. Buda V.

Hoplocampa fulvicornis F. OláhlajDád TV.

Ardis plana Klg. Abrudbanya VII ; Radnaí havasok VII (700 m.)

Tomostetkus gagatinus Kg. Nagj^enyed IV ; Nyírmez VII. — epMppium

Pz. Nagyenj^ed lA^

—

VII ; Oláhlapád V ; Radnaí havasok

VIII (700 m.).

Blennocampa pusilla Klg. Nagyen3^ed IV—VII ; Oláhlaj^ád VII ; Torda

IV ; Csík-Szent-Márto-n VIII ; Boksánbánya VI ; Széj:)-

haloni VIII. — assimüis Fall. Nagyenyed V.

Monopliadnus monticola Htg. Miriszló A"II ; Alsóorbó VI. —
• albípes

, Gm. Nagyenj^ed IV—VII.

Athalia glahricollis Thoms. Nagyenyed A'III

—

IX ; ^Miriszló A^III ; Oláh-

lapád V ; Torda VIII ; Toj)ánfalva IX ; Széjjhalom A'^III

;

Kassa A^III ; Vörösvár A'III ; Csepel A^II. — spinarum

Fabr. Nagyenyed Y—IX ; Alarosgombás A^ ; Radnaí ha-

vasok VIII (800 m. j ; Balánbánya A^I ; Csobánka \lll
;

Bélabánya A'II ; Léva A^III ; Knnszentmíklós. — rosae h.

Nag^'enj^ed IV, IX. — var. cordaia Lep. Nagyenyed IX
;

Oláhlapád III—A"; Budaörs A^. — annulaia F. Nagyenyed
IV—A-^ ; Oláhlapád III ; Topánfalva A'" ; Csíkszentmárton

VIII ; Széphalom A^III.

Selandria serva F. Nagyenyed A^—A'III ; jSlarosújvár A'I ; Topánfalva

A'^III ; Boksánbánya IV. — morio F. Nagyenj^ed V—A^III

;

Oláhlapád IV.

Poecilosoma luteolnm Klg. Nagyenj^edA"—A^II ; IgenjDataka A^II ; Oláh-

lapád A"II. — guttaüüii Fall. Nagj^enyed lA"—A'
; Miriszló

\. — exciaum Thoms. Buda Y.

Empliytus cincius L. Marosgombás Y. — rufocinctus Retz. Nagyenyed
lA^-V ; Oláhlapád IA\

Dolerus pratensis L. Nagyenyed A'—A'III ; Fugád VII ; Marosgombás
V ; Alíriszló A^III : Topánfalva A'III ; Csepel A"I. — aericeps

Thoms. Csepel A'I -A'II. — dubius Klg. Nagj^enyed VII
;

A^örösvár A''III. — gonager F. Nagyenyed IV—Y ; Oláh-

lapád IV ; Alíriszló lA-' ; Boksánbánya IV. — picipes Htg..
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Topánfalva A'. — fissus Htg. Xagyenred IV : Alsóorbó V
;

Pozsony IV : VisegTád IV. — niger L. Oláhlapád Y. —
haematodes Schrnk. Xagyenyed IV. — acneus Htg. Xagy-
enyed IV—V : Boksáiibáuya V : Doljsiua VIIl.

SciaiAerijx consohrina Klg. — Oláhlapád IV. — cosialis Klg. Oláh-

lapád IV : Máriavölg'3^ (Pozsony m. ) IV.

Hhogogastera picta Klg. Marosgombás V ; Boksánbánya Y\ —V. —
viridis L. Xagyenyed V : Remete VII ; Runk A^III ; Balán-

bánya A'II ; Selmeczbánya \l.

TentJiredopsis Tliomsoni Kxw. Xagyenyed IV—A'
: Alarosújvár A'I

;

Szászkabánya A' ; Boksánbánya IV : Balatonfüred A'I. —
sordida Klg. Xagyenyed A'' ; Szászkabán5'a \. — pavida

F. Xagyenj'ed lA" ; Oláhlapád A". — neglecta Lep. Xagy-
enyed lA^

—

Y ; Alsóorbó A'I : Czelna A'. — stigma F. Xagy-
enyed Y : Radnai havasok (1100 m.) A'III : Szászkabánya

A' ; Boksánbánya IV—A'
: Budaörs Y. — excisa Thoms.

Xagyenyed lA'. — tessellata Klg. Xagyenyed A^. — in-

siabilis Klg. var. dimidiaia Lep. Xagyenyed A^I.

Facliyproiasis rapae L. Xagyenyed A^ : Boksánbánya IV.

Macropliya rusiica L. Torja A^II : Boksánbánya lA', VII : Crks'enica

A^I ; Senjsko Bilo A'II. — rufipes L. Xagyenyed A''I : Oláh-

lapád V : Boksánbánya lA'. — liaemaiopus Pz. Xagj^enj'-ed

Y. — quadriinacidata F. Oláhlapád A" : Alsóorbó VI. —
punctum-album L. Xagyenyed A'—A^I ; Alarosgombás Y.—
crasmla Klg. Xagyem'ed A'I ; Tusnád A'II. — albicincta

ScHRXK. Xag3'enyed IV—A"
: Aliriszló A^ ; Igenpataka VI.

— blanda F. Xagyenyed A'—A'I : Runk A'II : Torda Y
;

Boksánbánya IV.

AXlanius tenmlns Scop. Xagyenyed lA'—A'
; Alsóorbó A'I ; Szászka-

bánya A'. -7 albkornis F. Igenpataka A'I : Gplkos-tó ATT.

viduus Rossi Sarajevo A'I. — Bossii Panz. Havasgyógy

VII : Torda A' ; Ovilkos-tó A'II. — scroplndariae L. Grjol-

kos-tó A'II. — zóna Klg. Igenpataka A'II. — marginellus

F. X"ag3'enyed A'III. — viennensis Pz. Xagj^enved IX
;

Remete A^II : Kászon A'III : Radnai havasok (800 m.)

Xéma (Szohiok-Doboka vm.j A'III ; Kassa A^III : Szép-

halom A"ni : Boksánbánj-a AT:IL — bicinc.tiis F. Xagy-

enyed IV— A'I : Aíarosgombás A' ; Czehia V ;
Xagj^oklos

A^II ; Phtvice Yll. — fasdaius Scop. Igenpataka A^ll

;

Havasgyógy A'II ; Csáklyak A' El ; Torda V ;
Szászka-

bánya V : Boksánbánya A^III. — Schaefferi Klg. CT^ólkostó

A'II. — arcu.atus Forst. Xagyem^ed VIII : Xyírmez IX
;

Remete A'III : Havasgyógy A'III : Xagyoklos A^III ; Topán-
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falva IX rGyilkos-tó MI ; Radnai ha^•asok (800—1400 m.)

VII—YIII : Kászoii VIII : Kassa VIII.

Tcnihredo ciira L. Xagyeuyed V—\l. — dispar Klg. Xagyeiu'ed V :

Marosgombás V : Szászkabáuva V. — livida L. Torja VII;

Boksánbánj^a V. — mesomelaena L. Xagyenyed VI ; Ig-en-

pataka VI : Gyilkos-tó VII ; Radnai havasok (l-tOO m.)

VIII ; Szemenik VII. — flaya Scop. Xagyenyed V
;

Felenyed V ; Igeiipataka VI.

Lyda enjihrocepluila L. Xagyenyed IV—VI. — flavicejjs Ketz. Xagy-

enyed IV.

PampltUius sylvaiicus h. Xagyernyed V; Marosgombás V; Torda V.

Jlegalodontes plagiocephalus F. Xagyenyed V—VI ; Alsóorbó VI. —
sjnssicornis Klug Alsóorhó VI: Gyilkos-tó VII.

JManop'isFabricü Leach XagyenyedV—VII; Oláhlapád V; Fagad VII.

Siricidae.

Cepluis pygmaeus L. Xagyenyed V.

Xipjliydria dromedária F. Xagyenyed \1.

Sirex speciriun L. Topánfalva V : Radnai havasok (1800 m.) VII. —
juvencus L. Xagyenyed IX. — nociüio F. Xagyenyed IX.

— gigás L. Xagj'enyed VII ; Gyergyótölgyes VII ; Radnai

havasok (1300-1600 m.j VII.

"

Cynipidae.

Dryoplianla foJii L. Xagyenyed. Csobánlía.

Cynips Inmgárica Htg. Xagy-Halmágy. — Kollari Htg. Xagyenyed. —
cuUcís'Bgsd. Xagyenyed. — caput-^Iedasae Htg. Xagyenyed.

Evaniidae.

Gasterupdion aff'ectalor L. Xagyenyed VIII. — pedemonlamim Tour.v

Xagyen^'ed VIII. — Thomsoni Sghlett. var. ? Xagy-

enyed VIII.

Iclinetunonidae.

ExepJianes hilaris Grav. Dévény IV.

Ichneumon exteiiHorius L. Xagj^enyed V ; Detmiáta VIII ; Topánfalva

VIII. — ferreus Grav. Radnai havasok (1400 m.) A'II. —
bilineaius Gr. Gyilkos-tó VII. — fascipes Gm. Xag'yem'ed

X. — sarciiorius L. Xagyenyed VII —VIII ; Holdvilág VII
;

Széplak (Szolnok-Doboka vm.) VIII. — suspiciosus Wesm.

Túr VIII. — gracilentus Grav. Igenpataka A'II. — iermi-

natoriíis Grav. Torja VII; Bedell VH ; Balánbánya VII :

Radnai havasok (800 m.) VIII. — gradarius Wesm. Rad-
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nai havasok (1300— 1600 m.) VII—VIII. — balteatus Wesm.
Nagyenyed VI. — aJpicola Kriechb. Raclnai havasok
(1600 ni.) VII. — cnlpaior Schrnk. Igenpataka VII. —
moUlorins L. lieniete (Alsó-Fohér vm.) VII. — gracüicornis

Ctrav. var. nigrícauda Berth. Igenpataka VII ; Raclnai

havasok (800, 1600 m.) VII-VIII. — zonalis Gravh.
Xagyenyed V. — xanihorius Foerst. Radnai havasok
(1400 ni.) VIII. — sexciiiclus Grav. Nagyenyed V ; Igen-

pataka VII. — Janguidus Wesm. Igenpataka VI ; Runk X.
— saiuraiorius L. Nagyenyed \. — corniscaior L. var.

Inridus (jR. Nyírniez IX ; Oláhlapád III. — disparis Foda
Nyírniez IX : Tövis. — icri;hrosns Wesm. Radnai havasok
(1100 ni j VII. — rarus Tischb.

Amhhjieles paUialorius Grav. Balatonfared VI. — fasciatorins F. Bre-

dest,y (Als(3-Fehér vm.) : Csató-barlang VII. — quadri-

punctorius Mull. Nagyenyed IV—VII ; Marosújvár VI :

Szohodol : Lucia-baiiang VIII ; Igenpataka : Kápolna-

barlang VII. — subsericans AVesm. Nagyenj^ed VI. —
glaucaiorüis F. Topánfalva V. — vadatorms Illig. Nagy-
enyed V—VI ; Radnai havasok (1400 m.) VIII. — nega-

toriuíi F. Nagyenyed VI ; Remete (Alsó-Fehér vm.) IX
;

Detunáta A'III ; Runk X ; Tusnád VII. — uníguttalns Wesm.

Radnai havasok (1100 — 2200 iii.) VII. — conspurcatiis

Grav. Nagyenyed IV. — fusorias L. Radnai havasok

(1700 m.) VIII. — íiispf'dor Wesm. Nagyenyed IX. —
Fanzo-i Wesm. Hold\'ilág VII : Balánbánj^a VII.

Colpognathus cidouilor Gr.w. Xagyenyed VII.

Grypturus argiolas Grav. Nagyenyed VII ; Széplak (Szolnok-Doboka

vm.) Vlll.

Cryptus tarsoleacufí Gr.w. Nagyeiiyed VI. — vidualorius Grav. Nagy-

enyed IV—VI.

Mesoleptus igplian Fol'rcr. (Jláhlapád V.

Colpotricliía affíis Voll. Nagyenyed IX.

Metopius MoíJíjgus Foerst. Crkvenioe VI. — fusdpennis Wesm. Nagy-

enyed V.

Ophion luteus L. Nagyenyed IV. — parvidm Krchb. Nagyenyed VI.

— rtpcnliiíus Hlmgr. Nagyenyed VI.

Paniscus tesfacens Grav. Budafok VII.

Campopjlex hurculeníus Hlmgr. Nagyenyed IV. — nitidulator Hlmgr,

Nagyenyed IV ; Oláhlapád V.

Cremastus bellicosus Grav. Nagyenyed VII. —puugens Grav. Nagyenyed.

Baiiclius falcator F. Nagyenyed VIII ; Bedell VII ; Csorba VIII. —
pirlKs F. Topánfalva IV. — similís Krchb.. Oláhlapád IV,-
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Exeiasies fornicaior F. Igenpataka VII.

Ghjptomorpha inscripior Nees Nagyenyed A'III.

Perilhous divinator Rossi Nag^^enj^ed VI—YII. — varius Grav. Nagy-

enyed VI.

Lissonoia hellator Graa\ Magas-Tátra VIII. — conflagrata Grav. Nagy-

enyed Xí. — parallela Grav. Széphalom (Abauj-Torna

vm.) VIII.

Pimpla examinator F. Nagyenyed VI. — instigalor L. Nagyenyed VI.

— inflaia Grav. Nagyenj^ed VI ; Vízakna VI. — inquisitor

Scop. Verespatak VIII ; Balánbánya VII ; Pécs VI. —
• investigaior L. Nagj^enyed VI. — rufata Grav. Nagyenyed

VI ; Bolya VII. — illecebraior Gr. Crkvenice A"I.

Theronia fiavicans F. Nagyenyed VI ; Crkvenice VI.

Ephialtes carbonarius Christ. Nagyenyed V, VII ; N^^árádszereda V
;

Balánbánya VII.

Mhyssa persuasoria Grav. Nagyenj'-ed III, A'II ; Plitviee VII.

Acoenites saltans Grav. Csepel VI. — dnhítator Panz. Nagyenyed IV.

Perosis annulaia Brischke Nagyenyed VI.

Xorides nitens Grav. Nagyenyed V.

Alomya quator L. Radnai havasok (1400 m.) VIII.

Amicroplus callaris Spin. Nagyenyed VII— VIII.

Braconidae.

Vipio nominaior F. Csepel VI.

Pseudovipio inscriptor Nees Tövis VII.

Iphimdax imposior Scop. Nag3^en3^ed V ; Fiume VII. — maclator Germ.

var. piciiis Kav. Nagyenj^ed VI.

JBracon biparíüus Wm. Budapest IX. — tornalor Marsh. Budapest V.

— alutaceus Szépl. Kispest VIII. — carinatus Szépl. Kis-

pest -VIII. — rufipedator Szépl. Solymár VIII. — ohscuri-

cornis Szépl. Széj^halom VIII. — minutaior Nees Budaörs

IX. — fidvipes Nees Nagyenyed V. VII— VIII. — dichro-

mus Wesm. Kassa VIII. — variator Nees Széphalom

(Abaúj vm.) VIII ; Csepel VII. — coUinus Szépl. Nagy-

enyed VIII ; Széphalom VIII.

Spatliius exarator L. Oláhlapád III, IX ; Széj^halom VIII.

Dorycies leucogaster Nees Nagyenyed VI, VII.

Chremyliis ntbiginosus Nees Budapest IX.

Rogas reücidator Nees Vorösvár VIII. — var. nobilis Cürt. Debreczen

VIII. — dimidiatus Spin. Oláhlapád III. — circumscriptus

Nees Nagj^enyed IV, VIII. — vittiger Wesm. Nagyenyed

VIII. -- gasierator Jur. Oláhlapád VII.
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Chelonus inaniins L. Xa^venyed VIII. — carhonator ]\L^rsh. Nao-v-

enyecl VIII. — ohscurator HS. Csepel VII.

Micropliiis varipes Rüthe vSzéphalom VIÍI. — var. 2. Budapest IX.

Microgasier iibialis Xees Xagyem-ed IX.

Agatliis nigra X^'ees X'agyenyed VIII. — iibialis X'^ees X^agyenyed VIII.

Cremnops desertor Latr. X^'agyenyed VII—VIII: BoksánbányaVII—A'III.

Disophrys inculcator L. Xagyenyed VIII ; Boksánbánya IX.

Jlicrodus calculator F. Nagyenyed IX.

Meteorus clirysopMlialmus X^ees X'agyenj^ed VII. — pulcJiricornis Wesm.
X'agyenyed VIII. — laeviventris A\'sm. var. medianus Ruthe.

Xagyenj^ed VIII.

Eiibadizon exteusor Nees Oláhlapád IV.

Diospilus oleraceus Halid. Xagyenyed VI.

Zele testaceator Ctjrt. Xagyenj'ed VIII.

AiJianacolus signaius Nees Xagyenyed VI. IX.

Amicroplus coliaris Spin-. Xagyenyed VÍII.

Proctotrupidae.

Froctotrupes hyevipennis Xees Xagyenyed.

Chálcididae.

Leucospis dorsigera F. Bok&ánbánya VII—vm.
Chalcis femorata F. Xagyenyed IX.

Chrysididae.

Cleptes pullipes Lep. Miriszló A'II.

Ellampns scutellaris Paxz. Xagyenyed A'II ; X'jármez VII : Cse-

pel VII. — bidens Först. X'agyenyed VI. — coeru-

lens Dahlb. Xagyenyed IX : Tusnád VII. — aura-

ius L. X^agyenyed VI, IX ; Remete (Alsó-Fehér vm.)

;

Crkveiiica VI. — var. rirescens Mocs. X^agyenyed IX;

X^yírmez IX: Vízakna VI: Budapest VI—VII. — var,

maculatus Mocs. X^agyenyed III. — a&mis F. X'agyenyed

Vin—IX. — pusilhis F. Xagyenyed V, VIII—IX ;
Asz-

alnia VIII.

Holopijga amoemda Dhlb. Xagyenyed A' ; Igenpataka A'II : Kászon-

újfalu Xll. — curvata FOrst. X^agyenyed A'II : Balánbánya

A'II. — gloriosa F. X'agyenyed Y \ Kispest V. — fervida

F. Tövis A'II. — coriacea Dhlb. Boksánbánya. — rosecc

Rossi Hadrév A'II.

Hedíjclinim Gerstaeckeri Chevr. Boksánbánya. — nobile Scop. Xagy-

enyed YIJI : Széplak (Szolnok-Doboka vm.) A^II. — ru-

tilaiis Dahlb. X>gyenyed A'II ; Kászonújfalu A^II.
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Doboka vm.) VIII. — x>'^^s'Hlom Ab. Crkvenioa VI. —
dicliroa Dahlb. Miriszló VII. — cnprea Rossi Hadrév VII.

— cyanea L. Csíkszentmárton VIII. — nitidula F. Nagy-
enjí^ed V ; Zengg- VII. — fiilgida L. Nag'j^enj'-ed VII. —
scuiellaris F. Tövis VII. —- Chevrieri Mocs. Remete (Alsó-

Fehér vm.) VII ; Holdvilág VI. — ignita L. Xag3''enyed

IV—XI ; Marosszentkirály VII ; Miriszló VII ; Abrndbánya
VII ; Mnndra VI ; Benedek VIII ; Székelyndvarhely VIII

;

Radnai havasok (1400 m.) VIII. — var. nílüiveniris Ab.

Széplak (Szolnok- Doboka vm.) VIII.

Formicidae.

láyrmecina Latreülei Curt. Nagyenyed VIII— IX ; Miriszló A^III

;

Radnai havasok (800 m.) VIII.

Solenopsis fugax Latr. Nagyenyed IX; Magyarbagó IX.

Messor barharus L. var. nigra Er. Zeng-g VII.

Aphaenogaster structor Latr, Nagyenyed IV—V; Oláhlajjád IV.

Myrmica laevinodis Nyl. Nagyenj^ed IX ; Csombord VIII ; Magyar-

bagó VIII; Detunáta VIII. — lohicornis Xyl. Radnai ha-

vas (1300—1400 m.) VIII. — rtibida Latr. Pareng-havas

(1000—1600 m.) VIII—IX. — ruginodis Nyl. Nagyenyed
VIII ; Topánfalva IX ; Radnai havasok (1300 m.) VIII. —
rugtdosa-scahrinodis Remete (Alsó-Fehér vm.) IX.

Teiramorium caespitum L. Nagyenj^ed VI—IX ; Igenj^ataka VII ; Torda

VI ; Kászonújfalu VII.

Doliclioderus guadripunctatiis L. Nagyen3''ed V.

Prenolepis imparis Say var. nitens Mayr. Nagyenyed XI.

Plagiolepis pyginaea Latr. Nagj^enyed A"I.

.Lasiiis alienus Först. Nagyenyed IV, VII, IX ; Igenpataka VII
;

Gyulafehérvár VII ; Dévény IV ; Tusnád VII. — alieiio-

niger For. Nagyenyed Yll^ IX ; Miriszló VIII—IX
;

Alarosszentkirály VI; Radnai havasok (1100 m.) VII. —
affinis ScHCK. Nagyenyed VII. — flavus F. Nagyenyed
III—IV, VII; Gyulafehérvár VII; Kászonújfalu VII. —
fidiginosus Latr. Nagj^enj^ed V—IX ; Oláhlapád III. —
niger L. Nagyenyed IX ; Igenpataka VII ; Topánfalva

VIII ; Bedell VII ; Kászonújfalu VII ; Tusnád VII.

.Formica cinerea Mayr. Topánfalva IX. — fnsca L. Detunáta VIII
;

Hargita VIII ; Kászonújfalu VII ; l^adnai havasok (1400

m.) VII. — gagaies Latr. Pareng-havas (1600 m.) VIII. —
mfibarbis F. Nagyenyed VII ; Oláhlapád V ; Igenpataka

VII ; Remete (Alsó-Fehér vm.) ; G^^ulafehérvár A"II ; Torda
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Vin : Topánfalva Alii ; Kunk X : Hargita YIII : Kászoii-

újfalu Yll : Radiiai havasok (1600 m.) VII ; Crk%'enica

VI. — sangninea Latr. Baláiibáuya YU. — iruncicola Xyl.
Torja Xll

; Tusnád VII ; Pareng-havas (1700 m.) VIII.

Pohjergus rufescens Latr. Magvarbagó VIII ; Tusnád VII.

Mynnecorystiis viaticus F. var. orientális For. Mészk (Torda-Aranyos
vm.) X.

icimjjonoius aethio2)s Latr. ^liríszló IX. '— lierculeanus L. Igenpataka
VII • Detunáta VIII ; Topánfalva V ; Ptadnai havasok

(1100 m.) Vn : Xéma (Szohiok-Doboka vm.) VIH ; Sel-

meczbám'a VI. — herculeano-hjf/nijyerdus For. Oláhlapád

IV : Topánfalva IV : Raduai havasok (1000 m.) ; Csobánka
VI. — marginaius Latr. Xagyenyed III. V—VI. — laterális

Oliv. Xagyenyed IX. — ligniperdus Latr. Detunáta VIH

;

Gyilkos-tó vn. — pensglvanicus Deg. Oláhlapád IV" ; Mi-

riszló VII. — vagus F. Xagj'-enj'ed VII ; Igenpataka

;

Havasgyógy V : Remete (Alsó-Fehér rm.) IX : Szász-

keresztur VII.

Heterogyn iae.

Midilla calva Vill. Xagyenyed V—VI. IX ; Fugád VII : Toroczkó

VIII. — erytlirocepliala Latr. Xagyenyed IV—V : Magyar-

bag'ó Alii. — europaea L. Vizakna VII ; Bolya VII. —
marginata Baer Radnai havasok (1400 m.) VII. — maura

L. Zengg VII. — montana Panz. Xagyenyed V ; Zengg
VII. — rufij^es F. Xagyenyed VII ; Tövis VII : Rmik VÜI

;

Párkány A'III ; Crk^^euica VI.— viduata Páll. Crkvenica Yl.

Myrmosa mdanocephala F. Xagyenyed VII—VIH : Igenpataka VII;

Remete (Alsó-Fehér vm.) VII ; Holdvilág VII : Széphalom

(Abauj-Toriia vm.) VHI ; Boksánbánya VII ; Balánbánya

VII ; Kispest \1 : Szászkeresztur VII.

Metlioca iclineumonoidés Latr. Xagyenyed IV : Torda IV.

Pristocera depressa F. Oláhlapád IV—V ; Aliriszló IV.

Scolia flavifrons F. var. haemorrhoidalis F. Xagyenyed V, VII ; Petro-

zsény V ; Boksánbám^a VIH ; Jablanicza VI ; Zengg VII.

— JúHa ScHRXK. Xéma (Szolnok-Doboka vm.) VIII ; Ivis-

pest A'HI : Fiume YH : Zengg VII. — qiiadrijnmctata F,

Xagyenyed VII : Miriszló YIL : Tö\ás YU : Yizakna. VE

;

Fugád YU ; Holdvilág A'II : Boksánbáuya YU : Spalato

VI : Zengg Yll.

Elis sexmaculata F. Soroksár YIU.

Tipliia fuloipennis Sm. Xagyenyed A' : Crla^enica A"I. — minuta A^drl.

Xag-venved M. — vwrio F. Xagvenved lA'

—

Yl ;
Oláh-
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lapácl IV ; Igenpataka IV, VII ; Vízakna VI ; Marosújvár

III ; Székelykocsárcl VII ; Kispest VI. — riificornis Schck.

Igenpataka VII. — rugósa Tourn. Vízakna VI ; Nagy-
baczon VII. — semipolita Tourn. Nagyenyed VIII ; Víz- '

akna VII ; Tövis VII ; Kis-Ludas VII ; Radnaí havasok

(800 m.) VIII ; Senjsko Bílo VII ; Széphalom (Aljauj-

Torna vm.) VIII.

Sapyga quinguepunctata F. Nagyenyed VII.

JPoinpilidae.

Ceropales maculatus F. Néma (Szohiok-Doboka vm.) VIII.

PompiUus cellularis Dhlb. Igenpataka VII ; Kispest V. — cTudyhealas

ScHDTE. Igenpataka VI. — fumipennis Zett. Runk X. —
Magreitü Kohl Nagyenyed V, IX; Radnaí havasok (1400

m.) VI ; Nagy-Baczon VII. — nígerrimns Scop. Nagy-

enyed VI ; Csombord V ; Nagy-Baczon VII. — phmibeus

F. Kispest V. — quadrispinosus Kohl Crkvenica VI. —
rufi.pes L. Crkvenica VI. — viaiicus L. Nag3'enyed IV—
VIII ; Oláhlapád IV ; Alamor VI ; Tojoánfalva.

Calicuryus fasciatellus Spin. Csepel VII ; Léva VIII.

Salius exaliai'us F. Njárniez IX ; Zengg VII. — fusrus F. Nagyenyed
IV—VI ; Oláhlapád IV—V ; Topánfalva VIII. — versicolor

Scop. Nagyenyed IV—V ; Remete (Alsó-Fehér vm.) VI
;

Míríszló VII ; Tövis VII ; Fiigad VII. — var. Fahricü

Vdrl. Nagyenyed VII ; Vízakna VII ; Széplak (Szolnok-

Doboka vm.) VIII. — Sclienckii Kohl A^izakna VII ; Hold-

világ VII.

Pseudagenia carbonaria Scop. Nagyenyed VI, VIII.

Trypoocylon figulus L. Nagyenyed VIII ; Míríszló VII ; Verespatak:

VIII ; Topánfalva V. — altenualum Sm. Nagyenyed VIII.

— claviceriim Lep. Nagyenyed VI—VII ; Vízakna VI
;

Radnaí havasok (700 m.) VIII ; Vilmjí-e VII.

Larra anaihema Rossi Nagyen3'ed VII.

Tacliytes europaeus Kohl Tövis VII.

Tacliyspliex pectinipes L. Igenpataka VII ; Torda VIII ; Ból^^a VII.

Dinelus pictus F. Bótya VII.

Astata hoops Sohrnk. Nagyenj^ed VIII ; Igenpataka VIII ; Balánbánya

VII ; Radnaí havasok (800 m.) VIII. — minor Kohl Nagy-

oklos VIII. — iricolor Vdrl. Csepel VII.

Mimesa equeslris F. Radnaí havasok (800 és 1400 m.) VII—VIII.

Psen airatus Pz. Nagyenyed VII ; Míríszló VII—VIII ; Hadrév VII ;.

Crkvenica VI.

Fempliredon lugubris IjAtr. Nagyenyed V ; Pareng-havas (1000 m.)
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IX. — unkolor F. Xagjeuyed III, Vil, IX; Tírds VII;
Miiüszló YIII; Hadrév VIT. — Sclrc.cknrdi ]\Ior. Xaoy-
enyed IX ; Topájifalva VIII.

Sclielipron destiUaiorium III. Xagyeuved VIII : Xovi VI ; Plitvicza

VII. — omissum Kohl Xovi VI. — iubifex Latr. Spalato VI.

Spliex occiianicus Lep. Xagyenyed VIII.

Ammopliila Heydeni Dhlb. Xagyenyed VI; Vizakua VI. — sabulosa

L. IgeuiDataka VI ; Remete (Alsó-fehér vm. ) VII. — Xyír-

mez IX ; Balánbánya VII ; Kászonújfalu VII : Tusnád
VII; Pareug-havas (1000-1200 m.) VIII -IX; Csepel VI.

liirsuta Scop. Xagyem'ed VIII; Balánbánya VII ; Pareng'-

havas (1900 m.) VIII

Ph.Uanthiis triangulum F. Xagyenyed IX; Xyírmez IX; Xagyoklos
Vni ; Hadrév vS ; Rmik VIII ; Hold^-ilág VII ; Széplak

( Szoluok-Doboka vm.) A'III ; Budaörs VII. — coronatus

F. Holdvilág VII. — rennstus Rossi Fagad VII.

Cerceris rybiensis L. Ruiik VIII. — cmarginata Pz. Xagyenyed VIII
;

Fng'ad VII ; Xyínnez IX ; Xag.5''oklos VIII. — hupresücida

DuF. Torda VIII. — arenaria L. Xagyenyed VIII ; Radnai

havasok (800 m. ) VIII ; Csepel VII ; Plitvica VII ; Senjsko

bilo VII ; Crk\'eniea VI. — rubida Jur. Xagyenyed VII

;

Hadrév VII. — quadrifasciata Pz. Gyilkos-tó VII ; Crk^^e-

nica VI. — Ferreri Vdrl. ^^liriszló VII. — lahiata F.

Xagyenyed VIII : Remete (Alsó-Fehér vm.) VII ; Hold-

^-ilág VII ; Szászkeresztur VII. — iuberculata \ill. Torda

VIIL

Oxijbelus aniglumis L. Budaörs VII.

Xtjsson spinosus Forst. Marosgombás V.

Alyson fuscataü Pz. Xagyenyed IX.

MeUinus sabulosus F. Xagyoklos VIII ; Topánfalva VIII.

Goryies campestris L Xagyenyed V ; Radnai havasok (1100 m.
)
VII:

— mysiaceus L. Oláhlapád \. — dissectus Pz. Xagyenyed

VII.— quinquecinchis F. Igenpataka VII ;
Fugád VII;

Gyilkos-tó VII; Bolya VII.

Stizus tridens F. Xagyenyed VII. — liungarims Friv. Csepel VII.

Bembex integra Pz. Budaörs VII.

Cabro brevis Vdrl. Xagyenyed VIII—IX ;
CTyulafehérvár VIII;

Gyilkos-tó VII ; Budaörs VII. — Panzeri Vdrl. Igen-

pataka VII ; Holdvilág VII. — albilabris F. Bndaörs VII.

— leucostoma L. X.}^'mez IX. — Wesmaelí Vdrl. Xagy-

enyed IX: Bolya VII. — quudrimaculatus F. Miriszló VHI.
—'

sen-ipes Panz. Xagyenyed VII. — cribrarius L. Xagy-

enyed VIII : Igenpataka VII ; Havasgyógy VII
;
Gyilkos-tó
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VII ; Gyergyótölgyes VII. — dives Lep. Nagyenyed VIII.

— vagus L. Nagj^enyed IX ; Gyilkos-tó VII. — chryso-

stomus Lep. Gyilkos-tó VII. — sexcinctus F. Vihnye VII.

— cavifrons Thoms. Xagyenyed VI. — quaclrícindias F.

Nagyenyed VII. — dypeatas L. Xagyenyed VIII; Remete
(Alsó-Fehér vm.) VII; Torda VIII ; Széplak (Szolnok-

Doboka vm.) VIII.

Vespidae.

Discoelius zonalis Panz. Bolya VI.

Eumenes coardata L. Tövis VII ; Torda VII ; Gyergyótölgyes VII :

Plitvica VII. — pomiformis F. Igenpataka VIII; Xyír-

mez IX ; Torda VIII ; Rinik VIII ; Xagyoklos VIII

;

Xéma (Szolnok-Doboka vm.) VIII. — mediterranea Krchb.

Crk^'enica VI.

Odynerus allohrogus Sauss. Tusnád VII. — cuUosus Thoms. Xagyenyed
IX. — Clievrierianus Sauss. Xagyenyed \ .

— crassicornis

Pz. Xagyenj-ed A'I

—

VII ; Gyilkos-tó VII. — jucundus

Mocs. Ditró VII. — melanoceplialus Gmel. Xagyenyed
VIII. X ; ]\Iarosg'ombás V ; Gyergyótölgyes VII ; Crla-e-

nica VI. — parieium L. Xagyenyed V ; Alamor VI
;

Vihm'e VII ; Fiume VII. — renifonnis Gmel. Xagyenyed
VII; Torja VII; Zengg^VII. — sinuntKsF. Xagyem^ed IX.

Polisfes gallicus L. Xagyenyed IX : Miriszló VII ; Vizakna VII.

Yespa crabro L. Xagyenyed IX ; Remete (Alsó-Fehér vm.) VII
;

Magyarbagó VIII ; Vizakna VI ; Igenpataka VII ; Ha^'as-

gyógy V ; Dunaszentpál IX: Csobánka VIII. — germanica

F. Xagyenyed V. X ; Xyirmez IX ; Topánfalva VEI

—

IX
;

Pareng-havas (1900 m. ) A'III : Xagybaczon A'II : Xéma
(Szolnok-Doboka vm.) VIII : Stomfa IV. — média Retz.

Kol^íaeh VIII : Crkvenica VI. — sylvesiris Scop. Xagy-

enyed VIII ; Tövis VII ; Igenj^ataka VI : Runlí VIII

;

Bolya VII ; Balánbánya VII : Radnai havasok (800—1700

m.j VIII ; Pareng-havas (1900 m.) VIII. — vulgáris L.

Xagyenyed \, VIII ; Xyirmez IX ; Igenpataka X ; De-

tunáta VIII ; Topánfalva VIII : Xagyoklos VIII ; Torja

VII; Senjsko bilo VII.

Apidae.

Bomhus agroriim F. Xagyenyed V ; Igenpataka VIII, X ; Székely-

kocsárd IV ; Torja VII ; Xéma VIII ; Pareng-havas (1000

m.) IX. — Jiortorum L. Xagyenyed VII ; Oláhlapád VII
;

Czelna IV ; Detunáta VIII ; Havasgyógy VI ; Igenpataka
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VI
; Nagyoklos VIII ; Topánfalva VIII ; Hargita VIII

;

Radnai havas (1300 m.) VII. — var. argillaceus Scop.

Xagyenyed IV—V ; Marosújvár VIII ; Oláhlapád IV
;

Remete (Alsó-Fehér vm.) VII ; Topánfalva IV ; Bedell
A'II. — pratorum L. Torja VII ; Néma (Szolnok-Doboka

vm.) VIII ; Plitvica VII ; Senjsko bilo VII. — Derhamelliis

K. Xag-yenyed V—\1 ; Baláiibánj^a VII ; Pareng-havas

(1000-1900 m.) vm—IX. — liypnorum L. Torja VII. —
süvarum L. Xagyenyed IV—VII ; Torda VIII. — arenicola

Thoms. Havasgyógy VII ; Széj)halom (Abauj-Torna vm.)

VIII. — pomorum Pz. Oláhiapád IV. — lapidariiis L.

Xagyenj^ed V—VI ; Tövis VII ; Xyírmez IX ; Detunáta

VIII ; Torda VIII ; Runk X ; Szászkeresztar VII ; Gj'ilkos-

tó VII ; Topánfalva VI. — confusus Schck. Xagyenyed V
;

Magyarbagó IX ; Gyulafehérvár VIII ; Torda VIII ; Senjsko

bilo VII. — ierrestris L. Xag-yenyed V ; Igenpataka VI
;

Miriszló IV ; Xyírmez IX ; Runk VIII ; Xagybaczon VII
;

Balánbánya VII; Radnai havasok (1300-1400 m.) VII;

Pareng-havas (1000 m.) IX. — var. autumnalis F. Xagy-

enyed IX ; Kászon VIII ; Radnai havasok (2200 m.) VII :

Csobánka VIII ; Vihnye VII ; Senjsko bilo VII. — var.

cryptarum F. Oláhlapád IV ; Csobánka VIII. — var. liico-

rum L. Xagj'-enyed VIII ; Igenpataka VII ; Runk VII :

Topánfalva VIII. — variábilis Schmied. Xagyenyed V
;

Xagyoklos VII. — var. irisiis Seidl. Vizakna VI. — var.

notomelas Schmied. Xagyoklos VIII.

Podaliriiis garndus Rossi Xagyenyed. — magnilahris Mok. Miriszló

VII. — himaculatus Pz. Xyírmez IX. — pubescens Lep.

Vizakna VII. — crinipes Sm. Xagyenyed IV. — acervoriim

L. Xagyenyed III, V ; Czehia IV ; Oláhlapád IV ;
Topán-

falva V ; Székelykocsárd IV ; Hadrév VII. — furcaius

Pz. Igenpataka VIII.

Eucera Mngarica Friese Budaörs VII. — iricincla Er. Fagad VII. —
armeniaca Mor. Vizakna VI ; Oláhlapád VII. — nana Mor.

Oláhlapád VII. — scabiosae :^Iocs. Xagyenyed VIII. —
malvae Rossi Miriszló VE. — longicornis L. Xagyenyed

IV, VII; Marosgombás V. — clifficilis Pz. Xagyenyed V.

— iniernipta Baer Xagyenyed IV, VI. — caspica Mor.

var. Pérezi Mocs. Xagyenyed A' ; Balánbánya VII ;
Crkve-

nica VI. — seminucla Brllé. Xagyenyed IV. — cinerea

Scop. Xagyenyed IV, A'I ; Fugád VII. - clirysopyga Pér.

Xagyenyed VI ; Alvincz VII.

Xylocopa violacea Poda Xagyenyed V, VII, VIII ;
Remete (Alsó-Fehér
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vm.) YII : Spalato VI. — vahja Gerst. Nagj^enyed VI ;

Oláhlapád IV: Növi Ví.

Sysirojíha cnrvicomis Scop. Nagyeuyed VI—VII : ]\Iiriszló VII

—

VIII :

Széplak (Szohiok-Doboka vm.) VIIT. — planidens Gir.

Nagyeuyed ^TI.

Meliíta melanura Nyl. Nagyeuyed A'III. — leporina Pz. Nyírmezrj IX
;

Nagybaczon ^11 ; Kászonújí'alii VII.

Panurgus calcaratus Scop. Nagyeuyed VI—VIII : Runk VII ; Raduai

havasok (1500 m. i VIII : Senjsko bilo VII.

Camptúpeum p-ontale F. Nagyoklos VII.

Eliophifes quinquespinosus Spix. Nagyoklos A'II. — canus Ev. Nagy-
euyed VIII: Topánfalva Y. — Hartmanni Friese ]\Iiriszló

VII.

Halictoides denhveníris Nyl. Raduai havasok (1000—1400 m.) A'II—VIII:

Dobsiua Vni.

Colletes jjicistigma Thoms. Nagyeuyed VIII. — Davesianus K. Miriszló

vni.

Anthrena fumijjennis Schmdkx. Havasgyógy VI. — ilioracica F. Oláh-

' lapád IV : Igeupataka Vm ; Széplak (Szoliiok-Doboka

vm.) vm : Csepel VII. — nitida Fourcr. Nagyeuyed V. —
oviiia Klg. Nagyeuyed V : Nagyoklos VIII. — albicans

MüLL. Nagyeuyed IV. — ühialis K. Nagyeuyed V : Oláh-

lapád IV. — iaraxaci Gir. Nagyeuyed JX. — symphyti

ScmuED. Xag.yeuyed V
; ^^larosgombás V. — Gwynana K.

Nagyeuyed III—IV : Dévéuy IV. — variáns K. Nagy-
euyed IV—V ; láhlapád IV. — hucepUala Steph. Nagy-
euyed V. vm. — xmrvala K. Vihuye Ali. — nünutula K.

Nagyeuyed V. — nana K. Nagj'euj^ed A', VII
; IgeujDataka

Vlf : Olálilapád IV : Nagyoklos Vm ; Hadré^- Vn. —
ventralis I^rn. Nagyeuyed III. — marginaia F. Nagyeuyed
vm ; Nagyoklos VIII. — austríaca Pz. Igeupataka Vm.
Haitorfiana K. A'izakua VII : Baláubánya VII. — exiriata

K. Nagyeuyed IV—V ; Fagad VII ; Nagyoklos XHI ;

Csepel VII; Garainberzeucze \I — ftavipes Pz. Nagy-
euyed V

; Miriszló VII : Oláhlapád IV : Vizakna VI :

Baláubánya VII. — chrysopjyga Schck. Baláubám^a VII. —
xanihara Nyl. Marosgonibás V. — convexiuscula K. Nagy-
euyed V : Oláhlapád IV. — dentiadata K. Nagyeuyed
vm. — conibinata Christ. Nagyeuyed V. VIII. — lucens

Lmh. Tövis VII.

HaJicius albipes F. var. affinis Schck. Nagyeuyed VIII. — calceaius

Scop. Nagyeuyed Vm, IX ; Aliriszló IV. VIII : Nyírmez
IX ; Ruuk X ; Igeupataka VII ; Nagj^oklos VIII ; Torja
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VII ; Csíkszentmártoii VIII ; Gyilkos-tó VII ; Radnai ha-

vasok (1400 m.) A^II—VIII: Crkvenica VI; Senjsko bilo

VII. — cephalicus Mor. Igenpataka VII. — fasciatellus

ScHCK. Xagyenyed VII. — interruxjtus Pz. Nagyenyed
VI—VIII ; Igenpataka A"II ; Xagybaczon VII. — laevis K.

Xagyenyed IX ; Radnai havasok (800 m.) VIII. — laevi-

galus K. Radnai havasok (1000—1300 m.) VII-VIII. —
leucozonhis Schrxk. Torda VIII. — longulus Sm. Nagy-

enyed A'III ; Oláhlapád IV. — maculatus Sm. Xagyenyed

IX ; Xagyoklos VII ; Torda VIII ; Hadrév VII. — mala-

churiis K. Xagyenyed V, VII ; Remete (Alsó-Fehér vm.)

;

Igenpataka VII ; Magyarbagó IX ; Oláhlapád IV ; Senjsko

bilo IX. — major Nyl. Igenpataka VI. — marginatus

Brllé. Oláhlapád IV. — morhülosuft Kriechb. Vizakna

VIII ; Topánfalva VIII. — morio F. X'agyenyed VIII
;

Igenj^ataka VII ; Oláhlapád IV. — mucoreus Ev. Xagy-

enyed VII : Vizakna VIII ; Radnai havasok (1000 m.)

VIII. — nüidus ScHCK. Verespatak VIII. — poliius Schck.

Oláhlapád VIII. — punciatissihnus Schck. X'agyenyed IV. •

— quadricincitis F. Zengg VII. — quadrinotaius K. Mi-

riszló VII. — rubicundus Christ. Remete (Alsó-Fehér vm.)

VII ; Vizakna VIII ; Holdvilág VII. — sexdnctiis F. Zengg

VII. — sexnotatus K. Xagyenyed V ;
Vizakna VI ; X'agy-

oklos VII. — Smeathmanellus K. Zengg VII. — subfascia-

ius Imh. var. vulpimis X"yl. Igenpataka IV ; Senjsko bilo

VII. — ielrazonius Klg. Xagyenyed V—VIII ;
Topánfalva

V ; Garamberzencze VI ; Crkvenica VI. — iumidorum L.

Xagyenyed IX ; Torda VIII ; Kászonújfalu VII ; Pareng-

havas (1000 m.) IX; Széphalom (Abanj-Torna vm.) VIII.

— vulpinus Xyl. Torda VIII. — xanihopus K. Xagyenyed

IV. — zonuhis Sm. Xagyenyed V, IX; Igenpataka VII;

Nagyoklos VIII.

Eriades truncornm L. Xagyenyed VII; Igenpataka VII; Miriszló

VII—VIII. — crennlatns Xyl. Xagyoklos VII ;
Rnnk VIII

;

Zengg VIII. — campannlarum K. Crkvenica VI.

Osmia rufa L. Xagyenyed IV—VI ; Miriszló V
;
Abrudbánya IV. —

cornuta Latr. Fóth IV. ~ coendescens L. Xagyenyed

lY—Y, VIII. — melanogasira Spin. Hadrév VII. — fidvi-

ventris Pz. Igenpataka IV, VII ; Topánfalva VIII. — Pan-

zeri Mor. Xagyenyed V, VI ; Miriszló VIII. — Lepeletieri

Pérez. Miriszló VIII. — Spinolae Schck. Topánfalva VIII.

— aurulenta Pz. Xagyenyed IV—V ; Zengg VII. —-
hicolor

ScHRNK. Xagyenyed IH. — dalmatiea Mor. Xénia (Szolnok-
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Doboka vni.) VIII. — bidealata Mor. Nagyenyed VI;
Yizakna YII.

Lithurgus fascipennis Lep. Xéma (Özolnok-Doboka vm.) YIII. —
clirysurus Fonsc. Xagyoklos YIII.

Megachile lagopoda L. Fiume YII. — maritima K. Nagyenyed VI
;

Balánbánya YII. — Wülughbiella K. Szászkeresztur VII.

— pilicrus ]SIoR. Igenpataka YIII ; Zengg VII. — ericeto-

rum Lep. Xagj'eiwed \1 : Igen]3ataka YIII ; Remete (Alsó-

Fehér vm.) YII ; Yizakna YII. — melanopyga Costa Xagy-
enyed YIII. — centuncularis L. X'yírmez IX ; Xagyoklos

YIII. — versicolor Sm. Xag,yenyed \1. — oclosignata Xyl.

Xyírmez IX.

Chalcidoma mararia F. var. nestorea Brl. Fiume A'II ; X'ovi YI

;

Crkveiiica YI.

Trachusa serraiulae Pz. Plitvica YII.

Anthidium cingiilatum Latr. Fiume A'II. — manicatum L. Xagyeiiyed

vi, IX ; Remete (Alsó-Fehér vm.) YII ; Torda YIII ; To-

roczkó VI ; Xéma A^III. — fíoreniinum F. CsejDel.

Prosopis hrevicornis Xyi>. Xagyenyed Wll. — communis Xyl. Xagy-
» enyed Y, IX ; Toj)áiifalva YIII. — dífformis Ev. Xagy-

enyed YIII ; Csíkszentmárton YIII. — kynlinata Sm. Runk
VIII. — nigrita F. Xagyenyed YIII. — sinuaia Schck.

X"agyenyed VII— VIII : Igenpataka VII. — styriaca Forst.

X'agyenyed YIII. — bipunctaia F. Magyarbagó IX. —
variegaia F. Tövis YII ; X3ármez IX ; Xagyoklos YIII.

Spjliecodes fiiscipennis Germ. Runk VIII. — gibbus L. X'agyenyed YI

;

Remete (Alsó-Fehér vm.) YII. — pilifrons Thoms. Maros-

gombás Y ; Miriszló YIII. — reticulaius Thoms. Topánfalva

YIII. — subquadi'ahts Sm. X^agj^enj^ed YIII : Remete (Alsó-

Fehér vm.) YII ; Alsóorbó YI ; X'agyoldos YIII ; Széplak

(Szohiok-Doboka vm.) YIII.

Psitliyrus Barbutellas K. Torda A^'III ; Radnai havasok (1500, 1900 m.)

VII—YIII. — veslalis Frcr. Topánfalva YI ; Torja YII

;

Tusnád YII ; Pareng-havas (1000, 1900 m.) YIII—IX.
Melecta armata Pz. X^agyenyed IV—Y ; Oláhlapád lY. — luctiiosa

Scop. Gyulafehérvár VI ; Runk YII.

Crocisa scutellaris F. Miriszló YII.— ramosa Lep. Miriszló YII. ^
truncata Pér. Jvemete (Alsó-Fehér vm.) VII.

Epeolus irislis Sm. Xagyenyed VII.

Nomada flavomaculata Luc. Xagyenyed lY, YI. — succincta Pz. X'^agy-

enyed VI. — fucaia Pz. Xagyenyed lY—Y, YIII ; Yizakna

VI ; Oláhlapád IV. — jacobeae Pz. X'agyenyed YIII ; Runk
YIII. — sexfasciata Pz. X^'agyenyed Y. — verna Schmdk.
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;

Topánfalva IV. — oehrosioma K. Radnai havasok (1400

m.) VIII. — rhenuua Mor. Nagyenyed V.

Biastes hrevicornis Pz. Nagyenyed VI ; Remete (Alsó-Fehér vm.)

Pasites maculatus Jur. Vízakna VI.

Coelioxys polycentris Foerst. Vízakna VI. — conoidea Illig. Nagy-
enyed V. — rufescens Lep. Nagyenyed VII ; Csíkszent-

márton VIII. — aurolimbaia Forst. Nagyenyed VI ; To-

roczkó VII : Zengg- VI.

Stelis pliaeopiera K. Nagyen^'^ed VII.

különfélék.

Személyi hirek. — F. évi május végével a Magyar Nemzeti

Múzeum állattani osztályának két régi buzgó tisztviselje, Mocsíry
Sándor kir. tanácsos és Kuthy Dezs igazgató-rök, nyugalomba

vonultak. K nyugalomba vonulás azonban csak a tényleges szolgálatra

vonatkozik, mert mindkettjük még továbbra is a rovarok tanulmá-

lyozásával fog foglalkozni és szakmájukat a múzeumban ép oly sze-

retettel mívelni, mint ezideig. Helyükbe a vallás- és közoktatásügyi

miniszter Dr. Szabó József, Dr. Szombathv Kálmán és Dk. Pongrácz

Sándor múzeumi gj^akornokokat nevezte ki fizetéstelen segédörökké.

A. Synanthedon fiaviventris Stgr. magyar honossága. —
A Rovartani Lapok 1913. évi XX. kötetének 11— 12. füzetében To-

MALA Nándor ismertette a fenti Aegerida-ííii életmódját és megállapí-

totta annak magyar honosságát. Ezen ezikkre kívánok jelen soraim-

mal reflektálni s az abban foglalt észleletek helyességét megersíteni.

A m. kir. állami Rovartani Állomás lepkegyüjteménj^ében, amint errl

t. tagtársunk személ3^esen is meggyzdött, szintén van két példány

S. flaviventris Stgr. A rajtuk található termhelyjelzés tanúsága sze-

rint Szabadkán gyjtött nj^árfából keltek ki intézetünkben még 1908

szeptember havában. Úgy a gazdanövény, mint a kikelés idpontja

egyezik az említett czikkben foglalt megállapításokkal. Az utóbbi

esetnek érdekessége elssorban az, hogy Szabadka s nem a czikkíró

által említett termhely, a két S. flaviventris Stgr. szülhazája. ICzek

alapján a S. flaviventris Stgr. magyar honossága minden kétséget

kizárólag bebizonyult. Kadocsa Gyula.

Két bagolypille érdekes megjelenésérl. — Folyó évi már-

czius hó 16-án egy trencséni kertész üvegházában az Agrotis pronuba

ab. innuha Tr. egy d j^éldányát fogtam, a melynek teljesen ép és

sértetlen volta az áttelelés lehetségét kizárva, arra mutat, hogy a

különben áttelel hernyó a szokatlan körülmények hatása alatt no-

vember hóban is vígan dézsmálta a kertész virágjait, míg csak telje-
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sen ki nem fejldött, hogy aztán bebábozódva, ebben a legtokélet.e-

se]3b nyugalmi állapotban húzza ki az üvegház enyhe telét s a legels

melegebb napsugarak kicsalják az imagót. mely ekként éppen V^ esz-

tendvel elzte meg kevésbbé szerencsés társait.

Itt kívánok megemlékezni a Pliisia gamma L. nevíi bagolypillé-

nek egy szintén érdekes megjelenésérl is. Az 1910. év november
13-ának verfénj^es hideg délutánján fogtam ugyanis a nevezett pille

egy frissen kelt példányát, a mely ekként megersíti azt a föltevést

(Rbbel : Schmetterlingbuch p. 281), hogy a lepke áttelel.

Dr. Pazsigzky Jexö.

Hermafrodita Satyrus Hermione L. — Az 1913. év júliusá-

nak közepén Isaszeghen több Saiyrus Hermione-t fogtam, me-

l^^elaiek feszítése alkalmával kitnt, hogy az egyik példány herma-

frodita. A le^ike baloldali fele határozottan a nstények, a jobboldah

/'"jí^^BBS
H^ '^fl^^H^^Hr
^^k .d^H^H^^^^^^HB

IfelÉriH^^nF
"^í^BM|H^H^

fw
pedig a hímek sajátságait mutatja. A hátsó szárnj^ak alsó oldalának

rajza is az illet ivarokénak felel meg. A bal elüls szárny hossza

37 nnn., a jobboldali-é 36 mm. A példányt g.yüjíemén3^emben helyez-

tem el. Ez az els hímns lepke, melyet 18 évi lejíkészésem alatt

fogtam. Ulbrich Ede.

Irodalom.

Trof. H. Rebel: Beschreibung einer neuen Tortricide. (Verh.

zool.-bot. Ges. Wien. LXIV, 1914, p. (58)— (61), fig. 5—6.)

A Paniene agiiotana nev új faj leírása. Ez a lepke Alsó-Ausztria

több pontjáról, Erdélybl (Nagyszeben) és Kelet-Ruméliából (Slivno)

került elé
;
galagonya bokrok körül repül. Szerz ezt a fajt eleinte

P. vernana^ majd Gr. iomiana és F. pineataiiíúc tartotta, de a mint

utóbb kiderült, ezek egyikével sem azonosítható. Csna.
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L. Oldenherg: Beitrag zur Kenntniss der europaischeii Dro-
sophiliden (Dipt.) — fArchív f. Xaturg. 80. Jahrg. Abt.

A.. 2. Heft. p. 1-42. 1014).

A Drosoi)hilidák — köznyelven musliczák — a ke^-éssé ismert

és nehezen meg-határozó legyek közé tartoznak. Szerz behatóan fog-

lalkozik ezikkében ezen család egyes nemeivel és fajaival és a tár-

gyalt nemeket a dolgozat végén meghatározó táblázatban is össze-

foglalja. Minket azért is érdekel ez a dolgozat, mert több magyar-
országi adatot is találunk benne és mert a szerzrj Herkulesfürdt a

legjobb termhelyek egyikének mondja.

Hazánkból egy új nemet : Mycodrosojjhila
{
poeciloc/astra Lw.

részére) és a következ két új fajt írja le: Chimornyza cundahila és

PJwrtica ruftiscens (valamennyi Herkulesfürdrl való). Magyarország-

ból még a következ érdekes és ritka fajokat emHti : Drosophila iri-

vittaia Stróbl. D. unimacidata Stróbl. D. histrio Schix. (? ]\Ieig.),

D. 7'ufífrons Lw , Leiicojjhengü maciihda Duf., PJwriica alhoguttata

Wahlbg., Pli variegata Fall.. Siegaiia Stroblí Mik, St. coleoptrala

Scop. (Herkulesí'ürd), Scapioviyza flava Meig. (Pöstyén. Zernest). Aula-

cogaskr leucopeza (Magyarország). Cyrtonoium amis Meig. (Pöstyén).^

Dr. K. K.

Társulati ügyek.

A „Magyar Entomologiai Társaság'' ülései.

Választmányi ülés 1913. december 29-én. — A Bíró La.jos

elnöklete alatt tartott választmányi ülés az 1914. évi januárius 17-én

tartandó közgylés elkészületeivel foglalkozott, megállapította annak

tárgysorozatát, valamint a tisztikar és választmány kiegészítésére

megállapította a közgylés elé terjesztend névjegyzéket. Titkár

jelenti, hogy alapszabályszeren bejelentette kilépését 4 tag. törölte-

tett 1 tag. Pénztáros jelentést tett a pénztárról és felhatalmazást kért

400 K érték értékpapiros vásárlására, amit a választmány megadott.

Közgylés 1914. januárius 17-én — Társaságunk 3. közgy-

lését íi ]Síagyar Xemzeti ^Múzeum igazgatósági tanácstermében tartotta.

Az ülést Bíró Lajos elnök, miután a határozatképességet megállapí-

totta, a jegyzkönyv hitelesítésére dalxokfalvi Bartha Viktor és

Tömösváry La.jos urakat felkérte és gróf Teleki Sándor kiment

levelét bemutatta, a következ beszéddel nyitotta meg

:

Tisztelt Közgylés ! A Magyar Entomologiai Társaság harmadik

közgylése hozott össze itt bennünket, a kik a természetrajz egyik

szép ágának vagyunk tudományból és kedvtelésbl raíveli és ked-

veli. Ifjú még Társaságunk, még gyermekkorát éh, még csak az

éleüiek örül. nem hívatkozhatik még nagy eredményekre, inkább
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csak aranyfényes remény csillogtatja vszemeink eltt a szép jövendt,

Társaságunk nagyra hívatott munkás korát. szinte ürömmel köszön-

töm Társaságunk megjelent tagjait, kik együttesen hivatvák alkotni

egy. ha nem is örök élet, de beláthatatlan idig él társas egységet,

melynek tagjai csak egyenként vannak alávetve a haladóságnak, de

mint az él test szervei, ug3^anaz marad, bár sejtjei új és más él
sejtekkel cseréldnek ki. ]\íagam is, egy talán nem sok id múltával

kicserélend sejt, e díszes helyrl Társaságunknak sok szép idt, öröm-

teljes és haszonnal töltend ifjúságot, munkás, érett kort kívánok

!

Lefolyt évünla^e visszatekintve, nincsen semmi okunk szomor-

kodni, de minden okunk van örülni azon, hog}^ Társaságunk egész-

ségesen fejldött és gyarapodott, metyrl következ tiszti jelentések

fognak részletesen beszámolni. E beszámolók maguk ismertetik leg-

jobban Táreaságunk életét és nekem, abból csak egyetlen pontot kell

különösen kiemelnem, mert félek, hogy pénztárosunk szerénységbl

nem fogja eléggé hangsúlyozni tevékenységébl azt, hogy ez év fo-

lyamán Társaságunknak 800 K alapítvánj-'t tett s melyet ez alkalom-

mal is van szerencsém megköszönni. Látogatott havi üléseinken sok

érdekes eladás és tanulságos bemutatással, élénk társaséletben örül-

tünk egymásnak, értesülést szereztünk egymásnak a gylések keretén

kívül lefolyt törekvéseirl, munkásságáról és terveirl, ösztönzést nyer-

tünk társainlv munkájáliól, lelkesedésbl lelkesedést, szorgalomból

szorgalmat nyertünk.

Társulatunk els elnökeinek ama bölcs intenczióit, hogy a fehér

asztalnál való társaságos életnek túlsúlyt adtak a zöld asztal felett, a

magam részérl is híven ápoltam, abban a megg3^zdésben, hogy

mostani viszonyaink között ez a leghelyesebb. líjú társaságunk tagjait

ez hozza közelebb lélekben egymáshoz : sok életrevaló ^gondolat,

eszme és tanulság találja meg a hangját, amely kötött formában né-

mán maradt volna. A szóbeli társasélet fontos kiegészít része a ma-

radandóbb munkát szolgáltató zöld asztalnak és az ezeket megörökít

folyóiratnak. í^utó élet, az igaz, de termékenyít hatású és munka-

kedvre ébreszt.

Társulatunk ifjú korát jellemzi és mutatja ebben az, hogy ez a

fehér asztali élet mindig élvezetes, kedélyes és örömteljes volt. Xem
került bele soha semmi zavaró hang, mondhatni túlságosan rendes

volt. ^Méltóztassék megbocsátani nekem, ha én hozok belé zavaró

hangot, annak a szerén}" vélemén3"emnek adva kifejezést, hogy ez

nem jól van így. Túlságosan nagy köztünk a rend. Rend van a te-

met kapuján bell, de kívül már nincs, mert ott élet van

!

Ne tessék megijedni, nem akarok arra izgatni, hogy most mind-
járt vesszünk össze. Eljön az magától is, mert el kell jönnie, elhozza

a természetes fejldés, elhozza az élet. Nem kell ahhoz nagy profé-
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tának lenni, liogy ezt megjövendöljem, mert természetszerleg' meg-
hozza azt Társaságunknak ifjú kora, y-dgy elbb, vagy utóbb.

Én csak azt kívánom, hogy a mikor elj majd a természetes

fejldésnek ez a mozzanata, társaságunk akkori vezeti ne ragasz-

kodjanak túlságosan ahhoz az elvhez, hogy .,minden jól van, a hogy
van-, mert sokan lesznek abban a hitben, mint magam is, hogy soha

sincs jól úgy, a hogy van, mindig jobban kellene lenni I A súrlódó

véleménj^ekben legyen meg mindig az ügynek szeretete, egymásnak
megbecsülése és — a mi a f — soha se tévesszék szem ell vitat-

kozásuk tárgyát.

Tisztelt Társaság ! Ha a jöv felé nézek, látok abban ennél

szebbet és vigasztalóbbat is, melyre most csak mint kegyes óhajtásra

gondolhatunk, de késbb valóságra kell válnia, hogy módja legyen

Társulatunlniak legközelebb megersített alapszabályaiban kifejezett

czélját megfelelen megvalósítani. E czél els pontját, a „rovartant

általában mívelni' szerény eszközeinkkel megvalósítani semmi sem
akadályoz. De tovább egy lépéssel, hogy „Magyarország faunáját

rovartani szempontból vizsgáljuk'', nehezen mehetünk, mert szerény

eszközeink csak azt engedik meg, hogy lakóhelyünk környékét vizs-

gálhatjuk akadálytalanul, hazánk legjellemzbb vidékei csak alkalmi-

lag nyílhatnak meg elttünk. }*Ii a vasutak kifejlett hálózata mellett

is nehezen juthatunk el azokra a vidékekre, metyeket kikutatni fel-

adatunk volna. Hiszem és remélem, hogy Társulatunk hasznos mun-

kássága megértésre talál majd illetékes helyeken s megtalálják a

módját annak, hogy hazánk faunájának kutatásában mozgékonyabbak

lehessünk és czélunkat azzal a buzgalommal szolgálhassuk, mely a

természettudományoknak e szép és hasznos ága mindnyájunk lelkét

foglalkoztatja.

Tisztelt Közgylés ! Midn hálás köszönetemet fejezem ki azért

a megtiszteltetésért, hogy e helx^et betölteni alkalmam volt. Társula-

tunknak a legszebb jövt kívánva, mai közgylésünket ezennel meg-

i]yitottnak nyilvánítom.

A tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után Csíki Erxö titkár a

következ jelentést olvasta fel

:

Titkári Jelentés. — Tisztelt Közgylés ! Ismét elmúlt egy esztend

és pedig Társaságunk életében a 3. esztend, melyrl ezúttal számot

kell vessünk. Az 1913. évrl nem emlékezhetünk meg, mint valami

nagyon jó évrl, hiszen csak gondoljunk vissza azokra az elemi csa-

pásokra, a melyek hazánk egyes vidékeit úgyszólván teljesen el-

pusztították, — mégis Társaságunk életében elég kedvezen folyt le.

A rendkívül rossz idjárás ugyan kedveztlen befolyással volt a

rovartani kutatásokra, annál több idt szentelhettek azonban róva-
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rászaink tárgyukba A'aló mélyedésre és így másrészrl kedvezbb ered-

ménynj^el járt ; emellett Társaságaink vagyonilag is szépen ersbödött.

n mint azt pénztárosunk és köm'vtárosunk jelentésébl látni fogjuk.

Társaságunk bels életérl röviden a következkben számol-

hatok be.

1913-ban 9 rendes ülést tartottunk 22 eladással, a mi az 1911.

évi 12 és 1912. évi 19 eladással szemben némi haladást mutat.

Dr. Horváth Gtéza, Dr. Kertész Kálmán, MmóK Ottó és Dr. Sghmidt

Antal 2—2, Bíró Lajos, Jablonowski József, Kadocsa Gyula, Dr.

Kertész Aba, Mocsáry Sándor, Dr. Pongrácz Sándor, Dr. Szabó

József és Dr. Szilády Zoltán 1—1 és magam 6 eladást tartottam.

Külön kell megemlékezzek azonban 3 eladásról, nevezetesen Jablo-

NowsKi József alelnökünk eladásáról a szlillonczálíról, Dr. Kertész

Aba alelnökünk eladásáról az Erebia Christi-v6\ és ]SímóK OTTó-éról

horvátországi bogarászati kirándulásáról, mel}'' eladások kapcsán

számos vetített kép került bemutatásra és így nemcsak tagtársaink-

nak, hanem vendégeinknek is oktató iránjaik mellett kellemes szó-

rakoztatásul is szolgáltak. Tárgyukat illetleg az eladások követ-

kezkép oszlottak meg : lejíkészeti volt 6, bogarászati 5, legyészeti 4,

hymenopterologiai 3, neuropterologiai 1, hemipterologiai 1 és általá-

nos tárgyú volt 2 ; a felsorolt eladások közül azonkívül 3 a gya-

korlati entomologia körébe is vágott.

A rendes üléseken kívül 1913. évi februárius 15-én tartottak

II. közgylésünket, a társaság belügyeinek tárgyalására pedig 4 vá-

lasztmánjá ülést tartottunk. Szépen látogatott üléseinket rendes össze-

jöveteleink hetyén tartottuk, egy ízben azonban a m. kir. Rovartani

Állomás vendégszeretetét vettük ig'énybe, közgylésünket és egyik

rendes ülésünket pedig a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósági

tanácstermében tartottuk, — fogadják ezért is hálás köszönetünket

ez intézetek iga-zgatói báró Szalay Imre és Jablonowski József.

Tagjaink száma az 1912. évi állománjaiyal szemben sajnos

visszaesést mutat, a mennyiben a létszám egy taggal kisebbedett.

Választottunk ugyan 6 új tagot, azonban a halál kiragadta körünk-

bl Ehmann Ferencz leUces bogarásztársunkat, a ki választmánj^unk-

iiak is tagja volt, azonkívül törültünk 1 tagot és kilépett 5 tag-. Az
1914. évet tehát 97 taggal kezdjük. Egyelre a tagok létszámának

gyarapodására kevés kilátásunk van, mert ha sok gyjtnk közül

azok, a kik még mindig inkább a külföldi egyesületek felé húznak,

sikerülni is fog új tagokat szerezni, másrészrl a tagdíjat nem fizet

és érdekldést nem mutató tagjaink közül kénytelenek leszünk né-

hánj^at kihagyni. Hogyha a tagszerzést illetleg ezek után a közel

jövben nincsenek is valami nagyon kedvez kilátásaink, másrészrl

tudni fogjuk, hogy kikre számíthatunk biztosan. Egy kisebb, de lel-
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kes gárda kitartása mellett azt hiszem Társaságuiilv jobban fog fej-

ldhetni, megersödni.

A mi a Társaságunk hivatalos folyóiratát, a Rovartani Lapo-
kat illeti, nincs sok mondani valóm, hiszen t. tagtársaim eléggé
ismerik. Örömmel jelenthetem azonbau, hog.Y az évi deficzit. épjjen

azáltal, hogy Társaságnnlí ezt a lapot választotta liivaíalos közlö-

nyévé, tetemesen kisebbedett, úgy hogy a folyóirat terjedelmének

megnagyobbítására is gondolhattam. Tagtársaüiknak az idén V-z ív-

vel több szöveget és két táblamellékletet nj-iijthattam. A Rovartani
Lapok 1913. évi XX. évfolyama 20 szerztl 26 nagyobb és 11 kisebb

köziemén}- 1, számos irodalmi ismertetést és a mennyire a rendelke-

zésre álló hely megengedte Társaságunk ügyeirl is elég b tudósí-

tásokat hozott. A közlemények egy része rovarfaunánkrol való isme-

reteinket nag3'ban elbbre vitte, úgy hogy ez a kötet is fontos for-

rásmunkája lesz a késbbi kutatóknak.

Tervbe vett kirándulásainliat Tatatóvárosra, majd ]\íargithgetre

az elmúlt év felette rossz idjárása teljesen megliiusította. Hasonló-

képen jártak különhen azon tagtársaink is, a Idk távolabbi vidékek

kikutatására vállalkoztak. Ez az esbe fojtott esztend azonban így
is szép eredménnyel végzdött, hazánlí rovarfaunája minden téren

egész sereg' új felfedezéssel gyarapodott.

E helyen említhetem meg, hogy alapszabályaink, a melyeket

1912. évi közgylésünkbl a m. kir. Belügymmiszterium által kívánt

kiegészítéssel újból felterjesztettiüik jóváhagyás végett, végre 1913.

évi márczius T-én jóváhag3'attak és így azokat füzet alakjában is

kinyomattuk.

Tisztelt Közgylés I Ezekben voltam bátor Társaságunk mkö-
désérl beszámolni. Hogy Társaságimk mködése ez évben is oly

szép eredményeket mutathat fel, azt mindenekeltt buzgó munlra-

társaiiiknak köszönhetjük. Fogadják minchiyájan a kik Társaságunk

ügj^ét felkarolták, szívesen közremunkálkodtak, szinte köszönetemet.

Ez alkalommal már harmadszor van szerencsém Társaságunk

mködésérl beszámolhatni és most a mikor megbízatásom ideje le-

jár és visszatekintek az els három nehéz esztendre, csak meg-

elégedéssel szólhatok az elért eredményekrl. A Magyar Entomolo-

giai Társaság megalapításával nemcsak az sikerült, nogy az egy

téren munkállíodókat anmira a mennyire összehozhattuk, hanem

alkalmat nyújtottunk arra, hogy munkálkodásuk gyümölcsét mások

is felhasználliassák. Voltak ugyan disszonáns hangok is, a melyek a

békés együttmködést nénüleg zavarták. — azt hiszem azonban,

hogy daczára emiek az elért eredményekkel meg lehetünk elégedve,

különösen aklíor, a mikor még oly kevesen vagyunk a kik testtel-

lélekkel a rovartan mvelésében lelik legnagyobb örömüket.
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Dr. Szabó József könyvtáros a könyvtárrrjl a következ jelen-

tést teszi.

Könyvtárnoki jelenlés. — Mélyen tisztelt közg-yülés I Köny\'tá-

runknak ismét örvendetes gyarapodásáról számolhatok be. A tavalyi

kimutatás szerint ugyanis 239-et tett ki könyveink száma, az idén

X^edig" már összesen 64G munka van könyvtárunkban. Az 1913. évi

gyarapodás tehát 407 darabot tett ki. Könyvtárunk gyarapítását né-

hány tagtársunknak kriszönhetjük. A m. kir. Rovartani Állomás 2G2,

az ,. Annales Musei Nationalis Hungarici" szerkesztsége 29 darab

munkát ajándékozott, a melyekért Jablonowski József és Dr. Horváth

Géza uraknak tartozunk köszönettel. x\zonkivül Dr. Kertész Kálmáx

107 darabbal, Csíki Ern, Dr. Szabó József és Újhelyi József pedig

néhány darabbal gazdagították könyvállományunkat, fogadják k is

Társaságunk köszönetét. Az ajándékozott munkák legnagyobb része

különböz folyóiratokból való különlenyomat, melyek csalaiem mind

az entomologia körébe vágnak.

Dr. Kertész Kálmáx pénztáros a következ jelentést ter-

jeszti el :

Pénzlnri jelentés. — Tisztelt Közgylés I

A M. E. T. 1913. évi pénztári eredményérl beszámolva, jelen-

tésem részben szomorú, részben örvendetes télibbeknek a felsorolása.

Sajnálattal kell ugyanis megállapítanom, hogy tagtársaink ma-

gától értetd kötelezettségüknek, t. i. a tagsági díj befizetésének,

nagyon lanyhán tesznek eleget. Többen immár 3 évi, sokan 2 vagy

1 évi tagsági díjukkal vannak hátralékban. A választmány határoza-

tából tett azon felszólításunknak, hogy kötelezettségüknek eleget

tegyenek, sajnos, nem volt meg a kell eredmém^e. Fel kell tehát

használnom ezt az alkalmat is arra, hogy felkérjem t. tagjainkat,

tegyenek eleget alapszabályszer kötelezettségüknek s fizessék be

tagsági díjaikat az év els negyedében. Egy embernél nem tesz nagy

különbségGt, hogy a 10 koronát néhány hónappal elbb vagy késbb
fizeti-e be, de a társaság ugyancsak megérzi az e réven érte kamat-

veszteséget.

Örvendetes része jelentésemnek az, hogy vagyoni állapotunk

ismét szilárdabb lett. Pillich Ferencz tagtársunk alapítóink sorába

lépett, Dr. Kertész Kálmán pedig egy nagyobb alapítványt tett, mely

neve alatt külön lesz kezelend s melynek további gyarapítását is

kilátásba helyezte. Az alapítvány jelenlegi összege 1240 K-t tesz ki.

Ha az 1913. évi elirányzatot a zárószámadással összehason-

lítjuk, azt találjuk, hogy a bevételek minden egyes tételénél többletet

értünk el, még pedig az alapítványok tételénél 1200 K, az oklevél
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díjaknál 42 K, a kamatoknál 41 K 70 f, a tagdíjaknál 62 K-t, a mi
azt bizonyítja, hogy költségvetésünk teljesen reális volt.

A Idadásokat véve sorba : értékpapírt 900 K-val többet vásá-

rolhattuk, a Rovartani Lapok-nál 30 K, a postadíjaknál 38 K 62 f,

a könyvtárnál 100 K megtakarítást értiüik el, viszont a nyomtatvá-
nyok tételét az alapszal^ályok nyomtatási költségei miatt 62 K 22 f-rel

túlhaladtuk. A könyvtárnál elért megtakarítást azonban csak fájlal-

nunk leket, de jelenlegi körülményeink, fleg a könyvtár ideiglenes és

meg nem felel elhetyezése nem engedik meg a túlgyors fejlesztést.

Múlt évi zárószámadásunk és vagvonmérlegünk a következ :

A ..Magyar Eniomologiai Társaság'' zárószámadása az 1913. évrl.

BEVÉTEL K f KIADÁS K f

1

9

3

4

5

6

Maradék az 1912. évrl

Alapltvánj'ok ....
Beiratási díjak . . .

Tagdíjak

Rendkívüli bevétel . .

Kamatok

336

1300

52

762

91

52

05

70

1

9

3

4

5

6

Értékpapírok vásárlása

Rovartani Lapok . . .

Postadíjak

Nyomtatványok . . .

Kisebb kiadások . . .

Maradék 1914-re . . .

1847

450

21

122

11

89

68

38

22

80

10

2.542 27 2542 Í27
1

1 1

A „Magyar Eniomologiai Társaság'' vagyonmérlege 1913 december 31-én.

ACTIVUM K f PASSIVUM K f

1

2

3

4

5

Készpénz

Értékpapír az Els Pesti

Hazai Takarékpénz-
tárban

Tagdíjliálrálék :

a) Alapítvány 100'

—

h) Tagdíj 693-—

c) Beiratási díj 2o-

—

Könyvtár

Leltári felszerelés . .

89

3000

819

911

3

19

80

01

1

9

Kertész-féle alapítvány

Tiszta vagyon ....
1240

3583 -

\
\

4823 — 4823
!

—
1
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Titkár jelenti, hogy a múlt évi közgylésbl kiküldött szám-

vizsgálók a következ jelentést nyújtották be :

Tisztelt Közgylés I Alulírottak mint az líJlo. évi közgylés
által kiküldött pénztárvizsgálók mind a számadási könyveket, mind az

az értékpapírokról szóló elismervényt és a pénztári készletet meg-
vizsgáltuk és a számadást minden tekintetben rendben találtuk. Buda-
j)est, 1914. ian. 16-án. — CIyörffy Jen s. k., Dr. Soüs Lajos s. k.

A közgylés a jelentést tudomásul veszi és a jJénztárosnak a

felmentvényt megadja, majd elfogadja a ]Dénztáros által elterjesztett

1914. évi költségvetést és az 1914. évi számadások megvizsg'álására

kiküldi Dr. Soós Lajos és Gyrffy Jen tasrokat.

A „Magyar Entomologiaí Társaság'' 1914. évi költségvetése.

BEVÉTEL K f KIADÁS K f

1

2

3

4

5

6

Maradék az 1913. évrl

Alapítvány

Tagdíjak

Beiralási díjak . . .

Hátralékos tagdíjak . .

Kamatok

89

100

500

10

200

130

19 1

2

3

4

5

6

Ertékpapirok vásárlása

Rovartani Lapok . . .

Postadíjak

Kis nyomtatványok . .

Könyvtár

Kisebb kiadások . . .

800

480

60

40

100

49 19

1029 49 1029 19

Titkár jelenti, hogy az alapszabálj^ok rendelkezései alapján.

most visszalép az egy évre választott elnök, a három évre választott

tisztikar és a választmány Vs-a, vagyis négy választmánya tag, azon-

kívül a lemondás folytán megüresedett helyre még egy választmányi

tag és elterjeszti a legutóbbi választmányi ülésen jelöltek listáját.

A szavazólaj^ok kiosztása után az elnök a választás idejére a

közgylést felfüggeszti, majd annak befejezte után az ülést újból

megnyitván, a titkár a következket jelenti

:

Beadatott összesen 28 szavazó-lap, melyek szerint megválasz-

tatott ehiökké Dr. Kertész Aba (26 szavazat), alelnökökké Jablo-

NOwsKi József (25) és Szlabey Ern (24), titkárrá Csíki Erxö (27),

pénztárossá Dr. Kertész Kálmán (28), könyvtárossá Dr. Szabó Jó-

zsef (22), jegyzvé Dr. Streda Rezs (22) és választmányi tagokká

:

Dr. Horváth Géza 1914—16 (28), Mocsáry Sándor 1914-16 (27),
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ToMALA Nándor 1914—16 (26), Ulbrich Ede 1914—16 (22) és Sándor
Sándor 1914-15 (20).

A választás eredményének kihirdetése után Dr. Kertész Aba,

az újonnan megválasztott elnök, úgy a saját, mint az új tisztikar és

S:Z új választmányi tagok nevében megköszöni a megválasztást és

ígéri, hogy a rájuk hárult kötelességnek mindnyájuk a Társaság ér-

dekében tlük telhetleg legjobban fognak igyekezni megfelelni.

Több tárgy nem lévén, Bmó Lajos elnök megköszöni az iránta

tanúsított bizalmat, üdvözli az új vezetséget és az ülést bezárja.

27. rendes ülés 1914. Januárius 17-én. — A közgylés utáni

rendes ülés egyetlen tárgya Mallász József dévai tagtársunknak

„A hangyales" czím poétikusan megírt tanulmányának felolvasása

volt, melyet a jelenlév tagok és vendégek osztatlan tetszéssel fo-

gadtak.

Választmányi ülés 1914. februárius 20-án. — Üj tagokul

megválasztattak : Dudich Endre tanárjelölt (Budapest), Dr. Gorka
Sándor egyetemi m. tanár (Budapest) és Herczog József gyógy-
szerész (Versecz). — A választmány elhatározza, hogy budapesti

tagjai részére a székesfváros tanácsától gyjtési igazolványok en-

gedélyezését fogja kérni. — Dr. Kertész Kálmán jelenti, hogy az

oxfordi nemzetközi entomologiai kongresszuson állandó nomenklatura-

b)izottság alakult, melynek felhívására a magyarországi bizottság

megalakulására volna szükség, annál is inkább mert néhány kérdést

véleményezésre meg is küldöttek. A választmány a bizottságba meg-

választja elnöknek Dr. Horváth Gézá-í, titkárnak Dr. Kertész Kál-

mán-! és tagokká Csíki Ern-I, Jablonowski JózsEF-et és Tomala

NÁNDOR-t.

28. rendes ülés 1914. februárius 20-án. — Dr. Horváth

Géza egj^es déh fajoknak Magyarországon való elterjedésérl és

azoknak északi elterjedési határáról beszélt. Ezt a határt az Alföldet

környez hegyek koszorúja képezi, mely hegykoszorú például elter-

jedési határa a Teltigia orni-nok. A Földközi-tenger táján és Afrika

északi felében elforduló óriási vízi poloska {Amorgius nüoticus) Te-

mesvár és Szatmár-Németibl ismeretes. Ezekhez járul újabban a

Phyllomorpha ladniata Vill. aiev Coreida, melyet eddig csak Orso-

váról ismertünk és melyet utóbb Kuthy Aradmegyében (Apatelek)

is megtalált. — Az eladás kapcsán Dr. Kertész Aba megemléke-

zik Sándor Sándor kísérleteirl, ki a Hármashatárhegyen megkísé-

relte az Antheraea Yamamai nev japán selyemszöv lepke tenyész-

tését, a mi azonban nem sikerit, mert a madarak kipusztították a

liernyókat.

29. rendes ülés 1914. márczius 20-án. — Dr. Kertész Aba

elnök „Kirándulásom Courmayeurbe" ozímen ismerteti múlt évi al-
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jDesi gyüjtkiránclulását ; számos vetített kép bemutatása mellett el-

vezet minket az Alpok e gyönyör vidékére és jellemzi e vidék

leiDkefaunáját. A nagy tetszéssel fogadott elrjadás után még bemu-
tatja a Boarmia umbraria Hb. egy Gödölln fogott példányát, melyet

a M. Nemzeti ^Múzeumnak ajánlott fel, a mennyiben a múzeumi gyüj-
teménj^ben honi példány még nem volt. Hazánkban eddig Nagyvárad

és Magiódról volt ismeretes.

Válaszimányi ülés 1914. április 17-én. — Új tagokúl meg-
választattak : Dr. Laxghoffer Ágost egyetemi tanár (Zágráb) és-

E. Le Moult entomologus (Paris).

30. rendes ülés 1914. április 17-én. — Dr. Kertész Kálmán
,,A házi légyrh' czím eladásában ismerteti annak a betegségek

terjesztésében való szerej^lését és ezért irtásának fontosságát. Az ér-

dekldéssel hallgatott eladás kapcsán megindult vitában Cserxy

Lajos, Cerva Frigyes, Dr. Horváth Géza és Dr. Szabó József vet-

tek részt, kik egyes vidékeken alkalmazott irtási módszereket ismer-

tettek. — Csíki Erx ismertette Verity tanulmányát a Lix^'É-féle

lepke-typusokról, meljiiek értelmében egy egész sereg európai lepke-

nevét meg kell változtatni, a memiyiben Linné nem mindig a közép-

európai,, hanem északi vagy déli (jelenleg más néven szerepl) faj-

ták alapján írta le fajait. Majd ismerteti Dr. Kaufmanx Ern .,Pécs

város és Baraiwa vármegye bogárfaunája" czím munkáját (az is-

mertetés irodalmi rovatunkban fog megjelenni).

Választmányi ülés 1914. május 15-én. — Pénztáros az els

negyedévrl szóló pénztári jelentését olvassa fel. A bevételek 698'19 K^

a kiadások 13'S1 K-t tettek ki. A választmánj' felhatalmazást ad

200 K névérték koronajáradék vásárlására. A taggyüjtés szempont-

jából pénztáros egy körlevél kinj^omatását és szétküldését javasolja,

mellyel különösen földbirtokosaink figyelmét óhajtaná társaságunkra

felhívni. A felolvasott körlevél tervezetét a választmány eKogadja és

annak kinyomtatását elhatározza.

31. rendes ülés 1914. május 15-én. — Csíki Ern bemutat

néhány egyenesszárnyú rovart, melyet a messze keleten házi állat-

ként tartanak. Ilyen a Gryllus infernalis Sauss., melyet a khinaiak

tücsökrviadalaikhoz használnak, továbbá a Ganqjsocleis gratiosa Brunn.

nev sáska-féle, melyet czirokszárból készült apró kalitkákban tar-

tanak és ébreszt-órának használnak. — Bíró Lajos GiRAULT-nak egy

tartalmilag is exotikus munkáját mutatja be, melj^ben egy sereg új

apródarazsat ír le és ezeket mindenféle híres ember (politikusok,

orvosok, írók, mvészek, stb.) nevérl nevezte el. — Csíki Exrö be-

mutatja Kaufmann Ern egyik újabb munkái át (KéjDek a ]\íecsek-

hegység bogár\álágából).
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S. 57. — nr. J. Tazsiczky: Odontosia Sieversi Mén. in
Ungarn. — Verfasser fing in Trencsén am 1. April d. J. an einer

elektrisclien BogenlamiDe das erste ExeníjDlar dieses Schmetterlings,

welcher bisher nur aus Russland und Österreicli bekannt war. Das
erste Exemplar war ebenso wie die am nachsten Tagé erbeuteten

zwei Exemplare $. Das eiiie Exemplar wird abgebildet und eine

ausführliche Beschreibung des Schmetterlings gégében.

S. 59. — E. Bokor: Über die Augen der „blinden" Tre-
chen. — Der deutsclie Text dieser Arbeit steht neben dem unga-
rischen und ist dórt einzusehen.

S. 72. — X. Ch. Rothschild: Beitr iige zur Lepidopteren-
fauna Ungarns. VIII. — Der Deutsche Text der Arbeit steht pa-

rallel dem ungarischen und ist dórt einzusehen.

S. 78. — Dr. Z. Szilád1/ : Verzeichniss meiner Insek-
tenansammlungen in Ungarn. III. Hymenoptera. — Verfasser

záhlt als Fortsetzung (siehe Bánd XIX, 1912, p. 53 dieser Zeitschrift)

seiner Sammelergebnisse die Hymenopteren auf. Die aufgezáhlten

Fundorte beziehen sich auf bisher noch nieht jDubhzierte Angaben,

auch findet sich eine Reihe bisher aus Ungarn noch nicht bekannt

gewesene.r Arten auf.

Kleine Mitteiliingen.

S. 95. — Personilnachrichten. — Ende Mai d. Jahres traten

die dirigirenden Kustoden des Ungarischen Xational-Mseums kgl.

Rat S. MocsÁRY und D. Kuthy in den Ruhestand. Au Ihre Stelle

wurden Dr. J. Szabó, Dr. K. Szoíibathy u]id Dr. S. Poxgrácz zu

Kustosadjunkten ernannt.

S. 95. — Gy. Kadocsa: Synanthedon flaviventris Stgr.

in Ungarn. — Herr N. Tomala berichtete im vorjáhrigen Bánd

dieser Zeitschrift über dass Vorkommen dieser Aegeride in Ungarn

und machte uns mit derén Entwicklungsgeschichte bekannt. Verf.

kami Tomala's ]\litteilungen insofern bestatigen, dass die Kgl. En-

tomologische Station den Schmetterling schon im September des

Jahres 1898 aus bei Szabadka eiugesammelten Pappelásten gezogen hat.

S. 95. — Dr. J. FazsiczTcy: Interessantes erscheinen

zweier Eulen. — Verf. fand ein ganz tadelloses frisches o"" Exem-

plar von Agrotis pronuba ab. innuba Tr. am 16. Márz d. J. in einem
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Blumenhaus einer Gártnerei in Trencsén. Das Exemplar ist alsó

seinen Stammesgenossen um ein ^A Jahr vorangekommen, was den

günstigen Temperaturverháltnissen zuzuschreiben ist. — Von Plusia

gamma L. sammelte Verf. am sonnigen Nachmittag des 13. XI. 1910

ein frisch geschlüpftes Exemplar, welches die Angabe Rebel's

(Schmetterlingsbuch, p. 281), dass der Faltér überwintert, zii be-

kráftigen scheint.

S. 96. — E. Ulbrich: Ein Zwitter von Satyrus Hermione
L. — Verf. sammelte Mitte Juli 1913 bei Isaszegh (Corait. Pest) ein

Exemplar dieser Art, welches sich beim Spannen als Zwitter erwies.

Die linké Hálfte des Schmetterlings zeigt die Charaktere der $ 2

,

die rechte jené der cTcT, auch die Zeichnung der Unterseite der

hinteren Flügel entspricht ganz den betreffenden Geschlechtern.

Die Lángé der linken Vorderflügel betrágt 37 mm., der rechten 36

mm. Das in der Sammlimg des Verf. befindliche Exemplar ist der

erste Zwitter welchen er wahrend 18-jáhriger Sammeltátigkeit sam-

meln konnte.

Literatur.

S. 96. — Es wird je eine Arbeit von Prof. H. Rebel und L.

Oldenberg besprochen.

VereinsangelegeiiTieiten.

S. 97. — Bericlit über die Generalversammlung der

Ungarischen Entomologischen Gesellschaft am 17. Jánner
1914. — Nachdem Vorsitzender L. Bíró die Versammlung mit einer

Ansprache eröffnet, verliest E. Csíki den Jahresbericht pro 1913,

Dr. J. Szabó den Bericht über die Bibliothek und Dr. K. Kertész

den Kassabericht. Nachdem die Berichte zur Kenntnis genommen
wurden, wurde zur Neuwahl geschritten. Es wurde gewáhlt pro

1914 zum Vorsitzenden Dr. A. Kertész, pro 1914—1917 zu stellver-

tretenden Vorsitzenden J. Jablonowski und E. Szlabey, zum Sohrift-

führer E. Csíki, zum Kassier Dr. K. Kertész, zum Bibliothekar

Dr. J. Szabó, zum Protokollführer Dr. R. Streda und zu Ausschuss-

mitgliedern : Dr. G. Horváth, S. Mocsáry, N. Tomala, E. Ulbrich

und S. Sándor.

In der nachher gehaltenen ordentlichen Sitzung verlas J. Hal-
lasz seine Mitteilunsr über den Ameisenlöwen.



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XXI. KÖTET. I9I4 SZEPTEMBER-DECZEMBER 9-12. FÜZET.

Magyarország Neuropteroidái.
(Enumeratio Neiiropieroidum Regni Hungáriáé.)

Irta : Dr. Pongeácz Sándor.

Magyarország Neuropterafauiiájáról legelször az 1899-ben

megjelent faunakatalógus, a „Fauna Regni Hungáriáé" ad tüzetes

beszámolót, a melyben Mocsáry Sándor a Magyar Birodalom terü-

letérl összesen 362 fajt sorol fel. Az azóta elmúlt másfél évtized

munkássága annyi faunisztikai adatot halmozott össze e téren, liogy

a hazai fajok száma nemcsak megkétszerezdött (766-ra emellíedett),i

hanem egyúttal jellemz új typusokkal is gazdagodott. Ez a körül-

mény s másrészt a modern zoológusok ama törekvése, hogy a rend-

szerben oly sokfelé beosztott Thysanopteráknak és Mallophagáknak

szintén a Pseudoneuropterák rendjében kell helyet adnunk, készte-

tett arra, hogy egy új szellemben megírt magyar enumeráczióval

pótoljam az immár elavult Fauna Regni Hungariae-t. Ez voltakép

nagy feladatokat mért rám, mert a Neuropterák eddigi rendszerében

lényeges változtatásokat kényszerültem tenni. Ugyanis a Mallopha-

gák, nemkülönben a Termiták, Embiidák, Psocidák és Troctidák sem
morfológiai, sem fejldéstani szempontból a Pseudoneuropterálíkal

nem egyesithetk. Az említett rovarok tudniillik szervezetük egy-

szerségénél fogva még nem Hemimetabolák, mert hiszen fejldésük-

ben nem is alakulnak át, lárvaszervekkel sem rendelkeznek s igy

voltakép kész alakjukban születnek. A szorosabb értelemben vett

Pseudoneuropterák, tehát az Ephemeridák, Periidák és Odonaták,

ellenben valamennyien lárvaszervekkel vannak felruházva, melyek az

egyéni fejldés egyik késbbi szakában visszafejldnek ; e rovarok

tehát átalakulnak. Ebbl nyilvánvaló, hogy az át nem alakuló Neuro-

pterákat a Hemimetabólaktól élesen meg kell különböztetni, amit

1 Összehas >iilítás kedvéért álljanak a következk : I. rend : A.rchiptera

180 faj ; II. rend : Pseudoneuroptera 252 faj és 5 fajváltozat ; III. rend

:

Neuroptera 110 faj - s 15 fajváltozat s IV. rend : Trichoptera 224 faj s
1 fajváltozat.

Rovartani Lapok. XXI. 9—12. (1914. XII. 80).
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pedig csakis olyan rendszer érzéklthet, mely az elbbieket külön

rendbe sorolja. A régi szisztematikusok emiek a fejldéstani tény-

nek úgylátszik kevés fontosságot tulajdonítottak, mert k valamennyi

álreczésszárn}^! rovart az Orthopterákhoz számítottak, holott a maga-

sabb Pseudonouropterákat sehogy sem illeti meg ez a hel}^ Az újabb-

kori rendszerezk annyit változtattak ezen a rendszeren, hogy az

ákeczésszárnyúakat az Orthopteráktól egészen elkülönítették és ön-

álló renddé avatták, ezzel azonban a rendszer lényegében mit sem
változott, mert így a legalsóbb termiták mellé odakerültek a leg-

magasabb Odonaták is. A rendszerezésnek ép eme hiánj^ai vezettek

arra, hogy egy helyes modern rendszer alapjait csakis ól}'' szem-

pontok vethetik meg, melyek az alaktani és fejldéstani sajátságokat

egyaránt tekintetbe veszik. Ezt tartottam szem eltt az alábbi rend-

szerben is, midn az alsóbbrend Pseudonouropterákat a felsbb-

rendektl elválasztottam. Ezáltal juttattam kifejezésre ama ellentétet,

mely a két csojíort között fennáll s meh" bizonjátja, hogy a

Pseudoneuropteráknak egy oly sibb csoportja is létezik, meh^ sem
alaktanilag, sem fejldéstani tekintetben a magasabbrend csoporttal

nem egyesíthet s mindinkább az Orthopteráknak ama csojíortjához

közeledik, melj'bl az összes Neuropteroidák eredtek.^ Hasonló ellen-

tétben áll egymással a valódi Neuropterák két fcsoportja, a Megalo-

pterák és Trichopterák, melj'eket a búvárok többsége ma már szin-

tén külön rendeknek tekint s meh^ felosztást jelen enumerácziómban

szintén érvényesítettem.^

A rendszerben létrejött ilyen, de még több más újítás is bví-

tette és változtatta a faunakatalógus régi enumeráczióját. Nevezetesen

az, hog\^ a ma már politikailag részben szintén ^Magyarországhoz tartozó

1 Ilyen si jelleget az Epbeaieridák: családja is megrzött, melyrl

tudjuk, hogy az egyetlen csoport, mely az si Neuropterák, a Megaseco-

pterák szervezeti és alaktani sajátságait legjobban megrizte. Hogy mind-

ezekáltal még sem az Archipterák rendjébe osztottuk, ezt alaktani és fejl-

déstani sajátságai magyarázzák, melyeket itt a rendszerezésben figyelembe

kell venni.

2 A Tbysanopterák vagy Physapodák helye a rendszerben még igen

kétes s csak azért vettem fel ezt a csoportot enumerácziómban, mert a szisz-

tematikusok többsége a Pseudoneuropterák közé sorozza. Mindazonáltal az

a tény, hogy a Tbysanopterák szivószáj szerveik daczára is beniimetabolák,

hogy testformájuk és szárnyaik sok tekintetben inkább a Coleopterák habi-

tusára emlékeztetnek s végül az a körülmény, hogy a szerves világ törté-

netében összehasonlíthatatlanul késbb jelennek meg, mint ama si reczés-

szárnyiiak, melyek mellé sorolják, mindjobban azt bizonyítja, hogy ennek

az érdekes rovaixisoportnak a lelkiismeretes kutató a közel jövben csak

«önálló helyet biztosíthat a rendszerben.
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tartományok, vagyis Bosznia, Herczeg'ovina és Dalmáczia faunáját is

a magyar faunához számítjuk. Ezáltal ugyan faunánk természetes

határai kissé megcsorbulnak, de másrészt talán élénkebb érdekldés
fegyverét adják azoknak a kutatóknak kezébe, akik a tengerparti

tartományok szerfölött érdekes és gazdag faunáját mindeddig figyel-

men kivül hagyták. Amit eddig ezen kevésbé ismert területek

Neuroptera-faunájáról tudunk, azt többnjáre külföldi búvárok, neve-

zetesen Klapálek, Ui>mer és Apfelbeck kutatásainak köszönhetjük.

Ok nemcsak a boszniai és dalmát fauna kutatói, hanem a Keleti-

Kárpátok neuropterologiai viszonj^ait is ismertették. Különösen
KLAPÁLEK-rl kell itt megemlékezníüilc, aki a Kárpátok faunáját nagy
mértékben tisztázta. Ebben azonban magyar kutatólaiak is vannak
érdemeik, akik tisztán a magyar föld faunájának megismerésében
látták els feladatukat." A sokak között csak Bmó Lajos, Brancsik

Károly, Fekete Gyz, Gam:mel Alajos, Gyrfpy Jen, Jablonowsziíi

József, Dr. ZiLAm Kiss Endre, Kovács Ödön, Mallász József^ Dr.

Pazsiczky Jex, Pillich Ferencz és Dr. Szilády Zoltán urakat em-

líthetem, akiknek részben már köszönetet mondtam, miért is csak

további támogatásukat kérhetem. Hasonló köszönettel tartozom végül

Apfelbeck Viktor úrnak, a sarajevói múzeum rének, hogy múzeu-

mának Neuroptera-gyüjteménj'^ét rendelkezésemre bocsátotta.

A dalmát és boszniai tartományoknak faunánkba vételével im-

már 10 régióba oszthatjuk a magyar faunát, metyek sorrendben a

következk :

I. Regio centrális. YI. Regio banatica.

II. — paniionica. A'II. — croatica.

III. — septentr.-occidentalis. VIII. — adriatica.

IV. — septentr.-occidentalis. IX. — dalmatica.

V. — transsylvanica. X. — bosnica.

Iroíiloni.^

Albarda, H. : 1. Revision des .Rhaphidides. (Tijdschr. v. Entom.

XXXIV, 1891, p. 65-184, t. 2—11.)

— 2. Note sur la Taeniopterj^x nebulosa L. et de la praetexta

Burm. (Ami. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, p. 51.)

Bíró Lajos: 1, A magyarországi hangyales-faj ok. (Rovart. Lapok,

1885, II, p.''l77~183, p. 193—200.)

— 2. Kirándulás a Pop Ivánra. (Rovart. Lapok. II, 1885, p. 30—55.)

— 3. Über die Embia-Arten. (Math. nat. Ber. TJngarn. V, 1901,

P- 19.).

1 Ebben az irodalomban oly munkák is foglaltatnak, m.elyekben csak

xövid vonatkozásokat találunk a magyar faunát illetleg.
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Brauer, Fr. : Die Neiiropteren Europas und insbesondere Oester-

reichs. (Revision.) (Festschrift der k. k. zool.-bot. Ges*.

Wien, 1876.)

Brauer & Löw : Neuroptera austriaca. Wien, 1857. 5 Taf.

Charpentier, Th. : Libellnlinae enropaeae. Lipsiae, 1840.

CzEKELius D., Dr. : Beitráge znr Lepidopteren- nnd Odonaten-

Fauna Siebenbürgens (Verh. u. Mitt. siebenb. Vereins f..

Naturw. in Hermannstadt. XLVI, 1896, p. 82.)

DziEDziELEwicz I. : 1. Zestawienie zapiskow o owadach siatkoskrzy-

dlych w Tatrach podczas pobytu w latacli 1891 i 1892.

Sprawozd. Akad. Krakow. XXX, 1895, p. 1—40, t. 1.

— 2. Nowe gatunki owadow siatkoskrzydlych zebrané w ciagu

lata 1907 we wschodnich Karpatach. (Kosmos 1908, p..

250—256.)
— 3. Nowy gatunek z rzedu owadow chroscikowatych, zebrany w

wschodnich Karpatach w r. 1909. (Kosmos. XXXV, 1911.)

— 4. Nowe gatunki owadow chroscikowatych zebrane we wschod-

nich Karpatach. (Sprawozd. Akad. Krakow. XLVI, 1912,

- p. 132-138.)

— 5. Nowy gatunek zrzedu owadow^ chroscikowatych (Tricho-

ptera) : Rhyacophila furcata n. sp. (Sprawozd. Akad..

Krakow. XLIV, 1909.)

Enderlein, S. : Embiidinen. Monogr. bearbeitet. (Coll. zool. Selys

—

Longchamps Catalogne syst. et descr. Bruxelle, 1912.)

Frivaldszky János : 1. Adatok Mármaros vármegye faunájához. (M..

T. Akad. mathem. és természettudományi Közlemények..

IX, 1871, p. 230.)

— 2. A Herkulesfürd vidékén él állatok. Álreczésröpek, i3. 97^

— 3. Állattani kirándulásaim Orsova, Mehádia és Korniareva vi-

dékein. (A magy. orvosok és természetvizsgálók XVI. nagy-

gylésének történeti vázlata és munkálatai. Pest, 1873.)

— 4. Adatok Temes és Krassó megyék faunájához. — Data ad

faunám Hungáriáé meridionalis Comitatuum : Temes et

Krassó. (M. T. Akad. mathem. és természettud. Közlem.

XIII, 1876.)

— 5. Budapest és környéke állattani tekintetben. — Neuroptera..

Reczésröptek. p. 49.)

Fuss, Carl : Notizen und Beitráge zur Insektenfauna Siebenbür-

gens. (Verh. Mitth. siebenbürgischen Vereins für Natúr-

wissenschaften zu Hermanstadt. IV, 1853, p. 207.)

GiEBEL, G. : Insecta epizoa. Leipzig, 1874.

Hagen, H, : 1. Beitráge zurKenntniss der Phryganiden. (Verh. zool.-

bot. Ges. Wien. 1876, p. 265.)
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Hagen, H. : 2. Hemerobidarum sjaiopsis syiion3^mica. (Stett. Ent. Zeit.

XXVll, 1866, p. 369-462.)

Herjiann Ottó : Állattani Közlemények. (Az erdélyi jSIúzeumeg-}'-

let évkönyvei. Y, 1868—70, p. 92.)

Horváth Géza Dr. : Termiták hazánkban. (Rovart. Lapok. II, 1885,

p. 208.)

Jablonoavski József : 1. Thysanoptera nova. (Természetr. Füzetek.

. XVII, 1894, p. 44.)

— 2. Additamentum ad cognitionem Thysanopterorum. (Termé-

szetr. Füzetek. XVII, 1894, p. 93.)

Karny, H. : 1. Die OrthoiDterenfauna (und Tlwsanopteren) des Kü-
stengebietes von Oesterreich-Ungarn. (Berl. Ent. Zeitschr.

52, p. 17-52.)

— 2. Revision der von Serville aufg-estellten Thj^sanopteren Ge-

nera. (Zool. Ann. IV, 1912, p. 322—344.)

— 3. Beitrag" zur Thj'sanopterenfauna des Mediterrangebietes.

(Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien. LXIV, 1914, p. 50—60.)

Kellog L. : Mallopliaga. (Genera Insectorum. fasc. 66, 1908).

Kempny, P. : 1. Zur Kenntniss der Plecoptei^en I.— II. (Verh. zool.-

bot. Ges. Wien. XLVIII, 1898, p. 37—68, 213-221.
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í. rend : Archiptera aucf.

( Corrodentia Burm., Monohíotica auct.)

I. alrend : Fsocoptera Ship. = Copeognatha Exd.

I. csopor : Isotecnomera Exd.

1. család : Psocidae Rb, Leach.

AmpMgerniia fascictta F. {pilicornis Latr., variegata-^T.) — III. Sza-

loncza, Tátra : IV. Krösmez ; V. Szt.-Gothard ; X. Tré-

faeYic.

— hifasciaia Latr. {contaminata St.) — I. Budapest ; III. Tátra-

háza ; V. Dehblát.

— variegaia F. — II. Pihsmarót, Kis-Pöse ; V. Tusnád ; VI. De-

liblát.

— contraria Reutt. — IV. Akna-Szlatina ; V. Csíkszereda,

Detonáta.

— intermedia Tett. — IV. S.-A.-Újhely; Szomotor.

Psocus longicornis F. {saliairix L., lineaius Latr.) — I. Budapest, Réz-

bánya; m. Rozsnyó; V. Vöröstoronyi szoros, Szt.-Gothárd,

Görgénj', Tusnád ; VI. OrsoYa, ]\Iehádia.

—
: nebulósus St. {similis St., affinis Rb.) — I. Gyón. Makó ; Rank-

füred, Pop-lYáu ; VI. OrsoYa, Dehblát ; A'III. CrkYenice.

— bipundatus L. — II. Pihsmarót ; IV. Szádel.

— quadrimaculatus Latr. (bifasciaius Kirby, flavicans Latr.) — I.

Budapest, Makó, Farkasd ; V. Görgény.

Trichadenoiecmim sexpimctaüim L. — I. Budapest ; III. Trenesén ; IV.

Trebusa, Krösmez ; V. Tihucza ;
VI. Mehádia.

— major K. — V. Imreg, Predeál.

GrapJiopsocus cruciaius L. {subo cellatus St., costalis St.) — I. Buda-

pest, RéY, Farkasd, X.-Vercze, Makó, Pálraatér ; II. Si-
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montornya, Siófok, Zircz ; III. Tátra, Trencséii ; IV. Kassa,

Szinj^érváralja ; V. Kolozsvár, Tusnáci, Görgén3^
'Stenopsocus immaculatus ^t. (flavescens St., rufescensST.^ sh-igosusBuRU.,

flavicans Zett., coriicalis Bremi.) — I. Budapest, Nagy-
várad, Makó, Farkasd, Rézbánj^a ; V. X.-Ilva, Ó-Sebes-
hely, Tihucza, Görgény ; VI. Alehádia.

— siigmaticus Imh. & Labr. — I. Budapest, Farkasd, Rákospalota

;

V. Szováta, Tusnád.

2. család : Caeciliidae End.

Lachesüla (Pterodela) pedicularia L. (domestica Burm., binotata Rb.,

abdominalis F.) — I. Budapest, j\Iakó ; III. Krizsna, Tren-

csén ; V. Ó-Sebesheh^, Kudsiri havasok.

•Caecüius Burmeisieri Br. — I. Budapest.

— flavidus Ct. {ochropterus St., flavicans St., suhpunctaius St., stri-

gosus Ct.. boreellus Zett., striahis Dalm.) — I. Farkasd

;

ni. Trencsén ; IV. Mármarossziget, Szinyérváralja ; V,

Ó-Sebeshely, Vulkán, Bucsecs, Szász-Hermánj'- ; Yl. Or-

sóvá, Mehádia.

— Dalü Mc. L. — l. Budapest.

— fiiscopterus Latr. {vittalus Dalm., fenestratus Ct.) — II. Simon-

torn^'a ; III. Trencsén ; IV. Beregszász ; V. Görgény, Szo-

váta ; VI. Orsova. Mehádia ; VIII. Fiume.
— obsoleius St. — I. Makó ; II. Simonton^a ; III. Kistapolcsány,

PojDrád, Csorba-tó ; IX. Zelenika.

— perlaius K. — V. Predeál.

— piceus K. — V. Bucsecs.

J^eripsocíis pliaeopierus St. (nigricornis St.) —
• I. Budapest, Pele-

Szarvad ; III. Tátra, Trencsén ; V. R,-Borberek, Görgény,

Szász-Hermány, Predeál.

— alboguttaius Dalm. {quadrimaculaius St., striatuliis St., pupülaius

Dalé). — III. Arvaváralja ; V. Görgény, Szász-Hermány,

Dicsszentmárton ; VI. Mehádia.

— subfasciatus Rb. (siibpiqnllahcs Mc. L.) — I. Budapest : V. Szo-

váta, Görgény.

2. csoport : Heterotecnomera Exd.

3. család : Mesopsocidae Exd.

MesopsocHs (Holoneura Tet.) unipunciaius Míjll., Mc. L. {apMdioides

ScHRK., viiripennis Ct., obliteralus Zett., longicornis St.,

immúnis St., oculaiiis Suxd., naso Rb.) — III. Árvavár-

alja ; lA". S.-A.-Újhely : V. Görgény.
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EUpsocus cyanops Rost. — V. Pop Iván.

— laticeps K. — I. Farkasd ; V. Szováta.

— flaviceps St. — III. Szaloncza.

— abiciis K. — I. Farkasd.

PMlotarsus incicornis F. — W. Mármarossziget ; V. Pele-Szarvad

Imreg.

4. család : Troctidae Burm.

Trocles {Liposcelis Isioiscn.)'^ divinatonus Mt'i.i^. (fatidica h,. imlsaiorius

St., Latr.) — Mindenütt elfordul.

— formicarius Hg. — II. Egyetlen pé]dány ismeretes Simontor-

nyáról (Pillich).

5. család : Atropidae Burm.

Atropos (Trogium III.) pulsaioria L. {stúdiósa AVestw.. Ugnaria Geer^

fatidica St.) — Mindenütt elfordul.

Lepinotus {Clothilla Heyd.) inquilinus Heyd. (pulsatoria Scop., pidsato-

torium Scop., Paradoxides psocoides Motsch.) — V. Tasnád.

KoLBE szerint (p. 136.). Heyden is említi hazánkból.

II. alrend: Mallophaga Xitzsch. = Lipoptera aucL

(Anoplura Leach, Parasita Latr.)

1. csoport : Ischnocera Kellogg.

1. család: Trichodectidae Kellogg;

Trichodectes laias Xitzsch. — Canis familiáris L.

— crassus Xitzsch. — Meles taxus L.

— retiisHs Xitzsch. — Putorius foetidus Gray.
— cliniax Xitzsch. — Capra doraestica L.

— equi Dexxy. — Equus caballus L.

— scularis Xitzsch. — Bos taiu"us L.

— vidpis Dexny. — Canis vuljDes L.

— sid)rosiratus Xttzsch. — Felis domestica Briss.

— pusillus Xitzsch. — Aíustela martes Ij.

— longicornis Xitzsch. — Cervus elaphus L.

— spliaeroceplialus Xitzsch. — Ovis aries L.

1 A Trodes elnevezést okvetlen elsbbség illeti meg a Liposcelis nem-
mel szemben

!
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2. család : Philopteridae Kellogg.

Docopliorus brevicollis Xitzsch. — Vultur moiiachus L.

— lobatus Ctiebel. — Aquila nae^da Gii.

— platystomus Nitzsch. — Aquila heliaca Sav.

— eurygaster CIiebel. — Arcliibuteo lagopus Gm.

— gonorJiynclms Nitzsch. — Accipiter nisus L.

— macrocephalas Nitzsch. — Haliaetus albicilla L.

— pictiis GiEBEL. — x\quila chrysaetos L.

— ciirsor Nitzsch. — Bubo bubo Forst., Asio otus L.

— lieieroceras Nitzsch. — Bubo ignavus Forst. (Coll. Mus.

Nat. Hung.)

— semisignatus Nitzsch. — Corvus corax L. (Coll. Mus. Nat. Hung'.)

— ocellaius Nitzsch. — Colaeus monedula L.

— atratus Nitzsch. — Tiypanocorax frugilegus L.

— laiyrrlujnclms Nitzsch. — Astur jíalumbarius L.

— crassipes Nitzsch. — Nucifraga caiyocatactes Briss.

— subcrassipes Nitzsch. — Pica caudata Ray.
— fulvus Nitzsch. — Garrulus glandarius L.

— communis Nitzsch. — Elfordul több verébalkatú madáron.

— fiiscicollis Nitzsch. — Lanius minor L.

— meriilae Dexny. — Turdus merula L.

— ornaius Nitzsch. — Oriolus galbula L.

— leontodon Nitzsch. — Sturims vulgáris L., Pastor roseus Temm.

— bifrons Nitzsch. — ^SlerojDS apiaster L.

— latifrons Nitzsch. — Cuculus canorus L.

— serrüimbus Nitzsch. — Yins torquilla L.

— supercüiosus Nitzsch. — Dendrocopus major L.

— integer Nitzsch. — Grus cinerea Bechst.

— incompletus Nitzsch. — Cicoiiia nigra L.

— sphenopliorus Nitzsch. — Platalea leucorodia L.

— auratus Nitzsch. — Scolopax rusticola L.

— ralli Denny. — Rallus aquaticus L. (Coll. ]\Ius. Nat. Hung.)

— gonothorax Giebel. — Larus ridibundus L., Hydrochelidon

nigra Briss.

— icterodes Nitzsch. — Anas boscas L.

— ferrugineus Giebel. — Sj)atula ctypeata Boie.

— iricolor Nitzsch. .— Ciconia nigTa L.

— bipunciatus Giebel. — Mergus merganser L.

Ricinus fuscus Nitzsch. — Aquila pomerana Brehm., Buteo Buteo L.

— rufus Nitzsch. — Eiytliropus vesiDertinus L., Cerchneis tinnuii-

culus L., Circus aeruginosus L.

— nisus Giebel. — AccijDiter nisus L.

— augustus Giebel. — Buteo buteo L. (Coll. Mus. Nat. Hung.)
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Eicinus pMyctopygus Nitzscit. — Pernis aiDÍvorus L.

— oUvaceus Nitzsch. — Nucifrcaga caiyocatactes Bkiss.

— a/finis Nitzsch. — Garrulus glandarius L.

— nebulosus Burm. — Sturnus vulgáris L.

— apiastri Denny. — Merops apiaster L.

— marginalis Nitzsch. — Turclus pilaris L.

-- merulensis Denny. — Turdiis merula L.

— lais GriBBBL. — Lusciiiia philomela Bp. (Coll. Mus. Nat. Himg.)

— subcuspidatus Nitzsch. — Coracias garria L.

— fenestratus Nitzsch. — Cuculus canorus L.

— anniilatus Nitzsch. — Oedicnemus oedicnemus L.

— pileus Nitzsch. — Recurvirostra avocetta L.

— decipiens Nitzsch. — Recurvirostra avocetta L.

— pliaeonotus Nitzsch. — Hydrochelidou nigra L.

— pundahis Nitzsch. — Larus ridibundus L.

— varius Nitzsch. — Trypanooorax frugilegus L.

Goiiiocotes ahdominalis Piaget. — Gallus domesticus Briss.

— compar Nitzsch. — Columba livia Briss.

— Jiologasier Nitzsch. — Grallus domesticus Briss.

— microthorax Nitzsch. — Perdix perdix L.

Lipeunis anseris Gurlt. — Anser domesticus L. (Coll. Mus. Nat. Huug.)

— hypoleucus Nitzsch. — Caprimulgus europaeus L.

— jejunuíí Nitzsch. — Anser domesticus L., cinereus W.
— leiicopygus Nitzsch., — Ardea cinerea L.

— turmalis Nitzsch. — Otis tarda L.

— quadripustulatus Nitzsch. — Aquila pomerana Brehm.

— vaculus Nitzsch. — Turtur turtur L.

— heterograpJms Nitzsch. — Gallus domesticus Briss.

— cinereus Nitzsch. — Coturnix coturnix L.

— ochraceus Nitzsch. — Tetrao urogallus L.

— versicolor Nitzsch. — Ciconia álba L.

— maculatus Nitzsch. — Ciconia nigra L.

— hehraeiis Nitzsch. — Grus grus L.

— stellaris Denny. — Botaurus stellaris L.

— rapMdius Nitzsch. —: Plegadius falcinellus L.

— temporalis Nitzsch. — Mergus albellus L.

— sqiialidus Nitzsch. — Anas boscas L.

•Oncophorus heteroceras Nitzsch. — Bubo bubo L.

•Goniodes dispar Nitzsch. — Perdix perdix L.

— cJielicornis Nitzsch. — Tetrao urogallus L.

— falcicornis Nitzsch. — Pavo eristatus L.

— stylifer Nitzsch. — Meleagris gallopavo L.

— dissimilis Nitzsch. — Gallus domesticus Briss.
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Ornithobius biicej^Mlus Giebel. — Cygnus olor L.

2. csoport : Amhlycera Kellog.

3. család : Gyropidae Kellogg.

Gyropus ovális Giebel. — Cavia cobaj^a Schreb.

4. család : Liotheidae Kellogg.

Colpocephalum flavescens Nitzsch. — Haliaetus albicilla L.

— ínaequale Nitzsch. — Picus martius L.

— imporüinum Nitzsch. — Ardea cinerea L.

— zebra Nitzsch. — Ciconia álba L.

— atrofasciaium Piaget. — Grus grus L.

— cornutiim Giebel. — Pavoncella pugnax L.

— deperclitum Nitzsch. — Corvus cornix L.

— longicaucliim Nitzsch. — Cokimba domestica L.

— quadripiistulaium Nitzsch. — Ciconia álba L., nigra L.

— subpacliygasier Piaget. — Strix ílammea L., Carine noctua Scop.

— subaequale Nitzsch. — Corvus corax L.

— truncatum Nitzsch. — Grus grus L.

Menopon abdominale Piaget. — Perdix perdix L.

— brevithoraciciim Piaget. — Cygnus cygnus L.

— Camelium Nitzsch. — Lanius excubitor L.

— cimicoides Nitzsch. — Cypselus apus L.

— consimile Piaget. — Corvus cornix L.

— cuculare Nitzsch. — Sturnus vulgáris L.

— feriile Nitzsch. — Upupa epops L.

— icterum Nitzsch. — Scolopax rusticola L.

— indivisum Nitzsch. — Garruius glandarius L.

— longum Giebel. — Grus grus L.

— lutescens Nitzsch. — Pavoncella pugnax L.

— malleus Nitzsch. — Hirundo rustica L.

— niicrandum Nitzsch. — Recurvárostra avocetta L.

— mesoleucum Nitzsch. — Corvus cornix L.

— minutum Nitzsch. — Parus major L.

— pachypus Piaget. — Sterna fluviatilis Naum.
— pallidum Nitzsch. — Gallus domesticus Bmss.

— parviceps Piaget. — Alauda arvensis L.

— phaeopus — Nitzsch. Larus ridibundus L.

— phanerostigma Nitzsch. — Cuculus canorus L.

— phaeostomum Nitzsch. — Pavo eristatus L.

— quadrifasciaium Piaget. — Passer domesticus L.

— pulicare Nitzsch. — Cypselus apus L.
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Menopon tridens Nitzsch. — Podicipes eristatus L.

— virgo GiEBEi.. — Coracias garrula L.

Trinoton conspurcatum Nttzsch. — Gyg-nus olor Gm., Aiiser donie-

sticus L.

— luridum Nitzsch. — Daíila acuta L., Anas boscas L.

Physostomum intermedium Píaget (bomhycülae Denny). — Ampelis

gaiTulus L.

— irasceus Nitzsch. — Friiigilla caelebs L.

— nitidissimnm Nitzsch. — Emberiza citriiiella L.

— sulphureum Nitzsch. — Oriolus oriolus L.

Laeniohoilirium atriim Nitzsch. — Larus riclibundus L.

— giganteum Nitzsch. — Haliaetus albioilla L., Buteo buteo L.,

Milvus korscliLin Gmel., Circaetus galliciis Gm.

— hasiipes Nitzsch. — Falco aesalon Gm.

— validiim Giebel — Viiltur monachus L.

in. alrend : Isoptera Cornst.

(Plafypiera Packard.)

1. család : Tertnitidae Leach.

Leucoiermes lucifugus Rossi — VI. Mehádia, Berzászka, Szviiiicza,

Kazán-szoros.

Calotermes flavicollis F. — IX. Dalmáczia.

2. család : Etnhidae Bcrm.

Haploemlia Solieri Rb.i — VIII. Növi, Portore ; IX. Zára veccliia

(BiRo, 3. p. 340-341, Krauss, 1. p. 52.)

11. rend: Pseudoneuroptera Ericb.

(Gymnognaiha Burm., Pseudoneuroptera liemimetahola^ A'i}H)liibiotica Cl.,

IHctyopiera Burm.)

I. alrend : Plecoptera Brau.

{Platyptera Packard, Semhlodea Burm., Megaloptera Leach.)

1. csoport : Plecoptera setipaljna.

1. család : Perlodidae Klp.

Arcynopteryx transsylvanica Klp. — V. Szebeni havasok (Szeben-jézer),

Cindrel (Klapálek, 5. p. 4., 10., p. 9., 11., p. 16 ; Stróbl.)

^ Budapesten a Sashegyen gj^üjtött Embia-lárvák faji jellegét még
nem sikerült meghatározni. A Nemzeti Miízeum gyjteményében lév
Emhia Savignyi West\\'. nem magyar faunaterületrl való.
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Arcynopteryx dovrensis Mórt. — Tlf. Tátra. (DzIEDZIELE^^^cz).

Perlodes (Didyojjtenjx) microcephala P. — III. Tátra. Turcsek, Korit-

iiicza ; IV. Keleti Kárpátok, Krösmez : Y. Ret^-ezát,

Gürgény. Kerezesóra : X. Bosznia.

— iniricata P. — IV. Keleti Kárpátok (Dziedzielewicz).

— redangula P. — I. Rézbánya : III. Tátra : IV. Koll)acli. Ho-
monna, Sziniiaik. Mármaros.

— Morioni Klp. — IV. Keleti Kárpátok : V. R.-Borherek.

Dictyopterygella recta Kxy. — III. Tátra, Csorba-tó.

— septentrionis Klp. — III. Tátra (Klapálek, 4. p. 16.)

Diciyogenus venlralis Klug. — VII. Zágráb (Klapálek. 4. p. 28.)

— ImJioffii P. — VI. Zágráb ; IX. Dalmáczia. Galsa (Hexsch.)

— alpinus P. — Br.^uer (p. 294.) szerint hazánkban is elfordul.

a mi azonban nem valószín.

Isogemis nuheada Xewm. {Perla parisiana Re., proxima Rb.) — T Buda-
pest. Csepel. Szolnok ; II. Pilis-^Marót, Simontornya ; III.

Tátra. Trenesén, Szaloncza, X.-Vercze ; IV. Ungvár ; V.

Déva. Ret^'ezát, Xagy-Enyed, Marosújvár, Radnai havasok.

Dinocras ceplialoies Cx. (bipunctata Rgem , Burm.) — Klapálek szerint

elfordul a Kárpátokban.

2. csaMd : Perlidae Leach.i

Perla maxima Scop. (bicaiidata L.. Burm., Brau., bipunctata P., cepjlia-

lotes Burm.) — I. Budapest : II. Pilismarót, Kszeg' ; III.

Borosznó, Vratna, Rózsahegy, Trenesén, Deményfalva,

Barlangliget, Tátraszéplak : W. ^lároiarossziget ; V. Xagy-

Enyed. Riuvadului, Xag^'^izvölgy, Kerczisora, Szurul-

havas, Vöröstoronyi szoros, Ünk, R.-Borberek, 0-

Sebeshely : VII. Phtvicza ; X. Jablanica.

— marginata Paxz. (bicaudata SuLz., grandis Rb.) — II. Kszeg

;

III. Borosznó, Új-Tátrafüred, Barlanghget. Vratna, Rózsa-

hegy ; IV. Mármarossziget : V. Xagj'-Ilva, 0- Sebeshely,

Görgény, Vöröstorony, Alsó-Szolcsva, Aranyosvölgy

:

VI. Herkulesfürd, ]SIehádia, Kazán ; X. Pale.

— pallida GuÉR. — I. Rézbánya: IV. Ungvár, Szinnaik, Vihor-

láthegység; V. Tusnád, Szentgothárd, Ó-Sebeshely, Déva;

VI. Ferenczfalva ; VII. Pakrac. — Ritkább mint az elbbi

fajok.

— abdominalis Burí:. (marginata Pict., dubia Rb.) — I. Xagy-

várad : 11. PiHsmarót ; III. Rózsaheffv ; IV. Krösmez
;

1 A Pteronarcys reticulata Bcem., melyet állítólag- Bukmeister és Kix-

DEEiiA>'y gyjtöttek hazánkban, itt nem fordul el.
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V. Rézhegység, Bethlen, Nag^^-Ilva ; VI. Temesvár, Me-
hádia, Herkulesfürd ; VII. Zágráb, Phtvica, Raduc,

Vrdnik ; VIII. Növi ; X. Pale, Sarajevo.

Perla vitripennis Burm. (Marthamea vitripennisBvRU.^P. McolorBvKU.)—
I. Budapest, Nagyvárad ; IV. Forró ; V. Nagy-Enyed,

Retyezát, Bethlen, Igenpataka, Nagy-Honda, Dicsszent-

márton, Kutyfalva.

— Selysii PiCT. — Hazánkból nincsen biztosan kimutatva, Boszniá-

ban valószínleg elfordul.

— haetica Rb. — VI. Mehádia.

— dacica Klp. — V. Vulkán. (Klapálek 3. p. 11.)

Chloroperla grammaüca Scop. (virescens P., grammatica Newm.,

Phryganea grammatica Poda.) — I. Izsák, Bihari hegyek,

Nagy-Maros ; III. Beszterczebánya, Rózsahegy, Korit-

nicza, Csorbai-tó, Lucsivna, Trencsén, Turcsek ; V. Petro-

zsény, Görgény, Tusnád, Nagy-Disznód, Retyezát, Kercze-

sóra, Bethlen, Ünk, Szász-Sebes, Igenpataka ; VI.

Korniareva, Szemenik, Mehádia ; VII. Lipik ; VIIL

Fiume, Buccari ; X. Pale, Sarajevo, Krupac.

— griseipennis P. — I. Budapest, Csepel, Szeged ; II. Pápa, Pilis-

marót, Zákány ; V. Götzenberg, Nagy-Enj^ed; VI. Deliblat,.

Gombos ; VII. Fuzine ; VIII. Buccari ; X. Ilidze.

— affinis P. — VII. Vinodol völgye. (Klapálek 8, p. 8.)

— sudeiica Kol. — III. PojDrád, Trencsén,

— venosa St, — I, Visegrád ; III, Szaloncza, M,-Tátra ; V, Déva.

— difformis Kkp, — III, Szaloncza ; V. R,-Borberek ; VII. Buccari.

— pusilla Klp. — V. Retyezát.

— rivulorum P. — V. Bucsecs.

Isopteryx torrentium P. — I. Rézbánya ; IV. Turcsek ; V, Görgény,

Ret3rezát.

— Burmeisteri P. {viridis Burm,) — I, Nagyvárad, Visegrád

;

III, Trencsén, Szaloncza ; V. Retyezát,

— apicalis Newm. {Perla minor Ct,, paliida St,) — I. Budapest,.

Nagyvárad; II. Duna-Ors, Gyenes-Diás, Zákány; III. Tátra-

füred ; V. Verestorony ; X. Jablanica,

— tripunctata Scop, {flava Fourcr., viridis F,, lutea Latr., viridis Ct,,

ilava St,) — III, Turcsek, Barlangliget, Trencsén, Tátra-

füred ; V. Retyezát, Bucsecs ; X, Jablanica.

2. csoport : Pleeoptera filipalpia.

3. család : Capniidae Klp.

Capnia vidua Klp. — IV. Krösmez, (Klapálek 5, p. 723; 8, p. 9.)

— nigra P. — III. Szaloncza, Tátra ; V, Nagy-Enyed.
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Tatii.iOji'tenjj: trifasciata P. [uthalosa Rb.) — I. Budapest ; III. I^aiiang'-

liget : IV. Kassa. Krösmez. Varamió. Xao-vmihálv

:

vl Ulma.

— Eisi MuKT. —I. Rézbánya: III. Treiicsén, Koritiiieza: IV. Beszld-

(lek : V. Crörgéiiy. Xagyeiiyed ; VI. Mehádia: VII. Paki^ac.

— seiicornis Klp. — I. Rézbánya (Klapálek 9. p. 168.)

— Braiieri Klp. — III. Ti'^nrsén ; IV. Bártía. Szaloncza: VI. Lima
(Klapálek 1.)

— Kempnyi Kr.p. — Küzeleblá termhely nélkül.

— monilivornis P. — III. Szaloneza.

— irislis Klp. — X. Hen-zegovina : Stolae ( Apfelbeck. i

Xepheloptery.r nehnlosa L ipraele.cUi Buiím.) — I. Budapest. Kovács-
patak: II. Pilismarót, Simontornya; III. Trencsén: IV. X'agy-

Mihály ; V. Xagyenyed, Oláh-Lapád.

— araneoides Klp. — I. Budapest (Klapálek 9. p. 160.)

Oemopleryx Loewi Alb. {praekxUi Br. )
— I. Budapest. ^largitszia'et

:

II. Pilismarót.

Hh.ahdiojjleryx hamulatu Klp. — I. Budapest (Klapálek 9, p. 172.)

— neghcla Alb. — \L Mi'hádia ; A'II. Horvátország (Albarda 2.)

í. család : Leuctridae Klp.

Lturí)a cylindrira dk Geer. — Közelebbi termöliely nélkül.

— geniculala St. — V. Rnnk.
— nigra P. — V. Keresztényhavas. Bucsees. Retyezáti (Ke.nuwy

3. p. 269.)

— nigra var. hracliyptera Klp. — lA'. Kr'ínismez ; V. Retyezát.

— Klapúleki KxY. — III. Szaloneza : V. Retyezát.

— albida Kxy. — V. A'ulkán (Kempny 3, p. 11.)

— Moiioiii Kxv. — IV. Rozsnyó : V. Keresztényhavas. Bucsees,

Vöröstorony. Petruzsény. Predeál (Kempxy 3. p. 271.)

— fingidata Kxy. — V. Petrozsény (Kempxy 3, p. 14.)

— Handlirschi Kxy. — III. Poprád. Tátrafüred : V. A'ulkán

(Kempxy 2. p. 220

)

— annata Kxy. — III. Poprád (Kempxy 3. p. 274.)

— iiiernds Kxy. — III. Barlangliget I Kempxy 3. p. 27(j.) : V. Csik-

szereda. Preszáka.

— hippopus Kxy. — III. Szaloncza (Kempxy 3. p. 10.)

1 Klap.álek, Sitzujig-sb. d. Kais. Akad. d. Wisseiisch. Wien. 1896, p.

'395—697.
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5. család : Xeniuridae \\ia\

Nemnra Picteti Klp. — Bacsecs. Víiröstorony. Szel)en-Jézer.

— cinerea Oliv. (sulcicollis St. ficmosa Sx.) — III. Tátraháza :

X. Krupac.

— subiiUs Klp. — YI. Mehádia.

— laterális P. — I. (TÖdöll, Kebesd. Besnv. Kézilánya; II. Yi-

segTád : III. Poprád. Tátra. Lucsivna, Csorba-tó, Rajecz,

Tarcsek, Koritnicza : lY. Bártfa. Yaraniió: A". Xagyenved.

Retyezát ; A'I. Orsova, Mehádia, Korniaréra.

— variegata Oliv. {macroplitliahna Picx., nehalosa Sx., fuUginosa Sx..

palUda Sx.. cruciatu Sx., affinis Sx., anmilata Sx., hiteicorms

Sx., p'usilla Kb. lunata Rb.) — II. Pilisniar(3t. Yisegrád.

Ki.s-Tapolcsány ; III. Yirágvölgy, Szaloncza, Poprád, Lii-

csmia, Csorba-tó. Rajecz. Borosznó, Turcsek ; lY. Ya-

raniió, Simoiika, Ránk. Tolcsva. S.-A.-Ujhely, Bártfa,

Beszkidek, Szobránez ; Y. Zilah. Retyezát, Xagyenyed,

Tusnád, Yöröstorony. Görgény. Nagyszeben, Czibles :

YI. Orsova, Meliádia. (xerebencz; YII. Fuzine. Gospic; YIII.

Carlopago, Buccari.

— triangularis Ris. — \. Keresztényhavas, Bucsecs.

— nimhorum Ris. — III. Tátra ; Y. Szeben-Jézer.

— avicnlaris AIorx. — III. Tátra, Szaloncza.

Protonemura marginaia P. — III. Szaloncza ; Y. Ynlkán. Zilah,

Retyezát.

— fumosa Ris. — Y. Igenpataka. Ynlkán : YII. Friiskagora ; .IX.

Dalmáczia.

— Itumeralis P. — \. Igenpataka. Keresztényhavas.

— Jileyeri P. — III. Szaloncza.

NemareUa inconspiciia P. (pallipes Sx.. palUcornis Sx.) — III. Turcsek.

Szaloncza : Y. Ret\'ezát.

— Picteti Klp. — III. Szaloncza.

II. alrend : Bpliemeroptera auct.

[Ph'cAoptera Ashm., AgnatTut Rb.. Mf:ix,. Suhalicorrda Laxr.. Megaseco-

pAera Broxgx.)

1. család : Talingeniidae Klp.

Palingenia lungicauda ( )liv. — I. Budapest (Margitsziget, (J-Buda),

Szeged, Szohiok. Szarvas, Apatin. A Maros mentén is

elfordul. II. Gyr'ir mellett a Rába és Rábcza folyókban

;

lY. S.-A.-Újheiy mellett a Bodrogban. YI. Báziás : YII.

Yukovár.
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Oligoneura rlienana Lmh. — III. Treiicséii : V. Rea, Riumare, Xagy-
enycd.

— paliida Hg. — I. Budapest; V. Xagycnyed.

2. család : Folytnitarcidae Klp.

Folymitarcys virgo Oliv. (Paliugenia horaria Burm., E. virgo Oliv.,

alhipennis At)igt, niaroccana F.) —• I. Budapest, Csepel

;

II. Magyaróvár (a Lajtán). Szent-riothárd ; V. Xagyenyed:
YI. Koronini. Báziás.

3. család : Ephenieridae Eat.

Ephemera vnlgaia L. (lutea Bcinr., maculaia L.) — I. Rézbánya, Vas-

kóh : II. Pilismarót, Pápa, Zala-Tapolcza, Szombathely,

Kszeg, Simontonya ; III. Yerebély, Trencsén, özalon-

cza : V. Tusnád, A^örüstorony ; VI. Kakova, ]\Iehádia,

Szászka ; YII. Raduc ; IX. Ragusa, Almissa ; X. Ilidze,

Sarajevo.

— líneata Eat. (daníca P. )
— I. Budapest, Újpest : II. Pilismarót,

Kszeg ; III. Trencsén : IX. Ragusa.
— daníca Mülh. {liispanica Rb. )

— I. Alonyásza ; II. Pilismarót

:

III. Trencsén, Xagybiccse ; Y. G-j^ergyóremete, Riinnare,

Keresztényhavas, Xagyenyed, Sznrduk, Xagy-Ilva ; YI.

Temesvár, Mehádia : VII. Brusane, Plitvica ; X. Krnpac.
— glaucops P. {lutea Selz.)i — \. Xagyenj^ed ; X. Bosznia.

4. család : Potanianthidae Klp.

PoiamantJuis luteus L. — I. Budapest, Csepel, Nagyvárad, Beél ; II.

Berhida ; lY. S.-A.-Cjhely ; Y. Gyergyóremete : VI. Bá-

ziás, Mehádia. Ulma ; YII. Dálya.

5. család : Leptophlebiidae Klp.

Choroterpes Picleti Eat. — III. Trencsén.

Leptophlebia submarginata St. — I. Xagyvárad. Vaskóh : III. Tren-

csén ; lY. Bártfa, S.-A.-Cjhely : V. Xagyszeben.
— marginala L. (reticulata Íjviim.) — I. Crb ; III. Trencsén,

Vághidas, Szaloncza : X. Pale.

— cincta Retz. — I. Budapest ; III. Szaloncza.

1 Ezt a fajt tévedésem folytán törölni kénj^szeiáiltem a faunából,

újabban azonban a AI. N. Mi'izeuni g-yüjteniényében mégis találtam egy a

magyar fauna területérl származó i^éldányt.
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Habroi)lilébia lauta ^Ic. L. — VIII. rTos})ic. Buccari : X. Pale.

— fusca Cx. — VIII. Xovi.

— modesia IIg. — V. Ig-enpataka.

6. csa'ád : Ephemerellidae Klp.

EpJiemerella ignita Poda (aenea Eat.) — III. Trencsén. Vágiiidas.

Szaloiicza ; V. Tusnád. Keresztényhavas.

— gibba P. (Potamanihui^ gibbus P.) — I. Rákos : II. Pilismarót

;

ni. Trencsén, Szaloncza : IV. Homonua ; VI. Herkules-
* fürd.

7. család : Caenidae Klp.

Caenis^ dimidiata íSt. (brevicauda St., lacíea Gerst.. nnnhna L.. ladea

Laxd.. Oxycyplia lactea Burm.) — I. Apatin ; III. Trencsén.

Szaloncza.

— lialterata F. (laclea Bl'rm . clíironoiiüformis Sx., macrum St..

gjHsea P.) — I. Apatin. Budapest, Csepel ; II. Pécs. Szoru-

hathely, Gyenesdiás ; Ili. Trések
;

IV. ííomonua : VII.

Dálja.'

— robusta Eax. — I. Budapest.

— Ttarrisella Cx. — III. Szaloneza.

8. család: Bahtidae Klp.

Baetis binoculuíns L. (flavescejis Cx.. autuinnalis Cx., fuscata Sx..

diaphana Mull.) — I. Budapest, llákoscsaba : II. Simon-

tornya ; V. Bncsecs, Vulkán ; VII. Károlyváros.

.
— BJwdani P. (maderenus Hg.) — II. Simontornya ; III. Szaloncza :

V. Xagyenyed ; VI. Krassova, Mehádia : VIII. Fiume.

— tenax Eax. — V. Bálványos-hegy ; VI. Gerebencz.

— piimüus BuRM. — III. Csorba-tó.

— niger L. — V. Gyergj^óremete.

— scambus Eax. — V. Bucsecs.

— atrebaiúins Eax. — III. Trencsén.

— venius Cx. — V. Szeben-Jézer.

Centropülnm lukolum ]\1üll. — 11. Visegrád : III. Kistapolcsány,

Szaloncza ; V. Tusnád. Keresztényhavas.

— huiigaricum Poxgr. — III. Szaloncza (Poxgrácz 3. p. 178.)

í A Caenis Incteella EAX.-t kihagytam az enumerácziómból, noha nmcs

kizárva, hogy hazánk magasabb vidékein elfordul. Az általam C. ladeella-

nak meghatározott példány a C. dimidiata Sx.-nak egy érdekes változata,

mely a C. lacteella-hoz közel áli. Xagyobbszámú egyén hiányában egyelre

nem lehet ennek a változatnak fontosságot tulajdonítani.
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Cloeon (Cloe Burm.) dipternm L. {cognatiim St., affinis Rb.. anmiJata

MüLL.) — Az egész országban mindenütt közönséges.

— simile Eat. {ohscurum Eat., ohscura Rb.) — I. Csepel : III.

Trencsén.

— rutulum Mull. (dimidiahim Ct., russidum Eat., rufida ^Iüll.) —
1. Budapest ; II. Mohács ; III. Szaloncza.

9. család : Siphliiridae Klp.

Chirotonetes ignotus Walk. {Isonyclúa üjnota AValk., ferniginea Alb.)

— I. Budapest ; IV. Bereczld ; V. Vöröstoronr.

Ameletus inopinaius Eat. — YII. Brusanje.

SipJdnrus armatus Eat. — I. Budapest ; V. Retyezát. Tasnád-Szántó.

— lacnsiris Eat. — I. Budapest ; IV. Ungvár ; VII. Lipik.

Ametropus fragilis Alb. —• I. Budapest.

10. család : Ecdyuridae Klp.

Epeorus alpicola Eat. — IV. Bártfa : V. Görgén^' ; VI. Herkulesfürd.
— assimilis Eat. — III. Trencsén. Szaloncza ; V. Retyezát.

Bliitrogena ulpestris Eat. — V. Görgény.
— semicolorata Ct. — I. Budapest, Tizfalu ; II. Visegrád; III.

Mosócz, Turcsek, Koritnicza, Tátraháza ; IV. Krösmez.
Ungvár ; V. Ret^-ezát, Keresztényhavas, Vulkán ; VI.

Deliblát ; VII. Szlavónia ; X. Ilidze.

— aurantiaca Burm. [laterális P.) — I. Nagyvárad; III. Trencsén

;

V. Predeál, Xagy-Ilva.

— germanica Eat. — II. Pilismarót ; III. Szaloncza ; V. Igenpataka.

— Hensclii Klp. — III. Késmárk (Klapálek 8, p. 5—6.)

Heptagenia flavipennis Duf. (yolitans Eat. )
— I. BudajDest ; II. Pilis-

marót ; IV. Feketepatak.

— sídpdiurea Mull. {elegáns Eet., costalis Ct.) — I. Budapest, Ka-

locsa ; II. Visegrád ; V. Kut^'^falva.

— //ara Rost. — I. Nagyvárad, Újszeged ; II. Simontornya, Ko-

márom ; III. Trencsén ; IV. S.-A.-Újhely ; VI. Gerebencz,

Dehblát.

— coendans Rost. — I. Budapest ; V. Verestorom'.

— nigrescens Klp. — IV. Csernahora (Klapálek, Dziedzielewicz

2. p. 255.)

Ecdyurus insignis Eat. — I. Kebesd ; JX. Szobráncz ; A'. Nyírmez,

Tihucza, Hátszeg, Tusnád ; A^I. Herkulesíürd.

— lielveticus Eat. — IV. Csernahora ; VI. Mehádia, Báziás.

— venosus F. — I. Nagyvárad : II. Pihsmarót : III. Trencsén,

Koritnicza : IV. Jászó. Kassa. Bártfa : V. Hátszeg. Tus-
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nád. X\ármez, Tihueza ; A"II. Szlavónia : VIII. Fiume.

Euccari : X. Sarajevo.

Ecdyurus forcipula Koll. — I. Monyásza. Xagy-Maros ; III. LucsiATLa.

Trencsén, Koritnicza ; IV. Bártfa : V. Xjirmez. Tihueza,

Bálvám'os-lieoy ; VIIE. Buccari ; X. Pale.

— affínis Eat. — III. Koritnicza.

— laterális Ct. {ohscura P. ) — III. Trencsén ; IV. Beszlddek. < ).-

Ruszka, Bártfa ; VII. Krapina.

— fluminum P. íangíisüpennis Eat.) — IV. Szobráucz.

— Pazsiczkyi Poxgr. — III. Trencsén. Vághidas, Szaloncza : IV,

Léva (PoxGRÁcz 3. p. 179)

III. alrend : Odonata F.

(Payaaeii.roptera Ship., Orthoneuroj/t^ra Auct, SíibuUcornia Latr., Pict..

Uloiuita, Synisiata F.)

1. csoport : Zygojytera Sel.

L család: Calopterygidae Sel.

Calopteryj: splendens Haru. {parlheiiias Charp., Ludoviciana Hg.. xan-

tl'Ostigma Chaiíp.) — Mindenütt gyakori.

— clrgo L. {vesta Hg., anceps Sx.. laiemorrlioidalis Evax.s. i
— Hegy-

vidékeken mindenütt elöfVirdul.

— virgo var. fesiiva Brullk. — VIII. Xmví : IX. Dalmáczia, Zelenika.

2. család : ágrionidae Rb . Mc. Leay.

Platycnemis pennipes Páll. (Agrion lacieum Gharp. i
— I. Budapest,

Kalocsa. Xagyvárad, Beél, Rév, Szendr. Szeghalom

;

n. Balatonfüred, Boglár. Kúp.- szöd, Zala-Tapolcza,

Zircz, Héviz, Borostyánk ; III. Rap, Trencsén : IV. S.-

A.-Újhely ; V. Njirmez, Xagyeuyed. Tasuád, Kolozsvár,

Szováta, Székelyudvarhely, Szamosújvár. A'izakna.

Xagyszeben, Xagj-csr, Szászváros, Sellemberk : \1. Ber-

zászka, Gerebencz ; VII. Eszék, Fuzine.

Isclinura (Micronympha KmBY) piimilio Charp. (Agnon aiirantiacum

Hg.. cognata Sel., ruhelbim Ct.. xanihopjterum St.j — I.

Budapest, Bugacz, Kalocsa, Nagn'várad, Beél, Kalota,

Debreczen, Szreg : II. Siófok, Fonyód, Szegszárd, szöd,
Kúp, Bodajk ; IIT. Szliács, Beszterczebánya, Rózsahegy,

Trencsén, Tátraháza ; IV. Sárospatak, Homonna ; V. Xag}'-

enj'ed, Kolozsvár, Vízakna, Xagyszeben, Szász-Sebes,

Xagycsr ; \1. Palics, Jaszenova, Gerebencz, Oma. Deli-

blát : Vni. Buccari.
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Iseknura elegáns Lixo. (.1. pupiUa IIaus., tuherculaiurii (Jharp., zonatum

ÖT.) — I. Budapost, Apaj, Bngacz, Kalocsa, Nagyvárad,

Debreezeii, Hortoliágy, Hadház, Szeghalom. Szeged, Makó,

Szreg, Hódmez-Vásárhely ; II. Siófok, Hévíz, Balatoii-

í'üred, ( )szöd, Szár.szó, Bodajk, Simoutornya, Zircz : III.

Treiiesén ; IV. Páezin ; V. Vízakna, Nagyszeben ; VI.

Palics, Cxerebencz, Delíblát, Kubin, Báziás ; VII. Dálja,

Vnkovár ; VIII. Buccarí.

Nehalennia speciosa Chakp. — I. Budapest (O-Buda). Nagyon ritka.

Enallaguia cyailnijernm Charp. (Iiastulalinn Rb., Charpeniieri Sel., j:>2íZ-

du-nin ih}.) .^ Szerteszéjjel az egész országban található.

Agyion (Coenagrion Kirby) pulchellum Lixd. {interruptiim Charp., puella

St.) — I. Budapest, Kecskemét, Kalocsa, Hortobágy,

Nagyvárad, Rézbánj^'a, Csaba ; II. Simontornya, Balaton-

füred, Hévíz : III. Vághídas ; IV. S.-A.-Cjhely, Imreg,

Bártfa, Páezin, Horaonna, Nagykároly ; V. Peér, Nagy-
<my ( (] , Maros új vár, Torda, Szent-C othárd , Kocsárd, A^izalíiia,

Nagyszeben : VI. Delíblát ; VII. Eszék, Dálja.

— puella Lixd. (farcatuiii Charp., annulare St.) — I. Budapest,

Kalocsa, Nagyvárad ; II. Hévíz, Kúp, Balatonfüred, Szom-

bathely. Simontornya, Pécs : III. BeszterczelDánj^a, Tren-

csén, Rózsahegy, Poprád, Lucsivna, Tátraháza ; IV. S.-

A.-Cjhely, Homonna, Varannó, Veresmárth, Nagykárolj^

;

A^. Peér, Tasnád-Szántó, Szent-Gothárd, Szamosújvár,

Szucság, Erzsébetváros, Vízakna, Nagyszeben, Szász-

Sebes, Nagyenyed, Marosiíjvár; VI. Doliblát, Jaszenova.

— hasliílaium (Jharp. — III. Tátraháza; IV. Bártfa. Ritka.

— ornatam Ski.. — I. Budapest. Kalocsa, Nagyvárad ; II. Siófok,

Keszthely, Zala-Tapoloza ; III. Trencsén, Koritnicza ; IV.

S.-A.-Cjhely, Bártfa, Cngvár ; V. Torda ; VI. Vukovár.

— annatnni Charp. — III. Nowiczky szerint elfordul a Tátrában.

Pyrrlíosoma iendlnm Vill. (ruhellum Re.) — I. Budapest. Ritka.

— miniiun Harp.. (nyTnphnla Sl'lz., sanguiiieum Rb., falvipes St.) —
II. PilisHRirót ; III. Csorba-tó, Tátraháza ; V. Szováta.

ErijtJiroiiuiia najas Haxs. (A. clilorklion Charp., puella Paxz.j — I.

Budapest, Kecskemét, Kalocsa ; II. Zala-Tapolcza, Hévíz
;

III. Vághidas ; IV. S.-A.-Cjhely, P.ártfa : V. Pele-Szarvad,

Tasnád-Szántó, Szamosújvár.

— viridalum Charp. (Agrioa Bremii Rb.) — I. Budapest, Szeged,

Aíakó ; IV. Kassa, P>ártfa ; V. Nagyszeljen ; VI. Palics
;

VII. Dálja.

Lestes luacrostiyina 1-Cvep.íím. {Picíeli Sel.) — I. Budapest; V. Déva,

Nagvszeben : VIII. Növi. Ritka.
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Lestes viridis Lixd. (leucopsalis ('harp. )
— I. líudapest (Kis-Svábhegy),

Szigetcsép; IV. Ilomonna. Ilonok; YIII. Xovi. Ritka.

— nympha Sel. (Dri/ds Kirby, forcijmla Rb.) — I. Budapest,

Kecskemét, Kalocsa: II. szöd, Simontornj^a, Kúp: III.

Bártfa, Tátraháza : IV. Laigvár : V. Dicsszentmárton,

Tusnád, Nagyszeben, Xagyenyed. Kis-Torony ; A'I. Ale-

liádia, Deliblát.

. — sponsa Haxs. {aiiiumnalis Leach. negUcium H.-Sch., nyinpha Sx.,

Picíeii Foxsc, fordpula Chaiu\| — I. Budapest, Kalocsa,

Xag3'várad, Arad ; II. szöd, Szárszó, Simontornya : III.

Újbánya, Tátraháza, Poprád ; IV. Homonna, Ungvár ; V.

Nagyenyed. Nagyszeben : VII. Dálya.

Anapetes virens Charp. — I. Budapest. Kalocsa, Szolnok, Gyón,

Nagyvárad, Szeghalom. Nyíregyháza ; 11. Pápa, Simon-

tornya, Szin, r)szöd. Boglár, Szárszó, Badacsony, Siófok
;

III. Losoncz, rjbánya : IV. Páczin, Imreg. Homonna,

Szobráncz, Ungvár; V. Torda, Szamosjvár. Nagyszeben;

VI. Gerebencz, Jaszenova. Kevcvára : VII. Eszék, Dúlja.

— Varijára F. — Mindenütt gyakori.

Sy)npycna fusca Uixd. (Agrion pliallafuni Ciíarp.) — Mindenütt köz (Ín-

séges.

2. csoport: Aniíopfera Sf.l.

3 család : Aeschnidae Rb.

Linclenia forcipala L. (Oiiycltoyomplnis Sia... Aesclma Itaiinita Chaup.) —
I. Budai:)est, Bihar-hegység, Szeghalom : II. Pilismarót

;

III. Körmöczbánya, Trencsén : IV. Homonna, Bresztó,

Vihorlát; V. Tusnád: VI. ( )ravicza ; VII. Fiizine : IX.

Zelenika.

Diastatomma [Ophiogomphus Ski..) Caerilia Fourgr. {serpcntina Charp.)

— II. Kúp, Kszeg : V. Pjrassó, Nagyszeben, Nagyenyed.

GompJtus vulgalissinms L. iforcipatus Sel.) — I. Nagyvárad, Tenke,

Élesd, Szendr : II. Simontornya, Berhida, Zala-Tapolcza,

Pápa, Kúp, Kszeg; IV. Szerencs, Gsicsvaalja, Bártfa;

V. Szent-Erzsébet, Székelyudvarhely, Nagyenyed, Bor-

szék, Szamosújvár; Vizakna, Nagyszeben, Radnai hava-

sok ; VI. Mehádia, Korniaréva : VII, Fuzine.

— favipes CuARP. {pulchdlus Sx.) — I. Budapest, Kalocsa, Beél,

Szeghalom; IK. Nyitra ; V. Nagyenyed. Vizakna; VII.

Yrdnik.

Cordulcgaster bidentaUis Sex.. — II. Borostyánk ; III. l'jliáuya, Bo-

rosznó. Trencsén. Kiirmíiczbánya, Koritnicza ; IV. Bártfa :
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Y. Kolozsvár, Vörostorony, Özováta, Kózsa, Bucsecs,

Kelnek; VI. Ferenczfalva, Mehádia, Tj-Moldova : VII.

Velebit, Fiizine, Radiic, Brusane : VIII. Biiecari.i

Anax imperátor Lkacr. (forinosus Lind., Aeschna uzurea Chahp.) —
I. Budai^est, Monor, Kalocsa, Nagyvárad, Magaslak.
Debreczen, Szeged ; 11. Pécs, Simoutoriwa, Balaton-vidéke

;

III. Lncsivna, Trenesén
; IV. S.-A.-Újhely, Ilomomia ; V.

Tasnád, Székelyudvarhely, Vízakna, Nagyszeben ; VI.

Deliblát ; VII. Eszék, Fiizine.

— Partlienope Sel. (parasinus Rb.) — I. Budapest, Bngacz, Kalo-

csa, Szeged.

Memianax ejjhippiger . Burm. (Diedíterranens Sel.) — I. Eddig csak

Budapest körnj^ékéröl ismeretes. Nagyon ritka.

Aeschnii jancea L. (picla Charp., ruslica Dalm., varia Eversm.) — III,

Borosznó, Tátrafüred, Tátraháza, Trenesén ; IV. Bártfa

;

V. Kolozsvár, Nagyenyed.
— coluberciila nARR.( mixla Latk., a/finis St., aJpina Sel., anglicana

Leach, vernalis Sel.) — I. Budapest, Clyón, Kalocsa,

Debreczen : II. Simontonwa ; III. Újbánya, Csorba-tó
;

IV. S.-A.-l'jliely. Cngvár, Kassa; V. Borszék, Tusnád,

Nagyszeben, Kereszténysziget, Szeben-fotyó, Nagyenyed
;

VI. Zonibor; VII. Vrdnik ; VIII. Fiume.
— affinis LixD. (ornala, marmoraia Hoffms.) —• I. Budapest, ( Ivón,

Kalocsa, Rézbánya, Szeghalom, Csaba ; II. Siófok, Boglár,

szöd, Pannonhalma, Zircz ; III. Szent-Antal, ígbánya.

Tátraháza ; IV. Nagybánya, Ungvár, Máramaros, Bártfa

;

V. Nagyenj^ed, Nagyszeben ; VI. Ulma, Deliblát.

— ryanea Mull. (maciilalissima Latr.. anguis Harris, grandis Do-

Nov.,- juncea (Jhaiíp., varia Sil\w. aenea Sulz.) — I. Buda-

pest ; II. Pilismarót, Zircz, Kszeg, Borostj^ánkö ; III.

Trenesén, Pozsony, Csorba-tó, Mosócz, Iglófih^ed, Lu-

csivna. Tátraháza ; IV. Bártfa, Ungvár, Sztrojíkó, Olyka

:

V. Zilah, Szováta, Nagyenyed ; VIII. Fiume.

— grandis L. (Roeseli Borows., qnadrifasciaia Mííll., favipennis

Retz.) — I. Budaj^est (?) ; III. Lucsivna ; V. Maros-

vidéke, Szent Anna-tó.

— isoceles Mull. (rufescens Ll\d., dirysophthalma Charp.) — I.

Budapest, Monor, Kalocsa, Nagyvárad ; II. Pilismarót,

Pannonhalma, Pécs : IV. Ungvár ; V. Nag^^enyed.

— borealis Zett. (ornala Charp.) — III. Tátra.

— viridis EvERSií. (virens Charp.. affinis Hg.) — X. Dalmáczia.

1 C. anmdatus Latr. hazánk lerük'térl ezideig' mé"' nem került el.
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Caliaeschna microstújiiui Schnkid. — X. Dalmáczia, Zeleiiika.

BracJiyiron Hafiiiensc Mull. {pratense ^íüll.) — I. Budapest, Moiior,

Kalocsa, Nyíregyháza ; II. Pannonhalma, Pápa, Szombat-

hely, Pécs : III. Trencsén ; IV. S.-A.-Újhely, Kassa : V.

Tasnácl, Gjailafehérvár, Nag3^szeben.

4. család : Libellulidae AVestw.

Leucorrhinia^ pecíoralis Chaui-. {ruhiciinda Rb.) — I. Budapest, Csepel,

Kecskemét, Kalocsa ; II. Pannonhalma ; III. Körmöcz-

bánya, Tátraháza.

— dtibia Llxd. (leucorrhina Charp.) — III. Csorba-tó, Tátraháza
;

IV. Máramarosi havasok.

— ruhkmida L. — Dziedztiílewicz szerint eldfordul a Tátrában.

Coeiiocíata ccmdalis Charp. (albifrons Selys) — I. Izsák.

SíjmpeLrum {Diplax Charp.) scoticum Dox. (nigra Charp.) — II. Shnon-

tornya ; III. Poprád, AIosócz ; IV. Ungvár.

— pedejnonianum All. — III. Mosócz, Poprád, Rózsahegy, Nagy-

Rcze ; V. Kolozsvár, Torda, Csik-Tapolcza.

— fiaveolum L. [ruhra ]SIüll.) — I. Budapest. Csepel, Kecskemét.

Kalocsa, Debreczen ; II. Pannonhalma, Simontornya : III.

Szent-Antal, Virágvölg.y, Rózsahegy, Tátraháza, l'jljánya,^

Borosznó ; IV. Bártfa, Fajna-völgy ; V. Csik-Tajiolcza,

Nagyszeben, Radnótii.

— Fonscolomhei Sel. (ntficollis Ha., insignis Britt.) — I. Buda-

pest, Kalocsa ; VI. Palics, Ulma, Clerebencz.

• — vidgalum L. (affinis BRrrT.) — I. Budapest, Kalocsa, Fehértó :

II. szöd, Kiqj, ZaLi-Tapolcza, Bodajk, Simontornya,

Savan^aíút ; III. Nagy-Rcze, Virágvíilg}', Újbánya,.

Rózsaheg}^ ; V. Szucság-, Nagyszeben, Radnai havasok,

Xagyenyed, Brassó, Nagycsr ; VIII. Fiume.

— striolatuin Charp. {ruficollís Charp., vidgaia Sel.) — Nagyon
közönséges. Az országban mindenütt elfordnl.

— meridionale Sel. {L. lujbrída Rb.) — Az országban mindenütt

gyakori.

— sanguineum ^SIl'll (L. Roeseli Sel., nigrípes Charp.) — Az or-

szágiján gyakori.

— depressiuscidum Sel. {L. Genei Rb.) — I. Budapest, Kalocsa;

V. Szászsebes ; A^I. Ulma, Gerebencz.

Crocothemis eryihraea Brullé (L. coccinea Charp., ferruginea Sel.) —
I. Budapest, Kahjcsa, Nagyvárad ; IV. Kassa, Szobi'áncz \

V. Nagyeiiyed.

1 A Leucorylúnia albifrons Bürm. hazánkbau nem furdul el.
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Libellula depressa L. — Az egész országban mindenütt közönséges.

Lcptetrum (LibeUuIu Hg.) fulvum Mull. — I. Budapest, Kalocsa, Ke-
ezel. Nagyvárad, Székudvar ; II. Fert-tó ; VI. Gerebencz,

— quadri)iuicnIatHm L. — Mindenütt közönséges.

— qv.adri)na(:ulaium\a.v. praenuhüum^iKWM. — I. Xagymaros, Ürbo.

Orthetnim (Libella Biíau.) coerulescens F. — I. Budapest, Nagyvárad-

Arad : 11. szöd ; III. Szliács, Beszterczebánya, Újbánya :

IV. Ungvár ; \. Nagyszeben. Kolozsvár, Mezzáb, Víz-

akna : VI. Gerebencz. Ulma, Deliblát.

— brunneum Foxsc. — I. Budapest, Péezel, Pankota, Borosjen
;

II. ()szöd : \. Nagyenyed, Fogaras, Nagyszeben ; VI.

Deliblát ; VII. A^dik ; VIII. Buccari.

— cancdlaium L. — I. Budaj^est, Csepel. Monor, Kalocsa, Nagy-
várad, Arad, Szeged, Makkos : II. Siófok, szöd, Zala-

Tapolcza : III. Trencsén ; lA'. S.-A.-Újhely. Homonna

;

VI. Dognácska. Deliblát, Palics ; VII. A'rdnik.

— albisiíjlani Sel. — I. Budapest. Csepel. Kalocsa, Nagyvárad,

Szeged, Szeghalom. Csaba; II. Siófok, Keszthely: IV.

Homomia ; V. Nagj'szeben : VI. Deliblát. Eszék.

Somatocldora (CMorosoma Charp.) mdallica Lixd. — III. Pelscz..

Csorba-tó, Lucsivna ; V. Csik-Tapolcza.

— pavomacidata Vaxderl. — I. Budajjest, Csepel. Monor, Kalo-

csa, Izsák ; II. Pápa. Pannonhalma ; IV. Ungvár ; \ . Ko-
lozsvár.

— alpestris Sel. — V. Chirpa-havas (Hunj^ad vm.)

— ardica Zett. (siibalpina Sel.) — V. Surian-havas.

Epiiheca bimacidata Charp. — I. Budapest. Csepel.

'CorduUa aenea L. — I. Budapest, Kalocsa ; II. Pápa, Simontornya ;

IV. Kassa ; Y. Szamosújvár. Gyulafehérvár.

III. rend: Thysanoptera Hal.

(Physupoda AValk.. PJnjsopoda Burm.)

I. alrend: Terebrantia Hal.

1. család : Aelothripidae Uzel. (^ Coleoptrata Hal.)

2Ielanotlirips fusca Sulz. (obesa Hal.) — I. Budapest : V. Gyergyó-

Szt.-Aliklós.

AeoloÜirips {Coleotlirips) fasdata L. -- A\ Plrdély ; A'II. Horvátország:

IX. Dahnáczia.

— rittaia Hal. ~ I. Gvoma : X. Jablanica.
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2. család ; Tlirijiidae Uzei.. (= Stenoptera Bvbm.j

Chirothrips mankaia Hal. {lonfjipenrii.s Bur.m.. antennatus Usb.) — I.

Csepel, Farkasd. Moiior. Budapest : IV. Eperjes : V. Gür-

gény-Szt.-Imre.

Limolhrips cerealium Hal. [pliysapus Kirby) — IH. Losoncz. Ritka.

— deniicornis Hal. (KoUari Heeg.. secalina Lind., hidens Reut.) —
I. Budapest, Farkasd : H. Simontomva : IV. Eperjes,

Xagy-Miliálv : V. Gj-ergyó-Szt.-Miklós.

— angulicornis Jabl. — I. Budapest (Gellért-liegyi.

SericotJo'ips siapliylinus Hal. — II. Badacsony.

Physopus airaius Hal. — I. Moiior.

— atratus var. adustus Uzel. — A'III. Fiume.

— lalgatissimus Hal. {ater Geer) -— Mindenütt gyalvCiri.

— inconsequens Uzel. — I. Budapest.

Franldiniella brevistylis Ivarny. — IX. Dalmáczia.

Odontothrips idicis Hal. ibasalis Reut.. loti Am.j — I. Rákosfalva,

Budajoest ((J-Budaj : V. Fels-Sebes, Görg-ény-Szt.-Imre.

AnapTtoihrips valida Kaexy. — IX. Dalmáczia. .

Dendrothrips füiae Uzel. — Közelebbi termhely' néllcül.

Paratlirips I'zeli Karxy. — IX. ( 'atianj.

Heliothrips haemorrJioidalis Hal.. Reut. [ndonidum Cam.. Hal.) — I.

Budapest.

Parihenoilirips dracenae Heeg. — I. P>uda|)cst ; III. Pozsony.

Thrips hicolor Karxy. — IX. Cattaro.

— ornaia Jabl. — I. Kis-Szt.-Miklós.

— cynorrhodi Hal. — I. Budapest : V. Gj^ergyó-Szt.-Miklós, Csík-

Szt.-Domokos : IX. Cattaro.

— dispar Hal. — I. Budapest (O-Buda), -Rákosfalra ; V. Fels-

Sebes, Görgénj'-Szt.-Imre.

-— sambuci Heeg. — I. Budapest.

— pjliysopus L. — Mindenütt gyakori.

— fava ScHRK. (Urticae F., solanaceornm Portsch.) — Gyakori.

— flava- var. obsoleta Uzel. — Gyakori.

— Benseleri Frfld. — I. Budapest. Farkasd. Budafok : III. Ku-

rimján : IV. Eperjes : V. Csík-Szt.-Domokos : VI. Xémet-

Palánka.

— communis Uzel. — I. Budapest : VIII. Fiume.

— fuscipennis Hal. — IX. Dalmáczia.

— paliida Karxy. — IX. Cattaro.

I*hysothrips (Eutltrips Targ.) dahuaticus Karxy. — IX. Dalmáczia. '

— discolor Karx'y. — IX. Dalmáczia.

— hitlri Karxy. — IX. Dalmáczia.
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Pltysotliríps aiinulatus Kakxy. — IX. Dalmáczia.

Oxytlirips erícae Hal. (pai-ríceps Uzel) — Közelebbi termhelye is-

meretlen.

11. alrend : TiibuUfera Hal.

1. család : Phloeothripidae Uzel.

Megalotlirips niíjcr Scilmutz. — VI. Herkulesfürd.

MegaiJirijjs latiuentris Heeg. (longispina Reüt., tibialis Keut.) — L-

Budapest : II. Simontomya ; IV. Torna.

Crypiotlirips icarus var. pallipes Uzel. — IX. Dalmáczia.

— dentipes Reüt. — I. Kecskemét.

Tricliotlirips pedicularia Hal. (flavipes Hal.) — IV. Bártfa.

Anihemoihrips Beuteri Karxv. — VIII. Carlopago.

Anthoihrips staüces Hal. (arinata Lixd.) — Mindenütt közönséges.

— aculeala F. {frumentariiis Bel., (dbipennis Burm.
^
pallicornís Reut.)

— I. Budapest; V. Csík-Szt.-Domokos ; IX. Dalmáczia.

— dídiiKiticii Scilmutz. — IX. Dalmáczia.

Hoploilirips hidens Ba(;x. — Közelebbi termhelye ismeretlen.

ZyijotJn-ips iiiiiiii.td TzEr.. — Nálunk való elfordulása kétes.

— cnissipes Ja]5L. — II. Badacsony (
Jabloxowszki 2.)

Pldoeothrips parcipennis Reut. — IV. Xagy-Mihály.

— bniiuiea Jord. — VII. Stalak.

— coriacea Hal. (Ulini Heeg., simillima Reut.) — III. Lucski.

— bicolor Heeg. — I. Farkasd ; 11. Simontornya ; IV. Varamió.

— aniiHlicoriiis Hal. (Halidayi KoL.) — I. Meztúr, Bánhegyes.

Haplolhrips iiiiiior Kahxy. — VIII. Carlopago.

AcanÜiothrips uodicornis Reut. (Vliui J5urm., coridcea Burm., coriicis

Am.) — IV. Beregszász ; V. Tasnád, (lörgéuy-Szt.-Imre.

IV. rend : Neuroptera Erich.i

I. alrend : Platyptera S.\nTu, P)Axks = Planijjennia Pict. Latr..

(M'eg/dopiera Burm. Ipart.), Stegopiera Du.m.)

1. család: Sialidcie Brmi. {Platyptera Smith, Baxks.)

Sild/s lidarla L. [pai-datera L., nigra Latr.) — I. Budapest, Csepel,

Nagyvárad, Tenke, Bihar-hegység : II. Pécs, Simontornya,

Visegrád, Pápa, Szomljathely ; III. Trencsén : IV. Csány,

1 A Xeuropterák rendjébe tartozó csoportokat iparkodtam, lehetleg

származástani rokonságuk szerint és geológiai megjelenésük sorrendjében

tárgj'alni. Ezeket figyelembe véve a legsibb csoportnak a Sialidákat kell.
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Krösmez ; V. Tasiiád, Peér, Nagyszelíen. Xagyenyed.

Igenpataka, Torda ; X. Ilidze.

Sialis fuliginosíi P. — VI. Gerebencz. Ritka.

2. család : 3I(intispidae Westw.

Mantíspa j)erla Páll. — YIIL Zeiigg. Nagyon ritka.

— styriaca Poda (pagana Br. )
— I. Budapest ; II. Pilismarót.

3. család : JRaphididae Bckm., Wehle.

Rapliidia notata F. (média Burm., Br., opliiopsis Ct., niegacepliala Sx..

Hg., (wgustata ííatz.) — I. Budapest; III. Turcsek, Sza-

loneza ; V. Detonáta, Retyezát, Nagyenved ; VI. Aíeliádia
;

X. Metalka.

— major Burm. {notaia Burm.. laiiceps AVallgr., vtedia CIirard,

notata Schn.) — I. BudajDest ; II. Pilismarót ; III. Treii-

csén, Szaloncza ; V. X^'agyenyed ; VI. jSIehádia ; A-'II.

Diakovár ; X. Metalka.

— opjltiopsis L. [xanilwstigma Zett.) — I. CsejJel, Agárd, Peszér,

Debreezen ; II. Simontornya, Pilismarót, Tapolcza, Pápa.

Keszthely, Dénesfa ; III. Mosócz, Trencséii, Szaloncza
;

lY. Forró, Ungvár ; \. Mezzáh, Plavasgyógy. Balán-

bánj^a, Nagj^enyed, Szent-Erzsébet ; VI. Fercnczfalva.

Ulma : VII.. Diakovár, Karszt, Brusane ; X. Sarajevo.

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

tekinteni, mert ezeknek sei, a triasbeli Chaulioditidák a Megasecopterák,

ama szerfölött változatos és érdekes karbonbeli rovarok felé közelednek

melyekbl a velk ma is feltnen megegyez Ephemeridák eredtek.

A Sialidákhoz sorakoznak még a Raphididák, míg a Mantispidák eredetét

inkább a Probemerobiclákban kell keresnünk. Ugj-anitt gyökereznek a

Hemerobidák is, élükön a Dilaridákka^, melj'ek legnagyobb valószínség

szerint a liasbeli Proliemerobidákból fejldtek. Ez utóbbiak is a Chauliodi-

tidákkal állnak összefüg'gésben. A Prohemerohidae és Hemerohidae családok

között az Osmylidák állanak, ama sx'égi átmeneti csoport maradványai,

jnelybl a mai Clirysopák családja alakult ki. A Myrmeleonidák családja

ezeknél okvetlenül fiatalabb, mert legels nyomai csak a fels jurában

{maim) jelennek meg. A Myrmeleonidáknál késbbi megjelenés az Asca-

lai^hidák csoportja, mig a Neuropleridákat a malmbeli Kalligrammatidákból

kell levezetni. A Panorpák csak a Liasban tnnek fel legelször, tehát ké-

sbb mint a többi Neuropterák, de mindazáltal egy si csoport származéká-

nak kell tekinteni, niely a Megasecopteráktól nem állhatott távol. A Neuro-

pteroidák utolsó rendje, a Trichopterák jóval fiatalabbak ezeknél s való-

színleg a Panorjjákból sarjadzottak ki.
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tornya : IV. Szolcsva : V. Detonáta ; VI. ^lehádia : VII.

Fazine ; X. Prenj.

Eaphidia favipes Steix. (affinis Schx., baetica Br., Meyer—Dürr.) —
I. Budapest. Isaszeg, Csepel ; II. PiKsniarót ; III. Kis-

TaiDolcsáuT. Koritnicza ; IV. líomomia-Jeszen. Márama-
ros ;

V. Szent-Erzsébet, Havasgyógy ; VI. Ora^ácza. ^le-

liádia : VII. Fuziiie : VIII. Xo^"i. Buccari : X. Troglav.

— raniJiostigma Schoim. {londinensis Sx., affinis Sx.. Schionmeli

GiR.. confinis Sx.. clwlyhocepluúa Raxz.. cognaia P.) — I.

Budapest ; II. Simontornya : III. Trencsén : IV. Bártfa
;

V. Tusnád. Miriszló.

— cognaia Rb. (xanthostigma Schx.. coluhroides Cosxa.) — II. Pi-

lismarót. Dobogók. Ritka.

— adanana Alb. — VI. ^lehádia. Ritka.

— Ratzehurgi Br. — III. Dziedzielewicz szerint elfordul a Tát-

rában (DziEDZIELE\VICZ 1. p. 32.)

Inocdlia crassicornis Schumm. — III. Szaloncza : V. Vöröstoronyi

szoros. Xagyon ritka.

11. alrend : Jlef/aloptera Burm.

(Emmenogjiatha Börx.. Lepioplnja Br. = Mecajjtera & Megaloptera.)

1. család : Xenioptei'idae Re., Be.

Xemojitera {Xematoptera Burm.) coa L. — A^II. Lisarica. Ritka.

2. család: Dilaridae Xav.

Dilar tarcicus Hg. inevadensis Hg.) — X. Domanovie.

3. család : Sisyridae aiict.

Sisijra (Rhopalis Erichs. i fascata F. — I. Budapest : II. Pápa.

— terminális Cx. — V. Vöriistoronyi szoros.

4. család : Hetnerohidae Leach, St., Eb.

Psedra diptera Burm. — I. Sziget-Szt.-^^Iiklós. Kecskemét. Isaszeg

:

V. Diesszeutmárton : VI. Palics.

Drepanopteryx pilialaenoides L. — I. Rézbánya. Xagy-Veroeze ;
II.

Pápa. Sojjron : III. Alaia-Szlatina, Trencsén. Léva : V.

Kolozsvár. Zilah. Magura. Déva. Xagyenyed. Topánfalva.

Vulkán.

— algida Erich. ( fJenierohius KoUari Gózsy.) — II. Szaloncza.

Tátrafüred. Ritka.
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Jlicromus apliidivorus Schkk. (villosus Br.) — I. Budapest, Nagyvá-

rad, Pestere, Szentes; II. Mezsider; III. Turcsek ; IV.

Tokaj, Varaiinó ; Y. Szent-Gotliárd, Tasnád, Zilah, Bálvá-

nyos-hegy, Nagyenyed ; VII. Vrdnik.

— variegatiis Fabr. — Az egész országban közönséges.

— paganus Vn.L. — III. Tátra ; IV. Bártfa ; V. Grörgénj^ Vörös-

toron}''! szoros ; VI. Mehádia ; VII. Radnc ; X. Trebevic,

Mokró, Metalka.

Symplierohius elegáns St. {pygmaeus Br., niarginellus Mns. Berol.) —
I. Budapest, Apaj, Kecskemét, Kalocsa, Derekegyliáza

:

II. Simontornya ;' III. Szaloncza ; IV. Széphalom ; V.

Oláh-Lapád, Déva, Szász-Hermány, Vullíán ; VI. Orsova,

Deliblát ; VIII. Növi ; X. Domanovic.

— siriaielliis Klp. — I. Pálmatér ; II. Simontornya ; III. Szaloncza :

V. Keresztén^diavas, Vöröstoronyi szoros (Klapálek 5,

p. 7.)

Hemerohius [Mucropalpus Rb.) nitidulus F. (ocltraceus AVesm.) — III.

Rum, Szaloncza, Trencsén, Lucsivna ; V. A'öröstorony

:

X. Rogatica, Sarajevo, Pale.

— niicans Oliv. — Szórványosan az egész országban elfordul.

— micans var. fusciiiervis Scun. — I. Tiszaborkút. Ritka.

— huiníli L. (nervosv.s St., paganus Sr.) — Az egész országban

mindenütt elfordul.

— lutescens Sx. — I. Rézbányái ; Y. Bálványos-hegy, Szeben-folyó.

— limhatus Wesm. (síiúgosus Zett.) — III. Trencsén.

— pini St. — II. Simontornya; III. Magas-Tátra, Fels-Szernye :

\'. Retyozát ; X. Trebinje.

— atrifroiís AIc L. — III. Csorba- tó, Trencsén, Alagas-Tátra.

— marginatus St. (flexiiosas Ha.) — I. Rézbánya ; IV. Aláramaros
;

V. Predeál, Bucsecs, Bálvánj^os-hegy, Keresztényhavas ;

A^I. í^Iehádia.

— {Boriomyia St.) suhnchulosus St. — II. Zircz : III. Szaloncza:

IV. Nagymihál}" : V. A^ulkán.

— íiervosns F. — I. Budapest, Csepel ; III. Szaloncza, Trencsén,

' Vághidas, Csorba-tó ; V. Tihireza, Vulkán, Bálványos-

hegy ; X. Trebevic.

— concinnus F., St. (cylindripes ]ii\.^luíescens)iu.) — I. Budapest

:

III. Deményfalva, Tátra; IV. Aláramaros ; Y. Retyezát.

— inconspicuus AIc L. — X. Poljana. Ritka.

— Umbatellus Zett. (piuíciaias G()zsy, flexuosus íh;.) — V. PredeáL-

Szurduk ; X. Trebevic.

— stigma St.
{
phaleratus Hoffmg.) — III. Csorba-tó; IX. Spalato.,

Lesina. Ritka.
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Hemerohius pdhicidus Walk. — II. Keszthely: \1. Moldova.

— quaclrifasciutiis Klp. — V. Predeál. Ritka.

— orohjpi'.s Wallgr. — I. Csepel ; V. Predeál.

Megalomus hirlus L.. Bií. (tortricoides Rb.) — I. Budajiest. Rézbánva;
II. Kszeg- : III. Rozsnyó. Trencsén : Y. Zilah, Yörüs-

torony, Retyezát. Torja. Tusnád. Alsó-Szolesva, Toroczkó.

Xagyeuyed, Verespatak, Vöröstoronyi szoros : VI. ]\Ie-

hádia. Szoronyesd ; VII. Brusane, Sveto Brdo ; VIII.

Crkvenice, Biiccari.

— pyraloides Rb. — III. Tátra-Széplak. Ritka.

5. család : Osmylidae Rb.

Osmylus fidvicephalus Scop. {maculatits F.. chnjsops Br.) — I. Buda-

pest, Nagymaros, Belényes,. Rézbánya : III. Borosznó,

Turcsek, Trencsén : IV. Bártfa ; V. Görgény, Nagyszeben,

Sziirul-havas, Vöröstorony : VI. Szászka. Oravicza. Me-
hádia : VIL Brusane.

G. család : Chrysopidae Hg., Mc L.

Híjpochrysa nobilis Schx., Heyd. (elegáns Bcrm.! — I. Budapest. Rá-

kos, Nagy-]SIaros : 11. Visegrád : V. Mehádia ; X. Ivan-

planina.

Xoilíochyysa Halira Rossi (yrandis Burm. )
— II. Simontornya ; VIII.

Fiume. Portoré, Növi.

— fulviceps St. — III. Szaloncza, Trencsén. Ritka.

— capitaia F. — Szaloncza. Ritka.

Chrysopa (Aeolops Bn.B. ) paliida Schx. —• II. Sopron ; IV. Bártfa ; X.

Ilidze. Ritka.

— vittaía Wesm. (integra Hg.) — I. Bihari hegység : V. Bucsecs.

Vulkán, Keresztényhavas. Predeál. — Nagyon ritka.

—r flava Scop. (vittaía Schx.) — Az egész országban elfordul.

— sepiempunctaia Wesm. (pallens Hg., angustipennis Sx.) — ]\Iin-

denütt közönséges.

— septempunctata var. Pazsiczkyi Poxgr. — III. Trencsén (Pox-

GR.4.CZ 2. p. 194.)

— sepAempunclata var. ö-maculata Schx. — Mindenütt gyakori.

— sepiempjunctaia var. 4-punciaia Schx. — Mindenütt gyakori.

— sepiempunctaia var. occipnialis Pongr. — (Pongrácz 2. p. 195.)

— aspersa Wesm. (coerulea Br. prasina Burm. ?) — I. Budapest.

Debre-ezen; II. Zirez ; IIL Szhács, Trencsén, Rozsnyó-

Szaloncza ; V. Pele-Szarvad, Nagyenyed, Barcza-Rozsnyó'

Szeben-folyó, Bálványos-heg}- : VI. Mehádia.

— aspersa var. pundaía auct.
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Clirysopa aspersa var. notata auct.

— aspersa var. maadaia auct.

— abdominalis Br. {ahdomine-punciata Br.) — I. Budapest, Nagy-
maros ; IX. Cursola.

— ventralis Ct. — VII. Fruska Gora, Grgurevci.

— Zelleri Schn. — X. Sarajevo.

— formosa Br. (Burnieisieri Schn.) — Szórváiij^osan az egész

országban találhat(3.

— pliíjllochroma Wesm. (abbreviata St., pusilla Br., ienella Br.) —
I. Budapest, Csepel, Kecskemét, Dabas, Makkos ; II.

Keszthely ; III. Murány, Trencsén ; V. Mezzáh, Dics-

szentmárton, Bálványos-liegy; Yl. Gerebencz; X. Sarajevo.

— abbreviata Ct. {immaculaia St.) — I. Budapest, Nagyvárad,

Debreczen, Kecskemét ; II. Zala-Tapolcza ; III. Trencsén,

Rozsnyó ; IV. Krösmez ; V. Déva ; VI. Mehádia ; VIII.

Zengg.

— Imngarica Klp. — I. Budapest (Farkas-völgy) (Klapálek 6, p.

440.) Ritka.

— perla L. (cancellala Wesm., macidata St., reticidata Bürm.) —
Az egész országban elfordul.

— perla var. nigrodorsalis Poxgr. — Ritkább.

— Walkeri Mc L. — I. Debreczen; II. Simontornya; VI. Orsova,

Mehádia, Ulma ; VII. Vrdnik. Ritka.

— vulgáris Schn. (perla F., affinis St., carnea Evans, primaveria

Br., incarnala Koll., biseriata Schumm.) — Az egész or-

szágban elfordul.

— vidgaris var. carnea Evans.

— vidgaris var. minor Pongr.

— vidgaris var. notata Pongr.

— vidgaris var. fulviceps Pongr.

— PillícJd Pongr. (rufostigma Pongr.) — II. Simontornya. Ritka.

(PONGRÁCZ 3, p. 185.)

— álba L. (ciliata Wesm.) — I. Budapest; V. Vöröstoronyi szo-

ros, Petrozsény, Bucsecs, Keresztényhavas, Predeál ; VIII.

Sveto Brdo, Növi, Zengg. Ritka.

— teiiella Schn. — II. Visegrád ; V. I^otriora-völgy.

— nigricostata Br. (nigrovenosa Pongr;, Heydeni Schn.) — VIII.

Növi.

— microcephala Br. — I. Budapest ; V. Petrozsény ; VIII. Novk
— gracilis Heyd. [stenoptila Schn., trícolor Br.) — III. Szaloncza.

— dathrata Schn. — VIII. Növi.

— ftavifrons Br. (viridana Schn.) — V. Nagyenyed.
— lamproptera Stein. — IX. Castelnuovo.
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7. család : Coniopterygidae Buem.

Comcentzia íjsocifonais Ct. \apliidiformis Rb.) — A'. Szász-Hermáuv

;

VII. Horvátország (Lowi.

Coüiojjteryx tineiformis Ct. (lactea Wesm., haematina Halid.) — I.

Debreczeu, Makó ; II. Szeg-szárd, Pilismarót, Simontornya :

III. Kis-Tapolcsány, Trencsén; IV. Szomotor, S.-A.-Újhely :

V. Szász-Hermány
; Bálványos-hegy

; A'I. Mehádia. Kazán-
szoros.

Semidalis aleurodiformis St. — I. Budapest; II. Viseg-rád ; VI. Kazán-
szoros ; A'III. Horvátország ; X. Rogatica.

Helicoconis lutea AVallgr. (Aleiiropteryx lutea AA^\llgr.) — II. Simony-
tijruya

;
vm. Crkvenice. Bnccari.

8. család : Myrnieleonidae St. {Qlapliyropieridae Be.)

Palpares libelluloides L. — A'III. Zengg. Xovi, Crkvenice.

AcaniJiadisis occitanica A'ill. — I. Örkény, Csepel, Csömör, Alonor.

Dabas. Kecskemét, Peszér. Egreskáta ; II. Keszthely.

CTyenestüás : III. Trencsén ; A'I. Deliblát.

Fonnicaleo tetragrammicus F. — I. Budapest (Hvösvölgy), Peszér,

Isaszeg, Alonor, Csepel, Dabas : III. Trencsén ; A'I. Ale-

hádia, Gerebencz, Ulma ; A'II. Plit^^ce, A^rdnik ; A'III.

Fiume, Crkvenice, Xovi, Zeng'g".

DendroUon puntherinum F. —• I. 'Budapest, Xagymar':>s : II. Kszeg
;

lA". Tolesva, Torna. Ritka.

Mtgisiopus flavicornis Rossr (hipunclaius Hg.. uiöt^jnuiuö Kü.i — I.

Budapest, Csepel, Isaszeg, Csömör, Dabas, Kalocsa, Deb-

reczen. Gyón, Alártonkáta ; 11. Zala-Tapolcza ; A'. Xagy-
enyed ; A^I. Deüblát ; IX. Dalmáczia, Almissa.

Crp.arjris plumbeus Oliv. {pallidipenriis Rb. )
— I. Budapest, Isaszeg',

CsejDel. Csömör, Dabas, Kalocsa, Debreczen ; H. Siófok

;

A'. Ó-Sebesheh' ; A'I. Gerebencz, Palics ; IX. Lesina.

Myrmecaelurus puncíulatus Stev. (iineatus Físgh.) — I. Budapest, Cse-

llel, Peszér, Alártonkáta. Izsák, Horgos ; II. Sióf'jk : Ó-

Sebeshely ; A'I. Ulma. Dehblát, Gerebencz.

— trigrammus Páll. [pidus Boeb.) — Az egész országban el-

fordul.

Myrmeleon fonnicarius L. (innoiaius Rb.. fonnicalynx Burm. i — I. Buda-

pest- Farkasd, GödöU, Debreczen, Hortobágy, Horgos,

Xagymaros : II. A'isegrád : III. Trencsén : A'. Kolozsvár,

Tusnád.

— europaeus AIc L. (nosiras Fourcr.) — I. Szeged, Budapest

Gödöll, Alonor, Peszér, Debreczen, Horgos ; H. Pécs,
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Simontoriiva ; III. Trencsén ; IV. Forró ; V. Kolozsvár,

Déva.

Myrmeleou Erberi Br. (inconspicuus Kb.) — I. Budapest. Kecskemét,

Csepel, CtöcIöH ; II. VisegTád. Keszthely ; IV. Szomotor

;

V. Déva.

— Mocsáryi Poxgr. — VlII. Xovi. Ritka.

— jnclus Latr. - IX. Dalmáczia (Stein).

— imbecillum Steix. — IX. Dalmáczia.

— elongalum Oliv. — IX. Dalmáczia.

Macronemurus irroraius Oliv. — IX. Makarska, Zelenika.

— appendiculalus Latr. — IX. Salona, Teodo ; X. Mostar.

9. család : Ascalapliidae Eb , Newji.

Tlieleproclopliíjlla barbára L. (Ascalaplms auslralis F.) — VIII. Zeiigg.

Ascalajjlius kohjvanensís Laxm. — VIII. Crkvenice, Buccari. Zeng-g,

X^ovi

— macaronms Scop. (huvgaricus Re., oculatus Brull , inlermedius

Méx., longicornis Burm., barbariis F.) — I. Budapest.

Nag^aiiaros ; II. Pécs, Csolnok, Kszeg; V. Peér, Kolozs-

vár, Kis-Ludas, N^agyenjed, Puj, Brassó, Tusnád, Magura.
— — var. pupülalus 11b. — Hagex szerint hazánkban is el-

fordul (H.AGEX 2.)

— — var. rJiomboídeus Scnx. — Hagex szerint hazánkban is

elfordul. (Hagex 2.)

— lactens Brull. {oUomanus Germ.) — IX. Spalato, Almissa.

Cattaro.

III. alrend: Mecopfera Pack.

(Pltacoplera Dz,. Panorpndae Rb.. Rhi/nchognatha auct.

)

1. család: Horeidae auct.

Boreus Westwoodi Hg. — IV. S.-A.-Újhely. Sárospatak. Torna : X.

Ivan-jjlanina.

2. család : Panorpidae Rb.

Panorpa alpina Rb. (variábilis Br.) — Hegyvidékeken mindenütt kö-

zönséges.

— comminiis L. — Mindenütt közönséges.

— communis ab. vulgáris Imh. (diffinis Mc L.) — I. N^agyvárad,

Debreczen, Csaba ; II. Simontornya, Visegrád, Keszthely,

Pápa ; III. Trencsén, Tátraháza ; IV. Varannó, Trebusa,
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Ilomonna, Szobránez : V. Ketyezát, Cxörgéiiy, Keresztény-

havas ; VI. Mehádia ; VII. Eszék, Brusane.

— garmanica L. (montana Br ) — I. Budapest, Kováespatak, Szol-

nok, Borosjen ; II. Zircz, Simontorm'a, Visegrád : III.

Tátra, Turcsek, Trencsén, Koritnyicza, Lucski, Borosznó,

Csorba-tó; V. Bálványos hegy, Kereszténj^havas, Vörös-

toronyi szoros, Igenpataka, Alsó-Orbó, Retj^ezát, Vicze,

Déva, Alezkapiis ; VI. Ozora, ^lehádia ; VII. Vinkpvce,

Velebit; X. Metalka.

— gibberosa Mc L. (rufosíigma Br.) — Brauer szerint hazánkban

is elfordul.

— cognata Iíb. (gennanica Br. )
— II. Simontornya ; III. Patnok,

R -Mnrány ; A". Szováta ; VIII. rrkvenice.

— Jnjbrida Mc L {gibbe'-osa Br.) — III. Gombaszög ; V. Predeál,

Bucsees. Görgény, Tusnád, Szent-lCrzsébet, Nagyszeben.
— davigera Klp. — X. Herczegovina (Klapálek 9, p. 166.)

— 2)ura Klp. — V. Bucsees (Klapálek 8, p. 4.)

3. család : Bittaciclae auct.

Biilacus iipulariiis F. {ilalicus Klug.)^ — I. Budapest, Csepel; II.

Kszeg, Simontornya ; V. Hátszeg, Retyezát ; VI. Resicza,

Moldova, Orsova, Aíehádia, Gerebencz : VII. Viikovár

;

VIII. Crkvenice.

V. rend: Trichoptera Kirby.-

{AgnaUífS Dum., Plicipenaia Latr., Lophiacera Bilb., Elingula Retz.,

Synistaia Fabr., Xeuropiera L.)

I. al'i nd : Isopalpia Kol.

{ Aequijndpia auct.)

1. c-alád: JRhyacophilidae St.

Eltyacopliila Mocsihyi Klp. — V. Görgény, Bucsees, Ret,yezát (Kla-

pálek 6, p. 437.)

— n iib ila Zett. (2)aiqjera Rg.) — I. Rézhegység; III. Mosócz,

Borosznó, Trencsén.

1 Bittaeus Hageni BR.-al azonosnak tartom.

- A Trichopterákat Mac L.\chl.an rendszerét mellzve, az újabban

használatos Klapálek—ÜLMER-'rendszer szerint tárgj^alom. Az utóbbi kutatá-

sok óta 224-re emelkedett a fajok száma, a mi igen tekintélyes szám, ha

vesszük, hogy Németországból 250, a Schweizból 25.3, Angliából 174, Hol-

landiából 116 s Dániából csak 131 faj ismeretes.
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Rlujacopliila sepienirionis Mc L. (femiginea Scop.) — III. Poprád,

Magas-Tátra ; V. Biicsecs, Retyezát.

— polonica Mc L. — \. Retyezát, Vulkán.

— fasciata Hg. — X. Pala, Stambulcie.

— flnva Klp. — IV. Máramaros (Klapálek 6, p. 437.)

— vulgáris P. (venusta P.) — I. Monor ; Ili. Poj^rád.

— iristis P. {imibrosa Br.) — I. Bihar-hegység ; III. Trések.

Csorba-tó ; IV. Tiszaliorkút ; \. Radnai havasok, Vul-

kán ; A^I. Mehádia.

— Idriicornis Aíc L. — VII. Brusane ; X. Vucjali^:a.

— laevis P. (obfuscata P.) — I. Rézbánya ; VI. Korniaréva.

— glareosa Mc L. — IV. Keleti Kárjiátok.

— Pascoei Mc L. -- X. Jablaniea.

— iorrentium P. — III. Trencsén ; V. Buesecs. Vulkán ; X. Ivan-

planina.

— pliüopoiamoiíUs ^Ic L. — IV. Krösmez ; V. Bálványos-hegy.

— Meijeri Mc L. — A". Déva ; X. Sarajevo.

— Megéri var. furcifera Klp. — V. Bálvám^os-hegy (Klapálek

5, p. 11.)

— furxaia Dz. — III. Csernahora (Dziedzielewicz 5, p. 107.)

Glossosoma Boltoni Cx. (fimbriata Br.) — III. Borosznó, Trencsén

;

V. Radnai havasok. Keresztényhavas.

— vernale P. — IIL Lueski, Trencsén ; V. Predeál. Vulkán.

— discopliorum Klp. — X. Stolac (Klapálek ÍJ. p. 165.)

Mystropjliora iniermedia Klp. — 1\. Krösmez ;
V. ( rörgény.

Agapehis delkatidus ]\ic L. — III. Barlanghget, Bellus ;
V. Gyergyó-

remete, Nagyenyed.
— laniger P. {pactus Mc L.) — V. Gj'ergyóremete ; X. lUdze.

— fnscipes Cx. (ocJiripes Cx., funereus Cx., lanatns Ho.j — III. Lueski.

Si/nagapeiits ater Klp. — V. Buesecs, Retyezát, Vöröstoronyi szoros

(Klapálek 8, p. 2 ; 5, p. 11

)

2. család : Hyclroptilidae St.

Hydroptila forcipaia ]\lc. L. — III. Vághidas.

— Mc Lachlani Kep. — I. Budapest. Ritka.

— occiUta Eax. — I. Budapest; A'II. Bunica.

— sparsa Scülp. — X. Mostar.

AllotricJiia 2mllicornis Eax. — X. Gorazda.

liliyirichia Jamellaris Eax. — I. Budapest.^

Oxyeiliira falcata MoRx. — I. Budapest ; III. Vághidas : X. Mostar.

Staetobia Eatoniella Mc. L. — V. A-'öröstoronyi szoros ; X. Sarajevo.

Orlhotricliia Teiensii K. — III. Trencsén.
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3. család : Thilopotaniidae Wallgr.

PMlopotamus ludificatus Mc L. {montanus Br.) — III. Tátra. Borosznó,

Csorba-tó, Trencsén ; IV. Krösmez ; Y. Retyezát.

— montanus Dox. {tigrinus Br.) — T. Rézbánya ; IV. Krösmez
;

VI. Szemeiiik. Korniaréva ; VII. Brusane.

— variegatus Scop. — V. Retj'ezát, Szt.-Gothárd, Szováta, Vörös-

toronyi szoros, Fog-arasi ha.vasok : VI. Korniaréva : VII.

Brusane.

DolopMlus imllus Mc L. — III. Tátra.

Wonnaldia tridngulifera Mc L. — I. Rézbánya ; III. Trencsén. Árva-

váralja ;
V. Vöröstoronyi szoros ; VI. Korniaréva, Sze-

menilv, }*Ieliáclia, Báziás ; VII. Pakrac, Brusane.

— occipiialis P. (PJiüopoiamus íongij^ennis Br.) — V. Vörüstoronyi

szoros.

— meáiana Mc L. — ]vIac Lachlax szerint hazánkban is elfordul.

4. család : Polycentropidae Ulm.

Neureclipsis bimaculata Mc L. — l. Budapest. Csepel ; II. Bodajk,

Siraontonwa, ]Moliáes ; III. Trencsén ; VI. Ribis, Meliádia,

Báziás ; VII. Dálja.

Plectrocnemia conspersa Cr. — III. Hági ; V. Retyezát.

— min ima Klp. — A'I. Korniaréva (Klapálek 9. p. 43f5.)

Polyceniropus excisus Klp. — X. Sarajevo.

— ffavomaculaius P. (suhjmnctaíus Sx.) — I. Budapest. Bánlaka

;

IIT. Trencsén.Lucski, Csorba-tó, Koritnyicza ; VI. ^ileliádia.

— muUiguitaius Cx. {Pledrocnemia irroraia Br ) — II. Pápa; V.

GyiUvOS-tó.

Holocentropus picicornis Sx. ipulcltdhis Hg.j — I. Dömsöd ; VII. Dálja.

— siagnalis Alb. — I. Csepel ; A"II. Dálja, Grospic.

Cyrnus trimaeulaius Cx. — III. Trencsén ; VII. Clospic.

Ecnomus tenellus Rb. — I. Újpest ; II. Keszthely ; III. Vághidas ; VI.

Deliblát : VII. Dálja.

5. család : PsycJiomyidae Kol.

Tinodes Waenerí L. (luridiis Cx.) — I. Alonor.

— unidentaia Klp. — I. Kebesd.

— pallidula Mc L. — V. Vöröstorouyi szoros ; X. Sarajevo,

Bistrik.

— Piosiocld Mc L. — V. Vöröstoronyi szoros, Keresztényhavas
;

Bistrik, Sarajevo.

— Braueri ^Ic L. — X. Mostar.

— dives P. {Schmidtii ]\Ic L.) — VII. Fuzine.
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— unicolor P. — III. Belliis ; X. h^'arajevü.

Lype phaeopa St. — I. Budapest, Kebesd ; II. Pápa ; III. Árvavár-

alja ; VI. Krassova ; X. Sarajevo.

— reducia Hg. — V. Retyezát.

Meialype fragilis S. — X. Rogatica, Sarajevo, Ilidze.

Fsychomia pusilla F. (annulicornis Br.) — I. Nagyvárad ; V. Hátszeg",

Vörüstoronyi szoros ; VI. Krassova, Alehádia, Kazán

;

VII. Pakrác ; VIII. Biiccari.

C. család : Hydropsychidae Ct.

Hydropsyche pellucidida Ct. (versicolor Br., variábilis S., alomaria Rb.,

liihernica Ct.) — I. Budapest ; 11. Kis-Pöse, Simontornya

;

III. Trencsén, Boroszn(3, Szaloncza ; IV. Újbánj^a ; V.

Szováta, Nag'yenj^ed ; VI. Mehádia ; VII. Plitvice.

— (uiguslipennis Ct. — I. Budapest ; II. Simontornya ; III. Bo-

rosznó, Szaloncza, Lj bánya, Mosócz ; V. N^agyenyed.

— oriiatula ]Síc L. (aiomaria Hg.) — I. Budapest ; III. Trencsén.

— saxonica Mc L. — 11. Pápa, Simontorn3^a ; VII. Raduc.
— (juiiaia P. {Daniibii Br., contubernalis Mc L.) — Az egész or-

szágban mindenütt közönséges.

— insiabilis Ct. {cinerea P.) — II. Simontornya ; III. Trencsén,.

Újbánya; V. Székel^aidv^arhely.

— nervosa Klp. -- I. Budapest; III. Trencsén; IV. Ujbánj^a

;

VÍI. Fazine (Klapái.ek 7, ]). 8.)

— lepida P. {anguslata P., albipunctata AIc L.) — III. Újbánya,,

Fels-Szernye ; V. Tusnád ; X. Krupac.

— moslariensis Klp. — X. Mostar.

JDiplecirona atra Mc L — X. Krupac.

7. család : 3Iolannidae Wallgr.

Molanna angusiaia Ct. — Elfordulása hazánkban valószín.

Molannodes Zelleri Mc L. — III. Csorba-tó.

Beraea pidlaia Ct. (Nais aterrima Br.) — I. Budapest ; III. Turcsek,

Trencsén, Szaloncza, Rozsnyó ; V. Görgény, Predeál.

— maurus Ct. — Retyezát.

— ariicularis P. [pygmaea St.) — III. Szaloncza; V. Keresztényhavas,.

Retyezát ; VI. Mehádia, Gerebencz ; VII. Gospic,Raduc.

Beraeodes minuia L. — III. Szaloncza.

8. család : Leptoceridae Leach

Leptocerus nigrovenosus Retz. {Mystacides vefiosa Br.) — III. Mosócz ;:

VI. Ulma.
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— fulvus Rb. — I. Budapest, Izsák, Csép ; V. Szeiit-Gothárd.

— y/purius Alb. — III. Treucséii

— smilis BuRM. (fulvus Mc L.) — I. Budapest
— annulicorais St. — I. Budapest ; V. Nag.yenyed ; VI. Deliblát.

— alerrimas Sr. (tineoides Bu.) — I. Budapest: II. Pápa. Sinioii-

tomya : III. Trencsén, Trések.
— ciiinreus Ct. {seminiger St.) — I. Budapest, Gyón; III. Tren-

eséu ; V. Gyergyóremete.

Lepiorj^rus albifrons L. (interruptus Sa:ii.) — I. Csepel, Nagyvárad, Szol-

nok, Kebesd ; II. Visegrád ; III. Facskó, BeUus ; IV.

Szinna ; A'. Tusnád.

— commutatus Mc L. — II. Visegiád ; III. Borosznó, Trencsén.

— aureus P. — V. Vöröstoronyi szoros.

— hilineatus L. {Mystacides bifascicda Br.) — I. Peszér : III. Ko-
ritnjácza ; V. Petrozsény.

— dissimüis St. (aureus Kol ) — I Xagymaros, Budapest : II.

Visegrád.

Mystacides uigra L (alrá Br ) — I. Budapest. Dráva-toruk; II. Pápa

:

III. Trencsén. Diósfalu, Lucsivna : IV. Szinna ; V. Ge-

rebencz.

— azurea L. (nigra P.j — III. Szaloncza. A^rebély ;
IV. Szinna

;

\. Gyergj^óremete.

— longicornis L. (quadrifusciaUi F.) — I. Budapest. Peszér; III.

Fenyf ; V. Mezzáh ; VII. Dálja.

Adicella reduda Mc L. — III. Trencsén ; X. Ilidze.

Triaenodes conspersa Re. — I. Budapest ; II. Mohács ; III. Trencsén

;

V. Szent-Gothárd, Xagyenyed, Gyergyóremete.

— bícolor Ct. [Setodes fusca Br.) — III. Vághidas.

Oecetis ochracea Ct. (pilosa Br ) — I. Budapest, Apatiu, Izsák, Cse-

pel, Kecskemét ; III. Trencsén ; IV. Homonna ; VI. Palics,

Deliblát ; VII. Pétervárad. Dálja.

— notata Re. (lacusiris Kol.) — III. Vág^hidas.

— fúrva Rb. (Setodes inlaminata Mc L.) — I. Budapest ; V. Rea.

— lacusiris P. — I. Budapest.

— tripunctata F. (Setodes punclatella Rb.) — I. Budapest; III. Tren-

csén ; \1. Balincz.

Setodes iineiformis Ct. — III. Vághidas ; V. Mezzáh ;
VII. Dálja.

— punctata F. (hiera Kol.) — I. Budapest, Káposztásmegyer

;

II. Mohács, Szob; III. Trencsén; Y. Radnai havasok;,

VI. Deliblát, Ulma. Kazán, Gorebencz.

— viridis FouRCR. (punctata Rb.) — I. Isaszeg ; V. Ajjahida ;
VL,

Dehblát ; IX. Dalmáczia.

— hungarica Ulm. — VI. Mehádia íUlmer 1.)
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9. család ; Odontoceridae Wallgr.

Odonlocerum alhicorne Scop. {griseum Leach.) — III. Treiicséu. Tátra,

Borosznó. Korittu'icza. Prasiva ; V. Retyezát ; X. Ilidze,

Dervent, Sarajevo. Yrelo Bosna.

II. a'rend: Heteropaljna Kol.

{Inaequipalpia auct.j

1. család : Phryganeidae Westw., Bi:bm.

Neuronia {Holostomis Hg.) ruficrus Scop. — III. Poprád. Trencséii.

Csorba ; 1\. ^láramarös. Krösmez ; Y. RetTezát : X.

Sarajevo. Ilidze.

— reiiciilaia L. — I. Péczel : II. Pilismarót ; V. Tiirda : VI. Ge-

rebeiicz.

— cluthraia Kol. — II. Pápa. — Ritka.

Fliryganea grandis (L. uncinaia Schrk j — I. Budapest, Haraszti; II.

vSimoutornya, Keszthely. Kalocsa,. Siófok. Fonyód, Zala-

Tapolcza. Szombathely; III. Trencsén; \. Mezzáh. Szent-

Gothárd.

— grandis var. meridionalis Klp. — X. Bosznia.

— sirinta L. (bípicnctata Retz., BeckwiíMi Sx.) — I. Budapest ; II.

Keszthely ; III. Csorba-tó. Trencsén : Y. Torja ; A'IL

Ylasko Polje.

— varia F. (variegata Fourcr.. anuularis Oliv.j — I. Budapest.

Csej)el. Gyón. Szada. Mártonkáta ; ü. Siófok. Fonyód.

Pápa, Pécs ; III. Csorba-tó ; Y. Tusnád. Szent-Gothárd.

— obsoleta Hg. — III. Csorba-tó. Trencsén.

— minor Cx. {mixta Burm.) — I Budapest. Római fürd ; Y.

Szász-Hermány.

Agryijuiü pagdana Cx. — I. Budapest. Csepel. Hadház; HL Trencsén.

2; család : Litnnophilidae Kol.

ColjjotauUus incisus Cx. — I. Budapest ; II. Kenése. Szántód.

Grammoiaulius nitidus Mull. (Uneola Schrk.) — I. Budapest. Csepel.

Kecskemét, Debreczen. Szohiok : II. Kúp. Kszeg, Pécs :

ni. Párád, Trencsén ; Y. Tasnád-Szántó. Szent-Gothárd
;

YII. Pala^ácz.

— atomarius F. {irrorata Zexx.) — I. Budapest, Kecskemét, X'agy-

várad. Rév ; II. Balatonfüred, Pápa, Zircz, Szegszárd,

Simontornya ; IV. S.-A.-Újhely, Párnó, Komjáti, Ungvár.

Bártfa, Jurko-Volya ; Y. A'ulkán. Peér. Pele-Szarvad.

^lezzáh ; X. Prenj planina.
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Olyplioiaeliiis pellucidus Retz. — I. Budapest ; II. Simoiitoniya ; III.

Trencséii : IV. Nagykároly.

LimnopJiilus {Limnepliilus Leach) rliombicus L. — I. Budapest, Dabas
;

II. Pécs, Pápa, Szombathely ; III. Mosócz, Lucsivna,

Trencsén, Csorba-tó : IV. Komjáti ; V. Gyilkos-tó, Baláu-

bánya ; VI. Ferenczfalva ; VIII. Crkveiiice.

Limnopliüus flavicorms F. (dorsalis St.) — ^lindenütt közönséges.

— decipiens Kol. (nobilis Mc. L.) — I. Budapest, Csepel, Kecs-

kemét; III. Kolbach, Mosócz, Csorba-tó; IV. Fajiia-völgy;

V. Vulkán, Bucsecs, Tasnád, Predeál, Retyezát ; X. Prenj

plánin a.

— stigma Cx. {fúlva Rb., impara Rb.) — III. ]\Iosócz, ^sláriatölgyes,

Trencsén ; V. Igenpataka.

— xanthodes Mc L. (borealis Br.) — I. Budapest, Csepel. Kisúj-

szállás ; l\. Nagjdvároly ; V. Tasnád.

— hinatus Cx. (uitraías Br., nebiilosus Cx., apicalis Cx.) — I. Buda-

pest ; II. Pécs^ Békásmegyer ; III. Szaloncza, Trencsén

;

IV. Beregszász, Komjáti ; V. Magosmart ; VIII. Crkvenice.

— vittatas F. (flavus Kol.. consobrinus Cx., hij/artitus Cx., praeustus

Sx., fiavus Kol) — I. Budapest, Csepel, Apaj, Apatin

;

II. Pécs, Szántód, Pápa, Kúp, Zircz ; III. Poprád, Tren-

csén, Lucsivna; iX. S.-A.-Ujhely, Komjáti, Homonna, Si-

monka. Magura, Máramarossziget : V. Nagyenyed. Tus-

nád ; X. Trebevic.

— ignavHs Hg., Mc L. (flavescens Ho.j — III. Lucsivna.

— offinis Cx. (anasioniosis Kol.) — I. Budapest, Csepel, Dömsüd ;

II. Zircz. Szántód, Ijerhida : V. Xagyszeben. Retyezát

:

X. Prenj planina.

— auricula Cx. (fenesírata Kol., geminus Sx.) — I. Budapest, Nagy-

várad ; II. Kenése, Simontornya ;
III. Trencsé)!, Kis-

Tapolcsány ; IV. Komjáti, ]Síáramaros ; VI. Gerebencz
;

VII. Jasenak ; X. Prenj planina.

— griseiis L. — Budapest, Apaj. Hadház, Nagyvárad ; II. Siófok,

Lelle, Kenése, Balatonfüred, Szántód, Pápa, Zircz; III.

Trencsén, Poprád, Lucski, Koritnyicza, Csorba, Hági,

Tátraháza; IV. S.-A.-Újhely, Tokaj, Forró, Varannó,

Máramaros, Beregszász ; V. Bucsecs, Vulkán, Tasnád,

Nagyszeben, Retyezát ; VI. Gerebencz.

— bipundahis Cx. (tuhercidaius Br.) — I. Budapest, Csepel, Nagy-

várad, Borosjen : II. Szántód, LeUe ;
III. Trencsén, Tr-

ések, Szaloncza : V. Homonna, Bereczki ;
V. Magura,

Brassó, Nagyenyed, Retyezát; VI. Korniaréva, Marilla.

— extricatus Mc L. (Desmotaulius hirsuhis Kol.) — III. Hornyán.
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— hirsuins P. — III. Trencséii ; IV. Tálh^a ; V. Nagyenyed.
— fuscicornis Kb. (cingidatus Br., cimjidatas Kol., riibricollis-

BuRM.) — L Csepel, Nagyvárad ; III. Trencsén, Szalon-

cza ; IV. Tolcsva, Olyka ; V. Torda ; X. Dervent, Sarajevo.

— niyriceps 7iKn\ [slriola Bií.) — IV. Borosznó ?

— flavosjunosus Stei.x. — X. Riíjste.

Limnophilus sparsus Ct.
{
puncidtissinuis Br., tenabyicus Cx., f'uscus St.,.

flavescens St.) — X. Ilidzc.

— marmoralus var. nobilis K(m>. — X. Bosznia, ílerczegovina

:

Gacko.

Anabolia soror Mc L. (Slratiiiopliorus f'uscus Kol.) — III. Trencsén,

Mos(JCz.

— laevis Zett. -- I. Budapest, Csepel, Nógrádvercze ; III. Mo-
sócz, TurÓGz ; IV. Jászó.

Pliacopleryx brevipemiis Cx. (granulata Kol.) — VII. Pakrac.

Asinarchus caenosiis Cx. — V. Radnai havasok.

Stenophylax alpeslris Kol. — V. Görg'én}'' ; VI. Ferenczfalva.

— p>icicornis P. (pubentlus Kol.) — IV. Krösmez.
— rotundipennis Br. — III. Mosócz.

— n/gricornis Picx. — II. Pécs ; III. Koritnyicza.

— siellaitis Cx. {paniherimus Kol.) — III. Mosócz ; IV. S.-A.-

Újhety, Márauiaros ; Y. Igenpataka, Kunk.
— latipeanis Cx. {AnuboUa puntherina Br., radiatus Mc L.) — III.

Tátra, Hági, Trencsén ; IV. Máraniaros ; V. Runk, Chirpa,,

Szeben-Jézer, Retyezát.

— luctuosus Pill. ex Mrrx. {Anabolia giganim, Br.) — I. Vaskóh
;

III. Trencsén, Borosznó ; R^. Bártfa ; \. Görgén^^, Nagy-
vízvölgy, X''ag3^-Ilva, Retyezát: VI. Lokve-hegység.

— millennü Klp. — III. Tátra; IV. Krösmez; V. Retyezát,

Kudzsiri havasok, Kereszténjdiavas, Vulkán ; VI. Ferencz-

falva, Korniaréva, Mehádia (Klapálek 6, p. 431).

— carpailúcus Ti?,. (Klapáleki Pong.) — IV. Csernahora, Krösmez
(DziEDZIELEWICZ 7, p. 5.)

— speliincaruin Mc L. — I. Vársonkolyos ; IV. Krösmez ; V.

Görgény ; VI. Mehádia, Moldova ; X. Ilidze.

— vibex Cx. — I. Igricz ; II. Pécs ; X. Zvijezda.

— miiis Mc L. — X. Bel Brdo.

— dubius Sx. — VII. Zágráb.

— pallidiis Klp. — X. Dervent (Klapálek 7, p. 3.)

— Winneguihi Klp. — X. Sarajevo, Pale (Klapálek 9, p. 161.)

— infumatus AIc L. — X. Jablanica, Jajce, Jezero.

— nigricornis var. eleganiulns Klp. — Bosznia.

— perynisius Mc L. {conceniricus Zetx., Anabolia hieroghjpMca Br.}
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— I. Csepel. Igricz. Vársonkolyos : III. Trenesén ; lY.

Krösmez ; V. Igenpataka. Verestoronvi szoros : X.

Hadcici.

Mesopliylax impnncAatus Mc L. (aspersus Meyei?—Dürk.) — I. ^sloiior.

Micropierna feslaccn G.mel. {oropliiln ííteix.) — I. Igricz, Fericse : Y.

Igenj^ataka.

— mjcterohia Mc L. (pilosa Br. ) — I. Igricz : III. Trenesén ; YI.

Mehádia ; YII. Buccari ; X. Dervent.

— sequax Mc L. {sirinia P.) — I. Igricz: YI. Mehádia; YII.

Brusane, Ostrovica. Ylasko-polje.

— laieralis St. — X. Dervent.

Halesus Ussdaius Rb. — III. ^SIosócz. Trenesén ; Y. Topánfalva.

— digitotns Schrk. — Y. Nagyszeben, Radnai havasok : X. Bilek.

— Ritka.

— auricolUs P. [nigricornis Br.) — I. Budapest. Ritka.

— nncatus Br. — Y. Retyezát.

— nep/os Mc L. — Y. Faring, Retyezát.

— ruficoUis P. — Közelebbi termheh^e ismeretlen.

Acrophyla.r zerherus Br. — III. Tátra ; Y. Retyezát. Nagyon ritka faj.

— vernalis Dz. — lY. Csernahora (Dziedzielewicz 7, p. 3.)

— rzarnolioricus Dz — lY. Tomnatik (Dziedzidewicz, 7, p. 3.)

Caiaáice tenellu Klp. — Y. Retyezát (Klapálek 6, p. 435.)

Drnsus nigrescens Meyer — Dl'rr. — III. Tarpatak; lA'. Krösmez.
— discolor Rb. {Halesus fiavipennis Br. I

— I. Bihar-hegység ; III.

Poprád. Deményfalva. Koritnyicza. Csorba : Y. Retyezát

:

YI. Mehádia.

-- brunneus Klp. — III. Horosznó, Tátra; lY. Máramaros ; Y.

Ret^'ezát ; YI. Mehádia, Korniaréva ; X. Sarajevo (Kla-

pálek G. p. 434.)

— irifidus Mc L. — III. Tátraháza : A'. Retyezát.

— Muelleri AIc L. — A'L Alehádia.

— hosnicus Klp. — X. Ilidze, Pazaric (Klapálek 7, p. 4.)

— carpailiicHS Dz.^— lY. Csernahora (Dziedzielewicz 6, p. 206— 209.)

PeJtosfomis snddira Kol. — III. Koritm'icza, Poprád.

— hrannea Klp. — A'. Bucsecs, Keresztényhavas.

Ecdisopieryx guitulata P. (dalecadica Kol.) — A'. Görgény. Retyezát

:

X. Sarajevo, Pale.

— madida AIc L. — III. Hági, Tátra ; Y. A^nlkán, Retyezát.

Cliaelopteryx villása F. (tubercHlaia P.) — A'III. Finme.

— fusca Br. — X. Pazaric, Krupavölgy.

— major Mc L. {rillosii Br.) — II. Pécs.

— singidaris Klp. — X. A'ares (Klapálek 9, p. 162.)

— obscurata AIc L. — lY. Késmárk : A'II. Horvátország.
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— rugulosa Kol. — VII. Krapiiia ; IX. Dalmáczia.

— Sahlbergi Mc L. — IV. Krösmez.
Chaetopterygopsis Ájjfelbecki Klp. — X. Sarajevo (Klapálek 7, p. 676.)

Heliconis chomiacensis Dz. — IV. Krösmez (Dziedzielewicz 2, p. 251.)

Anisogamus difformis AIc L. — V. Retyezát.

— aeqiialis var. czarnoliorensis Dz. — IV. Csernahora (Dziedziele-

wicz 4, p. 137.)

Hypnotramis picAcornis P. — III. Ulmer szerint elfordul a Tátrában.

Apatania fimbriata P. (Hageni Kol.) — III. Koritmácza. Poprád ; V.

Radiiai havasok.

— mertdiana Mc L. — V. Bucsecs. A'ulkán.

3. család : Sericostotnatidae Mc L.

Sericostoina iimidum Hg. (Latreillei Cx.. collare P.) — IV. Krösmez,
Borosziió ; X. ötolac.

— personaiiun Spexce. — III. Hermanez. Trencsén. Szaloncza.

— collare Bltím. — IX. Dalmáczia (Steix szerint. 1. Irodalom.)

— Schneideri Kol. — I. Budapest.

Oecismus monedula Hg. — III. Borosznó, Trencsén ; V. Riumare,

Vöröstoronj-i szoros, Bálványos-hegy.

Xoiidobia cüiaris L. — I. Budapest, Farkasd : II. Visegrád ; III.

Trencsén. Szaloncza, Borosznó, Tátra. Koritnyicza : IV.

Krösmez : VI. ]\Iehádia, Korniaréva.

— neliibe Klp. — X. Pazaric, Stolac.

Goera pilosa F. (Tríchostoma capülaium P.) — I. Budapest, Nagy-
várad ; II. Pápa, Fert ; III. Facsko. ]\loscz, Trencsén,

Koritnyicza ; IV. Komjáti ; V. Ret3'ezát ; Vn. Fuzine.

Siló pallipes F. — III. Borosznó ; V. Retyezát ; A'III. Buccari.

— piceus Br. — I. Rézbánj^a ; III. Poprád. Facskó ; V. Ret\"ezát

;

VI. Krassova, Ferenczfalva, Mehádia.Herkulesfih^d. Kazán.

— nigricornis P. (jncticornis Hg.j — IX. Spalato (ALvxx).

— Graelssi P. — A'. Xagj^szeben, Szeben-jézer, Bucses, Vulkán.

Lithax niger Hg. — III. Tátra, Tarpatak ; V. Retyezát.

— obscurus Hg. — VII. Jasenak.

Brachycentriis carpathicus Dz. — III. Táti'a (Dziedzielewicz 1, p. 38.)

— subnubilus Ct. (Hydronantia verna Br.) — I. Budapest, Kovács-

patak ; II. Simontoniya ; III. Trencsén, Szaloncza, Szo-

niolnok ; X. Pale.

— monianus Klp. — VI. Alehádia, Herkulesfürd. Kazán.

Jíicrasema viinimum AIc L. — VI. Aíehádia.

— sericeum Klp. — X. Pazaric, Stolac (Klapálek 9, jd. 164.)

— setiferum Picx. — III. Trencsén.
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Lepidosioma Mrlum F. (Goera nigromaculaia Br., L. squaimdosum Rb.)

— I. Budapest ; III. Trencsén, Bellus. Torcsek, Borosziió :

YI. Krassova, Orsova, Gerebencz ; X. Krupac.
Lasiocepliala hasalis Kol. — III. Trencsén, R.-Murány, Koriüwieza

:

V. Szováta, Retyezát.

Crunoi-^cia irrorata Ct. — V. Keresztényhavas.

A 111—116. oldalakon felsorolt munkák jegyzekébe pótlásképen

még felveendk a következk

:

Bíró Lajos : 4. Halpnsztltó szitaköt-álczák. (Rovart Lapok. I, 1884,

p. 251-253).

BoDócs IsTVÁx : Kecskemét környékének szitaköt faunája.. (L. o. XV,
1908, p. 97-99).

' 'iiyz[:i; Kornél: Szitakötk vándorlása. (U. o. I, 1884, p. 125— 126.)

(JsADA Imre : Újabb adatok ]SIagyarország' szitaköt faunájához. (U. o.

XV, 1908, p. 40).

IIRABÁR Sándor : Ung-- és L^gocsa meg-^^e szitaköt faunája. (U. o.

XII, 1905, p. 101-103).

Jablonow'ski József : 3. A szitaköt nevei Magyarországon (U. o.

IV. 1897, p. 45-40).

KuTHY Dezs : Kannibál szitaköt. ( U. o. I, 1884, p. 186—187).

PuNGUR Gyula : A szitaköt; (Természet. VI, 1874, p. 190).

Vyngel Jen : Adatok ^Slagyarország rovarfaunájához. I. Odonata.

(Rovart. Lapok, kll, 1905, p. 12-14).

Különfélék.

Hínins araszoló Trencsénbl. — A Rovartani Lapok 1908.

évi XV. kötetének 124. lapján . olvassuk, hogy Xécsey István 1900

július 16-án Verebélyen a Boarmia repandala, L. nevíl araszoló Qgj
hímns példányát fogta. Tizennégy esztend elteltével nekem is si-

került a nevezett faj hermafroditáját zsákmánjaü ejtenem, még pedig

1914 július 3-án Trencsénben, ugyanazon villamos lámpánál, mely

alatt tavaty a Himera pennaíia L. hímns példányát fogtam volt.

Míg azonban Nécsey példánj^a bal oldalon r^^ a jobbon pedig ?,

addig az enyémének ellentétje, a jobb oldal. a o^, a bal j^edig 9, a

mit a csápszerkezetbl és a szárnyak rajzolatából állapíthattam meg.

A jobboldali elüls szárny küls harántsávja elül majdnem egyenes

lefutású (a baloldali $-szárn3''on ersen befelé vontil) és a közte és

a hullámvonal közötti tér közepe eltt a rjcj-ve, jellemz sötét folt

is jelezve van. A lej)ke maga kisebb az átlagos repandaia-nkl^ a pot-

roh pedig petéktl duzzadt, nstény-potroh. Dr. Pazsiczky Jen.
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A Stauropus fagi hernyöjánaTc regeneráló képességérl. —
1914- évi május— juiiius havában a hernyó különleges alakjára való

tekhitettel a Stauropus fagi L tenyésztésével foglalkoztam. Sokszor

lekötötték a figyelmemet a hernyók, különösen kicsi korukban, a

mikor hosszú ellábaikat idegesen mozgatták, akárcsak a hogy a

hangyák szokták tenni tapogatóikkal s ilyenkor laikus ismerseim
mindig hangyákat láttak bennük Sr vedléseik közepette megesett

egyikkel-másikkal, hogy hosszú ellábuk karma vagy els íze, vagy

ezek mindketteje kiszakadt s ilyenkor a szegény hernyó bizony sán-

tikálni ^"olt kénytelen. A következ vedlés azonban már rekompen-

zálta. mert kiszakadt lába hel,yett újat kapott, olyant, a mely bár

nagyságában nem multa felül a leszakadtál, mégis lett rajta új ka-

rom, st ha az els lábíz is kiszakadt volna, új izület is. csakhogy

a láb maga ilyenkor csak fele volt a többinek.

Dr. Pazsiczky JexG.

Irodalom.

Dr. O. Krancher : Entoinologisches Jahrljueh. XXIV. 1915.

Leipzig\ 1915 (Frankenstein & Wagneri. — Ára l-(50 M.

i\z entomologiai évkönyv 24 évfolyama az 1915. évre a hábo-

rús idk közepette pontosan megjelent. A naptáron kivül, úgy mint

rendesen, számos czikk szolgál az entomologus oktatására, szóra-

koztatására A naptárt kiegészíti az aprólepkék néhány családjának

(Erioceph.alidae, Microplerí/í/idae. Hejnalidae) gyjtésére vonatkozó havi

útmutató, melynek szerzi Dr. Meixxer és Dr. Meyer. A lejikészt.

bogarászt több czikk érdekli, de talál a többi rovarrend iránt érdek-

ld is magának való tanulmányt, st a faunisztikusnak is jutott

Dalla-Torre tollából valami, a tiroli poloskafélék jegyzéke. A köte-

tet számos szövegközti kép és egy fábla díszíti, utóbbin néhány fel-

tn alakú Xeuroptera kerül bemutatásra. Az olcsó kis zsebkönyv

legújabb kötetét is bátran ajánlhatjuk az érdekldk figyelmébe (leg-

czélszerbben egyenesen a kiadónál : Frankenstein & Wagner —
Leipzig, Lange Strasze 14. rendelhet meg). Csíki.

Pillich F.: Aus der Arthropodeuwelt Simont ornya's. Ein

monographischer Beitrag. Simontornya. 1914. (172 1.. 3 képpel).

A folyóiratunk olvasói eltt jól ismert szerz ezen díszesen

kiállított kis nyolczadrét alakú kön3'^'ecskében megismerteti velünk

a toluamegyei Simontornya környékének ízeltlábú állatjainak fauná-

ját. Miután a vidéket ismerteti, áttér az egyes rovarrendek és más
ízeltlábúak felsorolására, minden fajnak pontos elfordulási adatait
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ismertetvén. Szerz 14 évi gyjtésének eredménye az a 4005 faj,

157 faj változat és 225 fajeltérés, melyet Simontonwa vidékérl

kimutatni tud. Összegezve a fajokat, fajváltozatokat és faj eltéréseket,

ez a szám következleg oszlik meg az egyes rendek és csoportok

között: Lepidoptera 7S2, Coleoptera 1931, Apierygogenea 1, Pseudoneu-

roptera 46. Neuroplera 47, Thysanopiera 3, Hemiptera 468, Fonnicidae

37, Chrysididae 23, OrÜioptera 30, Dipiera 742, Myriopoda 27, Pseudo-

scoipiones 10, Opiliones 4, Araneae 233, Acarina 3. Az egyes csopor-

tok meghatározásában a legkiválóbb szakemberek segédkeztek a

szerznelí. (Jrömmel üdvözöljük szerzt, hogy költséget nem kiméivé

ily szép kiállítás könyvecskében adta közre a Simontornyára vonat-

kozó ismereteinkot. A könyvecske szerznél rendelhet meg, ki

2 K. 40 f. beküldése után azt l)érmentvo küldi meo\ Csíki.

Társulati ügyek.

Kirándulás a Csepelszigetre 1914. június 11-én. — Társasá-

gunk rnapján a Csepelszigeten lév Szigetszentmiklós környékére

rendezett kii^ándulást, hogy tagtársaink a homokbuczkák rovarvilágát

tanulmányozhassák. A gyjt tagtársak Qgj része ebbl a czélból a

Szigetszentmiklóson túl fekv Szilágyitelepre igyekezett az els kora

reggeli vonattal, a honnan a buczkákon keresztül gyjtve ment Szi-

getszentmiklósra, a hol a késbbi vonatokkal érkez résztvevkkel

találkoztak. A dél felé megindult zivatar megakasztotta a gyjtést,

úgy hogy délután csak az elzárt Dnnaág mentén vált lehetvé rövid

gyjtés. Kirándulásunk daczára a rossz idjárásnak jól sikerült, a

mit különösen Szigetszentmiklóson lakó rovarásztársunknak, Vágó

Aladár fv. tanárnak és családjának köszönhetünk, kik kirándulá-

sunkat kellen elkészítve, társaságunknak Qgj felejthetetlen kelle-

mes napot szereztek. A mint résztvev tagtársainktól értesülünk a

gyjtött anyag több érdekes rovart szolgáltatott, st akadt egy való-

színleg a tudományra is új kabócza, melj^et Dr. Horváth Géza

volt szerencsés több példáiyban gyjteni. — i.

32. rendes ülés 1914. október 16-án. — Dr. Kertész Aba

elnök üdvözölvén a megjelenteket, kéri rovarásztársait, liog}^ a meny-

nyire ezekben a nehéz idkben csa.k lehet, ne feledkezzenek meg*

kedvencz foglalkozásukról és ezentúl is ismertessék megfigyeléseiket,

tanulmányaikat társaságunk ülésein. Majd bemutatja elnök a Lycaena

Bellarcjus egy nagyon érdekes példányát, melyet Praszky fogott Bncla-

pesten. Ennek a példánynak egyik féloldala typikus Bellargits, a

másik oldal pedig az ab. ceronus jellemz tulajdonságait tünteti fel.

Az érdekes példányt a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta.
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Választmányi illés 1914. novemher 20-án. — Titkár bejelenti.

hogy iitolsé választmányi ülésünk óta Gítützelmanx Tivadae?. Metzgeií

Ede és Bokor I.xoíe tagtársaink elhunytáról értesült. Kilépését beje-

lentette Kuthy Dezs nemzeti múzeumi igazgató-r. a ki nyugdíjaz-

tatván, teljesen visszavonult és entomologiával sem foglalkozik már.

Dr. Kertész Kálmán pénztáros jelenti, hogy a tagokat toborzó körlevelet

kinyomatta, ele kéri a választmány beleegyezését, hogy annak szétkül-

désétl e kedveztlen idben egyelre álljunk el. Végül 200 K névérték-

ben hadikülcsün jegyzését ajánlja, a mihez a választmány hozzájárul.

33. rendes ülés 7914. noveniher 20-án. — C?iki Ern kegye-

letes szavakkal megemlékezik társaságunk halottairól, Uí^tzeeaiaxx

TiVAiíAR-ról, Metzger EDÉ-rl és a hsi halált halt Bokor I>uu-: szá-

zadosról. — Dr. Poxgrácz Sándor „Magyarország Neuroptera-fauná-

járól" czímü eladásaiban ismerteti a Xeuropteroideákra vonatkozó

iijabl) rendszerezési kísérleteket és áttekintést nyújt Jaunánk enenu'i

rovarairól. — Dr. Horváth (tézx „A háború entomologiai vonatko-

zásai" czím eladásában rámutat arra, hogy. mennyi vonatkozása

van a háljorúnak az entomologiára. A magyar rovarászok közül

számosan vonultak hadba, st a mint hallottuk, veszteségünk is \íxn

már. Xagy Ijefolyása va]i a háborús munkálatoknak a ro'^'arvilágra

is, így az árkok ásása, erdk kipusztítása, nagy területek elárasztása

stb. mind befolyással van a rovarokra. De a rovarok szerepe viszont

befolyással lehet a háborúra is és erre nézve felemjíti a molyok.

Anihr<mus-ok stb. kártételét a katonai raktáraklmn ; vagy a poloskák.

tetvek okozta kellemetlenségeket a katonák között. Végül néhány

példát ismertet a régi háborúkból. A tetszéssel fogadott eladáshoz

hozzászóltak Tomala Xándor és Dr. Scmui/r Axtal. — Szlahev

Erxö Dr. Kerté-z IvÁL.MÁx-nak a házilégyrl áprilisban tartott el-

adására vonatkozólag eml ti, hogy egy amerikai újság1)an olvasta,

hogy ottan az iskolákat is bevonták a légy elleni küzdelembe. A
gyermekeket kioktatták a legyek természetrajzából, majd díjakat tz-

tek ki a beszolgáltatandó legyekért. Ennek azután az lett a vége,

hog3" még leánytanulók is egész légytenyésztést folytattak titokban

és így nagymennyiség leg\'et szállítottak be beváltásra.

Választmányi ülés 1914. decetnher 18-án. — Uj tagnak meg-

választatott HoRvÁTU Károlv (Budapest) Titkár jelenti, hogy MocsÁi;v

Sáxdiir lemondott A'álasztmányi tagságáról. Boócz Irma pedig beje-

lentette kilépését.

34. rendes ülés 1914. decemher 18-án. — Jabloxowski József

alelnök ismerteti a Slizus terminális ]:ev ásódarázs életmódját, a mint

azt a vízaknai sós területen volt alkalma tanulmányozni. A tetszéssel

fogadott eladáshoz hozzászólt Csn<i Erxö, Bíró Lajos és Kertész

Kálmán.
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XXI. Bánd. Septetnber—Dezember 1914. 9—12. Heft.

S. lOU. — Dr. S. Pongrácz: Die Xeuro.pteroi deeii Un-
garns. — Vcrf. vcrsuelit in Begleitnns;' eiiicr ausfuhrlichen litera-

rischen Scbilderung' tlie systematisehe t'bersicht der ungarischen

Xeniopteroidenfaiina darzustellcn. Vor allém weist er aiif die Un-
richtigkeiten des heutigen Systems der Xeiiroj^teren hin,. welches ent-

gegen derEiitAvieldungslehre zu den Pseiidoneiiropteren ( Odonaten, Fer-

iiden. Epbemeriden) aneli jené Xeuropteroiden hinznreiht, wie z. 1-3.

die Termiten. Embiden nnd Troctiden. Avelcbe in ibrer Entwicklnng

überban2:)t keine ^letamorpbose durcbmacben. Diese müssten im
System eine bcsondere Stelknig einnebmen, da sie als Unformen
Síimmtlieber X"enro}^teren betraebtet werden kíinnen. Yerfasser líringt

diese Betracbtnng im vorliegenden System znr Geltnng nnd tbeilt

demnacb die Xeurojiteren in vier grosse Grnppen : 1. Arcbipteren

(rrnetzflügler olmc Metamnrpbose). 2. Psendonenropteren (Falseh-

netzflügler mit nnvollkommener Metamorpbose), 3. X'^enropteren

(Xetzfliigler mit vollkommencr Metamorpbose), 4. Tricbopteren (Fíaar-

flügler mit voUkonnnener Mctamoq^bDsei.

In den letzten Jaln-en bat (be Zald der Arten, banptsacbbcb

aber dnrcb Iferanziebnng der Fannengeliiete von Dalmatien, Bosnien

und den Plerzegowina, sebr zngenommen, so dass wir jetzt gegenül)er

den in dér „Fanná Regni Hungáriáé : X'enroptera (1896)" angefiibrten

4117 Arten. jetzt TGfi Arten answeisen icíinnen. Für besonders wiebtig

erscbeint das Vorkonnnen b.)lgendcr Arten: EplicDio-d 'jltiucops P. dn-
tropiihn)) lunKjaricmii I'oxi.i;.. E'''ili//ir/is f'nz.s/c:h'!/i Posgr.^ Hahroplihdrid

modesta Ho.. So)miforJilo/-a ciljirslris Si-;i... (irflica Zett.. Acsclina ririd/s

EvFJísM.. mir)-nslii/íitii SciixKiij.. ( 'n'dplcjijx fcfíliva Bhullé, Asinardius

cotí'iiosus Ct.. Eiioicíjla puí<iUn lb;iíM.. Acrojilnjidx zcrhcrus Bi;., Steno-

phyhix carpailiicns Dz.. Mohivvd avgu tita Cx.. Synrgnpetns afer Klp.,

Mljriiteleon jlocsdryi Pcngr., ^Ktcronemurus rippendiculaius Lati;., írro-

rains ^^'l<;., ^Icgalomus pyroloidi'S Rn.. Dnpanopferyx ahjidu En., íJilar

iurciciiü Hg.. Hcmer- bius siigiiut Sx.. pdlttctdus AVk., ChrysGpa (jracilis

FIeyd.. Kolhoehry<íi( falricfps Sx.

Kleine Mitteihiugeii.

S. 155. — Z)í'. J. Pazsic^hy: Gy nandromor])be r Spanner
aus Trencsén. — Verf. gelang es am 3. Jnli 1014 auí elektriscbem

Licht ein gynandromorpbes Exemnlar .von BnnrnAa rep nidafa L.
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7A\ erbeuten. Die rechte Seite ist o^, die linké 9, was aus der

Fühlerbilduug nnd Fliigelzeichnung' festgestellt werden kanii. Der
Schmetterliiig' ist lúehiGr a,\s repandata g'ewonlich, der ITinterleib ist

ein mit Eiern gefiillter weiblicher Hinterleib.

S. 15f). — Dr. J. Pazsiczky: Über die Regenerieriing's-

fáhigkeit der Raupeii von Stauropus fagi. — Wáhrend der

Zucht der Raupen von Stauropus fagi L. kommt es bei der Haiitung-

oft vor, dass die Krallen oder 1—2 Glieder der langen Vorderfüsse

ausreissen. Bei der nachsten Hautung wird dies aber sclion aus-

geglichen, der Fuss wird aber kürzer, meist von halber Lange.

Literatur.

S. 156. — Es wird Dr. 0. Kraxcher's „Entomologisches
Jabrbucli, 1915" mid F. Pillich's „Aus der Arthropodenvvelt
Simontorn,ya's" besproclien und den Interessenten bestens

em])folilen.

Vereinsangelegenheiten.

Ö. 157. — „Ausfhig auf die Csepel-Insel. — Die Unga-

rische Entomologische Gesellscliaft veranstaltete am 11. Juni 1914

einen Sammelausflug in die Sandpuszta der Insel Csepel. Obwolil

ein Gewitter den Nachmittag A\'egnahm, so sammelten die Theil-

nebmer doch mit bestém Erfolg.

S. 157— 158. Sitzungsberiohte. — 16. X. 1914. Vorsitzender

Dr. a. Kertész zeigt ein Exemplar von Lycaena Bellargus dessen

eine Flügelseite typisch, die andere der ab. ceronus entspricht. Das

betreffende Exemplar schenkte der Vorsitzende dem Ung. National-

Mnseum.
20. XI. 1914. - Der Schriftführer E. Csíki gedenkt mit jDietat-

vollen Worten den verstorbenen Mitgiiedern der Ung. Ent. Ges. Es

starb Tii. Götzelmann (Birlin) und E. Metzger (Budapest), ausser-

dem verlor die Gesellscliaft ihr Mitglied Hauptmann Emerich Bokor,

dem wir scliöne Entdeckungen aus den ungarisclien und bosniscli-

herzegovinisclien Höhlen verdanken (Anopliihalmus Bokorig Trechiis

Bokorianus. Antrolierpon Bokorig HapÁoiropidius Bokori); Haiqitmann

Bokor wurde vom russische Kriegsschau})latz scliwer verwundet

nacli Kassa überführt, war aber niclit iiiehr zu retten, luid erlag

an seiner schweren Kopfschusswunde. — Dr. S. Pongrácz spracli

über „Die Neuropteroiden-Fauna Ungarns" (sielie Abliandlungen). —
Dr. G. Horváth spracli „Über die entomologisclien Bezieliungen des

Krieges".
18. XII. 1914. J. Jablonowski spracli über die Biologie von

Stiziis terminális nacli seinen Beobachtungeíi, welche er am Fundort&

dieser Art, auf dem Kochsalzterrain bei Vizakna maclite.



ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA

XXII. KÖTET. 1915 JANUÁR-MÁRCZIUS. 1-3. FÜZET.

A magyarországi Syrphidák nemei.

Irta : Du. Kertész Kálmán.

Kz a dolgozat azt czélt szolgálja, liogy segélyével a Magj^ar-

ország területén eddig megfigj^elt Syrphidák nemeit meghatározhas-

suk. Szándékom, hogy folytatólagos czikkekben jellemezzem az egyes

nemeket s leírjam az ezekbe tartozó fajokat. Ezt az utat azért válasz-

tottam, mert az egész család egységes feldolgozása, a fajok nagy

számát tekintve, hatalmas kötetet tenne ki, ennek kiadása jjedig a

mai körülményiek között szinte lehetetlen A mi az egyes nemek fel-

dolgozását illeti, nem kötöm magamat a rendszertani sorrendhez,

hanem inkább arra fogok törekedni, hogy mintegy gyakorlatul, el-

ször könnyebben meghatározható fajok kerüljenek sorra.

A Syrphidák családjába tartozó legyeket nagyon könnyen fel-

ismerhetjük. Legfbb ismertetjelük szárnyuk u. n. vendégere {véna

spuria)^ mely a harmadik és negyedik hosszanti ér között, a rendes

haránteret keresztezve fut le, de a mely valójában nem is ér, hanem

csak ráncz, mel}^ ér benyomását kelti. Az alsó tsejt hosszú, gyakran

a szárny hátsó széléig terjed, de minden esetben hosszabb a középs

tsejtnél ; az els hátsó szegélysejt zárt s a kíizéps tsejt hozzá-

vetleg olyan hosszú, mint a harmadik hátsó szegélysejt. Ha eme

bélyegeknek csak egyike is hiányzik, a légy nem tartozhatik ebbe a

családba. A „Rovartani Lapok" IV. évfolyamában (38—40 old.) közzé-

tettem a legyek családjainak meghatározó táblázatát, ennek alapján

szintén igen könny megáUapítani, hogy a kérdéses légy ide tartozik-e

vagy sem ?

Ezek elrebocsátása után a család jellegeit röviden a követke-

zkben foglalhatjuk össze :

Rovartani Lapok. XXII. 1—3. (1915. V. 31).



1. kéj:). — Egy Syrphida szárnya az erek és sejtek elnevezésének fel-

tüntetésére. 1 = szegélyér; 2 = flókér; 3 = szegély alatti- vagy els hosszanti

ér; 4 -^ sugár- vagy második hosszanti ér ; ö = közép- vagy harmadik hosz-

szanti ér ;
6'= korong- vagy negyedik hosszanti ér; 7 := könyök- vagy ötödik

hosszanti ér ;
6' = hónalj- vagy hatodik hosszanti ér ; 9 == hónaljt- vagy

hetedik hosszanti ér; * = vendégér ; t = szárnyt-harántér ; o? = rendes

harántér; y = hátsó harántéi*; z = hónaljharánté r, vagy a könyökér alsó ága;

a = tszegélj'sejt ; h = fels szegélysejt ; c = alsó szegélyspjt : d = perem-

sejt ; e = sugársejt
;

/"= els hátsó szegélysejt
; g = korongsejt ; 7; = máso-

dik hátsó szegélysejt ; i = harmadik hátsó szegélysejt ; li == fels tsejt

;

l = középs tsejt ; m = alsó tsejt ; n = hónaljsejt ; o = hónaljlebeny.

Homlokhólyag" nélküli cyclorrhaph legyek. Sörtéket csak nagyon

elvétve találunk rajtuk. Fejük rendesen olyan széles, mint a toruk.

A hím szemei a homlokon rendszerint összeérnek, a nstényekéié

közzé ellenben beékeldik a széles homlok, mely elrefelé többé-

kevésbbé megnjailt s íjroximális részén a csápok ízinek. Arcz-

paizsuk alakja (6—17 rajz) rendkívül változatos ; szemeik csupaszok

vagj" szrösek
;
pofájuk rendesen keskeny

;
járomlemezük többnjdre

jól fejlett. Csápjuk három íz, a harmadik ízen van a rendesen dor-

sahs, ritkán apicalis állású csápsörte. Torukon különös dolgokat

nem látunk, legföljebb egyes nemek rendkívül dús szrözete feltn.

Paizsuk rendszerint félköralakú, hátsó szegélye néha sörtés. Potrohúk

rendkívül változó alakú ; a hím küls ivarszervei legtöbb esetben

asymmetrikusok. Lábaik alakja is nagyon változatos, de sörtéket csak

ritkán találunk rajtuk s ha egyes nemekben megjelennek, azok nagyon
jellemzk. Általában véve valamely Syrphida hátsó lábát némi gya-

lat után semmiféle más család képviseljének lábával össze nem
téveszthetjük. Szárnyerezetük nagyon jellemz ; a vendégér jelenléte

rögtön elárulja az ide való tartozást, valamint a zárt els hátsó sze-

gélysejt s a hosszú középs tsejt is, mety rendesen eléri a harma-

dik hátsó szegélysejt hosszát. Hónaljlebenyük (alula) legtöbb esetben



jól fejlett, bár egyes nemekben kicsiny vagy hiányzik. Pikkelyeik
sohasem túhiagyok s peremükön gyakran jellegzetes alakú szrök
vannak. Rezgetyiúk legfeljebb nagyságban változók.

4

kép. — Különféle Syrphidák szárnya. 2, Microdon, 3. Sjnlomyia,

4. Eumerus, 5. Eristalis.

Javarészük rendkívül üg3^es repül, napos helyeken gyakran

láthatjuk ket függögetni s ilyenkor egyes fajok megteszik azt is,'

hogy ráülnek kinyújtott ujjunkra. Néha függöget helyükrl- villám-

gyorsan tnnek el szemünk ell, hogy egy pillanat múlva ugj^anazon

a ponton tovább függögessenek. Legtöbbjét nyíló virágokon találjuk,

de egyesek szeretik a félhomálj'^t s bozótban, magas f között tar-

tózkodnak. Álczáik vagy levéltetvekbl táplálkoznak (aphidivora), vagy

korhadó fában, rothadó anyagokban, növénj^szárakban, gombákban

stb., vagy pedig hártj^ásszárn^-ú rovarok (Vespa, Bomhus) fészkeiben

élnek, egy nem {Microdon} képviseli pedig ha'ngyafészkekben alakul-

nak át.

A hazánkban él fajok hét alesalád keretébe tartoznak. Az al-

családok és nemek meghatározására szolgáljon a következ táblázat.

Megjegyzem, hog\' a táblázatba néhány olyan nemet is felvettem,

melyeknek hazánkban való elfordulása ezideig még nincs megálla-

pítva, de nag3'on valószín.



10 11

12 14

16 ir

C—17. kép. — Különféle Syrphidák feje arczélben. — 6. Chrysoioxum, 7. Calli-'

cera, 8. Pelccoccra, 9. Cerioides, 10. Rhingia, 11. Heringia,í2. Psarus, l'ó.Volucella,

14. Chilosia, 15. Microdon, 16. Tropidia, 17. Lasiopticus.

1 (142) Csápjuk rövid, többé-kevésbbé lefelé hajló (10, 11, 13, 14,

16, 17. rajz).

2 (81) Rendes liaránterük a korong-sejt közepe eltt van (í, 2. rajz).

3 (80) Peremsejtjak nyitott (1, 2, 3, 4. rajz) ; csápsörtéjülc csupasz

vagy pelyhes (14, 17. rajz). — 1. alcsalád : Syrphinae.
4 (15) Arczpaizsuk oldalról nézve függélyes vagj'' kissé lejts, a

szem szélével párvonalas (11. rajz), fekete vagy érczfény l



arczpaizsuk és szemük mindig szrös. Valamennjá ide tar-

tozó faj sötét szín: fejükön s torukon soha sincs világos

szín folt (de potrohúkon lehet).

5 (14) Szájmilásiik fels pereme legkevésbbé sem megnyúlt
(11. rajz).

6 (7) Potrohúk látszólag csak három szelvénybl áll.

TriglypMis Lw.
7 (6) Potrohúk öt szelvénybl áll.

S (9) Csápjuk kissé megnyúlt, hozzávetleg kétszer oly hosszú
mint a milyen széles ; els hátsó szegélysejtjük küls fels
szöglete derékszög vagy tompaszög (2, 4. rajz).

Heringia Rond.

9 (8) Csápjuk kerekded vagy tojásdad alakú, sohasem megnyúlt

:

els hátsó szegétysejtjük küls fels szöglete hegyesszög
(1, 3. 5. rajz).

10 (11) A hím tomporán pálczika alakú n^nílvánj^ van; a usténj^

potix^hán világos foltok nincsenek, potroha vége pedig

hegyes. Cnemodon Egg.

11 (10) A hím tomporán mncs nA'úlvány ; a nstény potrohán ren-

desen világos foltok vannak, potroha vége pedig kerekített.

Testük karcsú ; a nstény homlokának oldalain szürke hím-

por alkotta foltok vamiak. Fipiza Fall.

Testük zömök ; a nstény homlokának oldalain nincsenek

szürke hímpor alkotta foltok. Penium Pml.

Szájnyílásuk fels j^ereme kissé megnyúlt. Psilota Meig.

Arczjíaizsuk vagy domború, vag}' közepe táján dudor van,

vagy arczpaizsuk (nem csupán á szájmólásuk fels pereme)

kúpalakúan megnyúlt (10, 14, 17. rajz).

Arczpaizsuk ívelt, domború, a csápok alatt nem homorú s

részben vagy egészen sárga. Paragiis Latr.

Arczpaizsuk a csápok alatt homorú, azután vagy a közepén,

vagy a szájnyílás peremén, vagy mindkét hetyen dudoros.

Egész testük fekete, kék, barna vagy érczfényü, minden-

nem világos szín folt nélkül, legfeljebb a csáp harmadik

íze vagy a lábak lehetnek világos színek, vagy a potrohon

lehetnek kékesszürke foltok.

19 (24) Fémfény fajok ; nstényeik homloka harántul ránczos

:

járomlemezük s gj^akran arczpaizsuk középs dudora is

hiányzik : szemeik mindig csupaszok.

20 (21) Csápjuk harmadik íze többé-kevésbbé megnyúlt ; els hátsó

szegélysejtjük küls fels szöglete derékszög.

Orthoneura Macq.i

1 A Chrijsogaster Meig. nem alneme.

12 (13)

13 (12)

14

15

(5)

16 (l

17 (16)

18 (25)



Csápjuk harmadik íze kerekded ; els hátsó szeg-élysejtjük

küls fels szöglete hegyesszög.

Mindkét ivar potroha fényes ; a hím szemeit a fej széles-

ségének mintegy harmadát elfoglaló homlok választja el

egymástól. Liogaster Rond.i

Potrohúk hátoldalának közepe fénytelen, szélei ellenben

fényesek ; a hím szemei összeérnek. Chrysogasier Meig.

Barnás, kékes vagy fekete, sohasem fémfény fajok ; ns-
tényeik homlokán nincsenek harántránczok

;
járomlemezük

van ; szemeik hol csupaszok, hol szrösek. Chilosia Meig.

Testük különböz részein világos, többnyire sárga foltok

vannak.

Arczpaizsuk közepe táján dudor van, szájnyílásuk fels

pereme ritkán és sohasem feltnen megnyúlt.

Hátsó czombjuk alul nem tüskés.

Rendes haránterük ferde s a korongsejt közepe táján van

;

sárgarézszínek, fényesek. Ferdinandea Rond.^

Rendes haránterük majdnem függélyes s jóval a korong-

sejt közepe eltt van.

Potrohúk a tövén egyáltalán nem szkül össze, vagy

csak alig.

Arczpaizsuk és paizsuk érczfény vagy fekete, legfeljebb

a hímpor következtében látszik szürkének vag}-" sárgának.

Szárnyuk a lapos, bunkóalakú, vöröses foltú potrohúknál

rövidebb. Pyrophaena Schin.

Szárnyuk nem rövidebb a jDotrohuknál, ez utóbbi sem nem
feltnen lapított, sem nem bunkóalakú és sárga foltok vagy

szalagok vannak rajta.

34 (35) A hím els lábpárjáníik tarsusai kiszélesedettek, a nstényéi

rövidek és szélesek. Flatychirns St.-Farg. & Serv.

35 (34) Mindkét ivar els lábpárjának tarsusai egyszerek.

36 (39) Potrohúk keskeny, oldalai párvonalasak.

37 (38) Szemük kissé szrös. Melangyna Vbrr.

38 (37) Szemük teljesen csupasz. Melanostoma öchin..

39 (36) Potrohúk lapos, széles, tojásdad. Xanthandrus Verr.

40 (31) Arczpaizsuk legalább részben sárgás, a mit néha csak

alapos vizsgálat alapján állapíthatunk meg
;

paizsuk

gyakran szintén feketének látszik, de átes fényben nézve-

áttetsz.

21 (20)

22 (23)

23 (22)

24 (19)

25 (18)

26 (71)

27

28

(70)

(29)

29 (28)

30 (61)

31 (40)

32 (33)

33 (32)

1 A Chrysogasier Meig. nem alneme.

2 A Zeliminae alcsaládba tartozik, lendes haránterének helyzete miatt

ebbe az alcsaládba is be van illesztve.



44 l-il)

45 (50)

46 (49)

47 (48)

48 (47)

49 (46)

41 (44) Mindkét ivar szemei távol állanak egymástól ; csápsörtéjük

megvastag'odott, rendesen három íz s néha látszólag apicalis

állású.

42 (43) Csápjuk harmadik íze háromszög'- vagy bárdalakú, csáp-

sörtéjük látszólag apicalis állású (8. rajz).

Pelecocera Meig.

43 (42) Csápjuk harmadik íze gömbölyded, csápsörtéjük dorsahs

állású. Chamaesyrphns ^Iik.

A hím szemei összeérnek: csápjuk rendes alakú.

Toruk hátoldalának peremén sárga szalag fut végig
;
pleu-

ráikon sárga foltok vamiak.

Potrohúk széles és lapos.

Szemeik csupaszok. Xanthogrammá Schin.

Szemeik szrösek. Olbiosyrphus Mik.

Potrohúk keskeny és hosszú.

Sphaerophoria St.-Farg. & Sérv.

50 (45) Toruk hátoldala vagy egyáltalában nem sárga, vagy ha

igen, akkor a sárga szín csak keskeny csík alakjában van

meg
;
pleuráikon ilincs sárga folt.

Potrohúk hátoldalán élesen határolt sárga szalagok, sárga

vagy fehéres foltpárok, vagy féUioldalakú foltok vannak.

Homlokuk hólyagszeren duzzadt (17. rajz); potrohúk hát-

oldalán a foltok félholdalakúak. fehéresek.

Lasiopticus RoND.

Homlokuk rendes ; a potrohúk hátoldalán lev foltok ren-

desen sárgák.

Harmadik hosszanti erük az els hátsó szegélysejt felett

ívesen hajlott, minek következtében ez a sejt kissé meg-

szkül. Didea Macq.

Harmadik hosszanti erük az els hátsó szegélysejt felett

nem hajlik meg ívesen. Syrphus Fabr.

Potrohúk hátoldalán nincs élesen határolt sárga szalag'

vagy folt.

Toruk hosszánál kissé szélesebb
;
potrohúk rövid tojásdad

alakú, majdnem kerek, toruknál jóval szélesebb ; szrözetük

dús és bolyhos. Eriozona Scmx.

Toruk hosszabb mint a milyen széles
;
potrohúk más alakú

;

szrözetük ritkás és nem bolyhos.

Szárnyuk közepe táján sötétszín harántsáv, arczpaizsuk

közepén fekete csík van. Leucozona Schln'.

Számj^ukon nmcs sötétszín harántsáv, sem arczpaizsukon

fekete csík. Ischyrosi/rphus Big.

Potrohúk a tövén feltnen mea-szkült.

51 (56)

52 (53)

53 (52)

54 (55)

55 (54)

56 (51)

57 (58)

58 (57)

59 (60)

60 (59)

61 (30)



63

64

65

(64)

(63)

(62)

66 (67)

67 (66)

68 (69)

69 (68)

70 (27)

71 (26)

72 Í77)

62 (65) Potrohúk lapos ; toruk hátoklaláuak pereméu. pleurái-

kon és potrohúk hátoldalán élesen határolt élénksárga fol-

tok vannak.

Szemük csupasz. Xanthogramma Scmx.

Szemük szrös. Olbiosyrphiis Mik.

Potrohúk hengeres, élesen határolt sárga foltok nincse-

nek rajta.

Hónaljlebenyük nagyon kicsiny : potrohúk feltnen meg-

njiúi és keskeny. Raccha Fabr.

Hónaljlebenyük rendes nagyságú
;
potrohúknak csak a töve

karcsú s potrohúk nem feltnen keskeny.

Csápsörtéjük majdnem csuj^asz ; fekete potrohúkat keskeny

sárga szalagok díszítik. Doros Meig.

Csápsörtéjük tollas
;
potrohúk vagy egészen fekete, vagy

túlnyomóan vörössessárga. Spathiogaster Rond.

Hátsó czombjuk megvastagodott, alul tüskés.

Syritta St.-Farg. & Serv., Myiolepta Xewm.^

Arczpaizsuk közepe táján nincs dudor s szájnyílásuk fels

pereme többé-kevésbbé megnyúlt.

Hónaljlebenyük rendes nagyságú
;
potrohúk csak elvétve

bunkóalakú, rajta a barna szín az uralkodó.

73 (74) Arczpaizsuk csralakúan megnyúlt ilO. rajz).

Rhingia vScop.

74 (73) Arczpaizsuk csak kissé megnyúlt, de sohasem csralakú.

75 (76) Csápsörtéjük majdnem csupasz. Bvachj/opa Meig.

76 (75) Csápsörtéjük tollas. Hanimerschmidtia Schum.

77 (72) Hónaljlebenyük nagyon kicsiny; potrohúk bunlróalakú,

fekete, sárga foltokkal díszített.

78 (79) Els hátsó szegélj'sejtjük küls alsó szöglete kerekített

;

csápsörtéjük pelyhes. Sphegina ^Ifag.

79 (78) Els hátsó szegélysejtjük küls alsó szöglete derékszög :

csápsörtéjük csupasz. Xeoascia Wile.

80 (3) Peremsejtjük zárt (5. rajz); csápsörtéjük tollas (13. rajz).

— 2. alcsalád : Voliicellinae. Tolucella Geoffr.

81 (2) Rendes haránterük a korongsejt közepe táján vag}* közejDén

túl van (3, 4, 5. rajz).

82 (107) Els hátsó szegélysejtjük feltnen megszkült, mert fels

szélét alkotó harmadik hosszanti erük félköralakúan be-

öblösödik (5. rajz.) — 3. alcsalád : Lanipetlinae.

83 (90) Peremsejtjük zárt (5. rajz).

1 Mindkét nem a ZeUminae alcsaládba tartozik, de rendes haráuterük

helyzete miatt ebbe az alcsaládba is be van illesztve.



84 (85) Csápsörtéjük részben vagy egészen tollas.

Eristaloides Rond.^
85 (84) Csápsortéjük csupasz, vagy töve röviden pelyhes.

86 (87j Szemük egyszín. Eristalis Latr.
87 (86) Szemük foltos.

88 (89) A hím szemei összeérnek; mindkét ivaréi javarészt csupa-
szok, csak fels részük szrös. LathyropJithalmus^íiK.^

89 (88) A hím szemei távol állanak egymástól s egész felületük

épen úgy, m.int a nstényeié, egyenletesen szrös.

EHstalinus Ro^td.*

90 (83) Peremsejtjük nyitott (3. rajz).

91 (104) Hátsó czombjuk apiealis vége eltt alul nincs fogalaká

nyúlván}''.

92 (95) Szemük szrös.

93 (94) Toruk hátoldalán sárgás harántsávok vannak; hátsó czombjuk
rendes ; a hím szemei összeérnek. Myiatropa Roxd.

94 (93) Toruk egyszín ; hátsó czombjuk nagyon megvastagodott

;

a hím szemei távol állanak egymástól. Mallota Meig.

Szemük csupasz.

Testüket dús szrözet fedi ; hátsó czombjuk apiealis vége

eltt több, egj csomóban álló, apró tüske van.

Zetterstedtia Rond.^

Testük majdnem csupasz ; hátsó czombjuk apiealis vége

eltt nincs íüskecsomó.

A hím szemei távol állanak eg^^mástól.

99 (100) Harmadik csápízük valamivel rövidebb, mint a milyen széles,

fels és elüls széle szöget alkot s csápsörtéjük közvetetlenül

ezen szöglet eltt van beékelve : potrohúkon hosszanti foltok

vannak. Liops Rond.^

100 (99) Harmadik csápízük valamivel hosszabb, mint a milyen szé-

les, tojásdad alakú s csápsörtéjük az íz tövéhez közel van

beékelve
;
potrohúkon harántfoltok vagy szalagok vannak.

101 (102j Arczpaizsukat hímpor és szrözet fedi, de közepén sima

csupasz csík fut végig ; szegélysejtharánterük* hiám'zik
;

pikkelyeik fels felületének a paizshoz közelebb es része

nemezszer szrözettél fedett. Tiibifera Meig.

102 (101) Arczpaizsukat egészen vagy javarészben hímpor és szrözet

95 (92)

^96 (97j

97 (96j

98 (i03j

1 Az Erislalis Latr. nem íjlneme.

2 A Mallota Meig. nem alnome.

3 A Tuhifera Meig. nem ahieme.
'1 Az egyes nemekben megjelen szegélysejtharántér a fiókeret a

ízegélyalatti érrel köti össze s az elbbi torkolata közelében van.
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fedi, csupasz csík vagy egyáltalában nincs rajta, vagy ha
van is, igen jelentéktelen; szegélysejtharánterük van; pik-

kelyeik felsfj felülete csupasz. Eiuinomyia Big.^

103 (98) A hím szemei majdnem összeérnek. Mesemhrius Rond.i

104 (91j Hátsó czombjuk apicalis vége eltt alul fogalakú nyúl-

ván}^ van.

105 (106) Szemük szrös ; arczpaizsuk szájnyílásuk j^eremén alig

megnyúlt. Lampetia Meig.

106 (105) Szemük csupasz ; arczpaizsuk ormos (16. rajz).

Tropidia Meig.2^

107 (82) Els hátsó szegélysejtjük eg}'általában nem, vagy csak

kissé szkült, mert harmadik hosszanti erük majdnem egye-

nes lefutású (3, 4. rajz). — 4. alcsalád: Zeliminae.
108(111) Csápsörtéjük tollas.

109 (110) Testüket dús szrözet fedi, potrohúkon sárga foltok nin-

csenek. Arctophila Schix.

110 f 109) Testük alig szrös, potrohúkon sárga foltok vannak.

Cinxia Meig.

111 (108) Csápsörtéjük csupasz.

112(141) Peremsejtjük nyitott.

113(120) Testüket hosszú bolyhos szrözet fedi.

114(119) Hátsó czombjukon alul sem fogalakú nyúlvány, sem tüskék

nincsenek
;
potrohúk rendesen tojásdad alakú.

115 (118) Arczpaizsuk a szemeik alsó szélénél jóval lejebb ér. arcz-

élben alul csúcsos (13. rajz).

116 (117) A hhn szemei távol állanak egymástól : testük szörözete dús.

Penthe^ilea Meig.

117 (116) A hím szemei összeérnek vagy majdnem összeérnek; testük:

csak kevéssé szrös. Cynoii'hina Will.

118(115) Arczpaizsuk alig terjed lejebb a szemeik alsó szeléné^

arczélben tompa (13. rajz). Pocota St.-Farg. & Sérv.

119 (114) Hátsó czombjuk alul tüskés
;
potrohúk oldalai majdnem pár-

vonalasak. Brachypalpus Macq.
120 (113) Testük szörözete nem feltn és sohasem hosszú és bolyhos.

121 (138) Torukon, a vállfoltot kivéve, feltn sárga rajzolat vagy
folt nincs.

122 (131) Hátsó czombjuk alul tüskés vagy feltn fogalakú nyúlvány

van rajta, vagy csúcsa eltt alul kiszélesedett ; hátsó tom-

poruk néha sarkantyút visel.

^ A Tuhifera Meig. nem alneme.

2 A Zeliminae alcsaládba tartozik, de harmadik lioiszanti erének:

lefutása miatt ebbe az alcsaládba is be van illesztve.
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123 (130) Arczpaizsuknak a csápok alatt lev része többé-kevésbbé

. homorú ; az els hátsó szegélysej tjüket elzáró ér sohasem
kétszer megtörött (mint az Eumerns nemben).

)) Hátsó czombjukon alul a tüskézettségmeglehetsen egyenletes,

j) Arczpaizsuk kissé ormos ; hátsó czombjuk rendkívül meg-
vastagodott. Syritta Öt.-Farg. & Sérv.

}) Arczpaizsuk nem ormos ; hátsó czombjuk nem túlságosan

megvastagodott.

Rendes haránterük a korongsejt közepe eltt van.

Myiolepia Newm.
1) Rendes haránterük a korong-sejt közepén túl van.

Zelima Meig.

Ir) Hátsó czombjuk csúcsa eltt alul fogalakú nyúlvány van,

Tropidia Meig.

3) Arczpaizsuknak a csápok alatt lev része nem homorú

;

az els hátsó szegélj'sejtjüket elzáró ér kétszer megtörött

(4. rajz). Eumervs Meig.

í) Hátsó czombjuk alul nem tüskés, vagy csak egy tüske van

rajta ; hátsó tomj)oruk soha sem visel sarkantyút.

3) Toruk oldalán és paizsukon ers sörték vannak.

Ferdinandea Rond.

l) Torukon nincsenek ers sörték.

3) Hátsó czombjuk megvastagodott. 3Iyiolepta Newm..

t) Hátsó czombjuk nincs megvastagodva.

1} Testüket rövid bolyhos szrözet fedi ; két utolsó potroh-

gyrjük, vagy legalább az utolsó, vörösessárga.

Cynorrhina Will.

)) Testük majdnem csupasz, javarészt femfényü.

Calliprobola Rond,

L) Torukon, a vállon lev folton kívül, más feltíín sárga raj-

zalat vagy folt is van.

)) Hátsó czombjuk egyszer ; hónalj erük rendes lefutású.

Temnostoma St.-Farg. & Sérv.

)) Hátsó czombjuk csúcsa eltt alul fogalakú nyúlvány van

;

hónaljerük nem rendes lefutású, mert utolsó szakasza egy

darabig a szárny hátsó szélével párvonalasan fut s csak

azután torkollik bele (3. rajz.). Spilomyia Meig.

i) Peremsejtjük zárt. Milesia Latr.

Csápjuk hosszú, megnyúlt, elreálló (6, 7, 9, 12, 15. rajz.)..

i) Harmadik hosszanti erük egyenes lefutású, az els hátsá

szegélysejt felett sem be nem öblösödik, sem érfüggelék^

nincs. — 5. alcsalád : Chrysotoxinae.
J) Csápsörtéjük dorsalis állású (6, 12. rajz).
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145 (146) Csalijuk hosszú homloknyúlványból ered (12. rajz); jjotrohu-

kon széles vörös harántsáv van. Psat-iis Latr.

146 (145) Csápjuk az elreálló homlokból ered (6. rajz)
;
potrohúk

fekete, sárga ívalakú foltokkal ékített. Chrysotoxum Mbig.

147(144) Csápsörtéjük aijioahs állású (7. rajz.). Callicera Panz.

148 (143) Harmadik hosszanti erük az els hátsó szegélysejt felett

beöblüsödik, vagy érfüggelékkel ellátott. (2. rajz.).

149 (150) Csápsörtéjük dorsalis állású ; arczpaizsuk domború és sz-

rös (15. rajz). — 6. alcsalád: Microdontinae
Microdon Í^Ieig.

150 (149) Csápsortéjük apicalis állású ; arczpaizsuknak csak alsó fele

domború s majdnem csuj)asz (9. rajz). — 7. alcsalád:

Cetioidinae. CerioUles Rond.

Az Angerona prunaria L második
generácziója.

Irta: Goics Andeás.

A mióta lepkegjáijtéssel foglalkozom, szabadság^omat minden

évben Fels-Zemplénben, Homonnán töltöm és ott igyekszem gyj-
temén3^emet minél nagyobb mértékben és minél ritkább állatokkal

•szaporítani.

Sajnos, az utóbbi évek kedveztlen nyári idjárása legszebb-

nek és legsikeresebbnek ígérkez kirándulásaimat meghiúsította, álta-

lánosságban azonban mégis azt tapasztaltam, hogy ezzel a hegyes-

völgyes gyönyör vidékkel, a hol komoly gyjt talán még egyál-

talán nem is járt, határozottan érdemes foglalkozni.

Mind magas hegj'ségein, mind völgyeiben, a Laborcz folyó és

a kis hegyi patakok partján búja növényzet díszlik, a mely táplálé-

kot nyújtva a lepkefajok százainak, nyugodt zavartalanságában ^'aló-

ságos tenj^észt helj^e ezeknek a fajoknak.

Megtaláltam itt a hazai Lycaena-k legtöbb fajtáját, köztük egy-

Qgj érdekesebb aberratiót is (Icarus Rótt. ab. caernlea Fuci-is. ; Bel-

largiis Rótt. ab. Ceronus Esp. cf ; Cyllarus Rótt. ab. dimus Bgstr
;

Árion L. ab. obscura)^ gyjtöttem továbbá a szövlepkék sok fajtáját,

a bagolj^pilléket különösen nagy számban, így a Caiocoln-k egyes

sárga faját is, a Geometridák számos faját és Anthrocera-kat (Zyguinia)

igen nagy számban.

A Geometridák közül megemlítem a Bupalus piniurius t, a mely

a város közelében lev fenyvesekben (június közepén) a verfényes

déli órákban nagy mennyiségben repül. Egy déleltt alig egy óra

.alatt mintegy 25—30 cf-et fogtam, nstényt azonban sem a rejíül
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állatok között, sem a fák gályáin pihenk között nem sikerült talál-

nom. Spuler megjegyzését, hogy a repül állat, ha üldözik, csiga-

vonalban a fenyfák törzse körül felfelé repül és a fák tetején leül,

nem tudom igazolni ; ha az alacsonj'^au repül állatot a hálóval nem-
sikerült elfognom, gyors repüléssel jiagasra emelkedett és egj-enes

irányban elmenekült.

^lint kezd lepkész, még nem vagyok azon a ponton, hogy
specziáhsan egyes ritka fajok, vagy változatok kutatásával foglalkoz-

zam, nem kételkedem azonban benne, hogy az itt észlelt népes
lepkevilágban széjj számmal szerepelnek a ritka fajok és változatok

is és remélem, hogy késbb — nagyobb gj^akorlat után — ilyeneket

is meg fogok taláhii.

Most csak az Angerona pnmaria L.-nak 1912. augusztus véo-én

(22-tl kezddleg) g;vi3jtött feltnen Ids példánj-airól szándékozom
megemlékezni, a melyek a májusban repül példányokkal rajz

tekintetében teljesen egyenlk, de amazoknál mintegy harmadrésznyivel

kisebbek és a hímek színe a normáhs hímek bamássárga színével

szemben ersebb sárga. Az összes gyjtött példányokat — mintegy
6— 7 darabot — egy villamos lámpával megvilágított nyitott foh'osón a

falon fogtam, csak kár, hog\' többé-kevésbé mind rongyos példány

volt, amit a már napok óta tartó eszésnek és szélnek tulajdonítok..

Volt 6 példányok közt 2 darab ab. Spanhergü is, a mehiiek
sárga alajíszíne megmaradt, rajza azonban nmcsen. csak a szárnyak

középpontjában van meg" a jellemz barna folt.

Az Angerona prunai-ia-nak ez az augusztus végén jelentkez

kis alakja minden valószínség szerint koratavaszi példányok máso-

dik generácziója, a mit az a körülmén}' is megersít, hogy noha

azon a nyáron júhus közepétl gyjtöttem Homomián és vidékén.

Xjrunaria i csak augusztus 22-ike után fogtam, tehát ezek a példányok

az els generáczióból megmaradt példányoknak nem tekinthetk.-

^lint érdekes jelenséget közlöm ezt, mert e lepkefaj második

generácziójáról a rendelkezésemi'e álló mvekben nincsen említés.

Hogy a második generáczió minden évben megjelenik-e, vagy pedig'

az 1912. évben csak kivételes eset volt, még nem volt alkalmam

megállapítani, mihelyt azonban tehetem, megíign'elem és amiak ide-

jén beszámolok róla.

Ezidei homonnai g3^üjtésemrl legközelebb leszek bátor be-

számolni.

Megemhtem ez alkalommal még azt a megfigyelésemet, hogy

Békásmegyer környékén a Clirysoplianus dorilis-nak nem tiszta törzs-

faja repül, hanem az összes fogott példányok a var. orientális Stgr.-

hez naivon közel álló. vagv teljesen amiak mondható sötét példa-
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nyok. A cf cT hátsó szárnyai alsó szélérl a sárga foltok vagy telje-

sen hiánj'oznak, vagy csak. igen elsötétült kis nyomokban vannak

meg. a nstények pedig teljesen elsötétült példányok, amelyeknek a

rajza csak mintegy a sötétbarna fátyol alól üt át. A szárnyak fonák-

jának alapszíne mind a két nemnél határozottan sárga a tíörzsfaj

sárgásszürke színével szemben.

Barlangkutatás nehézségekkel.
Irta: Bokor Elemér.

Kisszegyesd Biharmegye igénytelen falvacskáinak egyike.

Zeg-zugos, hegynek ugró, hol nyaktör kövekkel, hol meg ldmeg-
úszta, sertésvájta tócsákkal fedett utczáival, füstátjárta s koromlepte

deszkavityillóival, avagy váh^ogból vert, zsúppal fedett s kémén^i:e-

len viskóival épp úgy bele illik a bihari oláhlakta tájképekbe, mint

akármely más falva széles e megyének.

Az által se válik nevezetesebbé, hogy ott fekszik, a hol a jég-

hideg Tiszapatak Idbontakozva a Magura- és Priszlop-hegyek fojto-

gató öleléseibl, csobogva önti kristáhTÍzét a Feketekrös ide fel-

njaüó völgyébe, hogy a közepén átzúgó patak egy sokat zakatoló

frészmalomnak adhatna szorgosabb életet, (ha a malmot más kezek

vezetnék), hogy tle csak egy órányira Fonóházán át vezet az

országút Rézbányának fémekben gazdag s mégis rokkant lábon

sántikáló aknáihoz, — mindez még* csej^pet se teszi nevezetessé e

zeg-zúgos fészket. Beékelte magát szk völgytorokba, elrejtzött

komor bükkerdk árnyába, tán rég meg is felejtkeztek volna róla,

ha nem hozná t néha-néha két sajátsága emlékezetbe. Az egyik,

amely az idegenre és környékbelire egyaránt fontos, hogy dolog-

kerül legényei páratlan gj'orsasággal forgatják késeik pengéjét, a

másik, a mely csak a távol idegent érdekh, hogy e nyomorult falu

kiinduló ponttól szolgál Biharmegye legpompásabb barlangjainak

felkeresésére.

Utoljára 1913 júliusának els naj)ján látogattam el a faluba.

János szolgám is velem volt ; elmaradhatatlan kísérm két évi bihari

barangolásaimon. Az id is kedvezett, a memiyiben a megszokott

sr es heh'ett csak lágyan szitált s a ködhomály fejimk felett

minteg}'" száz méteren lebegett. De száraz ruhában haza vetdni
még sem reméltem s a késbb átéltek fényesen bizonyították, hogy
reményemben nem csalatkoztam.

Fonóháza elhagyása után nyilt els alkalmam sikamlós ingo-

vánj'okkal, feneketlen i^ocsolyáklcal közelebbi érintkezésije léijni. De
czipim vízhatlanok lévén, lábszáraim ketts kamáshtl ^-édve, nem
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is hederítettem rájuk. A csatakos vetések mentén, eg-y kukoriozáson

át, csurranó gazossal szegélyezett ösvényeken azonban már karjaim

s lábszáraim a térden felül kötöttek ismeretséget a mindent átható

esvel. De ez még hagyján
! Hanem a mikor Kisszegyesd eltt a

medrében meg nem fér Tiszapatak éppen az egyedül járható kocsi-

utat választotta új menetiránjail, midn a falu alján elöntött utczákat

úgy kellett vennünk, hogy félkarral a kertpalánkba kapaszkodva a

p'alánkmenti kövekre ugráltunlv, miközben a megérintett dióágakról

friss és b zuhan^'^ omlott újlakunkba, akkor már rázendítettem

néhán}^ ersebb kifejezésre, mi a kisszegyesdi zsíroshajú oláhoknak

látszólag nem kis ká'rörömére szolgált.

Mindezért a falu egyedüli korcsmájában avas szalonna s keser
sör mellett kerestem vigaszt. A korcsmárosné, — áldott legyen a

másfélmázsás kardos asszony lelke ! — hogy megóvjon a falubeliek

kíváncsi szemeitl, tolakodó kérdezgeteseitl és vigyorgással kísért

megjegyzéseitl, a mellékszobát bocsátotta rendelkezésünkre. Festi

hanyagságban hevert itt szerteszét : vetetlen á-gy^ pihés dunna, zsíros

bekecs, kormos serpeny, mázos fzkanál, pókhálós palaczk, hordó

és hasábfa ujjnyi piszok mellett. Természetes, hisz' Biharban

vagjmnk ! Míg odaát esetlen megjegyzések s nyers hahota váltották

fel egymást, a korcsmárosné óva, intett, ne mutassam pénzem, mert

e „bicskásokban'- nem lehet bízni. Mosolyogva utaltam keskeny

ökleimre s mindég készenlétben lev ismétl-pisztolj^omra. így helyes,

vélte a jó asszony, akkor nem félt többet.

A jámbor oláhokat faképnél hagyva megindultunk a Tisza-

völg3'ön felfelé. Az eddig bizonytalan idjárás határozottabb formát

öltött magára. A völgyoldalakon ólmos köd gördült alá, függönyt

húzva a vadregényes hegj^szoros elé, egykedven zuhogott az es,
tombolva kavargott alant a haragoszöld Tiszapatak. A két év óta

megszokott idjárás már érzéketlen hagyott. Patakmosta ösvényeken,

utat tévesztett ktuskók között, agyagos, sikamlós partokon át elértük

a szoros nyílását.

Itt új kalandok eltt állottiuik. A völgy annyira elszkült, a

patak annyira megdagadt, a partok oly meredek sziklafalakat képez-

tek, hogy kénytelen-kelletlen a patakgázolásba fogtunk. A ki eltt

már ismeretes, hogy mi az egy megáradt s vadul aláözönl hegyi

patakon három tuczatszor átgázolni, egy patakon, mely fövenyt s

éles ktörmeléket, letépett ágat, kidöntött fatörzset gördít alá zavaros

medrében, melyben minden szirt alatt kötésig ér tölcsér kavarog,

melynek vize hasító hidege átfut a gerincen, átnyilal az agyon, káp-

ráztatva a szemet, összevaczogtatva az állka.pcsokat, az nem fogja

megirigyehii akkori helyzetemet.
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Eu azonban e tekintetben már némi tapasztalattal bírtam, némi
gyakorlottságra tettem szert. Kötésig' levetkzve, felhúztam vadonatúj

oláh bocskoraim s megkezdtem az átgázolást. János sziszegve köve-

tett. Az els gázolásnál megbénultak lábaim, elsötétült szemem eltt,

ég fájdalom njálalt át gerincemen az agyig, csaknem összeroppan-

tam a fájdalom hatása alatt, a másodiknál azonban már k<jnn3' ebben

ment. Lassan-lassan hozzá szoktak lábaim, hova-tovább eltrhetbbé
vált a jeges fürd. Vagy háromnegyed óra múlva úgy véltem, mintha

már elértem volna a Nagj^ Sándor-barlanghoz vezet ösvényt.

Xéhai CzÁRÁN Gyula, a bihari hegyvilág lelkes és áldott

emlék kutatója építtette néhány éve saját költségén az utat. Bevájt

szerpentínákon kígyódzott fel az a barlang bejáratáig. De csak évek-

kel ezeltt. Ma, eg,y fatörzs kidlése és a vele járó tetemes hegy-

csuszamlás annyira megrongálták a különben is már bentt utat,

hog}^ az heh^'enként is alig felismerhet. Midn Czárán mútját
nag3^ gonddal építtette, eszébe jutott-e, vájjon fog-e akadni egj^ ter-

mészetért rajongó utóda, vag}^ vélte tán, hogy mve évszázados

marad ?

^dindebbl semmi, ma az ösvénj^ tönkre jutott s a barlang-

kutató 'saját tájékozó képességére van utalva. Hogy azonlian ez

mennyire cserben tud hagyni, bizonyítja az én esetem is. Mert

midn sima bocskoraimmal a meredek, omladozó és sikamlós hegy-

oldalt inkább csak négykézláb csúszva-mászva, csatakos gazoson

áttörve, számtalanszor elesve, mindanmúszor alágördülve vagy egy
fél órán át hiába másztam, utóbb bosszúságomban fel és alá, balra-

jobbra kúszva, a barlang bejáratát minden íg^'-ekezetem daczára sem
találtam, — holott benne már néhányszor vezet nélkül is megfor-

dultam, -- midn már zuhogó es vert, fáradság gyötört, meg'téj)ett

térdeim inogni kezdtek, Jánosra való tekintettel is a kutatást abban

hagyva, egy tíz méter hosszú üregben húztuk meg magunkat. De a

barlangnak itt a közelben kellett lennie s ez a tudat nem hagyott

pihenni. Ismét neki indultam keresésének. Vagy három kisebb üregre

bukkantam, — a hegyoldal lászóleg alá van aknázva barlangüregek-

kel — míg végre jó órai idvesztés után rá akadtam a keresve

keresett Nagy Sándor-barlangra. Ruhám akkor már csurron víz volt.

De a barlangot azóta nem tévesztem el.

Alacson^^ boltíves bejárata egészen el van rejtve cserjés és

mohos ktömbök közé. Alulról megközelítve egész közvetlen tnik
fel s igénytelen barlangra hagy következtetni. Pedig bensjében Bihar

egyik kisebb, de egyszersmind egyik legszebb barlangja is gyönyör-

ködteti szemünket. A bejáratot véd, hatalmas szirttömbrl aláeresz-

kedve egy táguló, meglehetsen száraz folyosón, ott, a hol sötét

esthomáty dereng, a barlang ketté ágazik. Az elágazást egy felülrl
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lecsüng cseppkfüg'göny jelzi. A baloldali, szakadás útján létrejött

foh'osó csak gyéren van néhánj- fehér stallagmittal. rojtos függöiij-

nyel, bodros díszítéssel ellátott cseppkvel megrak\'a. Hátsó részében
hirtelen elszkül, néhány spárgaalakú cseppkoszlop mögött korom-
sötét éj tátong. Oda át a nagy terem máhk ; áthallani az ütemesen
aláhulló vízcseppek egyhangú morajlását.

E terem a barlang legpompásabb része." Hófehér falai dúsan
meg vannak rak^^a csipkével díszített függönyökkel; ízlésszeren

csoportosított csepijkoszlopok, barokkstil figurák, alabástrom

medenczék tükrözdnek a terem hátsó felét betölt kristálytiszta

alvilági tóban. Festies háttér csatlakozik e káprázatos képhez : egy
lépcszetesen aláfolyó, legyezalakban szétterül, vörösbarna, meg-
kövült vízesés. Éles világításnál elragadó színvegyületek alakúinak,

a csillogó-^'illogó, ragyogó teremrl alig tudjuk elvoimi tekintetünket.

A vizébl soha ki nem fogyó alvilági tavon egy hídacska

vezet át ; fekete karfája mereng^ve révedez a kristátytiszta mederbe.

Azaz csak révedezett, mig' meg nem zavartam idilljét.

Ketts pallójú deszkából, baklábakra verette Czáráx a hidat.

A hídfedél akkor még jó arasznyira lebegett a víztükör felett. A
folytonos eszéssel járó talajvízbség azonban az alvilági tó színét

két arasszal emelte a palló felé. De nekem át kellett jutnom minden

áron a megkövült vízeséshez I A jégvízhez hozzászokott lábaimmal

haladéktalanul bele is kezdtem az átkelésbe. Léjjésrl-lépésre,

araszról-araszra, óvatosan csúsztam a ketts pallón elre. Egjok

kezemben lámpát tartottam, másikban gyüjtüveget, zsebeim gyer-

tyával, gyújtóval, karbiddal voltak telve. Szemeimmel mereven követ-

tem lábaim mozg'ását, egész figyelmem csak reájuk iránj'ult, tisztán

éreztem bocskoraimon át a paUó minden erezetét, lélegzetem vissza-

fojtottam s csak csúsztam. A jobb deszka hirtelen véget ért. Egy hozzá

toldott darab következett. De óh balvégzet, eleje mélyebbre sülyedt a

másilaiál! Egy pillanatra megbillentem, jobb talpam deszkát fogott, test-

súlyom átesett, egy hirtelen lendítés bal karommal, görcsös kapasz-

kodás a szivaccsá telített karfába a jobbal, egy reccsenés, aztán egy

loccsanás és a karfa meg én az alvilági tóban lubickoltunk.

Áldom a pülanatot, hogy csak komor Jánosom látott. Kötésig

egy alvilági tóban, Moltott lámpával két meredek sziklafal között.

Xem a legkényelmesebb helyzet ! Síikor a barlang hmérséklete az

elcsarnok végén 8-9^ C volt! Lélekzetem elállt, csak hebegés jött

ajkamra, karjaimmal kaj^kodtam magam körül, legyen az fal, korlát^

világosság, csak valami — gyertyát ! — végre ki tudtam ajkaimon

hozni. János pedig magasra emelve gyertyáját világított, megpillan-

tottam a túl partot, átsiklottam. Azóta a karfa az alvilági tó színén

úszik, ha át nem ázva. el nem korhadva, a fenéken nem pihen.
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Az elág-azástól jobbra, lefelé vezetrj. kanyargós folyosó már

jóval szárazabb, sokkal komorabb. Sötét szín, rég kialakult, bodros

cseppkövek díszítik, melyek közül néhány karcsú, zsurlóra emlékez-

tet cseppkoszlop kivált felkelti figyelmünket. Az alvilági tó, a

hófehér cseppkövek, a hatalmas, rozsdavörös, megkövült \izesés, a

karcsú, zsúrlószerü oszlopok ily csoportosításban Biharnak más

barlangjában sehol sem találhatók.

Két vakbogár él a barlangban: a PJwleuon Bírói Csíki, mel}" a

leptoderum Fmv.-val a legközelebbi rokonságban áll, tán vele azonos

és a Drimeotus MilióM Csíki. ]SIig az elbbi faj nem éppen ritka, az

utóbbiból csak igen kevés példáiwt lehet fogni ^'agy csalétekkel

g3'üjteni.' Midn a Drimeoius-i e barlangból elször gyjtöttem, ahg

akartam hinni szemeimnek. Mikor a mindeddig átkutatott számos bar-

langban mindaini}"iszor külön állott egeikben egy Pholeuon, másikban

egy Drimeotus faj. Hogj" megelzleg már a Pholeuon Gyleki Mocz.

között is akadtam egy Dí-imeotus-ra. mely késbb a Csikii AIihók ne-

vet kapta, arra persze csak a gyjtött anyag feldolgozásánál, hóna-

pokkal késblD jöttem rá. ^lás vidéki barlangok mutatnak ugyan ha-

sonló analógiát a vakdögbogárfajok együttes elfordulásában, de a

Drímeoius-'n.éii ezt észlelni itt nyílott els alkalmam. Ezután jDcrsze

több barlangban találkoztam hasonló jelenséggel. A mennyiben a

barlangot eg}''edül lakó Driineotus-olz sehol sem lépnek fel éppen

gyér számban, kell, hogy a Pholeuon-nal társultak és a társaik között

valami kölcsönös viszony legyen. Új hazát talált, tehát még csak

gyéren elterjedt, új fajjá fejldni kezd állatokkal van itt dolgunk,

avagy rehktumokkal csupán, a PJwleuon-nsLl létért küzd fajok utolsó

epigónjaival ? ^Mindenesetre a D;-2meo/2<s-,,fajok" meg'állajDÍtása a szá-

mos átmenet, sok, csak egyedben gyjtött ..faj'- miatt még nagyobb

nehézségekbe fog ütközni, mint a Pkokuon-nenié. — E barlangiban

sikerült még egy vak álskorpió, a BloÜirus hrevipes Yrjx. egy példá-

nyát fognom.

A nem óhajtott fürd után János egyedül gyjtött tovább. ^la-

gam pedig egy átn^nijtott két méteres bot segítségével visszatértem

a barlang bejáratához. Kint csendesen zuhogott az es ; lassan, de

következetesen János egy sziklaoduban száraz hasábfát talált, abból

tüzet rakva, ruháim szárítani kezdtem. Most, midn megválva facsar-

ható ruháimtól, egyedül vadonatúj oláh bocskoraimmal ruházva,

egyenkint a kékes, maró füst felé tartottam ruhadarabjaim, elttem

perzsel lánggal, mög'öttem dermeszt sötétséggel,>gondolataini elkó-

válvoertak harmadkori társaimhoz, kik hasonló viszontagságok mellett,

velem egvforma öltözetben, tán még éhségtl gvötört gvomorral is.

komoran bámultak bozontos szemöldökük alól a sisterg üszkbe.

A klönbséa" köztünk csak az volt, hosn' k méff nem tehették más-
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kép, nekem pedig módombtni volt a barlangoktól megválni. Egy
esetleg erre téved kisszegyesdi legény bizonyára keresztet vetett

volna magára s homlokegyenest rohant volna le a zúgó patakhoz.

Pedig agyarkodó komondorja ruhám nélkül füstedzette hegyi társat

ismert volna fel bennem.

Felhasznált irodalom:
Csíki Ern : Új vak bogarak a Bihar-hegységbl. (Rovartani Lapok,

XIX, 1912, p. 156-163).

CzÁRÁN Gyula : Kalauz Biharfüredi Kirándulásokra. Belényes, 1903.

Frivaldszky János : Adatok a magyarhoni barlangok faunájához. (Ma-

gyar Tud. Akad. Mathem. és Természettud. Közlemények. Ili,

1865, p. 16-53).

Mihók Ottó : Új vak bogarak Magyarország faunájából. (Rovartani

Lapok. XIX, 1912, p. 163-167).

MoczARSKi Emil : Zwei neue Blindsilphiden aus dem Biharkomitat.

(Coleopt. Rundschau. I, 1912, p. 117—118).

Ujabb adatok Magyarország Hymenoptera-
faunájához.

Irta : Dr. Zilahi Kiss Endee.

I.

Mintegy húsz éve foglalkozom a magyarországi Hymenopterák-

kal s ezen id alatt végzett búvárkodásom eredményérl akarok az

alábbi sorokban beszámolni. Ezen idbl 15 év Mocsáry Sándor-

uak „A Magyar Birodalom Állatvilága : Hymenoptera" czím munká-

jának megjelenése utánra esik. Ezen id óta több dolgozat jelent meg
a magyar Hymenoptera-faunáról s azokat a mennyire ismertem s

hozzájuk férhettem, felhasználtam, t. i. hogy tekintettel voltam az ott

közölt adatokra s azokat nem vettem fel mint a faunára új- fajokat.

Ellenben új adatnak vettem fel azokat, a melyekrl tudomásom

volt ugyan, hogy a Nemzeti Múzeum gyjteményében meg vamiak,

de az irodalomban ezekrl semmiféle adat még nem jelent meg.

A múzeum adatai természetesen nincsenek felvéve, mivel én csak

azokat közlöm, a melyek az én gyjteményemben foglalnak helyet s

abban bárki által megtekinthetk.

Ezek az adatok is elég tekintélyes számúak s csak azt bizo-

njátják, hogy ez a rovarrend még a meglehetsen elszigetelten s

egyéb hivatalos foglalkozása s élethivatása által nagyfokban akadá-

lyozott búvár kezében is igen hálás an3'agot nyújt a tanulmánj^ozásra.
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Felsorolok összesen 543 fajt, a melybl 266 ugyan már ismeretes

volt, de igen kevés, egy-két termhelyrl, vagy egymástól nagyon
távol es helyekrl, csak szórványosan ismerték. Mindenesetre igen

ritka fajok ezek is, úgy hogy alig hiszem, hogy a Nemzeti Múzeum
gyjteményét kivéve, még csak egytized része is meg lenne bármely

más gyjteményben. A következ 260 faj j)edig Magyarországon eddig

még nem észlelt vagy legalább is sehol fel nem sorolt faj, a melyek

közül azt hiszem, hogy sok a Nemzeti Múzeum gyüjteménj'-ében is

hiányzik.

A fennmaradó 17 faj még a faunára s a tudományra

nézve is új faj, a melyeknek leírását is közlöm ezen felsorolás

keretében.

Az anyag gyjtésében segítségemre voltak, a miért e helj^'en is

hálás köszönetet mondok, els sorban Dr. Szilády Zoltán, ki az

évente gyjtött Hynienoptera-aujdig nagy részét küldötte el nekem
tanulmányozás s meghatározás végett. Az gyjtésébl valók a

Nagyenyed, Fugod, Igenpatak, Oláhlapád, Plitvicza és Senjsko Bilo

termhelyekrl felsorolt adatok.

PiLLiCH Ferencz Simontornyáról küldötte be az ott gyjtött

anyagot átnézés végett s a Simontornj^áról felsorolt anyag kizárólag

az gyjtésének gyümölcse.

Fekete Gyz Szalonozáról bár kevés, de értékes adatokkal

járult hozzá ezen felsorolás adataihoz.

Igen sok adat származik Merkl EDí>tl, a ki Boksánbányán

és Ferenczfalván gyjtött részemre, míg Merkl József Verseczrl

járult hozzá szintén megbízás alajDJán a gyjteményem gj^arapí-

tásához.

A meghatározásban segítségenn^e volt els sorban Mocsáry
Sándor kir. tanácsos, múzeumi igazgató-r, kitl az els tanítást

kaptam a H^niienopterák meghatározására s ki késbb is támogatott

sok nehéz faj determinálásában.

Nagy segítségemre volt I. D. Alfken Bremenben, ki az oly

nehéz Haliclus, Prosopis és Spliecodes nemeket határozta meg, de a

többi nemekben (Anthrena., CoUetes stb.) is sokat segített s leírta az

Antlirena setosa Alfk. nev új fajt.

Továbbá Alb. Ulbricht Crefeld-ben, ki az Ichneumonidák egy
nagy részét determinálta s a gyjtemén}^- alaj^ján leírta a Hoplismenus

pica Wesm. cf, Pimpla brachycera Thoms. cf , Xorides Kissi Ulbr.,

Banchus falcatorius var. luieofasciaius Ulbr., Perosis albomarginahis

Ulbr., Odontomerus rii/iventris var. riifí.pes Ulbr. nev fajokat. Ezek-

nek a típusai szintén a gyjteményem értékét emelik.

Fogadják ez úton is szíves segítségükért forró köszöna-

temet.
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Ezzel útra bocsátom felsorolásomat. Lehet, hogy tévedések is

lesznek bemie, de ezek ilj^szer miinkákiiál szmte elkerülhetetlenek.

A magam részérl igyekeztem feladatomat tlem telhetleg jól és

lelkiismeretesen elvégezni.

Tenthredinidae.

Tenthredella (TeniJiredo) hyhinda^ Ev. : Bethlen, Marosgombás.

Tenilivedo (AUauius) bifasciaíus Mull. [viduus Rossi) : Kecskemét,

Fels-Ilosva. — T. annulatus Klg. : Drenkova.

Tenthredopsis lactiflua Klg. : Celna (Szilády). — T. fulvitarsis Ed.

André : Csorba.

Siohla {Encarsioneura) Sturmi Klg. : Boksánbánya.

Macropluja clmjsura Klg. : Boksánbánj-a. — M. blanda F. (solitaria

ScHRNK.) : Xagyenyed. — M. carintMaca Klg. : Boksánbánya.

Doleriis duMus Klg. var. desertus Klg. : Ferenczfalva. — D. palustris

Klg. var. saxaiüis Klg. : Ferenczfalva. — D. rufotorquatus

A. Costa : Boksánbánj^a. — D. nigraius Mull. (fissus Htg.,

varispinus Htg.) : Csepel.

Loderus vesügialis Klg. : Boksánbánya.

Atlialia maculata Mocs. : Bethlen.

Emplujlus viennensis Schrnk. : Nagyenyed (Szilády).

Taxonus minuhis A. Costa : Nagyenyed.

Mesoneura despecta Klg. : Bethlen.

Fareopliora monticola Thoms. (eaíaríJíaía Thoms.) : Xagyenyed (Szilády).

Monophadnus SpinoUie Klg. var. scutellaris André : Bethlen.

Scolineura recia Thoms. : Detonáta.

Tridiiocampms eradiatus Htg. : Marosgombás.

Cnjptocampus saliceti Fall. : Oláhlapád.

Pontania viminalis Htg. (ischnocerus Thoms.) : Hadad.

Amauronematus lústrio Lep. : Boksánbáiya.

Lygaeonematus compresstfi Htg. : Ferenczfalva.

Pristopliora behdae Retz. : Hadad.

Aprostliema axillaris Zadd. {ZaddacU André) : Xagyenyed (Szilády).

Acanthohjda flaviceps Retz. : Xagyenyed, Boksánbánya.

Ceplialeia signaia F. : Zilah.

Pampldlus inanitus Vill. : Marosgombás. — P. lucorum F. ; Boksán-

bánj'a.

Cephidae.

Janus cijnosbaii L. : Xagyenyed.

1 A vastag nyomással kiemelt fajok faunánkra iijak.
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Ceplms infuscatus André : Bethlen.

Monoplopus idolon Rossi : Boksánbánya.

Cynipidae.

Andricus quercus corticis L. : Hadad.

Evaniidae.

Evania caudaium Szépl. : Boksánbánya.

Trigonálydae.

Tricjonalijs Halmi Spin. : Bethlen, Apanagyí'alu.

Ichneumonidae.

Iclmeumon fuHiis L. : Kékes. — /. rudis Foxsc. : Hadad. — /. rufi-

nus Grav. : Hadad, Bethlen. — I. ruhens Fonsc. : Kékes. —
/. hilineatus Gtmel. : Fels-Ilosva. — I. piierperae Mocs. : Ig-en-

patak (Szilády). — I. eoctensorius L. : Hadad, Kékes, Sza-

loncza, Boksánbánya. — I. primatorhis Forst. : Szaloncza

(Fekete). — I. validicornis Holmgr. var. vivacior Tischb. : Bok-

sánbánya. — I. perversiis Kriechb. : Bethlen. — I. siculus

Kriechb. : Zilah. — I. niedialis Wesm. : Xagyenyed, Boksán-

háiija. — I. fulvicornis Grav. : Felstök. — I. gracilicornis

Grav. var. nigricaudus Berth. : Czibles-havas, Igenpatak,

Boksánbáuya. — /. raptorixis Grav. var. albicatidus Berth. :

Zilah. — I. coniger Tischb. : Simontornya. — /. caedator Grav. :

Zilah, Boksánbánj^a. — I. ramt Tischb. : Boksánbánj-^a. — I.

erraticiis Berth. : Boksánbánya. — I. exilicornis AA'esm. : Fe-

renczfalva. — I. sangninator Rossi : Simontornya. — /. haenia-

tomerus Hlmgr. : Boksánbánya.— I. inops Hlmgr. : Havasgyóg'y

(Szilády). — I. gravipes Wesm. : Ferenczfalva. — I. vestigalor

Wesm. {deceptor Grav.) : Szaloncza, Bethlen és var. ohsciirior

Berth. : Boksánbánya. — I. Unibatiis Tischb. : Pareng-havas,

— I. melanostignia Kriechb. : Apanagyfalu, Czibles-havas. — I.

eumerus Wesm. : Apanagj^fahi. — I. meniorator Wesm. (delutor

Wesm.) : Simontornya (Pillich). — I. corruscator L. var. luri-

dus Grav. : Apanag-yfalu, Czibles-havas, Yárkudu, Boksán-

bánya. — I. casianeus Grav. var. subniger Berth. : Hadad. —
I. fulvidachjlus Kriechb. : Pareng-havas. — I. dumeticola Grav. :

Boksánbán3^a. — I. alhosignaius Grav. var. punctus Berth. i

Boksánbán3''a. — I. derogator Wesm. : Alsó-Ilosva, Boksánbánya.
— I. vacillatorius Gr.av. : Hadad. — I. semiriifus Grav. : Simon-
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tornya (Pillich), Hadad. — I. captorius Tho^^js. : Czibles-havas.
— I. coniger Tischb. : Simontoniya. — I. leucurus Kriechb. :

Bethlen, Simontornya.

Eupalamns lacieaior Grav. : Hadad.

Amllyteles eqtiitaioyius Sz. : Nagyenyed. — A. culpatorius Grav.:
Szaloncza, Nagyenyed. — A. piuicüi-s Grav. : Hadad, Boksán-
bánj^a. — A. hicingnlatiis Grav. : Hadad. — A. unicjuUatus

Grav. var. fnmigaior Grav. : Szaloncza és var. stibfasciatus

Tischb. {inierjedus Tischb.) : Ferenczfalva. —A. conspurcatus Grav.
Hadad, Nagyenyed, Ferenczfalva. — A. Devylderi Hlmgr. :,

Kékes, Felstök. — A. Panzeri Wesm. : Boksánbánj^a. — A. fus-

cipennis Wesm. (fusorius anct ) : Igenpataka. — A. injiicundus
Wesm.: Zilah. — A. pedatus Berth. : Zilah. A. caertileator

Tj'eti:. : Szaloncza.

Amhlyteles Veressi n. sp.

9 Antennis filiformibus tricoloribusque, basi rufis, in medio
albis, apice nigris. Capite nigro, ruguloso-punctato ; clypeo margine

apicali triangulariter exciso ; mandibulis et palpis maxillaribiis rnbris.

Thorace nigro, scutello albido Areis metathoracis integris, area supe-

romedia qnadrata, spiracnlis tboracis elongatis. Alis byalinis, venis

stigmatibusque ílavis. Petiolo striato et postpetiolo nigris ; segmen-

tis 2 , 3. et 6. margine albido. Pedibus rnbris, femoribns posticis

tibiarnmque posticarum apice nigris ; tarsis spinulosis, coxis nigris

haud tuberciüatis. Long. 10 mm
Hungária orientális: Felstök (légit D. Fr. Veress de

Kövesd).
*

$ A fonálforma csápok töve vörös, közepe fehér, vége fekete.

A fej fekete, ránczosan pontozott, a fejpaizs elüls széle kétoldalt

háromszög kimetszéssel. Az állkapcsok és az állkapcsi tapogatók

vörösek. A tor fekete, a paizs fehér. Az utótor mezi teljesek, az

area superomedia négyszög, a tor légnyílásai hosszúkások. A szár-

nyak átlátszók, nem füstösek, az erek és a szárnyjegy sárga. A ro-

vátkolt petiolus és a postpetiolus fekete, a 2-3. és 6. szelvény széle

fehér. A .lábak vörösek, a hátsó czombok és a hátsó lábszár vége

feketék A lábfejízek tüskések, a csípk feketék, dudorodás nélkü-

liek. Hossza 10 mm.
Termhelj'-e Felstök, Szolnok-Doboka vármegyében, a hol

KövESDi Veress Ferencz kir. járásbiró gyjtötte, a kinek tiszteletére

ezt az új fajt elneveztem.

Ghasmodes paUidicola Wesm. : Hadad, Bethlen.

Psüomustax caertdeator F. : Czibles-havas.
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HopUsmenus j;ica Wesm. : Senjsko Bilo. — H. la?nprolabus Wesm. :

Ferenczfalva.

Exeplianes tenioralis Brischke : Hadad.

JExephanes Jiungarícus ii. sp.

2 Cajíite antemiisque nigris. Clypeo antice rotundato. Thorace

iiigTo, spiraculis oblongo-ovalibus, area superomedia fere sexaiigiüari.

Scutello nigro, haud sellato. Alis paulo infumatis, venis brunneis,

stigmate aurantiaco. Postjíetiolo sulcato-ruguloso, segmeiitis 2—3.

margine aiDÍcali nigro excepto, rubris, segmentis reliquis nigris. Gastro-

'coelo magnó, leviter et jDarco sulcato, segmentis snbtilissime den-

seqne punctatis. Pedibus nigTJs, tibiis anticis antice albido-flavis.

Long 13 mm.
Hungária meridionalis : Ferenczfalva (Merkl).

9 A fej és a csájDok feketék, a feji^aizs elüls széle kerekí-

tett, ép. A tor fekete, a légn3'ílások hosszúkás tojásformák, az area

superomedia majdnem hatszög. A paizs fekete, nem nyerges. A
szárnyak kissé füstösek, az erek barnák, a szárnyjegy narancssárga.

A postpetiolus barázdásan ránczolt. A potrok fekete, a 2 — 3. szelvény

vörös, fekete hátsó szegéhdyel, A gastrocoelon nag^-, sekélyen és

gyéren barázdás, a szelvények felülete finoman és nagyon srn
pontozott. A lábak feketék, az elüls lábszár elül fehéres-sárga.

Hossza 13 mm.
Termhel3^e : Ferenczfalva (Krassó-Szörény vármegye : Merkl

Ede gyjtésébl).

Anisohas hostilis Grav. : Boksánbánya.

Mhyssolábiis albicoxis n. sp.

cT Capite transverso, nigro. mandibularum basi, labro, clypeo,

fronté ante antennás, facie et scapo antice albis, temporibus elonga-

tis rotmidatisque, grosse punctatis, genis jDaulo elongatis. Thorace

nigro, j)arapsidis laevibus. prothoracis médium fere attingentibus.

Scutello nigro, i^aulo elevato, antice carinato. Area basah metathora-

cis costulato-rugulosa, aree suj^eromedia ab area petiolari haud
separata, grosse rugulosa, areis externae et dentipara angustatis et

rugulosis, a]3Íce dente breviusculo truncato armatis. Spiraculis bre-

viter-ovalibus. Aliarum venis et stigmate brunneis, hujus basi cas-

tanea. Petiolo et postiDetiolo transverso et dense sulcato carinulis

duabus conjunctis. Segmento abdominali secundo i3lica lata média

retrorsum evanescente instructo ; segmentorum superficie laevi, seg-



25

nientis 1—3 rubris. reliqiiis nigris. segnientis tribus apicalibns mar-
gine postico interduni albidos. Pedibus nigris, coxis anticis et iiiter-

niediis albidis, postieis nigris, tibiis posticis, apice femorum postico-

runi tarsisque posticis nigris. Long. 8 mm.
Hungária orientális : Bethlen (2 cTj.

cT A harántos fej fekete, az állkapcsok tö\-e, a fels ajak, a

fejpaizs, a homlok a csápok eltt, az arcz és a csápok tízei elül

fehérek, a kerekített halánték hosszúkás, durván pontozott, a pofa

kissé elrenyúló. A tor fekete, a parapsidák sekélyek és majdnem
a tor közepéig érnek. A paizsocska fekete, kissé kiemelked, elül

ormos. Az utótor area basalis-a léczezetten ránczolt, az area supe-

romedia az area petiolaris-tól nincs elkülenítve és durván ránczolt,

az area externa és dentipara keskeny és ránczolt, csúcsán rövid

lemetszett foggal. A lélekz njálások rövid tojásformák. A szárnj^ak

erezete és a szárnyjegy barna, utóbbinak töve világosabb gesztenye-

barna. A petiolust két kiemelked lécz köti össze a széles és ersen
barázdás postpetiolussal. A potroh második szelvém^ének közepén

egy hátrafelé elenyész ráncz vau, a szelvények felülete sima, az

1— 3. szelvény vörös, a többi fekete, az utolsó három szelvény hátsó

szegélye némelykor fehér. A lábak feketék, az elüls és középs
csíjDk fehéresek, a hátsók feketék, a hátsó lábszárak, a hátsó

czombok töve és a' hátsó lábfej fekete. Hossza 8 mm.
Elfordul Bethlen vidékén, a hol 2 ;" példányt gyjtöttem.

TricJwlahus femoralis Thoms. : Felstök.

Platylabiis punctifrons Thoms. : Szaloncza.

Diadromus tenax Wesm. : Boksánbán^^a.

Phaeogenes melanogonus Gm. : Versecz, Boksánbánya.

Proscus cephalotes AVesm. : Boksánbánya
Osprynclioius seducior Grav. : Bethlen, Kékes.

Cnjjjtus fivipes ^L\G.: Kékes, Havasgyógy, Marosgombás. — Cr. cre-

nulaius Br. : Arpásló. — Cr. pscudomjmus TtcuEK : Ferenczfalva.

— Cr. Germari Tschbg. : Boksánbánya. — Cr. leucocheir Ratzb. :

Kékes. — Cr. üalicus Gr. : Hadad, Boksánbánya. — Cr. Dianae

Gr : Hadad. — Cr. macelUis Tschek : Hadad. — Cr. bticcu-

lentiis Tschek : Hadad, Boksáubánya. — Cr. extinctor Tschek :

!:?zaloncza, Hadad. — Cr. atripes Gr. : Szaloncza, Hadad. —
Cr. incisus Tschek: Betlilen. — Cr. migraior F. : Szaloncza. —
Cr. iuherculaias Gr. : Szaloncza.

Xíjlophrurus (Echtriis) luncifer Grav. : Hadad.

Goniocrypius (Tríjchosis) pictus Thoms. : Boksánbánya. — G. iiiillaior

L. : Boksánbánva. — G. ahnormis Tschek. Apanagyfalu, Bok-



26

sánbáiwa. — G Simulator Tschek : Hadad, Boksánbánya. —
G. inimica Tschek : Bethlen. — G. paiipev Tschek : Hadad.

Habrocryptus alternator Grav. : Hadad.

Fycnocnjptus peregrinator L. var. rufifemur Ulbr. : Boksánbánva.

Spilocryptus Zygaenarum Thoms. : Apanagyfalu. — Sp. nigricornis

Kriechb. : Lele, Apanagyfalu. — Sp. Frey-Gessneri Schmied. :

Boksánbám'-a. — Sp. claviventris Kriechb. : Hadad, Arpásló^

Boksánbánya. — 5^;. Magrettii Kriechb. : Boksánbánya.

Spilocryptus Punguri n. sp.

$ Capite trausverso, nigro, temjDoribus oculis multo latioribus

et haud convergentibus, ang-ulis posticis liaud rotundatis, genis elon-

gatis, ch"]3eo laevigato, snbtiliter punctato, utrinque panlo sinuato,

antice dente parvo insructo. Antemiarum scapo crasso, funiculo

nigro. Thorace nigro, prothorace antice decli\á, parapsidis jiarum

explicatis, tantum antice distinguendis. Scutello paulo elevato, albido.

Aletathorace brevi, carinulis fere deficientibus, areis evanescentibns,

tantum carinulis transversis. versus latéra distinctioribus, \ásibilibus
;

lateribns liaud spinosis, spiraculis ovalibus. Thoraco pallide griseo-

pubescente. Alis paulo infuscatis, cellula radiali apieeni alae haud

attingente, areola pentagona, marginibus lateralibus ejus parallelis.

Petiolo haud elongato, nigro, postpetiolo apice rufescente
;

petiolo

apice dilatato et nonnihil curvato, postpetiolo disco laevi, nitido, ad

latéra punctato. Abdomine supra subtihter punctato, segmentis 2-4
rubris, 5 — 6 nigris et septimo supra albo. Terebra abdomini aequi-

longa. Pedibus nigris, femoribus anticis et intermediis basi tibiisque

anticis rubris. Long. 10 nim., terebra 4-5 mm.

Sp. nigricorni proximus, sed differt : coipore minre, segmento

quarto abdominis rubro, septimo albo et femoribusque magnam ad

partém rubris.

Speciem novam, in memóriám Dom. J. Puxgur denominatam,.

Dom. E. Merkl prope Boksánbánya (Hungária meridionalisj légit.

9 A harántos fej fekete, a halánték a szemnél szélesebb és nem
összetartó, a hátsó szögletek nem kerekítettek, a pofák megnyúltak,,

a fejpaizs oldalt Idssé kimetszett, elül apró fogacskával fegyverzett,,

felülete sima és finoman pontozott. A csápok tíze széles, a csáj)-

ostor fekete. A tor fekete, az eltör elül meredek, a parapsidák ke-

véssé kifejlditek, inkább csak elül láthatók. A kissé Idemelked

paizsocska fehér. Az utótor rövid, léczei csalmem hiánj^zanak, mezi
elenyészk, csak a harántléczek, melyek oldalt erteljesebbek, látha-

tók : az oldalakon nincsen tüske, a lélekz nyüások tojásformák.

A tor halvány szürke szrökkel fedett. A szárnyak kissé füstösek,,
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a sngársejt nem éri el a szárny végét, az areola ötszög, függleges
oldalai párhuzamosak. A potroli nyele nem megnyúlt, fekete, a post-

petiolus korongja sírna és fényl, szélei pontozottak. A potroli felül

finoman jDontozott, a 2—4. szelvény vörös, az 5—6. szelvény- fekete

és a hetedik felül fehér. A tojócs olyan hosszú, mint a potroh.

A lábak feketék, az elüls és középs czombok töve és az elüls-

lábszár vörös. Hossza 10 mm., a tojócs 4"5 mm.
A S. nigricornis legközelebbi rokona, de attól a következkben

tér el : teste kisebb, negyedik potrohszelvénye vörös, a hetedik pedig"

fehér és a czombok nagyobb része vörös.

Ez az új faj, melyet Puxgur Gyula emlékére neveztem el,.

Boksánbánya -sddékén foreul el, ahol Merkl Ede gj^üjtötte.

Spilocryptns Jiospes Tschek var. nigricans nov. var.

cf A typo differt : pedibus anticis et intermediis rnfescentibus,.

posticis (amnilo basali flavo femorum et annulo albo tibiarum excep-

tis) nigris.

Hungária orientális: Apanagyfalu.

cf A törzsfajtól a következkben tér el : az elüls és középs
lábak vörösesek, a hátsók (kivéve a czombok sárga tgyrjét és a

lábszár fehér gyrjét) feketék.

Elfordul Apanagyfalu könwékén.

Hoplocryius mesoxanthiifi Thoms. : Alsó-Ilosva, Szaloncza. — H. fugi-

iivus Grav. : Bethlen, Yárkudu. — H. occisor Grav. : Versecz.

— H. fascicornis Tschek : Xagyenyed. — H. insedaior Tschek :

Boksánbánya. — H. quadriguliaius Grav. : Hadad.

Lisiognailms Mengerseni Schmied. :- Apanagyfalu.

Mesoslenus truncatidens Schmied. : Debreczen. — ^J. ligator Grav. :

Hadad. — M. ingenuus Tosqu. : Apanagyfalu, Yersecz. Ennek

a fajnak eddig csak a c-]e volt ismeretes. A nstény leírását

a következkben adom :

Blesostemis ingenuus Tosqu. $

2 Capite transverso, nigro, prope marginem internum oculo-

rum linea álba ornato, antennis albo-annulatis. Temporibus oculis

aequilongis, angustis et margine rotundatis, genis elongatis. Thorace

nigro, ante et infra basi alarum Imea álba ornatis, carmulis et

lateribus scutelli albidis. Prothorace antice haud decli\a, supra laevi-

gato et parce j^unctato, parapsidis usque ad seutellum extensis,

metathorace ruguloso, carmulis duabus transversis, instructo, carinula

postica in síDÍnulam parvam elevata. Spiraculis oblongis. Ahs le\áter
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infuscatis, areola quaciraugulari, párra, latiore quam longiore, ner-

vulo opposito, subtus interrupto. Abdomiiie nigro, petiolo aj)ice,

postpetiolo segmentisque secundo et tertio abdomiualibus riibris.

Petiolo paulo elongato, iDOstj^etiolo laevigato, segmentis abdominali-

bus punctatis, segmento secundo latitudine siia longiore. Pedibus

rubris, coxis nigris, tibiis posticis apice cum tarsis posticis fusces-

centibus. Long. 11 mm., terebra 6 mm.
Hungária: Apanagyfalu et Versecz.

(cf) Mas ex Aegj^pto cognitus.

$ A harántos fej fekete, a szemek bels szegélye mellett

fehér vonallal és a csáj^ok feliérgyrsök. A halánték olyan hosszú,

mint a szem, keskeny, szélük kerekített, a jiofák megnyúltak. A tor

fekete, a szárnyak eltt és alatt fehér vonallal, a j^aizsocska léczei

és oldalai fehérek. Az eltör elül nem meredek, felülete sima és

gyéren j)ontozott, a jDara^Dsidák a paizsocskáig terjednek, az utótor

ránczolt, két harántléczczel, melyek közül a hátsó kis fogacskát

kéjhez. A lélekznyllások tojásformák. A szárnyak kissé füstösek, az

areola négyszög, apró, szélesebb mint hosszú, a nervulus éren álló,

alul megszakított. A petiolus kissé megnyúlt, a postpetiolus sima, a

szelvények pontozottak, a második szelvény hosszabb, mint széles.

A lábak vörösek, a csípk feketék, a hátsó lábszár vége és a hátsó

lábfej barnás. Hossza 11 mm., a tojócs 6 mm.
A cf Egyiptomból volt ismeretes, a leírt nstények Apa-

nagyfalu és Versecz-rl származnak.

Mesostemis albinotatiis Grav. : Bethlen. — M. transfuga Grav. :

Szaloncza.

Plectocrypius ciirvus Grav. : Szaloncza. — P. arrogáns Grav. : Bok-

sánljánj^a.

Plectocvyptus 3IerMi n. sp.

9 CajDÍte nigro, ruguloso-i3unctato, postice angustato, scrobi-

bus jDi'ofundis. Antennis tricoloribus, basi nigTÍs, medio albis, apice

subtus rufobrunneis. Collo albo, pro- et mesothorace nitido, subtiliter

23unctato, metathorace ruguloso-punctato, areis basali et sujDeromedia

laevibus et nitidis, area petiolari transversim rug'ulosa. Scutello albo,

spiraculis oblongis. Alis usque ad médium abdominis extensis, mar-

ginibus lateralibus areolae convergentibus, angulo externo cellulae

discoidalis obtuso vei recto. Petioli carinulis subtilibus, segiuentis

abdominis 1—3 rubris, grosse punctatis. Pedibus rubris, coxis

apiceque tibiarum posticarum nigris, tibiis extus spinosis. Terebra

abdomine breviore Long. 8 mm.
Hungária meridionalis : Versecz (leg. Jos. Merkl).
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9 A fej fekete, ránczolva-pontozott, hátul keskenyed, a csáp-

gödrök métyek. A csápok háromszínek, tövük fekete, középs részük
fehér, végük alul vörösesbarna. A ujak fehér, az el- és középtor
fényl, finoman pontozott, az utótor ránczolva-pontozott, az area

petiolaris harántul ránczolt. A paizsocska fehér, a lélekznyilások

hosszúkások. A szárnyak a potroh közepéig terjednek, az areola

oldalai összetartok, a cellula discoidalis küls szöglete tompa-, ille-

tleg derékszög. A petiolus léczei gj^engén fejlettek, az 1—3. szel-

vény vörös, durván pontozott. A lábak vörösek, a csípk és a hátsó

lábszár vége feketék, a csípk küls oldala tüskés. A tojócs rövi-

debb, mint a potroh. Hossza 8 mm.
Elfordul Yersecz körül, ahol Merkl József gyjtötte, kinek

nevérl az új fajt elneveztem.

Microcnjptus graminicola Grav. : Czibles-havas.

Acanthocryptus quadrispinosus Grav. : Bethlen. — A. nigrüus Grav. :

Boksánbánya.

Acanthocryptus Feketéi n. sp.

o^ Antennis nigris, basi subtus albis ; capite transverso, tem-

poribus postice valde angustatis. Fronté punctata prope oculos albo-

lineata, labro et disco clypei albis, antice albo-pilosis. Pronoto nigro,

antice declivi, parapsidis usque ad médium mesonoti extensis. Pro-

et mesonoto ruguloso-punctatis. Area superomedia et area externa

laevibus, nitidiusculis, area dentipara et area petiolari rugulosis,

spinis magnis instructis. Spiraculis oblongis. Tegula alarum álba,

stigmate nigro, intus albo, angulo externo cellulae discoidalis obtuso,

marginibus lateralibus areolae fere parallelis. Petiolo et postpetiolo

laevibus, nitidis, impunctatis, j)etiolo nigro, postj^etiolo segmentisque

2—4 rubris. Coxis nigris, trochantere uno albido
;
pedibus rubris,

apice tibiarum posticarum et tarsis posticis nigris ; tibiis haud spino-

sis. Long. 7 mm.
Hungária sept.-occid. : Szaloncza, a Dom. Y. Fekete lectus,

in cujus, honorem speciem hanc novam denominavi.

cf A csápok feketék, tövük alul fehér ; a fej harántos, a halán-

ték hátul ersen keskenj'ed. A pontozott homlokon a szemek bels

széle mellett fehér vonallal, a fels ajak és a fejpaizs közepe fehér

és elül fehér szrökkel fedett. Az eltör fekete, elül meredek, a

parapsídák a középtor közepéig terjednek. Az eltör és a közép-

tor ránczolva-pontozott. x\z area superomedia és area externa sima,

majdnem fényl, az area dentipara és area petiolaris ránczolt, nagy

tüskékkel. A lélekznyilások tojásformák. A szárny tegulája fehér, a
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szárnyjegy fekete, bels oldala fehér, a discoidális sejt küls szög-

lete tompa, az areola oldalai majdnem párhuzamosak. A petiolus

és postpetiolus sima és fényl, nem pontozott. A petiohis fekete, a

postpetiolus és a 2—4 potrohszelvény vörös. A csípk feketék, az

egyik trochanter fehér, a lábak vörösek, csak a hátsó lábszár csúcsa

és a hátsó lábfej fekete, a lábszárak nem tüskések. Hossza 7 mm.

Elfordul Szalonczán, Trencsén vármegyében, a hol Fekete

•Gyz fedezte fel, kinek tiszteletére az új fajt elneveztem.

Hemiteles nigrohasalis Schmied. : Hadad. — H. castaneus Taschb. :

Budaj^est. — H. similis Grav. : Bethlen. — H. jilectisciforinis

ScHMDKN. : Bethlen. — H. decipiens Grav. : Tasnád. — H.

ridibimdns Wesm. : Pele. — H. micntor Grav. : Kis-Tapolcsány.

— H. macrurus Thoms. : Bethlen. —
• H. atricapilhis (trav. :

Ünk. — íf. íi/gro' Taschb. : Szaloncza. — H. unicolor Thoms.:

Szaloncza. — H. Schaffneri Schmdkn. : Szaloncza. — H.

liostylus Thoms. : Szaloncza.

Hemiteles hiuigarlcus n. sp.

Capite magnó, nigro, temporibns vix punctatis, oculis aequilatis,

paulo convergentibus, arcuatis. Antennarum articulis quatuor basa-

libus fuscis, reliquis nigris, articulo secundo clavae articulo primo

dujjlo longiore. Prothorace declivi, parapsidis usque ad médium me-

sothoracis extensis. Scutello et postscutello bene explicatis. Areae

metathoracis distinctis, area superomedia ab area petiolari separata.

Alis abbreviatis, apicem metathoracis hand attingentibus. Thorace

nigro, laevigato, vage punctulato et parce albo-piloso. Petiolo nigro,

nodis spiraculorum vix distinguendis^ postjjetiolo nigro, ad latéra rugu-

loso. Abdomine nigro, segmentorum 2— 3 basi rubro, segmentis

laevibus, segmento secundo haud transverso, postice dilatato. Pedi-

bus ílavis, breviter pilosis. Long. 3 mm.
Hungária orientális : Bethlen (Com. Szolnok-Doboka).

A fej nagy, fekete, a halánték alig pontozott, oly széles mint

a szem, kissé összetartó, kerekített. A csápok els négy íze barna,

a többi fekete, a csápostor második íze kétszer oly hosszú mint az

els íz. Az eltör meredek, a parapsidák a középtor közepéig terjed-

nek. A paizsocska és utói^aizsocska jól kifejldött. Az utótor mezi
kifejldöttek, az area superomedia az area petiolaristól elkülönített.

A szárn3^ak csökevénj^esek, alig érik el az utótor végét. A tor fekete,

sima, szétszórtan pontocskázott és ritkásan fehér-szrös. A petiolus

fekete, a lélekznyílások dudorodása alig kifejezett, a fekete post-

2oetiolus oldalai ránczoltak. A potroh fekete, a 2 — 3. szelvény töve
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vörös, a szelvények sírnák, a második szelvény nem harántos, hátul
kiszélesed. A lábak sárgák, rövid szrökkel fedettek. Hossza 3 mm.

Elfordul Bethlen vidékén, a hol ezt az új fajt fel-

fedeztem.

Pezomaclias liicidnlus Först. : Hadad. — P. belHcosns Först. : Sziláo-y-

cseh. — P. vnlnerans Först. : Bethlen. — P. formícarius

Först. : Nagyilonda. — P. modestus Först. : Ünk. — P.
lineáris Först. : Ünk. — P. tacliyjms Först. : Bethlen.

P. acerorum Grav. : Középfalva. — P. hreviceps Thoms. :

Bethlen. — P. ephippiger Först. : Közéj^falva.

Pezomachus transsylvanicns n. sp.

? Capite transverso, nigro, postice exciso, lateribus obtuse

angulatis ; antennis apice nigris, articulo septimo latitudine sua paulo
longiore. Pronoto et metanoto fere aequilong'is, brunneo-flavis,

metanoto haud elevato, sulco transverso distincto instructo. Ab-
domine subtihssime aciculato, vix piloso, seg'raento primo lateribus

haud nodosis, brunneo-flavis, seg-mento secundo totó briumeo-flavo,

segmentis reliquis fusco-nigris, basi segmenti tertii lateribusque

segmentorum sequentium flavis. Terebra seg'mento abdomiuali primo

aequilongo. Pedibus flavis, tibiis spinis parti tertiae articuli tarsalis

primi aequilongis munitis. Long. 4 mm., terebra 0.68 mm.
P. venatorio Först. affinis. sed jDedibus totis flavis facillime

distinguendus.

Habitat in monte Ünk, Hungáriáé orientális, ubi mense
Augusto anni 1912 duo speoimina légi.

9 A fej harántos, fekete, hátul kikanyarított, oldalai tompa-

szögek; a csápok vége fekete, a hetedik csápíz kissé hosszabb mint

széles. Az eltör és az utótor majdnem egyenl hosszú, barnás-

sárgák, az utótor nem kiemelked, jól kivehet harántbarázdával. A
potroh nagyon finoman karczolt, alig szrös, az els szelvény barnás-

sárga, oldalain kidudorodás nélküliek, a második szelvény egészen

barnás-sárga, a többi szelvény barnás-fekete, kivéve a harmadik

szelvény tövét és a többiek oldalát, melyek sárgák. A tojócs olyan

hosszú, mint az els potrohszelvén3^ A lábak sárgák, a lábszárak

tüskések, a tüskék ^/s oly hosszúak, mint az els lábfejíz. Hossza 4

mm., tojócs 0-68 mm.
A P. venaiorius FöRST.-hez közelálló, attól egészen sárga lábai

által könnyen megkülönböztethet.

Elfordul az Ünk aljában, a hol 1912. évi augusztus havá-

ban gyjtöttem két példányát.
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Eiiryproctus laridator Grav. ; Boksánbánya, Senjsko Bilo

Pimpla flavicoQcis Thoms. : Hadad, Ferenczfalva. — P. sjmria Grav, :

Boksánbánya, Versecz. — P. hrassicariae Poda : Hadad, Kékes,

Bethlen, Nagyenyed, Oláhlapád. — P. qnadridentata Thoms. :

Boksánbánya. — P. rohorator F. : Debreczen, Czibles-liavas,

Boksánbánya, Versecz. — P. viduata F. : Versecz. — P. arun-

cUnator Gm : Bethlen, Boksánbánya. — P. Hahermehli
ScHMiED. : Hadad, Boksánbánya, Versecz. — P. terebrans

Ratz. : Ferenczfalva és var. geniculahis Kriechb. : Ferenczfalva.

(Eddig" külön fajként szerepelt az Epliialies nemben). — P.

detrita Hlmgr. : Nagyenyed. — P. similis Bridgm. : Czibles-

havas. — P. nigricans Thoms. : Czibles-havas. — P. nigriscaposa

Thoms. : Havasg'yóg'j^ — P. hrevicoriiis Grav. : Oláhlapád. —
P. hilineata Brllé : Apanag-yfalu. — P. hracTiycera Thoms. :

Versecz, Boksánbánya (cf, descr. Ulbricht).

Ephialies crassiceps Thoms. : Igenpataka. — E. gnatliaulax Thoms. :

Bethlen, Ispánmez, Nagyilonda. — E. iuheradaiiis Fourcr. :

Hadad. — E. tenuiventris Hlmgr.: Hadad. — E. hrevicornis

TscHEK : Ünk. — E. pleuralis Thoms. : Ferenczfalva.

Rhyssa approximaior F. : Ferenczfalva. — Rli. hungarica Mocs.: Ferencz-

falva, Boksánbánya. — Rh. amoena F. : Ünk, Ferenczfalva.

Thalessa citraria Oliv. : Boksánbánya. — Tli. superba Schrnk. t

Ferenczfalva.

PolyspMncla varipes Grav. : Versecz. — P. multicolot^ Grav. : Nagy-
enyed.

Glypta teres Grav. : Hadad. — G. salsolicola Schmted. : Versecz.

Clislopyga incitaior F. : Detonáta, Versecz és var. haemori'hoidalis^

Grav. : Versecz.

Procinetiis Frauenfeldi Tschek : Kékes.

Meniscus murinus Grav. : Hadad, Boksánbánya. — M. impressor

Grav. : Boksánbánya.

Lissonota insigniia Grav. : Szent-Endre, Versecz, Boksánbánj^a. —
L. commixla Hlmgr. : Havasgyógy. — L. segmentaior F. : Pareng-

havas. — L paralleUi Grav. var. nigricoocis Strb. : Boksán-

bánya.

Lampronoia caligata Grav. : Kelenföld, .Nagyenyed.

Diceraiops bicornis Grav. : Ferenczfalva.

Ischnocenis seticornis Krchb. : Ferenczfalva.

Xylonomns rufipes Grav. : Hadad, Czibles-havas. — X. epMalioides

Krchb. : Nagyenyed. — X. gracilicornis Grav. : Ferenczfalva. —
Xorides nileiis Grav : Hadad, Ferenczfalva. — X. Kissi Ulbr. : Ferencz-

falva (o^$, Merkl Ede gjáijtése).

CallicUsis hectica Grav. : Maros2:ombás.
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Odoniomerus geniculatiis KncKB. : Ferenczfalva. — 0. rufiventris Rl^sIgr.

var. rvfipes Ulbr. : Alsó-Ilosva.

Perosis albomarginata Ulbr. : Hadad.

Coleocentms heteropus Thoms. : Ferenczfalva.

EniscopTiiliis Ahngeri Kok. : Kékes.

Ophion obscurus F. : Zilah, Hadad. — 0. mimitus Krchb. : Hadad. —
0. pteridis Krchb. : Zilah.

Ereynotylus marginaüís Grav. : Hadad. Zilah.

Campoplex anceps Hlmgr. : Zilah.

Stephanidae.

Stephanus anomalipes Frst. : Boksánbám^a (lOcT?).

Magyarországi rovargyjtésem jegyzéke.

Közli : De. Szilády Zoltáx.

IV. Lepidoptera.

I.

Amit ebbl a rendbl — leginkább az erdéM vármeg'yékben —
g-yüjtöttem. az nagyobbrészt a nagyenyedi Bethlen-kollégium gyüj-

teménj'ébe jutott. Néhány érdekesebb vagy faunánkra új példánji; a

Nemzeti Múzeumnak adtam át. A gyüjtemém^ makrolepidopteráit

jobbára magam determináltam. Nehezebb esetekben Schmidt Axtal

barátom volt szíves segíteni, aki egyúttal összes miki^olepidopterái-

mat meghatározta. Lekötelez szívességeért ezúton is hálás köszö-

netem nyilvánításával tartozom. Gyjtésem sok olyan fajt mutat föL

a melyet délkeleti fehidékünkön még nem gyjtöttek, de vamiak

köztük egész faunánl\:ra új adatok is.

Fapilionidae.

Papilio Podalirius L. Nagyenj-ed Hl, V ; Detonáta VEI. — ab. Zan-

claeus Z. Nagyenyed V. — MacJiaon L. Nagyenyed IV;

Radnai havasok (1000 m.) VIII.

Parnassius Mnemosyne L. Nagyem^ed V—VI. — ab. melavna Hoxr.

Nagyenyed VI. — Apolló L Vihnye VII.

Pieridae.

Aporia cralaegi L. Nagyenyed IV—V.

Pieris rapae L. Nagyenyed Hl, VIII ; Igenpataka VII ; Zalatna VIIL

najn L. Nagyenj^ed V. VII; Havasgyógy VIIL — var.

napaeae Esp. Nagyenyed. — Daplidice L. Nagyenyed Hl,.
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V. — brassicae L. Nagyenyed IV—V ; Nyírmez VII ; Rad-

nai havasok (1400 m.) VII ; Havasgyógy V ; Szkleno VII.

Eiichloe cardamines L. Nag-yenyed IV—V ; Havasgyógy V—VI.

Leptidea sinapifi L. Nagyenyed VII ; Remete VIII ; Néma VIII. —
var. latJiyri Hb. Nagyenyed IV—V.

Golias Hyale L. Nagyenyed IV—V, VII-VIII ; Remete VII, XII;

Detonáta VIII ; Zalatna VIII ; Ketesd VII. — Myrmidone

Esp. Nagyenj^ed II, VI ; Remete VII. — Edusa F. Nagy-
enyed VI ; Crkvenice VI.

Gonopteryx rhamni L. Nagyenyed IV—V, VII ; Zalatna VIII ; Ketesd

VII ; Radnai havasok (1300 m.) VIII ; Crkvenice VI.

Lycaenidae.

Theda betulae L Gyergyótölg3''es VI [ ; Kolozsvár. — spini Schiff.

Nagyenj'^ed VI ; Remete VI. — ilicís Esp. és ab. aesculi

Hb. Crkvenice VI. — acaciae F. Kolozsvár ; Crkvenice

VI. — quercus L. Igenpataka VII — rubi L. Nagyenj^ed

VI ; Remete.

GlirysopTianus virgaureae L. Abrudbánya VIII ; Detonáta VIII ; Veres-

patak VIII ; Havasgyógy VIII ; Nagybaczon VI. — dispar

Hv. var. ruiüus Wernb. Nagyenyed VIII. — Plilaeas L.

és ab. suffusa Tütt. Nagyenyed.

Lycaena Argiades Páll. var. Polysperchon Bgstr. Nagyenyed. — Aegon

ScfflFF. {Árgus L.) Nagyenyed V—A^I ; Detonáta VIII
;

Verespatak VIII.; Vizakna VIII ; Alvincz VII ; Néma VIII;

Kispest V. — Orion Páll. Igenpataka VII ; Remete. —
Asirarclie Bgstr. var. calida Bel. Nagyenyed V ; Remete

VIII ; Retyezát (800 m.) VIII. — ab. allous Hb. Nagy-

enyed V. — Icarus Rótt. Nagj^enyed Y—VI, VIII ; De-

tonáta VIII ; Verespatak VIH ; Remete VIII ; Ketesd VII.

— ab. icarinus Sor. Nagyenyed V—VII, ugyaninnen egy

példány (V), mely fölül az ab. Celina Aust. bélyegét vi-

seli. — Eumedon Esp, Nagyenyed V. — Bellargus Rótt.

Nagyenyed ; Crkvenice VI. — Gorydon Poda Nagj^enyed

VII. — Meleager Esp. Nagj^enyed. — Argiolus L. Nagy-

. enyed IV. — Cyllarus Rótt. Nagyenj^ed V ; Crkvenice VI.

JErycinidae.

-Nenieobius Liicina L. Nagj^enyed.

LibytJieidae.

LibytJiea celtis Laich. Crkvenice VI.
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Apatnridae.

Apaiura Iris L. Radnai havasok (1300 m.) VI[ ; Szászalmás VII. —
Ilia ScHiFF. Igenpataka VII. — ab. rubescens Esp. és var.

Clytie ScHiFF. Nagyenyed.

Nymphalidae.

lAmeniiis popidi L. Nagyenyed.

Neptis Liicilla F. Nagyenyed VI ; Njármez VI ; Toi-ja VII. — var.

Ludmilla H.-S. Radnai havasok (1300 m.) VII. — aceris

Lep. Nagyenj^ed V ; Szászalmás VII.

Vanessa G-album L. Nagyenj^ed III, V ; Szászalmás VII. — polychloros

L. Nagyenj^ed III — IV, VI; Nyírmez VI; Radnai hava-

sok (1300 m.) VIII ; Szászalmás VII ; Crkvenice VI. —
urticae L. Nagyenyed IV— VIII ; Ketesd VII ; Radnai ha-

vasok (1400 m.) VII. — To L. Nag-yenyed V ; Remete
;

Havasg'áld A^III ; Topánfalva VIII ; Radnai havasok (1400

m.) VII. — Antiopa L. Nag-j^enyed V.

Pyrameis cardui L. Nagyenyed V—A''I ; Remete VII.

Melitaea maturna L. Nagyenyed. — Cinxia L. Nag-yenyed V—VI. —
Plioebe Kn, Nagj^enj^ed V ; Crkvenice VI. — Trivia Schiff.

Nagyenyed V. -- clidyma 0. Nagyenyed; Remete VIII;

Szászalmás A'III ; Crkvenice VI. — Athalia Rótt. Nagy-

enj^ed V—VI ; Remete VI ; Néma VII. — ab. iricolor

HoRM. Nagyenyed.

Argynnis Dia L. Nagyenyed IV, VI, VIII ; Remete. — Latonia L.

Nag3^enj^ed IV, VI ; Remete VI ; Radnai havasok (1400

m.) VII. — Agla.ja L. Nag^^enyed VI—VII; Nagybaczon

VII ; Torja VII. — Niobe L. var. Eris Meig. Remete

;

Igenpataka VII ; Crkvenice VI. — Adippe L. Remete VIII
;

Nagybaczon VII; Kolozsvár. — ab. Cleodoxa 0. Nagy-

enyed VII ; Remete VIII ; Nagybaczon VII ;
Kolozsvár

;

Zalatna VIII. — Hecate Esp. Nagyenyed VI—VII. —
Selene Schiff. Nagyenyed V. — PapMa L. Nagyenyed

VI. — Pandora ScmFF. Kolozsvár.

Satyridae.

Melanargia Galathea L. Nagyenyed IV, VII; Remete VII; Havas-

gyógy VII; Torja VII ; Hátszeg VII ;
Szászkeresztúr VII

;

Radnai havasok (1300 m.) VIII. - var. Procida Hbst.

Crkvenice VI.

Erehia Melampus Füssl. Radnai havasok (1600 m.) VII, (1300 m.) VIII.

— laiypona Esp. Radnai havasok (2000 m.) VII. — aetliiops
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Esp. Verespatak VIII ; Remete VII—VIII. — ligea L.

Igenpataka VII; Havasgj'óg-y VIII: Torja VIII. — Ejnphron

Kn. var. transsylvanica Rebel Retyezát (1900 m.) VII.

Satyrus Hermione L. Intregáld. J^emete VII. — Briseis L. ab. meridio-

nalis Stgr. Óbudai hegyek VIII ; Kolozsvár. — Semele L.

Kolozsvár, Nagybaczon VII ; Crk\'enice VI. — Dryas

Scop. Nagyenyed VII—VIII ; Torja VII : Radnai havasok

(1300 m.) VIII : Kolozsvár.

Pararge Aegeria L. var. egerides Stgr. Xagyenyed IV ; Remete, Igen-

pataka VII ; Szászahuás VIII, — Megaera L. Xagyenyed

V, VIII ; Remete, Verespatak VIII ; Detonáta VIII ; Za-

latna VIII. — Maera L. Xagyenj^ed V ; Remete, Radnai

havasok (1300 m.) VII. — AcMne Scop. Kolozsvár.

Aphantopus HyperantMs L. Xagyem^ed, Igenjjataka Yll ; Havasgyóg}''

VIII ; Xagybaczon VII ; Radnai havasok (1000 m.j VII ;

Kolozsvár.

Epinephele Jurtina L. Nagj^enyed IV, VI—VII ; Remete Ylll ; Zalatna

Vm ; Verespatak VIII ; Detonáta VIII ; Igenpataka VII :

Szászalmás VII ; Vizakna VI ; Radnai havasok, Kolozs-

- vár, Crkvenice VI.

Coenonympha Ipjliis Schiff. Xagyenyed V—VI ; Bolya VII ; Radnai

havasok (1000—1600 m.) VIII. — Arcania L. Xagyenyed

V—VII ; Remete VI. — Pamphilus L. Xagyenyed V—VI ;

Verespatak VIII ; Detonáta VIII ; Marosújvár V ; iüspest

Y. — var. Lyllus Esp. Xagyem^ed VIII.

Hesperidae.

Heteropterus Morpheus Páll. Xagyenyed, Tusnád VII.

Pampliila Palaemon Páll. Xagj-em^ed V.

Augiades comma L. Xagyenyed, Detonáta VIII. — ab. Catena Stgr.

Xagyenyed, Detonáta VIII ; Remete VIII. — Sylvanus Esp.

X'agj^enyed V—VII ; Remete VI.

Carcharodus allh'eae Hb. Xagyenj^ed IV.

Hesperia carthami Hb. X'agyenyed Y— \l. — malvne L. X^'agyenj^ed

IV—V.

Thanaos Tages L. Xagyen3'ed IV, VII. — ab. nnicolor Frr. Remete VIII.

Sphingidae.

Acherontia Atropos L. Xagj^enj^ed IX.

Düina iiliae L. Nagyenyed VII. — var. hrunnea Stgr. X^agyenj'ed.

Protoparce convolvuli L. Nagyenj'ed A'I, IX.

Beüepliüa galii Rótt. Xagyenyed. — livornica Esp. Xag^^enyed V—VI.

Cliaerocampa Elpenor L. X'agyenyed VII ; Marosújvár VII ;
Igen-

pataka A-^II.
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Metopsilus porcellus L. Nagj^enyed V ; Marosújvár VII .; Remete VII;
Torda V.

Macroglossa stellatarítm L. Nagj^enj^ed IX ; Igenpataka VI.

Hemaris scabiosae Z. Nagj'-enyed V ; Torda IV—V.

Notodontidae.

Cerura bifida Hb. Torda V.

Stauropus fagi L. Nagyenyed.

Pygaera anachoreta F. Nagj^enyed IV.

Lytnantriidae.

Hypsogymna morio L. Nagyenyed V—VI ; OláhlaiDád V.

Orgyia aniiqua L. CsejDel VII.

Stilpnotia salicis L. Nagyenyed VI—VII ; Tövis VII.

Lymantria dispar L. Nagj'^enyed VIII.

Porthesia similis Füssl. Nagyenyed VII.

Lasiocainpidae.

Malacosoma neustria L. Budapest.

Lasiocampa trifolii Esp. Tövis VII.

Macrothylacia rubi L. Nagyenyed V—VI.

Gasiropacha quercifolia L. Nagyenyed VI—VH ; Kolozsvár.

Saturniidae.

Saturniá pyri Schiff. Nagyenyed V. — pavonia L. Nagyenyed V
;

Miriszló IV.

Aglia Tau L. Nagyenyed IV ; Remete VI ; Igenpataka IV.

Drepanidae.

Drepana falcataria L. Nagyenyed VI.

Cilix glaucata Scop. Nagyenyed VI—VII.

Thyrididae.

Thyris fenestrella Scop. Bolya VII.

Noctuidae.

DipMJiera alpium Osbeok. Nagyenj'^ed V.

Demas coryli L. Nagyenyed VII.

Acronycta aceris L. ab. candelisequa Esp. Nagyenyed V. — psi L.

Nagj^enyed. — euphorbiae F. var. euphrasiae Brahm. Nagy-

enyed IV. — rumicis L. Nagyenyed VI—VII ; Néma VIII.

Agrotis obscura Brahm Nagyenyed V, VIII; Havasgyógy VIII. —
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pronuba L. Nagyenyed V. — c-nigriim L. Nagyenyed
A^III—IX; Torda V. — xanihographa F. ab. coJiaesa H.-S.

Nagyenj^ed VIII. — plecla L. Nagyeiiyed V—YII. —
simulans Hufn. Nagyen^í-ed VI. — grisescens Tr. Nagy-
enyed VII—VIII. — signifera F. Nagyenyed VII. — imtris

L. Nagyenyed VIII ; Torda V. — cinerea Hb. Torda V.

— exclamationis L. Nagyenyed VII—VIII; Torda V. —
ypsilon RoTT. Nagj^enyed VIII. — segetum Schiff. Nagy-
enyed III, VII ; Torda V. — v. nigricornis Vill. Nagy-

enyed VIII ; Torda V. — prasina F. Kolozsvár.

Epineuronia populáris F. Nagyenyed IX ; Néma VIII ; Havasgj^ógy VIII.

Mamesira leucophaea View. Nagyenyed VI. — hrassicae L. Nagj^enyed

V, VIII ; Torda V. — persicariae L. Kolozsvár. — olerace L.

Nagyenyed V. — ab. obscura Spul. Nagyenyed VI. —
dissimüis Bkh. Nagyen^^ed V—VI : Torda V. — ab. laeta

Reut. Nagyenyed VII ; Torda V. — irifolii Rótt. Nagy-

enyed V—VI ; Torda V. — 7iana Hfngl. Torda V.

Dianthoecia luteago Hb. Nagyenyed VI— VII. — nana Rótt. Nagy-

enyed V. — capsincnla Hb. Nagyenyed VII.

Bryop)hila- fraudatricula Hb. Nagyenyed VI. — receptriculá Hb. Nagy-

enyed VIII. — algae F. Nagyenj^ed VIII.

Celaena matúra Hufn. Nagyenyed VIII.

Hadena monoglypha Hfn. Nagyenyed VII. — lithoxylea F. Nagyenyed

VII.

Episema glaucina Esp. ab. dentimacula Hb. Nagyenyed V, IX ; Torda V.

Dichonia aprilina L. Nagyenyed IX.

Dipterygia scahriusciüa L. Torda V.

Trachea atriplicis L. Nagyenyed V ; Igenpatalia VI.

Euplexia liicipara L. Nagyenyed VIII. .

Brotolomia meticidosa L. Nagyenyed IX ; Topánfalva VI.

Leucania pallens L. Nagyenyed IV, VIII. — L-albiim L. Nagyenyed
VII. — evidens Hb. Nagyenyed V. — conigera F. Hátszeg

VII. — albipiincla F. Nagyenyed III. — iurca L. Nagy-

enyed V.

Caradrina quadripunctaia F. Nagyenjí-ed IX ; Torda V. — taraxaci Hb,

Nagyenyed VII. — lenta Tr. Nagyenyed VIII.

Hydrilla gluteosa Tr. Nag3^enyed V—VI ; Torda V.

AmpMpyra iragopoginis L. Detonáta VIII. — pyramidea L. Nagy-

enyed VIII.

Taeniocampa gracilis F. Nagyenyed IV.

Calymnia trapezina L. Nagyenyed VIH.

OrrJiodia eryíhrocephala F. Nagyenyed IV.

Scopelosoma saiellitia L. Nagyenyed V. -
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Xylomiges conspicülaris L. Torda V.

Cleophana anlirrhini Hb. Torda V.

Calopliasia lunula Hfn. Bolya VII.

Cucullia unibratica L. Nagyenyed VI—VII, IX.

Pyrrhia umhra IIfn. Nagyenyed V^I.

Acontia lucida Hfn. Kaláz VIII. — var. albicoUii F. Nagyenyed VIII.

— luciuosa Esp. Nagyenyed V ; Igenpataka VII ; Néma
VIII.

Erasiria unciila Cl. Nagyenyed V. — pusilla View. Nagyenyed V,

VIII; Torda V.

Rivida sericealis Scop. Nagyenyed VI.

Frothymnia viridaria Cl. Nagyenyed VI, VIII. — var. modesia Car.

Retyezát (500 m.) VII.

Emmelia irdbealis Scop. Nagyenyed V—VI, VIII ; Budafok VII.

Scoliopleryx lihalrix L. Topánfalva VIII.

Abrostola triplasia L. Nagyenyed V. — asdepiadis Schiff. Nagyenyed
V, IX ; Torda V.

Phisia chrysitis L. Nagyenyed VI, VIII

—

IX ; Nagybaczon VIII. —
festucae L. Nagyenyed VIII. — gictta Gn. Nagyenyed V^

VII-IX ; Torda V. — gamma L. Nagyenyed VIII—IX
(borsóhüvelyben rágó hernyóból neveltem) ; Havasgyógy
VIII ; Radnai havasok (1300 m.) VIII.

Eiididia mi Cl. var. litteraia Cyr. Nagyenyed V. — glyphica L, Nagy-

enyed IV—V.

Aedia funesta Esp. Nagyenyed VI.

Caiocala fraxini L. Nagyenyed VIII. — elecia Bkh. Nagyenyed IX
;

Remete. — elocata Esp. Nagyenyed VIII—IX ; Remete

VIII. — sponsa L. Kolozsvár. — fulminea Scop. Nagy-

enyed V— VI.

Epizeuxis calvai'ia F. Nagyenyed VII.

Zanclognaiha iarsiplumalis Hb. Nagyenyed VII. — tarsicrinalis Kn.

Nagyenyed VI.

Herminia derivaUs Hb. Nagyenyed VI—VII. — tentacidaria L. Nagy-

enyed V—VI, VIII ; Igenpataka VII ; Havasgyógy VIII.

Hypena proboscidalis L. Detonáta VIII ; Retyezát (1000 m.) VII, (800

m.) VIII. — rostralis L. Nagyenyed VII, IX; Vízakna

VIII ; Hátszeg VII. — ab. unicolor Tutt Nagyenyed VIII.

Cymatophoridae.

Cymaiophora or F. Nag\^enyed VI.
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Brephidae.

Brephos nothmn Hb. Nagj^enyed IV.

Geometridae.

Pseudoterpna pruinata Hfn. Nagyenyed VIII.

Geometra papilionaria L. Kolozsvár.

EucMoris smaragdaria F. Nagyenj^ed IX.

Nemoria viridaia L. Nagyenyed IV—V. — pulmentaria Gn. Nagy-
enyed V.

Thalera fimbrialis Scop. Vízakna VI. — piitata L. Nagyenyed V
;

Zalathna VIII ; Igenpataka VI. — laclearia L. Felsorbó V.

Acidalia triUneata Scop. Nagyenyed. — similaia Thbg. Nagj^enyed V,

VIII ; Tusnád VIII. — ochrata Scop. Nagyenyed VIII
;

Igenpataka VII ; Radnai havasok (1500 m.) VII. — rufaria

He. Nagyenyed VII. — monüiata F. Nagj^enyed VII. —
dimidiata Hufn. Nagyenj^ed VII. — virgularia Hb. Nagy-
enyed V, IX ; Havasg3^ógy VIII ; Torda V. — pallidata

Bkh. Nagyenyed V. — rusiicaia F, Nagyenyed VII— VIII.

— mornata Hw. Nagyenyed VIII. — deversaria HS. Nagy-
enyed V—VI, VIII ; Retyezát (800 m.) VII. — aversata

L. Nagyenyed VIII. — ab. spoliata Stgr. Nagyenyed VIII.

— immo'^ata Hw. Nagyenyed V, VIII. — rubiginata Hfn.

Nagyenyed VII—VIII. — var. ochraceata Stgr. Havas-

gyógy VIII. — inimutata L. Nagyenyed VIII. — margine-

punctata Goeze Nagyenyed V—VI, VIII; Torda V. —
strigaria Hb. Nagyenyed V, VIII. — ornata Scop. Nagy-
enyed IV, VI.

EpJiyra anmdata Schulze Nagyenyed V ; Felsorbó V. — poraia F.

Nagyenyed V. — pundaria L. Nagyenyed IV—V ; Fels-

orbó V. — ab. naevaía B. Nagyenyed VIII.

Rhodostrophia vibicaria Cl. Nagyenyed V—VI, VIII ; Verespatak

VIII ; Néma VIII.

Timandra amata L. Nagyenyed V, VIII

—

IX ; Abrudbánya VIII

;

Néma VIII.

Lythria purpuraria L. Nagyenyed VI, VIII. — var. rotaria F. Nagy-

enyed IV—V. (A törzsalak els ivadéka)'

Oríholiiha plumbaria F. Detonáta VIII; Radnai havasok (1000— 1500

m.) VII—^VIII. — limüata Scop. Nagyenyed VIII ; Remete

VIII ; Retyezát VIII ; Radnai havasok (1000 m.) VIII,

(1400 m.) VI, (1500 m.) VIII. — bipunclaria Schiff. Abrud-

bánya VIII ; Havasgyógy VIII.

Anaitis práeformata Hb. Retyezát (1800 m.) VIII. — plagiata L. Nagy-

enyed V-VI, IX; Vizakna VII; Torda V.
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Lohophora polycommata Hb. Nagyenyed IIL

Cheimaiohia hrurnata L. Nagj^enyed XI.

Triphosa sabaudiaia Dup. Pilisi barlang VIII. — duhüala L. Pilisi

barlang VIII.

Lareníia truncata Hufn. Retyezát (1100 m.) VII. — t-mWana- F. Nagy-
enyed V. — flucítmia L. Nagyenyed V, VIII. — vesper-

taria Bkh. Nagyenyed III; Detonáta VIII. — suffumala

Hb. Nagyenyed V. — ferrugata L. Nagyenyed V— VI,

VIII ; Torda V. — caesiata Láng. Retyezát (2150 m.) VII.

— flavicinciala Hb. Radnai havasok (1000 m.) VII. —
riguaia Hb. Nagyenyed VIII. — sociata Bkh. Nag}'--

enyed V, VII. — alchemülata L. Nagyenyed VIII ; Re-
tyezát (500 m.) VII. — flavofasciata Thbg. (decolorata

Hb.) Nagyenyed VII. — albulata Sghiff. Retyezát (500 m.)

VII. — sordidata F. Retyezát (1050 m.) VII. — procellata

F. Nagyenj^ed VI. — ruhidata F. Nagyenyed V. — comi-

iaia L. Nagyenyed VIII ; Verespatak VIII ; Havasgyógy
VIII ; Abrudbánya VIII.

Asihena candidata Schiff. Felsorbó V ; Havasgyógy VIII,

Tephroclystia linariaia F. Nagyenyed V, VII. — vulgata Hw. Nagy-

enyed VII.

Abraxas grossulariaia L. Nagyenyed VII ; Néma VIII. — marginata

L. Nagyenj^ed V, VII ; Detonáta VIII ; Topánfalva IX
;

Néma VIII. — adusiala Schiff. Nagyenyed V, VIII
;

Igenpataka VII.

Deilinia j?2<sana L. Nagyenyed VI. — exantJiemata Scop. Nagyenyed V.

Numeria pulveraria L. Nagyenyed V. — capreolaria F. Detonáta VIII.

Selenia hüunaria lísr. Nagyenj^ed V. — lunaria Schiff. Nagj^enyed

V, X.

Hygrochroa syringaria L. Nagyenyed VIII.

Therapis evonymaria Schiff. Nagyenyed IX.

Angerona prunaria L. Nagyenyed VI.

Eurymene dolobraria L. Nagyenyed V, VII ; Igenpataka VI.

Epione apiciaria Schiff. Topánfalva VII. — advenaria Hb. Nagy-

enyed V.

Causioloma flavicaria Hb. Nagyenyed VI ; Torda V.

Venilia macularia L. Nagyenyed IV—V.

Semiothisa alternaria Hb. Nagyenyed V—VII ; Havasgyógy VIII.

Hybernia marginaria Bkh. Nagyen3^ed III.

Anisopieryx aescularia Schiff. Nagyenyed III.

Phigalia pedaria F. Nagyenj'^ed IV.

Biston Mríaria Cl. Nagyenyed IV.

Boarmia cinctaria Schiff. Nagyenyed IV—V. — gemmaria Brhm.
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Nagyenj'ed V, VIII—IX. — repandaia L. var. viacttlata

Stgr. Retyezát (1050 m.) VII. — consortaria F. Nagy-
enyed V, VII. — roboraria Schiff. ab. infuscaia Stgr,

Nagyenyed V. — selenaria Hb. Xagyenj^ed V, VII. —
creimscidaria Hb. Nagyenyed IV. — var. defessaria Fr,

Nagyenj^ed VIII. — luridata Bkh. Nagyenyed VI.

Gnoplios dumetata Frr. Nagyenyed IX.

Psodos trepidaria Hb. Retyezát VIII.

Ematurga atomaria L. Nagyenyed IV—V, VIII ; Havasgyógy A^III.

Phasiane daihrata L. Nagyenyed IV ; Havasgyógy IV. — glarearia

Brhm. Nagyen3^ed IV, VI, VIII; Felsorbó V; Apahida VIL
Eubolia arenacearia Hb. Nagyenyed V.

Scoria lineata Scop. Nagyenj^ed V.

Nolidae.

Nola alhula Hb. Nagyenyed VII.

Cytnhidae.

Earias cMorana L. Nagj^enyed V ; Torda IV—V.

HylopMld bicolorana Fuessl. Nagyenj^ed VI.

Syntoniidae.

Syntomis Phegea L. Nagyenyed VII ; Xyírmez VII.

Dysauxes ancilla L. Nagyen3^ed VII.

Arctiidae.

Spilosoma mendica Cl. Nagyenyed V. — lubricipeda L. Torda V. —
menthastri Esp. Nagyenj^ed V, VII—VIII : Néma VIII. —
urticae Esp. Nagyenyed V.

Phragmaiohia fidiginosa L. Nagyenj^ed III, VII—VIII. — var. fervida

Stgr. Nagyenyed VIII ; Néma VIL

Parasemia plantaginis L. Igenpataka VII ; Kolozsvár, Radnai havasok

(1300 m.) VII. — var. Iwspiia Schiff. Radnai havasok

(1400 m.) VII.

Diacrisia sannio L. (riissula L.) Nagj^enyed V ; Torda V. — ab. pal-

iida Stgr. Nagyenj^ed V.

Arciia caja L Nagyenyed VII. — Hebe L. Nagyenyed V.

Callimorpha domimda L. ab. hamelensis Pflum. Retyezát (1000 m.) VIL
— quadripunciaria Poda {Héra L.) Nagj^enyed VIII; Re-

mete VIII.

MiltocJirisia miniaia Forst. Nagyenj^ed VI.

Lithosia griseola Hb. Nagyenyed A^III. — lurideola Zixck. Radnai ha-
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vasok (1000 m.) VII. — complana L. Nagyenyed VI :

Tusnád VII; Retyezát (1100 m.) VII. — sororcula Hfn,
Igenpataka VI.

Zygaenidae.

Zygaena purpiiralis Brünnich Nagyenyed VI. — acMlleae Esp. Nagy-
enyed A^II: — trifolii Esp. ab. orobi Hb. Kassa VII;
Radnai havasok (1000 m.) VII. — lonicerae Schev. Nagy-
enyed VII. — filipendidae L. Nagyenyed VII ; Hátszeg
VII ; Málnás VIII

; Topánfalva IX. — angelicae 0. Cso-

bánka VII. — camiolica Ssop. ab. diniensis H.-S. Nagy-
enyed VII.

Ino pnmi Schiff. Nagyenj'-ed VI. — globidariae Hb. Nagyenyed VIL
— sialices L. Retyezát.

Psychidae.

Psíjclie viciella Schiff. Nagyenj^ed VI.

Rebelia nudella 0. var. vestalis Stgr. Nagyenyed V ; Torda V. — var.

peciinella Hb. Nagyenyed VI—VII.

Epiclmopieryx pidla Esp. Nagyenyed IV—VI.

Sesiidae.

Trochüium apiformis Cl. Nagyenyed A'I ; Balatonfüred VI.

Sesia Uimliformis Cl. Nagj^enj^ed VII. — formicaeformis Esp. Nagy-
enyed IX.

Cossidae.

Cossus cossus L. Nagj^enyed VI.

Zeuzera pyrina L. Nagyenyed VII ; Kolozsvár.

Hepialidae.

Hepialus sylvina L. Nagyenyed VIII—IX.

Különfélék.

f Korlevic Antal zágrábi gimnáziumi és erdészeti akadémiai,

tanár 1915. évi januárius hó 28-án meghalt Zágrábban, 64 éves ko-

rában. Az elhunyt a hártyásszárnyúak tanulmányozásával foglalko-

zott és különösen Fiume környékét kutatta. „Prilozi poznavanju

hrvatskih opnokrilaca" czím dolgozatában, mely a fiumei gimnázium

1884—85. évi értesítjében jelent meg, a hártyásszárn3aiak általános

orizmologiáját adja, majd ismerteti a növényev darazsak életmódját,
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rendszertanát és felsorolja a Fiume vidékén észlelt fajokat, szám-

szerint 113 Teuthredinidát, 2 Cephidát és 3 Siricidát. Eg-y másik

apró közleménye „Forró földövi hangya Magyarországon" czímen a

Rovartani Lapok 1886. évi III. kötetének 18— 19. oldalán jelent meg
és a Monomormm pháraonis L. nev hangya magyarországi elfor-

dulásával foglalkozik. Többi czikke a zágrábi természettudományi

társulat folj^óiratában jelent meg. Az nevét viseli az Anclrena Kor-

leviciana Friese és a Cynips Korlevici Kieff. a hártyásszárnyúak és

a Carabus Korlevici Hoffm. (== catenatus var. Herhsti). Csíki Ern.
Külföldi entomologiai hirek. — A mióta a világháború a féi-

világot vérrel árasztotta el, ahg halljuk, hogy a mi „ellenség"-számba

veend rovarász-kartársaink dolga miként van. Ha hírt kapunk, az

is csak másodkézbl jut hozzánk. Ilyen hír az is, a melj^et az ame-

rikai „b'cience"-nek Budapestre februárius hó 6-án érkezett 1915. évi

januárius 15. száma hoz, a mely érdekes adatokat hoz a Franczia

Rovartani Társaságnak (Société Entomologique de Francé) a háború

megkezdése óta lefolyt életérl. A legutoljára kiadott 15. bulletinje

szerint ez a társaság a háború megkezdése óta 1914. évi október hó

14-én tartotta els ülését, a melyen az elnök, Charles Alluaud,

megnyitójában megemlékszik a társaságnak két titkárjáról Dr. René

Jeannel és Dr. Maurice RoYER-ról, a kik hadba vonultak s e miatt

késett a 13. és 14. számú bulletin is. (Mi budapestiek ezeket már
nem kaptuk, ide csak a 12. számú bulletin jött meg.) Alluaud fel-

hívja a társaság tagjait, hogy vegyenek részt rendesen az ülésekben

és ne maradjanak el róluk semmi ürügy alatt sem. Majd emlékezetbe

hozza a tagoknak LABouLBÉNE-nek 1871. évi januárius 11-iki ülésen

mondott rövid beszédét, a mikor Francziaországnak akkori háborúja

idején Paris ostrom alatt volt. Laboulbéne akkor is a német had-

sereg támadását „vad támadásnak és nem háborúnak" mondotta és

mint Laboulbéne idején, a mikor nem messze az ülésezktl egy

szomszéd ház közelében felrobbant egy ágjaüövedék, azonképen

megismétldött az most is, a mikor 1914. évi október hó 13-án egy

német repülgép ledobott Parisra egy bombát, a mely a Természet-

rajzi Múzeum közelében esett le. A társaság tagjai közül — a meny-

nyire az akkoráig ismeretes volt — Raymond Morgón és André
Vuillet estek el a harczmezn. Az utóbbi tisztviselje volt néhány

év óta a párisi Rovartani Állomásnak és utóbbi években kezdett

foglalkozni a kártev állatokkal ; elesett Ippecourtnál 1914. évi szep-

tember 10-én. A társaság elbb említett két titkárja szintén a tz-

vonalban van, de október 14-ig nem esett bajuk. Ugyanez az ameri-

kai folyóirat 1. számában megemlékezett a British Museum hadra-

líelt néhány rovarászáról ; így E. E. AusxEN-rl, ki mint a londoni

28. ezred századosa vonult be. Austen dipterologiai munkáival szer-



45

zett magának tiszteletre méltó nevet. Bevonultak még K. G. Blair
koleopterologus és N. D. Rilby hadnagy (lepkész). Eniiek a múzeum-
nak állattári osztályából összesen kilenczen vonultak be, a kik 1914.

évi deczember 4-éig mind sértetlenek voltak. — A „Science" f. évi

január 29-iki száma hoz ismét értesítést a Franczia Rovartani Tár-

saságról s annak november 11-én tartott ülésérl. Ezen bejelentette

az elnök León GARREXA-nak és Jean ÜHATANAY-nak halálát, mind a

kett entomologus és mint tartalékos hadnagyok estek el. A harcban,

megsebesültek még a következ tagok: A. Magdelaine százados,

I. DE MuizoN és J. SuRcouF tagok, de már egészségesek, holott J.

Hervé-Bazin tífuszos lázzal kórházban van. A társaság elnöke be-

jelentette azt is, hogy a könj^vtárban felállítanak egy emléktáblát,

a melyen megfogják örökíteni a harczban elesettek nevét, valamint

azokét is, a kik ezután el fognak esni. J. J.

Kapczy-Hciber Lajos bogárgyjteménye a Magyar Nemzeti
Múzeumban. — A nagy háború a Magyar Nemzeti Múzeumnak
eddig két becses rovargyüjteményt juttatott. A hadiszolgálatra be-

vonult lepkésztársunk Diószeghy László (Borosjen) múzeumunknak
adományozta magyarországi lepkegyüjteményét, Kapczy-Haber Lajos

magyar-raszlaviczai (Sáros vm.) földbirtokos pedig értékes bogár-

gyjteményét. Ez utóbbi gyjteményrl akarok ez alkalommal meg-

emlékezni. Az oroszok els sárosmegj'ei betörése alkalmával történt,

hogy Magyar-Raszlavicza községét is kiürítették, hiszen az oroszok

visszaverése éppen e község határában történt meg, mely alkalom-

mal nemcsak a községet, hanem az annak határában fekv Kapczy-

HABER-kastétyt is kifosztották, a mikor néhánj^ feltn nagy bogár

{Drjnastes Hercules, Golialhus giganteus stb.) elemelésén kívül, éppen

csak a bogárgyjtemén}^ kerülte el a pusztulás sorsát. Tekintettel

arra, hogy a viszonyok úgy hozták, hogy az oroszokat esetleg a

sokkal déhbb fekvés erdítésekig engedhették benyomulni, Kapczy-

Haber értékes gyjteménj^ét megmentend, azt ajándékképen a

Magyar Nemzeti Múzeumnak felajánlotta. A múzeum az ajándékot

köszönettel elfogadta és engem bízott meg a gyjtemény sürgs

élhozatalával, a mi a katonai hatóságok elzékeny támogatása mellett

lehetvé is vált. A két szekrényben (20 és 40 fiókban) felállított

gyjtemény két részre oszlott, a kisebbik 20 fiókos szekrény a 3000

fajt (4650 példány) számláló palaearktikus, a nagyobbik 40 fiókos

szekrény pedig a 3522 fajt (4495 példány) számláló külföldi gyjte-

ményt tartalmazta Különösen a külföldi gyjtemény bír nagy érték-

kel és tetemesen hozzájárul múzeumunk gyjteményének gyarapítá-

sához és pedig azért, mert éppen a legdrágább és nehezen meg-

szerezhet fajok foglalják el benne az els helyet. Tulajdonosa kü-

lönösen a D3aiastidák és Cetonidák összegyjtésére fektjtte a f-
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súl}% így magyarázható meg azután 'e csoportok gazdagsága.

A Cetonidákat nem kevesebb mint 657 faj képviseli 872 példányban.

Csíki Erxö.

Sesia seoliaeformis BTxh. Magyarországon. — Midn 1912.

é^i április havában q^x alkalommal Sáxdor öcsémmel, az én hsé-
gQS lepkésztársammal együtt a Trencsén felett elterül kies „Brezina".

nev erdben sétáltam és rendes szokásomhoz híven a fatörzseket

vizsgálgattam, egy nyírfatörzs oldalában egy félig kifuródott Sesia-

bábhüvelyt pillantottam meg, meh^rl azonban egyrészt az aránylag

korai tavaszi idre, másrészt pedig a bábhüvely frissességére való

tekintettel sehogyse tudtuk eldönteni, vájjon az tavatyi, vagy friss

telés volt-e ? Egyben azonban megegyeztünk, hogy a bábhüvely

gazdája Sesia, még pedig vagy seoliaeformis Bkh.. vagy culiciformis

L. volt és természetesen abban is, hogy a nyáron majd nekiállunk

a tüzetes kutatásnak. ]\Ieg is tettük, bejártuk az erdt a gyéren el-

szórt nyú^fák után, de fáradozásmik eredménye jó ideig csak a régi

rágások és kibúvások nyomai voltak, mígnem július 6-án négy ré-

szint régi, részint friss bábhüvely, majd pedig öcsém ébersége foly-

tán Qgj éppen fejld friss 2 példány jutott birtokunkba. Nagy lett

l^ersze 'az öröm, mert az állatot nagy szerényen csak az elzleg
már Magyarországon is talált culiciformis egy változatának határoz-

tuk meg. E néven is szere^^elt az a múlt év közejíéig, a mikor aztán

Sándor öcsém egy unalmas ess napon azzal a kijelentéssel állott

el, hogy a mi Sesiánlv bizony seoliaeformis. Tüzetes vizsgálat után

én is belementem ugyan az elnyös névcserébe, de teljesen bizo-

nyossá csak most lettem, a mikor a meghatározást Dr. Kebel maga
is megersítette, a kihez öcsém unszolására a lepkét beküldöttem

volt. A Sesia seoliaeformis Bkh. faunánkra újnak bizonyulván, ez már

a második nagylepke, melynek magyar honosságát megállapítanom

sikerült. Elfordulási helye Abafi-Aigner és Rebel szerint Közép-

Európa, utóbbi szerz még hozzáfzi, hogy ez a lepke nagyon ritka

s csak Eszak-Xémetországban gyakoribb. Ezt a valószínleg nálmik

is nagyon ritka széjD lepkét egyébként a Magyar Nemzeti ]SIúzeum-

nak eng-edtem át. Dr. Pazsiczky Jexö.

Társulati ügyek.

A Magyar Entoniologiai Társaság ülései.

35. rendes ülés 1915. januárUis 15-én. — Dr. Kertész Aba
ehiök megnyitván az Mést, Csíki Ern titkár kegyeletes szavakkal

megemlékezik Hermán OxTó-ról. a ki 1914, deczember 27-én elhunyt.

Majd jelenti, hogy Deubel Frigyes tagtársunk, az erdélyi rovarfauna



kiváló kutatója januárius 13-áii ünnepelte 70. születésnapját, mely
alkalomból társaságunk nevében üdvözöltük. — Jablonowski József
ismerteti az Epliydra riparia nev légy fejldési viszonyait a vizaknai

sóstavakon eszközölt megfig-yelései alapján. Az érdekes eladáshoz
hozzászóltak Dr. Kertész Kálmán, Csíki Ern, Dr. Horváth Géza
és BiEó Lajos. — Schjudt Antal a rovarg.yüjteményeket pusztító

rovaroln^ól beszélt és bemutatta azokat a molypilléket és bogarakat,

valamhit kártételüket, a melyeket eddig maga is megfig3^elhetett. Az
eladás kajDCsán Dr. Horváth Géza, Dr? Kertész Aba és Kálmán,
Sándor Sándor, Jablonowski József és Ulbrich Ede saját meg-
figyeléseikrl és tapasztalataiki^ól emlékeztek meg.

Tálasztmányi ülés 1915. januárius 30-án. — Új tagoknak

ajánltattak és megválasztattak

:

Dr. Erss Lajos freáliskolai tanár — Budapest, VHI. Rákóczi-út

53. (Lep.)

Kováts Ede n3\ székesfv. tanító — Rákoskeresztúr (Zsófia-telep).

{Col)

Vancsik Elemér székesfv. tanító — Budapest, YHI. Óriás-u. 7. HL
12. (Col.)

Egyebekben a választmány a februáriusi közgjailés elkészíté-

sével foglalkozott, a titkár és pénztáros elterjesztései után a válasz-

tást illetleg megejtette a jelölést.

Közgylés 1915. februárius 20-án. — A Magyar Entomolo-

giai Társaság 4. közgylését a Magyar Nemzeti Múzeum igazgató-

sági tanácstermében tartotta meg. Dr. Kertész Aba elnök üdvözöl-

vén a megjelenteket és megállapítván a határozatképességet az ülést

a következ beszéddel nyitotta meg

:

Elnöki megnyitó : Igen tisztelt Közg^'-ülés ! Ma fordulunk az

ötödik évbe, tehát már multunk van, melybl tanulságokat vonliatunk

le a jövre.

A helyes élet fkelléke, hogy észrevegj^e, meglássa a fogyaté-

kost, küszöbölje ki és a körülménj^eknek megfelel intézkedésekkel

tatarozza ki a hézagokat ; ily módon haladjon oly ösvényen, mely a

fokozatos fejldéshez vezet.

Mert a fejldés növeli az önbizalmat s ez önt ert és lelkese-

dést a munkára vágj^ó lélekbe.

A fejldés lebeg az én szemeim eltt is s belle merítek bá-

torságot arra, hogy elmondjak egj gondolatot, mely talán csak áb-

rándkép, de entomologus mködésem alatt, szenvedélyes gyjt
munkálkodásomból és azon szeretetbl szrdött le, melylyel az

entomologia magához kötött.

Ha gondolatom felvetésével éppen az igen tisztelt közgylést

untatom elnöki megnyitó alakjában, legyen mentségem az, hogy
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máskor alig van szerencsém ily nagy számmal együtt tisztelhetni

igen tisztelt tagtársaimat, mint a közgylés évfordulóján.

így gondolkodom.

Mily módon lehetne tagtársaimnak azon részét, kiket nem a

szorosan vett szakszerség, de a természet szeretete és az entomo-

logia iránti vonzalom alakított gyjtkké és inkább laikus módra

foglalkoznak a tudománj" ezen ágával — mint jó magam is — egy

szakszerbb és olj^ mködésnek megnyerni, mely nemcsak magát a

gyjtt elégítené ki, de kihatással lenne tágabb értelemben a tudo-

mányra is.

A gondolat talán merész, talán egyik-másik tagtársam kegye-

letsértnek is fogja nevezni, de annyira eltölti meggj^zdésemet,.

hogy nem tudnám önmagamat igazolni, ha elhallgatnám.

Hogy mily módon lenne kivihet, megkísérlem néhány mon-
datban összefoglalva elmondani s azalatt kibontakozik majd a gon-

dolat czélzata is.

A gj^üjt szeretettel és szenvedélylyel hozza össze és raktá-

rozza el harácsolt anyagát.

Lelki megelégedéssel szemléli megtöltött rekeszeit és katonás

rendben felállított példányait. Azt hiszi czélját elérte, de csak lát-

szólag, mert ha gyjteménye bármely okból ellcerl tle, sorsát jól

ismerjük, rendesen vagy elkallódik, vagy megsemmisül.

Evek, st egy élet minden szeretete, szenvedélye, a reá fordí-

tott id, fáradság semmivé lett.

Pedig tudományos téren mozgó mködésnek csak úgy lehet

czélja, ha ol}^ eredményt képes felmutatni, meh'et nemcsak egy sz-
kebb kör fordíthat hasznára, de meríthet belle támpontokat a tudo-

mány is a haladásra.

Ezt a sok veszendbe men buzgóságot szeretném megmen-
teni s juttatni belle legalább egy kis részt a nemzetnek, így tehát

önmagunknak is.

Úgy tapasztaltain, hogy minden entomologusnak meg van ked-

vencz csoportja, — családja — melyhez nagyobb szeretettel vonzó-

dik, nag3^obb buzgalommal gyjti

Csak elhatározás kellene hozzá, hogy felhagyna a teljessé soha

sem válható általános gyjtéssel, vagy ennek keretén belül különö-

sebb gonddal csoportosítaná kedvencz családja eg3^edeit s már ket-

ts czélt valósíthatna meg. Egy családnak lehetleg tökéletes össze-

gyjtését, másrészt annyi specziáhs ismeret megszerzését, mely nem-
csak a vele foglalkozót elégítené ki, de határozott hasznára lenne

nemzeti tudományunknak is ; mert ha meg van az ismeret, felébred

a vágy is, hogy ismereteinket közölve, értékesítsük azokat a tudo-

mány hasznára.
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A spocziális gyjtemények úgy morphologiai, mint földrajzi és

más sok egyéb tekintetben ol}^ értékes anyaghalmazt tartalmaznak,

hogy fennállásuk nemcsak jog'osult, de szükséges.

Megfelel értékkel bírván, az elkallódás veszedelmének sincse-

nek annyira kitéve, mint az általános gyjtemények. St nálunk

nemcsak hézagpótlók lennének, de egy magasabb, hazafias czélt is

szolgálnának.

Hiszen egyszer mindegyikünkkel megtörténik az, hogy boldo-

gabb vidékre rándulunk ki s valahol, nem tudom hányadik dimen-

zióban — az ottani entomologiai szokások szerint — fogunk majd.

gyjtögetni. Ha ezen eset bekövetkezik, az árván maradt specziális

gyjteményt elhelyezni és létét biztosítani könny és hálás feladat

lesz, mert bizonnyára szíves fogadtatásra fog találni a Nemzeti Mú-

zeumban. Nemzeti intézetünk, mely kissé reá szorul hazafias gon-

dolkodásunkból ered jóindulatú hajlamunkra, idvel nagy és értékes

gyjteményhez jutna. Az adakozók neve és entomologiai mködése
pedig nem menne feledésbe, de ott élne fáradságuk gyümölcsével

együtt a múzsák csarnokában.

Lehet, hogy talán azt fogják mondani tévedek, vagy talán ra-

jongó vagyok. Lehet, de én már tapasztalatból merítve szövöm ál-

maimat, mert ráléptem erre a térre ; és nem is mondhatom, hogy

minden lelkitusa nélkül. De amióta specziáhs gyjtvé lettem és

belemétyedtem kedvencz családom faj sorozataiba, látom, hogy a ter-

mészet alkotó ereje nem teremt egyöntett, csak hasonlót s gyö-

nyörködöm benne, milyen lágy átmenetekben folynak össze az egy-

mástól távol es alakok, vagy az egymástól ezer kilométernyire, la-

pályon és nagy magasságban repül egyedek, mily sajátságosan

különböznek eg^miástól s mindennek daczára mindegyikre reá nyomta

a természet a közös családi jelleget.

Azt mondhatná valaki, hogy ez nagyon szép ál^ránd lehet, de

nehezen vihet ki, mert specziális gyjtemények összeállítása nagy

nehézségekbe ütközik. Ezt nem állíthatnám. Mindnyájan gyjtünk,

st utazunk nyáron, így a csere nem ütköznék akadályokba. Igaz,

hogy a nagyon ritka és értékes fajok megszerzése csere útján bajos

és kereskedhöz kell fordulni. De cserével itt is lehet boldogulni s

ha a gyjtemény már tartalmas, ahg fogunk visszariadni egy kis

pénzáldozattól, hogy azt tökéletesebbé tegyük. Lehetne a tél fol^^a-

mán csereberél estéket rendezni, ez külföldön általános szokás ;
a

sok specziális ismeret csakhamar felszínre kerülne, élénk lenne az

eszmecsere és egymásnak útbaigazítása, felvilágosítása, oktatása. Es

a niit lényegesen kiakarok emelni, specziális ismerettel bírók alapo-

sabban kutathatnák át hazánk faunáját s nem merülne fel az a foly-

tonos panasz, hogy elkel idegenek gyjtik és írják le hazánk föld-
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jén hol itt, hol amott felmerül új fajokat és változatokat. Lüktetne

társaságunk belélete. üitenzívebben munkálkodnánk és haladnánk, ez

pedig nagy szó, mert munka és haladás maga az élet. a létjogosultság.

Az ember gyengéje, hogy görcsösen ragaszkodik az élethez és

éli akar még akkor is, mikor a vég oly közel van, hogy maga is

megérzi. Én is életrl beszélek, pedig eldöm e helyrl történt ki-

mondása szerint kérlelhetlenül eltnik a j^ünkösdi királyság. Kiránt-

ják alólam az elnöki széket és én meghaltam.

Azon tudatban halok meg, hogy végrendelet helyett felvetettem

egy gondolatot, melyrl talán érdemes kissé gondollvodni. Megemlí-

tettem azt, hogy nálam sem ment lelkitusa nélkül Pál fordulása s

bizony nehéz szívvel váltam meg a fáradságg^al megszerzett b
anyagtól, hogy gyjtésemet és tanulmányomat szkebb keretek közé

szorítsam. Tudom én azt jól, hogy a magamkorú ember görcsösen

ragaszkodik a meglévhöz és nehezen téríthet el konzervatív gon-

dolkodásától, de a természetben a megújulás folytonos, nekünk is

vannak utódaink és szavaimat leginkább azon fiatal gyüjttársaim-

hoz kívántam intézni, kik a kezdet nehézségeivel küzdve, még nincs

okuk fájdalmas lemondásra és az elhatározás nem okoz szívfájdal-

makat.

Most pedig én is mondhatom, beteljesedett és jiiuni fog egy

bölcsebb vezet s az vezetése alatt fognak ünr>k és az entomolo-

giai társulat munkálkodni és haladni, azaz élni.

Hogy ez nemzeti tudományunlv dicsségére és önmagunk meg-

elés-edésére örökké így legyen, engedje a magyarok Istene.

Elnök ezzel megnyitván a közgylést, a jegyzkönyv hitelesí-

tésére felkéri Dr. Eröss Lajos és Dr. Szombathy Kálmán urakat,

majd jelenti, hogy Gammel Alajos kimentette magát. L^thelyi József

pedig üdvözletét küldi az orosz-lengyelországi harcztérrl a közgy-

lésnek, melyen sajnálattal ezúttal nem vehet részt.

Az éljenzéssel fogadott elnöki megnyitó után Csn<i ErnO titkár

a következ jelentést olvasta fel

:

Titkári jelentés. — Tisztelt Közgylés 1 A „}*Iagyar Entomolo-

giai Társaság" negyedik mködési évérl kell ezúttal beszámoljak.

Beszámolóm ez alkalommal nagyon rö^id és sovány lesz. de nem is

lehet más. Múlt évi januáriusban tartott közgylésünk után. mely a

Társaság gj^einek vezetését az új cziklusban újra reánk bízta' a

legnagyobb kedvvel és odaadással láttunk hozzá czéljaink elbbre-

viteléhez. Sajnos, munkálkodásunk hamarosan megakadt, megakasz-
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totta a kitört nagy háború. A kitzött feladatok keresztüMtelére már
nem is gondolhattunk ezután, jobb idki^e kellett azokat elhalaszta-

nunk. Az sszel ugyan újból felvettük az elejtett fonalat, de csak
annyiban, hogy üléseket tartottunk, igyekeztünk itthon maradt tag-

társaink között az érintkezést fentartani és a mennyire lehetett, el-

adásokkal, elterjesztésekkel a nehéz idket, hacsak vöviá perczekre

is, felejtetni, a rovartan iránti érdekldést felszínen tartani. Ülésemk
elég látogatottak voltak, pedig összes tagtársainknak majdnem egy-

heted részét fegyverbe szólította hazánk védelme. Hivatásuk a harcz-

térre szólította katonatiszt tagtársaink közül dalxokfalvi Bartha
VjKTOR századost. Bokor Imre, Bokor Elemér és Surmin Rudolf
fhadnagyokat, de katonai szolgálatra bevonultak még, a memiyire

errl eddig tudomást szerezhettünk, a következ társaink Diószeghy

László, Dr. Fodor Jen, Gergely István, Hajóss József, Dr. Haxkó
Béla, Lintl-v Déxes, Náday IjAJOs, Dr. Pasteiner Gyula, Dr. Szi-

lády Zoltán, Dr. Szüts Andor és Újhelyi József. Közülük sajnos

elvesztettük az idközben századossá ellépett Bokor iMR-^-t, a ki az

észald harcztéren halt hsi halált, Dr. Szüts Andor pedig sebesül-

ten érkezett "vissza Lublin alól.

A háború Társaságunk mködésében meghagyta n3'omát és

pedig nemcsak vagyoni gyarapodásában, de szellemi mködésében
is. Az elz évekhez képest üléseink és az azokon tartott eladások

száma is csökkent. Ülést csak 8-at tarthattunk, melyeken összesen

13 eladás és elterjesztés szerepelt. Ezt a 13 eladást 8 tagtársunk

tartotta, névszerint : Bíró Lajos (1), Csíki Ern (4), Dr. Horváth

Géza (2), Jablonowski József (1), Dr. Kertész Aba (2), Dr. Kertész

Kálmán (1), Mallász József (1) és Dr. Pongrácz Sándor (1). Az
eladások közül Dr. Kertész Aba elnökünk egyik eladását, inel}'-

ben courmayeuri kirándulását ismertette, számos gyönj^ör vetített

kép bemutatásával kisérte. Eladó tagtársainknak ezúttal különös

hálával tartozunk, eladásaik tartásával megmutatták, hogy a mos-

tani izgalmas idkben is lehet dolgozni, a tudományt szolgáhii, —
de munkára serkentették a csüggedket is. A nyugodt munlía pedig

nyugodt gondolkozást, nj-ugodt lelket szül, a mire mostan nagy

szükség van.

A rendes üléseken kívül 1914. évi januárius hó 17-én tartottuk

.meg harmadik közg3áilésünket, a társaság belügyeinek mtézésére

pedig 5 választmányi ülés tartása vált szükségessé. A közgylést a

Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósági tanácstermében, a rendes

ülések egyikét pedig a m. kir. Rovartani Állomás helyiségeiben tar-

tottuk, mely helyiségek szíves rendelkezésre bocsátásáért fogadják

nevezett intézetek igazgatói, báró Szalay Imre és Jablonowski

József ezúttal is hálás köszönetünket.
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Júiiius 11-én, úrnapján, gyüjtkirándulást rendeztünk a sziget-

szentmiklósi liomokbuczkákra. A kirándulás elég jól sikerült, tag-

társaink szép számmal vettek azon részt, eredményesen g3^üjtöttek,

pedig az elmaradhatatlan zápores a délutánt úgyszólván teljesen

elvette.

Tagjaink száma némi gyarapodást mutat, az 1914. évet ugyanis

97 taggal kezdtük, új tagot választottunk hatot és az 1913. év végé-

vel kilépettek közül egy tag visszamaradt, a létszám elérte tehát a

104-et ; viszont voltak azonban veszteségeink is, a mennyiben a hsi
halált halt Bokor IsiRÉ-n kivül a halál elragadta tagtársaink sorából

GöTZELMANN TivADAR-t és Metzger EoÉ-t, az év végévol pedig kilé-

pését bejelentette 2 tag, úgy hogy az 1915. évet 99 taggal kezdjük
meg. Választmányiunk foglalkozott a taggyüjtés kérdésével, mert a

mostani csekély taglétszámmal nagy feladataink keresztülvitelére nem
is gondolhatunk. Ki is nyomattunk tagokat toborzó felhívást, annak
szétküldése azonban jobb idkre maradt.

Fotyóiratunki^ól, a „Rovartani Lapok" 1914. évi kötetérl most
még nem nyújthatok beszámoló kimutatást. A háború nagy késedel-

mezést okoz nemcsak az elállításban, hanem a szétküldésben is.

Mindamellett nemsokára tagtársaink kezében lesz a még hiánj-zó

résszel a teljes évfolyam.

Tagtársaink kívánságára elhatároztuk, hogy a székesfvárostól

gyjtési igazolványokat kérünk. Ettl egyelre el kellett tekintsünk,

iUetékes helyen nyert felvilágosítás szerint a fváros területének leg-

nagyobb része katonai czélokra le van foglalva és így ezeket a te-

rületeket megközelíteni nem lehet. Reméljük azonban, hogy a jöv
évben az igazolványokat gyjtéseinkhez elnnyel fogjuk használhatni.

Megalakítottuk az oxfordi nemzetközi entomologiai kongresz-

szuson alakult állandó nomenklatúra-bizottság felhívására a magyar-
országi bizottságot is, mely a tárgyalásra beküldött kérdésekre már
adott is szakvéleménj'-t.

Ezekben beszámoltam Társaságunknak 1914. évi mködésérl.
Sajnos az egész nem sok, vajmi nagy eredményekkel nem dicseked-

hetünk, de a helyzet emiél többet nem engedhetett elérni. Bízzunk
azonban egy jobb jövben, melj^ talán hamarosan fog reánk virradni,

a mikor meggyarajDodva és megersödve újból teljes ervel láthatunk

neki a munkának.

Most pedig engedjék meg, hogy visszatérjek halottainkra.

Július elején hunyt el Berlinben Götzelmann Tivadar gyár-

igazgató, társaságunk egyik alapító tagja. Götzelmann németországi

eredet volt, a ki a 90-es évek végén került hazánkba mint az új-

pesti jutagyár igazgatója. Foglalkozása kevés szabad idt engedett

neki, ezt a kevés idejét pedig úgj^szólván teljesen az entomologiá-



nak szentelte. Ó bogarakat gyjtött és azokból nagy gyjteményt
hozott össze. Leginkább Bndapest környékén gyjtött, csak nyári

rövidre szabott szabadságideje alatt jnthatott távolabbi vidékekre, a

Radnai havasokra, Herkulesfrd vidékére, stb. Legtöbb anyaga

Újpest környékérl, különösen sok pedig a Duna hordalékából ke-

rült. Az „újpesti bogárgyárbóh', a nint dolgozószobáját neveztük,

rengeteg anyag került csere útján szerte a nagj^világba. Götzelmann

hazánkat nagyon megszerette, megtanulta nyelvnket, körünkben

mindig kellemesen érezte magát. Hivatása négy évvel ezeltt újból

Németországba szólította, a hol egy berlini nagyobb vállalat élére

került. Fájó szívvel távozott hazánkból.

]Síásik halottunk Metzger Ede gj^ógyszerész, a ki szeptember

elején szívszélhdés következtében hirtelen elhunyt X3átrán, a hová

régi barátai látogatására utazott. Metzger szabad idejében méhész-

kedett és a méhek tanulmányozásával foglalkozott. Méhészeti czikkei

különféle méhészeti szaidapokban jelentek meg. Xagy érdeme, hogy

eg\ák munkájával (A méhek fejldése és szerveik magyarázata szem-

lél táblákban. Budapest, 1892) kezdték meg a méhek szervezetének

és életének ismertetését a tanítóképz intézetekben.

Fiatalon veszítettük el Bokor Imre százados tagtársunkat, ki

az északi harcztéren sebesült meg súlyosan, fejlövéssel került egyik

kassai kórházba, a hol rövidesen belehalt sebesülésébe. Bokor Imre

neve elször délboszniai barlangkutatásai révén lett ismeretessé, ott

fedezte fel az Antrolicrpon Bokori és Hajjlotropidiiis Bokori nev bar-

langi vak Silphidákat. Késbb visszakerülvén Magyarországba, els

sorban a gömörmegyei barlangok kikiitatását tzte ki czéljául, a

honnan két szép felfedezéssel jutott vissza, itt gyjtötte ugyanis az

Anupldhalmus Bokori és Trechiis Bokorianus fajokat. Hs tagtársunkra,

a ki gyönyör felfedezéseivel szép emléket állított magának a tudó-

mánj^ban, szeretettel fogunk visszaemlékezni.

íkliután halottainkról megemlékeztem, legyen szabad még egy

a társaságunkon kívül álló, de a magyar rovartan szempontjából

mégis súlyos veszteségrl megemlékezni. Deczember 27-én hunyt el

ugyanis egyik legkiválóbb kutatónk, a magyar tudományos irodalom

legékesebb szavú munkása, a magyar zoológusok nesztora, Hermax

Ottó. Hermax a madarak mellett zoológiai mködése els idszaká-

ban rovarok tanulmányozásával is foglalkozott, st mondhatjuk els

babérjait rovartani közléseivel szerezte. Els közleményei az egyenes-

szárnyúafaól és pókoki^ól hamarosan ismertté tették nevét, három-

kötetes „^lagyarország pókfaunájá"-val pedig Európa els szaktudó-

sai közé emelkedett. Ezzel azután le is zárta rovartani szisztematikai

munkálkodását. A pókfaunában megkezdett népszersít irány mun-

kása lett ezután, a magyar mveldés szolgálatába állott. Hazánlmak



54

a tudományban való elmaradottsága késztette erre, a nemzet fiaival

elször meg kellett szerettetni az állattannal való foglalkozást, érdek-

ldését fel kellett hívni. Ehhez mesteri módon értett, a mit tolla he-

gye alá vett, arról tudomást is szereztek az országban. így neki

jutott feladatul az országot a fiUoxeráról, kolumbácsi légyrl, sáska-

járásról legels ízben kioktatni. Az munkái sok emberben ébresz-

tették fel a tárgy iránti érdekldést, sokan tisztelhették Hermán

OxTó-t mesterüknek, a ki mindig támogatta a komoly munkást, a

Mben az érdekldést sohasem engedte ellanj'hulni.

Elhunyt még 1914. februárius 2-án Kelecséxyi Károly tavar-

noki körjegyz, ismert bogárkeresked.

Még két külföldi szakbvár elhunytáról akarok megemlékezni.

Mindketten hazánk faunájának megismertetése körül szereztek érde-

meket. KowARz Ferdinánd az egyik. 1838. februárius 23-án szü-

letett a csehországi Plan-ban
;
gimnáziumi tanulmányamak befejezése

után Selmeczbányán bányászatot hallgatott, majd Prágában tá^arda-

tanfolyamot végzett és távirdatiszt lett Asch-ban, Bécsben, Loson-

€zon és végül Franzensbadban. Bécsben Schiener a legyekkel való

foglalkozásra buzdítja. Ko\VARz-nak számos legyészeti monográfiát

köszönlietünk, melyek máig is elsrangú forrásmunkák maradtak.

Három tanulmányba tisztán magyarországi vonatkozású, mint két

;,Beitrag zur Dipteren-Fauna Ungarns" (1869 és 1873) és „Dr. Chy-

zer Kornél gyjteményének legyei" (1883). Ko^vARz 1914. szeptember

22-én hunyt el Franzensbadban. — A másik Dr. Brtjnner von Wat-
TENWYL Károly ny. miniszteri tanácsos (Bécs), az egyenesszárnyúak

\dlághír specziáhstája, kinek óriási, 20 szela^ényben felállított

Orthoptera-gyüjteménye néhány évvel ezeltt a bécsi múzeumba
került.

]\lindamiyiuk emlékét kegyelettel fogjuk megrizni.

Dr. Szabó-Patay József köm^'t'táros a könyvtárról a követke-

zket jelenti

:

Könyvtárnoki jelentés. — Mélyen tisztelt Közgylés I Köny%'tá-

runk az elmúlt évben nagyon kis mértékben gyarapodott. Ennek a

]körülmén}Tiek fleg az az okozója, hogy fiatal társaságunk helyzete

még nem engedte meg' azt, hogy könyvtárunk fejlesztését ersebben
szorgalmazhassuk. A múlt esztendben is csupán ajándékok szapo-

rították könyveink számát, a melyeknek mennyisége, a tavalyit megc-

élozó évekhez hasonlítana, nagy csökkenést mutat.

Mindössze 16 darabról számolhatok be. a melynek értéke 7

iorona. Ebbl 15 drb különlenyomat, a melyeket Dr. Horváth Géza
ás CsKi Ern uraknak köszönhetünk. Ehhez járul még a H. ento-



mologiai kongresszus beszámolójának els kötetje, a melyet ugyan-
csak a múlt évben kaptunk meg.

Dr. Kertész Kálmán pénztáros a következ jelentést ter-

jeszti el :

Pénztári jelentés. — Tisztelt Közg^^ilés ! Egy társulat pénztáro-

sát talán legjobban a gazdálkodóval lehetne összehasonlítani. Vala-

mint a gazda b termés után is azt mondja, hogy : „lehetett volna

több is"', úgy a pénztáros is, ha minden tag eleget is tett fizetési

kötelezettségének, azon sopánkodik, hogy: „több tag is lehetne".

Hogy ne sopánkodnék tehát akkor, mikor a tagdíjaknak alig a fele

folyik be ? Ne méltóztassanak mindjárt a háborúra gondolni s az

idei rossz eredményért ezt okolni. Más oka van ennek, az, hogy
társulatunk még most is küzködik a gj^ermekbetegségekkel, még
nem forrott ki teljesen. Sok tagtársunk van, a kik, ha szabad ezt a

kifejezést használnom, alkalomadtán beugrottak, de azóta hírüket

sem hallottuk, tagdíjuknak pedig nyomát sem láttuk. Nem kétlem

azonban, hogy a háború is befolyással volt jövedelmünk csökkené-

sére, mert több, különben rendesen fizet tagtársunk is, ismételt

sürgetésre sem küldte be tagsági díját. Ne csodálkozzunk tehát, ha

a vagyonmérlegben megpillantjuk a 857 koronát kitev tagdíjhátra-

lékot. Ennek az összegnek egy része az év folyamán remélhetleg

be fog fohaii, egy részét azonban, sajnos, törölni leszünk kénytelenek.

Jóllehet ilyen szomorú jelentést és gyenge pénztári eredményt

még nem terjesztettem el, annak daczára vagj^oni állapotunk ha

nem is sokkal, de ismét szilárdabbá lett. mert bevételeinkbl nem-

csak hogy összes kiadásainkat fedezni tudtuk, hanem 200 K n. é.

értékpapírt is vásárolhattunk. Hazafias kötelességet véltünk teljesí-

teni akkor, midn ezt a rendelkezésünkre álló csekély összeget hadi-

kölcsön jegyzésére fordítottuk.

Az az akcziónk, melyet a taglétszám emelése czéljából a vá-

lasztmány elhatározott, sajnos, a kútba esett. Körlevélben fel akar-

tuk hívni a társadalmat, fleg a. gazdaközönséget, hogy a társasá-

gunkba való belépéssel czéljaink elérését elsegítse, de a közbejött

háború megakadályozott minket e tervünk keresztülvitelében. A nyom-

tatványok készen vamiak, de el kellett azokat tennünk jobb, béké-

sebb idre, mert semmi kilátás sem volt arra, hogy felhívásunk

eredménynyel járjon s így a tekintélyes összeget kitev postaköltség

is veszendbe ment volna. Ezek a nj^omtatványok terhelték meg ki-

adási rovatunkat 160 koronával.

Úgy bevételi, mint kiadási tételeink megfelelnek az eliránj^-

zatnak, a mint azt az itt bemutatott zárószámadás igazolja, csak a

könyvtár gyarapítására szánt összeget nem vettük igénybe, mert a
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könyvek elhelyezésére még- most sem áll megfelel helyiség rendel-

kezésünkre.

Midn még a vagyonmérleget van szerencsém bemutatni, mely-
bl kitnik, hogy a társaság tiszta vagyona 3738 koronát tesz ki,

kérem, hogy a számvizsgálók jelentésének meghallgatása után jelen-

tésemet tudomásul venni s részemre a felmentvényt megadni mél-

tóztassék.

A „Magyar Entomologiai Társaság"" zárószámadása az 19Iá. évrl.

BEVÉTEL K f KIADÁS K f

1

2

3

4

5

Maradék az 1913. évrl

Beiratási díjak . . .

Tagdíjak

Rendkívüli bevétel . .

Kamato'c

89

14

670

135

19

44

51

1

2

3

4

5

6

7

Értékpapír vásárlás . .

Rovartani Lapok . .

Postadíjak

Nyomtatványok . . .

Kisebb kiadások . . .

Átutalás

Maradék 1915-re . . .

194

450

17

160

12

48

27

59

55

909 14 909 |14:

1 [

A „Magyar Entomologiai Társaság"' vagyonmérlege 1914 deczember 31-éii.

ACTIVUM Fv f PASSIVUM K f

1

2

3

4

5

6

Készpénz

Értékpapír az Els Pesti
H'zai Takarékjjénz-
tárban ......

Hadikölcsöu ....
Tagdíjhátralék :

a) Tagdíj . . 857.—

b) Briratási díj 20.—

Könyvtár

Le'tári felszerelés . .

27

3000

200

877

918

2

55

80

65

1

2

Kerté.- z féle alapítvány

Tiszta vagyon ....
1288

3738

\
5026 1- 5026

i

—
1 1
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Titkár jelenti, hogy a múlt évi közgylésbl kiküldött szám-
vizsgálók a következ jelentést nyújtották be :

Tisztelt Közgylés ! Alulírottak mint az 1914. évi közgylés
által kiküldött pénztárvizsgálók mind a számadási könyveket, mind
az értékpapírokról szóló elismervényt és a pénztári készletet meg-
vizsgáltuk és a számadást minden tekintetben rendben találtuk. Buda-
pest, 1915 február 20-án. — Dr. Soós La.jos s. k., Györffy Jen s. k.

*

Elnök kérdésére a közgylés a tiszti jelentéseket tudomásul
veszi és a pénztárosnak a felmentvényt megadja, majd elfogadja a

pénztáros által elterjesztett 1915. évi költségvetést és az 1915. évi

számadások megvizsgálására kiküldi Bakó Gábor és Dr. Soós Lajo&
tagokat.

A ..Magyar Entomologiai Társaság'' 1915. évi köUségveiése.

BEVÉTEL

Maradék az 1914. évrl

Tagdíjak

Beiratási díjak . . .

Hátralékos tagdíjak

Kamatok

K
I
f

500 j-

10'-

20o!—

i:Jo!-

867 55

KIADÁS

Él tékpapirvásárlás

Rovartani Lapok

Postadíjak . . .

Kis nyomtatványok

Könyvtár . . .

Kisebb kiadások .

K

100

500

100

20

100

47

867

55

55

Titkár jelenti, hogy az alapszabályok rendelkezései alapján

most visszalép az egy évre választott elnök és a három év leteltével

a választmány Vs-a, vagyis 4 választmányi tag", lemondás és kilépés

folytán 1— 1 és egy választmányi tagnak az elnökségre való jelölése

folytán megüresedik még egy hely, úgy hogj^ az ehiökön kivl 7

választmányi tag megválasztása vált szükségessé ; majd elterjeszti

a választmány által jelöltek névjegyzékét

A szavazóla23ok kiosztása után ehiök a szavazatok összeszám-

lálására felkéri a titkárt és Kadocsa Gyula urat és a választás ide-

jére a közgylést felfüggeszti.

Elnök az ülést újból megnyitván, titkár jelenti, hogy összesen

28 szavazólapot adtak be, melyek szerint az 1915. évre megválasz-
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iatott elnökké : Ulbrich Ede (27 szavazat), választmányi tagokká az

1915—17. éveki-e : Cerva Frigyes (28), Cserny Lajos (28), Gürányi

István (28) és Mondok József (20), az 1915--16. évekre : Bíró Lajos

{27), Györffy Jen (26), Schmidt Antal (26).

Az újonnan megválasztott elnök meghajlik az általános óhajnak

és megtisztelésnek, mell^^el az ehiöki székbe került, igyekezni fog

helyes úton haladni, a mihez úgy a tisztikar mmt a társaság minden

egyes tagjának szíves támogatását kéri.

Dr. Kertész Aba megköszönvén az ehiöksége alatt iránta ta-

núsított jóindulatot, a közgylést berekeszti.

36. rendes ülés 1915 febvuáriiis 20-án. — Ulbrich Ede el-

nök a közgylés után tartott ülést megnyitván, Dr. Kertész Aba

.,1914. éxi lepkészeti kirándulásom az Engadinban" czímén megtartja

bejelentett eladását, metyet számos kitn vetített kép bemutatásá-

Tal kísér.

37. rendefi ülés 1913 márczUis 19-én. — Dr. Kertész Kálmán

..A magyarországi Syrphidák" czím eladásában ismerteti a lebeg

legyeket, behatóan foglalkozik azok rendszertanával, életmódjával és

bemutatja a hazánkban elforduló nemek egyes képviselit (lásd je-

len füzetünk els czikkét). — Csíki Ern ismerteti Haber-Kapczy

Lajos bogárgj^üjteménj-ét, melyet a Sárosmegyébe betört oroszok

ell megmentend, a Magyar Xemzeti jMúzeumnak ajándékozott.

uiiniiiinMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

I Kérelem a Magyar JEJntoniologiai
|

I Társaság tagjaihoz ! — Kérjük tisztelt
|

1 tagtársainkat, a kik 191. é^d (esetleg elbbi |

I évekrl is) tagsági díjukkal még hátralékban |

1 vannak, hogy azt társaságunk pénztárosának |

1 czímére (Dr. Kertész Kálmán nemzeti múzeumi |

I igazgató r — Budapest 80.) mielbb beküldeni
|

I szíveskedjenek. |
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„ROVARTANI LAPOK"
XXII. Bánd. Január—Marz 1915. 1—3. Heft.

p. 1. — Dr. K. Kertész: Die Gattung-en der Syrphiden
Ungarns. — Verfasser bespricht die Charaktere dieser Dipteren-

Familie und gibt dann eiiie Bestimmungstabelle der bisher aus Un-
garn bekanut gewordeneii Gattungen. Die Bearbeitung der Arten ist

spateren Publilíationen vorbehalten.

j). 12. — A Ooics : Die zweite Generation von Angerona
pr un ária L. — Verfasser sammelte Ende Augnst 1912 bei Homonna
(Com. Zemplén) auffallend kleine (Va kleinere) Exemplare von An-

gerona prunaría, derén cTcf starker gelb waren, welche als zweite

Generation anziisprechen ist.

p. 14. — JS. BoJior: Höhlenforschen mit Hindernissen.
— Verfasser schildert seine Erlebnisse gelegentlich seines letzten

Besuches am 1. Juli 1913 in der „Nagy Sándor-barlang" genannten

Grotte des Biharer-Komitates, welche nordöstlich von Kisszegyesd

ini Tiszapatak-Thale liegt. Der stark verdeckte Eingang der Höhle

liegt am östliohen Hang ; aus dem Vorraume öffnet sicli ein mehr
gewundener, durch schlanke, an Schachtelhalme erinnernele Tropf-

steinsaulen ausgezeichneter, reehter Gang und ein durch einen Lángs-

spalt im Kalkgebirge entstandener linker, der in einen mit Tropf-

steinbildungen reich verziehrten, mit einem unterirdischen See

geschmückten Saal mündet. In der Grotte lében die Blindsilphiden :

Pholeiion Bírói Csíki und Drhneohis Milióki Csíki, erstere Art nicht

gerade selten, letztere nur ganz sporadisch. Verfasser gelang es

auch ein Exemplar des blinden Pseudoskorjíions : Blothrus brevipes

Friv. zu fangen.

p 19. — Dr. E. Zilahi Kiss: Neuere Dateii zur Hj^me-

nopterenfauna von Ungarn. I. — Verfasser verüffentlicht die

Daten seiner 20-jahrigen Sammetátigkeit. Die Hálfte der aufgezáhlten

Arten ist für die Fauna neu, die übrigen werden von neuen Fund-

órten angeführt. Es werden ausserdem an Ichneumoniden 8 neue

Arten und 1 Varietat, sowie das ? einer sonst schon im ^ Geschlecht

bekannten Art neu beschrieben Die betreffenden lateinischen Diagno-

sen sind im ungarisohen Text einzusehen.

p. 33. — JDr. Z. Szilády : Verzeichniss meiner Insekten-

ansammlungen in Ungarn. IV. Lepidoptera. (I. Teil). — Ver-

fasser zahlt die in versohiedenen Gebieten des Landes gesammelten
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Gross-Schmetterling'e seiner Samnilung nebst ihren Fundorten auf.

Die für die Fauna iieuen Formen sind durch fetten Druck hervor-

gehoben.

Kleine Mitteilungen.

p 43. — E. Csiki: t Anton Korlevic Mittelschullehror in

Agram ist aiii 28. Január des Jahres gestorben. Er studierte die

Insekten, besonders Hymenopteren seines engeren. Vateiiandes,

speziell der Umgebung von Fiume und publizierte auch einig-e Ar-

beiten darüber.

Y-)-
44. — J, Jahlonoicski : E-ntomologische Nachrichten

aus dem Auslande. — Verfasser berichtet über die französisehen

und enghschen KoUegen und ihr treiben seit ausbruch des Krieges,

wie dies aus den Mitteiknigen der amerikanischen „Science" zu

ersehen ist.

p. 45. — E. Csiki: Die Káfersammlung L. Kapczy-
Habers im Ungarischen Xational-Museum. — Der Weltkrieg

hat Ijisher z\\'ei weithvolle Samuikmgen dem Ungarischen Xational-

Museum eingebracht. Herr L. Diószeghy (Borosjenj schenkte seme
Schmetterhngssammhmg, nachdem er im Kriegsdinst steht. und Herr
L. vox ÍLvpczy-Haber (Magyar-Raszlavicza) seine Káfersammking'

dem Museum. Herr Kapczy-Haber steht als Honvédhusaren-Ober-

hentenant ebeiifalls im Kriegsdinst, und wurde sein Schk)ss noch

wáhrend des erstQn Einbruches der Russen gegen Bártfa, geplündert.

Mit Ausnahnie von eiuigen abhanden gekommenen auffallenden

Arten (Dynastes Hercules, Goliathus giganteus etc.) bkeb die Sammlung^

unversert ; diese aber gegen jeden spáteren Einbruch zu sichern

schenkte er sie dem Museum und hoke die Sanmiking Verf. vom
Kriegsschauplatz. von wo Sie durch Zuvorkommenheit der Mihtár-

behörden auch glückkch in Budapest anlangte. Die Sammkmg ist an

kostspiekgen Arten und Prunkstiicken sehr reich, speziell aber die

Cetonideu, welche durch 657 Arten in 872 Exemplaren vertreten smd.

p. 46. — Dr. J. Fazsics'iy : Sesia scoliaeformis Bkh. in

Ung^arn. — Verfasser gelaug es diese aus unserer Fauna bisher

uicht l^ekannte Art liei Trencsén zu saraméin.

Vereinsangelégenheiten.

p. 46. — Bericht über die ordentlichen und Aussehuss-Sitzungen,

sowie über die Generalversammlung- der Ungarischen Entomologi-

schen Gesellschaft. In letzterer wurde zum Vorsitzenden für 1915.

Herr E. Ulbricu gewáhlt ; neue Ausschussmitgheder wurden die

Herrn J. Györffy und Dr. A. Schíudt. die übrigen Mitglieder wur-

den wiederffewáhlt.
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Hermán Ottó.

1835—1914.

A magyar tudoniáiiynak nag-y és pótolhatatlan veszteségére

1914. évi deczember hó 27-én hunyta le szemét örökre Hermán Ottó,

magyar hazájának fáradhatatlan munkása. Vele sírba szállt legnép-

szerbb tudósunk, a ki gyön3^ör nyelvezet munkáival hozzá tudott

férni a magyarság szélesebb köreihez, ki népünk figyelmét fel tudta

hívni az állattani és néprajzi tudománja^a.

Els rendszertani munkálatai mellett, melyeket olyan köntös-

Ijen jelentetett meg, hogy a nem szakember is meríthetett bellük

és élvezettel lapozgathatott bennük, nagy gondot fordított arra, hogy
népszer eladásokkal és közlésekkel minnél több érdekldést kelt-

sen, hiszen csak így gondolhatta egy még hiányzó tudományos gárda

megteremtését, kikre majdan a magyar föld alapos kutatása és meg-

ismertetése várt.

ITermax Ottó az elnyomatás éveiben lépett a munka terére, a

iuikor kevés munkásunk volt, a kiknek különben érdemes munkál-

kodása alig ment át az él köztudatba, a természettudománj^ok iránti

érdekldést nem igen tudták felkelteni és így a nagyobb czélok ke-

resztülviteléhez szükséges gárda megteremtése is egyre késett. Her-

mán látta, hogy egyes emberek a legnagj^obb szorgalom mellett sem

végezhetnek el mindent, a polihisztorok idejüket multák, hiszen annyi

kérdés várt megoldásra, melyek mindegyike egész embert kivánt.

A kiegyezés után is úgyszólván mindenki a hagyományos jogi

tanulmányokat végezte és csak nagyon kevesen léptek más tudomá-

nyos pályára. Ezekre kellett tehát a figyelmet felhívni. Ezért tart

Hermán már az els idben Kolozsvárt az Erdélyi Múzeum-Egylet,

majd késbb Budapesten a Természettudományi Társulatban és az

ország több városában az Orvosok és Természetvizsgálók Nagygy-
lésein eladásokat, melyek azután legelterjedtebb .folyóiratainkban

megjelennek. De felkeresi oktató czikkeivel a napilapokat és folyó-

iratokat, st hogy a lapoktól régebben távolálló néphez is férkz-

hessen, annak eg3'-edli olvasmányát, a naptárakat sem "felejti ki.

Rovartani Lapok. XXII. 4-10. (1915. X. 30).
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Népszer eladásai és czikkei els sorban a kéizgazdaságilag fontos

állatokról szóltak, ezzel akarván a szélesebb réteg-ek figyelmét fel-

hívni, hiszen olyan állatokról, fleg rovarokról volt ezekben szó. a

melyek az emberiséget közelebbrl érdekelték, sok kártékony rovar

a gazdát, a birtokost, az anyagiak szempontjálíól érintette. Ily alka-

lommal az állatok életébl vett megfigyelések közbevetett elmondása

mind jobban felköltötte a hallgatóság figyelmét, úgy hogy sorra ke-

rülhetett tisztán tudományos érték kérdésele fejteg'etése is. Czikkei-

nek és munkáinak eredetisége, mélyreható megfigyeléseinek közlése

és emeUett gyönyörséggel élvezhet magyaros irálya számos hívet

és munkást szerzett a magyar tudománynak, de hozzájárult ahhoz

is, hog.}" az általa megkezdett munkát azután számosan folytassák és

így egy-egy tárgykör alapos megismeréséhez vezessenek.

Hermax Ottó 1835 június 2S-án született Breznóbáiyán, a hol

atj'ja kamarai sebész volt. oly vidéken, a hol már gyermekkorában

csodálhatta a természet szépségét, vizsgálhatta annak titkait, a mihez

hozzájárult az is. hogy atyja (Petényi Salamox Jáxos iskolatársa)

szintén barátja volt a madárvilágnak. A gyöiiyör vidéken tett ta-

j^asztalatai mély nyomot hagytak a gyermekben, kit 13 éves korában

az 1848-iki események Miskolczon találnak, a hol tanárai hazafias

érzésben nevelik. A közéjjiskolák elvégezése után PIerman Ottó Bécsbe

került, hogy a megyetemre beiratkozzék, de ekkor nagy csapás éri.

atyja meghalt és így megkezddött reá nézve is a nagy küzdelem,

kenyérkereset után kellett néznie, — a tanulást pedig ezután csak

úgy mellékesen, saját erejébl folytathatta. Itt, e nehéz idben tanulta

meg a törhetetlen akarást és kitartást. A sors ide-oda hányta-vetette,

majd besorozták katonának — akkoriban 12 évre — , a honnan azon-

ban négy évi katonáskodás után váratlanul kiszabadult. Visszatért

Bécsbe és tovább tanul. 1863-ban az orosz erszak ellen fegyverbe

szólított leng\'elek közé siet harczolni. Egy év múlva újra itthon

keres boldogulást, a mikor arról értesült, hogy a kolozsvári Erdélyi

Múzeum konzervátort keres. Her^iax megpáh'ázta ezt az állást és el

is nyerte. Csekély fizetéssel bár, de végre mégis oly állásba jutott, a

meh'ben hivatásának éllietett és a jnúzeum igazgatójában, Brassai

SÁMUEL-ben, oly emberre talál, a ki maradandó hatással van lém'e

kialakulására. ÜERMAx-nak nehéz feladat jutott, a múzeum állattani

g-yüjteményét meg kellett teremteni, de ezt a feladatot fényesen meg
is oldotta, szorgalmasan gyjtötte a szükséges anj-agot, konzerválta,

felállította és feldolgozta azt. Eleinte a rovarokkal foglalkozott, de

nemsokára a madarakat és a pókokat is tanulmánya tárgyává teszi,

emellett pedig a többi állatcsojjortot sem hanyagolja el. Nag}" anya-

jgot hoz össze, mely még ma is gerinczét képezi a kolozsvári mú-
.jzeumi gyjteménynek. 1872-ben megvált az Erdélyi Múzeumtól és



egy ideig a kisküküllmegyoi Szászvesszösöii i3iheii és folytatja ma-
dártani megfigyeléseit, majd Bécsbe készül, de megállapodik Buda-
pesten, a hol a Természettudományi Társvdat inódot nyújtott neki
„Magyarország Pókfannája" czím nagy munkája megírására, mely
munkán f874— 79-ig dolgozott. Közben a Magyar Nemzeti Múzeum-
hoz rsegeddé nevezték ki, két évvel késbb megalapítja ez intézet

szakfolyóiratát, a „Természetrajzi Füzetek"-et, a melyeknek tíz köte-

tét (;i887-ig) szerkeszti. Ivíizben a politikai élet forgatagába kerül,

állásártjl lemond, mert 1879-ben Szeged egyik kerülete képviseljévé
választja. Képviselsége alatt sem foíedlcezik meg igazi hivatásáról,

felkutatja Petényi jegyzeteit, melyeknek a halakra vonatkozó töre-

déke arra serkenti, hogy az ország halas ^•izeit bejárja és megírja

„A magyar halászat könyve" czím kétkötetes munkáját, a magyar
irodalom egyik remekét. Erre az idre esik az a Ijalesete, hogy egy
kistátrai kirándulása alkalmával hülés következtében hallása gyen-
g'ült. st bal fülére teljesen megsiketül.

A nyolczvanas évek elején a madártan új lendületet vett, a mi
Heuman-í is új munlíálkodásra serlventi, így Petényi megkezdett

munkájának foh'tatása, valamint a Budapesten tartandó II. nemzet-

közi ornithologiai kongresszus elkészítése b anyagot szolgáltat.

A Természettudományi Társulat megbízza egy a madarakról szólóm megírásával, azonban mieltt ehhez hozzáfogna, általános tájé-

kozódás végett Norvégiába utazik az ottani madárhegyek tanulmá-

nyozására. Errl az útról „Az északi madárhegyek tájáról" czím
kötetében számol be. A sikerült nemzetközi ornithologiai kongresszus

lezajlása után készítette el Herm.\n Ottó a jSIagyar Ornithologiai

Központ tervezetét, melj'et Csáky Albin gróf, az akkori vallás- és

közoktatásügyi miniszter elfogr.dott és 18í)3-l3an életre is keltette.

Ezt az intézetet, mel,y idközben a fíUdmívelésügyi minisztérium

igazgatása alá került, Hermán fokozatosan mezgazdasági és tudo-

mánj'os szakintézeteink egyik legjobban felszerelt és legjobban m-
köd intézetévé fejleszti.

Hermán Ottó a miiTt már jeleztem, rovartani illetleg arameo-

logiai mködését az erdélyi fauna kutatásával kezdi. Az erdélyi fauna

megismerését czélzó közlései mellett a pókok és az egyenesszárnyú

rovarok szolgáltatnak neki b am-agot alaktani és biológiai ismerte-

tésekhez, majd sorra kerülnek a gazdaságilag fontos kártékonj^ ro-

varok, melyekiTjl számos czikkben oktatja ki az érdekldket. A ma-

gyar tudományosság érdekében pedig számos polémikus czikke látott

napvilágot. Ugyanerre az idre esik háromkötetes pókfaunájának

megjelenése, mely becses rendszertani részén kívül, fleg általános

természet biológiai fejezetei révén még ma is nemcsak a hazai,

hanem Si külföldi irodalomban is els helyen áll. Gondosan meg-íigyelt
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tényeken alapnló elmélkedései még" ma is úgyszólván egyedülállók.

A rovartani irodalom terén számottev még az a munkája is, mely

a Természettudományi Társulat két estélyen tartott eladásának anya-

gát „Az átalakulások világáról" czímen foglalja össze. Ebben a mun-
kájában bevezeti az olvasót a rovarok átalakulásának érdekes világába.

'

Összes mveit eredeti megfigyeléseken alapuló elmélkedései, a

tárgynak mindennem kapcsolatban való megvilágítása jellemzi. Ez
az eredetiség, a tárgynak alapos feldolgozása és e mellett az élvez-

het irálya szerzett nálunk annyi hívet és munkást a természettudo-

mányoknak. A mit iskoláink sehogy sem tudtak elérni, azt elérte

akarásával Hermán Ottó, a ki mindjárt pályája elején ezt tzte ki

egyik feladatául. Az munkái révén szerette meg az utolsó évtize-

dekben nevelkedett ifjúság nagy része a természettudományokat, tle

tanulta meg a természet csodáit figyelni, titkaiba mélyedni és az 5

munkáiból merített ert és lelkesedést, hogy szomorú viszonyaink

mellett is kitartson kedvencz foglalkozása mellett és hazánk termé-

szeti kincsesházának viszonyait kutassa és megismertesse.

Hermán Ottó teste pihenni tért az anyaföldbe, lelkesít, buz-

dító szava örökre elnémult, de szelleme örökké fogja vezetni, lelke-

síteni, nmgyar hazájának jövend fiait, hogy nemzete tudományát

nagyra emeljék. Csíki Ern.

Függelék.

Hermán Ottó rovartani tárgyú raunkáiuak jegyzéke:

1. Notiz über das Konservieren der Spinnen. (Verhandl. zool.-bot,

Gesellsch. Wien ; XV, 1865, p. 490).

2. Beobachtungen über Podura. (1. c. XV, 1865, Sitzungsbericht p.

25-26).

o. Weitere Beobachtungen über Podura. (1. c. XV, 1865, p. 485-490);

4. Adatok Érdél}' pók-faunájához. I. (Az Erdélyi Múzeum-Egylet
Évkönyvei. El, 1864-65, p. 129-131).

5. Kártékonv rovarok. Eladás 1865. nov. 8: (1. o. Hl, 1864—65,

p. 134).

6. A pók és mvészete. (Kolozsvári népnaptár. 1866, p. 146 ; 4
ábrával).

7. Jelentés az erdélyi pókféle állatok megismertetése ügyében. (Ma-

gyar Orvosok és Természetvizsgálók Pozsoiíjd^an tartott XI.

nagygjáilésének munkálatai. 1866, p. 271).

8. Franzenáu József emléke. (Az Erdélyi Múzeum ICgylet ÉvJíönyve.

IV, 1866—67, p. 1— 17.) — Erinnerung an Josef von Fran-

zenáu. (1. c. ií^nalyse des Inhaltes p. I— II).

9. Adatok Erdély pók-faunájához. II. Vizsgálatok a pókok (Araneae)

ivarmködései körül. Liniphia resupina Wider. Agelena
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labyriiithica Scliaeíier. (1. c. IV, 1866-67, p. 38—47, egy
táblával). — Beitraege zur Araneideii Fauna in Siebenbür-
gen. Il-te Abhandlnng

: Untersuchungen über die Sexual-
function der Araneiden. (1. c. Analyse des Inhaltes p. VI—IX).

10. Állattam közlések. II. (1. c. IV, 1866-67, p. 48-53). — Zoolo.
gische Miszellen. Il-te Folge. (1 c. Analvse des Inhaltes

p. XII).

11. Uber das Sexualorgan der Epeira quadrata Walk. (Verh. zool.-

bot. Ges. Wien. XVIII, 1868, p. 923-930)
12. A :Mezség. I. A Hódos- vagy Szarvastó és környéke. Termé-

szetrajzi, jelesen állattani szempontból tárgyalva. (Az Erdélyi
Múzeum-Egjrlet Évk. V, 1868—70, p. 8—30). — Die Mezség.
I. Die Hódos- oder Szarvas-Teiche und derén náchste Um-
gebung in naturhistorischer Beziehung. (1. c. Anatyse des

Inhaltes p. III -VII).

13. Pótlék Erdély pille Faunájához. (1. c. V, 1868—70, p. 31—32).
14. Erdély br és egyenesröpi (Dermaptera et Orthoptera). (1. c.

V, 1868—70, p. 105—112, 1 táblával). — Die Dermapteren
und Orthopteren Siebenbürgens. (1. c. Analyse des Inhaltes

p. XIII-XIV).
15. Beitrage zur Kenntnis der Araehnidenfauna Siebenbürgens.

(Verh. u. Mitth. siebenljürg. Ver. f. Naturw. Hermannstadt.

XXL 1871. p. 23—29).

16. Die Dermapteren und Orthopteren Siebenbürgens. (1. c. XXI,

1871, p. 30-43, mit 1 Tafel).

17. Die Dectieiden der Brunner von Wattenwyllschen Sammlung.

I. Genera. (Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XXIV, 1874, p.

191-210, Taf. III -VI).

18. A magyarországi pókokról eladás 1875 ájDr. 14. (Természet-

tudományi Közlöny. VII, 1875, p. 213).

19. Sáskajárás 1875-ben. (1. c. VII, 1875, p. 405-408).

20. A phjdloxera kérdéshez. (1. c. Vlf, 1875, p. 431-435).

21. A sáskák hangszervérl. (1. c. VII, 1875, p. 483—484).

22. Az élsdiség kérdéséhez. A phylloxera-ügyben. I— II. (1. c. VIII,

1876, p. 14-19 és 97—103).

23. A tölgy phyllpxerája. Balbiani vizsgálatainak ismertetése. (1. c.

VIII, 1876, p. 66-67).

24. A skorpió mérgének hatásáról. (1. c. VIII, 1876, p. 119— 120).

25. A pókról, a szövés-fonásról és szerepérl a természet háztartá-

sában. (1. c. VIII, 1876, p. 177-194, 20 ábrával).

26. A phjdloxera-kérdéshez. (1. c. VIII, 1876, p. 201-205).

27. A koiumbácsi-légyrl. (1. c. VIII, 1876, p. 236—239, 6 ábrával).

28. A rét zenevilágából. (L- c. VIII, 1876, p. 297—313, 10 ábrával),
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29. Egy kártékony rovarról (Anisoplia lata Erichs.) (1. c. \lll. 18 70,

p. 348—351, 6 ábrával).

30. A kártékony rovarok kérdéséhez. (1. c. VIII, 1876, p. 474).

31. Magyarország pókfaunája. I— III. kötet. Budapest, 1876—1879,

43 és 613 1., 10 táblával.

32. A pókok repülése. (Vasárnapi Igság. 1876, p. 2

)

33. Phylioxera-sáska. Válasz az ismert Deininger és Hechtl uraknak.

(Ellenr. 1876, nov. 26, decz. 6.)

34. Phylloxera-ügy. (1. c. 1876, decz. 22)

35. Korcs bogarak. — Boitrag zu den Dift'ormitáten bei Ooleopteren,

(Természetrajzi Füzetek. I, 1877, p. 22—23, 52—53, t. 2, t

6—9).

36. A jjhylloxera ügye, tekintettel a Pancsován végrehajtott irtásokra..

A magyar képviselház pénzügyi bizottságának 1877 inárcz.

15. tartott ülésébl. Budapest, 1878, p. 1—2.

37. Ujabb vizsgálatok a tücsök hangszerve körül. (Természettud,

Közlöny. X, 1878, p. 273-275).

38. Über Thysa pythonissaeformis Kempelen. (Verh. zool.-bot. Ges,

Wien. XXVIII, 1878" (1879), p. 471—472).

39. Acinopus ammophilus. (Természetrajzi Füzetek. 11, 1878, p.

60-61.)

40. A phylloxera ügyében. (Természettud. Közlöny. XI, 1879, p,

449—463).

41. Javaslatok a phjdloxera elterjedése ellen és az általa ellepett

területeken teend szlmvelési kísérletek ügyéiben. (1. c.

XI, 1879, p. 464-467).

42. A pókok körül tett újabb észleletekrl. Eladás 1878. decz. 18,

(1. c. XI, 1879, p. 123).

43. Phylloxera a homokban. (Levélszekrényi üzenet). (1. c. XII, 1880,

p. 477-478).

44. Felirat a Phylloxera-ügyben (Dr. Than Károly, Dr. Wartha

Vincze, Hermán Ottó lemondása). (1. c. XII, 1880. p. 229).

45. A phylloxera Magyarországon. Egy Icis történelem a jö^' hasz-

nára. (1. c. XII, 1880, p. 249-260).

46. Szervezkedjünk, küzdjünk a phylloxera ellen. (1. c. XII, 1880,

p. 329—339).

47. A i)hylloxera. Vészkiáltás a magysir szlk érdekében. Budapest-

1880. 1 rajzzal és 1 táblával.

48. A phylloxera. (Politikai Újdonságok. 50. szám).

49. A pltylloxera ellen való védekezéshez. (Természettud. Kíizlöny.

XII, 1880, p. 400—401).

50. N3^elv és tudomány. (Természetrajzi Füzetek. V, 1881, p. 3—11).

— Sprache und Wissenschaft. Herrn Dr. -J. Krieolibaumpr,
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Custos am Miiseimi zu München, empfohleu. (1. c. p. 57—67).

51. Trochiliuni apiforme. Egy hermafrodita. (1. o. V, 1881, p. 194

—

196, t. 5, f. 1—2). — Trochilinm apiforme, ein Hermaphrodit.

(1. c, p. 275—277).

52. Az átalakulások világáról. (Népszer Terniészettud. Elad, gyjt
IV. kötet, 26. füzet, Budapest, 1881, p. 1—104, 68 ábrával).

53. Turtrix pilleriana és Khynchites betiileti. (Természettud. Köz-
löny. Xir, 1881, p. 318).

54. Hymenoptera nova xel miniis eognita in collectione ]\Iusaei Na-
tionalis Hungarici a Doctore J. Kriechbaunier Macenti

descripta. (Természetrajzi Füzetek. VI, 1882, p 197).

55. VAne wunderliche Publikation. (Antwort an Herrn Dr. Spe,yer).

(Entom. Naehrichteu. IX, 1883, p. 197—199).

56. Tömösváry Ödcín. 1852— 1884. (Hovartani Lapok. II, 1885, p. 1—14).
— BiogTaphic du Dr. Edm. Tömösváry. (1. c. Revue p. I—II).

57. A pókok (Citigradae, Lycosidae) száláról. (Természettud. Köz-
-löny. Xxi, 1888, p.' 443).

58. Az éjszaki madárhegyek tájékáról. Budapest, 1893.

59. Nécse}^ István festett pillangói. (Természettud. Közlöny. XXVII,

1895, p. 329).

60. A tavaszi ökörnyálról. (1. e. XXX, 1898, p. 389).

61. A hortobágyi sáskajárás l^iologiai taiuilságai. (1. c. XLII, 1910,

p. 305-313).

62. Aladárvédelem és rovarirtás. I— 11. (Köztelek. 1910, p. 235,,

1350-1351).

Adatok Nagysalló és vidékének

bogárfaunájához.
Irta : Dudich Endre.

Az alábbiakban azokat a Carabidákat, Cerambycidákat, Chry-

somehdákat és Scarabaeidákat sorolom fel, melyek Nagysalló (Bars

m.) vidékérl meghatározva gyüjtemén,yeml3en vannak. Ezzel azon-

ban nincs kimerítve az itt talált fajok száma, mert még sok nincs

meghatározva, másrészt az idén gyjtött an^^agot a Iratonasághoz

való bevonulásom miatt nem dolgozhattam fel.

A felsoi^olást az 1906. évi európai katalógus szerint végzem.

A meghatározásokat részben Bokor Elemiír, Csíki Iírnü és MmóK
Ottó uraknak köszönöm.

Nagysalló a vele összeépített Kissalló és Kölvény községekkel

együtt a Garam völgyében fekszik. Gyjtésem mind a három község-

határára kiterjedt. Ez a terület teljesen sík és néhány vizenys hely
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kivételével mvelés alatt áll. Három patak szeli át és három kevert

erd (tölgy, cser, gyertyán) van rajta, melyekben az aljnövényzet a

legeltetés miatt szegényes.

Felsorolok összesen 239 nevet és pedig : G6 Carabidát, 52 Ce-

rambyeidát, 78 Chrysomelidát és 43 Scarabaeidát.

Carabidae: Calosoma inquisitor L., sycophanta L. — Carabas
coriaoeus L., violaceus L., convexus F., üllrichi Germ., Scheidleri v.

Helleri Gtanglb., soabrinscnlus Ol. — Leistus ferrngineus T.. — No-
tiophilus palustris Düft. — Dyschirius aeneus Dej. — Asaphidion

ílavipes L. — Bembidion lampros Hbst., v. properans Steph., varium
Ol., decorum Panz., quadriguttatum F., obtusnm Serv., Innulatum

FouRCR. — Trechus quadristriatus Schr. — Patrobiis excavatus

Payk. — Chlaenius vestitus Payk. — Ophonus aznreus F., pubes-

cens MüLL. — Harpalus aeneus F., v. limbopunctatus Fuss, distin-

guendus Duft., smaragdinus Duft., picipennis Duft. — Acupalpus
suturalis Dej. — Diachromus germanus L. — Zabrus tenebrioides

Ctoeze, blapoides Crbutz. — Amara nitida Sturm., aenea Deg., fami-

liáris Duft., anthobia Villa, lucida Duft. — Stomis pumicatus Panz.

— Abax ater Vill. — Pterostichus maoer í\Iarsh., cupreus L., ab.

affinis Stíjrm., oblongopunctatus F., angustatus Duft., niger Schall.,

vulgáris L., anthracinus III , cylindricus Hbst., melas Cimdutz. —
Laemostenus punctatus Dej. — Calathus fuscipes Goeze, melanoce-

phalus L. — Dolichus halensis Schall. — S3'nuchus nivalis Panz.

— Agonum assimile Payk., viridicupreum v. austriíicum F., dorsale

Payk. — Metabletus obscuroguttatus Duft, pallipes Dej. — Dromins
qnadrimaculatus L., nigriventris Thoms. — Demetrias atricapillus L.

— Drypta dentata Rossi. — Brachynus crepitans L., explodens Duft.

Cerambycidae : Prionus coriarius L. — Aegosoma scabrioorne

Scop. — Rhagiuni sycophanta Schrk. — Stenochorus meridianus ab.

cantharinus Hbst. — Acmaeops coliaris L., v. nigricollis Muls. —
Le]3tura rufi^jes Schall., sexguttata F., ab. exclamationis F., livida

F., cerambyciformis Schrk., maoulata Poda, melanura L.,- bifaseiata

MüLL , nigra L. — Alosterna tabacioolor Deg. •— Grammoptera ruíi-

cornis F. — Nec^^dalis major L — Caenoptera umbellatarum Schricb.

— Callimus augulatus Schrk. — Cerambyx cerdo L., ir'copolii Füsbl.

:— Phymatodes testaceus ab. variábilis L., alni L. — Pyrrhidium

sanguineum L. — Hylotrupes bajulus L. — Aromia moschata L. —
Purpuricenus Kaehleri L. — Plagionotus detritus L., arcuatus D.,

floralis Páll. — Clytus arietis L. — Clytanthus varius F. Mull.,

íiguratus Scop., speeiosus Schnehx — Anaglyptus mysticus L. —
Dorcadion aethiops Scop., fulvum Scop.. Scopolii Hbst., pedestre

PoDA. — Morimus funereus í^lui.s. — Lamia textor L. — Liopus

nebulosus L. — Exocentrus ads})ersus Mir.s. — Haploenemia eur-



69

i-iilioiiides L. — Agapaiithia aspliodeli Lati:. — Saperda carcharias
I.. — Tetrops praeusta L. — Phytoocica virgala Charp., rnfimaiia
ScHR., ephippium F., coemlescens Scop.

Chrysomelidae : Doiiacia bicolora Zschach. — Plateumaris
afíinis KuxzE. — Orsodacne liiieola Paxz., ab. coeriüescens Dtft. —
Zeug'ophora ílavicollis ]SIarsh. — Lema cj^anella L., melanopus L. —
Labidostomis cyanicornis Gerii. — Lachnaea sexpunctata Scop. —
Clytra laeviuscula Ratzeb. — Gyiiaiidrophthabna cyanea F., aurita

L., xaiithaspis Germ. — Chryptocephaliis bipmictatiis L., biguttatiis

>cop., anreolus Suffr
,
sericeus L . eristia Duf., nitidulas F., niti-

diis L., Moraei L
,

büineatus L. ab. armeniacns Fald
, ocellatus

Drap., labiatus L., pusillus F. — Paclwbracliis tessellatus Ol. —
Gastroidea polygoiii L. — Entomoscelis adónidis Páll. — Chryso-
mela goettiiigensis L., stapbylea L., marginalis Duft., marginata L.,

quadrigeinina Suffr. ab. indigeiia Ws., fastuosa Scop., variáns ab.

prat -nsis Ws. — Phytodecta rufipes Deg., fornicatus Brüggm. —
Phyllodecta A-itellinae L. — Prasociu^is phellandrii L., junci BrahSl
— Pliaedon armoraciae L. —- Plagiodera versicolor Laich. — Mela-
soma eollaris L., populi L., tremiae F. — Agelastica alni L. —
I.nperus circumfusus Marsh., xantbopus Schrank. — Galerucella

lineola F. — Galeriica tanaceti T.. — Podagrica malvae III., fusci-

euniis L. — Crepidodera transvorsa Marsh., ferrugiuea Scop. —
Epithrix pubescens Koch. — Chalcoides aurea Geoffr., aurata

]sIarsh., aurata ab. pulchella Steph., Plutus Latr., lamina Bedel, ab.

saphirina AVs. — Chaetocnema aridula Gyll. — Haltica quercetoruni

FouijR.. palustris Ws. — Phyllotreta vittula Redtb , nemorum L.,

atra F.. eruciferae Goeze. — Aphthona C3'parissiae Koch. — Longi-

tarsiis pratensis Panz., exoletas L. — Dibolia rugulosa Redtb. —
Cassida viridis L., sanguinolenta Mull., rnbiginosa Mltll., vibex L.,

nebulosa L., nobilis L.

Scardbaeidae : Rlij'ssemus asper F. — Pleuro2)horLis caesus

Paxz. — Oxyomus silvestris Scop. — Aphodius subterraneus L.,

foetens F., fimetarius L., nitidulus F., variáns Duftsch., plagiatus L.,

merdarius F., melanostictus Sch.m., inquinatus Hbst., ab. nubilus

Paxz., prodromus Brahm , v. semipellitns Solsky, punctatosalcats

Strm., ab. obscurelkis Schilsky. — Geotrupes mutator Marsh., ster-

eorarius L., stercorosus Scrl — Lethrus apterus Lax.m. — Gymno-

l^leuriis ]SIopsus Páll. — Oniticellus fivus Goeze. — Unthoj)liagus

taurus Schreb., ovatus L , vitalus F., coenobita Hbst.. austriacHS

Paxz. — Caccobius Sehreberi L. — Copris lunaris L. — Rbizotro-

gus aequinoctialis Hbst. — Amphimallus solstitialis L. — Melolonthci

inelolontha L. — Anisoplia austriaea Hbst. — Oryetes nasieornis L.



— A^algus hemipteras L. — Trichius fasciatus L. — Tropinota hirta

PoDA. — Cetonia aurata L., ab. purpurata Heer, ab. tnnicata Iíeitt.

— Potosia cuprea F., hungarica Hbst.

Lepkészeti jegyzetek.

Irta : Diószegiiy László.

Honi lepkészeink köréljeu általános a panasz az elmúlt 1913-iki

nyárra. Bizony, ez a sarlós szép barna menyecske (a nyár s,\'m1ió-

luma) ezúttal igen-igen sokat sírt. De az, a ki egy-egy ders ])illan-

tását felhasználta, bizonj^ nem járt rosszul.

Kétségkivül a rovarvilág s evvel kapcsolatosan igen tisztolt

rovarászaink nagyon megsinjdették az örökös zi\'atart. égi háiiorút

s a sajna csöppet sem ritka felhszakadást.

Sokaknak az egész tavasszal eli'e tervezgetett nyári Jdráudu-

lása „esett a vízbe", mások jjedig édes álmodozásuk színhelyén az

állandó es miatt nem gyüjthetvén, bizonj- üggyel-l)ajjal tiultak csalc

hazakerülni.

Miután lepkékrl lévén szó, a Khopaloeerák világában lehetett

leginkább megállajjítani sok faj meggyérülését, st (?gyik-másik ki-

maradását, de ha csak egy órára is kisütött a nap, a felázott erdei

utak sarában a Pieridák. X\'mphalidák. Satyridák olykor százszámra

oltották szomjukat, éhségüket. Ilyenkor egynémely helyt a L,A'caeni-

dák, például a L. Árion Páll. és Balon Bgst. nagy mennyiségben

kerestek föl egyes tócsákat, illetve annalc széleit.

A Heterocerák aránylag elég nagy száml:)an jelentolc nll.'^ egy-

egy estlen estén, ha meleg volt s a ki az augusztus, szepti'mber és

október hónapokat „átcsalétkezte". bizou}^ nem járt rosszul.

A csalétek kora tavasztól augusztus elejéig nem sokat, st
egyik-másik estén semmit sem eredményezett. Azonban augusztustól

november elejéig eléggé kielégít volt, otykor valóban gazdag.

A „csalétkezés-' különböz módjait próbálgattam s mondhatom,

hogy a leg'eredményeseblíuek a ]í:()vetkez módszerrel — tídán újat

mondok — mutatkozott

:

Erdszéleken, széles, fás, bokros utakon, st egyes egyedülálló

fák lehajló ágainak könnj^en hozzáférhet leveleit felül bekenve, ha-

sonlíthatlanul nagyobb eredménj^t érünk el, mintha azok törzseit

kentük volna be.

Ha a csalétek eléggé méztartalmú, úgy a felszáradás is rend-

kívül lassan történik, míg a fák kérge elég hamar 1)eszí\-ja azt. < »lyan

helyt pld., a hol az erdei tisztás egy völgybe szalad, 4—0 mét-Tiiyi

szélességre szkül, ily hosszú csalétkes madzaggal igyeki'zzünk



71

1--P 2 méter magasság'ban két szemben lev ágat összekötni, itt

bármily kedveztlen idjárás daczára sem marad el az eredmény-.

Magára a madzagra, ha leveles ágakat kötünk össze, igen ritkán

repül, illetve száll a lepke, azonban a madzagok végén, tehát a levelek

között olykor igen sok állatot találunk.

Ezen hosszú madzagra azért van szükség, mert így aligha sza-

badul egy is az átvonulok közül, de a közepére nem száll, hanem,,

mint említem, a végére.

Legtöbb eredménnyel kecsegtet a tölgyfa fényes levele, itt neiii

igen szívódik be a nedv, a csalétek s a ki ezt és a fáradságot nem
sajnálja,- meg lesz elégedve a sikerrel. Persze, minél töblj fán végzi

ezt a mveletet, annál több kilátása lehet az eredményre.

Ilyenkor nem szabad szkölködni a kis és nagyobb öl üve-

gekben s így ajánlom kizárólag a chloroformot hasznáhii, mert a

leg'gyorsaljban öl és azonnal tzhetjük az állatokat s ha már nem
elég ers az ölképessége, egy magunkkal vitt chloroformmal telt

üvegbl azonnal pótolhatjuk, illetve fokozhatjuk az ölképességét.

Már harmadik éve tapasztalom, hogy egynémely fát tömegesen

keresnek fel a Noctuák, különösen pedig az Agrotisok, Mamestrák,.

Hadénak és Caradrinak. Ezen nemek egyes képviseli különösen

egynémel,y szilvafát tüntetnek ki meleg vonzalmukkal míg- egy-két

hársfa alsóbb levelein különösen a Leucaniák tartják nászukat olykor

ruigyobb számban is.

1913 májusában szkebb gyüjthetyemben a nagyszámú bodza-

bokroic között csak kett akadt, melynek levelein az említett nemeken
kívül még Hydrillákat, Telesillákat, Toxocampákat, Geometrákat stb,

gyjtöttem. Ezen két bokor négy este meglep eredményt nyjtott,,

— az ötödik este, l^ár trhet idjárás volt. a fenti állatok végképp

kimaradtak.

Tapasztaltam azt is, hogy ha hvös, ess volt az este, úgy a

íisztás(jk szélén álló nagy, sr lomljú fák alatt füvek és virágok

szárain sok pihen lepke húzódik meg. Az ok abban rejlik, hogy a

lomlj megvédi a fák alatti növényzetet a kisebb estl, harmattól,.

Elsrangú gyjtést eredményhez egy hatalmas zápor, vagy égi-

háború, ha megelzleg meleg volt az est. Ez természetes is, mert a

vihar megmozgat minden fát, bokrot, füvet, virágot s ezek természe-

tesen nem nyújthatnak védelmet a felzavart állatoknak, nyugtalanul

ide-oda röpkcidve, tömeg^esen rontanak egy jól megvilágított fehér

falnak s ha a szélesen kiugró házfedél védelmet nyújt a gj^ijtnek

az es ellen s ha a vihar tartós, egész reggelig szórakozhatunk

különböz nagy és apró lepke összefogásával. Ilyenkor nem egy

nappali lepkét láttam a megvilágított falra rontani.

Forró, nyári napokon, midn egy-egy jobb területen ezer, meg"



•ezer lepke röpköd ide s tova s lehetleg minél több nappali és éjjeli

lepkét szeretnénk hazavinni frissen, hogy otthon a szükségeseket

kényelmesen kiválogatva azonnal, vagy egy-két nají múlva feszít-

hessük a nélkül, hogy nedves homokiba keUene tennünk, a következ
eljárást ajáulom lepkésztársaim becses figyelmébe : A jólzáró gyüjt-
dobozmikat, a zacskókat (Düten'i is a fedél bels részén kibéleljük

itatóspapÜTal V2— 1 cm. vastagságban s mieltt elmdulnánk, ezen

sokréteg papirost átitatjuk karbolos vízzel.

Ha pedig kiszáradna a nap hevétl, pótolhatják a vizet, ha
forrás, vagy patak közelében vagyunk. így az állatok nem száradnak

meg s a mi a legfontosabb, hibátlanul vihetjük haza.

Ezen egyszer berendezés meg'becsülhetetlen szolgálatokat tesz.

tessék megpróbálni I

Magyarországi rovargyjtésem jegyzéke.

Közli : De. Szilády Zolt.áx

IV. Lepidoptera.

II.

Pl/ralidae.

Achroia rjrisella F. Xagyenyed YI.

Apliomia sociella L. Xagyenyed VI.

Galkria mellonella L. Xagyenyed VI.

'Cramdus inquinaiellus ScmFF. X'agyenyed VII—IX. — contamindlus

Hb. Xagyenyed VI. A'III—IX. — irisiellus F. Xéma VIII.

27, Xagyenyed VIII—IX. — luteellus ScmFF. Xagyenyed
V. Vll-Vlil; Havasgyógy VIII : Vízakna VIII f Törd a

V. — perUllus Scop. Xagyenyed VI—VIII; Retyezát VII.

— saxonellus Zk. X'agj'cnyed VI—VII : Hargita VHI. ÍJ.

— myellus Hb. Ret\^ezát VIII. 12 (800 m.) : Tusnád VII.

— clirysonuchdlas Scop. X'agyenyed IV—V. — liorlaellus

Hb. Xagyenyed Ví—VII: Igenpataka VI. — cídmeUus L.

X'agyenyed VIII ; Hargita VIII : Radnai havasok VII. 21)

(1400 m.), Vll. 29 (1500 m. i
— cralerellus Scop. Xagy-

enyed VI. — dumetellus Hb. Igenpataka VI. — jjvatellus

L. Igenpataka VH ; Radnai havasok VI. 29 (1500 m. 1

—
pascuellus L. X'agyenyed VIII. — pallidellus Dup. Vízakna

VI. 30.

Flaiytts aljíinellus Hb. X'agyenyed VIII. — cernsellus Sckiff. Xagy-
enyed VI : Torda V.

JEmatheudes xnmcldia Yii. X^agyenved VIIT.



Homoeosoma binaeuella Hb. Nagyenyed VI ; Havcasgyógy VIII ; Torda
V. — sinmlla F. Nag-yenyed V—VII ; Torda V.

Flodia inlerpunclella Hb. Nagyenyed IX.

EpJieslia eluíella Hb. Nag3^eu3'-ed V, VII ; Torda V.

Pempelia subornatella Dup. Nagj^enyed VI.

Xyciegreiis achatineUa Hb. Nag3''enyed VI.

Epischnia prodi'ODiella Hí. Nagyenyed VI ; Torda V.

Selagia argyrella S. Nagyenyed IX.

Salebria semirubella Scop. var. sanguinella Hb. Nagyenyed VII. 5. —
ohdnclella F. Nagyenyed VI.

Trachonilis crislella Hb. Nagyenyed V—VII.

Rliodopliaea rosella Scop. Nagj^enjí-ed VIII. — suavella Zk. Néma VIIL
15; Zengg VII.

Mielois tetricella F. Nagyenyed IV—V.

Endotricha flammealis Schiff. Nagyenyed VII.. 20.

Aglossa pingiánalis L. Nagyenyed V, VII.

Hypsopygia coslalis F. Nagyenyed VI.

Pyralis farhialis L. Néma VIII. 2; Nagyenyed IX.

Herculia rubidalis Schiff. Nagyenyed VII. — glaucinalis L, Nagy-
enyed VI.

Cledeobia avguslalis Schiff. Nagyenj-'ed VII.

Nymplnda vymplmeata L. Nagyenj^ed V,

Cataelysta leinnala L. Nagyenyed VIII.

Eurrhypara urticata L. Nagyenj^ed V— VII ; Retyezát VII. 15 (500 m.)

Scoparia ambigualis Tr. Retyezát VII. 19 (1100 m.) — Zelleri Wk.
Néma VII. 30 ; Nagyenyed IX. — iruncicolella Stt. Nagy-

enyed IX. — freqiientella Stt. Torda V.

Evergesíis frnmentalis L. Nagyenyed VI. — exiimalis Scop. Nagy-

enyed V, VIII ; Abrudbánya VIII. — aenealis Schiff.

Nagyenyed V.

XomopMla noctuella Schiff Nagyenyed IX.

Phlyctaenodes verticalis L. Nagyenyed VII. 3.

Diasemia lüerata Scop. Nagyenyed VII^VIII : Torda V.

Titanio pollinalis Schiff, Nagyenyed V.

Pionea pandalis Hb. Nagyenyed VIII. — riibiginalis Hb. Néma VIL

30 ; Nagyenyed VI, VIII ; Torda IV—V ; Debreczen VIIL

Sylepta ruralis Scop. Nagj^'enyed IX. 1.

Pyrausia fiüvalis Hb. Nagyenyed VII. 16. — fuscalis Schiff. Nagy-

enyed V—VI. — sambucalis Schiff. Nagyenyed V. —
nubilalis Hb. Nagyenyed VII, IX ; Vízakna VI. — alpinalis

Schiff. Retyezát VII. 25 (2150 m.) — caespitalis Schiff..

Nagyenyed IV, VII—VIII. — var. intermedialis Dup. Nagy-

enyed IV, VIII ; Topánfalva VIIL — sanguinális L. Nagy-



enyed I\'. — porijhyrulis Schiff. — Xagyenyecl. — var.

ostrinalis Hb. Xagyenyed VI—VIII ; Fc4sö-0rbó V. —
cingidata L. Xagyenyed VI. — aJhofasciaia Tr. Torda IV.

Heltothela airalis Hb. X'^ag^^enyed A'III. 11.

Pterophoridae.

•<Jxy2jtilus jj'losellae Z. Xagyenyed V; Torda A'.

Flatyptilia oclirodactíjla Hb. Retj^ezát VII. 19 (1100 m.) — rltododactyJa

F. Retyezát VII. 21 (1000 m.)

Aludta peniadaciyla L. Xagyenyed VII~A'III.

Fteropliorus monodarfyjiis I.. X^agyenyed IV. VIII. — dislinclus HS.

Torda V.

Orneodidae.

^Jnieodes liexadaclyla L. Nagyenyed II. XI
;
Torda IV.

Tortricidae.

Acalla variegana Schiff. Xagyenyed VI. — sponsnna F. Xagyenyed V.

Cajnia reticidana Hb. Torda V.

Cacoecia podana Scop. Xagyenyed VI. — rosuna L. Crkveniee VI. —
strigana Hb. X'agyenyed VIII. — ab. siraminemnt HS.

X'agyenyed VI.

Pandemis ribeana Hb. X'agyenyed VI ; Turda A'.

Tortrix Loeflingiana L. ab. eclypana Hb. Xagyenyed VI. — v'diumiana

F. Xagj^enyed VIII. 10

'Cnepltasia argentana Cl. Retyezát VIII. 7. — Waidbomiana L. Xagy-

enyed V. VII. 8. — var. cdlicolana HS. X'agyenyed V. —
incertuna Tr. Torda V.

Coii.chylis posierana Z. Xagyenyed V—IX ; Torda V. — hybrideUa Hb.

Xagj^enyed V. — aleella Schze. Torda V. — Heydeniana

HS. Xagyenyed Ylll. — zejjliyrana Tr. Xagyenyed V. 10.

JEíixanihis fidvana F. Xagyenyed VI. 27. —• angustana Hb. Xagyenyed

VIII. — zoegana L. Xag^'enyed VI—VIII. — straminea

H\v. Torda V. — liamana L. Xagyenyed \l—VIII : Torda V.

•Carposina scirrliosella HS. Xagyenyed VII.

-C)leireHtes variegana He. Xagj^enyed VI. — pruniana Hb. Xagyenyed
V : Torda V. — oblongana Hx. Xagyenyed VI. IX. —
striana Schiff. Fels-Orbó V ; Torda V. — rivulana Scop.

Torda \. — uriicana Hb. Xagyenyed VI. — lacunana Dup.

Retyezát XllL 7.

JSieganopUjcha fradifasciana H\v. Torda TV. — crudana L. Retyezát

VII. 20 (1100 m.)

Badra lanceolana Hb. X^agyeuyed V; Torda V. — fiirfurana Hw.

Xagvenyed V. VII.



Semasl'.c conierminana HS. Nagyenyed VIII,

Notocdia Uddmanniana L. Nagyenyed VII. 3. — incurnatana íTb.

Nag'yenyed V.

Epihlana cana Hw. Nagyenyed VIII. — hepnlicana Tii. Nagyenyed
VIII. 4. — iriinmciana Y. Nag'yenyed V ; Torda V. —
Pflugianu Thv. Nagyenyed VII. — BrunnicMana Froel.
Torda V. — foenella L. Nag-yenyed VII. 20.

Grapholftha ServUliuna Dup. Torda V. — composüella F. Torda V. —
aurana F. Nagyernyed VII.

Pammc '/aUicoIana Z. Nagyenyed III. — var. amygdulana Dup. Nagy-
enyed A'I. — Bhediella Cl. Torda IV.

Tineíuc'jra oceUana F. Nagyenyed VIII.

Carpoóipsa pomoneUa L. Nagyenyed A"I

—

VIII.

Ancylis hiarcuana Steph. Torda V. — Miiterpacheriana Schiff. Nagy-
enyed IV. — selenana Gn. Nagyenyed VII. — siaüana

Hb. Torda IV. — lundana F. Nagyen3'ed IX. — comptana

. Froel. Torda 1\ .
— derasana Hb. Torda IV.

DícJiroraiiipha peiiverella L. Torda V.

Yponoineutidae.

Ypovoiiirtila plumhellus Schiff. Nagyem^ed VII. — malinellus Z. Nagy-

enyed VI—VII.

ArgyrealJda mendica FIw. Torda V.

Plutellidae.

Fluiella Diaculipenms Cl'rt. Nagyenyed VI—VII.

Cerostoma persi^ella F. Nagyenyed VI. — aspersella L. Nagyem^ed VII.

Gelechiidae.

Flatyedia vilella Z.. Torda V.

Bryotropha terella Hb. Nagyenyed VIII. — decrepidella HS. Torda V.

Gelechid. pinguinella Tr. Nag3^enyed VII. — Moritzella Hb. Torda IV.

Braclimia iriannidella HS. Nagyenyed XII.

Ypsolophns fasciellus Hb. Fels-Orbó V.

Oegoconia quadripuncia Hw. Nagyenyed A'II ; Havasgyógy VIII.

Pleurola pyropella Schiff. Nagyenyed V ; Torda V.

Topeutis barbeUa F. Nagyenyed V—VI.

Chimabache fagella F. N^agyenyed IV.

Psecadia bijmnclella F. Nagyenyed V.

Depressaria zephijrella Hb. Nagyenyed V; Torda V. — propinquella

Tr. Nagyenyed VII, IX. — Alstroemeriana Cl. Nagyenyed

VIII ; Torda V. _ depressella Hb. — Nagyenyed V—VIII
;

Torda V. — veneficiella Z. Nagyenyed V.



Borkhausenía unilella Hb. Xagyeiiycd VIII. — Schaefferella L. Xagv-
eiiyed YI.

Elachistidae.

Scythris chenopodidla Hb. Torda V.

Blastoílacna Hellerella Dup. Torda V.

Stagmaiophora serratella Tr. Xa.oyenyed V.

Pancalia LeuwenJioekella L. Torda IV.

Coleophora Fabriciella Vill. Xagyenyed V—VIII. — anatipennella Hb.-

Xa.CTyeuyed VI. — sermíulella HS. Xagyenyed VIII. —
squcdorella Z. Xagyenyed VIII. — clypeiferdla HoF:sí.y^Rgv-

enyed VIII.

Gracilariidae.

Gracilaria nlcMmiella Scop. Fels-Orbó V.

Ornix guiiea íI^v. Xagyenyed V; Torda V.

Lyonetiidae.

Buccahiirix fraaguldla Goeze. Torda V.

Tineidae.

Eüplocamas anthraciualis .Scur. Ig-enpataka VII.

Scanlia holelella F. Havasgyóg'}^ VIII.

Monopis monarliella Hb. Xag"yenyed V.

Tricliopjhaga iapeizella L. X'agyem'ed VI.

Tinea granella L. Xagyenyed. — doacella Hw. Xagyenyed V. — ;.' -

sdla Z. X'agyenyed V—VIII ; Torda Y. — fnscipn-n':tdl(t

Hw. Torda V ; Xagj'enj^ed VIII.

Xcmophora Sivammerdamella L Xagyem^ed V ;
( )láh-Lapád IV.

Adela croesella Scop. Xagyenyed V.

Újabb adatok Magyarország Hymenoptera-
faunájához.

Irta : De. Zilahi Kiss Exdee.

n.

Braconidae.

Vipio insectator Kok.: Hadad, Boksánbánya. — Y. similator Kc'K. r

Tövis, Ferenczfalva. — F. ahdelkader Schmdk. : Boksán-
bánya. — V. intermedhis Szépl. : Hadad. Boksánbánya. —
F. rimiilosus Thoms. : Hadad. Boksánbánya. Ferenczfalva.

— T'. interpellaior Kok. : Ferenczfalva.



Ghjjjlomorjiha (Psemlovipio) foriiiklahilis Marsh. : Boksánbánya. —
G. eleclor Kok. : Boksánhánya.

Alamjcoltis barcinonensis Marsh. : Fels-Ilosva. — A. signalus Szépl. :

Ispánmez. — A. sulphuratus Marsh.: Ferenczfalva.
Codiodes flliformis Ratz.: Bethlen. — C. abdominalis Zett. : Középfalva.
Iph'umlaj- maclator Kluo var. pictus K\v. : Fels-Tlosva. — I. bellator

Kok. : Bethlen. — T. flavafor Xees : Yárkudn. — /. nigrntor

Zett : Fcls-Ilosva.

Bracon obcisor Xs. : Boksánljánya — B. erytJirosticius Marsh. : Bok-
sánl)ánya. — B. scabriusmilus D. T. : Boksánbánya. —
B. mixtus SzKPL.

: Ispánmez. — B. xystns MARsn.: Simon-
tornya. — B. famigahis Szépl : Boksánbánya. — B. longi-

rciitris Szépl. : Zeng-g-. -- B. fumatiis Szépl. : Bethlen. —
B. Indahius Szépl. : Koronrl fSzilág-y m.). — B. carbonarms

Szépl. : Simontornj^a.

Hecabohts hungaricus Szépl. : Simontornya.

Pamboltis Pillichi n. sp.

Capite nigro, longitudine latiore, minutissime punctato et dis-

porse albo-piloso, postice rotnndato. Clypeo emarginato, impressione

nifa ; mandibnlis rufis, palpis nigris. Antennis 25—26 articulatis,

obscure rnfo-brunneis, fere nigris, long'itndine eorporis. Thorace

nigTO, minutissime jDnnctato et disperse albo-piloso. Lobo medio

mcsothoracis antice lato, postice acuminato Tegula rufo-ílava.

Alis pilis parvis peiiucidis tectis. stignate nigro, cellula radiali a])i-

('em alariim attingente, cellulis cubitalibus duabus, nervnlo pone vé-

nám basalem posito. Metathorace snlcato, sulco postice attenuato. Abdo-
mine dongató, convexo, rubro, medio nigrieante, subtilissime pmie-

tato et albo-piloso, sutura inter segmenta 2. et 3. bene visibili ; seg-

mento primo haud i-ugoso, costis dnabnspercurrentibus instructo. Coxis

nigris, jDodibus flavis. Terebra corpore V4 longiore. Long. o"5 nmi.

Hungária occid. : Simontornya (1911. V. 25, Píllioh).

A fej fekete, szélesebb mint hosszú, nagyon finoman pontozott

és szétszórtan fehér szrökkel fedett, hátul kerekített. A fejpaizs

kimetszett, bemélyedése és a fels állkapcsok vörösek, a tapogatók

feketék. A csápok 25—26 ízek, sötét vöröses-barnák, majdnem

feketék, olyan hosszúak mint a test. A tor fekete, nagyon finoman

pontozott és szétszórtan álló fehér szrökkel fedett. A középtor kíi-

zéps karéja elül széles, hátul hegyesed. A szárnypikkely vöröses-

sárga. A szárnyak apró átlátszó szrökkel fedettek, a szárnyjegy

fekete, a sugársejt eléri a szárny csúcsát, sugársejt kett van, az

ereszték kissé az alapér mögött van. Az utótoron hátul hegyesed-
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barázda van. A potroli liusszúkás, dombitrú, víiriis, a középen feke-

tésen befnttatott, nagyon finoman pontozott és fehér szrökkel fedett,

a 2. és 3. potrohszelvéi\y közötti barázda elég jól látható. Az elsti

potroliszelvény nem ránczos, két egész hosszában lefutó bordával.

A csípk feketék, a lábak sárgák. A tojóos egy negyeddel liosszabb

mint a test. Hossza 3'5 mm.
Elfordul Simontorn^^a körnj^ékén, ahol 1911. évi május hó 2ö-éi\

fedezte fel Pujjch Ferencz, akinek tiszteletére az új fajt ehieveztem.

Dorydes longicaudis Gm. : Simontornya.

Eliyssalus indagator íIal : Simontornya.

Pelecystoma luteum Ns. : Alsó-Ilosva.

Bogas rugulosus Xees : Simontornya. R. dissedor Nees : Hadad. —
B. nigratiis Nees : Bethlen. — B. incertus Kok. : Simon-

tornya.

Clielonns alboannulatus Széi'l. : Várkiidu. — Ch. nitens Reinh. : Szeér,

Nagyenyed. — Ch. decorus Marsh. : Szilágycseh, Hadad,

Apanagyfalu. — GU. carbonator Marsh.: Arpásló, Boksán-

háiiyd.. — Ch. himgaricus Szépl. : Hadad. — Ch. catnlns

Marsh. : Bethlen, Magasmart, Fels-llosva. — Ch. secutor

Marsh. : Bethlen, Ispánmez.

Chalcididae.

Decaioma higultaia S\v. : Hadad. — D. rariegafa Westw. : Hadad.

Chrysididae.

Eüaiii.pus violaceus Scop. : Boksánbánya. '

-

Holopyga símilis Mocs. : Boksánbánjax. — H. cuprata Dath-b. : Betlilen.

Hedydirum longicolle Ab. : Nagyilonda, Boksánbánya.

Chrysogona puniila Klg. var. atrata nov. var.

A typo differt : corpore minre, totó nigro.

Hungária orient. : Peér (Szilágy m.)

A törzsfajtól kisebb teste és teljesen fekete színe (ibolyás-kék

tünetnek nyoma nélkül) által tér el.

Elfordul Szilágy-megyében, Peér vidékén.

Chrysis uniformis Dhlb. : Boksánbánj^a. — Chr. Jiyhrida Lep. : Duna-

örs. — Ch)-. mediocris Dhlb. : Boksánbánya. — Chr.

Grohnanni Dhlb. : Versecz. — Chr. angidala Dhlb. : Ha-

dad, Lele. — Chr, calimorpha Mocs. : Nagyilonda. — Chr.

fasdata ()l. : Szilág3''cseh. — Chr. Ostniae Thoms. : Bok-

sánbánya. — Chr. marginafa Mocs. : Boksánbánya.



Ilefevogynidae.

Ihdüla distincta Lep. : Zeugg. — 21. differens Lep. Tátrafürcd.

Myrniosa ephipiman Y.. Rossi : Versecz (4 (/).

TipJiia minuta Ydp.l. ab. unicuhitalis nov. ab.

A tvpo differt : cellulis cubitatibn.s in nnani coufluentibus. iier-

vulo traiisverso cnbitali deficieiite.

Hungária oríent. et merid. : Fels-Dosva. Bethlen, Xagy-
Ilonda. BoksánbánY.a (3 c"; 1 9 ).

A törzsfajtól abban különböziJí, liügy a két kíinyoksejtje egybe-

üh'adt. az elválasztó-ér liiám-zik.

Termlielvei : Fels-Ilosva, Betlilen. Xa^vilonda. Boksánbánva
(3:-. 15).

Sapyga quinqiiepunctata F. ab. quadriciibitalis nov. ab.

A typo differt : cellula culjitalis externa divisa. nenio intpr

cellulis cubitalibus et discoidalibus loeato cellulis cubitalibus su-

jierante.

Hungária merid. : Boksánbánya (Merkl).

A törzsfajtól abban különbözik, hogy küls könyöksejtje ketté-

osztott és a könyöksejteket a discoidahs sejtektl elválasztó ér a

ívönyöksejteken is túlterjed.

Két példányát ennek az új fajeltérésnek ^.Ierkl Ede gyjtötte

Boksánbányán.

Fomiiilidae.

Aporus bicolor Spi>'. : Boksánbánya. — A. dubiiis Lixd. : Boksán-

báuya.

Plamceps castor Kohl : Szaloneza, Boksánbánya.

FompUus albonotatus Wesm. : Szarvas, Boksánbánya. — P. tropiciis

L. : Bethlen. — P. nanus Schck. : Szilágypeér, Boksán-

bán^-a. — F. concinmis Dhlb. : Hadad, Boksánbánya. —
P. sabidicola Thoms. : Ferenczfalva. — P. lencopterus

Dhlb. : Boksánbánya. — P. unguicularis Thoms. : Bok-

sánbám-a. — P. retiisus Costa : Fels-Ilosva. — P. pecti-

nipes Vaxdrl. : Boksánbánya. — P. iripiuidaius Vaxdel. :

Szeér. Bethlen. — P. Wesmaelí Thoms. : Ax3anag}'falu. —
— P. fumipennls Zett. : Boksánbánya. — P. canipestris

Wesm. : Boksánbánya.

Salius coriaceus Dhlb. : Boksánbánya. — S. minutus Va^drl. : Xagy-

ilonda. — S. triviális Vandrl. : Hadad.

Agenia hifasciaía Dhlb. : Simontornya.
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Sphecidae.

Dahlbomia aíra F. : VárkucUi.

Fison atrum Spin. : Orehovica.

Nitela Spinolae Latr. : Kecskemét, Várkudii.

Solierella pi^onoides Sauxd. : Szaloncza (Fekete CtyOzü).

Tachysphex psammobius Kohl : Bethlen, Nag^ilonda.

Astata Cosíae Pice. : Boksánbáiwa.

Mimesa DaUhomi Wesm. : Fels-Ilosva, Boksánbáiwa, Versecz. — M.

bicolor Wesm. : Bethlen, Toroczkó.

Pempliredon liictuosus Shuck. : Boksánbán3^a. — P. leiMfer Shuck. :

Hadad.

Passaloecus insignis Shuck. : Dunaürs. — P. horealis Dhlb. : Nyír-

mez. — P. coniger Shuck. : Bethlen, Ferenczfalva.

Stigmus 2)endulus Vanderl. : Hadad, Várkudu, Orsova.

Spüomena troglodytes Vanderl. : Simontornya, Pecsétszeg', Hadad.

Diodontiis luperus Shuck. : Simontornya, Bethlen, Nagyilonda. — D.

trisiis Vandrl. : Hadad, Bethlen, Boksánbánya.

Sceliphron femoraüim F. : Boksánbánya, Ferenczfalva.

Sphex fiavipennis F. : Csepel.

Cerceris Yunerea Costa : Hadad. — C. hupresticida Duf. : Hadad. —
G. qiiadrimaciúata Duf. : Simontornya — C. straiiotes

Schlett. : Boksánbánya, Versecz. — C. hracteata Eversm. :

Hadad,

Oxyhelus quatuordecimnoiaius Jur. : Debreczen. Bethlen, Xagyilotída,

Fels-Ilosva, Boksánbánya. — 0. mucronatus F. : Boksán-

bánya. — 0. sericatus Cterst. : Csepel, Boksánbánya. —
0. latidens Gerst. : Simontornya. — 0. niorosiis Chrvr. :

Simontornya.

Xysson spinosus Först. : Hadad, Bethlen, Ferenczfalva. — K. inter-

ruptus F. : Bethlen, Nagyenyed. — N. trimaculaius Rossi

:

Bethlen. — N. maculalus F. : Boksánbánya. — K. dimi-

diatus Jur..: Debreczen.

Gorytes punctatas KmscB. : A-'ersecz. — G. affinis Spin. : Zilah. —
G. licincius Rossi : Boksánbánya. — G. laticincius Shuck. :

Boksánbánya. — G. fallax Hexdl. : Boksánbánya.

Crahro harbipes Dhlb. : Ferenczfalva. — C. anxius Wesm. : Nagy-

ilonda. — G. acanthophoriis Kohl : Bethlen. — G. núcro-

sticlus H.-S. : Hadad. — G. mendionalis Costa : Hadad. —
C. alatus Panz. : Ferenczfalva. — 0. Wesmaeli Lind : Sza-

loncza. — G. bimacidaUis TjInd. : Szent-Lrincz. — G. ni-

grinus Ksm'. : Simontornya. — C. capitosus Shuck. : Simon-

tornya. — C. denticriis U.S. : Simontornya. -- C cinxins

Dhlb. : Senjsko Bilo. — C. larvatus AVesm. : Boksánbánya.



81

Vespidae.

Ochjner'.'.s murarius L. : Fels-Ilosva, Ünkö, Pareng-havas, Szaloii-

cza. — 0. nitidulator Sauss. : Bethlen. Felsö-Ilosva, Bok-
sáiibáuya. — 0. hifasciatus L. : Boksánbám'a. — O.pictipes
Thoms. : Boksáiibám-a, Versecz, — 0. gazella Panz. : Szi-

lágypeér. — 0. clypealis Thoms. : Simontornya. — 0.

clavipennis Thoms. : Simontornya. — 0. Herrichi Sauss. :

Boksánbánya. — 0. grapliicics Sauss. : Igenpataka, Bor-
lova. — 0. Rossii Lep. : Boksánbánya.

WiyncJiium ociilatum F. : Zengg.

Apidae.

Bomhus Sii.hlerraiieus L. var. borenlis Schmied. : Czibles. — B. laesus

MoR. var. Mocsáryi Krchb. : Hortobágy. — B. pyrenaens

Per. : Czibles-havas.

Podaíir':j.i gamilus Rossi : Bethlen. Peér. — P. horealis ]SIor. : Bethlen.

Fels-Ilosva. — P. reiusns L. var. meridionalis Per. :

Ácsi erd.

E'icera zrmeniae.a ]\Ior. : Debreczen. — E. lyncea Mocs. : Peér. — E.

Dufouri Pék. : Boksánbánya. — E. acutangula Islon. :

Nagyenyed. — E. dalmaiica Lep. : Hortobágy. — E. simi-

Us Lep. : Hadad. Boksánbánya. — E. euctiemida Dours. :

Hadad, Lele. — E. liispana Lep. var. nigripes Klug. :

Debreczen.

Ceraiina cyanea K. var. nigrolahiaia Friese : Várkudu. — C. laevifrons

MoR. : Boksánbánya. — C. Loeici Gerst. : Mag^'arország

sok helyérl ismerem. A fannakatalogusban C. callosa F.

synonymájaként szerepel, én (inálló fajnak tartom. —
C. nigroaenea Gerst. : Hadad.

Easypod'i Panzeri Spin. : Simontornya.

Ardhie/iu ihoracim F. var. assimilis Raü. : Senjsko Bilo. — A. nitida

Frcr. var. vitrea Smith : Bndapest, Debreczen, Tasnád. —
A. LicMensteini Schmied. : Nagyenyed, Xagj^oklos. — A.

Umaadaia K. : Boksánbáiwa. — A. apicata Sm. : Hadad.

— A. fulvago Christ. : Hadad, Bethlen, Boksánbánya. —
Á. symphyti Schmied. : Hadad, Nag\'szeben, Boksánbánya.

— A. lathyri Alfk. : Hadad. Drenkova, Boksánbánya. —
A. rufula Schmied. : Boksánbánya — A. iniiis Schmied. :

Boksánbánya. — J-. lielvola L.: A. variáns K. -tói elválasz-

tandó önálló faj. — A. lapponica Zett. : Nagyenyed. —
.4. fitcata Sm. : Szaloncza. — A. liystrix Schmied. : Szép-

lak (Szolnok-Doboka vm.). — A. bucephala Steph. : K-
farka. BoksánV)ánva. — A. iennis -Mor. : Boksánbánya. —
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A. spinigera K. : Hoksáiiljánya. — A. yrossa Füiesk :

Tladad. — A. ferox Öm. : Zilah. — A. flavipes Panz. var.

continua K. : Bethlen, Kékes, Czibles-havas, Felsö-Ilosva;

var. cinet-ascenft Ev. : Nagyszeben, Versecz. — A. lucens

Imh. : Hadad, Boksánbánya. — A. dorsaia K. : Hadad,

Peér, Bikácza, Bethlen, Fels-Ilosva, Nagyszeben, Szász-

város, Boksánljánj^a, Ferenczfalva. — A. Afzeliella K.

:

elválasztandó az A. convexiuscula K.-tól, mert önálló faj.

— A. veniricosd Dours. : íFadad. — A. nigriceps K. : Rad-

nai havasok, Bolísánliánya. — A. fúlva Öchknk. : Vízakna.

— A. uycUiemera L\ui. : Hadad, Plitvice. — A Pandellci

Saund. : Hadad, Vízakna, Szászváros, Ferenczfalva. —
A. lahiata Schck : Ferenczfalva — .4. similis Sm. : Ha-

dad, Bikácza, I^ele. — A. jfettoselini Per. : Bethlen, Bok-

sánbánya. — A. separanda Schníied. : Kékes, Boksán-

bánya. — A. cordiaJis Islon. : Boksánl)ánya. — A. jncei-

cornis DouKS. : Szarvas. — A. clypeata Brullé : A'ízakna.

— A setosa At.fk. : Hadad, Boksánbánya. — A. variicor-

nis Per. : Peér, Hadad.

Anthrena cziblesana n. sp.

cT. Nig'ra, supra nigro-pílosa, tantmn fronté pilis iKnmiüís

grisescentíbus vestíta, thorace antice et postíce gríseo, medío nígro-

pubescente, abdomíne coeruleo, seg'mentis primo et secundo jjílís albis,

medio fasciam transversam formantibiis, vestitis. Mandiljidis norma-

libus, haud elong-atis ; articulo secundo fnniculi antennarum artículo

tertio aequilongo. Area metanoti cordiformi laevi, víx rngulosa. Ala-

rum pars externa paulo infumata. Abdomíne lateribus laevibus et

g'labris, medio dense et mínutissime puncta'o.

A. fumipenni Schmied. similis, sed artículo secundo funiculi

antennarum articio tertio aequilong-o, capite nígTO-piloso et calca-

ribus totó brunneis (in A. fumipenni apíce rubris) distincta.

Hung-aria oríeiit. : Mons Czíbles, ubi in altítudine 1200 m..

die 8. Vni. 1908 exemplum uniciun detexi.

cT. Fekete, felül fekete szrökkel fedett, csak a homlokon felül

néhán^^ szürke szrrel behintve, a tor elül és hátul szürke, a középen

fekete szrökkel fedett, a potroh kék, az els és második szelvény

közepén harántszalag" alakjában fehér szrökkel fedett. A fels áll-

kapcsok rendesek, nem megnyúltak ; a csáj^ostor második és harma-

dik íze egyenl hosszú. Az utótor szívforma tere sima, alig ránczolt.

A szárnyak küls fele kissé füstös. A potrohszelvények széle teljesen

sima és csupasz, közepe srn és finoman pontozott.



Az .-1. fiimipennis ScHMiED.-hez liasouló, de a csápostor második
és harmadik íze egyenl hosszú, a fej szcjrözete fekete és a sarkantyúk
jarnásak, míg az A. fiimipennis nek csak a hegye vöröses.

Elfordul a Czibles-havason, a hol ennek az új fajnak egyet-

len példáu.yát 1908. évi augusztus hó 8-án gyjtöttem mintegy 120(J

m. magasságban.

HalictHS quadrisignatus Schck. ; Bethlen. — H. fulvicornis K. :

Hadad, Bethlen, Czibles-havas. — H. bnccalis Per. :

Boksánbánj'a. — H. convexiusculns Schk. : Hadad, Víz-

akna, Nagyszeben, Boksánbáuya. Ferenczfalva. — H.
mandihularis ]MoR. : Vízakna. — H. Jaticeps Schk. :

Xagyszebeu, Boksánbánya. — H. dypearis Schk. : Xagy-
enyed, Versecz. — H. laevis Kl. : . Bethlen. Alsó-Ilosva,

A'izalaia, Nagyenyed, Kadnai liavasok. Ferenczfaha. —
H. i>unciicollis íiloR. : Budapest, Vízakna. — H. tnincati-

collis MoR. : Hadad. — H. semijmnctaüis Schk. : Hadad.

Apanagyfalu, Fels-Ilosva, Versecz. — H. lucidus Scmc.

1 ladad. — H. minutissimus K. : Simontornya. — H. exilis

ScHCK. : Simontornya. — H. rufitarsis Zktt. : Debreczen,

Czibles-havas. — H. granulosus Aefk. : Szées. Szilágy-

sámson. — H hrevicornis Schk.: Bethlen. — H. dxibi-

tabilis Saund. : A'izaJaia. — H. gracilis MoR. : Vízakna.

— H. Jlarqneti Mor. : Boksánbánya. — H. porcus^loR. i

Símr>ntorn3'a. — ? H. intermedius Schk. : Simontornya.

— H. semüecius AIor. : Bethlen, Versecz, Zengg. — H.

Ilammi Sauxd. : Hadad. Bethlen. — H. vestitus Lep. :

Simontornj^a, Zengg. — H. sexstrigatiis Schk. : HadatL

Eriad'-s Handlirsclii Schlett. : Simontornya, Hadad. — E. venircüis

Schlett. : Boksánl)ánya. — E. ruhicoUis Pkh. : Hadad.

Boksánbánj'a.

(Jsniia pilicornis Sm. : Boksánbánya. — 0. fuciformis Latr. : Boksán-

bánj-a. — 0. davivenírís Thoms. : Xagjilonda. — 0. laevi-

frons ]SIok. : Hadad, Lele. — 0. Leaiana K. : Csepel. —
0. Iheringi Ducke : Boksánbánya. Fiume. Zengg.

Osmia pannonica n. sp.

f. Laete A-iridis. aljdniuine sul.'tiis fusco-nigTo. Antennis

brevíl)us, fusco-nigris, subtus laevíbus, haud tulierculatis. Clypeo

subtus violaceo-aeneo, supra viridi. Capíte postíce truucato, super-

íicie dense et fortíter ])unctato, antiee dense, postíce remote gríseo-

pubescente. Pronoto et scutello subtílíter denseque i^unctatis. Scutello

postíce rotundato, lateríbus haiul denticulatis. Area cordiformi metanoti
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paiilo impressa. obscura et longitrorsuni in-egulariter ragalosa.

metaiioto ceteriim tamen obscuro, sed haud punctato, nee riigLosu.

Al)doniine subtilissime piuictatO; subglabro, lateribus segmento-

niiu fascia griseo-pubesceiite obtectis. Segmento sexto postice truii-

cato. haud emarghiato. segmento septimo basi seniicirculariter impresso.

— impressione fusca, sordide flavo-ciiicta. — apice paulo emargiiiatu.

Sternito quiiito seaiieirculariter curvato. lateribus pilis griseis ter-to.

Pediljus fusco-iiigTis. albo-pilosis, tarsis flavis. Long. 7 mm.
Hungária oceid. : Simontornya (1891. YIT. 18. Pili.ich).

rf. Elénk zöld, a potroli alul Ijarnás-fekete. A csclpok rövidek,

barnás-feketék, alul simák, nem dudorkások. A fejpaizs alul iljolyás-

bronzszín, felül zöld. A fej hátul lemetszett, felülete srn és er-
sen 2)ontozott. elül srn, hátul gyéren szüi'ke szröklvel fedett. Az
eltör és a paizs finoman és srn pontozott : a pai'^s hátul keroki-

tett. oldalt fogacskák nélküli. Az utótor szívforma tere kissé benyo-

mott, homáh'os és hosszirányban szabálytalanul ránezolt. különljen

homályos és sem nem ^íontozott. sem ránezolt. A potroh nagyon
fuiomau pontozott, majdnem csupasz, a szelvények oldalai szürke

szrökkel csilí alakjában fedettek. A hatodik szelvény hátul lemet-

szett, kimetszés uélküh, a hetedik szelvény tö\'e félköralakúau be-

mélyedt, a bemélyedés barna, környéke szennyes sárga, csúcsán

kissé kimetszett. Az ötödik haslemez félköralakban hajlott., oldalai

szürke szrökkel fedettek. A lábak barnás-feketék, fehér szrösek,

a lábfej sárga. Hossza 7 mm.
Elfordul Simontorm'án, Tolna vármegyében, a hol pEr.r.icu

Fkiíexcz gyjtötte 1891 juhus 18-án.

Megachile nigriveairis Schk. : Kékes. — J/. lígniscca K. : Igeu])ataka.

Fugád, Úuk.
Prosopis annulata L. : Hadad. Bethlen, Fels-Ilosva, Pápa. — P.

cervicornis Costa : Hadad. Szeér. Boksánbán\'a. — P.

bisinuata Först. : Debreczen, Hadad, Bethlen. Fols-

Ilosva. Vizakna. — P. Duckei Alfk. : Hadad. Szécs. —
P. genalis Thoms. : Hadad. — P. gibba Sauxd. : Hadad. —
P. gracilicornis MoR. : Hadad. — P. tnericUonalis Först. :

Hadad. — P. pratensis Geoffr. : Hadad, Bethlen, Fels-
Ilosva, Yisakna. Boksánbánya. — P. pnnctaía Brullé :

Hadad, Bethlen. — P. styriaca FOrst. : Hadad. Fels-

Ilosva, Boksánbánya — P. KaJwü Först. : Criroknta. Apa-

nag-yfalu. — P. borealis Xyl. : Fels-Ilosva — P. brevi-

cornis Xyl. var. imperialis Först. : Boksánbánya. — P.

leptocepJiala ^loR. : Debreczen, Bethlen. A'izakna. — P.

niralis Mor. : Fels-Ilosva.
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SpJiecorí-ss- affinis Hag. : Hadad. - S. rufescens Hag. : Hadad. — S.

imndiceps Thoms. : Bethl(?n. — S. variegatus Hag. : Beth-
len. — S. dimidiatus Hag. : Bethlen, Boksánbánya. —
S. crassus Hag. : Boksánhánva.

EpeolViS JuUianii Pér. : Remete.

Epeoloidtís coecuiiens F. : Hadad, Ig-enpataka.

Xomad-i venia Schmieü. : Nagyenyed. — N. glmicopis Pér. : Hadad.
— N. cUscrepans ScnMiED. : Nagyszeben. — N. S2)eciosís-

yima Schmied. : Simontorn^^a. — N. calimorplta Schmifd. :

Szaloncza. — N. hirtipes Pér. : Boksánbánya. — N.
Sclnniedekneclüi Mocs. : Debreezen, Boksánbánya. — N.
(Ura ScmnED. : Nagyszeben. — iV. Braunsiana ScHMníD.:

Hadad, Kékes, Boksánljánya. — N. bifida Thoms. : Ziiah,

Boksánbánya. — N. albogiiliata H. S. var. Hoppneri
Alfk. : Hadad, Kfarka, Boksánbánj^a. — N. argentata
H. S. : Hadad. — N. hispinosa Mocs.: Hadad, Bethlen.

—

X Kolúi Schmied. : Bethlen, Hadad, Apanagyfalu, Bok-
sánbánya. — N. fuscicornis Nyl. : Hadad, Nag^^-Ilonda. —
— X rngithorax Pér. : Debreezen, Szilágykorond, Beth-

len. — N. siinilis MoR : Nagy-Honda, Boksánbám^a. —
X. diluta Pér. : Hadad, Bethlen. — N. imperialls Schmied. :

Deln'eezen (Hortobág'y). — K. guttata Schenk : Boksán-

bánya.

Xomada hanatica n. sp.

rj. Antennarum scapo supra nigro, infra albo, fiinieuli articu-

hs quatuor primis supra nigris, infra rníis ; articnlo secnndo arti-

eulo tertio dimidio breviore. Clypeo, niandibulis et labro albis, capite

inter antennás carinato, genis antice et postice dihite flavis, capite

ceternm nigro, ruguloso-punctato et griseo-piloso. Thorace rnguloso-

punctat(j. Collo vitta angusta, tuberculis hnmeralibus et sqnamulis

albis, niacula pronoti et maculis diiabis scutelli flavis. Ábdomine

obscure fiisco, segmento primo triente ultimo macula álba ornato,

margine postico brunneo ; segmento secnndo fascia angusta álba,

medio interrupta notato, segmento tertio maciilis lateralibus triangulari-

bus, iníus acutiuseuhs, segmento sexto sordide albo. segmento ultimo

sordide aurantiaco. Segmentis dense punctatis, apice laevibus. Fe-

moribus antice ílavo-brunneis, postice nigro-maculatis, tibiis posticis

nigris, basi et apice f]avo-1)runneis. Alis ijellucidis, stigmate et venis

Ilavis. Long 7 mm.
Hungária merid. : Boksánbánva (Merki., 1910).

0"". A csápnyél alul fehér, felül fekete, a csápostor els négy
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íze í'elül fekete, alul vörös, a másiulik íz íelakkora mint a hanuadik

íz. A fejpaizs, a rágok és az ajak fehér, a fej a csápok küzíitt <jr-

m(3s, fekete, ránczolva-pontozott és szürke szrökkel fedett. A tor

ráiiczolva-pontozott. A nyakon kesken_y sáv. a válkUidorok és a

szárnypikkelyek fehérek, egy folt az eltörn és két folt a paizson

sárgák. A potroh sötétbarna, az els szelvény hátsó harmadában

fehér folttal, hátsó szegélye barna, a második szeh'ény keskeny fehér

csíkja a közéjben megszakított, a harmadik oldalán befelé elhegye-

sed háromszög foltok vannak, a hatodik szelvény szennyes-fehér,

az utolsó szemwes sárga. A szelvénj-ek srn pontozottak. hátsó

szegélyük sima. A czombok elül sárgás-barnák, hátul fekete-foltosak,

a hátsó lábszár fekete, ti'ive és vége sárgás-barna. A szárnyak át-

látszók, a szárnyjeg}^ és az erek sárgák. Hossza 7 nun.

Elfordul Boksánbányán, a IidI Merkl Ejje gyüjtíitte ]'.)]ii-ljen.-

Biasies írnncatus Nyl. : Hadad.

Dioxys r'nida JuR. : Bethlen.

Coelioxjjs auroUmbata FöPvST. var. algirensis Fkiese : Boksánbáu,\'a. —
G. rufescens Lep. var. hebescens Xyl. : Bolvsánliánya.

Az Odontosia Sieversi Mén.

Magyarországon.
Irta : Dk. Pazsic/ky JenO.

A ., Rovartani Lapok- múlt évi XXI. kíitetének 58. lH])ján tett

Ígéretemhez képest röviden beszámolok fentebb nevezett lepkém te-

nyésztésének eredményérl s mellékelem nevelt példányaim fényké-

pét is, leírásként pár szót szólva róla.

Bármily gonddal neveltem is tavaly az új nemzedélo't. csak

25 bábot, ezekbl pedig csak 14 imágót ka^ítam, köztük !J -"-et és

5 9-t; mel3^ek iitülsój,a azo]d)an már csak koros volt. Elöszíir o -j

jelent meg, majd 1 ?, kési )b pedig cT-ek és $-ek vegyesen. A pár-

zás a bábházikóban inent ^égbe, a copula kíirülbelül délig tartott s

érdekes, hogy 4 $ mellett íisszesen 7 copulát figyeltem meg. a mi-

bl kíivetkezik, hogy a késbb kikelt :"-ek a 2 -eket ismételt copu-

lára kényszerítették. A peterakás csak i)ár naj) múlva tiirtént. kisebb-

nagyobb csoportokban, nyírfaágoii. a k'is hernyók pedig Kaposvárott,

hová öcsém vitte volt a peték egy részét, a 17-ik napon, nálam pedig

csak a •24-iken keltek ki, de miudlciH helyen pontosan a nyíf els
apró leveleinek megjelenésé\"cl, akár csak a tavalyi éviién. El)bl

láthatólag tehát a kis lierjiyók l-;i]':('l(''séiiek termiinisa nem naiM)kl)an,,



Inuieni egy bizonyos nielegineiniyiségbeii van megszabva, a mely
mennyiség t. i. a nyírfa rüg'yeibl apró levélkéket fakaszthat. P^s (_'z

igen jól van így, mert a természet csakis így gondoskodhatik az

egyébként oly kényes faj fentartásáról ! A kis hernyóklíól 32— 40

nap alatt lettek bábozódni induló nagy hernyók, öcsémnél 40, nálam

27 példány s így jövre már meg'valósíthatom tervemet, hogy néhány

c"-et és $-t kibocsátva az itteni nyíresbe, biztosíthatom ezen érde-

kes lepke itteni elterjedését, illetve további fenmaradását.

A mi most már az Odontosia Sieversi Méx. ^"-jét illeti, az vala-

mivel kisebb a O-nél, rajza mondhatni egyez a 0-ével, mégis azzal

az cltéréss.?], hog-v mig a $-nél a küls harántsáv a mellsn sze-

gélybl Idindiva ívalakban közeledik a bels szegélyen a bels sáv-

hoz, addig' a o'-nél a küls harántsáv fels felében szögletesen meg-

törik s így fut a bels sáv felé. Eltérés még', hogy a sittét közép-

mez éppen a fenti törés következtében szélesebb a ? középmeze-

jénél s a küls harántsávból kiinduló nyilfoltok is nagyobbak-

ersebbek, mint a $-nél. A cf színezése úgy a fels, mint az alsó

szárnyon általában ellentétesebb, sötétebb, jóval több benne a barna

szín és viszont kevesebb az ibolyás-szürke. Eltér végül a csá]) szer-

kezete is, a mennyil)en az nem szálas, hanem lemezes csáp.



A medve-pillék új fajváltozata.

lí- a : De. Pazsiczky Jeni>.

Spilosoma urticae Esp. ab. Alexandri Paz^iczkv, nov. ab.

Differt a typo alis omnibus supra et infra sine aliquot piinetis

ioto albis.

A türzsfajtól abban tér el, liogy fels és alsó szárnya felül és

-alnl egyaránt minden pontozás és rajz nélküli, tiszta fehér.

Egy 9 példányát 1911 május 30-án gyjtöttem Trencsénben.

de van ebbl az eddig le nem -írt fajváltozatból több ]iéldány a bécsi

udvari múzeum gyjteményében is.

A lepkét öcsém és buzgó le2:)késztársam : Paz.-^iczkv S.áxdoi;

liszteletére neveztem el.

xVlagyarország Buprestidái.

Irta : Csíki Ern.

YI.i

19. nem: Agrilus Cartis.

(Anambis C. (i. Thoms.)

A test alakja többnyire hosszúra nyúlt, hátul keskenyed vagy

hegyesed. A fej függlegesen álló, a homlok és a fejtet ritkábban

lapos vag}' domborodó, többm-ire barázdás, a csápgödrök nagyok és

majdnem érmtkeznek. az oldalt álló tojásforma szemek nagyok és

Mtul az eltorig terjednek, azt érintik. A csápok aránylag rövidek

és a negyedik íztl kezdve fogazottak. háromszögek, a csúcson el-

helyezett pórusokkal. Az eltör háta szélesebb mint hosszú, oldalai

löbbé-kevésbé íveltek vag}^ egyenesek, ketts szegélyvonallal, felül a

hátsó szögletek mellett többé-kevésbé ersen kifejldött élecskével.

a középen hosszanti barázdával, vag}' bemélyedésekkel és többnyire

oldalt is bemélyedt, töve kétoldalt a szárnyfedk szögletesen vagy

ívesen elreálló közepének felvételére öblös. A paizsocska nagy.

felületét kiemelked harántborda ketté osztja, ez a borda csak kevés

fajnál hiánj'zik. A szárnyfedk els harmadukban többnyire kissé

Tíeskenvebbek. úsv hos'v a mell és az els két szelvénv es'v részét

1 Az elz közlemények a Rovartani T.apok köv.'tkez kötet- iben je-

lentek me^ : 1. XVL 190n, p. 161—134. — 2. XVJI, 1910, p. 17—22. —
^. XVII, 1911, p. IGl— 171. — 4. XIX, 1912, p. 135—137. — J. XX, 1913.

i). 156—159.
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nem takarják be. A inellt iwulváiiya szélesen kerekített ; a mell-

g-üdröt oldalt a mellközép és hátul a mellvég határolja, a melllíözép-

oldalnyulvánj^a rövid, oldalt elenyész vagy nem látható. A középs
csípk az elüls csípkkel egyformán egymáshoz közel állanak, a
hátsó csípk befelé és kifelé kiszélesedettek. A lábak karcsúak,

hosszúkás lábfejjel, a hátsó lábfej els íze olyan hosszú vagy hosz-

szabb mint a következ három íz együttvéve, az ízek kiszélesedet-

tek, talpuk nemezes, a karmok kettéosztottak vagy tövükön fogacs-

kások.

Ennek a nemnek mintegy ezer faja ismeretes, melyek közül

faunánkban 30 fordul el ; a fajok legnagyobb része a trópusok

lakója.

Az idetartozó fajok egy része mint veszedelmes erdkárosító

ismeretes. A lárvák rágásukkal fiatal fák teljes, nagyobb fák koro-

nájának vagy ágainak elpusztulását okozzák. A lárvák teljes két esz-

tendt töltenek el ebben az állapotban a míg bábbá alakulnak.

A bogár a harmadik esztend nyarán hagyja el bölcsjét.

Magyarországon az eddigi megfigyelések szerint az Agribis

vi)-idis L. okozott nagyobb károkat, a mennyiben mint a cseresznye,

kajszinbaraczk és szilvafacsemeték ellenségét figyelhették meg;

egyéb károkat okoztak az Agrilus simiatus Ol. (körte), Agr. angusiu-

lus Illig. (tölgy, bükk) és Agr. salicis Fmv. (kosárfz).

1. A szárnyfed csúcsa rövid és egyenes hegyben végzdik,

melynek szélei tüskések. Sötét olajzöld, kevéssé fénjd, mind-

egyik szárnyfedn három fehér szrfolttal, melyek közül az

els a vállgödörben, a második a középen és a harmadik az

utolsó neg3^edben és közel a varrathoz fekszik. A hasleme-

zek oldala, a mell néhány foltja és a hátsó csípk szintén

fehérszrösek. A fej ránczolva pontozott, a homlokon és fej-

tetn széles és mély barázdával. Az eltör háta harántul

ránczolt, fehér pikkelyszer szrökkel fedett, szélesebb mint

hosszú, oldalai íveltek és hatrafelé kissé ersebben keske-

nyedk, a hátsó szögletekben hajlott éles redcskéveL.

A paizsocskát ersen kiemelked harántlécz kettéosztja.,

A szárnyfedkön hosszanti vonalak nyomai láthatók, felüle-

tük szemcsézett. Hossza 8—10 mm. — Elfordul Közép-

Európában, Franczia- és Olaszországban; nálunk elég ritka

és eddig a következ helyekrl ismerjük : Budapest, Csepel,.

Péczel, Kalocsa, Hajós, Szeged, Nag^^várad, Debreczen,

Nyitra, Joszen, Nagyapóid, Nagycsr, Medgyes, Brassó,

Prázsmár, Szászrégen. Tápnövénye a nyárfa. {biguUatus

Rossi). 1- sexguttatas Brahm-
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— A szárnyfedk csúcsa egyenkint kerekített

:2. A szárnyfedk mindegyikét egy az utolsó negyedben a var-

rat mellett fekv fehér szrfolt díszíti, hasonló foltok díszí-

tik a mell és a potroli oldalát is. Zöld, olajzöld, aranyos-

z()ld, kékes-zöld, kék vag}^ iboh'akék szín.^ A ránczoha-

pontozott fej homloka kissé benj^omott és barázdás, az el-

tör felülete harántul ránczolt és sima Ijemélyedésektl egye-

netlen, oldalai íveltek. A paizsocska a közepe felé kissé Ici-

omelked, hátul mély harántvonallal. A szárnyfedlc kiemel-

ked vállbütyökkel, mellette és a varrat mellett bemélyed-

tek, a csúcson finoman fogacskázottak, felületük szemcsézett.

Hossza 10 — 13 mm. — Elfordul egész Európában, Algir-

Ijan és Kis-Azsiában, nálunk tölgj^esekben nem ritka, {pdii-

nonicus Pillér & Mliterpacher, aenescens Schilskv. coentJes-

cens ScHiLSKYj. 2. biguttatus Fabr.

— A szárnyfedkön nincsenek élesen határolt fehér foltok . .

'S. A paizsúcskán nincsen élesen kiemelked harántlécz vagy

ez nagyon elem^ész, a mögötte lév harántlDarázda finom

vagy teljesen hiányzik. Zöld, kékes-zöld vagy aran^^os-zöld,

a íej és a tor némelykor kék, vagy az utóbbiak zöldek és

a szárnyfedk rézszínek. A fej ránczoltan pontozott, a

homlokbarázda nem mély. Az eltör háta ránczolt, bemélye-

désektl egyenetlen, a beméh^edések közül az oldalszél kö-

zepe melletti a legmélyebb, az oldalak gyengén íveltek, a

hátsó sarkokban lev redcske rövid. A szárnyfedk tíivü-

k")n bemélyedtek, felületük szemcsézett. Hossza 8— í)-5 mm.
— Elfordul Francziaországtól Közép-Európán és Orosz-

országon keresztül Szibériáig ; nálunk ritka : Budapest,

Lakomjjak, Szent-Erzsébet, Brassó. Leginkább mogyorón
található, {aurijjennis Cast. & Gory, co^^yli Ratzb.)

3. siibauratus Gebl.

— A paizsocskán élesen kiemelked harántlécz és mögötte ba-

rázda van ;

4. A test alul egyenletesen és finoman szrös vagy majdnem
csupasz, a mellközép és a potroh oldala krétafehér mohdios

szrözet nélküli .

— A mellt és a mellközéjD oldalait sr fehér szrözet fedi,

^ ScHiLSKY az aranyos-zöld példányokat ab. aenescens, a kékszíneket

pedig ab. coerulescens néven különítette el. A különféle színí'i alakokat más-

más névvel jelölni messze vezetne, azért a már meglévknek sincs létjogo-

iSiütságuk.
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hasonló, de rövid és selyeuiíonyn s/Wik borítják töl)l)iivire

rt test felületét is p^o

5. A szárnyfedk csupaszok vagy leg-fcljeLb nagyon íinoni síi-

tét szríizet fedi azokat, a szrözet felülrl nem látható . f)

— A szárnyfedket rövid selyemfény vagy helyenlcént feliér

szröízet fedi. némelykor a világos szriizet eg'v a varrat

mellett és a csúcs eltt fek\- hosszi'ikás foltra szorítkoziJc 23

•(;. Az eltör hátának hátsó szögletei mellett lév élcalakú red
elenj'ész 7

— Az eltör hátának hátsó szögletei mellett j(')l kilejldíitt ék-

alakú és többnyire hajlott redcske A'an 8

7. Az eltör hátának oldalai íveltek, elre és hátrafelé egyfor-

mán keskenyedk, felülete bemélyedésektl egyenetlen, elég

ersen ránczolt, mély hosszanti középvonallal, a hátsó szög-

letek éles derékszögüek. Zömíik teste egyszín sötét réz-

A'agy bronzszín, a fej ránczoltan ])ontozott, a homlok-

barázda mély, a szemek között azonkívül harántbemélyedés-

sel. A szárnj'fedk pikkelyszeren szemcsézettek, a tövükön

lév bemélyedés nem mély. Alid s(itétel)b érczfén^áí, elül

ersebben, hátnl finomabban pontf^zott, rövid fehér szreik-

kel gyéren fedett. Hossza 6'5—7 mm — Elfordul Kíizép-

Enrópában, Franczia- és Oroszországban ; nálinik ritka

( Nagy-Vázsony , Tátrafüred , Menczul-h egy, (Jrariczabánya)

.

Tápníivénye a farka.sboroszlán {Dapline Mezereum L. ) {cupreus

Redt.) 4. integerrimu'i Iíatzb.

— Az eltör hátának oldalai íveltek, hátrafelé kissé erösebljen

keskenyedk mint elrefelé. Elénk aranyos-rézszín, a szárny-

fedk zöldek vagy kékes-zcildek. A fej srn ránczolva-

pontozott, a fejtet hosszanti barázdája sekély, a homlokot

r('i\-id fehér szrözet fedi. Az eltör háta harántirányban

finoman ránczolt és pontozott, kíizépvonala mentén elül és

hátid sekély, az oldalszegély kíizepe mellett mé\j bemélye-

déssel, mely befelé elnyúlik. A szárnj^fedk srn és fino-

man, de élesen pikketyszeren szemcsézettek. A test alul

érczszín, rövid és vékony fehér szrökkel fedett. Hossza

7—8 mm. — Elfordul Franczia- és Németország déli ré-

szében, Ausztriában és Magyarországon ; nálunk ritka és

csak Koritniczáról ismeretes. 5. atiricollis Kiesw.

8. Az utolsó haslemez a csúcson kereldtett vagy letompított . 9

— Az utolsó haslemez a csúcson kimetszett 10

9. Az áll mélyen kimetszett 10

— Az áll legfeljebb g3^engén öblös 12

10. A bogár egyszín rézvörös H
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— A fej és az eltör háta rézvörös, araiiyos-rézszín ^'í<gy

züldes-rézszín, a szárnyfedk zöld, zöldes-kék vagy kék-

színek, alul feketés-zöld. A fej srn és finoman pontozott,,

rövid fehér szrökkel fedett, a fejtet domború, hosszanti

barázdája sekél3^ Az eltör háta sokkal szélesebb mint

hosszú, felülete egyenetlen, harántul ránczolt és pontozott,,

hosszanti barázdája a közepe eltt megszakított és elül

gödröcskévé kiszélesedett, az oldalak közepe eltt rézsútos

bemétyedéssel, a hátsó szögletekben lev redcsko rövid és

kissé hajlott. A szárnyfedk tövükön bemélyedtek, vállszög-

letük bütykösen kiálló. Alul érczfénjái fekete. Hossza 4-5 —

G

mm. — Elfordul a déli részek kivételével egész Európá-

ban, nálunk nem ritka (Budapest, Hidegkút, Solt-Vadkert,

Szigetszentmiklós, Csepel, Péczel, Isaseg, Peszér, Kalocsa,.

Keczel, Hajós, Mezberény, Szeged, Nagyvárad, Debreczen,

Nag3^vázson3^, Balaton-Ederics, Kszeg, Nagyszeben, Szent-

Erzsébet, KereszténjMiavas, Deliblat és ITerczegovinában

:

Metkovich). Tápnövénye a rezg nyárfa és tölgy, {prulensis

Ratzb., lineáris Payk., Cast. & Cíory, sirigicollis Rey).

8. Moberti CnEVRor..

11. A szárnyfedk csúcsának küls fele kerekített, befelé rézsúto-

san lemetszett és mindenütt ínioman fogacskázott. A fej

íinoman és ránczolva-pontozott, az eltör háta szélesebb

mint hosszú, íinoman pontozott és ránczolt, oldalai íveltek.

A szárnyfedk aránylag hosszúak, négyszer oly hosszúak

mint az eltör háta, szemcsézetten ránczoltak. A test felül

rézvörös, a szánwfedk rézbarnák, ahü zöldes érczfényO.

Hossza 10 mm. — Elfordul Oroszországban, Franczia-

országban és Németországban. Magyarországból ezideig

egyetlen j^éldánya ismeretes (Frivaldszky Imre gyjtése),

melynek közelebbi termhelj^e azonban ismeretlen. (Falder-

manni Cast. & Gory). 6. mendax Mannh.
— A szárnyfedk csúcsa egyenletesen kerekített és finoman

fogacskázott. Homályos érczfény bíborvörös, alul réz-vörös

vagy zöldes-rézszín. A fej j^ontozott, hosszanti barázdája

sekély. Az eltör háta szélesebb mint hosszú, felülete egye-

netlen, harántul ránczolt. A szárnyfedkön az utolsó har-

madban a varrat mellett néhány aranj^os fény szrbl álló

folt látható. Hossza 8-10 mm. — Elfordul Közép- és Dél-

Európában ós Algériában ; Magyarországon hetyenként nem
ritka (Budapest, Bndaörs, Isaszeg, Dömsöd, Keczel, Kalocsa,

Zala-Tapolcza, Nagyenyed, Brassó, Nagyszeben, Szent-

Erzsébet, Hátszeg', Plavise^'icza). Tápnövénj^e a galagonya



(Craiaegus oxijacaniha) és a körte, utcjbbiban némeh'kor kár-

íékonyaii is fellép. (Cliryseis Curt.) T. simtatus Oliv.

12. Az eltör hátának tövén a hátsó szögietek mellett lév re-

dcskén belül mély kerek gödröcskével. Sötét érczíeuy

rézbarna vagy rezes-zöld, alul fémfény fekete. A fej rán-

czolva-pontozott. a homlok lapos. Az eltör háta szélesebb

mhit hosszú, oldalai a közepe mögött tompaszögén kiszé-

lesedettek, innen elre és hátrafelé egyenes vagy ki~~*'' ^b-

lös vonalban keskenyedk, felülete harántirányban linnman

ránczolt. oldalt a krizépen mély bemélyedéssel. A szárny-

fedk a l)ütykösen kiálló váll mögött nagj'on gyengén l)e-

nyomottak, a közeijülc mögött a legszélesebbek, a csúcson

kerekítettek, nem fogaeskázottak. a csúcs eltt oldalaik gyen-

gén öblösek. Hossza 5—6 mm- — Elfordul Németország-

ban és Dél-Fiancziaországban. nálunk nagyon ritka (Pozsony.

Nagyszebeni. Fiatal nyírfákban található. 9. hetuleti Ratzb.

— Az eltör hátának tövén a hátsó szögietek mellett lév i—

dcskén belül mély gödröcske nélldil .-
. . 1-i

\'ó. A szárnyfedk oldalai a csúcs eltt öblöseü keskenyednek.

Az áll kimetszése mély 14

— A szárnyfedk oldalai a csúcs felé egyenes vonalban vagy

ívelten keskenyedk. Az áll kerekített vagy csak gyengén

Idmetszett. Sötét rézszíuü. A homlok kissé benyomott, a fej-

tet domború és l^arázdás. Az eltör háta harántirányban

ránczolva-pontoziitt. szélesebb mint hosszú, oldalai egyene-

sek vagy gyengén íveltek és háti\afelé keskeiiyedk, a hátsó

szögietek tompaszögek. felületén a hosszanti kíizépbarázda

mély, elül harántbemélyedés és oldalt egy rézsútos, az elüls

szögietektl befelé haladó bemélyedés van. Hosszai— mm.
— Elfordul Németországban és Francziaországban ;

^lagyar-

országon a ritkábli fajok közé tartozik (Budapest. Péczel,

Hajós. KeczeL Nagyvárad, Szeged. Pilis, Nagy-Yázsony.

Pécs, .S.-A.-Újhely, Tokaj, Jeszen, Brassó, Hátszeg, Báziás,

Gerebenez, Resiczabánya, Vrdnik). 13. auricJialceus Redt.

14. X fejtet kevéssé domború, rajta nincs hosszanti közép-

barázda, ezt legfeljebb sekély vonal jelzi. Az áR kmietszése

többé-kevésbé mély. Az eltör háta rövid, a szárm-fedk

hosszúak, elbbi erteljesen és szabálytalanul ránczoh, hosz-

szanti barázdája elenyész, kétoldah rézsútos bemélyedése

némelykor gyengébb, a hátsó szögletelc derékszögek. a

mellettül^ lév bordácska kissé hajlott. A szárm-fedk töve

lapított, a váll liütykösen elreáUó, ezek mögött oldalt- kissé

összenvomottak. felületük pikkelyszeren ránczolt. Elfordul
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több színben, a törzsfaj olajzöld vagy rezes-zöld, némelykor

kékes-zöld. Hossza 7— 10 mm. — Elfordul egész Európá-

ban és hazánkban is közönséges. Színeltéréseit úgy látszik

a tápnövények eredménj^ezik, a melyek között különféle

lombos fát, továbbá a bükk- és nyírfán kívül a rózsafát is

találjuk, {viridipennis Cast. & Gory, cajjreae Cheve., praeclariis

IvEy). 10. viridis Linn.

Változatai: a. A fej és az eltör háta aranyos-zöld vagy

rézszín, a szárnyfedk pedig zöld vagy zöldes-kék színek. —
Elfordul a törzsfaj között és nem ritka. ab. lineáris Panz.

b Az állat egészen kék vagy ibolyakék. — Ritkább mint

az elbbi : Kalota, Koritnyicza, Lucsivna, Árvaváralja, Tátra,

Borszék, Szt.-Anna-tó, Tusnád, Keresztényhavas, Brassó,

Segesvár, Nagj^szeben, Szeben-hegység, Szurduk-szoros,

Oravicza. [distinguendus Cast. & Gory, bicolor Schrnk., Redtb.)

ah. nocivus Ratzb.

c. Egészen egyszín aranyos rézvörös. — Tápnövénye a

bükk. Elég ritka : Budapest, Kalocsa, Hajós, Nagyvárad,

Debreczen, Mátra, Radnai havasok, Borszék, Bodzái hegy-

ség,- Brassó, Nagyszeben, Herkulesfürd. {Auhéi Cast. & Gory,

quercinus Redtb.) ab. fagi Ratzb.

d. Erczfény fekete. — Ritka : N.-Sziklás (Trencsén m.)

ab. ater Fabr.

— A fejtet domború, éles, de nem mély hosszanti barázdával.

Az áll kimetszése nem mély. Kisebb test 15

15. A szájfed félköralakúan és mélj^en kimetszett, az állat olaj-

zöld, kékes-zöld vagy rezes-zöld. A homlok lapított, a hosz-

szanti barázda g3'enge, a felület ránczolva-pontozott. Az
eltör háta harántos, felülete bemétyedésektl egyenetlen,

harántul ránczolt, oldalai íveltek, hátrafelé egyenesen vagy

kissé öblösen keskenyedk, a hátsó szögletek tompaszögek.

A szárnyfedk hosszúkások, tbemélyedésük nem méty, a

vállbütyök elég éles, oldalaik a váll mögött kissé benyo-

mottak, a csúcs eltt hirtelen öblösek, varratjuk hátul a

csúcs eltt kissé bemélyedt. Hossza 4'5— 6 mm. — Elfordul

a Deliblati pusztán (Gerebencz) és Morvaországban, (ejnsto-

malis Ab.) 11. salicis J. Friv.

— A szájfed szélesen és nem mélj^en kimetszett, az állat réz-

szín vagy feketés rézszín. A fejtet hosszirányában rán-

czolt, az eltör hátának oldalai nem kiszélesedettek, majd-

nem egyenesek. Hossza 6 mm. — Elfordul Francziaország-

ban, Magyarországon (Vinkovce) és a Kaukázusban.

12. obítisiis Ab.
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16. Az eltör háta a tövén olyan széles mint elül, hátrafelé nem
szkített, oldalai majdnem egyenesek, szélesebb mint hosszú.

Érez- Yagy rézszín, a fej domború, a fejtetn hosszanti

barázdával. Az eltör háta harántul ránczolt és pontozott,

kétoldalt mélyen benj-omott, a hátsó szögletek mellett lév
bordácska egyenes és majdnem a középig terjed. A szárny-

fedk tövükön és a varrat mentén bemélyedtek, oldalaik a

váll mögött kissé összenyomottak. A lábfej rö^ád. Hossza
4—0 mm. — Elfordul Európa középs részében Franczia-

országtól Oroszországig ; Magyarországon elég ritka : Buda-
jDest, Péczel. Kalocsa. Keczel, Sasvár, Brassó. Herkules-

fürd. 13. convexicollis Redtb.

— Az eltör háta a tövén szkített 17

17. Az áll a kimetszés kétoldalán hegyesen vagy háromszögén
kiáUó \ . . .

^
. . 18

— Az áll a kimetszés kétoldalán szélesen kerekített . . . . 19

18. Kék vagy kékes-zöld, alul fémfény fekete vagy kék. A fej

domború, ránczolt, a fejen és homlokon méh' barázdával.

Az eltör háta szélesebb mint bosszú, elrefelé kissé kiszé-

lesed, kétoldalt bemélyedt. A szárnyfedk tökükön bemé-

lyedtek, a váll kiálló, az oldalak a váll mögött benyomottak,

majd a középen kiszélesedettek, a csúcs kerekített és nagyon

finoman fogacskázott. Hossza 5'5— 7 mm. — Elfordul egész

Európában, de mindenütt ritka, nálunk is : Kalocsa, Besz-

terczebánya, Koritnyicza, SzöUske. Brassó, Segesvár, Ye-

restorony, Szent-Erzsébet, Carlopago. {cijaneus Cast. ^^ Gory,

amahilis Cast. & Gory, cyanescens Ratzb., sidcaiiceps Ab.)

14. coeruleus Rossi.

— Rezes-bronzszín. A fej széles, ránczolt, a szemek között

harántul bemélyedt. Az eltör háta széles, oldalai elrefelé

kerekítettek, hátrafelé fokozatosan keskenyedk, a hátsó

szögietek mellett lév bordácska egyenes és elenyész.

A szárnyfedk finoman szemcsézettek. Hossza 6 mm. —
Elfordul a Kárpátokban (közelebbi termhelye ismeretleni).

15. flssifrons Ab,

19. Az eltör hátának tövén a hátsó szögletek mellett lév bor-

dácska rö^id és hajlott. Kék, aczélkék, olajzöld, érczszín,

kékes-zöld vagy rézvörös. A fej ránczolva-pontozott, a hom-

lok sima és alul fehér szrökkel fedett, hosszanti barázdája

elég éles. Az eltör háta szélesebb mint hosszú, töve felé

1 Petri (Siebenbürg-. Kaferfauna. 1912, p. 211) ezt a fajt kérdjellel

Borszékrl említi.
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keskenyed, hosszanti iDarázdája széles és csak elül elenyé-

sz, oldalt benyomott. A hím els haslemezén két dudorká-

val. Hossza 6"5 — 8 mm. — Elfordul egész Európában és

nálunk is elterjedt. Tápnövénj^e a tölgy és a bükk. (ienicis

Ratzb., Sahlbergi Mannh., viridis Cast. & Gory, sulcicollis

Lacord., cyaneus Rossi). 16. elongatus Herbst.

— Az eltör hátának tövén a hátsó szögietek mellett lév bor-

dácska hosszú, egyenes és majdnem a középig terjed . .20
20. Az áll kimetszése gyenge. Hosszúkás, kevéssé domború,

olajzöld, a fej domború, hosszanti barázdával, erteljesen

ránczolva-jDontozott. Az eltör háta szélesebb mint hosszú,

hátsó szögletei tompaszögek. A szárnyfedk három és fél-

szer o\j hosszúak mint az eltör, a váll kiálló, mögötte az

oldalak benyomottak. Hossza 4 mm. — Elfordul Franczia-,

Olasz- és Törökország-ban, Ausztriában és Magyarországon

(Kalocsa). (Reyi Baud., ? mhmscidus Mars.)

17. asperrhnus Mars.

— Az áll kimetszése mély 21

21. A mellt nj^iványa hátrafelé kiszélesedik. Erczfényü olaj-

zöld, -a fej kissé domború, a fejtet gyengén barázdás, a

homlok lapos, ersen ránczolva-pontozott és íinom fehér

szrökkel fedett ; a csápízek szélesek, különösen a hímek-é.

Az eltör háta szélesebb mint hosszú, elrefelé kissé kiszé-

lesed szabálytalanul haránt irányiban ránczolt, a korong

többnjáre sötétebb, az oldalak élénkel^b érczfények.A szárny-

fedk hosszúak és keskem^ek, szcmcsézettek és alig szrö-

sek. Hossza 5—6 mm. — Elfordul egész Eurójjában, táp-

növénye a tölgy. Magyarországon a ritkábl;) fajok közé tar-

tozik ; ismert termhelyei : Budapest, Péozel. Kalocsa, Kpczel.

Szász-Hermány, Oravicza, Herkulesfürd. (laticoUis Kn:>\v. i

18. laticornis lí^r..

— A mellt nyúlványa párhuzamos szél 22

22. Nagyobb termet, hossza 5— mm. Kékes-zöld, zöld. olaj-

zöld, zöldes-rézszín vagy rézszíii, alul sötét érczfény és

rövid szürkés szrökkel gyéren fedett. A homlok lapos, a

fejtet kissé domború, barázdás, ránezolva-pontozott és fe-

héres szrökkel fedett. Az eltör liáta szélesebb mint hosszú,

elrefelé kiszélesedett, harántul ránczolt és pontozott, felü-

lete a bemél3^edésektl egyenetlen. A szárnj^fedk tíive le-

nyomott, oldalai a váll míJgött Ijenyomottak, a csúcson le-

tompítva kerekítettek és fogacskázottak. — Elfordul egész

Európában és Magyarországon is közönséges ; tájDnövénye

a tölgy és bükk. (olivaceus Gyllh , laelefrons Maxnh., paiidus



97

Cat. ^^' GoRY. laiicornis Cast. & Gory, viridis Steph., viri-

diceijs Rey. cijaniveniris Rey, Gyllenliali Schilsky, scaberrimus

Ratzb.I 19. angustulus III.

Változata: Az eltör háta sokkal ersebben harántul rán-

czolt. — Elfordul a törzsfaj között (Budapest, Beregszász,

Dobra, Nagyszeben, Szehndek, Remete, Jesehiicza, Herku-
lesfürd), var. rugicollis Ratzb.

— Kisebb, hossza S'o—4-2 mm. Sötét olajzöld vagj rézszín,

a fej hátsó része, az eltör korongja és a test alul több-

nyire feketés. A fejtet ersen, a homlok gyengén domború,
a hosszanti barázda széles. Az eltör háta hátrafelé keske-

nyed, oldalai eg^-enesek. A szárnyfedk oldalai a váll mö-
gíitt kissé összenj^omottak. — Elfordul Németországban és

Francziaországban ; Magyarországon szórványosan található

(Budapest. Péczel, Kalocsa, Nagyvárad, Nagyszeben, Seges-

vár, Vrdnik. 20. obscuricoUis Kiesw.

23. A szárnyfedk csak helyenként szrösek vagy sötét, szr-
telen részeik vannak 24

— A szárnyfedk selyemfénj^ szrözettél egyenletesen fedettek 27

24. A szárnj'fedkön a közepük mögött nincsen sötét haránt-

csík vagy ez keskeny, a fehér selyemfény szrözet egyen-

letesen szétszórt, csak hátul a varrat mellett tömörül sá\"A^á.

Teste kissé zömökebb, olajzöld, a szárnyfedk csúcsa felé

sötétebb, ritkán kékes vag}^ rézszín fénnyel. A homlok

ránczolva-i)ontozott, a fejtet kissé domború és barázdás.

Az eltör háta másfélszer oly széles mint hosszú, haránt-

irányban szabályosan ránczolt, a ránczokban jDontozott, ol-

dalai ívelten kerekítettek. A szárnyfedk ersen szemcsé-

zettek. Hossza 4—7 mm. — Elfordul Stájerországban, Né-

metországban és Dél-Francziaországban ; Magyarországon

elég ritka : Budapest, Péczel, Csép, Zircz, Putnok, Zemplén,

Tasnád, Dicsszentmárton, Herkulesfürd, (curtulus Muls.)

21. litura KiEsw.

— A .szárnyfedk közepe mögött szrtelennek tn sötét csík

van, a fehér szrözet többn^^ire csak egy sáv alakjában tö-

mörül hátul a varrat mellett .2-3

25. Az eltör hátának tövén lev bordácska egyenes és elre-

irányult. Fényl olajzöld, a homlok lapos, fehér szrökkel

fedett, az eltör háta a töve felé gyengén keskenyed, a

szárnyfedk csúcsa gyengén fogacskázott. Az els hasleme-

zen dudorodás nélkül, az utolsó a csúcson kimetszett és be-

mélyedt. Hossza 5—6 mm — Elfordul Európa középs ré-

szében, \g\ íilagyarországon is (Budapest, Péczel, Peszér,
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Nagyvárad. Apatelek. Xagy-Vázsony. Gálszécs. Besztercze.

Segesvár. Brassói hegyek, Khalom, Yrdiiik, Vinkovee.

Papuk-hegység, Garciii.) 22. grmninis Cast. & Gory.

— Az eltör hátának tövén lev bordácska hosszú és elül er-
sen az oldalszegély felé görbül 26

26. A mellt m-ulványa az elüls csípk kozott párhuzamos

szél. Sötét olajzöld, kevéssé fényl, felül némelykor rezes

fémmyel. A homlok lapos, a fejtet domború és barázdás.

Az eltör háta szélesebb mint hosszú, elrefelé kiszélesed,

két oldalt benyomott, hosszanti barázdája jól kifejldött, a

hátsó szögietek mellett lév bordácska éles. A szárnyfedk

töve benyomott, a vállszügiet kiálló, a felület szemcsézett és

a varrat mentén egy a csúcs felé keskenyed sáv alakjában

srn álló sziükés szrözettél fedett, mely sávot a közepük

mögött egy csupasz harántcsík szakít meg. A cf els has-

lemezének hátsó széle mellett két hosszúkás szemcse van.

Hossza 4-5—6 mm. — Elfordul Xémet-, Franczia- és Olasz-

országban ; Magyarországon ritka : Péczel, Apatelek, Xagy-
Vázsony, Pozsom-. Barkó, Brassó, Báziás, Jeselnicza, Her-

kulesfürd, Buccari. 23. hastidifer Ratzb.

— A mellt nyúlványa az elüls csípk között szögletesen er-
sen kiszélesedik. Erczfény zöld, a fejtet domljorú. hosz-

szanti barázdával, a szrös homlok lapos. Az eltör háta

szélesebb mint hosszú, felülete harántul ránczolt. a hátsó

szögletek derékszögek. A szárnyfedk a varrat mentén

szrösek, ez a szrsáv csak a közepük mögött megszakított.

A g" els haslemezén nincsenek kiemelked dudorkák vagy

szemcsék. Hossza 4—5 mm. — Elfordul Közép-Európában.

a Kaukázusban ; nálunk nem ritka és fleg szln és ribisz-

kén található, (angiisiulus Cast. & Gory. non Illig.)

24. derasofasciatas Lacord.

27. Az eltör hátának töven a hátsó szögietek mellett lev bor-

dácskája hosszú és egj^enes, elüls vége nera hajlik az ol-

dalszél felé. Az els hasleniezen két apró dudorkaszer sze-

mölcs van. Erczfém^ü olajzöld, az eltör háta sokkal széle-

sebb ruint hosszú, harántul ránczolt, az oldalak majdnem
egyenesek. A szárnyfedk egyenletesen vagy kopott jDéldá-

m'okon foltokban szürkés szrökkel fedettek. Hossza 4"5—

5

mm. — Elfordul Európa északi felében. Magj^arországon

nem ritka. Elfordul különféle lombos fákon és kökényen.

{oUvaceus Maxxh. nec Gyllh.) 25. olivicolor Kiesw.

— Az eltör hátának tövén a hátsó szögietek mellett lev bor-

dácskája ersen görbült, elüls vége az oldalszél felé hajlik.
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Az els liasleniezen nincsen dudorkaszoru szemíilcs ... 28

28. A fejtet hosszanti barázdája nem terjed át a homlokra.

Rézszín vagy érczszín, a homlok érczfény zöld. A szárny-

fedket gyéren apró fehér pikkelyszer szrök fedik. A mellt
elül öblös. Hossza 4-5—5 mm. — Elfordul Dél-Európában;

faunánkban ritka: Budapest, Kalocsa, Nagyvárad, Czód-

völgye, Orsova, Herkulesfürd és Dalmáczia. Nyáron a

Rhamnus cathartioa levelein található. 26. roseidus'^Ki'EH^v.

Változata: Az eltör háta és a szárnyfedk sötét violás

szürkés-feketék, szegélyük rézvörös, a szárnyfedk szintén

kissé rézszínek, a test alul rézvörös. — Elfordul Dalmá-

cziában. ah. Adonis Obenbg.

— A fej hosszanti barázdája a fejtetrl átterjed a homlokra,

illetleg- a fej elüls részére 29

29. Az eltör hátsó szögletei mellett lév redcske teljesen

hiányzik vagy csak kis, hátrafelé elenyész kiemelkedés jelzi.

A hengeres és ersen domború test rézvörös, ritkábban sötét

érczszín. Az eltör háta harántul ránczolt, oldalai líerekí-

tettek, hosszanti barázdája elül és a közepe mögött mélyebb,

a hátsó szögletek derékszogek. A szárnyfedk fehéres,

hamvas szrözet nagyon rövid, finom és gyér. Hossza 3"5 —
5"5 mm. — Elfordul egész Európában az orbánczfn (Hi/-

pericam perfornlum L.) és Magyarországon is elterjedt és a

délibb vidékeken közönséges, {impressus Rey).

27. hyperici Creutz.

— Az eltör hátának hátsó szögletei melletti redcske rendesen

kifejldött 30

30. Az eltör hátának hátsó szögletei melletti lév redcske

hosszú, hátul vastag és elül vékonyodva az elüls szögletek

felé irányult. A fejtet feltnen domború. Rézszín, a hom-

lok rézvörös, a csápok feketék. Az eltör háta szélesebb mint

hosszú, töve felé gyengén keskenyed, a szárnyfedk szeni-

csézetek és egyenletesen szürkésen íénjlö szrökkel fedet-

tek, alul rézszín és gyéren hamvasán szrös. A czombok

megvastagodottak. Hossza 4-5 - 55 mm. — Elfordul Német-,

Franczia- és Olaszországban, Ausztriában és Magyarorszá-

gon (Péczel, Kalocsa, Jeselnicza, Herkulesfürd}.

28. convexifrons Kn-:s\v.

— Az eltör hátának hátsó szögletei mellett lév redcske rö-

vid és hajlott és az eltör közepét nem éri el 31

31. A szárnyfedk fehéresen hamvas rövid szrözettél fedettek,

mely szrözet a varrat mentén széles sávvá tömörül. Bronz-

szín, széles feje zöldes (cf) vagy aranysárga ($), a hom-
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lok a szemek mellett bemélyedt. Az eltor háta szélesebb

mint hosszú, oldalai a középen ívelten kerekítettek és innen

hátrafelé öblösek. Hossza G— 6'2 mm. — Elfordul Magyar-

országon és Szlavóniaiján (Vinkovce). Ausztriában és Tirol-

ban. 29. croaticus Ab.

— A szárnyfedk sárgás, szürkés vagy fehéres hamvas szrö-

zete szal^ályosan elhelyezett és sehol sem tömörül foltoklcá

vagy sávvá. Sötét érezfény, a szárnyfedk sötétebbek, a

fej, a tor és a test alul rézvöröses fény. Az eltör hátának

oldalai ívelten kerekítettek és a hátsó szögletek eltt alig

öblösek. Hossza 5'5 — 5 mm. — Elfordul Ausztriában és

.Magyarországon : nálunk ritka (Budapest, Kalocsa, Dics-
szentmárton. Vinkovce). 30. fuscosericeus Dax.

32. Az eltör hátának hátsó szögletei mellett lév redcske rö-

vid (nem folytatódik az elüls szögietekig) 33

— Az eltör hátának hátsó szögletei mellett lév redcske

hosszú és vékony hajlott vctnal vagy ráucz alakjában az

elüls szögletekig folytatódik 34

33. A haslemezek oldalainak tövén a fehér szrözet foltokká

tömörül. Zöldes rézszínu \'agy rézszín. A fej ránczolva-

pontozott, a homlok fehér szrökkel fedett ; az eltör háta

szélesebb mint hosszú, finoman harántul ránczolt és ponto-

zott, hosszanti barázdája elül elenj'észik. A szárnyfedk tö-

vén kerek Ijemélyedés van. a közepük mögött kiszélesedet-

tek és imien a csúcs felé egyenes vonalban keskenyedk.

Hossza 6—10 mm. — Elfordul Francziaországban, Tirolban,

Ausztriában és nálunk (Kalocsa. HerkulesfürdJ.

31. lineola Redtb.

— A haslemezek egyenletesen szrösek (fehér szrfoltok nél-

kül). Sötét érczszíu, a szárnyfedkön fehéres hamvas sz-
rözettél, mely a varrat felé tömörebb szokott lenni. Zömö-

kebb test faj, mehaiek feje laposabb, az eltör háta széle-

sebb mint hosszú, oldalai kerekítettek, elrefelé kevésbé,

hátrafelé ersebben keskenyed. A száriiyfcdk a váll mö-

gött kissé összenyomottak. közepük mögött kiszélesedettek,

majd a csúcs felé keskenyedk. Hossza 6—8 mm. — El-
fordul Közép- és Dél-Európában, nálunlc nem éppen ritka

és szórványosan az egész országban található.

32. cinctus Oliv.

34. A liason jjikkelyszer szrözet nélkül. Zöld, a homlok réz-

vöröses. A fej nagy, a fejtet domború és finoman baráz-

dás. A karmok nem mélyen hasítottak. Hossza 6 mm. —
Elfordul Cziprus szigetén és nálunk a Bánságban, Dél-
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Európában és a Kaukázusiján, (nigrivestis Ab., MepMsloplieles

Ab.) 33. grandiceps Kiesw.

A hason pikkelyszeru szrözettél 35

Az eltör hátának tövén lév redcske és a hátsó szögietek

kiizötti tér oly széles mint a két oldalkaríma közötti tér elül.

Zöld, ritkábban kékes ibolyaszín, felülete fehéres rövid

szorözettl kissé fénytelen. A fej széles és nagy, homlok-

barázdája mély és széles, felülete ránczolva-pontozott. Az
eltör háta domború és egyenetlen, ránczolva-pontozott.

A szárnyfedk csúcsa kerekített, nem fogacskázott. A has-

lemezek többé-kevésbé srn jjontozottak és pikkelj^szeren

szrösek. Hossza 6— 8 mm. — Elfordul Magyarországon

( Budapest, Csepel, Szigetszentmiklós, Dabas, Peszér, Keczel,

Mártonkáta, Kecskemét, Szeged, Bakony, Beszterczebánya,

Virágosvülgy, Szent-Gothárd), Dél-Oroszországban és elvétve

Ausztriában. 34. alhogularis Gory.

Változata: Erczfény barna, felül fényl fehér szrökkel

fedett. Hossza 6'5— 7'25 mm. — Elfordul Magyarországon

(l'jpest) és Alsó-Ausztriában (Bécs körnj^éke).

ah. Curlii Obenbg.

Az eltör hátának tövén lév redcske és a hátsó szögletek

kiizötti tér keskeny, sokkal keskenyebb mint a két oldal-

karima közötti tér elül. Zöld vagy ritkábban kék, fehér pik-

kelyszer szrökkel srn fedett. A fej ránczolva-pontozott,

a hosszanti barázda széles és mély. Az eltör háta széle-

sebb mint hosszú, felülete egyenetlen, oldalai ívelten kere-

kítettek és a hátsó szögletek eltt kissé öblösek, ezek tüske-

szeren kiállók. A szárnyfedk kissé szélesebbek mint az

eltör töve, tövükön lapos kerek bemélyedéssel, a váll bor-

dácskaszeren kiálló, az oldalak a váll mögött kissé össze-

nyomottak, a csúcson kerekítettek és finoman fogacskázot-

tak. A haslemezek srn pontozottak és szabátytalan szr-

foltokkal fedettek. Hossza 4-5 - 6 mm. — Elfordul a Kauká-

zusban, Dél-Oroszországban, Magyarországon és Oláh-

országban. Nálunk a sós és szikes területeken az Ariemisia

monogyna Waldst. & KiT.-en található júniustól szeptemberig.

Termhelyei : Kalocsa, Hajós, Újszász, Szamosfalva, Kolozs,

Virágosvölgy, Boncznyíres, Radnóth, Torda. {cuprescens Oast.

»S: Gory). sericans Kiesw.
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20. nem : Cylindroroorphus Kiesenwetter.

Testalakja liosszú és keskeny, a fej nagy, szélesebb mint az

eltör háta, elül kerekített, a homlok mélyen barázdás, a szemek

aprók és az eltör elüls szegélyétl távol állanak, a csápbunkó hat

ízbl áll és fürészes. Az eltör háta hengeres, elül-hátul többnyn-e

egyenes, oldalai szegélyezettek. A keskeny szárnyfedk az utolsó

harmadban fokozatosan keskenyednek és a csúcson egyenkint kere-

kítettek.

A palearktikus tájban 14 faja fordul el, faunánkban ezek kö-

zül csak kett található.

Az egyes fajok különféle füveken és fleg száraz, kopár he-

lyeken fordulnak el.

1, Az eltör háta szélesebb mint hosszú, oldalt a középen túhg

terjed redcskével, a töve eltt szélesebb és mélyebb és az

elüls széle mögött keskenyebb harántbemétyedéssel. Ke-

véssé fényl feketés-zöld, finoman brszeren ránczolt és a

szárnyfedkön pontozott. A fej gömbölyciden domború, a

fejtet- és a homlok barázdás. Hossza 3—5 mm. — Elfor-

dul Magyarországon (Budapest, Péczel, Isaszeg, Dabas, Ha-

jós, Hidegkút, N.-Vázsony, S.-A.-Ujhely, Tállya, Tokaj, Nag}?--

várad, Radnóth, Báziás), Ausztriában, Oroszországban, a

Dobrudsában és Francziaországban. {tauriciis Gory).

1. subuliformis Manxh.

— Az eltör háta majdnoni négyszög, olyan hosszú mint szé-

les, hengeres, harántbemélyedés és tövén oldalt redcske

nélkül 2:

2. A szárnyfedk a csúcs eltt öblösek, azért mintegy nyélben

végzdnek Sötét zöldes érczfény és fénytelen, srn pon-

tozott és nag3'^on finoman brszeren ránczolt. Az eltör há- .

tának oldalai szegélyezettek, a szárnyfedk szabál^^talanul

pontozottak, a csúcson kerekítettek, a varrat gyengén ki-

emelked. Hossza 2'5—4 mm. — Elfordul Közép-Európá-

ban, nálunk a Nagy Alföld lakója (cylindnis Vu.la).

2. filinn Gyi.lh.

— A szántyfedk a csúcs eltt nem öblösek, hanem ívelten

keskenyedk. Fényl sötét bronzszín, a homlok rézvörösen

fényl, a felület erteljesen pontozott és a pontok között

finoman brszeren ránczolt. A hosszanti homlokbarázda

mély, az eltör háta hátrafelé kissé keskenyed, a szárn,y-

fedk a váll mögött kissé összenyomottak, majd hátrafelé

kiszélesedk, az utolsó negyedben a legszélesebbek, a var-
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ratszegély gyengéu kiemelked, a varrat mellett a csúcs

elfjtt kissé benyomott. Alul a mell ersebben, a has fino-

mabban pontozott. Hossza 4 mm. — Elfordul Dalmácziában

(Spalato) 3. dálmatinu^ Csiki.i

7. nemzetség: Trachydlni.

A csápízeken lev likacsok gödrocskében elhelyezettek : a

csápg'ödrök nagyok és a szemektl elég távol fekszenek. A szárny-

fedk töve kétoldalt öblös és a középen karéjos vagy ívelten elre-

nyúló. A mellgödröt oldalt a mellközép és hátul a mellvég határolja

;

a mellközép oldalnyulványai nag3'on rövidek ; a középs csípk egy-

mástól távol állók, távolabb mint az elülsk. A lábfej nagyon rövid..

Ezt a nemzetséget faunánkban három nem képviseli.

A nemek meghatározó kulcsa:

1. A szemek az eltortól távol fekvk, a halánték szélesebb

mint a szem harántátmérje. A csápbunkó négy frészes

ízbl áll. A karmok fogazottak. A test hosszá és keskeny.

21. áphanisticus.

— A szemek az eltorhoz közel fekvk vagy érintik annak szélét 2

2. Az eltör hátának elüls szögletei mellett nincsen gödröcske.

a szárnyfedkön pedig nincsen a valld iidortúl hátrafelé futó

borda. 22. Trachys.

— Az eltör hátának elüls szögletei mellett gödröcske van. a

szárnyfedkön a válldudortól hátrafelé l^iemelked borda

fut ki. , 23. Hahroloma.

21. nem : Aphanisticus Latreille.

A fej nagy. elreálló, a homlokbarázda mély. úgy hogy a fej

elüls részét kettéosztja, a csápok rövidek, els két ízük nieg-vasta-

godott, a csápbunkó négy frészes ízbl áll. a szemek az eltortól

távol a fej elüls oldalán elhelyezettek, a halánték széles. Az eltör

^ Cijlindromorplius dahnatinus Csikl n. sp. — Obscure aeíieus, nitidiis,

fronté cupreo nitente, supra gro$se punctato, iater punctis subtilissirae

coriaceo. Linea longitudinali frontis profunda
;

pronoto postice anguatato'

longitudii.i aequilongo ; eh'tris pone humeros paulo sinuatis, in quarta parte

postica latissimis et ad apicem rotundatum arcuato-angustaüs (haud emar-

ginatis), margine S'iturali paulo evanescente et postice impresso. Infra sterco

grosse, abdomine autem subtilius punctatis. Long. -t mm.
Dalmatia: Spalato.
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háta ersen domború, oklalszegélye éles. A szárnyfedk a váll mö-

gött összenyomottak, a közepük mögött a legszélesebbek, sorokban

2)ontozottak és a pontok között finoman ránczoltak. A czombok be-

felé kiszélesedettek, laposak, bels szélük éles. A hosszú és keskeny

test nem vagy alig láthatóan szrös, felülete brszeren ránezolt,

melyen szétszórtan nagj^obb köldökforma pontok vamiak.

Az idetartozó fajok ffélék és dudvás növények szárában élnek.

A 11 jialearktikus faj közül faunánkból ezideig csak kett került el.

1. Az eltör háta olyan széles mint hosszú, a szárnyfedk há-

romszor oly hosszúak mint .szélesek. Erczfém-íí fekete. Az

eltör hátán az elüls szegély mögíitt és a közepe mögött

egy-egy elég jól kifejldött széles harántbarázda van. Hossza

3- 3-5 mm. — Elfordul Közép- és Dél-Európában ; Mag^'ar-

országon ritka : Budapest, Hajós, V.-Mikola. Lárváját szittyón

(Jtincus obiiisiflorus Ehrh.) figyelték meg.

1. emarginatus Oliv.

— Az eltör háta harántos, sokkal szélesebb mint hosszú, a

szárnyfedk körülbelül kétszer oly hosszúak mint szélesek.

ÉrQzfényü fekete. Az eltör hátán csak a harántbarázdák

nyomát láthatjuk, azok sohse fejldnek ki élesen. Hossza

2 5—3 mm. — Elfordul egész Európában, nálunk ritka :

Budapest, Apatelek, Ács, Xémet-Bogsán, Jeselnicza. {lineola

Germ.) 2. pitsillns Oliv.

22. nem: Trachys Fabricius.

Testalakja háromszög, rövid és széles eltorral és széles a

torba behúzódott fejjel, oldalt álló és a tort érint szemekkel. A fej

emiél a nemnél is nem ritkán a homlokbarázda által mintegy két

részre osztottnak tnik fel. A csápok eg,ymástól távol a szemek alatt

erednek, a csápbunkó öt frészes ízbl áll. Az eltör háta elrefelé

ersen keskenyed, elüls széle egyenes vagy mélyen kimetszett,

töve kétoldalt mélyen kimetszett, ennélfogva középs része ersen

hátranyúló. A paizsocska apró, háromszög. A szárnyfedk a válltól

hátrafelé ersen, némelykor ívelten keskenyedk, háromszögalakúak.

némelykor harántcsíkokká vagy foltokká tömörül szrökkei fe-

dettek.

Az idetartozó fajok bokrok és dudvás növénj-eken találhatók,

ezek levelére rakják petéiket, melyekbl a lárvák néhány nap múlva

kikelnek és megkezdik a levelekben járataik rágását. A lárva hama-

_rosan bábbá alakul és két hét alatt kifejldik a bogár is.
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1. A váll ers dadoroclás alakjában kiemelkeckl, befelé hajlott

bemélyedés határolja. Fekete vagy feketés bronzszín, a

szárnj'fedk sötét ibolyakékek, az egész felület azonkívül

rézfénj', a szárnyfedket négy fehér szrökbl álló zeg-

zugos harántcsík díszíti, a közepük eltt harántirányú és

hátul a varrat mellett hossziránya bemélyedéssel. Hossza
3—3"o mm. — Elfordul egész Európában és faunánkban is

elterjedt köziinséges faj. Fleg füzön (kecskefz) található.

1. tninuta Lixx.

— A válidudor apró, hajlott bemélj'edés nem határolja, eíuiél-

fogva nem kiemelked 2'

2. A fej és az eltör háta aranyos rézvörösek, a szárnyfedk

élénk kék vagy zöld színek, alul sötét érczszm. A homlok

hosszanti barázdája elég éles és a fejtetre folytatódik. Az
eltör háta rövid, elrefelé ersen keskem^ed, oldalai m?.jd-

nem egyenesek, tövén és oldalt karczolva pontozott, korong-

ján sima vagy nagyon finoman pontozott. A szárnyfedk

ersen pontozottak, a pontok részben sorokat képeznek, ol-

dalt szabálytalanok és harántul ránczoltak. Hossza 3—3'5

mm. — Elfordul Közéi)- és Dél-Európában ; Magyarorszá-

gon szórványosan található és inkább a déli részek lakója :

Budapest. Péczel, Kalocsa, Keczel, Rónaszék, Máramaros,

Ozód, Déva, Zajzon, Temesvár, Ság\ Báziás, Orsova, Herku-

lesfürd, Djakovár, Zeng-g és Dalmácziában : Kameno, Ze-

lenika, Curzola. (corrusca Poxza). 2. pygmaea Fabk.

— Sötét érczfény az egész bogár \'agy legfeljebb a szárny-

fedk sötétkék szmek •>

o. A szányfedk csupaszok . . .-
-^

— A szárnyfedket szórványosan álló vagy hel3"enként fol-

tokká tömörül rövid fehér szrök fedik (ezek könnyen le-

dörzsölduek. azért sok esetben csak egynéhány szrszálat

láthatunk) '
4. A fej és az eltör háta sötét rézszín, a szárnyfedk sötét-

kék vagy ibolyáskék színek. A fej és az eltör háta na-

gyon finoman brszeren ránczolt és szétszórtan pontozott.

A szárnyfedk sorokban pontozottak és itt-ott harántul rán-

czoltak. Hossza 3 mm. — Elfordul líui^ópában ; nálunk

nem ritka (Budapest, Péczel, Sziget-Szt.-}^Iildós, Gyón, Ke-

czel, Bereg-szász, Brassó, Xag-yszeben, Hátszeg, Gj^ógj^fürd.

Temesvár, Fruska gora). (aenea ]\Iaxxh., jmmila Cast. & Gory).

3. troglodytes Gyli.h.

— A test felül egyszm sötétebb rézszín. A fej és az eltör

háta fuioman brszeren ránczolt és erteljesebben ponto-
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zott. Egyebekben elbbi fajjal megegyez. Hossza 2—3 mm.
— Elfordul Magyarországon (Badai^est) és Oláhországl^an

(Comana Masca). {rectilineaia Ab.) 4. puncticeps Ab.

A fejpaizs négyszögletes, kiemelked, a homloktól élesen

elkalönitett. felülete erteljesen brszeren ránczolt. Sötét

rézszín vagy érczfény feketés. A szárnyfedkön kevés

nagyon finom és rövid szrrel. Hossza 2—3 mm. — Elfor-

dul Franczia- és Németországban és nálunk (Budapest,

Sziget- Szt.-Miklós, Pécs, S.-A.-Újhely, SzöUske, Torna.

Lokaja). 5. fcagariae Bris.

A fejpaizs egy szintben fekszik a homlokkal, attól nem
élesen elválasztott, felülete legfeljebb íuioman brszeren
ránczolt A szárnyfedk fehér szrözete helyenként foltokká

vag3^ zegzugos harántcsíkokká tömörül. Hossza 2'5 mm. —
Elfordul Közép-Európában ; Magyarországon helyenként

nem ritka : Péczel. Isaszeg, Peszér, Szabadka, Soóly, Xagy-

csi', Djakovár. {intermeclia Cast. <k Gory). 6. pumila Illig.^

Változata: Kisebb mint a törzsfaj, szrözete gyéren álló

és a szárnyfedkön ne a tömörül foltokká ; a szárnj^fedk

erteljesebben pontozottak. Hossza 2 mm. — Elfordul a

törzsfaj között ; magyarországi termhelyei : Budapest, Pé-

czel, Sziget Szt.-Miklós, Bártfa, Peér, Vinkóvce, Cunjevci,

Xovi. var. scroMciúata Kies^v.

23. nem: Habroloma Thomson.

A rrflc/í?/s-nemhez hasonló, béh'egei azéval egyezk, de a kö-

vetkezkben tér attól el és ezek alapján könn3^en megkülönböztet-

het : Az eltör hátának elüls szögletei mellett mély gödröcske van,

a szárnyfedkön a válldudortól a csúcsig terjed kiemelked (élszerj

borda fut és a mellt elül Qgj nagy lemezt, az állt viseh, mely a

Traciiys-i?i} oknál hiányzik.

Ezt a nemet faunánlíban egj'etlen faj képviseh.

Érczfény fekete, a test alakja hosszúkás tojásforma. A fej

sírna, a fejpaizs a homloktól elkülönített, a homlok homorú.

1 KuTHY a faunakatalogusban (p. 114) a törzsfajon kívül a var. scrohi-

culata KiESw. és a var. phlyctaenoides Kol. fajváltozatokat is felsorolja mint

hazai alakokat. A scrobiculata név alatt említett példányok fragariae.-nsk.

bizonyultak; mindazonáltal ez a név nem törlend, mert az ij^y'ikws pumila-

nak tartott példányai tartoznak ehhez a fajváltozathoz. A var. iMyct.aenoides

KoL.-nak tartott példányok pedig- a törzsfajhoz tartoznak.
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Az eltör háta rövid és széles, oldalai elrefelé kerekítve

ersen keskenj'edk, felülete, különösen a középen egészen

sima. A szárnj^fedk szabálytalanul soroklian pontozottak.

Hossza 2—2'75 mm. — Elfordul egész Eurójjában ; Magj'ar-

országon elég ritka : Budapest, Szeged, Szinna. Máramaros-
sziget, Hátszeg, Nagycsür, Brassó, Herkulesfürd, Djakovár.

A bogár lárvája az apró szulákon {Gonvolvulus arvensis L.)

és a piros gerelyen {Geránium sangiiineum L.) él. {minuta

Rossr, triangularis Lac, troglodyics Cast. & Gory).

1. nana Payk.

A veresnyakú árpabogár (Lema melanopus

L.) életmódja és irtása.

Irta : Kadocsa Gyula.

I.

Megszoktuk már a panaszokat, melyek a gazda helyzetének

állandó rosszabbodásáról országszerte felhangzanak. E panaszok,

valljuk meg szintén, igen sok tekintetben jogosak is. Jogosak nem-
csak azért, mert a mai „nehéz idk" súlyát elssorban a gazda nyögi,

hanem azért is, mert boldog'ulása, megélhetése olyan körülményiek-

hez is van kötve, melyek akaratán Irívül esnek s amelyek gyakran

minden igyekezetét meghiúsítják s foglalkozását bizonj-talanná teszik.

Az idjárás szeszeseire s az állati és növényi paraziták pusztításaira

gondolok. A bizonytalanság, mely Damokles kardjaként állandóan a

gazda fölött lebeg, teszi a gazdálkodást elssorban nehézzé.

Az idjárás szesz'él_yei ellen nincs orvosság s a parazitákon is

sokszor csak nehéz küzdelmek árán vehet a gazda ert. Nem vonat-

kozik ez a közismert kártevlo-e, a melyeknek ellenszerét a tudo-

mány, karöltve a gyakorlattal, már megtalálta, hanem azokra az

addig, ellenségként nem ismert kártevkre, melyek hirtelen, egészen

váratlanul lepik meg s amelyekkel szemben rendszerint tehetetlenül

is áll mindaddig, míg a fotyton kutató tudomány ellenszerüket meg-

találta. Nemcsak a jelenkor óriási világforgalma hoz be távoli világ-

részekbl új ellenségeket, hanem igen gyakran más s olykor csak

feltételesen megmagyarázható körülmények is játszanak közre vala-

mely új ellenség megjelenése körül. Egj'-es rovarok csak vadon te-

nyész növénj-ekrl voltak ismeretesek, ám az eke alá fogott terüle-

tek nagyobbodásával a gazdanövényeikrl leszorultak, átkerültek

termesztett növénj^einkre s ezeknek életmódjához alkalmazkodván,

csakhamar ellenségeinkké váltak. Viszont más rovarok ismeretesek
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voltak termesztett iiüvéiiyeinkröl is, ám évrl-évre oly kis nienii}'!-

ségben jelentkeztek csak, hog-}^ mint „közömbös rovarok^' különösebb-

figyelmet nem érdemeltek. És mégis elállt az az eset, liogy az ár-

talmatlanoknak hitt rovarok váratlanul olyan nagy számban jelentek

meg, bogy a kultúrnövényeket a szó szoros értelmében elnyomták.

Ennek a jelenségnek más magj^arázatát adni nem lehet, mint hogy

a rovarok tenyészfeltételei egjádeig kiválóan kedveztek az elszapo-

rodásuknak, úgy hogy hatalomra vergdhettek. Ilyen módon jelent

meg mint kártev a veresnyakú árpabogár (Lema melanoims L.) is.

Új mezgazdasági csapásként jelentkezett annak idején a veres-

nyakú árpabogár is. Különösen a múlt század nyolczvanas éveinek

végén és kilenczvenes éveinek elején volt nagy a riadalom. Az árpa-

és zabvetések országszerte igen sokat szenvedtek e rovartól. Az
évrl-évre megismétld panaszok hatása alatt a Rovartani Állomás

védekezési kísérleteket végzett. Az 1892. évi kísérletek meg' iz hoz-

ták a várt sikert, a biztos ellenszert : a 2"/ö-os thanaton-oldatban.

Azóta a gazdák ezzel a szerrel j^ermetezték a veresnyakú árpabogár

lárváitól ellepett foltokat. Csakhamar azonljan baj()]í: támadtak a tha-

naton körül. Az egyik baj az volt, hogy a tlianatonhoz csak nehezen

lehetett hozzájutni ; a másik, hogy a nikotintartalma ersen keves-

bedett. Mivel egy bizonyos mennyiség nikotin feltétlenül szükséges

ahhoz, hogy a thanatont mint rovaröl szert használhassuk, a kevés

nikotintartalommal biró thanaton alkalmazása mellett — nagyon ter-

mészetesen — a védekezés nem hozhatta meg a várt sikert. Míg a

kilenczvenes évek elején a thanatonnak iiikotintartalma 14-5'' o volt,

addig a legutóbbi idkben 4— 5"/o között ingadozott. Míg azeltt 2V-o&
alkalmazásban 1 hl permetezésre használt folyadék összesen 290

gramm tiszta nikotint tartalmazott, addig a leg'utóljbi idklDcn 2 kg.

már csak 80 — 100 gramm tiszta nikotint tartalmazott. Baj volt, hogy
a thanaton nikotintartalmát Jiem ismerhették és így megfelel ers-

ség oldatot sem lehetett elállttani.

A panaszok a thanatonnal való védekezés sikertelenségéri

egyre gyakoribbak lettek, a Lema melanojms L. jjedig egyre jobban

kezdett tért foglalni az országban. Szükségessé vált az újabl) kísér-

letezés más szerekkel, a melyek a mellett, hogy olcsók, mégis biztos

hatásúak legyenek. A fiovartani Állomás tehát újból megkezdte a

kísérletezést s a kísérletek végrehajtásával, valamint az egész kér-

désnek tanulmányozásával, az irodalomban a rovar életmódjaiéi ed-

dig ismert adatoknak revideálásával s újabb megfigyeléseknek gyj-
tésével, majd irodalmilag való feldolgozásával engemet bízott meg.

A kísérletezést még 1910-ben kezdtem meg és folytattam négy
éven át, míg végre az elmúlt 1013. esztend utolsó, még megoldat-

lan kérdéseimre is megadta a' választ. Hogy négy évnek — joggal
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moiidhatora — nehéz • küzdelmére volt szükséo-em, aiiuak oka els-
sorban az elmúlt évek felette szeszélyes idjárásában keresend.
A veresnyakú árpabog-ár ellen való védekezésnek ideje aránylag
rövid, csiik néhány hét, az ess. szeles idk pedig- évi'l-évre éppen
akkor köszöntek be, aroikor a sikernek már-már birtokában éreztem
magamat. Csalódva kellett lemondanom a további Idsérletezésrl s

várnom a.jöv év kedvezbb idejét. A míg azonban a védekezés
kérdésének megoldásában a közbejött akadályok miatt késedehnet
szenvedtem is. addig ez ügyben tett kiszállásaimkor annál bvebben
jutott alkalmam arra, hogy a rovar életmódjának minden fázisát

megfigyelhessem és élete folyásának legrejtettebb mélyeibe is bepil-

lantást nyerjek. Megfigyeléseimet, tanulmányaimat s végzett Idsérle-

teim eredményét az alábbiakban adom közre.i abban a reményben.
langy ezzel a magyar gíizdák sokszor hangoztatott nehéz helyzetének

ja\itásához én is hozzájárulhatok.

Elfordulás és kárfétel. — A veresnyakú árpabogár euró^ía-

szL-ríe közönség'es bogár, mely tudományos nevét 1758-ban Linxk-

íl kapta. Azonban még Linxé eltt is akadunlí irodalmi adaü^a. mely
a bogárral foglalkozik. RÉAr\n:R 1737-ben nemcsak a bogarat írja le.

hanem ismerteti lárvájának életmódját is. Elmondja, hogy fejldésük

végpontjáig" megfigyelt .^bizonyos herm-ókat", metyek a zab és árpa

leveleit rágják, anélkül azonban, hogy egészen átlyukasztanák azokat.

Május és június hónapokban találta ezeket a rovarokat, melyekbl
fölnevelés ezéljából többeket haza is vitt. A lárvák a földbe vonul-

tak bebábozódni, augusztus els najijaiban pedig kikeltek a bogarak.

Kéaumur munkájában i'igv a li^garat. mint a lárvát rajzban is be-

mutatja.
"

A veresnyakú árpabogár és elfordulása az árpán és zabon

tehát már régóta ismert. És ennek ellenére csakis a leg'újabb idben
találunk oh'íin irodalmi adatokat, a melyek arról szólanak, hogy

hazánlvon kívül másutt is kártevleg jelentkezett. A magyar gaz-

(lák jutottak abba a ..szerencsés- helyzetbe, hogy a bogarat errl az

oldaláról elsknek megismerjék.

A legrégibb irott adatot, a rovar hazai kártételét ületleg, egy,

a mezgazdálkodásról szóló, kisebb kézi könyvben találtam, melyet

néhai való jó Staut József, ..cs. Mr. Felhadnagy'' adott Id Kassán

1831-ben.- E tisztes korú kön\-A-nek 174. oldalán olvashatók a követ-

1 Ugyanerrl a tárgyról szóló kimeiit munkám ,,A veresnyakú árpa-

liogár (Lema melanopus L.) életmódja és irtása" czímén a ,,Kísérletiigyi

Közlemények-'^ 1915. évi XVIII. kötetében jelent meg.

- A m>inka teljes czíme : k: Mezei Gazda' Kézi Könyve, meUyben

tapasztalás után megmntattatik : miként lehessen a' szorgalmas Gazdának
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líez sorok: „Pallagi hazátlan csiga kipusztítása. Ez a" mezi-

telen csiga sok határokon az árpa és zab vetésekben tavaszszal nagy

pusztításokat szokott tenni, ez ellen nincs hathatósbb szer annál,

hogy-ha az ember az elvetend magot ollyan \-izzel áztatja-meg,

mellyben egy pár maroknyi öszsze-zúzott foghagyma 24 óráig ázott.

Jobbra-balra kilesz' a" szomszéd föld pusztítva ; de emiek semmi baja

í^em lészen. ^' Nem lehet kétség az iránt, hogy a szerz a veresn3^akú

árpabogár lárváit érti, melyeket népünk máig is csigáknak nevez.

Sajó említi, hogy idsebb nag^-zsámi (Temes vm.) kisgazdák

azt állítják, hogj^ a bogár a múlt század ötvenes éveinek végén és

hatvanas éveinek elején éppen úgy el volt terjedve, mint a kilencz-

venes évek elején. Évrl-évre nagyobb mennyiségben jelentkezett,

míg végre az 1863-iki év nagy aszályában a vetésekkel egj'ütt el-

pusztult a kártev is. Azóta nyugalmuk volt a nagyzsámiaknak

egészen 1884-ig, a mikor ismét jelentkezett s eleinte a legbújább

árpavetésekben, majd késbb, és fleg, a zabvetésekben terjedt el,

a kilenczvenes években pedig már egész búza-, zab- és árpatáblákat

lepett el.

LovAssY szerint ez a kárte\^ 1868-ban egyik alföldi nagy ura-

dalomban zabban, de csak néhány kisebb folton, más évben árpán

jelentkezett. Emich említi, hogy 1876-ban Erdély több helyén, neve-

zetesen Nagyenyed és Kolozsmonostor vidékén figj^elték meg, a hol

az árpában a Lema cyanella L.-vel együtt tett kárt.

A Rovartani Állomáshoz (akkor még Országos Filloxéra-

Kisérleti Állomáshoz) legels ízben 1883-ban küldtek be lárvákat,

melyek Zemplén vármegye Olaszliszka és Bodrog-Olaszi községeiben

pusztították a zabvetéseket. Ugyanezen évben nagyobb nrennyiség-

ben mutatkozott még a kártev Szilágy vármegye Tasnád és Tasnád-

Szántó községeiben az árpa- és zabvetésekben. 1883-tól 1888-ig a

bogár még nem jelentkezett az ország nagj'-obb területén, azonban

1889-tl kezdve szinte rohamosan kezdett tért foglalni. Ez évben már

12 vármegyébl jelentettek kárt. 1890-ben a terjeszkedés még na-

gyobb mérveket öltött. Megemlítend, hogy a bogár ez évben Sátor-

alja-Újhelyen az árpán kívül a rozsot is megtámadta. Pusztításai

1891-ben értek el a tetpontra, amikor már 23 vármegj^ébl érkezett

jelentés. Biharban ekkor a tavasziakban 6O0/0, Hevesben 20^^/0, Bars-

jövedelmét rövid id alatt megszaporítani — egyszer'smind i'itmutatással a'

rétek', telkek', kertek' gyümölcsösök', s' takarmánynak mívelését gyako-

rolni ; a' méheket nevelni, ápolni, 's a trágyát szaporítani ; egy szóval mind

azt a' mi a' gazdasághoz szükséges, haszonnal megszerezni. Minden ipar-

kodó Mezei és Házi Gazda' számára. Egy tolda'ékkal, a' Marha-tartásról,

nevelésrl és orvoslásról, különféle liasznos házi Jegyzetekkel. Kiadta Staut

József, Cs. Kir. Felhadnagy. — Kassán, Wigand György' Áriija. 1831.
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'ba,n 20— 25''/o kárt okozott. Teraes vármegyében csak a verseczi já-

xásbaii mintegy 5000 — 6000 hold árpa és zab pusztult el s Sajó szá-

mítása szerint csupán itt a kár 100— 120 ezer forintra volt tehet,

az egész országban pedig kereken 12 — 15 millió forintra volt ez év-

ben a kár becsülhet. Nagy volt a rémület a gazdák körében ezen

veszedelmes gabonaellenség miatt. A szaklapok is állandóan foglal-

koztak a kérdéssel. A Lema mdanopus L. hazai irodalmának jelenté-

keny része ebbl az idbl származik. A Rovartani Állomás elérke-

zettnek látta az idt, hogy a védekezés kérdésével kísérletileg- fog-

lalkozzék. A kísérleteket a Rovartani Állomás részérl Sajó Károly
tanár végezte 1892 ben a temesvármegyei Nagyzsámban és Vadász-

erdn. A kísérletekrl, valamint az egész Lema-kérdésrl egy nagyobb

füzetben 1894-ben be is számolt.^ A kísérletre felhasznált szerek ezek

voltak : a dohánylúgkivonat, a pyrethrumkivonat (entomoktin) és a

seh\\'einfurti zöld. A pyrethrumkivonat, (2-57o-ban) bven alkalmazva,

Vadászerdn (Temesvár mellett) megölte a lárvák T5<'/o-át, azonban

•drágasága miatt nag3'obb területen való alkalmazásától el kellett te-

kinteni, annyival is inkább, mert kisebb arányban alkalmazva —
köz\-etetlen öl hatású szer lévén — már csak közepes eredményt

adott. A schweinfurti zöld (cuprum arsenicosum) 1 hl. vízre számí-

tott 50, 80, 12." és 133 grammos adagokban nem adott kielégít ered-

ményt,- a lárvák) )61 kevés pusztult el. Ellenben a dohánylúg-

kivonat 2'^ o-os alkalmazásban (100 liter vízben 2 kg.-ot feloldva)

kitn eredményt adott. Azóta a gazdák ezt a szert használták

a veresnyakú árpabogár ellen. A dohánjdúgkivonat (thanaton) ers

méreg, mely a fenti aránj'ban hígítva, kiváló rovaröl szernek bizo-

nyult Az ellepett foltokra rápermetezve, odaszárad a vetés sásához,

a melybl a lárvák esznek s így a méreg bélcsatornájukba kerülvén,

elpusztuhiak. Hatását a szer hosszabb ideig is megtartja, mindaddig,

a míg a záporok tökéletesen le nem mossák. A kísérletek ezen ki-

váló eredményével a veresnyakú árpabogár hazai történetének Qgj

nevezetes fejezete záródott le.

A veresnyakú árpabogár kártételérl Magyarországon 1884—
1893-ig Sajó beszámolt idézett munkájában, azóta a következ kár-

tételeit állíthattam össze évenkénti felsorolásban :

189á. Arad vármegyében, helyenkint 50—60''/o kár az árpában. —
Bihar, Békés, Csanád, Szabolcs, Szatmár. Temes és Torontál

vármegyében.

1693. Arad, Bihar, Krassó-Szörény, Temes és Torontál vármegyében.

— Az Alföldön helyenkint.

1 A vetésfeliérít bogár (Lema melanopus L.) [Rovart. Állomás Köz-

leményei. I. kötet, 10. füzet. Budapest. 1894[.
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1896. Bereg', Szatmár és Szilágy ^'ármogyében. — Temes megye :

1)iiziási, dettai, új aradi és verseczi járásában. — Zemplén

vármegye : sátoralj a íijhehá járásában. — Ugocsa vármegyé-

ben. — Tisza-Maros szög'én.

1897. Abauj-Torna vármegye : fzéri járásában. — Borsod vármegye '.

egTi járásában. — IIun,yad vármegye : krösbányai járásá-

ban. — Sáros vármegj^ében. — Szatmár, Szilágy és Temes

vármegyében. — Zemplén vármegye : sátoraljaújhelyi já-

rásában.

1898. Arad, Bereg és Borsod vármegyében. — Bihar vármegye

:

szalárdi járásában. — Szabolcs vármegye : nyírbátori járá-

sában. — Szatmár vármegj^e : fehérgyarmati járásában. —
Temes vármegyében helyenkint. — Ugocsa vármegyéiben ::

a tiszámmieni járásban. — Duna balpartján szórványosan.

Duna-Tisza közén heh^enkint.

1899. Bihar vármegyében : Tenke vidékén. — Hevéé vármegyéler.

néhol. — Krassó-Szörény. Temes, Torontál és Ugocsa vár-

megye egyes részein.

1900. Szatmár vármegyében. — Tisza-^Iaros szögén helyenkint.

1901. Szabolcs vármegj^e : nagykállói járásaiban. — Tisza-Maros szö-

gén néhol.

1902. Arad vármegye : radnai járásában. — Krassó-Szörém' várme-

gye : lugosi járásában. — Temes vármegye : központi járá-

sában. — Duna bal23artján elvétve. — Erdélyi megyékben

helyenkint.

1903. Pestvármegye egyes vidékein. — Tisza-Maros szögén helyenkint.

1904. Nincs adat.

1905. Alsó-Fehér vármegye egyes helyein.

1906. Arad vármegye : radnai járásában. — Krassó-Szörény várme-

gye : bogsáni járásában. — Temes vármegye : buziási és

rékási járásában. — Torontál vármegye : bánlaki járásáljaii.

1907. Baranya vármegye : baranyavári járásában. — Bihar. Csanád..

Krassó-Szörény. ^sláramaros. Temes és Torontál vármegyé-

ben. — Duna bal-, Tisza jobb- és balpartján liel^^enldnt.

1908. Arad vármegye : m.-radnai járásaiban. — Bihar és Tolna vár-

megyében. — Duna lialpartján heh'cnliiint.

1909. Duna-Tisza közén helyenkint.

1910. Duna jobbpartján helyenkint érzékeny kár.

1911. Heves vármegyébeu. — DunaTTisza köizén néh(il. — Tisza

jobbpartján néhol.

1912. Hont vármegyében. — Tisza jobb- és balpartján néhol. —
Tisza-Maros szögén helyenkint. — Királyhágóntúli várme-

gyékben t()bb helyen.
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; I . Alsó-Fehér vármegyében. — Tisza jobbpartján helj'enkint. —
Duna balpartjáii néhol. — Duna-Tisza közén néhol. — Tisza-

}kíaros szögén néhol. — Királyhág'óntúli vármegj'ékben több

helyen.

1893-ig Sajó szerint 33 vármegyébl, azóta, vagyis 1894-tl

Itjlo-ig 40 vármegyébl és ezeken kívül Horvátországból 3 várme-

gyébl jelentettek kártételt. Eddig a szíikebb értelemben vett Ma-

gyarországból 47 vármegyében tett kárt a veresnyakú árpabogár.

Horvátországból 3 vármegyébl áll adat a rendelkezésíuikre. A kár-

tev elfordulásáról eddig- csak 16 vármegyébl liics hivatalos adatunk.

Érdekes képet kapunk a kártev hazai elterjedésérl, ha. azt

^^z;^ii'áljuk, hogy melyek azok a vármegyék, a hol a veresnyakú árpa-

bogár leginkább pusztít, a honnan a legtöbb panasz úgyszólván é\Töl-

éxre hallatszik ? Legtöbbet szenvednek a következ vármegyék : Te-

mes, Arad. Bihar, Krassó-Szörén}^, Hunyad, Alsó-Fehér, KisküküU,

Törda-AranyOS, Máros-Torda, Torontál, Bács-Bodrog és Pest az ország

déli, illetleg délkeleti vármegyéibl ; Heves, Szabolcs, Szatmár, Zem-

plén és Ung az északi, Baranya. Tohia, Somogy és Zala pedig az

iTszág dunántúli vármegj^éibl.

A veresnyakú árpalíogár tehát elssorban a síkságok lakója,

{un t'léggé jól érzi magát a magasabban fek^', dombosabb vidékeken

IS. MJndejiütt, a hol az árpa- és zabtermesztésre megfelel az éghajlat

és a talaj, a veresnyakú árpabogár is otthon érzi magát. Magyar-

ország természeti viszonyai kiválóan kedveznek a bogár elszaporo-

Já.-ának.

Ha végigtekintünk 1894-tl kezdve az egyes évek kártételein,

<izt látjuk, hogy a kárt szenvedett vármegyék száma évrl-é\Te növe-

kedik, hogy az ntolsó esztendben a kártétel elérje ismét a tetpon-

tot, miként 1891-ben. Ebbl tehát megállapítható, hogy a veresnyakú

árpaljogár nagyobb mérték elszaporodása idszakonkint következik

be. Évek hosszabb során át egyre nag-yobb és nagyobb területeken

kezd mutatkozni, hogy azután elérvén pusztításának legmagasabb

fokát, ismét megfogyatkozzék. És ez az idszakos jelentkezése nem-

csak az egész országTa vonaüvozik, hanem az egyes \idékeki'e is.

Az idszakok nagysága az egyes vidékekre nézve különböz. Néhol

rövidebb ideig tart a pusztítás, másutt ellenben évek hosszú során

át állandó a kártétel. Vamiak vármegyék, a hol csak egy-két évig

garázdállvodik a bogár, viszont más vármegyékben ez a garázdál-

kodás sok éven át tart. így pl. Temes vármegyében az utolsó 20 év

közül 18, Arad vármegyében 15. Bihar vármegyében 14 éven át szen-

vedtek kárt a gazdák. Yaimak olyan megyék is, a hol egy-két é^^

j»usztítás után a kártev, minteg;\^ végleg-, eltnik. így nincs adat

AiT'.'-l. hoo^v az utolsó 20 évben Csongrád, Esztergom, Gömör, Koma-
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i'om, Trencsén, Vas és Veszprém vármegyében pusztított volna, holott

az 1884-tl 1893-ig terjed idszakban e vármegyékbl is érkeztek

panaszok.

Arra a kérdésre, hogy mi az oka a veresnyakú árpabogár ezen

idszakos elszaporodásának, nehéz megadni a feleletet, épúgy mint

aiTa a kérdésre is, hogy mi az oka annak, bogy a veresnj'-akú árpa-

bogár, mely Európaszerte mint közömbös állat volt ismeretes, egy-

szeiTe csak hazánkban kártevleg jelentkezett. Ezekre csak való-

színleges magyarázatot adhatunk. ]Minden rovarnak, tehát a veres-

nyakú árpabogámak is. megvannak a maga természetes ellenségei,,

a melyek rendes körülmények között nem engedik túlsúlyra ver-

gdni. Ha valameh'- kártevnek természetes ellenségeit valami baj

éri s ha egyéb tenyészviszonyai is kedvezen alakulnak, milyenek l-

az idjárás, talaj, növényzet (mint tápláléka) stb., akkor ez a kártev

hatcilonn^a vergdik. A veresnyakú árpabogárnak természetes ellen-

ségeit is valami baj érhette annak idején, hogy egyszerre csak mint

hatalmas ellenségünk jelent meg. Mikor ilj^en esetek állnak be, vagyis

a mikor a természet egyensúlya valamilyen okból féh-ebilleut, követ-

kezik be annak szükségessége, hogy az ember maga iparkodjék is-

mét heh^reánítani az egyensúlyt azáltal, hogy a túlsúhTa vergdött

kártevt irtsa I

Az egyszer hatalomra vergdött faj azonban csak ritkán, vagy

csak óriási munka és küzdelem árán szorítható ismét vissza a ter-

mészet egyensúlyába. Ha természetes ellenségei egy id múlva ismét

el is szaporodnak, az addigra már mhidenfelé elterjedt fajon, minden

vonalon egyszerre, már nem arathatnak teljes gyzelmet s mindig-

megmarad egy vagy több töredékcsapata, mely azután az évek során

át — ha egyéb tenyészviszonyai is kedvezk — ismét elszaporodik

s ismét teljes erejében áll elttünk. És ebben vélem, ismétlem : ,.való-

szín" magyarázatát a veresnyakú árpabogár idszakonkinti meg-
jelenésének is.

A mint az elmondottakból látható, a veresnj'akú árpabogár a

magyar mezgazdaságTiak egy igen jelentékeny ellensége, a mellyel

nemcsak tudományos szempontból érdemes foglalkozni, hanem szük-

séges azért is. hogy ismerve életviszonyainak még legjelenték-

telenebbjét, életmódjának a legkisebb részletét is, felvehessük vele^

szemben, mezgazdasági érdekeink megvédése czéljál.iól. a küz-

delmei.

Linné Károly a ,,Systema naturae" X. kiadásában a veres-

nyakú árpabogarat Chrysomela melano2)iis néven írta le és hazájának

Európát teszi. GmARo a bogár földrajzi elterjedéséül egész Európát,

azonkívül a Kaukázust, Szibériát, Algirt és a Kanári szigeteket em-

líti. Minket (?zeken kívül azonban méo: ^^ is érdekel, hoa'v liazánkon
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kívül mely országokban jelentkezett eddig s fordul el a Jelenben

kártcvleg '?

Francziaországban Réaumur volt az els, a líi a bogarat ét?

életmódját írásban és képben ismertette. Utána Goureau 1861-beii

megjelent könyvében részletesebben ismertette a bogarat és életmód-

ját, azonban azzal a bevezetéssel, liogy „ámbár ez a kis rovar ke-

veset árt az árpának és zabnak", ezek levélzetét rágván, még sem
lesz érdektelen róla néhány szót vesztegetni, hadd legyenek tisztá-

ban a franezia gazdák, miféle rovarok azok a kis gömböl3áí, kissé

megnyúlt, nyálkás tömegek, miket május vége felé és júniusban

gyakran látnak a zab és árpa levelein. Késbb azt is mondja, hogy
„mivel ez a rovar kevés kárt tesz, felesleges az irtásával sokat baj-

lódni". Ugyanazt mondja Girard is nagy mvében, melyben a veres-

nyakú árpabogár földrajzi elterjedésének határait megvonja. Elmondja,

hog}'' az árpán és a zabon él, de megállapítja, hogy kevés kárt okr)z.

Brocchi 1886-ban megjelent mezgazdasági állattanában szintén azt

mondja, hogy a rovar sohasem okoz jelenteken}^ kárt. Berthelix a

Veronica sjncaia-ról gyjtötte a ])Ogarat. A növén}^ alatt a földijei...

gubóban nymphát talált, melyet a Crioceris melanojya-éníúí vél.

Más szerzk, mint pl. H. Góbin vagy L. Month.lot meg soiu

emlékeznek mveikben a mi bogarunkról, jeléül annak, hogy Fran-

cziaországban a veresnyakú árpabogár, mint mezgazdasági kárte\'n.

nem jöhet figyelembe.

Az angol szerzk közül Westwood írta le még 1849-ben »

„The Gardeners Chronicle" hasábjain egy kisebb czikkl)en a, ini Im-

garunkat és életmódját, utóbbit úgy, a hogy Oxford mellett alkalma.

volt uiegfigyelhetnie. Czikkéhez ábrát is mellékelt. Hi\'atkozik Curtis-

ra, a ki a kártevt szintén már megfigyelte Dorsetshire-ben, Slier-

borne szomszédságában.

Ma utána lapozunk CuRxis-nak 1860-ban megjelent vaskos m-
vében, megtudjuk, hogy csakugyan még 1842-ben zabon találta Hr

bogarat és lárváit. Utóbbiakból sikerült neki a bogarat nevelnie is.

a mibl meggyzdést nyert, hogy a nyálkás, csigaszer rovarok a-

veresnyakú árpabogárnak — a hogyan mondja : Crioceris melanopa-

nak — a lárvái. A bogárról, melyet különben „zab-bogár"-nak (oat

beetle) nevez, még ezeket mondja : „nem ritka a gabonaföldelcen és

a gyékényen áprilisr közepétl szeptember végéig.'

Igazi, jelentékeny mezgazdasági kárról azonban egyilc sent

szól. Es a menn^áljen ezt a sok idbe kerül, fárasztó s a mellett

sohasem teljesen megnyugtató könyvtári kutatások alapján megálla-

píthattam, nincsen olyan adat a késbbi irodalomban sem, a melylxil

arra lehetne következtetni, hogy a veresnyakú árpabogár Angliában.

mint Riezgazdasági kártev, nagyobb fontossággal bírna.
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A német birodalomban Cukneliuci 1850-ben megállapítja, bogy
a veresnyakú árpabogár lárvája és bábja annyira egyozik a Lema

cyanella L. lárvájával és bábjával, hogy alig lehet megkülönböztetni

a kettt egymástól. A L. cyanella-ról azt írja, hogy a lárvái és bo-

garai ffélékkel táplálkoznak, a melyeket hosszant lerágnak. Szerinte

a veresnyakú árpabogár is ilyen ^életmódot foh^tat. Glasei; csak

annyit említ fel, hogy ha a bogár nagyon elszaporodik, a fiatal ve-

tésekben kárt okoz. Nürdlingek mvében ismerteti a bogár életmód-

ját, a^onban a kártételeit illetleg nem tudja, ^"ajjon A-an-e jelent-

sége. Taschenbbrg és Ritzema Bos közismert munka ilcban fel sem
említik a bogarat. Leunis közkézen forgó müvében azt mondja, hogy
a lárva füveken, különösen búzán él. De nem jelíUi a bogarat kár-

tékom^nak, holott az általa ugyanazon nembe sorolt és a liliomfélé-

ken él liliombogarat {Crioceris merdigera h.) s a spárgán él
spárgabogarat (Crioceris asparagi L. és Cr. diiodecimimndata L.)

megjelöli a kártékonyság jelével.

KiRCHNER egyik, színes táblákkal illusztrált, a galxHia ellensé-

geirl Írott s 1903-ban kiadott kisebb munkájában csak a Lema
cyanella-Ydl foglalkozik mint gabonaellenséggel. A gazdasági ontomo-

logusok körében jól ismert másik, nagyol>b munkájának lOOC-ban

megjelent II. kiadásában már a Lema mela:noi>us-\ és cijandla-i együtt

tárgyalja mint kártevt. Ismerteti valamennyi gabonafélénél : a búzá-

nál, rozsnál, árpánál, zabnál, továbbá tengerinél és a réti fü\'eknél.

Sajó 1893-ban a „Zeitschrift für Pílanzenkravddieiten- ezírnü

folyóiratban eg}^ hosszabb czikkben ismertette a voxat hazai elfor-

dulását, kártételét és azt a védekezést, a mely hazai kísérleteink

alapján a legjobbnak bizonyult. SAJó-nak ez a kcizleménye a német
szerzknek kedvelt forrásmunkája s írásaikban állandóan liivatkoz-

nak rá.

Mieltt még végleges ítéletet mondanánk a %eresnyakú árpa-

bogárnak németországi szerejjlésérl, lapozzunk fel egy legújabban

(1913-ban) megjelent kitn munkát, a mely megbízhatóságánál s a

hatalmas anj^agnál fogva, a melyet felölel, a gazdasági ro's'artannal

foglalkozóknak nnndenkor forrásmunkája lesz. A SouAUKn-szerkesz-

tette nagy munkának III. kötetét értem, melyet Reh L. Dr. írt meg.

E vaskos kötetnek 509. lajíján, a hol a Lítúci cyanella I.. és mülanojms

L.-t együttesen tárgyalja, ezeket olvashatjuk : ,.eg^ész Európában és

Ázsia délnyugati részén van elterjedve, azonban csak Délkelet-

Európában kártékony. Fféléken, különösen g-abonán él s ezek

közül a zab szenved leg'többet." A továbbiakban a Lema cyanella és

melanopus életmódját ismerjük meg. A szerz kiemeli a két faj élet-

módjában a legszembeszökbb különbséget, hogy t. i. a cyancUa ma-
gán a növényen, a rágása helyén, bál)Ozódik be megkeményedett
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nyálkás habból álló gubóbau, mío- a melanopns ugyaiiLlyeu giibóban,

•de a földben alakul áll bábbá. Sajó czikke alapján hivatkozik a bo-'

o^ár magyarországi kártételeire is. Az ajánlott védekezés is ugyanaz,

á mit annak idején Sajó, illetleg- a Rovartani Állomás ajánlott.

Ebben a munkában sem találunk Németországra ^'(jnatkozó ada-

tot szembetnbb kárról, mert a szerz ilyenre bizonyára hivatkozott

volna annyival is inkább, mert a külíoldi adatokat is lehetleg' rész^

letesen közli mindenkor. És így most már megállapítható, hogy a

veresnyakú árpabog'ár Németországban sem az, a minálunk : a mez-
gazdaságnak egy hatalmas ellensége. Megengedjük, hogy itt-ott el-

fordult már s okozott is némi kárt, de biztosak vagyunk abban,

hogy nem fordult el oly általánosan, oly országszerte s évek hosszú

során át oly kártevleg, mint nálunk.

Minél jobban közeledünk hazánkhoz, illetleg Európa délkeleti

részéhez, a veresnj^akú árpabogár kártételei annál gyakoribbak. Nyu-

gati szomszédságunkból: Ausztriából már ersel)b ]ianaszhangok

hallatszanak miatta.

A bécsi mezgazd. bakteriológiai és növényvédelmi kísérleti

iUlomás 1909. évi inködésérl szóló jelentésben Kornauth megemlíti,

liogy azon évi júniusban a karinthiai Steindorf mellett a Lema me-

lanopus L. a zaljon otyan aggasztó tömegben lépett fel, hog\^ a cs.

kir. földmívelésügyi ministérium felszólítására egyik tisztviselnek a

helyszínre kellett kiszállnia a védekezés irányítása czéljából. Itt tehát

már olyan kártétellel állunk szemben, mint a milyeuek hazánkban

forduhiak el.

MiESTiNGEu egyik közleményében, mely a „Monatshefte für

Landwirtschaft" czím folyóiratban jelent meg 1910-ben, a követke-

zkot írja: „Az árpabogár (Gretreiháhnehen), a spárgabogárnak kö-

zeli rokona, gabonánlmak egy olyan ellensége, a mely némety évben

tömeges megjelenésével nagy kárt okoz és a meglepett földek ter-

méshozamát jelentékenyen leszállítja. Fként két faj érdemel nálunk

figyelmet, a feketefej árpabogár (Lema meUmopa L.) és a kék árpa-

bogár {Lema cyanella L.j.i A közlemény a továbbiakban ismerteti a

két bogár életmódját és kártételét, valamhit a védekezést, utóbbit

:Sajü idézett német czikke alapján.

FuLMEK egy kisebb röpiratában csak a kék árpabogárról (Lema

cyanella L.) szól, ennek életmódját és kártételét ismerteti úgy, a hogy

1 A közölt s ci/anella-t feltüntet ábra ilt is a lichenis Weise-t mutatja.

Hazánkban is ez utóbbi a kártev, a cyanella nagy ritkaság s így a kék

árpabogár név inkább a lichenis t illeti meg; zavarok elkerülése végett

azonban meghagyom továbbra is e nevet a németek cyanella-iáníik, a mely

tulajdonképpen úgy sem más, mint a lichenis.
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1912-ben a morvaországi Eisgrub mellett fekv árpaíoldeken meg-

íigyelliette. Ezzel kapcsolatban megemlítem, hogy hasonló kártételt

1911-ben a pozsonymegyei Alalaczka község határában egy árpatáb-

lán én is megfigyeltem. A kártev nálunk a Lenia licJienis Weise volt.

A Rovartani Állomás — mint errl késbb még szó lesz — FuLMEK-tól

az állítólagos Lema cyaiieUa-hól kapott néhány bogarat s akkor kitnt,

hogy ugyancsak a Lema lichenis Weise volt az ausztriai kártev is.

Most pedig lássuk keleti szomszédainkat. Romániában a A'e-

resnyakú árpabogár szintén kártevleg jelontkezeít már a zabon és

árpán, a mint ezt egy a .,Cámpul"-ban megjelent román nyelv köz-

leménybl megtudhattuk, meh^et kivonatban a római nemzetközi

mezgazdasági intézet egyik füzete ismertetett. E közlemény szerint

a bogár 1912 nyarán a romániai Baneasa-Herastrau és Ilfov közsé-

gek egész határában jelentkezett s az ismert módon tett kárt. A cikk

azzal végzdik, hogy a rovarnak úgy látszik nhiesen ellenszere.

Legnagyobb érdekldésünkre Oroszország- tarthat számot,

melynek déli része hazánkkal számos közös természeti viszonnyal

bír. Ezen közös természeti viszonyoknak kell tulajdonítanunk azt a

jelenséget, hogy Dél-Oroszországnak hazánkkal több olyan közös

kártevje van, a niely másutt Európában mint' olyan nem ismeretes.

Hogy csak egy igen érdekes esetet említsek, hivatkozom a Tapino-

stola musculosa Hb. nev bagolypillére, a mely mint kártev eddig

csak orosz földrl volt ismeretes s ime 1912-ben, de még inkább

1913-ban hazánkban is egészen váratlanul mint a búzának hernyó-

alakban számottev ellensége jelent meg\ Csak természetes tehát,

hog}^ Oroszországról szinte bizonyos, hogy a veresnyakú árpaboga-

rat is a kártevinek listáján említse. Kutassunk tehát az orosz, ille-

tleg Oroszországra vonatkozó irodalomban.

KöpPEx Oroszország kártev rovarairól sz(>ló s 1880-ljan meg-

jelent mvében csak a Lema cyanelln L.-t emhti, mint kártevt. Azt

mondja, hogy ez a bogár egész Észak- és Közép-Oroszországban,

továbbá Podoliában, Charkow-kormányzóságban, Sarepta mellett,

Tx'anskaukáziában és délnyugati Szibériában elfordul. A lárvák és

bogarak a gabonafélék leveleiu élnek s a kár, metyet okoznak, „néha
nem jelentéktelen, a mint ezt legutóbb Charkow-kormÁnyzóság-
ból megtudtuk-. Elssorban a zab szenved e rovartól. Évente —
állítólag — két nemzedéke (íj van, melyek közül az els nemzedék-
nek lárvái májusban, a második nemzedéknek lárvái pedig szeijtem-:

bérben jelentkeznek s utóbbiak a téli rozsot bántják. A lárvák át-

alakulás czéljából a földbe voniünak. Köppex adatait Tschefraxow^

jelentéseibl vette át, de bizonyos fentartással közli azokat s meg is

jegyzi ismertetése végén, hogy: ..az értesítések, miket TsrnKFRANow
úr ezen faj kártételét illetleg ad. mégis igen hiányosak.'
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kártev rovarokról és növénybetegségekrl szóló jelentésében olvas-

suk, hogy a „Lenia melanopa^' a zabon és árpán nagy mennyi-
ségben jelent meg. Részletesebben ismerteti a szerz azután a

rovar életmódját ; megfigyelései egyeznek a liazai megfigyelésekkel.

Vassiliev az orosz czukorfinomítók szövetsége Rovartani Állo-

másának 1912. évi „tanulmányaiban" ismerteti a veresnj-akú árpa-

bogár életmódját s az ellene alkalmazandó védekezést. E tanulmány-

ból megtudjuk, bogy a rovar Charkow-kormányzóságban, a Rubejan

Czukorfijiomító közelében, az 1910. és 1911. években a zabon, árj)án

és tavaszi búzán kártevleg jelentkezett, különösen sokat szenvedtek

a mélyebben fekv, nedvesés foltok. Koppén fentebb idézett mvé-
ben szintén említi a charkowi kormányzóságot azon heh^ek közüle

a hol a kék árpabogár pusztított. Nagy a g^^anum, hogy akkor is-

már a veresnyakú árpabogár volt ott a kártev. Ersíti a gyaimniat

a KöppEx-ismertette életmód is. a meh' a veresnyakú árpabogáréval

teljesen egyezik.

Végezetül még egy orosz adatra hivatkozom a legújabb idkbL-

A Voronezh-kormányzóság Rovartani Állomásának 1912. évi

jelentéséljen Scdeh^x a kormányzóság' területén kárt okozott rovarok

sorában felemlíti a mi bogarunkat is a zab, árpa és tavaszi IjúzáróL

közölve az ellene alliahuazandó védekezést is.

Összefoglalva most már a felsorolt külföldi irodalmi adatokat-

megállapíthatjuk, hogy a legújabb idkben hazánkon kívül még a

következ országokban jelentkezett a veresnyakú áipabogár mint

mezgazdasági kártev : Németország, Ausztria, Románia és Orosz-

ország. Németországból szembetn kártételrl adatunk nincsen

;

Ausztriából és Romániából ilyen adattal már rendelkezünk; de leg-

szembetnbb a kártétel Oroszországban. Ha az állat elfordulására

vonatkozó adatok dátumát nézzük, azt látjuk, hogy azok majdnem

mind a legutóblii évekbl származnak, a mikor tehát nálunk is javá-

ban pusztított a bogár. ^Megállapíthatjuk továbbá, hogy a bogár csak

Délkelet-Európában jelentkezik kártevleg, noha egész Európában

közönséges. ^Miiiél messzebb megyünk keletre, annál több a panasz

miatta.

A veresnyakú árpabogár tehát ezentúl már nemcsak mint ha-

hazánk sajátos kártevje szerepel, megérdemelt rossz híre van már

szomszédainknál is. Ha azonban azt keressük, hogy mely ország-

szenvedett már eddig a legtöbbet tle, szomorúan kell megállapíta-

nunk, hogy Magyarország az, mert hiszen nálunk már a múlt szá-

zad eleje óta ismert mezgazdasági kártev.

A veresnyakú árpabogár fejldésalakjai. — A veresnyakú

árpabogár a levélbogarak, fény-, vagy aranybogarak (Chrysomdidae-



B^nizÚY^Íek.

1. kép. — Felül : A veresnyakú árpabogár {Lema melanopns L.) nagyított

képe. Alu] : A. a Lema lichenis Weise, — B. a L. melanopns L. — és C
a L. cyanella L. eltorának alakja ; e fölött a bogarak természetes nagyságban.
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családjába, a Criocerinae {Eupoda) alcsaládba, zen alcsalád Griocerini

nemzetségébe s ezen nemzetség' Lema Fabr., L-ACORD.-nemébe tartozik.,

A bogár (1. kép) 4—4-5 mm. hosszú, karcsú, megnyúlt test.
Színe fémfény, kék vagy kékes-zöld, az eltör (vagy amint közön-
ségesen nevezik : a nyak), továbbá a lábak (a czombok és lábszárak)

vöröses-sárgák, a fej sötétebb aczélkék szín, a csápok, a lábszárak
vége és a lábfej (ízeinek száma négy, melyek közül az utolsóeltti

széles és kétkaréjú, az utolsón pedig tövükön összentt karmok ta-

lálhatók) feketék. Faji nevét {melanopus = fekete láb) a lábfejnek

fekete színe után nyerte. Fején rövid, lapos homlok és elül ívelt

homlokbarázdák láthatók. A szemek nagyok, kiállók, mélyebb kimet-

szések. A csápok nyújtottak, aránylag hosszúak s hosszúságuk el-

éri körülbelül a test hosszának felét, 11 ízbl állanak, melyek közül

a második ol3^an hosszú, a milyen széles, a harmadik és negyedik

majdnem, az ötödik pedig bven kétszer olyan hosszú mint amilyen

széles ; a többi íz is megnyújtott. Minden íz a tövénél keskenyebb
és a hegye felé egyre vastagodik. A csápok alul is keskenyebbek s

liegyük felé állandóan, de gyengén vastagodnak. Az els és második

íz gyengén, alig-, a többi ersebben szrözött. Az eltör, elüls és

hátsó szélén feketén szegélyezett, hosszabb mint a milyen széles,

ersen domborodott, oldalt majd gyengébben, majd ersebben göm-
bölyített ; a tövénél szélesen és mélyen befzdött, ez a befzödés

az oldalak felé elszélesedik és ellaposodik és egyformán srn és

finoman pontozott ; felületén az elüls szögletek mögött elszórt pon-

tokkal, a közepén három, mérsékelten ers pontokból álló, hosszanti

sorral díszített. A paizsocska hátul kurtított. A szárnyfedkön pont-

szer beméh'edésekljöl álló 10 hosszanti sor látható, a közterek a

hímnél keskenyek, gyakran gj^engén kiemelkedk, a nsténynél szé-

lesebbek, laposak, a második teljes, a negyedik és hatodik egy hátul

megrövidített finom pontsorral. A hasi oldal színe sötétebb árnyalatú

a fedszárnyak színénél, gyengén szrözött ; az els hasgyr hosz-

szabb mint az utána következk.

A pete világossárgás szín, héja fényes, alakja hosszúkás to-

jásdad ; hosszúsága 0-3—0*4 mm., szabad szemmel is észrevehet.

A petéket a zab és árpa leveleinek rendszerint a fels lapján, a

középér hosszában találhatjuk egymás mögött sorban, úgy hogy a-

peték legtöbbje egymást érinti. Olyan ez a petesor, mintha kis sárga

gyöngyökbl álló füzér volna (2. kép. A). A peték egyik oldaluldcal

a levéllapon feküsznek s hossztengelyük a levél hossztengelyével

egyirányú. Azonban találhatók ily petesorok a levél középerétl

jobbra és balra is, két levélér között és láttam már petéket a levél

fonákján is. Egy levélen több petesor is akad. A peték száma egy-

egy sorban különböz. Megszámlálhatunk néhánytól kezdve 20-at,
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esetleg többet is. Eg-y-egy levélen az összes peték száma 30—40 s

több is lehet. IJgy taj)asztaltam, hogy a hosszabb petesorok ritkáb-

bak s inkább a kisebb sorok :
5—6 petébl állók a gyakoribbak.

A peték a felsbb és alsóbb leveleken egj'aránt találhatók.

A lárva (2. kép B és C ; 3. kép A) teljesen kifejldve mint-

egy T) mm. hosszú s 2 mm. vastag. Esetlen, pújjos alakú, közepén

túl a legmagasabl:> és legvastagabb, 12 testgyiírvel és 9 pár lélegz-

réssel (nyilassal). A test nedves, nyálkás váladékkal fedett, úgy hogy
a lár\'a inkább egy piszokcsepphez mint rovarhoz hasonlít.

A Lema-nem lárváira nézve ugyanis jellemz, hogy az alfol-

nyilás az utolsó testgyr -fels részén van és elre irányul, úgy

A.

Iá

2. kép = A. a veresnyakú árpa- '. kép = A. a veresnyakii árpabogár

bogár jDetesora, — JS. rágó lárvái lárvája, — jK. bábja és C. a gubója

természetes nagyságban, — C a (jobboldalt felbontva) nagyítva s ter-

iárva oldalról tekintve s nagyítva. mészetes nagyságban. (Benczuk E.

(Benczúr E. rajza.) rajza.)

hogy a sárszer ürülék a lárvák hátára tolódik s egészen a fejig

azzal vannak befödve. Ennek tulajdonítandó a lárvák nyálkás, feke-

tés külseje, mely kiváló védelmül szolgál a nap heve, szárazság* és

a madarak ellen. Nyálkás külsejétl kajita a lárva nálunk népies

magj'-ar nevét is : árpacsig^a, nyálkás csiga, csupasz csiga,
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csak akkor tnik el, hogyha elbb nyálkás takaróját pl. gabona-
levéllel lekaparjuk, vagy vízben vagy borszeszben megmossuk (3.

kép ^). Ekkor látjuk, hogy a teste ránczos. sárga szín; a feje

aránylag kicsi, fényes, sötétbarna, a csápok igen rö^-idek s három
ízbl állanak mint az állkapocstapogatók : az ajaktapogatók két ízek

;

mindkét oldalt 6 pontszem taláUiató.' Az eltör feketés szín, széles

sárga középvonallal és meUs szögletein egy lapos haránt bemélye-
déssel. A három torgyr keskeny és rövid, míg a többi kilencz

gyr ípotrohgyrk) szélesebb és vastagabb. A lárva három láb-

párral bír, a lábak rövidek, sárgásak, a karmok és ízületek barnák.

A has szélét fekete pontsor szegélyezi.

A kifejldött lárvák a .földbe vonulnak átalakulás czéljából s

sekélyen a föld színe alatt egy kis. mintegy 5 mm. hosszú, hosszú-

kás tojásdad gubót készítenek (3. kép C).

A gubó mégszáradt nyálkából és hozzátapadt földszemecskék-

hl áU. Ha a gubót felszaldtjuk. meg-találjuk benne a bábot (2. kép B).

A báb fehéressárga szín, a szemek és rágok barnásak, a homlokon
szemölcsszer kiemellcedések láthatók, az eltörn pedig kisebb csa-

ltok tnnek el. A potrohgyi^k háti részén egy méh'ebb közéjD-

barázda vonul végig, az utolsó testgyrn pedig két fartüske lát-

ható, melyek barna színek. A többi testrészek : fedszárnyak, szár-

nyak, csápok, lábak, szájrészek is mind jól kivehetk, akár a kifej-

ldött bogáron.

Új Pselaphida a Budai hegyekbl.
Irta : Csíki Eexö.

Budapest környéke, daczára a régóta folyó kutatásoknak, mind-

untalan gazdagítja faunánkat valami újdonsággal. Ez alkalommal

egy új törpe bogarat óhajtok ismertetni, mehaiek fcKedezését Gurá-

xYi István m. kir. ferdmérnök buzgalmának köszönhetjük.

1 Hangsúlyozom: nem tévesztend össze az igazi meztelen csigá-

val {Limax agrestis L.). Hogy a „meztelen csiga" elnevezés min zavarra

adhat okot, arra szolgáljon például a következ eset: A ^Deutsche Land-

vrirtscliaftliche Presse"'' 1911. évi július 12-iki számában a kérdések rovatá-

ban egy magyar gazda t„F. in K.. Ungarn'"') védekezési tanácsot kért az

ú. n. ...meztelen csiga* („sogen. nackte Schnecke") ellen, mely zab-

jában foltokban jelentkezett. A lap július 15-iki és július 19-iki számában

összesen három felelet jelent meg s mind a valódi meztelen csiga ellen adott

tanácsot, holott biztos, hogy a kártev a veresnyakú árpabogár lárvája volt !
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Bythinus Giirányii Csíki, n. sp.

B. crassicorni ^íotsch. affinis. sed difí'ert : colore obscuro rubiu-

fusco, elytris obsciirioribiis. antennis. palpis pedibusque -rufo-flavis.

antemiarum articulo primo z' intus denticulo anteax)icali parvo

mmiito. Long". 1'6—1"8 mm.
Habitat in montibus Budensibus jjrope Budapest, iibi l)^ St.

GuRÁxYi marem et feminam detexit.

Sötét vöröses-barna, a szárnyfedlv még sötétebbek, a csápok,

a tajDOgatók és a lábak sötét sárgás-vörösek. A fej keskenyebb mint

az eltör háta. a fejtet sima, rajta csak eg}Tiéhám^ beszúrt pont és

szr van. a homlok a szemek eltt harántbemélyedéssel, a homlok-

barázda éles. a szemek nem nagyok, ersen domborúak, kiállók és

durván reczézettek. A cf els csápíze hosszúkás tojásforma, legalább

lV2-szer oly hosszú mint széles, bels oldalán a csúcs eltt apró^

meggörbölt fogacskaszerü fiio-o-elékkel. a második íz kissé keskenvebb

.5^ S..

BytlíUius Garáníjli n. sp. és B. =^ B. crassicornis Motsch. csápjának
( -^, 5 ) els két íze.

mint az els íz. alig hosszabb mint széles, befelé kissé kiszélesedett,

a 3. íz hosszabb mint széles, a 4— 6. íz oly hosszú mint széles, a

7—8. íz pedig ahg szélesebb mint hosszú. A 5 els csápíze kissé

hosszabb mint a cT-é, bels oldalán pedig nincsen fogacskaszerü

függeléke. Az eltör háta ahg" szélesebb mint hosszú, az els har-

madban a legszélesebb, oldalai itt kerekítettek és hátrafelé egyenes

vonalban ersen keskenj^edk, felülete sima, egyes nagyon finom

pontokkal, melyekbl sárgás szrök emelkednek Id, behintett, töve

eltt kétoldalt kissé rézsútos harántbem.éh'edéssel, metyeket a közé-

pen keskem* redcske választ el egymsLstól. A szárnyfedk varrat-

melletti barázdája beméh^edt, felületük durván és szétszórtan jDonto-

zott. Hossza 1-6—rS mm.
Elfordul Budapest vidékén, a Budai hegyekben, a hol Gurá-

NYi István gyjtötte márczius végén és április elején. Az új fajt fel-

fedezje tiszteletére neveztem el.
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Új bogár-fajváltozatok.

Iita : Laczo JOzsf.v.

1. Cicindela campestris I.inn.

ab. PetrogalUi í.aczo, nov. ab. (fig-. 1).

A typo difiért : iiiaciila siilihuinerali elytronim dclicioiite, ma-

ciila mai'ginali sagittifornii, macula mediana cordiformi ot maculis

a})icalil)iis coníluentibiis.

líuiig'aria S(3pt -occid. : Pélió (Oom. Trencsén).

A törzsfajt(')l a kö\-etkezr)lvljon tér ol : a vállmüg'ütti l'olt hiány-

zik, a Icdzéps szegétyfolt nyilhegyakxlcú, a középs folt szívakakú és

a csúcseltti két folt összckíitütt..

Termhelye : Péhó (Trencsén vármegye).

Ezt az új fajváltozatot boldognlt tanárom PETnocArxi Artúr

nevérl neveztem el.

ah. Singeri Laczh, nov. ab. (llg. 2).

A typo diliért : niacida snhhnmerali elytrorum deficicnte, ma-

cula marginali semilunari, maculis apicalibus conílaentibus.

Hungária sept. -occid. : Péhó (Gom. Trencsén).

Ulyan mint a trzsfaj, azonban a vállmíigíitti folt hiányzik, a

középs szogél3d'olt féllioldalakú, a csúcseltti foltok })cdig össze-

kíitöttek.

Elfordul a trencsénmegyei Péhó vidékén.

Ezt az új faj változatot üu. Singer Káumi.y as(-lialfenburgi orvos,

bogarász Ijarátom tiszteletéra neveztem el

ah. reducta I>acz<), nov. ab (fig. 3).

A typo differt : maculis sul)humeralis et marginali elytrorum

deiicientibiis. maculis aj^icalibus confluentibus.

Hungária sept.-occid. : Péhó (Gom. Trencsén).

Ennek a fajbeli eltérésnek hián\'zik a vállmíigötti és a kíizépso

szegidyfoltja, a csúcseltti foltjai pedig összekötöttek.

Elfordiü Trencsén vármcgj^^ében Péhó környékén.

2. Rosalia alpina Lixx.

ah. Csikii Lacz(i, nov. ab. (fig\ 4).

A typo diíTert : elytris macula postscutellari campanuliformi

cum nuR'ulis subbasalil)ns coniuncta notatis.

Hungária sept.-occifl. : Fels-Tölgyes (Com. Trencsén).
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A türzsfajtül abban tér el. hogy a szárnyfedket egy a paizsi>cska

mögött elhelyezett és az elüls foltokkal összefügg harangalakú folt

is díszíti.

Elfordid a trencsénmegyei Fels-Tölgyesen.

8

1—3. kAp : Cicindela campeslris L. — 1 = ab. FetrogalUA Laczú ;
'^ ^= ab.

Singeri Laczó ; S ^= ab. reducia Lacz';i. — 4—7. kép : Hoscüia aljrlna L. —
4 = ab. Csikii Laczó : 5—0 = ab. FlciscJieri Laczú : 7 = ab. lineata Laczi.,

ah. FleiscJieri Laczó, nov. ab. (fig". 5 &- Gi.

A typo difiért : eh'trorum fascia niediana i^ostice ramulum
euiittente.

Hungária sej^t.-occid. : Fels-Tölgyes (Com. Treucsén).

A törzsfajtól abban tér el. hogj" a szárnyfedk középs haránt-

csíkja hátul eg-y kifelé irányult ágacskát bocsát ki.

Elfordul Fels-Tölgyesen Trencsén vármegyében.

Ezt az új fajváltozatot Dr. Fleischer ICde brünni k'izegészség-

ügyi tanácsos tiszteletére neveztem el.

ab. lineita Laczó, nov. ab. (fig. T).

Atji^o difiért : macula anteapieali elytrorum antrorsiim ramulum
brevem emitteute.

Hungária sept.-occid. : Fels-Tölgyes (Com. Trencséuj.

A törzsfajtól abban tér el, hogy a szárnyfedkön a csúcseltti

folt elrefelé irán^-ult ágacskát bocsát ki.

Elfordul a trenosénmegvei Fels-Tölervesen.



127

A rovarok mint fertz betegségek
terjeszti és az ellenük való védekezés.'

Irta : De. Szabó;-Patay József.

A meleged(') tavaszi naj^ok a legkíméletleneljb, a legöklüklbli

ellenségeink útjait egyengetik : a fertz betegségekét, amelyeknek
elrsei itt-ott már meg' is jelentek.

Tudjuk, hogy még békés idben is mih-en megfeszített ervel
kell ellenük küzdenünk, hogy megtörhessük hatalmukat s áldozataik-

nak számát csökkenthessük. Annál ébereidben kell rködnünk egész-

ségünk határain most. a mikor a háborús állapot siet segítségüki^e

:

leghbb szövetség^eseik és gyzelmük legfbb elmozdítói pedig, a

környezetünkben él rovarok is mind életre kelnek. Azért kötelessé-

günk, hog}" a társadalom figyelmét felhívjuk an\a, hogy bizonyos

rovarok kellemetienkedéseilc mellett, mekkora veszedelmet jeleiitenek

egészségünkre és hogy ezzel együtt az ellenük irányuló védelcezés

t^szközeit megismertessük.

A legutóbbi idben P. Tii , Müi^ler a gráei egyetem tanára

csoportosította egyik müvében^ azokat a rovarokat és más ízeltlábú

állatokat, a melyek betegségeket terjeszthetnek. Az táblázata az

egész \álág ismert betegségterjeszt rovarjaira és ízeltlábú állatjaira

vonatkozik. Ezeket három csoportra osztja :

A) a betegségokozókat egyszeren a testükön szál-

lítják:

1. Legyek (Musca domesiica, M. corvina^ CalUphora stb.)

lífusz-t, vérhas-t, pestis-t. kolcrá-t. tuberlcnlózis- 1. trachomá-t.

2. Bolhák pesíis-t.

3. HangN'ák pestis-t, paratífusz-t.

4. Poloska-félék pestis-t.

5. Svábbogarak pestis-t.

6. Tetvek tífusz-t (?), pestis-t (?).

B) Közvetlen átoltással terjesztik:

1. Szúró legyeiv (Stomoxys) lépfené-t, tetanus-t {?), gennye-

sedéseket okozó Siaphylococcus-X. Strepiococais-X, visszatér lázat és

más sjDÍrillozisokat, pestis-t.

2. Bolhák pestis-t.

3. Poloska-félék visszatér lázat ('?j, pestis-t.

4. Tetvek visszatér lázat, kiütéses tlfusz-t, pestis-t.

C) a betegségokozó a következ állatokban tenyé-

szik, szaporodik vagy átalakul, tehát terjeszthetik:

1 Megjelent külön füzet alakjában is.

2 Vorlesungen über allgn^meine Epidemologie. Jena, 1014,
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1. Szúnyogok: Anophdes a iiialáriá-t. Slegoiia a sárgalázat^

Phlehotonius a pappadaci-lázat, Culex a clenguG-lázat, máltai-lázat.

2. Szúrólogyek : Glossina az álomkórságot.

3. Poloska-félék visszatér-lázat, kala-azar-t.

4. Atkák: Orniiltodoms az afrikai visszatér-lázat, Argas az.

európai visszatér-lázat (V). Deiuoccnlor a Rocky moimtain-lázat.

Ezeknek a betegségeknek jórészc hazánkban is elfordul, ter-

jeszti pedig szintén szép számúak.

Azon rovarok között, a melyek a nálunk jelentkez fertz be-

tegségeket [terjeszthetik, a legels helyet a házi légy (Musca do-

mestica L.) foglalja el. Közvetlen közelünkben való életmódjával, a

melyet részben mindenki ismer (hogy egyebet ne említsek : a kíip-

csészébli lakmározás után egyenesen ételeinkre reiDÜl), a következ

fertz betegségeket szállíthatja testének küls felületén a mi tes-

tünkre, vagy ételeinkre : a kolerá-t, tífusz-t, tul)erknlozis-t, leprá-t,.

trachomá-t, lépfené-t.

Ugyanezeket a betegségeket terjeszthetik azok a hangyák is,.

a melyek az emberek közelében megélnek. Minálunk mintegy öt

ilyen faj van, még pedig' a gj^epi hangya {Teiramorium caespituni

L.) és négy faj Lasius: a L. niger L., L. alienus Foerst., L. eniargi-

nnitis Oliv.. L bruuncus Latr. nev hangyák. A hangyák is miként

a legj^ek, belekóstolnak a legkülönbözl)b anyagokba, azután ])edig-

ételeinkre, A'agy egyenesen a testünkre másznak és így azokat száj-

részeikre és testük egyéb helyeire ragadt betegségokozókkal meg-

fertzhetik. KüUinösen veszélyessé válhatnak a jelen idben, annkor

hii'telen épített barakkokljan ápolják a betegek nagy részét, a hová

a hangyák könnven behatolhatnak. ?\1l'ij.i:u szerint mint már emlí-

tettem, a pestis-t és a paratífnsz-t terjesztik.

A fertz betegségek terjesztésében a tetvek is részt vesznek.

Állítólag a kiütéses tífusz, a visszatérláz (''s a pestis hurczolói le-

hetnek. Nálunk mind a három emberen élsköd tet elfordul. Ezelc

a fejtet {Pedicidus humanis L.), a ruhatetü (Pedkulus corporis-

De Geer) és a fantet {Pliiirius pubis L.)

A házi poloská-ról (Cimex lectularius L.) mint betegségter-

jesztrl nem tudunk közelebbit, de mint vérszívó állat szintén át-

olthat egják emberbl a másikba bizonyos fertz l)etegséget. Ugyanez

áll az ember bolhájá-ra (Pulex írritanfi L.) és a kutya-macska
Ijolhá-jára {Pulex canis Curt.) A patkány, bolhá-ját {Xenopsylla

cheopis RoTH.scH.) mint a pestis terjesztjét ismerik.

Fertzhetnek pestissel Mü[>ler szerint a svábbogarak {Peri-

planéta orientális L.) is.

Ismeretes dolog, hogy szúnyogok közül a foltosszánmi

Anopheles inaculipennis Meig. a moesárlázat, illetleg a maláriát, a
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tengerparti ainlcon él kis légy a Phkhotomas Vapuiasii Scop. a pap-

paclaci-lázat olthatja belénk. A Culex pijnens nev sziinyogunkrt31

nem tudjuk, hogy terjeszt-e nálunk betegséget, egyes fajai azonban
különösen troijikiis vidékeken veszedelmes lázak okozóival fertzhe-

tik meg az ember vérét.

A szúró vagy pusztai légy [Siomoxijs calcitrans 1^) mint

már említettem lépfenét, a gennyesedéseket okozó Stapliíjlococcus-ok?ii

és Slrnptococcus-oki\.X. valamint a pestist juttathatja vérünkbe. Yaló-

szm. hogy a többi vérszívó legyünk, pl. a Tabanus-ok szintén be-

tegséghurczolók.

Az eddigiekbl láthattuk, hogy elég okunk van rá, hogy a fel-

sorolt rovaroktól rizkedjünk és magunkat, éppen úgy az ételeinket

minden lehetséges módon megvédelmezzük fertzésüktl.

A repül rovarokat, a legyeket, valamint a szimyogokat csak-

nem teljesen Idzárhatjuk a lakásokból és a kórházakból, ha ezeknek

a helyiségeknek nyitott ablakaira sr. ú. u. szúnyoghálót helyezünk,

az ajtókat pedig földigér függünm^el is ellátjulv. EteleinJcet állandó

takargatással óvhatjuk meg a házi légytl. A betévedket könnyen

összefogdoshatjuk légyfogókkal, mert édes anyagokkal könnyen trbe

csalhatok. A szúró legyet csupán kézzel pusztíthatjuk el, minthog}^

vérszívó állat és mint ilyen nem repül olyan csalétkekre, mint a házi

légy. A légy természetrajzát és irtásának módjait az „Egészség'

czímü folyóirat 1914. évi 242. füzetél)l ismerhetjük meg a legjobban.

A szun\'Ogokat a mocsarak kiszárításával pusztíthatjuk ki. mert lár-

A^áik ezekben élnek és fejldnek ki.

A hangyákat már nem zárliatjuk ki oh'an könm'edén környe-

zetünkbl, mint a repül rovarokat, de ajánlhatok egy eljárást, a

mellyel távoltarthatjuk ket ételeinktl és eszközeinktl legalább

íiddig, a míg rátalálunk fészkidre. Azokat a tárgyakat ugyanis, a

meh^eket megakarunk ó^iii a hangyák látogatásától, megfelel papír-

lapra heh^ezzük, a melynek a szélét körülbelül 5 cm.-nyi szélesen

íi következ anyaggal kenjük be: tzön fölolvasztott gyantába

ugy^anannj-i súlyú olajat keverünk. A lábakon álló bútoroknak

a lábait kenhetjük be köröskörül ugyanezzel az anyaggal. A han-

gyák kiirtása csak akkor sikerül teljesen, ha a fészküket felkutatjuk

és azt vagy kiforrázuk vízzel, vagy pedig szénkéneget fecskende-

;íünk beléje. Ez a két eljárás könnyen kivihet akkor, ha a hangyák

íi földben fészkelnek, ellenben ha a fal repedéseiben ütöttíik fél ta-

nyájukat, akkor azt a bizonyos falrészt szét kell bontani, hogy a

fészek lakóit megsemmisíthessük.

A házi poloskát és a bolhát gondos takarítással tarthatjuk tá-

vol a lakóhelyektl. :SIind a kett irtózik a karból 10''/o-os oldatától.

^\ tetvek ellen is a legbiztosabb védelem a tisztaság. A mos-
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tani rondkívüli idkbrn azonljau nagyuii ajáiilatus a toturiasztó sze-

reknek a liasználata. Ilyenek : a rovarpor. a naftalin. a kámfor, a

karbok a tGrjientin, a i^ctroleum. anisol stb.

A háromféle tet közül leg-könnyebb a ruhatet kiirtása, mert

úgy a petéi, valamint az állatok többnyire a ruhán vannak. A ruhát

kifzhetjük, vagy légmentesen záró ládában szénkéneg" g'zébe te-

hetjük s így mindkét esetben teljesen elpusztulnak a tetvek petéik-

kel egyetemben.

A fej- és a fantetü üiásakor elssorban ^a hajat, illetve a szgrt

kell eltávolítani a meglepett testrészrl, mert ezek a tetvek a haj- és

a szrszálakra ragasztják jjetéiket (a serkét), a melyelv az írtí'iszerek-

nek a legtovább ellentállanak. Az állatokat és petéiket hosszabb-

rövidebb id alatt megöU az alkohol, petróleum, terpentin, anisol^

10*^/o-os karbol-oldat, higanjdícnöcs stb. írtás alkalmával a kezelt he-

lyet legjobb vattával leszorítani, hogy a menekül állatok szét ne

mászhassanak.

A svábbogarak kiirtása meglehetsen könny dolog, mert csal-

étkekkel pl. sörrel, vagy ételnemokkel csapdába ejthetk.

Azzal fejezem be ismertetésemet, hogy a felsorolt kellemetlen,

veszedelmes rovarokat ne engedjük líözelünkbe férkzni. Irtsuk,

pusztítsuk fajaikat minden lehetség'es módon, — úgysem védi lret

semmilyen egyezmény, — mert nnndegyiknck a kimúlásával a mi

egészséo'ünk biztonsáo-a növekszik.

Különfélék.

As Argyiinis Laodice Pali. újabb uiagyarot'szági ierniöhelye.

1015. évi augusztus 23-án Almásmalom-ban (Özolnok-Doboka vár-

luegyej ennek az érdekes keleti lepJíének Qgy a jiéldánya került a

hálómba. Ez a fogás nemcsak a lepke hazai elterjedését gazdagítja

egy új adattal, hanem elfordulási idejére vonatkozó ismereteinket is

gazdagítja. Ez a kési megjelenés feltn (igaz ugyan, hogy a pél-

dány meglehetsen kopott volt), nnután pl. A.-Aigxer Lajos ,.AIa-

gyarország lepkéi" czím munkájában repülését junius-julisra teszk

jSzilágy megyében Hadad környékén, a hol annak idején Dr. Zn.Anr

Kiss ExDUE fedezte fel, 1914-ben az els példányok juhus 4-én, az

utolsók pedig július 19-én kerültek hálómba. Ugyanebben az idben
repült ez a lepke itten 1915-ben is, ugyanis július 4-tl 18-ig. Azt
hiszem Almásmalom-ban az A. Laodice repülési ideje augusztus kö-

zepe lesz. iF.j. Kr.KisL Ctyula.

Megfigyelés a gyapjas pille hernyóiról. — l-^olyó év elején

néhány mesterséges fészekodut helyeztem ki a kertben hasznos ma-
darak számára. Az egyiket embermagasságban egy nyárfán, pár lé-
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l)ésiiyiro az ablaktól s a legforgalmasabb kerti út mellett, nyak-
tekercs {Tynx iorquilla Lixx.) foglalta el s zavartalanul hozzáfogott

a költéshez. Feltnt, hogy pünkösd óta a háziak közül senki sem
látta a már egészen szelid in^aktekercset fészke körül, míg folyó

junius hó 18-án felnyitottam az odu fedelét s nagy sajnálkozásomra

azt láttam, hogy az oda köröskörül zsúfolva ki van bélelve a gyaj)-

jas pille (Lyjiiantrki dispar Lixx.) különböz nj^agyságú hernyóival,

juelyekot Dií. Schmidt Antal múzeumi r volt szíves meghatározni.

A mint az odút levettem, még nagyobb volt meglepetésem, mert azt

láttam, hogy a hernj'ótíimeg alatt a nyaktekercsnek tíz kezdetle-

gesen költött tojása volt megromolva.

Nevezetes, hogy a harkály-félékhez tartozó nyaktekercset, mely

köztudomás szerint Idzárólag rovarokkal táplálkozik, ezen ádáz sz-
rös hernj'-ók arra kényszerítették, hogy fészkét és teljes fészekalj

tojásait (e faj tojásainak száma 7— 12 között váltakozik) elhagyja.

Ismert tény viszont az is. hog}^ a különösen rovarokkal táplálkozó

madarak között a legtöbb irtózik a szrös hernyóktól s csak kevés

(pl. a kakuk, sárga rigó) nem veti meg.

Kísérletet tettem ugyanezen alkalommal fogságban tartott ro-

varex' madaraimmal (fekete rigó, vörös kövi rigó, barát poszáta,

íülouile, vörösbegy, kerti rozsdafark. mezei pacsirta, kerti sármány,

sárga sármán}', erdei pinty, zöldike, tengehcze, csíz, kenderike, esi-

csörke), melyek féhiapi koplalás daczára, a gyapjas pille semmilyen

nagyságú hern,yójálioz neui nyúltak. Dr. Fényes Dezs.

A Dicranura vinula L. hernyójáról. — 1914. évi augusztus

hó 18-án a Dicranura vinula L. nev Notodontida egy különleges szín

hernj'ójára akadtam a Vág trencséni füzeseiben. A hernyó zöld színe

jóval halaványabb volt a rendesnél és a rendes példányok hátán lév
egyébként lilásbarna folt színe az én példányomon csak annyiban

ütött el a hern3'ó általános halvány zöld alapszínétl, hogy némi

fehéres kék árnyalat látszott rajta, egyébként pedig csak a határait

jelz fehér sávokról volt észrevehet. Megjegyzem, hogy a hernyó

feje és az els íz elején látható rózsaszín foltok is halvám-abbak

voltak a rendes példányokénál. Érdekes azonban, hogy mikor her-

nyóm bábozódni indult és a jellemz sötét „érett" színezést meg-

kapta, színének összbenyomása már egyenl volt a rendes ])éldá-

nyokéval. Dr. Pazsiczky Jícx'j.

Aknarágó oltott szúnyog (Tipulida). — A Proceediugs of the

Hawaiian Entomological Society 1915. évi III. kötetének 87. lapján

SwEZEY Dicranomyia foliociiniculaior néven rendkívül érdekes élet-

módú új Tipulidát ír le a Hawaii szigetekrl. A Tipulidák lárvái ren-

desen földben, rothadó anyagokban, mohában, kivételesen leveleken

vagy vízi algacsomókban élnek. Azért biológiai szempontból rend-
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kívül érdelvcs S^\Ez^:Y-llek felfedezése, liooy a J'eJiloiiilített új faj a

Gyrtandra paludosa és több rokona leveleiben aknát rá,o-\'a alakul át,

a mennyiben ez az els eset, hogy Tipnlida ilyen életmódot folytas-

son. A lárvíi az aknában alaknl át bábbá s Ijebázódása eltt az akna
végétl kissé visszahúzódik, elfordul azonban az az eset is. hogy a

báb elüls testrésze a levél opidermisének egy nyilasán a külvilág-

gal érintkezik. Hazánkban a nem több képviselje fordul el, me-
lyeknek életmódja teljesen ismeretlen s nagyon hálás feladat volna

életmódjukat kikutatni. Du. lvF:irrÉsz K.

A magyar rovarászok figyelmébe ! — A ]\Iagyar Tudományos
Akadémia elhatározta, hogy a ,AIagyar írók élete és munkái"', ezím
nagyszabású életrajzi vállalatot, melyet a-z Akadémia megbízásából

néhai Szlxxvei József nemzeti nu'izeumi osztály-igazgató készített s

melynek megjelenése egy negyed századot vett igénybe, tovább

folytatja s a folytatás elkészítésével Du. Gulyás Pál egyetemi nui-

gántanár, nemzeti múzeumi könyvtárrt bízza meg. A kiegészít so-

rozat els sorban a szépirodalom, hírlapirodalom él munkásait s a

tudományos és gyakorlati élet tollf(.)rgató, irodalmilag is mlvöxk'i

egyéneit rfogja felölelni, a kik még ^'agy egyáltalán nem kerültek a

SziNXYEi-féle lexikonba, vagy a kiknclc e vállalatban megjelent élet-

rajza kiegészítésre szorul. E feladat minél tökéletesebi) megoldása

els sorban az írók saját kíizremüködésétl függvén, felkérjük ent<)-

mologusainkat, hogy életrajzi adataikat és irodalmi mködésük jegy-

zékét kíizvetlenül a szerkeszt czímére (Dií. Gulyás PÁr. — líuda-

pest, VIII., INIagyar Nemzeti iMúzeum) beküldeni szíveskedjenek. Az
öjnéletrajznak ki l^ell terjeszkednie az író születése pontos idejétl és

helyétl kezdve minden fontosabl) küls eseményre, közéleti tevé-

kenységének nnnden fbl) mozzanatára és esetleg azokra a bels
élményekre is, melyek irodalnú mködésére hatással voltak. Az iro-

daln munkásságot illetleg fel kell sorolni, hogy mely hírlapokba,

mely é\'ekb('n. min minségben ('])!. l)els munkatárs) s min tár-

gyakról (pl. vezérczilíkek) írtak; a 1)el- és külföldi tudományos és

szakfolyóiratokban kr)zölt fbb ezikkek czíme, az egyes folyóiratok

czímei alatt évrendl^en sorolandó fel s ugyancsak évrendben soro-

landó fel az önálló kötet vagy füzet alakjában megjelent eredeti és

fordított, magyar vagy idegen nyelv mvek czíme, a megjelenés

helye és éve feltüntetésével ípl. Budapest, 1908.). A^égiil a szerznek

egyes folyóiratokban vagy lapokban használt álnevei- és betjegyei-

nek felsorolása.



Irodalom.

Ttr. Krancher Oszliár : A mézelcj méh élete és tenyésztése.
Fordította líutter Líezs. 160 L, 1 táblával, 70 képpel és

5 fejlécczcl. Sopron, 1915. Röttig G. és fia kiad. Ára K 4-50.

A magyar méhész már tciljl) közkézen f(jrgó mnnkából merít-

het olvidást. elsajátithatj;! azokból a neki szükség-es tudnivalókat.

Csak SüTKti és A^ibkíjzy hatalmas munkáira akarunk emlékeztetni,

melyek mellett több kisebb-nagyobl:) munka van hivatva ezen czél-

nalv szolgálni, mindazonáltal (irönnnel kell iidvíiziilnünk Hutter Rbzsö
fáradozását, hogy méhészeti irodalmunk újból gyarapodhatott egy
haszn;dliati') kíinyx'eeskével. a mikor az ismert lipcsei szakíró, Dr.

Kiíaxcukí; ( )sziv,\r;-nak kíinyvét magyarra fordította. A könyv nagy
elnye, hogv sz(jrzöje nem a szokott módon tárgyalja az anyagot,

hanem mintegy tárczaezikkok alakiáf)an vezeti be az olvasót az el-

méleti (''s gyakorlati méhészet titlcaiha. minden fontosabb dolgot kép-

l)('n is l)emntatvá]i. Xz egyes fejezetek ezímei ('Jég és hó — A ta-

A'asz si'jtídme — Itt a tavasz — A mélielc nyara megérkezik — Nyár
dereka — Az sz elhirnrikei — .V méhek éve befejezdik!} nem
is sejtetik', hogv az ol\';;s(') mi jninden oktatásban fog részesülni és

hogy az összes méh('^szeti tudnivalókrí'ij mily gyorsan és kínniyen

fog általános tájékozódást nyerni. A Icönyv nyomdai Iciállítása esinos,

a uh a kiadó czég dieséretére váliJc. Reméljük. hog\' Kraxoiier

kr)ny\-e is hozzá fog járulni ahhoz, hog\- a jnostani neh(''z viszonyok

után számtalan hívet fog szerezni a méhészetnek. Csíki.

O. Kröber : Die iialaearktisehen Arten der Gattnng Phy-
socephala Schin. — Die CTattnng Melanosoma
Rob.-Dcsv. — Die (Jattung Dalmannia Rob.-Desv.

(Arehiv f. Xaturgesch., LXXX, 1914, Abt. A, Heft 10,

pag. 43-94).

Három kisebb dolgozat a Conojoidák családjának Icörébl, mely

család monographikus feldolgozásával foglalkozik a szerz. Tfibb

magyarországi adaton kívül, hazánkliól egy új faj a Fltysocephala

curikornis leírását is adja. Dr. Kertész K.

Tj. Olenherg: Über einige Rhamphomyia-Arten. — (Arehiv

f. Naturgesch., LXXX, 1914, Abt. A, Heft 9, pag. (59-91 ).

Néhány új faj leírása, melyeket Berlin kíirnyékén s magasabb

hegységekben gyjtött a szerz. Minket annyÜDan érdekel a dolgo-

zat, hogy az egyik új faj, a Rli. moniana termhehaü között a Tátra

(Tátrafüred) is szerepel. Dr. Kertész K.
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L. OUUnilerg : \ rr\\nú,Qv\i(ih\s.Q[i dor B('inf ;irl) inig der A"ta-

liiuta ((Minocera). (1. c, pag. ÍI2).

Szrrzí") ligyelnioztet arra, hogy az egyes fajuJí láljáiiak a színe

nem állandó. A Rödnrid Czenuji Bezzi faj lábszíne fekete, líerkales-

fitrdü felett, a Csei'na egy uiellékpatakjában azonban vörösbarna,

lábú példányokat gyiijtíitt, melyeket var. ruj^pes név alatt ír le.

Dn. Kektksz K.

Obenherger, Jaii: Beitrag zn r K enntnis der palaearktiselien

Kiiferfauna, (

(

'oleopt.. Bundschaii. III. 1U14, p. í)7--115).

Szerz számos új liugarat ír le, melyek közill a fannateriile-

tiinkrol valók : Cdrabns croalicus sabsj). Frankenbergeri a Kapela-

bogységbl (Biela Lasiea), Triariliron Tredli a horvátországi Skrad-

ról és Cnjplojjhagas {Mnionomns) bosnieiisís Boszna-Brod melll.

Csíki.

Bernau, Dr. Gnstav: Über die Carabenfanna von Simun-
tornya. (Coleopt. Rundschan. III. ItlU, p. 115— 121).

Szerz PiLLicn Fi^RExcz-tl kapott anyag alapján ismerteti e

vidék Carabiis-féléit, a melyek a következ fajokhoz, illetlrg faj-

tákhoz tartoznak: C. coriaceus var. hauniteus Dnr.. C. ccnicdlaius

australis adepius Kolhe. C. granulatus L. és var. iiüerslilialis Dft..

C. üUridti var. jiarvas Gém., C. Jiortensis var. Pilliídti (új válfaj), C.

nemoralis ARr^L., C. Scheidleri var. pumionicns ( 'siki és G. violaceus

var. oblíquHS Thoms. — Felsoroltak kíizül a C. coridccus semmiké])

sem avar. banaUcus, melynek leírója nem Daiu.. hanem IIedtexbaciirr
;

a danántnli coriaceus a törzsfajtól alig különbözik, úgy hogy azt

külön névvel nem is jel<ilhetjíik. legfeljebb akkor, ha nagyon is rá-

adjuk magunkat a szrszálhasogatásra. A C. caiiccUaius KoeiíI'> és

BERNAU-féle fajtái nagy revízióra szorulnak, ha nagy anyag állott

volna rendelkezésükre, fleg pedig k(izl)ees termhelyekrl, való-

szinüleg nem vétkezlek A'olna annyit. Ugyanezt mondhatjuk a hor-

icnsis új fajváltozatár(')l is, melyrl különben szerz maga is ezt

mondja : Die üntersehiede sind ím ganzen níeht grosz, ímmerl.iin ist

abor díese Rasse bei der geringen Tendenz des horlensis zur Rassen-
bildung reeht l)emerkenswert. Csíki.

Knivsch, Dr Ed.: P>esehreibung eines neuen Treehus l'n-

garns. (Coleopt. liundschaii. III. 1014, p. 153 — 150, hg.)

Di;. Petri Károly az alsófehérmegyei Preszáka melletti bar-

langban mintegy 15 évvel ezeltt egy Anoplttlialmus-i gyjtött két

példányban, melyek eg^üke a bécsi múzeumba került, ezt a példányt
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írja le szerz ez alkalommal Trechns {DavaliuH) Pelrii név alatt és

jól sikerült képét ia közli. — Füg'gelékkéjjen szerz("). nekünk magya-
roknak már megszokott módon, Idrohanást intéz (^llenünk annyiban,

liugy nem tnd belenyug'odHi abba. hogy MnióK az A. cognaius var.

iiuijor IvNiRscn-t az elbb leírt var. raipUalic Csiici-vel azonosította.

Szerz most mindenféle akadékoskodással azt akarja kimntatni. bog}'

a két leírás nem fedi egymást és így a nuptialis diagnózisa való-

színleg nem megfelel, azért ez a né\" elvetend és helyette a ké-

-bbi \AV. major használandó. Ilyen alap nélküli okoskodás is csak

osztrák elmében foganhatik I r'=iKr.

Breit, Josef : Besehreibung zwölf ueuer palaearkti.>L-lier

'oleopteren-Formen ans der Familie Carabidae.
(Coloopt. Rundsehan. III. 1014. p. 155—170).

A leíii és legnagyobbrészt Küzép-Azsiából származó fajok kö-

zül az egyik Horvátországból, a Pljesevica (a Velebit-hegység leg-

'^zakibb részében) északi oldaláról származik. Ez az új vak bogár

: Molops {Typlüocltoromus) Winkleri. mely nevét felfedezje ntán kapta,

.i ki azt említett helyen erdben, mélyen a földbe ágyazott kövek

alatt, a fák gyökerei között uyoloz példányban gyjtötte. ' 'siki.

Píc, Maurice: Xotes di verses et diagnoscs. (Matérian.x; })0ur

servir a Tétude des Longicornes. 9 cali., 1. partié. 1014,

p. 3-11).

Szerz sok új fajcltérést ír le, ezek között egy magyarországi

is .vau, az Oherea eryihrocephala var. hungarica, mel^niek diagnózisa a

következ : Niger, pedibus, abdomine apice. testaeeis : thorace in.

disco rufo notato. Hongine (coll. Pic). Csíki.

Langhoffev, Df. Aug.: Scolytidae Croatiae. (Entum. Bliitt. XL
1915, p. 154-159).

Szerz összeálhtotta a Horvát-, Sziavon- és Dalmátországok-

ban elforduló szúfélék jegyzékét, melyben nemcsak az ii^odalmi ada-

tokat és a zágrábi múzeum anyagát, hanem Tredl, Hexsch. Stíixer

is Welxgartxer gyüjteménj'éuek adatait is felhasználta. A felsorolás

IvEiTTEu 1913. évi meghatározó kulcsa szermt történik. A Scol^'tidák

Scohjtinae alcsaládjából 2 nem 14 fajjal, az Ijjinae alcsaládból 41 nem

00 fajjal és a Platypodidáktól 1 nem 1 fajjal van kép\-iselve. A fel-

sorolt fajok között találunk néhány olyant is, jnelyek faunánkból

L-zideig ismeretlenek voltak, ezek termhelyeikkel együtt a követke-

zk : Scohjtocheh's Kirschi Skal. (Zengg), PMoeoiribus scarabaeoides

Berx. (Dalmáczia), Leperisinus orrá Fcchs (Zeleni vir, Brod ]\Ioravice),

Chaeioptelius vestitus Key (Orehovica, Dalmáczia), Híjlasíinv.s Fánk-
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liuuseri HiciTT. (Klmia), Dryocoetes sardus Stiíohm. (Ivaiiec, Krapina,

Karlovac), Dr. aliii Geokg (Skrad, Lökve, F'azine), Coccotn/pes üacty-

lipiTÚa F. (Zágráb, Fiume), Tliamnurgns caucaskus Riíitt. (Sljcme),

PifyophtJforus ersculptus Katzb. (Skracl, Javorova kosa) és Pilyogenes

qíiadrídens IItc. (l)almácziaj. Ez a czikk egy horvátországi erdészeti

szaklapban is megjelent „PodJcornjaci Hrvatske (Scolytidae CroatiaeC

czímen (Sumarski list, 11)15, nr. o & 4). Csíki.

Tvedl, Tlad.: Biologisches von Xyloterns signatus Fabr.

(Entom. Blatt. XI, 1015, p. 1G4-169).

Szerz, a ki tudv\alev(31eg a horvátországi Skrad-on erdgond-

nok, leírja azokat a megfigyeléseket, melyeket, ennek a szú félének

1912. évi nagy elszaporodása alkalmával tehetett. Az 1911. évi nagy

szárazság elre sejtette ennek a bogárnak elszaporodását, azért

szerz ennek az évnek nyarán néhány égerfát vágatott ki. melyek

ngyan ]»artersítésre használtattak, de fogófának ia szolgáltak, azon-

ban eredmény nélkül. A bogár 1912. évi rajzása juhns hónapra esett

és pedig az elraj jnhus G- 13-ig, a fraj július 14—21-ig és az nt('i-

raj jiüius 22-tl augusztus 2-ig repült. Ez a bogár tehát a korai

rajzókhoz tartozilv. Csíki.

Társulati ügyek.

3S. rendes ülés 1915. április 16-án. — Az I^lbricu Ede el-

nöklete alatt tartott ülés egyetlen tárgj'át K.\docsa GyuL.\ ,.A vörös-

nyakú árpabogár {Lcma iiiehiiiopus L.)-ról" czím eladása képezte.

(Megjelenik foh'óiratimk ezidei kötetében). A nagy tetszéssel foga-

dott eladáshoz hozzászólt : Du. Horváth Géza, aki elismerését fe-

jezte ki a kísérletek gondos elvégzéseért és kérdést intéz eladóhoz,

hogy nem talált valami okot A'agy magyarázatot a kártevés minteg}'

tíz évre terjed szünetelésére. Eladó megjegyzi, hogy nagy befo-

lyása van az idjárásnak, a nedves és hvös idnek, a korai tava-

szodásnak; ha a növény fejldése nem marad vissza, akkor „a nö-

vény mintegy kin a kártev foga alól". Bíró Lajos az élsködkre

vonatkozólag tesz említést, Ulbricii Ede pedig 23éldákat hoz fel a

rossz idjárásnak a lepkékre való behatására, a mennyiben egyes

nemek úgyszólván teljesen kipusztulnak egy idre. — Dr. Kertész

Kálm.íx jelenti, liogy sikerült a társaság részére egy bemutató

mikroszkópot szereznie, a mely az eladóknak szükség esetén ren-

delkezésére áll.

Választmányi ülés 1915. május 21-én. — Új tagnak megvá-

lasztatott Piso Kornél ny. erdtanácsos (Budapest, L Logody-utcza

o). — Du. Kertész Kálmán elterjeszti az els negyedévi pénztári

jelentést.
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39. rendes ülés 1915. május 21-éii. — Du. Szabü-Patav Jó-
zsiíK „A rovarok szerepe a fertz beteg-ségék terjesztésében" czímeii

tart eladást. Eladásában a rovaroknak ezen a téren val(3 szerep-

lését ecseteli, majd áttér különösen a jelen liáboriiban észlelt ese-

tekre és ecseteli a tetveknek. poloskáknak, hang-j^áknalc stb. szerep-

lését. — Az érdekes eladás kapcsán élénk eszmecsere fejldött ki,

melyben I)n. IIouvÁTn Géza, Sándur Sáxdoi;, Di;. K'inrri'sz Kálmán,
Ceiíva P'moYES, DtJ. Ki':irrKSz Apía, Csíki EuxO és eladó vett részt.

— Utána r'snvi Ei;xü egy új BijUün/is-t mutat be, melyet buzg-ó tag'-

társnnlv (íi[;ányi István fedezett fel a budai hegyekben. Az új faj a

B. Gurányií nevet kapta. — Az ülés vég-én szóba került még a szo-

kásos nj'ári gyüjtkirándulás megtartása is, melyet azonban a jelen-

lévk, mintbogy ezt csak a Icíirnyélíre r-endezbetnk, ennek nagy
része pedig kat(jnai czélokra igényije van véve, jobb és békésebb

idlvre halasztották el.

1'álasztmányi ülés 1915. sstepteniher 17-én. — Uj tagnak meg-

választatott : BoczKó János magánzó (Budapest, III., Aldás-utcza 13}.,

— Dn. Kerthsz Kálmán jelentést tesz a pénztárról és felhatalmazást

nyer a hátralékos tagdíjak behajtására.

40. rendes ülés 191.5 szejitemher 17-én. — JAl3Loxo^^'SKI Jó-

zsef alelnök ü(b'özli a iiyári szünet után oly nagy számban meg-

jelent tagokat, majd Du. IIouvVÁtii Gkza ..A Magyar Birodalom tol-

vajpoloskdi" czímén tartott eladást, a uicIvImmi ismertette a liazai-

Nabididálíát ('>s benuitatta a faunaterületünlciin él 14 fajt. P^zek élet-

módjánalv és földrajzi elterjedésének vázolása után b^jtegette a Na-

bididák családjának származástani ^'iszonyait. Az eladás kapcsán

HiRí'i Lajos felemlíti, hogy a Xabidák (a régi Reduviidálc) is kezdik

az eiubert enni, akárcsak az Oecanthus pdhiccns, a Proslimimák ezeír

tulajdonsága régóta ismeretes. T)n. Kertész Káialín a Hciomyzidák-

ról tartott eladásában, azok származástani méltatása alkalmával je-

lezte, hogy ezeknél akárcsak az elbbi példánál, a szríizet nélküli

alakok az siljbck. A szrözet azonban nem elegend arra, hogy

ennek ala[)ján az siségre kíivetkeztethessünk. Dr. líoR^'ÁT^ Géza

megjegyzi, hogy ebben a kérdésben az általánosítá-s helytelen is

lenne, mert az egyes esetekben külön-külíin kell e tulajdonságokat

mérlegehii. —
• Apfelbeck Amktor a sarajevoi nu'izeum re, a ki át-

utazóban részt vehet ülésüiücíin, bemutat, két orrmányos bogarat,

melyek közül a Phyllobins pictiis Sxiív.-rl jelen budapesti tartózko-

dása alatt a Nemzeti Múzeum és GvöRFry gyjteményei ala])ján

meggyzdhetett, hogy az ^Magyarország nyugati részéljen (Zala

megye) ténjdeg elfordul, a mi azért érdekes, mert ez a faj tulajdon-

képen pontusi állat. — Dr. Kertész Kálmán a legyek Pacltyunsirinae

alcsaládját ismertette, részletes képet jiyujtván azok mori)hologiai és.

oekologiai viszonyairól.
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p. 61. — E. Csiki: Ottó Hermán. 1835—1914. (Mit Portrait-

Taíelbeilage). — Am 27. Dezeinber 1914 entscblief nach kurzem
Leideji der Xestor der ungarisclien Zoologen Ottó Hermax im Altér

Ton 80 Jahren. Er Avurde ani 28. Jani 1835 zu Breznóbánya gebo-

ren, \\o er schon in seiner ersten Kindheit die Schönheiten der Natúr

bewundern lernte. wozu sein Yater. der hier Arzt Avar. viel beitrug-.

nachdem er selbst ein Freimd der Omithologie war. Der junge Her-

mán besuchte nachlier das Gymuasium in Kassa, nach dessen Absol-

Aderuug er nach AVien zog. niu technische Ausbildung zn erhalten.

Der Tod seines Vaters nöthigte ihn aber l^ald seine Studien vorliiufig

zu uníerbrechen. sich sein taghches Brot durch Arbeit zu erwerben.

Erst nachdem er auch seine militarische Dienstzeit hinter sich hatte.

konnte er weiter lernen. Im Jahre 1863 eilte er nach Polen, um unter

den Polen gegen Russland zu Kampfen. Ein Jahr sjsater kam er

nach Ungaru zuriick, wo er am ^luseum in Kolozsvár eine Kusto-

denstelle erhielt. Hier musste er die zoologische Sammlung sozusa-

gen friseh grundén. Er sammelte fest, bereiste verschiedene Gegon-

den Siebeubürgens und sammelte und beobachtcte überall mit grös-

stem Fleisse, brachte eine sehr reichhaltige Sammlung zusam-

men. welche auch jetzt noch den Gmndstock genannten Museums
bildet. Zuerst beschaftigte er sich mit Insekten. welchen sich bald

die Vögel und Spimien zug-esellten. 1872 verhess er das Siebenbür-

gische Museum in Kolozsvár, ar^.-eitete einige Jahre an seiner all-

bekannten S^^innenfauna üngarns. bis er als Kustosadjunkt ins

Xational-Museum nach Budai^est gelang'te. 1879 verhess er aber auch

dieses Museum, nachdem er zum Reichstagsabgeordneten der Stadt

Szeged gewahlt wiirde. Seine wissenschaftliche Tatigkeit führte er

aber fleissig fórt und beschenkte die ungarische Literatur mit zahl-

reichon grundlegenden Werkeu, -welche jedes ein wares Aieisterwerk

ist. 1893 wurde er mit der Leitung der Ornithologischen Zentrale

betraut, derén Direktor er bis zu seinem Tode ^var. Ausser zahl-

reichem politischen Arbeiten, publizierte er viel über Orthopíeren.

Spinnen. Vögel. Fisclie und ungarische EthnogTaphie. Eine í'bersicht

seiner entomologischen Arbeiten' ist auf p. 64—67 des ungarischen

Textes gégében.

p. 67. — E. Dudich : Beitrage zur Káferfauna von Nagy-
.'^allij und ['mg^ebung. — Der jetzt im Kriegsdinst stehende
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Yerfasser veriifí'i'utlirlit dic Ijistc dor iii dor ünio-ebunü' soiner Va-

terstadt Nagysalló (Komitat Bars) gosammclten Carabidon, Ceram-
byciden. Chrysoniclideii mid ScarabaGiden.

p. 70. — L Diószeghy : J^cpi doptcrologM scli o Xotizcn. —
Yerfasser berichtet iiber das durch sehr scblecbte Witterunu' Ijcrn-

fene Jahr 1913. welebes trozdein vielos intcressantc bot. wenii aiicli

hauptsachlicli die Tagfalter sehr scbwach ai!f<>Gtrctoii siud.

p. 72. — Dr. Z. Szilád

y

: Vcrzeielviij ss nieiner Iiisekten-

ansauiniliingen in üiigaru. IV. T^epidoptera. (II. TeiT). — Yer-

fasser bringt deii Schlnss' seincs Verzeiehiiisses dor Lepidoptercn,

Avelelie er in verschiedenen Gegeiideu des Laudos saniiuelte.

p. 76. — Dr. E. Zilahi Kiss: Noucre Datcu ziir Ilymen-
opterenfauna von Ungarn. II. — Yerfasser l)ringt den Sehbiss

des' Yerzeichnisses, in wcleliem die fiir l'ugarn neiien Arten dnrcli

fetten Druok hervorg^ehol^en sind. Die lateiniscben Diagnnsen der

nenen Art und A^arietiiten sind im ungariselien Text einzuselion.

p. 86. — Dv. J. Pazfticzhy : Odontosia í>ie\ersi Mén. in

Ungarn. (Alit Al)l)ildnng). — Yerfasser bericbtete im vorjahrigen

Bande (XXI, p. 58) dieser Zeitsebrift iiber das Aufiinden dicsér Art

in Ungarn (Trencséui und berichtet nun über die diesjahrigen

Züchtnngsergebnisse. welclie 1) ,:7 und 5 o ergaben.

p. 88. — Dr. J. Vazsifzhy : Eine neue Aberration der

Barenspinner. .— Ks wird Sj/itosoma urticae ab. nova Alcxaiidri

aus Trenesén beschriebeu. Latcinihche Diagnose im ungarischen Text.

p. 88. — E. Csiki: Die Buprestiden Ungarns. \'l. —Yer-
fasser l)ringt den Schhiss der Bestinnnuugstabellen der ungarisehen

Buprestiden. Es wird die Gattung Agrilus, CijUndromorplius (mit der

neuen Art dalmalinm^ p. lO-'j) und von den. Traclnjdiní die (Tattung

Aplumisiicus, Tvíichys luid Hahroloma behandelt.

p. 107. — Gy Kaclocsa: Die Lebensweise und Bekiimp-

fuiig des Getreidehahneliens (Lema melanopiis L.) I. — Das

Getreideháhnchen (Leiim melanopus L ) ist als landwirtschaftUcher

Schadhng aus Ungarn schon vom Anfange des verílossenen Jalu'-

hnnderts bekannt. Grossen Schaden verursachte es am Aufange der

neunziger Jahre des verílossenen m\(\ den letzteu Jahren dieses Jahr-

hunderts. Obzwar der Schadhng in Ungaai in erster Keibe cin

Bewolnier der Ebene ist, findet man ihn auch im hügehgen Cíebiete

überall, vvo das Khma und der Bodeu dem Gerste- wná Ifafoibaii

gihistig ist. Das massenhafte Auftreten des Schadhngs ist periodiscb.

Wáhrcnd einer Keibe von Jahren nimmt das befallene Gebiet an

Grösse zu, die Verheerung crreicht den Höhepnnkt, dann nimmt die

Zahl des Schadhngs und die befallene Flache wieder ali. Die Ursaehe

dieses periodisehen Znrückgehens ist in erster lleilie in der masson-
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hafteii Wjrmehrtiiig sciner kleiiien Feinde und in deii klimatisclieii

Verhaltnissen zii suchen. Leriia melanojnis ist als .Schadling aiicli aus

(lem Ausland seit laiiger Zeit bekannt, jedoch kommt der Kafer als

1)0(1 outoiider landwirtschaftlicher Schadling nar in Österreich, Ru-

ninion und Ijesonders Russland in Betraclit. — Zuni Scliluss ^^'ird

der Kafer (fig. 1), sein Ei (fig. 2. A), seine Larve (Fig. 2, B ^^ C
;

Fig. 3, A), die Puppe (Fig. 3, Bj und derén Kokon (Fig. 3, C) aus-

führlicli besclirieben.

p. 123. — E. Csíki: Fin neuer Pselaphide aus den üf-

ner Bergen. — Bescbreibung des neuen Byihinus Gurányh\ dessen

erste Fühlerglieder (Fig. A), im Vergieicli zu jenen des B. crassi-

cornis MoTSCH. (Fig. B) abgebildet Averdcn. I^ateinisclie Diagnose im

ungariselien Text.

p. 125. — tf. Laczó : Xeue Kafer-Aberrationen. — Yer-

fasser besclireibt je drei Aberrationen ^"on Cicindela campeslris und

Eosalía alpina (lateinische Diagnose im ungariselien Textj und gibt

Abbildung'en doren Fliigeltleckenzeichnung.

p. 127. — Dr. J. Szab-ratciy : Die Insekten als Verbrei-

ter von Infektionskranklieiten und die Bekihupfung der-

s el ben. — Verfasser fidirt jené Insekten auf. A\'elche als tbertriiger

v(jn Infoktionskranklieiten bekannt sind und gibt Ratschlage über

die Methoden, durch welche jené Insekten vom }»íenschen fernge-

halten. bozüglieli verniclitet worden können.

p. 130. — Gy. Kleisl: Xeuerer Fundort von Argynnis
Laodiee Pali. in T'ngarn. — Der neue í'undort ist Almásmaloni

im Komitat Szolnok-Doboka.

p. 130 — Di\ D. Fényes: Beobachtung iiber die Ranjien
des grossen Schwammspinuers. — Eine Mcnge dieser Raupen
zwangen einen AVendehals sein Xistkastehen zu vorlasson. derazufolge

aucli das Gelege von 10 sehwach Ix-brilteten Eiern zugrundé gehen
musste.

p. 131. — nv. J. Tazsiczky : l'ber die Raupe von Dicra-
nura vinula L. — Yerf. beriehtet über eine abweicliend g'efiirbte

Raupe, welche erst vor der A'erpuppung iiormal win^le.

p. 131. — nv. K. Kertész: Eine minierende Tipulide. —
llericht über Entdeckung von Dicranoimjia foUocnnicnlator Swezky auf

Hawai, welche sich in den Blattern von Cyrlandra ete. cntwickelt.

p. 133— 13G. — L'teratur. Besprechung der Arbeiten von
KiíANCHER. Kröber, Oldexberg, Obexberger, Berxau. Knirsch, Breit,

PiC, Laxghoffer und Tredl.

p. 136— 137. — Vereinsangelegenhciten. Bcrieht übor die

38—40. Sitzung der Ungariselien I']ntom<.il(jo'is(']i(:n, ( íesellsrluiít.
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Szépligeti Gyz emlékének.

Iita : Csíki Ernh.

A halál bven arat mostanában, a míg nemzetünk ifjúsága

liazánkért vérzik el, üregeinket sem kíméli a sorsdönt id. Egymás-

után veszítjük el jeleseinket. A magyar rovarászoknak is kijut belle

bven. Alig borult az anyaföld egyik kiváló tudósunk földi marad-

vánj'-aira, újból megnyalt egy sír a budai heg^^ek aljában, liogy örök

pihent nyújtson a természettudomám^ok egyik rajongó mimkásának

SzÉPLiGETí GYüz-nek. Súlyos betegség, hosszas szenvedés után a

halál neki megváltás volt. a magyar tudományra nézve azonban id-

eltti nagy veszteség.

SzÉPLiGET' eleinte a ,,scientia amabilis" lelkes követje volt, a

ki nemcsak Budapest környékének szép flórájában tudott gyönyör-

ködni, haneDi egymásután kereste fel hazánk érdekesebb flóravidé-

keit, hogy azokat megismerhesse, saját és kortársai növénygyjte-

ményét gazdag'íthassa, hogy ^Magyarország flóráját kutassa, annak

megismerését elmozdítsa. Gyjteménye már óriásira növekedett,

mikor az -elmúlt évszáz nyolczvanas éveinek közepe táján hirtelen

kedvét veszítvén, lassanként inkább a rovartani kutatásokra tért át.

Az az áldatlan harcz, mely abban az idben botanikusainkat egy-

mástól elválasztotta, a szerény munkást elkedvetlenitejtte. Az a sze-

mélyesked harcz, melyet kiváló botanikusaink egymással vívtak,

neki sehog3"sem tetszett, elre látta, hogy ebbl csak a tudománynak

lesz kára. Még botanizálása közben keltették fel figyelmét a növé-

nyeken található levéltetvek és gubacsok és az utóbbiakat elidéz
különféle rovarok. És itt úgyszólván teljesen szz talajra akadt, ha-

zánk enern rovarait eltte alig kutatták. — munka tehát akadt bven.

A Nemzeti Múzeumban Szépligetí új próbálkozása a legnagyobb

méltámdásra talált. ^SIocsáry SÁxDOR-ban, a ki a múzeumbíin a hái-

tyásszárnyúak gyjteményét gondozta, hozzá hasonló jólelk és sze-

rem' mesterre és jó barátra talált, a kinek buzdítására az eddig

figyelemre alig méltatott Braconidák és Ichneunionidák gyjtésére

és tanulmányozására vállalkozott. A növénygyjtés így mindinkább

hátraszorult és Szépligeti hamarosan egyike lett a legszorgalmasabl)

rovarászoknak. A hazai Braconidáki^ól írott tanulmányai révén a kül-

föld szakemberei is figyelmesekké lettek reá és nemcsak egyes

rovarászok, hanem a legnagyobb múzeumok is bven ellátták anj-ag-

gal, kérvén annak feldolgozását. így Szépligeti kénytelen volt a ma-

gyar fauna mellett a palearktikus, st nemsokára az eg'ész földkerek-

ség Braconida- és Ichneumonida-faunáját tanulmányai körébe vonni.

Ezek képezték azután halála " bekövetkeztéig tanulmányainak egyet-
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leu tárgyát, melyekrl számtalan közleméiiyijen, kisebb-nagyobb

munkában számolt be. Munkáival a rovartani világirodalomban ma-
radandó emléket emelt magának, úttör monografikus tanulmányai-

val pedig ezekre az eddig elhanyagolt csoportokra felhívta a figyel-

met, az érdekldést, st a toválDl)i munkálkodásra buzdított és szak-

erket nevelt.

SzÉPLiGPZTi Gyözö 1855. augusztus 21-én született Zirczen, a hol

atyja az apátság gazdatisztje volt. Középiskolai tanulmányait a budai

freáliskolában, fiskolai tanulmám'ait ivedig a budapesti tudomány-

egyetemen és a megyetemen végezte. 1877-ben a természetrajzból

és vegytanból nyert középiskolai tanári oklevelet. 1876 — 77-ben a

gyakorló fgimnáziumban mint gyakorló tanár, 1877—1879 és 1890

—

1912-ig a belvárosi freáliskolában, közben pedig a IX. ker. polgári

fiúiskolában mködött mint a természetrajz tanára. 1912-ben nyuga-

lomba vonult, hogy minden idejét kedvencz rovarai tanulmánj'^ozá-

sának szentelhesse. Ezt az óhaját azonban sajnos már nem vihetne

keresztül, súlyos kór támadta meg, meh' munkakedvét teljesen meg-

bénította és csalv nagy akaratereje mellett tudta súlyos fájdalmai

közben legalább megkezdett munlváit befejezni. Pedig milyen szép

tervei mentek füstbe, mennyit akart még a nyug'alombavonulás által

elért pihenés alatt elvégezni. Az egész világról származó felette gaz-

dag am^ag ment át kezein ; ennek az anj^agnak megismerése els-

rangú szakemberré avatta és így nagy kára a tudománjaiak, hogy

értékes tanulmányait már nem fejezhette be, közre már nem bocsát-

hatta, mert folyó évi márczius 24-én megsznt élni.

özKPLiGETi nagy herbáriumát már 1912-ben, gazdag Braconida-

és Ichneumonida-gyüjteményét pedig közvetlenül elhalálozása eltt

juttatta ajándékképen a ^Magyar Nemzeti Múzeumba. Ezzel az elha-

tározásával örök emléket áhított magának, a ]\íúzeum pedig tisztelet-

tel fogja ennek a szerény és szeretetreméltó tudósnak nevét az utó-

kornak átadni. Wí egy szinte barátot, egy önzetlen kartársat veszí-

tettünk benne, kinek emlékét kegyelettel fogjuk megrizni.

Szépligeti Gyz megjelent munkáinak jegyzéke :

1. Adatok a budapest-vidéki Növénytetvek faunájának ismeretéhez.

(Rovarászati Lapok. Pécs, 1883, p. 1—5, 17-20).

2. Adatok a gubacsok elterjedésének ismeretéhez különös tekintet-

tel Budapest környékére. (Természetrajzi Füzetek. XIII, 1890, p.

12—25). — Kivonat : Beitráge zur Kenntniss der Verbreitung

der Gallen mit besonderer Rücksicht auf die Umgebimg von

Budapest. (1. c. p. 40—44).

3. Adatok a magyarországi gubacsok ismeretéhez. (Természetrajzi
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Füzetek. XVIII, 1895, p. 214-219). — Kironul: Beitragx- zur

Keimtniss der ung-arischen Gallen. (1. c. p. 293).

4. A magyar fanná Gasterujjtioii-fajai. — Species fauiiae hiingari-

cae geueris ÍTasteníjDtion. (Természetrajzi Füzetek. XVIII, 1895,

p. 80-81).

5. Adatok a magyar fauna Braconidáiuak ismeretéhez. I. (Termé-

szetrajzi Füzetek. XIX, 1896, p. 165—186). — II. ti. c. p, 285-
321). — Kivonat : Beitráge znr Kenntniss der nngarischen Bra-

coniden. I. (1. c. p. 228-242). — 11. (1. c. p. 359-388).

6. Ueber Polj'degmon Foerster und eine neue Gattung der .Sigal-

phidae. (Wiener Entomologische Zeitung. XV, 1896, p. 145 — 149).

7. Cephaloplites nóvum genus Braconidarum. (Természetrajzi Fü-

zetek. XX, 1897, p. 600-601).

8. Adatok a Chelonus-nem ismeretéhez. —• Beitráge zur Kenntniss

der Chelonus-Arten. (Természetrajzi Füzetek. XXI, 1898, p..

207—231).

9. Adatok a magyarországi Ophion- és Banchus-félék ismeretéhez.

(Rovartani Lapok. V, 1898, p. 29—32). — Kivonat : Beitriige zur

Kenntniss der nngarischen * Ophioniden"und Banclioiden. (1. c.

Auszug p. 3).

10. Adatok a magyarországi ^letopius-, Ortliocentrus- és Fxoelius-

félék ismeretéhez. (Rovartani Lapolí. V, 1868, p. 59— 61). — Ki-

vonal : Beitráge zur Kenntniss der nngarischen ]\Ietopioiden

Orthocentroiden und Exochoiden. (1. c. Auszug ]i. 5 — 6).

11. Adatok a magyarországi Bassus-félék ismeretéhez. (Rovartani

Lapok. A', 1898, p. 75— 78) — Kivonat: Beitráge zur Kenntnis

der nngarischen Bassoiden. (1 c. Auszug p. 8—9).

12. Adatok a Magyarországi Pimpla-félék ismeretéhez. I. Snbfam.

Pimploinae. I—11. (Rovartani Lapok. V, 1898, p. 94-96. 121—
124). — Kivonat : Beitráge zur Kenntnis der ungarischen Pim-
ploinae. I— II. (1. c. Auszug p. 12—14, 15—17).

13. ^lagyarországi Braconidák. Fjahl) adatok a Magyar Birodalom

állatvilágához. (Rovartani Lapok. A"I, 1899, p. 98—102).

14. Adatoiv a magyarországi fürkész darazsak ismeretéhez. —
Beitráge zur Kenntniss der ungarischen Ichneumoniden. (Ter-

mészetrajzi Füzetek. XXII, 1899, p. 213—246).

15. Fam. Cecidomyidae. (A Alagyar Birodalom Állat^-ilága. Fauna
Regni Hungáriáé. Diptera, p. 16-21. Budapest, 1899).

16. A gubacsokról. I. A csertölgy gubacsai. (A Természet. III, 1900,

10. sz., p. 1—7, számos rajzzal). — II. A kocsányos-, kocsán-

talan-, petyhes- és a magyar-tölgy gubacsai. (1. c. 14. sz.. p.

6—8; 15. sz., p. 6—7; 17. sz., p. 5—6).

17. Braconiden aus Xeu-Guinea in der Sammlung des Uno'. Xational-
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Musounií;, (Természetrajzi Füzetek XXIII. líJOO, p. 4'.)— O-'j).

is. :\Iagyarországi új Braeonidák. — Xeue Bracoiiiden aus Uiig-arn.

(Természetrajzi Füzetek. XXIII, 1900, p. 213—219).
19. Adatok a magyarországi fürkész darazsak ismeretéhez. —

Beitráge zur Kemitiiiss der ungarischen Ichneamoniden. 11.

(Természetrajzi Füzetek. XXIII, 1900, p. 1-38).

20. Joi)piiieii des Ungarischen Xational-Mnseums. (Természetrajzi

Füzetek. XXIII, 1900. p. 277—290).

21. Braeoniden aus Syrien und Palastina in der Sannnlung des

Ung. Xational-Museums. (Természetrajzi Füzetek. XXIV. 1901.

]K 152).

22. Triijiisehe CenoeoeUoniden uud Braeoniden aus der Sammlung
des rugaiischen X^ational-Museums. (Teruiészetrajzi Füzetek.

XXIV. 1901, p. 353-402;).

23. A palaearktikus Braconidálv megiiatározó táblázatai. (Pótfüzetek

a Természettudományi Kíizlönyliöz. XXXIII. 1901. p. 174—184.

201—288).

24. I íymenoptcrálc. — Hymenoptercn. (Zichy Jen gróf harmadik
ázsiai utazása. II. kótet. 1901. p. 125— 131, 137—158).

25. Tropische Cenocoelioniden und Bracomden aus der Sammlung
des Ungarischen N^ational-Museums. II. (Teruiészetrajzi Füzetek.

XXV. i;j02, p. 39-84).

2(5. X'eue Trigonalys-, Megalyra- und Stephanus-Arten aus der

Sammlung des Ungarischen X'^ational-Museums. (Természetrajzi

Füzetek. XXY, 1902, p. 525—534).

27. A palaearctikus Bracou-félék rendszere. (Állattani Közlemények.

I. 1902, p. 12G-137, 10 rajzzal).

2s. Xeue Evaniiden aus der Sammlung des Ung-arischen Xational-

Museums. (Annales hist.-nat. Musei Xationalis Hungarici. T, 1903,

304-395).

21). Xeue Joppinen aus der Sammlung des Ungarischen Xational-

Musenms (Annales hist.-nat. Musei Xationalis Hung-arici. I. 1903,

p. 477- 4>oj.

-30. A palaearetilvus Bracou-félék rendszere. 8. és 9. alcsalád : Rhogas-

('s Rhyssalus-félék. (Ánattani Közlemények. II, 1903, p. 105-114).

31. ('Ijersicht der Gattungen und Arten der paláarktischen Braeoni-

den. (Mathem. u. X^aturw. Berichte aus Ungarn. Leipzig, XIX,

1903. p. 145—203).

32. Südamerikanische Braeoniden. (Annales hist.-nat. Musei X'"atio-

nalis Hungarici. II, 1904, p. 173—197).

33. Espéces nouvelles dTchneumonides et de Braconides du Museum
dTíistoire Xaturelle de Paris. (Bulletin Museum Paris. IX. 1904,

p. 33(5—338).



146

34. íTjmeiioi)tera aeiileata from Egypt and tlie ^^llito Nile. Braeo-

nidae. (Jagerskiöld Expeditioii. í, No. U, p. (10—11, 1904).

35. Hj-menoptora. Fam. Braconidae. (Wytsman, Geiiera Insectoriun.

Pars XXII. Bmxelles, 1904, p. 1-153, tab. 1-3).

30. Hymenoptera. Fam. Icliueumonidae (Gruppé Ophionidae), sub-

fam. Pharsalinae—Porizontinae. (Wytsman, Genera Insectorum.

Fasc XXXIV, Bruxelles 1905, p. 1—71, tab. 1-2).

37. Exotische Braconiden aus den aethiopischen, orientalischen und

australischen Regionén. (Annales hist.-nat. Musei Nationalis

Hungarici. III, 1905, p. 25 — 55).

3S. Cbersicht der palaarktischen Ichneumoniden. 1. Theil. (Annales

hist.-nat. Musei Nationalis Hungarici. III, 1905, p. 508— 540).

39. Beitráge zur Kenntnis der Insektenfauna von Kamerun. 29. Bra-

conidae. (Arkiv f. Zoology, Stocldiolm. III, 1905, nr. 14, p. 1— 11).

40. Cbersicht der Gattungen und Arten der palaarlítischen Braco-

niden. (Mathem. u. Naturw. Berichte aus Ungarn. Leipzig, XX,

1905, p. 55-64).

41. Neue exotische Ichneumoniden aus der Sammluug des ungari-

schen National-^SIuseums. (Annales hist.-nat. Musei Nationalis

Hungarici. IV, 1906, p. 119-156).

42. Braconiden aus der Sammlung des L'ngarischen National-

Museums. I. (Annales hist.-nat. Musei Nationalis Hungarici. IV^

1906, p. 547-618).

43. Collections faites par le Iparon Maurice de Rothschild dans

rAfrique orientál. (Bulletin Museum Paris. 1907, p. 34— 3(5).

44. Collections faites par ]SÍ. ^l. de Rothschild dans TAfrique orien-

tale. Insectes Hymenoptéres-Ichneumonides. (Bulletin Museum

Paris. 1907, p. 136—139).

45. Braconiden aus der Sammlung desUngarischen National-Museums.

II. (Annales hist.-nat. Musei Nationalis Hungarici. VI, 1908, p.

397—427).

46. Jacobson'sche Hymenopteren aus Semarang (Java). Evaniiden,

Braconiden und Ichneumoniden. (Leyden Museum Notes. XXIX,

1908, p. 209-260).

47. Braconidae und Ichneumonidae. (Sjöstedt's Kihmandjaro—Meru

Expedition. Uppsala, 1908, III, p. 25—95, pl. 3—5).

48. Braconidae und Ichneumonidae. (Die Fauna Süd'vest-Australiens.

I, 1908, p. 317-324, Taf. 1).

49. Jacobson'sche Hymenopteren aus Java und Krakatau. Braconiden

mid Ichneumoniden. Teil II. (Leyden Museum Notes. XXXII,

1910, p. 85—104).

50. Description d'une espécenouvelle d'Opius (Braconidae) de rAfrique

méridionale. (Bollett. Laborat. Zoolog. Portici. IV, 1910, p. 346).
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51. i'bersielit eiiiiger Gattuiigen dei^ Bancliuinae. ( Arehivum Zoolo-

gieum. I, 101 0. p. 1.^3— 186).

02. Hynienoptera. Fam. lehneumonidae. Grruppe Mesochoroidae
lOphiunidae part.). Sabfam. Limnerinae, Mesocliorinae, Adelo-

guathinae, Plectiscinae, Banchiuae, Neomesocliorinae, Megaceri-

nae und Paniscinae. (Wytsman, Geiiera Inseetomm. Bruxelles.

Fasc. 114, lOlL p. 1—9Í), tab. 1—2).

58. Zwei iieue Bracoinden aus Brasilien. (BoUett. Laborat. Zoolog.

Portiéi. V. 191L p. 285-286).

54. Eiii iieuer Sigalphus (Braconidae) aus Dacus oleae Gmcl. (Bol-

lett. Laborat. Zoolog. Portiéi. V, 1911, p. 323).

55. Braconidae der I. Zentral-Afrika-Expedition. íWissenscliaftl.

Ergebnisse der Deutschen Zentral-Afrika-Expedition. 1907— 1908.

Leipzig, III. 1911, p. 393—418).

50. Xeue afrikanische Braeoniden aus der Sammlung' des Fugari-

schen National-Museums. íAnnales liist.-nat. Musei Xationalis

Hungarici. XT, 19J3, p. 592—608).

57. Braconidae gesammelt von Prof. F. Silvestri in Africa. (Bollett.

Laborat. Zoolog. Portiéi. VII, 1913, p. 101—104).
5S. lehneunioniden aus der Sammlung des Ungarischen Xatioiial-

Museums. I. (Annales hist.-nat. Musei X'ationabs Hangarici. XII,

1914, p. 414—434).

59. Central-Afrikanische Braeoniden des Gongo-Museums. (Revue

Zoologique Africaine. III, 1913—14 [1914], p. 403—420).

60. Afrikanisciie Braeoniden des belgischen Xatorbistorischen Mu-
seum. (Annales Soc. Entomo]og\ Belgique. LYIII, 1914, p.

109-118).

Nemzetközi vonatkozások és a rovartan.

Iita : Jabloxowski József.

A Franczia Rovartani Társaság 1915. évi januáriiis 13-án tar-

tott közgylése alkalmával elhatározta, hogy tényleges tagjait meg-

szavaztatja a társaság német tagjainak kirekesztése végett. A szava-

zás az ezen társaságban szokásos módon, tehát posta útján történt

meg s eredménye mint azt az amerikai „Science" f. é. május 7-iki

számából megtudjuk, a következ volt.

„A szavazásban résztvett összesen 270 tag; valamennyi német

tagnak a társaságból való azonnali kizárása (az amerikai szó erre

expulsation, vagyis kidobás, kikergetés) mellett szavaztak 126-au,

az elzetes vizsgálat után való kizárásra 103-au, az ellenségeskedés

megszüntetéséig a jelenlegi állapot (status quo) fentartására 37-en,
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a feltételes kizárásra 1 tag- szavazott. 2 szavazati lap fehér volt. egy
tag pedig nem szavazott. Minthogy a szavazatok nem érték el a

többséget, hogy annak alapján a közvetetlen kizárást egyszeriben (en

bloei ki lehetett volna moncleni. a kérdést visszaküldték a társulat

tanácsához, hogy vegye fontolóra a közhaugLatot. a szavazó levele-

ket, valamint a feltételeket, a melyek mellett a német tagokat ki kel-

lene rekeszteni.'- Eddig tart a ,. Science" tudósítása. Sajnos, hogy ez

az értesítés kissé homályos. így nem is sejtjük, hogy az „elzetes

vizsgálat'' mire terjed, mi a „feltételes kizárás-' és különösen mit kell

értenünk a legutoljára említett ...közhangulat, a szavazó levél és a

feltételek" alatt.

Azt 'hiszem, hogy e társaság emez eljárása felett a vélemények

nem igen fngiuilc elágazni és aligha akad entomologus, tartozzék az

a hadakozók lu'trmely felekezetéhez, a ki eljben valami ésszerséget

látna.

E társulatról tudnunk kell, hogy tagja lehet bárki, a ki a tag-

sáoTa ajánlkozik s ha fizeti a rendes tagsági díiat. lo-az uírvau. hogv
a tag'ok közé való felvételkor a társaság szavaz egyik-másik választ-

mányi ülésén a javasoló, illetleg ajánló tag véleménye alapján, ez

azonban nem komoly szavazás, mert bizony az ilyen ülésen leg-

többször édes-kevés tag szokott jelen lenni. (Az eln/ik igen sokszor

távol van). A f, hogy az ihet ajánlkozó szaporítja a fizet tagok

számát. Xagy megtiszteltetés tehát nincs benne : am^agi haszon azon-

ban van a tagra nézve, mert a társaságnak, habár kétségbeejten
rendetlenül és felette késn megjelen, de egyébként mhidig kitn
tartalmú kiadványait olcsóbb áron kapja meg\ Viszont a tagok na-

gyobb száma a társaságra nézve nagy haszon, mert ezektl függ a

jövedelme is. fia kap is e társaság szép állami évi segélyt (1000

frc-nál valamivel többet) s habár 1.S32. óta vagyona is jelentékeny

nagyra (most körülbelül 150,000 frc-rai ntt. mégis. ]d\-ált régebben
megjelent kiadványainak mesteri kiállítású színes s egyéb rézmet-

szés tálilái sok pénzt nyeltek el. Erre a jó czélra jó és kívánatos

tehát a német — tagsági- díj is.

Egyébiránt érdemes e szavazás közelebbi megtekintésre is.

E társaság tagjainak száma 1913. végén a hivatalos jegyzék szerint

521 volt. (Hogy mennyi volt 1914. végén, azt most a háború tartama

alatt nem tudhatjuk. Becker Tivadar szerint, kire késbben térek rá.

a tagok számát kereken 500-ra tehetjük.) E szerint a szavazó 270

tag' több az összes tagok felénél, • de akár a közvetetlen kizárás, akár

az elzetes vizsgálat útján való kizárásra szavazók száma (229) mégis
kevesebb ennél. A Franczia líovartani Társaság német tagjainak

száma 1913. végén 17 (Becker Th. szerint 18) volt és feltételezhet-

jük, hogy e szám 1914. véa^éio- alio'ha níivekedett. E tagok közcitt
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Tan egy német egyetemi könyvtár, két német természetrujzi múzeum
•és két német Ivönyvlceresked, ügy hogy e szerint a német igazi

-entomolog'us tagolv száma csak 12. Ezek közé tartozik az öreg' Dk.
Sehjutz G., az ismert koleopterologus, Kieffer J., a ki a gubacs-
lak(3 ro\-arokkal fogkalkozik. továbbá a rovartani nemzetkcizi mozgal-
maidban résztvev Dr. Horx ^Y. ; a többi tagok részint tanárok,

részint magánemberek, de mind olyanok, a líik kevéssé ismereteselc

az entomologia terén s akiknek azonban abgha szül meg a hajuk

szála a kizárás miatt. Hogy a többi némettel, az osztrák entomolo-

giisiikkal mi lesz. arról hallgat a krónikám, pedig RErrxER ÓdOx
(Pa.-^kau). ]Jr. Xickeui. Ottokái; fPrága) s egy harmadik tag szintén

tagjai a társaságnak. Magvai' rendes tagja, ha az (}Q:y Rovartani

Álloüii-^t ki\'csz'_'m, tulajdonképeii ezidszerint nincs, ha csak nem
az. a lúve azonljan a „kidobás" hevében tzsgyökeres magyar, de

részben sajtóhiViás neve ellenére a gallns emberek aligha találnak rá.

Ez. hogv ú^iy Írjam nevét, mint a miként az a társaság tagjai között

szere])el : Eexyks (Dr. Adalbert), (31, East Coloroda Street, Pasadena.

Californie. ( Etats Unis eVAméricpic) , A'agyis Dr. Fényes BÉLA-ról van

szó. a kirl most hirtelenjében nem tudom, hogy magyar honpolgár-e.

A .. Science •' útján kapott értesítésen kívül megtudtuk azonban

az idlí'izl^en megérkezett német rovartani szaklapokból még a kö-

vetkezt.

A Franczia Rovartani Társaság gondoskodott ugyanis, hogy az

említett szavazás eredménj^e és a határozat híre körle^'él útján Gen-

fen át 1015. évi április hó •25-én kezelje jusson ama német entomo-

logusoknak. a kikrl az szólott.

Hogy az érdekeltek ezt miként fogadták, erre nézve eddig két

nyilatkozatot ismerünk.

Az egyik IIorx Walter-ó, az Entomol. Mitteilungen szerkesz-

tjéé. Idézi a franczia körlevélbl a németséget, mint azt az alább

kíizli'itt fordítás sz()veg(''l)l megitélhetjük. igazán mélyen sért részt

s beéri azzal a kijelentéséNcl. hogy a franczia rovarászoknak ezt az

eljárásiit a maga részérl legfájdalmasabban sajnálja, azután pedig

kijelenti, hogy abban az idben, a mikor a francziák ezt a kirekeszt

hatánizatnkat meg akarták hozni, a berlini Xémet Entomologiai Mú-

zeum ('> a hozzá tartozó német entomologusok kimondták, hogy ki-

adványuk, az Entom. i\Iitteilungen czímlapjára reá nyomatják az

ausztráliai (sydneyi) geológusok, illetleg Eugewokth Dávuj geologus-

és geográfusnak mondását, hogy .,a tudományt mível íisszes férfiak

egymás testvérei." (Ali men of science are brothers !j Ez a mondás

rajta van azon az érdien, a melyet az emhtett geológusok 1914-ben

már a világháború kitörése után Ausztráliában, tehát brit birtokon,

.a British Association of Advancement of Science közgyü-
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lésére érkez német \'en(]ég'ek védelmére verettek. IIorx rövid meg-
jegyzését azzal fejezi be, hogy „a jöv fog'ja majd egykoron Idmon-

dani azt az Ítéletet, hogy vájjon melj'ik eljárásmód vala méltóbb a

tndományhoz-' s a?t tartja, hogy „a háború idején el kell vetni a

béke vetését I"

Beckeií Tivadar nyug'almazott városi épít -tanácsos Liegiiitz-

ben, egyébként hymeno- és dij)terologns, a ki szintén a kizárandó

német tagok közül való, nincs megelégedve Honx-nak fenti eljárásá-

val és szóvá teszi ezt a dolgot a maga részérl a Wiener Ent.

Zeitung 1915. évi XXXIV. kötetének 194. és következ oldalain.

A bevezet sorok ntán, a melyekben is szóvá teszi a párisi sza-

vazást, Houx felfogásáról véleményéét a líövetkezképen adja el :

.,A zord háború ugyancsak elbánt az immár húsunkká és vé-

riinldíé vált annyi sok emberi megnyilatkozással és érzelemmel, lát-

juk, hogy a kereszténj'ség tanításának miként nincsen még csak ki-

elégít ereje sem, hogy ellenségeinkot hazudozó nyilatkozataiban

mérsékelje, mi najoonkint megérjük, hogy kigúnyolva a keresztén}^

erkölcstant és az emberiséget, lábbal tiporják ezeket : ilyen körül-

ménj'ek között — kérdem — jó és hasznos-e, ha emberszeret áb-

rándozással elringattatjük magánkat, avagy nem jobb-e és nem szük-

séges-e, hogy a rideg valónak szemébe nézzünk és hogy levonjuk

a belle ered következményeket a mi magatartásunkra nézve is ?

Úgy vélem, hogy ez utóbbi jobban segít bennünket elbbre és hogy
mi kötelesek vagyunk felülvizsgálatnak alávetni a franczia rovará-

szokkal szemben való eddigi álláspontunkat.

Hogy a francziák politikai gjáilölségüket valamennyi tudomá-

nyos térre is átviszik, azt már eddig is többféleképen tapasztaltuk.

Ez tehát magában véve nem új és nem különös dolog, ha a Franczia

Rovartani Társaság német tagjait kirekeszti. Ha a francziák ezt a

határozatot minden Idsér mag3"arázat nélkül meghozták volna, azt

hiszem, köztünk ezt az eljárást senki sem tartotta volna említésre

méltónak, mert ezt a hasonló és már megtörtént határozatok után

várni lehetett. A mi azonban ennek a határozatnak említésre alkal-

matos látszatot ad, az eg^^részt az a körülmény, hogy ez a Franczia

Rovartani Társaság" magában foglalja ugyan a némi jelentséggel

1jíró valamennyi franczia rovarászt l'oOO tagot), másrészt azonban

legfképen azért, mert ezt a határozatot ol,yan megokoló szempontok

(motívumok) kísérik, a mel^^eknek líumbasztikus követeldzése, gya-

lázkodása és durva gyülölsége párjukat keresik. (..Dieser Beschluss

[ist] mit Motiven begleitet-, die in ihrer bombastíschen Anmassiuig,

in Verunglimpfung und l^rutalem Hass ihres gleichen suchen.'-)

Hog,y azonban a franczia rovarászok elttüuJí fekv gondolko-

dás- és lelkületmódjáról teljes ítéletet szerezhessünk, szükséges, hogy



151

a határozatot az teljes megokolása szerint ismerjük s azért azt az

alábbiak végén eredeti szövegben is és rövidítés nélkül fordításban

is közlöm.

A ki a fclfuvalkodásnak, a hiúságnak és a gyiilölségnek efféle

megnyilatkozása után még hinné, hogy a háború után minden fele-

déslie merül és hogy a tudornányos téren csakhamar akadnak talál-

kozó pontok, ezt az embert — az én vélemén3^em szerint — az élet-

ben súlyos csalódások fogják érni. Nekünk nem szabad elfelejtenünk

azt, hogy ezt a gylölséget a mostan él nemzedékbe már gj-ermek-

kora óta a szándékosan kigondolt hazugság szövevényével iskola,

nevelés és politikai sajtó útján oltották be és hogy ezenkívül leg-

hatalmasabb gyökerét a sértett hiúságban és az iríg3'ségben leli, a

melyet bennük a tudományos téren elért számos sikerünk ébresztett

fel, sikerünk, a melyet a francziák úgy éreznek, mint a részünla^l

való elviselhetetlen követeldzést. Az ih^en módon megntt gylölség"

és irigység métyen és ersen gyökeredzik és nem múlik cl még a

háború után sem, st ellenkezleg, az folyvást fog újabb táplálékot

nyerni és a legközelebbi ivadéknak jellemképévé válik.

A jöv fogja igazolni, hog}^ ^'íljjon én e tekintetben ]"iagyon is-

sötéten látok. ^lindenesetre azonban jó és szükséges, hogy mi is a

franoziáknak megfelel magatartást kövessünk és hogy mi ahhozr

már most fogjunk hozzá és nem esetleg csak rossz, lealázó tapasz-

talatok útján. Ha mi a Franczia Rovartani Társaság határozatának

szövegét az általános megvetésnek való átengedhetése végett lejjebb

akasztjuk, akkor csak méltányos dolog történik vele, a mennyiben

erre derekasan reászolgált. Ezzel azonban körvonalaztuk a mi állás-

pontunkat is."

Eddig Becker n,yilatkozata. Utána közli a franczia határozat

ismertetését és megokoláscít. A szavazás eredményiérl szóló részr

után, a melynek lényegét már legelébb közöltem, maga a megokolás-

így szól

:

..A határozat jelentsége nem enged semmiféle határozatlansá-

got. Nincsen kétség az iránt, hogy köztünk a többség a nénret tagok

törlését még elodázni óhajtja s ez az óhajtás kétségtelenül határo-

zottabb módon jutott volna kifejezésre, hog,yha ez a kérdés ad refe-

rendum alakjáljan ^-ettetett volna fel, azaz olyanformán, hogyha a

feleletadás csak igen-nel vag}^ ne m-mel lett volna lehetséges. Yaló-

jálDan azonban ezzel ellenkezképen mindenkinek meg kellett külön

állapítania a maga véleményét. Ilyen körülmények között a szavaza-

tok két csoportra oszlottak, az egyik csoport (126 szavazat) köve-

telte a német tagok haladéktalan és teljes (en bloc) törlését (radia-

tion), a másik csoport (140 szavazat) ellene volt. Ennek következté-

ben nem lehetett röiytön hozzáfogni a német tagoknak azonnal való
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és teljes kizárásához (exeliisiuii imniédiate et eii bloc). Ámde lia tel-

jesen számot vetünk a közfelfogással (esiDritj és a leadott szavazó

levelekkel, akkor el3bl Ijizonyos feltételekkel a kizárás következik'.

A tanács teliát ettl kezdve indíttatva érzi magát, hogy mihelyt le-

hetséges lesz, vizsgálja meg ezen eljárás mikéntjét.

lílzen elért eredmény ntán meg kell jegyeznünk, hogy e két

jelenlegi csoj^ort a körülményeknek csak egészen másodrend pont-

jaiban tér el egymástól. Ha a csoiDortok egyike engedett az érzelmi

felfogás igen tiszteletre méltó érveinek (trés respectables raison de

sentiment). a másika pedig mindennek ellenére feltétlenül szükséges-

nek tartotta a szigorú vizsgálatot : mégis mindnyájan meg-egyeznek

a német indító okok és eljárások megítélésében. Valamennyien meg-
ersítik indokolt megvetésüket amaz emberekkel szemben, a kik a

tudományból csak amaz eszközöket tartják meg, a melyekkel lecsil-

lapíthatják az egyetemes uralom (domination universelle) után való

be nem vallott kívánságaikat (inavouables besoíns). a kik nem bor-

zadnak vissza semmi gonosz tettl (crime), semmi borzasztóságtól

(ati'ocité) és ezzel leleplezik az egész világ eltt a legalacsonyal:)b

szellemi mívoltjukat. (Ils afíirment leur méprís raisonué pour ces

gens qui, ne retiemient de la scicnce qne des moyens d"assouvir

d'ínavoubles besoíns de domination universelle, qui ne recnlent de-

vant aueun crime, devant aeune atrocité. devoilant aux yeus da

monde la plus basse mentalité.l

A midn mi el vagyunk telve a tudománynak legtisztább esz-

mém^ével és annak jótéteményeivel, kijelentjük a legteljesebb egyet-

értésijén, liogy semmi közünk sincs azzal, a ki helyeselné ezt a meg-
vetni val(j felfogást és a megvadult kényszernek ezt az eljárását

(quiconque ajDprouverait ces concéjitíons víles et ces procédés de

sauvagc coercition). A leghatalmasabb érveinlaiél fogva nincse]i

semmi közösségnink azzal, a ki megkisérlené amiak igazolását, hogy
— a kílzmveldésnek sért kihivásaképen — hivatkozván ürügyül

használt jogaira, hogy állítólag olyan felsbb míveltséget terjeszt,

a melybl ki van zárva a vitatkozás szabad szelleme és az erkölcsi

alapfeltétele, a melyek a haladásnak szükségképení tényezi."

Ez a Franczia Rovartani Társaság megokolása, a mellyel iga-

zolni akarja a német tagokat kizáró határozatát. Hogy mennyi benne

az álokoskodás és mennyi benne az oh'an érv, a melyhez a mi tu-

dományos foglalkozásuiiknak, a rovarászainak semmi köze sincs,

annak kimutatása nem nehéz. Kérdem azonban : a mai világháború

idején els és utolsó álokoskodás-e az, a mely ebben a megokolás-

ban rejhk? Bizonyára nem ! A Franczia Rovartani Társaság valóban

magához méltóan járt volna el. ha nem követi a saját politikusainak

eszejárását, hanem — legyen is az eltrni való fájdalma Inírmilyen
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sajgó — ha néma marad ! Végre is valamint igaz. hogy a rovartan

nem okozta a háljorút, azonkéjjen igaz az is. hogy az nem fogja

siettetni és legkevésbé fogja o.kozni a — végét, holott HoEx-nak van
és lesz örökké igaza, ha még ezen nemzetközi nagy gyalázkodás

idején szebb és békés jöv reményében meri vallani, hogy ,.a tndo-

mányt mivelö összes férfiak — egymás testvérei !•'

Egyébiránt a franczia társaságnak ez az észjárása, a ]nely a

háború keserveit egyik felén nem enyhíti, másik felén meg' nem sú-

lyosbítja, nem áll magálian. E társaság haragjában — úgy látszik —
büntetni akarja német tagjait azzal, hogy kirekeszti ('íkot. Az ango-

lok viszont azzal akarnak ellenfeleikkel incselkedni (mert alábbi fel-

fogásukat másnak nem nevezhetem), hogy a tudomán3''OS foglalkozás

révén keletkezett kötelékkel hozzájuk fzött németeket nem akarják

maguktól — elereszteni. Ismeretes, hogy az angol egyetemek egyik-

másik német egyetemi tanárt, vagy más tudóst elismer tiszteletük

jeléül bizonyos ünnepl alkalomkor doktori fok-kai tüntetik ki-

flikor a mostani háború megindult, a németek egymás után meg-

köszönték ezt a régebbi megtiszteltetésüket : nekik ih'en czím nem
kell! Erre egy cambridgei egyetemi „doktor" (neve mellékes) ismét

az amerikai „Science" híradása szerint, a következképen nyilatko-

zott: „Október 2-án megjelent számában olvasom, hogy egyes német

tanárok bejelentették ama szándékukat, hogy lemondanak ama tisz-

teleti fokokról, a mel^'-ekkel a brit egyetemek felruházták ket. Ha

k azt hiszik, hogy ezt megtehetik, akkor — legalább a mennyiben

ez Cambridgere vonatkozik — hiábavaló dologra törekednek. Sza-

bályzatunk, a mely parliamenti akta, nem adja meg a hatalmat még

magának az egyetemnek sem, hogy a tiszteletbeli fokozatot valaki-

tl elvegye I A legfbb dolog, a mit a német tanárok tehetnek, az.

hogy nem élnek e czímekkel, de azért k mégis — cambridgei dok-

torok maradnak. Ok a síriba is ezzel a nevükrl letö)r(ilhr>totlon bé-

13'eggel száUanakl-^ Az ember az els perczben azon gdiidnlkodik,

h(_^gy mi nagyobb eblien, a sokszor igen homályos, nehezen meg-

mosolyogható angol humor-e, avagy a nem jól leplezett csipkedés-e?

Ha azonban rágondolok a franczia társaság kizáró kedvére s

nem felejtem el az angoloknak ezzel homlokegyenest ellenkez,

vagyis el nem bocsátó hajlamát: akkor nem tehetek róla, ha a

anagam részérl kénytelen vagyok bevallani, hogy a mai komoly

idkben komoly ügyhöz méltó komoly gondolkodás, komoly elha-

tározás illenék. Igazán csak a legmélyel^b sajnálattal tíilthet el

benniüiket annak a szomorú tudata, hogy a fenti két felfogásban^

ha azt — mint a hogyan helyesen kell is — minden politikai vo-



154

iiatlcozástól menten méltatjuk . és lia csnpán csak magára, az embe-

ren, a rovarászon, a politikuson, az angolon és a franczián mindenha

felette álló tudományra gondolunk, ez a nemes komolyság itt is,

s, csatornán innen s ott is, a csatornán túl, bizony mindenképen
hiányzik !

A veresnyakú árpabogár (Lema melanopus

L.) életmódja és irtása.

Irta : Kadocsa Gyula.

11.

A veresnyakú árjiahogáv életmódja. — A bogár a telet a

földben t()lti. Ta^'asszal az els meleg napok kicsalják téli rejteké-

bl, majd a zab- és ári^atáblákon kezd összegyülekezni. A yetések

ilyenkor még alacsonyak s a bogarak yagy a vetés levelein, vagy a

Tetés között a földön mászkálnak. A bogarak tavaszi megjelenése

mindig az idjárástól függ : ha korán tavaszodik, a bogarak is ko-

rábban jelennek meg, ha késbben tavaszodik, a bogarak megjele-

nése is késbbre tolódik el Érdekes adatokat nyerünk, ha az egyes

évek tavaszi idjárási viszom^ait és a bogarak tavaszi megjelenésé-

nek idejét hasonlítjuk össze.

LovASSY 1892-ben már márczius 27-én találta az els bogarat.

41 mikor is Keszthelj^en a hmérsék hirtelen felmelegedést mutatott.

1890-ben márczius 28-án, tehát szintén nagyon korán, 1891-ben áD-

rilis 7-én, míg 1893-ban csak áprihs 18-án fogta az els bogarat.

Ez utóbbi évben Keszthelj^en márczius végén és április els felében

hvös volt az id s még április 14-én és 15-én is fagy volt. Rendes
viszonj'ok között április hó els felében lehet az els bogarakat

észrevenni, a mikor néhány napon át egymásután 18— 20"' C a napi

maximum- és 5'^ C a napi miuimum-hmérsék. 1910 április 18-án

kelt s a Rovartani Állomáshoz intézett levelében Konx'skü, vukovári

(Szerem megye) urad. intéz, a többek között ezt írja: ,.x\ Le)na

melanojms már jelentkezik," A többi jelentésttev is ez évben mind
április közepe táján figyelhette meg a bogarat már pusztítás közben,

jeléül annak, hogy a melegre fordult tavaszi idben ez évben már
ájDribs elején bújt ki a bogár a földbl. 1911-ben nehezen tavaszo-

dott, a tél hosszú volt, a bogár ez évben csak ájirilis kcizepén kez-

dett jelentkezni. Az 1912. év tavasza rendlrívül zord volt. Április kö-

zepéig fagy, hó, es váltakozott, emiatt a tavaszi munkák az egész
országban késtok. Csak április kcizepén túl fordult kedvezbbre az

idjárás. Ilyen körülmények közíitt a Lenin mdanopus L. megjelenése



155

is késett ez évben. Pátyon (Pest viii.) az els bogarat ez évben má-
jus 7~én figyelték nieg-. a mint ezt Hauschka intéz aldíor jelentette.

Másutt azonban már elbb látták a bogarat : április második felében,

de elbb — a zord id miatt — sehol sem. 191o-ban korán köszön-

töttek be a szé]i napok, a vegetáczió mindenfelé korán megindult, a

gyümíilesfák ^drágpompában díszlettek, a mikor április közepén be-

következett, a mitl mindnj^ájan féltünk : a katasztrófa, a íagy^ a hó.

Körülbelül egy hétig tartott ez a gyilkos idjárás, a mely az ország

legnagyobb részében a virágbimbókkal együtt a gazdák, különösen a

gyümölcstermesztk, sok reményét is lefagyasztotta. A korán bekö-

szöntött szép napolvon a veresu^^akú árpabogár is elbújt téh rejte-

kébl. ]Slár április 7-én jelentették Csálateleprol (Arad mellett), hogy

a Lema melanopus L. a zabon rág. Ez évben tehát korán jelentke-

zett ismét a bogár. A késbbi zord id a további fejldésmenetében

csak megakasztotta, késleltette, de el nem pusztította. Aprihs végén

már ers panaszok hallatszottak, hogy a bogár igen nag}' mennyi-

ség-ben lepte el a zab- és árpatáblákat.

Valamennyi bogár azonban nem egyidöljcu jelenik meg. El-

liúzódik ez a megjelenésük néhány hétig, úgy hogy már ersebben

kifejldött lárvákat lehet találni, a mikor a bogár rajzása még min-

dig tart. A bogár nagyobb csapatokba gyülemlik össze. Elfordulhat

^izonban az az -eset, hogy eleinte, a mikor valahol a bogár nagy tö-

megekben jelenik meg, mindenfelé található, úgy hogy a gazdák

ijedtükben általános fertzésrl beszélnek. Ez az állapot azonban csak

néhány napig. tart. a mikor is a bogár nagyobb csaj)atokba oszhk

szét s elszáll a határban lev zab- és árpatáblákra, mindenik csapat

más-más helj^en tele])edvén meg. Ilyen jelenség volt észlelhet 1013-

ban az aradmegyei Bokszegen is egy birtoko]i április 25-ike körül,

mikor is a beözönl bogár ellepte az ottani összes tavasziakat. Áp-

rilis 2r)-én a beözönl bogár egy része már elszáUott, illetleg na-

gyoblj csapatokban volt található. A bogárnak ez a tulajdonsága,

mint késbb látni fogjuk, a ^'édekezés szempontjából nagy jelent-

séggel bír.

,V bogár reggel és estefelé a vetés alsó részében tartózkodik

ellenben délfelé felhúzódik, megélénkül és vígan repül a tábla felett.

Bogarat fogni a déli órákban nehéz, mert a vetésnek legkisebb meg-

mozgatására már felrepül ReggeH harmatkor dermedt, repülni nem

tud. ilyenkor a levélrl lerázva, lehull a földre.

A bogarak a zal> és árpavetés le^-eleit rágják. A rágás jel-

lemz, de megkülönböztetend a lárvának késbben ismertetend rá-

gásától. A bogarak a levél lemezét egészen átrágják. Hosszúkás,

keskeny lyukakat rágnak, melyeidnek hossza néhány nun-tl kezdve

2 cm-ig is terjedhet, szélessége pedig O'o — 1 mm. között változik
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(lásd a o—5. képet). A levél hosszában kirágják a fels és az alsó

brkét (opidermist) és a levél bels szöveti résííét (parenchyiuet).

A rágott lyukak száma egy-egy levélen változik, néha srn, egy-

más mellett, néha pedig ritkásan, egymástól nagyobb távolságokban

találhatók. Xémeh'ik levél szinte szálakra foszlik. Jól szembetnik e

rág'ás, ha a levelet világosság felé fordítjuk. A bogár foltonkinti rá-

gását a 'vetésben a gyakorlott szem már messzirl felismeri. Az ilyen

foltok szürkébbek s elütnek a környezet szép üde színétl. Minél

messzebbrl szemléli az ember ezeket a foltokat, annál jobban tnik
szembe ez a színbeli különbség. Ezt a kártételt azonban a vetés er-
sebb mértékben nem érzi meg\ mert a levél épen maradt része ren-

desen végezheti a mködését (assimilatio, stb.) s"a késbben hajtott

levelek helyrepótolják az esetleges veszteség>eket. A rágások mindig'

a vetés alsóbb levelein találhatók, mert a bogarak rajzásakor a ve-

tések még alacsonyak ; a növény további fejldésében hajtott újabb

levelek a bogár támadásától mentesek maradnak, mert addigra a bo-

garak legnagyobb része már elrajzott.

Ellenben lehetnek esetek, a mikor a bogár nagyon fiatal vetést

lep el. így 1912-ben, a mint már említettem, a gazdák a nedves, al-

kalmatlan' idjárás miatt a tavasziak vetésével megkéstek, mikor az-

után április közepétl kezdve állandó lett a szép idjárás, a bogár

is tömegesen jelentkezett. A vetés sok helyütt még- alig hogy kikelt,

mikor a bogár már jelentkezett, vagy még ki sem kelt akkorra a

kési elvetés folytán. Ennélfogva a bogár ez évben, néhol már éhezve,

a legzsengébb vetéseket lejote el, a melyek a kártételét is ersebben
megérezték. Ilyenkor ugj^anis az át- meg átrágott zsenge levelek

rendszerint letöniek s így elpusztulnak a növény számára. Ilyen je-

lenséget tapasztaltam laboratóriumi tenyésztéseimnél a lárváknál is.

a melyeket éppen kikelt árjjanövényekre eresztettem rá. A rágást a

zsenge levelek annyira meg^érezték, hogy rövid id mnlva már her-

vadtán, a rágás helyén megtörve csüngtek alá, holott a legersebb

lárvarágás esetén sem látható ilyen jelenség a fejlettebl) növények

levelein.

A bogarak tehát tavasszal csapatokba gyülekeznek össze a

tavaszi vetésekben. A ^'ctésforgó nem zavarja ket, mert ha az új

vetés árpa vagy zal:) távolabb esik a múlt évi hel.yétl, a bogarak

hamar megtalálják. Jól tudnak repülni s messzelílj távolság'okra is

elszállnak. Hányszor esik meg a gazdával, hogy egy-egy bogárcsa-

pat eltnik másnapra szeme ell a vetésébl, csak a rágások emlé-

keztetnek rá s azutáii messze o heh'tl megtalálja ismét

!

Majd párosodnak a bogarak s következik a petelerakás. Mint-

egy két hét muh'a a bogarak megjelenése után már nagyobb szám-

iján lehet petéket találni. A bogarak nem párosodnak mindjárt a
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3. kép. — A veresnyakú árpabogár rágása zabvetésen.
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megjelenésük után, hanem elbb összegyülekeznek nagyobb csapa-

tokba s mint ih^enek többször is s^áltoztatják a helyüket, míg végre

megállapodnak. ICközben természetesen állandóan táplálkoznak. Es

valamint késhetik a bogár megjelenése az idjárás folytán, azon-

képpen nincsen állandó idponthoz kötve a bogarak párosodása és

a petelerakás sem. 1910-ben, a mikor tehát a bogarak korábban je-

lentkeztek, a párosodás és petelerakás, mely utóbbi a j^árosodást

mindjárt követi, szintén korábban volt megfigyelhet. 1911-ben és

1912-ben a bogár késbben jelentkezett. 1913-ban mint már említet-

tem, Csálatelepen április 7-én már látható volt a bogár. Április kö-

zepén beköszöntött a zord id, mely a bogár fejldésmenetét késlel-

tette. Mikor április 30- án ott jártam, a bogarak javában párosodtak,

petéket is már észrevehet számban, de lárvát csak néhánj^at leltem.

Az idjárástól függ tehát a bogár minden fontosabb életmozzanata,

miként a vetés növekedését is elssorban az idjárás irányítja.

S minthogy a bogár élete a legszorosabb összefüggésben van a ta-

vaszi gabonafélék életével s az idjárás utóbbiakra is a legnagyobb

befolyással van, megrövidülést vagy valami végzetes életrendi zavart

a bogár nem szenvedhet. Fejldése mindenkor biztosítva van, mert

ha kedveztlen az idjárás, akkor a gazdanövényei fejldésében bi-

zonyos késlekedés következik be, ám ugyanilyen késlekedés tapasz-

talható akkor a bogár életében is s végeredményben : mire a növénj^

befejezte életét, a bogár is már gondoskodott jöv nemzedékérl.

Csakis ha valami végzetes baj éri a növényt, pusztnl el vele együtt

a parazitája is, mint az 1863-iki nagy aszáty idején történt, a mit

már említettem a bogár hazai történetét tárgyaló fejezetben.

A megtermékenyített nsténj^ek petéiket a levelekre és pedig

elssorban a levél színének közepére hosszában, legszívesebben a

közéjjér tövi részén, gyöngyfzérszerleg rakják le. Mint a pete le-

írásakor már említettem, a középértl jobbra és balra is találhatók

petesorok, st néha a levelek fonákján is. Petéket ritkán lehet nag3^obb

számban találni a bogárrágta foltokon. Csak akkor találhatni nagyobb
számban petéket a bogárrágta helyen is, ha állandóan szeles, hvö-
sebb idk járnak, a mikor tehát a bogár nem repülhet el máshova,

a mikor mintegy kényszerítve vannak a nsténj^ek tojástei-hüktl ott

helyben megszabadulni. Bizonj^os tervszer gondoskodást látok én e

jelenségben: az ivadékot o\y heha^e telepítik a szülk, a hol sértet-

len, ép növények szolgálnak majd táplálékul s nem az általuk is

megrágott növényeket választják ki a jövend nemzedék asztalául.

Rendszerint a tábla legbujább foltjait keresik fel petelerakás czéljá-

ból, a mint ezt számos esetben tapasztalhattam.

A petékbl az idjárás szerint egy hétre, va^gy késbb, kikel-

nek a piczin}^ nj^álkás lárvák, „a csigák". Ha az idjárás kedvez,
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<egy hét múlva kezdcldik a petébl való kikelés, ha ellenben kedve-
2tle]i az idjárás, ha ess, hvös idk járnak, a lárvák kikelése
megkésik. Rendszerint május elején kezdenek a lárvák mutatkozni,
azután napról-napra egyre srbben tnnek fel, május közepén már
mindenütt tömegesen találhatók. A legutóbbi évben (1913) Csálatele-

pen május 16-án a lárvák már nemcsak hogy kikeltek, hanem elég
szép fejldést is mutattak már. Ha a bogár megjelenése késik, ter-

mészetesen a lárvák is késbb kezdenek jelentkezni, mint pl. 1912-

ben, mikor nagyobb számban csak május 20-ika körül kezdtek fel-

tnni. A kis lárvák mindjárt kikelésük helyén, az árpa- vagy zab-

levélen megkezdik a rágásaikat. A lárvák rágása szintén csilíszer,

mint a bogaraké, csakhogy a lárvák nem lyukasztják át a levelet,

mint a bogarak. Az alsó ya.gy fels brkét (epidermist) és a levél

bels (paranchym) szövetét lerágják, de meghagyják a túloldali br-
két (epidermist). Ez a megmaradt rész chloropliyllt nem tartalmaz-

ván, fehér színl)en fog mutatkozni. A levél alakja megmarad, de
liártyaszer lesz. A hosszanti levélereket nem bántják a lárvák, ezek
megmaradnak, ellenben a közöttük lev részt lerágják. A fehér csí-

kok a levél hosszában futnak le s nagyságuk, számuk változik.

Rendszerint azonban összefolynak oldalt e csíkok s így a levél

kiseblj-nagyoljb foltokban lesz megfosztva a zöldjétl (lásd az 5. képet).

Ersen fertzött vetésben megesik, hog}- az egész levél elfehéredik

s így a vetés fertzött foltja fehér színével már messzirl szembe-

tnik. E tulajdoiisága révén nevezte el Sajó a Lema vielanojms L.-t

vetésfehérít bogárnak.^ A levél megfosztatván bels zöld (chlorophyll-)

tartalmú részeitl, nem fejtheti ki azokat a fontos életmködéseket,

a nnket rendes viszonyok között kifejt s a miknek hiánya folytán a

növény csak gyengén, satnj^án fejldik. A végeredménj^ joedig az,

hogy a gyengén fejldött növény csak gyenge termést ad.

Minthogy a bogár is foltonkint mutatkozott s foltonkint rakta

le a petéit, a lárvák rágása is foltokban mutatkozik. A lárvák növe-

kedtével a folt is nagyobbodik, mert a lárvák átmásznak a szomszé-

dos növényekre. E foltok nagj^sága is különböz, néha csak néhány

négyzetöl terjedelmek, néha pedig fél kat. holdn}^ terjedelmet is

elérnek. Holdszámra, illetleg tábla számra, a lárva ritkán mutatko-

zik. Ekkor már óriási fertzésrl van szó s nagy a baj. A^olt alkal-

mam ilj'-en fertzést is látnom. Néha megesik, hogy két folt szom-

szédos s késbb e két folt egjd^eolvad. Az ilj^en fehér folt nemcsak

színéiben tér el a zöld körm'ezetétl, hanem a níivénj-ek fejletlensé-

1 A Rovartani Állomás nem nevezi vetésfehéjí'nek, mert a vetés

megfehéredést okozhatja más körülmény is, nemcsak a L. melanopus és

iichenis. hanem más rovar és élsköd gomba, sokszor az idjárás is (pl. a dér).
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4. kép. — A veresnyakú árpabogár rágása

zableveleken, ersen nagyítva ; a jobboldali

levélrészleten (ersen nagyított) üres pete-

liéjak láthatók.

5. kép. — A veresnyakú árpabogár

lárvájától megrágott zablevél-részlet,

ersen nagyítva. (Bakó G. eredeti

felvételei.)
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<2"éLoii. visszamaradottságában is. Erosebb fertzés esetén alig van a

növénynek egy ép levele, természetes teliát, liogy a fejldésében

visszcimarad, nem követheti a rovartól mentes növényt s megesik,

hogy még a Jcalászát sem bírja kihányni s lia ki is hányja, csak

kevés és minségileg is gyenge magot ad.

Egy növén^-en, st ennek egy-egy levelén is. t(ibb lárva rág,

ha azután már kevés a táj^lálélmk, átvándorohiak a szomszédos nö-

vényeki^e. így terjed a folt. A lárvák sokat rágnak s minél inkább

nagyobbodnalc, fejldnek, annál többet fogyasztanak. Figyeljünk csak

meg egj lárvát a rágása közben. Látjuk akkor, hogy csíkját a levé-

len felülrl lefelé rágja. Lábaival ersen megkapaszkodik, fejét oda-

ersíti a levél lemezéhez és rágja, szinte szakítja ; látszik a potroha

mozgásán, a mint gyakran kifelé tolja, hogy nagy munkában van.

szinte erlködik. Azután lejebb és lejebl) csúszik, folytatja tovább a

csíkot lefelé. Ha azután egy ih-en csíkot már lerágott, feljebb ván-

dorol megint s az elbbi csík mellett közvetlen jol)bról víiíiy lialról

egy újabli csíklia fog.

Nappal a lárvák a vetés alsóbb leveleire húzódnak a nap heve

ell. Estefelé mindig feljebb és feljel)b húzódnak, úgy hogy szinte

feketélhk ilyenkor, fleg' a naj^pal szembe nézve, a vetés. Éjjel a fel-

sbb leveleken rágnak. Reggel is fent találjuk még a lárvákat, mint-

egy ít óráig, a mikor a nap már ersebben tz s a harmat már fel-

száradt Eldíor ismét lefelé A'ándorolnak. A lárvák nappal az alsóbb

levelek színén, emiek tövi részén szeretnél^: tartózkodni s csak rit-

kábban akadnak a levél fonákján. A levél tövében, közel a szárhoz,

találtam mindig a legtöbb íiatalal^b lárvát. Mikor a vetés még ala-

csony, a mikor tehát a lárvák a nap hevének jobban ki vannak téve,

liehuzódnak a kíizéps levél liels hajlásaiba is, úgy hogy ha egy

ih'en kiJzcps, függlegesen álló levelet kitépünk s tövi részén a

még ki nem feslett, összecsavart lemezét szétbontjuk, megtaláljuk

többesével bent a kis lárvákat. Mikor a vetés már srbb, magasabb

s az alsóbb levelek közé a nap tüze kevésbé hatolhat be, a lárvákra

jobb id jár, nem kell annyira elrejtzniük, ilyenkor az alsó levelek

színén is tan3'ázhatnak, de még ilyenkor is inkább a szárhoz köze-

lebb es részen találhatók, már csak azért is, mert a levél hegys

része felfelé áll s jobban éri a napfény.

A lárvák egyre nagyobbodnak, egyre nagyobb piszokcseppek-

hez hasonlítanak. Sr, feketés nyálkával vannak borítva. Aki ilyen

vetésben jár, annak nadrágja csupa piszok lesz, a sok lárva nyalkája

odakendik s ha e piszok meg is szárad a ruhán, alig kefélhet ki,

fehér ruhából pedig csak mosással tisztítható ki. A lárva szennyes

váladéka odakendik, odatapad a levelekhez is. A megtámadott vetés

nemcsak hoo-v megfehéredett, hanem ersen piszkos is lett. Ha ilyen
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vetést lekaszálunk s zölden adjuk a marha elé, ez nem eszi, undo-

rodik tle.

A lárvák mintegy 4 hét alatt teljes kifejldésüket elérvén, a

földbe ^'onulnak átalakulás czéljából. Rendes idjárás mellett május

végén s még inkább június elején kezdenek a lárvák eltünedezni.

jSIidn 1913. június 5-én Csálatelepen jártam, a lárvák legnagyobb

része már ig-en fejlett volt, közel állott a teljes kifejldéshez. Tenyész-

tési kísérleteimnél is június 4—o-én kezdett a számuk megfogyat-

kozni, míg június 8-án az utolsó lárva is eltnt az árpámról. Azon-

ban, miként a bogarak tavaszi megjelenése, a petélí lerakása és a

lárvák kikelése nem történik szabályosan, egyidben, azonképpen a

lárvák eltnése, földbevonulása sem egyenletes. Fokozatosan, elbb
a legkorábban kikelt lárvák, majd a késbben kikeltek tnnek el

szemeink ell. Már félig kifejldött lárvákat talál az ember, nndn a

peték egy része még ki sem kelt, st még itt-ott párosodó bogara-

kat is lehet látni. 1913-ban május 19-én Csálatelepen a zabban a

lárvák már szép fejldést mutattak, míg ugyanakkor az árpáiban a

peték legnagyobb része még ki sem kelt. A legszembetnbb kü-

lönbségeket láttam 1911-ben Világoson május 27-én. Láttam ekkor

még — bár csak kevés számban — párosodó bogarakat, petéket,

továbbá apró, nemrég kikelt és már igen elrehaladott fejldésben

lev lárvákat. Május hónap közepén túl rendszerint mindenféle fej-

ldésalakot lehet látni. Június elején kezd a lárvák száma meg-

fogyatkozni s június vége felé már ritkaságszámba megy egy-egy

elkésett lárva. Lovassy 1892-ben Keszthelyen június 29-én látta az

utolsó lárvát.

Eddig mindig csak az árpáról és zabról beszéltem, mint a ve-

resnj^akú árpabogár gazdanövényeirl. A taj^asztalatok szerint a ve-

resnyakú árpabogár elssorban a tavaszi gabonának : az árpának és

zabnak kártevje. A mi egyébként életmódjából könnj^en meg is-

magyarázható. Úgy a bogárnak, mint még inkább a lárvának meg-

felelbb táplálék a fiatalabb fejldés árpa és zab, mint az szi búza,

vagy rozs. Azonkívül a tavaszi gabonafélék érése és így aratása is

késbben történik, tehát a kártev fejldése is inkább biztosítva van

a tavasziakon, mint az szi gabonákon. Frissebb, zsengébb táplálék,

hosszabb tenyészid : ez kell a mi bogarunknak. Ezért ha Magyar-

országon nagyobb mértékben termesztenék a tavaszi búzát, ezt is

éppúgy ellepné a bogár, mint az árpát és zabot. A bogár külföldi

történetének ismertetésénél megemlítettem az orosz adatokat is. a

melyekbl megtudható, hogy Oroszországban épúgy bántja a tava-

szi búzát is, nihit az árpát és zabot.

Yainiak azonban esetek, bár kivételesen, midn az szi gabo-

nát is megtámadja a rovar. 1892-ben a verseczi járásban egész búza-
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táblák fehéredtek el s „rajtok a Leüua-lárvák milliárdjai hemzsegtek"
— írja Sajó. 1890-ben pedig Sátoraljaújhelyen a rozsot támadta meg.
1913-ban Szemcsén (Tolna m.) az ár^oán kívül egy tábla búzát is

megtámadott, a mint ezt a Rovartani Állomásnak jelentették. Ezek
az esetek azonban ritkák a veresnyakú árpabogár történetében.

A zabot megtámadja akkor is, ha más növénnyel van vetve,

pl. bükkönnyel. 1911-ben Világoson sok kárt tett a zabosbükköny-
ben. 1913-ban Váczszentlászlón (Pest m.) szintén a zabosbükkönyt
támadta meg. Az árpának keverékvetésben való megtámadásáról ez

ideig nincsen tudomásom.

A lárvák teljes kifejldésüket elérvén, a földbe vonulnak át-

alakulás czéljából. Sekélyen a föld felszíne alatt kis gubót készíte-

nek, mely a lárva megkeményedett nyálkás váladékából áll. Földbe-

vonuláskor a lárva piszkos ürülékrétegét elveszti, majd nyálkát vá-

laszt ki s ebbl készül a gubója, a metyhez kívül apró földszemecs-

kék tapadnak. A gubóban a lárva egy-két napig pihen, majd átala-

kul bábbá. Tenyészeteimben egy hét múlva a lárvák földbevonulá-

sától már bábokat találtam, még egy hét múlva pedig már kifejldött

bogarat. Tehát mintegy két hét múlva a lárvák földbevonulásától már
kész a kifejldött bogár. Ez pedig^ általában június végén, július

elején történik.

A bogaraknak legnagj^obb része a földben marad, hogy bevárja

a tavaszt. A honi tapasztalatok szerint a bogarak egy — bár kisebb

— része még ez évben a felszínre j s így nem egyezik hazai meg-

figyeléseinkkel az orosz Vassiliev ama megállapítása, hogy vala-

mennyi bogár a gubójában marad a következ tavaszig. Laborató-

riumi tenyésztéseimnél is mindig a felszínre jöttek a bogarak. A fel-

színre jött bogarak azonban ez évben már nem tesznek figyelembe

vehet kárt. Hiszen a gabonafélék a bogár újramegjelenéséig már

lassankint befejezik tenyészetüket, lassankint le is kerülnek már a

földrl. Ellenben van adatunk arra, hogy a bogarak a tengerire men-

tek át s annak levelét támadták meg". Így Sajó szerint 1892-ben a

temesmegyei Máslakon, 1893-ban j)edig a zalamegyei Pórszombaton

támadták meg a tengerit. 1909-ben a baranj^amegyei Lipoviczáról

kapott a Rovartani Állomás tengeri leveleket, melyeket szintén a

bogár rágott meg. A kik az els országos kukoricza-kiálhtáson 1914

tavaszán a Rovartani Állomás gyüjteménj^ét megszemlélték, ezeket a

Le/jia-rágta tengeri leveleket is láthatták. Ez a kártétel a tengerin

azonban nem jelentkezik évrl-évre, miért is szintén csak mint rit-

kaság jöhet figj^elembe. A bogár a vastag tengeri levél lemezét nem
rágja át egészen, hanem mint lárvája a gabonán, csak az egyik br-
két (epidermist) s a bels (parencliym-) szövetet rágja le csíkokban,

a túloldali brkét (epidermist) meghagyja (lásd a 6. képet).
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0. kép. — A veresnyakú árpabogár rágása tengeri levélen. (Bak''. G. ered. felv.)



1G5

A kék árpiJiogár. — HUl jiiuiiis Is-án a pozsunymcgyei Ma-
laczka község határában az egyik árpatáblán, mely kalászait már
mind kihányta, egy nagyobb fertzött foltra akadtam, a hol a lárvák,

melyelvet a veresnyakú árpabogáréinak tartottam, már igen elre-
haladott fejldést mntattak. A leveleken a veresnyakú árpabogár lár-

vájára jellemz rágások voltak láthatók. Midn alaposabban meg-
vizsgáltam a növényeket, a kalászokon, továbbá a bajuszszálak kö-
zött és elvét\-c a legfelsbb levelek fels lapján apró, mintegy 5 mm.
hosszú és 2-5— 3 mm. széles, fehér gubók vonták magukra íigyel-

memet (lásd a 7. képet.) Mindjárt szedtem Xöhh ilyen kalászt s haza-
vittem Budapestre azon szándék'kal, hogy megkisérlem a rovarok
további tenyésztését. Mert néhány ilyen gnbót felbontva, belsejükben
lárvákat, a veresnyakú árpabogáréival teljesen egyezket, leltem. --

tehát meggyzdhettem arról, hogy ezek a fehér, megkeményedett
habból álló gnbók rovaroicat rejtettek magidcban. Nem sokáig kellett

várnom, hog-y a rejtéh-es kérdésre : vájjon a veresnyakú árpabogár
életmódjának egy eddig elttem ismeretlen jelenségével áhok-e szem-

ben, avagy pedig a veresnyakú árpabogáréihoz a megté^'esztésig

hasonló lárvák más, de bizonyára hozzá nagyon közelálló, bogárnak
lárvái-e — a feleletet megkapjam. Ugyanis június oO-án 2 darab,

JTins 2-án pedig 11 darab fényes kék bogár kelt ki. melyek a Lewía

licTienis Weise jól fejlett példányainak bizonjatak.

Ez a felfedezés meglepett, mert a Lemet lichenis Weise mez-
gazdasági kártételérl eddig hazai adat nem állt rendelkezésemre.

A külföldi irodalmi adatok is mindig csak a Lema cyanella L.-rl

szólnak. Bár a két faj között fontos küls alakbeli (morphologiai

)

különbségek találhatók, mégis egyes újabb munkák^ a lidienis-i. mini

a cyanella társnevét (szinonimját), sorolják fel. Ezen az alapon merült

fel azután bennem a kérdés, hogy vájjon a külföldön cyanella név

alatt említett árpabogár nem-e a nálunk is megfigyelt licJienis V

Annyival is inkább tehettem fel magamban ezt a kérdést, mert a

cyanella, amiak ellenére, hogy a faunakatalogusunkban"' közönséges-

nek' (..communis") van feltüntetve, a gyjtk szemében mégis mint

,.ritka" állat szerepel, tehát legalább is ,.nem valószínnek" véltem,

hogy a ritka állat, a külfíildön, igx nyugati szomszédságunkljan,

Ausztriában is. nagyobb tömegben s pláne kártevleg forduljon el.

És nem csalódtam. Isliáön kezembe került egy évvel késbben

(1912-ben) a bécsi ..K. k. landwirtschafthch-bakterioiogische und

Pílanzensehutzstation-' egyik rövid közleménye, melyet Feemek írt.

a Rovartani Állomás azonnal átírt a bécsi társintézethez, néhány

1 Reittee : Catalogus Coleoptf>rorum Európáé. 1906, p. 536.

- Faiina Regei Hungáriáé. Budapest, 1896. — Coleoptora, p. 184.
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példányt kérve az állítólagos Lema cyanella L.-bl. A bécsi intézet

szívesen tett eleget kérésünknek, a bogarak megérkeztek — és Lema

Uchenis-ek voltak Feltevésem helyes volt s így midn a német iro-

dalomban a Lema melanojjus-sal együtt említik a L. cyanella-t, mint

kártevt, én mindig a L. lichenis-t értem helyette.

A lichenis és cyanella között olyan fontos alakbeli különbségek

vannak, hogy nem lehet helyeselni a két fajnak Qgj név alá való

összevonását (szinonimizálást). Csikt Ernöi is két külön fajnak te-

kinti a két alakot. Mindkét faj fényes, zöldes-kék szín, a csápok és

lábfejek mindkettnél feketék, tehát színbelileg egyeznek, egyéb te-

kintetben azonban lénj^eges különbségek találhatók : \gj mindjárt a

nag,yságban, mert míg a cyanella hossza 4 — 5 mm., addig a lichenis

hossza 3—4 mm. A míg a cyanella eltora a középen, addig a lichenis-é

a tövén befzdött (lásd az 1. képet). De különbségek találhatók a

pontozottság és egyéb bélyegek tekintetében is. A cyanella feje mér-

sékelten srn és ersen pontozott, a homloka a középen gyengén

kidomborodó s egy finom hosszbarázdával bír; a lichenis feje igen

finoman pontozott, e pontok között néhány nagyobb pont vehet
észre, a homloka egj^enletesen domború, közepén egy mélyebb, liosz-

szúkás gödröcskével. A cyanella eltora csak gyengén domborodott,

töve eltt egy finom, kiemelked harántvonallal, mely oldalvást az

eltör közepe felé ersen ível, ezen voiial eltti széles harántbemé-

lyedés ersen pontozott ; a felülete szabálytalanul, ersen, de ke-

vésbé srn pontozott, a közepén a pontok két, ell szétágazó, hosz-

szanti bemélyedésekké tömörülnek, melyek között egy majdnem
egészen sima, élszer vonal emelkedik ki ; a lichenis eltora ersen
domború, a tövének közepe a befzdés mentén alig pontozott, sima

;

ez a befzdés oldalvást gödörszerleg elszélesedik és elmélyül, itt

ersen pontozott és rövid hosszvonalkákkal ellátott ; a felületén az

elüls szögietek mögött szétszórt pontokkal, a közejjén két párhuza-

mosan haladó jDontsorral díszített. A cyanella szárnyfedi íinoman

rovátkoltan pontozottak, a közterek szélesek és laposak, igen finom

harántránczokkal ; a vállbütykök ersen kiemelkedk ; a lichenis

szány^fedi ersen rovátkoltan pontozottak, a második és harmadik,

valamint negyedik és ötödik sor egymáshoz közelebb es, ennél-

fogva a közöttük lev közterek keskenyebbek, mint a többi, gyakran
gyengén domborodottak ; a közterek simák s kevés finom ponttal

behintettek ; a szárnyfedk elején, kifelé oldalt lév vállbütykök ke-

vésbé kiemelkedk.

Mint azt már lS50-ben Corxelius is megállapította, a Lema
lichenis lárvája és bábja annyira egyezik a veresnyakú árpabogár

1 üovarlaiii Lapok. VII, lOCO, p. 181—184.
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liép. — A kék árpabogár (Lema lichenis AA^eise) gubói árpakalászokon és

levélen. Malaczka, 1911. (Bakó G. eredeti folv.)
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lárvájával ós Ijúbjával. Ijoav alig' lehet iiiegkülíinlx'izlotiii egymástól

s miként írja, nagy volt a lueg-lepetése, mikor a kék árpabogár kelt

ki. Az irodalmi adatok szerint a cyaneUa lárvája az aczat- (Cirsium)

fajokon, de különösen a inezei aczaton (Cirsium arvense) szeret élni,

míg a UcJienis a rét füvein. Még e tekintetben is tehát lényeges kü-

ir)nl)ség van e két faj közíitt.

A licltenis életmódját szembeállítva a melanopus-éví. azonnal

feltnik a már említett fontos különbség, hogy t. i. az ell)bi a nü-

vényeken fent. az utóbbi liedig- a földben alakul át bábbá.

Az említett eg"3' eseten kívül, a melyre szintén egészen \élet-

lenül Ijukkantam rá (a fiild tulajdonosával nem is találkoztam s

Ijizonyára mai napig sem tudja, hogy áriDájában min érdekes rovar-

káreset foi'dult el, melyet csak egy véletlenül arra vetdött entomo-

logíis állandóan fürkész szeme vehetett észre) — más hazai esetet

nem tudok, sem az irodalomban nem találok, hogy a kék árpabogár

(Lemd Ucheiiis Weise) kártevleg, vagy csak nagyobb tömegben is

jelentkezett volna. De feltéve azon esetet, hogy a jövben itt-ott

mégis jelentkeznélv. különösebb aggodalomra nincsen ok. mert a

védekezés ellene ugyanaz, mint a ^'eresnyakú árpabogár ellen, mivel

ezzel életjnódja — az átalakulás helyét nem tekintve — egyezik, és

pedig nemcsak a növényen való elfordulása kfirülmém'eiben, hanem
a megjelenése és a jnisztítása idejét tekintve is.

De ez a hazai eset — miként fentebi) részletesebben elmon-

dottam — kiváló allcalmul szolgált arra is, hogy a lichenis és cyanella

gazdasági jelentségbe tisztázódjék. Nálunk és Ausztriában, valamint

a láthattam ábra után ítélve, Németországban nem a cyanella volt a

lcárte\', hanem a licheniít és nem csalódom, ha azt hiszem, hogy a

külföldi adatokban kártevleg szerejjl L. cyanella 'L. is nem más faj,

mint a lichenis. Mivel a két faj között olyan lényeges külsleg lát-

ható (moriDhologiai) különbségek találhatók, feltétlenül két különálló

fajnak kell tekinteni s ám -vegyék egyes szerzk a kettt egy fajnak

{cynnella-nR]í). mi magyar entomolognsok mindenkor két külfin faj-

nak fogjuk tartani.

A veresnyállá árj>ahogár éfetmrídját zavaró idjárás és

ellenségei. — Mieltt a V(''dekezés kérdésének tárgyalására áttérnék,

hadd szóljak még néhány sorban a ^'eresnyakll árpabogár ellensé-

geirl és a fejldésére ked\'eztlenül ható idjárásról.

Miként arra az életmód leírásánál is ismételten rámutattam, a

A'eresnyakú árpabogár fejldése els sorban az idjárástól függ\ Meg-
jelenésének pillanatától kezdve kifejldése vég'pontjáig az idjárás

irányítja fejldésmenetét. Az idjárás a g'azdának nagy segítségére

lehet e mezgazdasági csapás leküzdésében. Ila késn tavaszodik, a

bogár megjelenése is késik, de ugyanekkor késik a tavaszi ^•etések



16í^

kelése és fejldése is. E tekintetben tehát a bog-árt baj nem érheti.

Ellenben ha alckor következnek be a hvös, ess, szeles idk. a
mikor a petéit már lerakta, vagy a mikor a petékbl a lárvák es^y

része már kikelt, a fejldésmenete késést szenved. Bebizonjnt tény
az is, hiszen saját szememmel is láttam, hogy a zord idjárás nem-
csak hogy a lárvák kifejldésére hátráltató hatással van. hanem a

lárvák egy részét — bár kisebb o/o-át — meg is öh. De nem ebben
rejlik az idjárásból származó haszon, hanem abban, hogy a fejl-

désükben megkésett lárvák az addigra erteljesebb fejldésíi gabo-
nában nem tehetnek aklcora szemmellátható kárt, mint a fiatalabb

! L^jldés gabonában. ]!sli]iden kártevnél így vaií ez. Ha a növénj-ek

egészségesek, szépen fejldnek, a kártev támadását jobban állják,

részben ki is heverik. A magyar gazda ilyenkor azt szokta mondani-

hogy a vetés „Idntt a kártev foga alól''. S a míg az ess id, ha
egyébként nem nagyon hvös, a lárvákat fejldésükben hátráltatja,

adüiii- a vetés növekedését uo-vanalíkor elsegíti s az ilven vetés méo-

kielégít termést is adhat. A kártev nem bírja ehyomni. Azonban
az idjárás csak arra az egy évre érezteti a kedvez hatását. Mert

i kártev nem pusztul el, Idfejldik rendesen s a jiiv évben ismét

íenyogetleg jelentkezik. Téves vohia azt hinni, hogy az ess idk
— mert ilj^en években a Icártétele nem tnik annyira szembe — a

kártev kipusztulását idézik el. Hiszen lia ez állana, akkorliz ntóljl)i.

tavaszkor nagyon is ess, esztendk után ma már alig volna bajunk

a veresnj'akú árpabogárral ! Pedig, miként a tapasztalat mutatja.

é\Tl-évre növekecük a fertzött terület nagj'sága. Az idjárás nem
pusztítja el a rovart, csak segítségünla-e. lehet anu^'ibau, a menny i-

l:en a növényieket ersebi), gyorsabb fejldésre bírja s így azolc a

kártev támadását könm'ebbeu viselhetik el.

Vamiak azonban a veresnyakú árpabogárnak természetes ellen-

ségei is, mel^^ek, kedvez elszaporodásuk esetén, sorait ersen meg-

tizedelik. E téren személyes tapasztalataink még hiányosak, amit

egyébként ez ellenségek rejtett életmódja, titkos mködése, kicsiny

volta, a tenjészetüldiöz kedvez tényezk hiányos ismerete eléggé

ment. Pedig csodás A-ilág ez, nagyszer harcz folyik itt. heves küz-

delem a létért ! A fürkészdarazsak (Iclineumonidae, Bmconidae,

CJialcididae) ezernyi faja, valamüit a hasznos legyek [Tacliinidae.

Asilidae, SyypTiidae), melyek a rovarok petéit, lárváit, bábjait pusz-

títják, azok testébl táplálkozva fejldnek ki, vagy magát a Irifejl-

dött rovart támadják meg és falják fel, továbbá parányi spórás vég-

lények, élsdi gombák és mikrobák, melyek járványos betegségeket

okoznak, — mind résztvesznek e hatalmas küzdelemben, pusztítják

a különféle kártevk milHóit s így a gazdának jóltev barátai. De

éppen azért, mert titokban, minden zaj nélkül. emlDcri szemünk ell
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elrejtve folyik ez a harc, tiiduuk eddig még arán^iag' oly ke^'eset e

csodás világról. Csak néha-néha, szinte véletlenül bnkkanunk rá egy-

eg3'- jelenségére, hogy megfogja lellvünket a bámulat, elcsodálkozás

érzése s hódolattal adózznnk a nagy természetnek. mel,y ,.in minimis

maximé miranda" !

Ityen véletlen ismertetett meg engemet is a veresnyakú árpa-

bogár kétféle ellenségével. Midn 1911-ben tenyészeteim egy részét

átvizsgáltam, hogy bábokat szedjek ki a Rovartani Állomás gjáijte-

ménye számára, találtam néhány olyan giibót is, melyben belül Lema-

báb nem volt, hanem 8-10 darab apró, fehér, szabad kis báb; az

egyikben csak egy darab nagyobb nyvet találtam. Megkisérlettem

tovább nevelni ket, azonban csak részlten értem el sikert. Az apró

liábokból 6 darab kis fürkész-fémdarázs (Chalcidida) kelt ki, ellen-

ben ^ nagj'Obb nynck kitenyésztése nem sikerült. Meggyzdést
szerezhettem tehát, hogy a Lema melanojnis-uak is megvannak a maga
ajDró ellfnségei, metyeket lárvájának nyálkás, undorító külseje sem
riaszt el attól, hogy petéiket él testébe tojjak. A lárvákat vidéken

szedtem és hoztam haza Budapestre, hogy tovább neveljem ket,

tehát a fertzötteket még odakünn a szántóföldön lepték meg a

fürkész-sz'ülk, testükben hordták, nevelték ezeket egészen a bebá-

bozódásukig, a mikor azután a kis fürkészek gazdáik egész testét

elfogyasztották, úgyannyira, hogy mikor a gubókat felboiatottam, már
csak a lárvák fejének és lábainak feketés-barnás chitines részeit

találhattam ]ueg.

Ezek az apró rovarok a gazdának hatalmas segíti, mert ellen-

ségeinek ellenségei. Ezek az apró lénj^ek végeredményben hatalmas

munlvát végeznek s nagyban hozzájárulnak a természet egyensúlyá-

nak fentartásához. A veresn3^akú árjDabogár idszakonkinti eltnését

is els sorban ajiró ellenségei elszaporodásának tulajdonítom, meh'ek

évrl-évre mind nagj'^obb számban szorítják vissza, míg egyszer

csak, mintha eltnt volna, már alig akadunk itt-ott es;y-egy foltra.

Bizonj^ára más tén3^ezk is hatnak még közre a bogár eltnésében,

a melyeket — sajnos — még nem ismerünk. A veresnyakú árpa-

bogárnak azonljan egy-két töredékcsapata mindig megmarad, a mely

-azután kedvez viszom^ok mellett az évek során át ismét elszapo-

rodik, mikor azután megint szemben állunk a már-már teljesen el-

múltnak vélt, de ismét kiújult bajjal.
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Adatok Magyarország lepkefaunájához.
(Beitriige ziir Lepidopterenfauna Unganis).

IX.i

Irta: Prof. H. Reeel.

^. Lepkék Xrír és Bátor-

lio^et vidékérl.

Pkeüota Károly úr 1914. évi

április kó'zepétl október köze-

péig és 1915. évi május elejétl

szeptember elejéig Nagj'-Nj'ír

és Kis-Nj'ír vidékén g^^ijtött.

Ez a Kecskemét város tiüaj-

donát képez és Kecskeméttl

csak 13 kilométernyire fekv
homokbuezka ezeltt 25 eszten-

deig csak marhalegelnek szol-

gált. Ma már erdsítés folytán

több helyütt széj) tölgy- és

ákáczei'dk keletkeztek. Az
utolsó két esztendben az erd-
sítés BakkáY József ferdész

úr legújabb kutatásai alapján

nagy1)an elrehaladt. Nevezett

volt szíves Predota urat gyj-
tései közben támogatni.

Nyírrl Predota úr többnapos

kirándulásokat tett Bugacz-ra,

mely 30 kilométernyire Kecs-

keméttl délre fekszik, kissé

nedvesebb, de szintén még ho-

mokbuczkás terület és Szikrá-

ra, mintegj^ 25 kilométernyire

Kecskeméttl észala\T. •

1915. évi júliusban Predota

úr nvíri tartózkodásának meg-

A. Lepidopteren aus der Um-
gebung von Nyír und Bátor-

liget.

Herr Karl Predota sammelte im
Jahre 1914 von Mitte April bis

Mitte Október und im Jahre 1915

von anfangs ]Mai bis anfangs Sep-

tember in der Umgebung von
Nag3^-Nyír und Kis-Nyír.

Dieses nur 13 Km. von Kecske-

mét entfernte Flugsandgebiet ist

Eigentum der genannten Stadt

imd diente bis vor 25 Jahren nur

als Viehweide. Heute sind durch

Aufforstungbereits mehrorts schöne

Eichen- und Robinien-Waldungen

entstanden. In den letzten zwei

Jahren hat die Aufforstung nach

den neuesten Forschungen des

Herrn Oberförsters Josef Bakká

y

grosse Fortschritte gemacht. Der

genannte hatte auch die Freund-

lichkeit Herrn Predota bei seinen

Aufsammluugen zu unterstützen.

Von Nyír aus machte Herr Pre-

dota mehrtagige Ausflüge nach

Bugacz, welches 30 Km. unter- •

halb Kecskemét liegt, etwas feu-

chter ist, aber auch noch Flugsand-

terrain besitzt und nach Szikra,

beilaufig 25 Km. nördlich von

Kecskemét.

Im Juli 1915 verbrachte Herr

Predota, mit Unterbrechung seines

1 Lásd: Rovartani Lapok. XXI, 1914, p. 72.
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szakításá\-al néhány lietct Bá- Aufoiiíluiltes in Xyír. einig-c \\n-

torlio-et-cn (Nyírbátor) töltött, eben iu ]játorligct (Nyírbátor).

melynek lioinokos területe mint- el)enralls ciné Sandgcgend, zirka

egy- 50 kilométernyire Debre- ÖO Km. nördlieb \'í>n Debreczen

czeritl északra fekszik Szál )()l('s (Komitiit Szaljoles). welcbe aber

megyéi len. de nem nyújtóit annyi lange iiielit so ergiebig war. als

eredményt juiut Nyír kíiruyéke. die l'mgoljung víhi Nyír.

A gyjtési id Inisszú tai'ta- iJi'r hiuLivn Sammeldauer ent-

mának megfeleli'icii rjiED'jTA spreebcnd wai' die Ansl)eiite Pi;e-

gyüjtése nagyoii g'azdag volt. doxa's ciné sebr rcielie. Aus ihr

Ebbl azonl)an ez alkalommal Averden jedoeh liier nur solelxe

esak azokat a í'ajglcat sfirolom Arten ang-eführt, welclie ein grös-

fel, a melyelv J'aimJszükai szem- seres íaiiiíjslisi-hes Intere'sse be-

pontl)i')l ('rdi 'keset)l)ek. sitzen.,

Pieridae.

Colias Chnjsoiheme Ese. — Nyír IV. 2n-A^ G, VII. IX.

Iíár(jm ni.unzedéke vaii, me- Tritt in ;•:! GiMieration aut vnii

lyek közül a júliusi és szeptem- welehen die Jidi luid September-

heri nenízedék })etébl nevel- <ieiieration ex ii\'ij gezugen A\'ur-

tetett, közöttük a júliusi nem- den, darunter iu di-r Juligenera-

zedékben két nagy halvány- tion z^'ei grosse bli^iebgelbe má'iui-

sárga liímpéldány. lichc Stücki.'.

Colias Myrmidone Ese. — Nyír V. 2—S (c7$ igi'n nagy — sehr grossi.

XympJialidae.

2IeUtaea Trivia Schh-t. — Nyír V. 29-A'I. 3, VII. 25—VIII. 7.

Egy augusztus 7-én gyjtött Ein 5 \-om 7. VIII. zoigt eine

$ alapszíne nem \'öröses-barna, liell gelbbraune (nicht rotlirainie)

hanem \'ilágos sárgás-barna. ( Jrundl'arlje.

Melitaea Aihalia Rótt. et alj. navarina ,Sei,.-Loxg. — Nyír V. 23.

Argynnis Dapline Schu-'f. — X'yír VI. 2— 10 (copiose).

Satyrus Areihusa Ese. — Nyír VII. 11— 14.^

Epinepliele Lycaon Rótt. — Nvír \. 22—VI. 2.

1 Az általam unicolor néven, leírt i Die von niir (Rovart. Lapok. XXI,
(R)vart. Lapok. XXI, p. 48) folt- p. 48) benannte üeckenlose Form ímíÍco-

nélküli alak esak a már Seitz által lor von Satyrus Areihusa 'kennzQÍchw'^

(Gross-Schmett. d. Erde. I, p. 126, nur extrémé Stückeder bereits von Seitz

t. 43 c) ohscura néven ismertetett (Gross-Schmett. d. Erde. I, p. 126, t. 43 c)

alaksorozat eg'y széls képviselje. als ohscura bezoiclineten Aberrations-

richtung.
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Lycaenidae.

Theda acaciue F. — Xyír YJ. 2—8.

Chrysoplianiis dispar ruiilus Wernb. — Bátorliget VII. 23, cf $.

Egyik V elüls szárnyának Ein o mit sehr l.)reitem, Ijis zar
nagyon széles fekete szegélye iiusseren Piniktreihe reichenclem
a széls pontsorig terjed. Az schwarzem Sainn der Vorderflügel.

elüls szárny, alsó oldalán a UnterseitsbestelitdieiiiisserePunkt-

széls pontsor radiálisán meg- reihe der Vorderflügel aus radiár

hosszabbodott vonalkákból áll verlángerten Strichen fab. nigro-
(ab. nigrolineata VEurry). lineata VERrrY).

Hesperiidae.

Heteropterus Morpheas Pale. — Bátorliget VII. 13.

Hesperia armoricaniis Obthr. — Nyír V. 4—24, cf ?.

Hotodontidae.

Glupliisia creuaia Esp. — Bátorliget VII. 18, cj".

Spatalia argentina Schiff. — ^vü' V. 10.

Notodonta Phoehe Sieb. — Njir V, 9— 17.

TJiauniatopoeidae.

Tltn^imaiopoea proccssionea L. — Nyk VII. 23-\'III. 29 (e. 1.)

ISoctuidae.

Dipliiliera alpiiim Osb. — Nyír IV. 20—V. 21, VIII. 10-21.

Arsilonclie albovcnosa Goeze — Bátorliget VII. !) (crcljra).

Ayrotis signum F. — Nyír VI. 3.

— fitgax Tu. — Nyír VI. 11, 1 o^-

Mamcstra Lcinerí Frr. — Nyír V. 16 -\l. 1 (copiose).

— albícolon He. — Nyír V. 17—VI í).

Dianthoecia luieago Hb. — Njár VI. 1.

— compla F. ab. viscariae Gx. — Nyír VII. 14-22 (ex lárva).

— sílenes Hb. — Nyír V. 4—20.
— irreguláris Hfx. — Nyír V. 25—VI. 24, VII. 25—VIII. 12.

Oxytrypia orhiculosa Esp. — Njár X. 1—10 (j"). (Hernj'ója Iris are-

naria-h'dii. — Raupe in Iris arenaria g-efunden.)

Cdaena maiura Hufn. — Njnr VIII. 14.

Hadena abjecta Hb. — Nyír V. 24

—

VI. 0.

— síihlustris Esp. — Nyír VII. 1—3.

— hepatica Hb. — Nyír V. 12 -VI. 13—VII. 2.

— hasilinea F. — Nyír V. 21— 28.
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Jaspidea celsía L. — Nyír IX. lO—X. 1 (ex lárva).

Nonagria cannae O. — Bátorlig'ot VII. 3— 1'2, rf '^

.

— neurica Hb. — Nyír VI. 24. (1 $ lámpán, p] vidéken nincs nád.

— 1 9 an Lieht. Schilf felilt bei Nyír).

Leucania impudens Hb. — Nyír VI. 10 — 12.

Hydrilla gluteosa Tr. — Nyír VIII. 9-13, 2 $.

Xylina semibrunnea Ibv. — Nyír IX 25—29.

Epimecía usiida Fhr. — Nyír lA". 2()—V. 2, o^$-

Gucullia balsamilae B. — Bátorliget A'II, $.
'

ThalpocMres panmnica Fii. — Nyír V— VIII. (e. 1., a nemzedékek

egyfolytában. — e. 1. ohiie l-nterbreehnng der Genera-

tionen).

— paula Hb. — Nyír & Bátorliget VIII. 5—IX (e. 1., copiose).

Erastria vennstula Hb. — Nyír V. 17—VI. 4, VII. 18—VIII. 10.

Calpe capiicina Esp. — Nyír VI. 17—IX. G (copiose), Bátorliget VII.

Flusia consona F. — Nyír VI. 14.

— festucae L. — Nyír V. 14.

Galocala puerpera Giokx. — N^ir VIII. 7—12.

Simplicia rectalis Ev. — Nyír VIII. 31

—

IX. IS (e. 1.)

Zandognatlla Uirsipennalis Tr. — Nyír VI. 22, IX. 1—24.

Hypenodes costaestrigcdis Stpjj. — Nyír A^III, 14.

Geonietridae.

Euchloris pitstidata Hufn. — Nyír Y. 23—20.

— smarugdaria F. — Nyír V. 21—VI. 2 (e. 1.)

Acidalia sericeata Hb. — Nyír VI. 4—8 (copiose).

— straminaía Tr. — Nyír VIII. 19.

— nílidata HS. — Bátorliget VII. 0, 2 $.

— ruhraria Stgr. var. hilinearia Fucns — Nyír VII. 11, 14, VIII.

24—27.
— deversaria HS. ab. Ilabichi Schaw. — Nyír VI. 24, $.

— sírigaria Hb. — Nyír VIII. 19-20.

— — alj. nigerrima Rebbl, nov. ab. (vide p. 182) — Nagy-

Nylr VIII. 19, 1 d-
— flaccidaria Z. — Nyír VI. 24.

Timandra amata L. — Nyír A', A'III.

— — ab. latistriga Rebel. nov. ab. (vide p. 183) — Nagy-Nyír

VIII. 25, 1 o^

Lylhria purpiiraria L. — Nyír A'I. 12, c^".

— purpuraia L. — Njár \. 25, o^-

Larentia vittata Bkh. — Bátorliget A^II, o^-

— lugdunaria HS. — Nyír A^II. 18—20.

— //fít'o/'íísc/flía TiíUNBG. — Nyír V. 23—A^I. 1.
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Teplu-oclystia Gueneaia :\Iíll. — Xyír VII. 11. -J [Yíanry6Í£i Pimpinella

saxifraga-i\ YII—IX-io\ — l'aiipe auf Pimpinella saxifraga

A'II—IX).

— alliaria Stgr. — X'vír YII. 24— 28.

— exlraversaria HS. — X\-ii^ YII. IS—27 llarva : FimpbipAla

snxifragá).

— assimilaiu Gx. — Xyír YII. 11. YIII. 10—25.
— cdhipunclaia H\v. — X'yír YII. 1> — 27.

— seUnata HS. — X'yir YII. 9. IX. 1^ le. 1. I. 17).

— mülefoliuta Rür^sL. — Xyír YII. 1. 2. YII. 2(3—YIII. 10.

— valeriánáid Hb. — X'yír Y. 10—YI. 1 (e. 1.). Bátorliget (lárva).

— dodoneata Gx. — Xyír lY. 10—Y. 2 (copiose. cT'?).

Ffiihalapteryx polygramraaia Bkh. — Xyír YIII. 16.

Abraxas adustata Schiff. — X'yír Y. 14— 16. (Közötte egy ^ . mely-

nek elüls szárnyán a középs mez küls fele naraucs-

sárg-a. — Darunter ein ? mit in der Anssenlialfte orange-

gelbem ]Mittelfelcl der Yorderílügel).

Slegania dileclaria Hb. — Xyír lY. 25. $

.

Caustoloma favicaria Hb. — X'yír Y. 1— 8.

Biston stratarius Iífx. et ab. terrurius Weym. — X'yír Y. 24—YI. 1.

AmpTiidasís hetidaria et ab. insuTaria Th. Mieg et transit. ab.

funehraria Lamb. — Xyír Y. 1. YII. 1—YIII. 22.

Synopsia sociaria Hb. -- X'yír Y. 2—14.

Boarmia TiertUi Bhtsch. — X'yír Y. 10. -_^.

Gnopjhos dumetaia Tr. — X'yír IX. 4—0.

Biastidis artesiaria F. — Xyír Y—YI. YII. 12—15. A'III. 22—27. IX.

7—X. 4.

Nolidae.

Nola iogatulalis He. — Bátorliget YII. 23.

— cicatricalis Tr. — X'yír e. 1. II. 2 (vide p. 183).

— strigula Schiff. — X\ir YI. 30, $ ; YIII. 13—19. (A második

nemzedék példányai kisebbek. — Die Stiicke der zweiten

Generálion sind kleiner).

— alhula ScmFF. — X'\4r YI. Kj. z.
— cenionalis Hb. — Xvír Y. 22. YIII. S—23, Bátorliget YII. Is.

Arctiidae.

Arclia maculosa Gerx. — Xyír Y. 20.

— casta Esp. — Xyír lY. 27-Y. 11. YII. 22.

GnopTiria ruhricolUs L. — Xyír Y. 25—YI. 20 (Igen nagy. — Sehr gross).

Comacia senex He. — Bátorlia-et A II. 2. ; .
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Zygaenidae.

Zygaena punctam 0. — Nyír VII. 3— 12.

— cynarae Esp. — Nyír VI. 27—VII. 3 ; Bugacz VI. 25 (frequeiisi.

— laeta Hb. — Nyír e. 1. VI. 4—21 (lárva: Pimpinella saxifraga).

Ino cliloros Hb. — Njnr VI. 24.

— síibsolana Stgr. — Nj^ír e. 1. V, 25

—

VI. 10 (larra : EcMnops).

Fsychidae.

AcaniUopsyclie aira L. [opacella HS.) — Nyír VIII (egy hernyó —
eiiie Raiipe).

ReUlia plumella HS. — Nyír e. 1. VII. 24—VIII. 12.

Epichnopteryx undulella F.-R. — Nyír IV. 18 (késbb zsákok her-

nyókkal — spáter Sácke mit Raupen).

Sesiidae.

Sesía ichieumoniformis F. et ab. megülaeformis Hb. — Nyír VIII. 13—23.

— masariformis 0. — Nyír e. 1. (vide p. 183.)

— hibioniformis Esp. — Nyír V. 23— 2G.

Cossidae.

Hypopia caesirum Hb. — Nyír V. 25

—

VI. 16 (cojDÍosej.

Pyralidae.

Cramlus paladellus Hb. et ab. nivellus Rbl. — Bátorliget VII.

— hungariciis Schmidt — Nyír VI. 2. (9)-
— matricellus Tr. — Nyír^IX. 2-13.
— fulgidellus Hb. — Nyír VIII. 25—IX. 9.

— aureliellus F.-R. — Bátorhget VII (cf ?).

— lucellus HS. — Nyír V. 24—VI. 17 (copiose), Bátorhget A7L
— pratellus L. — Nyír V. 20.

— — ab. egregiellus Rbl. nov. ab."— Nagy-Nvír V. 20 (^'idr

p. 184.).

— candielliis HS. — Nyír VII. 27, VIII. 7 (2 o'^)-

Aceniropus niveus Oliv. et 9 form. Hansoni Steph. — Nyír VIII.

12-14, Szikra VII. 17 {d).

Anerasiia lotella Hb. — Nyír V. 20 (9 igen nagy -- 9 sehr gross).

Ematheudes punciella Fr. — Njir VII. 27.

Ancylosis sareptella HS. — NyírV. 10—26 (cf 9, copiose.)

Heterographis deseríicota Stgr. — Nyír V. 25—VI. 5, VII. 12—14.
VIII. 21.

Alispa angusiella Hb. — Bátorliget VII.

Euzopliera higdla Z. — Nyír IV. 19 (Vf), VI. 2—7 ; Bátorhget VII. 9,
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EuzopUera fuliginosella Hein. — Nyír V. 14—31, VI. 16 (P), VII. 22,

VIII. 11—28, IX. 2 (cf).

Eccopisa effractella Z. — Nyír VII. 12 ($), VIII. 10 ($).
Eucar})Ma vinetella F. — Nyír e. 1. (vide jd. 184.)

Salebria formosa Hw. — Nyír VIII. 16 (cf).

Nephopienjx liosÜUs Steph. — Nyír VI. 4.

— similella Zck. — Nyír V. 31

—

VI. 1.

Acrobasis glaucella Stgr. — Nyír A^íl. 29.

Ghjptoieles leucacrinella Z. — Nyír VII. 21— VIII. 23.

Myelois subcognata Rag. — Nagy-Nyír VII. 10 (vide p. 185).

Plih/cíaenodes siúpluiralis Hb. — Nyír V. 11—25.

— pHsMaUs Hb. — Nyír e. 1. Y. 29—VI. 11 (copiose).

Calamoclirous acnielhis Ev. — Nyír VI. 16 (cf).

Cyboloijüa dulcinalis Tr. — Nyír A^I. 1— 6, IX. 1.

Pionea crocealis Hb. — Nyír VII. 15.

Pyrausta cilialts Hb. — Bátorlig'et VII.

— virginaUs Dup. ab. auroralis Z. — N3Ír VIII. 9—20.

Pterophoridae.

Oxyplüus Jiieracii Z. — Xyír A^III. 18.

— iencrii Jord. — Nyír e. 1. V. 11—VI. 20, VIII. 16—18. (A má-

sodik nemzedék hímjeinek alapszíne sokkal halványabb

olajbarna. — Die o der zweiten Generálion mit viel blás-

serer olivenbrauner Grnndfarbe).

Álucifa galarAodactyla Hb. — Nyír VIII. 9— 11.

— spilodactyla Cukt. — Nyír e. 1. VI. 14— 17.

Ptcropliorus Uthodactylus Tr. — Xyír V. 24, Szikra VII. 17.

— TAenigianus Z. — Xyír V. 30, A'III. 7—14.

— carphodactylus Hb. — Nyír VII. 21.

StenopiUia miantodadyla Z. — Nyír e. 1. IV. 25

—

VI. 4.

Agdisiis adadyla Hb. — VIII. 5— 16.

Tortricidae.

Aralla hastiana L. et ab. albistriana IIw. — Nyír e. 1. X.

— ferrugana Tr. — Nyír IV. 24.

- Egy nstény elüls szárnya Ein $ mit bleich strohgelben,

erteljes fekete pikkelyekkel überall mit groben schwarzen

beszíjrt halvány szalmasárga. SchuppenbestreutenVorderflügeln.

Hasonló a hátsó szárnyak fe- Ebenso die weissliche Unterseito

héres alsó oldala. der Hinterflügel.

Amplúsa t'homMcana HS. — Nyír A I. 17 (9).
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Cenchylis tnoguntiana Rössl. — Nyír V. 10 ($), VI. 14; Biigacz

VI. 26 {on.

A C. Heydeniana PIS-rel szem- Dio Llnterschiede gegen C. Hey-

beii való különbségek elttem dcniana IIS. sincl mir zweifelhaft

kétesekké váltak. gewordeii.

PhÜieocJtroa sodaliana Hw. — N^ar A'I. 2.

— imlvülana US. — Nyír Y. 12

—

VI. 7.

Pygoloplia lugiihrana Ti;. — Xyír V. 21 (1 c^).

OleÚireutes Branderiana L. — Xyír V. (eopiose).

Steganoptycha riifiin.itrcina US. — Nyír VII. 7.

Bactra rohustana Chm. — N3ir V. 4-7.

Epiblema cumulana Gx. — Njár e. 1. IV. 18—^V. 7.

— commodesíana Kossl. — Nyír VII. 3 (o^).

Catalinagma iriviiellum Rbl. — Njár IV. 25, V. 12, VI. 8.

GelccMidae.

Metzneria pannonicella Rbl. n. sp. — Nyír VI. 4 {rj),Ylll. 10 (2 9,
e. 1.) [vide p. 180).

— lapella L. — Nyír Y. 25, Szikra VII. 16.
"

•

— Meizneriella Stt. — Nyír VIII. 23.

— aprilella US. — Nyír VIII. 6.

BryoiropJia decrepidella US. — Njár \. 1.

— affinis Dgl. — Njár VII. 4.

GelecJiía oppletella US. — Nyír VII. 19.

Xyslophora auvanticlla Rbl. n. sp. — Nyír V. 6, (j (vide p. 188).

— quaesiionella US. — Nyír Ví. 25 (5).

Epülieciis nigricostella Dup. — Nyír lA". 20, VI. 1, VIII. 12.

Aristotelia remissella Z. rufobasella Rbl. (Verli. zool.-bot. Ges. 1916)

- Nyír VII. 4-VIÍI. 9.

PtocJieuusa inopella Z. — Nyír V. 27—VI. 2 (cT?), VIII. 13 ($).

A két nemzedék nem külön- Uie zwei Generationen sind von
bözik egymástól. einander niclit verscliieden.

BracJirnia gerronella Z. — Nyír VIII. 1.

— rasilella US. — Nyír e. 1. V—Yl, VlII. 3-25 (vide p. 189).

Holcopogon helveokllus Stgr. — Nyír VII. 23—A^III. 22.

Sop)lironia cliilonella Tr. — Nyír VI. 2.

— consanguinella US. — Nyír V. 26 ($).

Pleiirota rostrella Ub. — Nyír V. (etiam $}.

Depressaria venosidella MOschl. — Nyír IV. 25—VI. 10 (copioso,

etiam $ ),

— Douglasella Stt. — Nyír VI. 4.

Enicostoma lobella Schiff. — Nyír V. 10—VI. 4.
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Elachistidae.

Epermenia insecurella Stt. — Nyír IV. lí), VI. 24.

Scijthris Midlerí Mx. — Nyír V. 12— VI. 2, A- III. lG-20.
~ Endchi Ankeu — Nyír V. 20-29, IX. 5.

Ocliromolopsis ictella 11b. — Nyír V. 12. .

Goleopliora piUcornis Rbf.. (Rov. Lap. XX, p. 51, $ ). — Nyír VIII.

5-13.

Számos mindkét nembeli pél- Eine Anzalil Stücke beiderlei

dán^^ A a" csak a potroh alakja Gescliiechts. Das 0"" untersclieidet

alapján külcinlxizik a hasonló sicli nar in der Glestalt des Plinter-

nagyságú 5-tl. leibes von dom gleich grossen $.

Goleopliora ochrea llw. — Nyír VIII. 28—IX. 3 (igen nagy példányok
—

• sehr gTosse Stücke).

— dypeiferella IIoffm. — Nyír VIII. 8.

— squalorella Z. — ^^"yíi' VIII. 12— 15.

— gallipennella Hb. — ^^'yíi' VI. 2—A^II. 2.

— rolalella F. - Nyír VII. 14— VIII. 2.

. — vicinella Zi. — N'yír V. 17 ($).

— partitella Z. — Nyír V. 15—VI. 12. Szlavóniából ismeretes —
ans Slavonion l)okannt (det. Kebel.)

— conspictiellu Z. — Nyír V. 10 ($), VI. 4 (e. 1. nagy cf ,
grosses o^).

— jyvatella Z. — Nyír VIII. 1— 14.

— gnaphalii Z. — N^yír Y. 11

—

VI. 5, VIII. 25.

— 3IühU(j<illa WcK. — Nyír ^^ 11— 17.

Gracilariidae.

Gracilaria phasianipenella He. — Nyír X. 5.

— Kollárídla Z. — Nyír IV. 27— V. 11.

Tineidae.

Atychia appandieidala Esp. — Nyír V. 14 (o).

B. Lepkék a Hadnai hava- Ji. Lepidop terén aiis dem
sokról és Kis-Kükilll vár- Radnaer (xebirge und dem

xíicgyéhl. Komi tat Ki s-K ük üll.

A l'aunisztikailag kevéssé is- In dem faunistiseh wenig ge-

mertRadnai havasokban (Radna- kannten Radnaer Clelnrge (Radna-

borberek) 1914. évi jnnins kö- borberek) sammelte líerr Friedrich

zepétl julins elejéig gyjtött AIülleü von Alitte Juni bis anfang's

MüELEi; Frigyes úr. Kiindió Jidi 1914. Er luitte sein Stand-

pontúi Ó-Radnát választotta. Az (piartier in ( )-Radna. l)ie von ihm
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általa moglátog-atott legmaga-

sabb pontok a Viirfii Saca
(1700 ni.) és az Isborul rosu

voltak. Egy a völgyben fekv
hely Balázstelko eltt és

Z síd ve Kis-Kükiillo nieg,yében

fekiisznek.

A vidék általában fauniszti-

kailag nagyon szegénynek ne-

vezhet. A legérdekesebb ered-

ménye a gyjtésnek az Erebia

Melampiis egy új tájfajtájának

felfedezése volt (var. radnai'ims,

vide p. 181).

besachten bedentenderen Erhebini-

gen waren vor allén A'nrfu Saca
(1700 ra. Seehöhe) und Isborul

rosn. Eine tahvarts gelegene Lo-

kalitát vor Balázs telke und

Zsidve liegen im Komitat Kis-

Küküll.

Die Gegend muss im Allgemei-

nen als faunistisch sehr arm be-

zeichnet werden. Das interessan-

teste Resultat der Ausbeute Avar

das Auffmden einer neuen Lokal-

forni von Erebia Melampus (^'ar.

radnamsis, vgl. Seite 181).

Parnassíus Mneuiosyne L.

Papilionidae.

- A^nrfii Saca VI. 23—29 (copiose).

A hímek elüls szárnyán a

a középsejt foltjai ersek, ezek

tehát az ab. semifasciata Hni-

scHKE-hez t^artoznak.

A nagyon sötét nstények az

ab. arcuta Sxicn., alj. fasciata

HiRSCHKE és ab. arcuata Stich. -

hez tartoznak.

Die d mit starken Fleckcn der

Mittelzelle der Vorderflügel zur

ab. semifasciata Hirschke gehíirig.

Die $ sehr verdunkelt gehören

den ab. arcuata Stich., ab. fasciata

Hirschke und ab. taeniata Stich.

an.

Pieridae.

Pieris napi gen. aest. napeae Esp. — Isborul rosu.

CoUcis Hyale L. — 2. ? (ersen fehéres — stark weisslieh).

Ni/mpJialidae.

Neptis Lucilla L. — Isbori rosu VI. 20.

Erehia Melampus Fösl. var. radnaensis Rbl. nov. var. — Isl)orul rosu

VI. 27-29, o"? (vide p. 181).

Erehia Euryale Esp. — Vurfu Saca VI. 29.

— Ligm h. — Isborul rosu VI. 30 ; Zsidve VII. 3.

Pararge Maera L. ab. Tetrops Iíbi.. nov. ab. o""
— Isliornl rosu VI.

30 (vide p. 182).

Lycaenidae.

CJirysoplianus Dorilis ÍIl'fx. et ab. $ oricniulis Stgr..

VI. 26.

Is1)orul rosu
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Lycaena Argiades Páll. — Balázstelke.

— Meleager Esp. — Balázstelke.

— Árion L. — Balázstelke.

Hesperiidae.

Augiades Sylvanus Esp. — Balázstelke VII. 5 (nagyon sötét — sehr
dunkel).

yoctuidae.

Plasia pulchrina Esi. — Isborul rosu VI. 27.

Geonietrídae.

Xcmoria pahnentaria Gx. — Balázstelke VII. 2 i I i.

Lareiiiia montanata Schiff. — Isboral rosu VI. 20.

Abraxas sylvaia Se. — Balázstelke (többszorüsen — iiielirfach).

Gnophos dilucidaria Hb. — Isliorul rosu VI. 26.

Arctiidae.

Parasemia plantaginis L. ab. interrupta Schaav. — Isborul rosu VI. 27.

A c" csak a hospila hicolor Die c" mn' in der Form hospita

Ratz. alakban. hicolor Ratz.

Caliimorplui quadripunclaria Poua — Balázstelke VII. 7.

Zygaenidae.

21tjfjaena purpuralis Brüxx.. acliilleae Esp., lonicerae Schew. iparva

obscura), filipendulae L.. carniolica Scop. et var. herolinen-

sis Stgk; — Balázstelke.

Hepialidae.

Hepialus carna Esp. — Isborul rosu \1. 2'j— 30.

Pyvalidae.

Pyranstn alpinalis Schiff. — Isborul rosu VI. 2tj
i
- i.

Függelék. — Anhang.

1. Erehia Melampus Fssl. var. radnatnsis Beeel, nov. var. q"?.

Számos o''; de csak 2 9-ból Eine Serié gauz frischer Stücke,

-álló friss sorozat a Radnai ha- bestebend aus einer Anzahl cf,

vasokról i Vurfu Saca és Isborul aber nnr 2 o
. aus der Radnaer

rosu, MüLLEPv g-yüjtése 1014 CTel;)irge (Vurfu Saca und Isborul

június 27—29). rosu. leg\ Müller, 27—29 Juni

líiUi.
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A példányok nagyobbak és

szélesebb szárnyúak mint a

törzsfaj és a var. sudeiica Stgk.,

mely utóbbihoz különben közel-

állók. Elesén határolt világ-os-

vörös szeg-élycsíkjuk az elüls

szárnyakon öt fekete j)ontot zár

körül. A hátsó szárnyakon a

foltcsík keskenyebb és kevésbé

összefügg, de mégis sokkal

élesebb mint a var. sudeticn-iuú.

Az elüls szárnyak hossza

18— 10 mm.

Uic Stücke sind giösser und'

breitfliigliger als die Stammform

und die ^-ar. sudeiica Stgi;., und

stehen letzterer zunáchst. Hie be-

sitzen eine hellrote,scharf begrenztc-

Saumbinde, Avelche auf den Vordor-

ílügeln zumeist fiinf schwarze

Punktaugen führt. Auf den Hiuter-

ílügeln ist die Fleckenbinde sehmá-

ler und liángt weniger zusaiumen,

ist aber daselbst doch uoch viel

schárfer als bei var. sudeiica. Vor-

deríliiírellánffe 18 — 10 uim.

2. Pararge Maera L. ab. Tetropn Kebel, lov. ab.

Egy a Radnai havasokból

(Tsborul rosu, Müi.ler gyjtése,

1914 június 30) való d feltn
gazdagon szemekkel tarkított.

As elüls szárnyon a ketts

fehérmagvú csúcsszemen kívül

még egy egyszer fehérmagvú

szem van a 3. sejtben és Ggj

kisebb fehérmagvú pótszem a

6. sejtben. Az elüls szárny

összes szemfoltjai összefüggnek.

A hátsó szárnyon a 2. és 3.

sejtben fekszik egy-egy nagy

fehérmaíívú szem.

Ein o^ <i-us dem Radnaer Gebirgc

(Isborul rosu, leg. ]SIüller, 30.

Juni 1914) ist auffallend reich

geiiugt.

Die Vurderílügel besitzen ausser

dem doppelt weissgekeruten Api-

kalauge, auch nor-h ein einfaches

weissgekerntes Auge in Zelle 3,

und ein kleineres, weiss gekerntes

Additionalauge in Zelle 0. Allé

Aiigenflecke der Vorderílügel haii-

gen zusammen. Auf den llinter-

flügeln liegt je ein grosses weiss-

gekerntes Ano-e in Zelle 2 luui 3.

B. Acidalia strigaria He. ab. nigerrima Rebel, nov. ab

A csápok, a fejtet, a nj^ak-

rv, a vállfedk, a hátsó lábak és

a szárnj^ak rojtja sárgás-szürke,

a többi testrész és a szárnyak

koromfeketék, lltóljbiak felül

megnagyobbodott fekete közép-

foltokkal és jól látható finom

teljes szegélyvonallal. A fekete

potroh szelvényeinek szegélye

fehéres, csúcsa sárgás-szürke.

Az elüls szárnyak alul mély

feketék, a hátsó szárnyald rész-

Fühler, Schoitel, Halskragen,

Schulterdecken, HinterboiiK^ iiud

Fransen aller Flügel gelbgraii, allé

andern Körperteile wie allé Flügel

tiefsch\\'arz. Letztere mit ()l)ers('it-

stark vergrösserteu. schwiu^zeu

í\littelpunkteu und deutlielier, fei-

ner, geschlossener Saumlinie. Der

schwarze Plinterleib mit weisslicheu

Segmentr;inde-rn und gelI)grauor

Spitze. Unterseite der Vorderíliigol

ticfS'Chwarz, jené der Hintcrílügel
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ben feliéres-szürke világosodás-

sal. A rojtok alul rendesen

sárgás-szürkék feketés foltokkal

az erek végén.

Egy teljesen friss z augusz-

tus lll-én Xag.y-Xríren került

el teljesen rendes példányok

között.

4. Timandra ctmata L. ab.

Egy a második nemzedékbl
való friss S példánj'uak. mely

augusztus 25-én Nagy-Xyíren

gyjtetett, rézsútos lakkvörös

csíkja, mely az elüls szárnyak

csúcsa felé irányul, ersen ki-

szélesedett és befelé (az erek

kötzött) zegzugosán elreálló. A
hátsó szárnyakon is ennek a

csíknak a folytatása szélesebb

(lo—2 mm. széles), sötét lakk-

vörös, úgy bogy hullámos szél

közéjís csíknak tünilv fel. Az
elüls és hátsó szárnyak széls

finom szürke harántvonala tel-

jesen hiányzik.

zum Teil mit weissgrauer Aufhel-

lung. Die Fransen unterseits nor-

mahveise gelbgrau mit schwárz-

lieheu Fleckchen anf den Ader-

enden.

Ein ganz frisches o^ am líL

August imter normalen Stücken

bei Nagy-Xyír erbeutet.

latistriga Rebel, nov. ab. ;".

Ein frisches cT der zweiten Ge-

neration, in ^ Xagy-Xjár am 25.

August erbeutet, zeigt den in die

Flügelspitze ziehenden lackroten

Schrágstreifeu der Vorderílügel

stark verbreietet und nach imien

(zwischen den Adern) zackig vor-

tretend. Aucli auf den Hinterflügeln

ist die Fortsetzung des Streifens

nocli breiter íl-5—2 mm. breit),

dunkellackrot. so dass liier fást

der Eindruek einer wellig begrenz-

ten Alittelbinde entsteht. Die feine

graue áussere Querlinie normaler

Stücke fehlt hier auf Vorderílügel

und Hinterflüffel vollstándig.

Xola cicatricalis Te. életmddjáról. — Zur Lobensweise xon Sola

cicatricalis Tk.

PiíKDOTA megfigyelése szerint

ennek a fajnak a herm^ója ép-

ugy nnnt a A", slrigula-é tölgy-

faleveleken él (és nem zuzmón),

melyeket az erezetig kirág'.

Ennek a fajnak csak egy

nemzedéke van, mely kora ta-

vasszal repül.

Die Raupe dieser Art lebt nach

den Beobacbtungen des Ilerrn

Predota genau wie jené von X.

strigula skelettierend auf Eicheu-

bliittem (und nicht auf Fleehten).

Die Art hat nur eine Generation.

derén Faltér zeitig im Frühjahre

íheo-t.

G. A Sesia másai ifoDiiis 0. fejlödés els alakijainak ismeretéhez. —
Zur Korintnis der er.-t n Siaade von Sesia masaviformis O.

A tojásforma, feketés-barna Das ovale. schwarzbraun gé-

pété 0-G mm. hosszú és szép farbte Ei ist O-í) mm. láng, und
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sokszög (hatszögekbl alkotott)

reczézetet mutat. A fels pólus

rózsája a szájnyílás körül sok-

kal kisebb reczézetíí. A pete

fels hosszoldala benyomottuak

lünik fel.

A pete alsó hosszoldalával a

Terbascum ihapsus levelének als(')

oldalához lesz ersítve.

A kifejldött, preparált her-

-ajó 33 mm. hosszú, esontszín,

a fej világosbarna, a fejj^aizs

fehéresen szegélyezett. A rövid

torlábak viláaros barnák.

zeigt ein schönes polygouales (aus

Sechseeken gebildetes) Xetzwerk.

Dic Rosette am oberen Pol um den

Mikropylenapparat ist viel kleiner

getafelt. Die obere Láugsseite des

Eies erscheint eingedrüekt.

Das Ei wird mit seiner unteren

Langsseite auf der Blattunterseite

von Verhascum ihapsua angeheftet.

Die erwachsene, práparierte

Raupe ist 33 mm. láng, beinfarben

mit hellbraunem Kopf. dessen

Clypeus Aveisslich gerandet er-

scheint. Die kurzen Brastbeine

sind liellliraun.

7. Cramhiis pratelhis L. ab.

Egy május 20-án Xagy-Xyí-

ren gyjtött hím elüls szár-

nyának alajjszíne világos na-

rancssárga, sötét l)ehintés nél-

kül, meh" a széles ezüstfehér

hosszanti sávok által ersen
megszorított, annál is inkábl).

mert két ilyen sáv van a bels
szegély fölött is.

A hátsó szárnyakon éles sö-

1:ét ívelt csík van a szemelv eltt.

egregiellus Rebel, nov. a!>. r^

.

Ein rj' von Xagy-Xyír xoTa 20.

^lai zeigt die Grnndfarbe der Vor-

derflügel hellorangegelb. ohne

dindde Bestaubang und durch die

breiteren, silberweissen Liings-

streifen. derén sich aiich zwei o1)er

dem Innenrand íiudcn. stark ein-

gesehr;inkt.

Die Hinterflg'el mit deutliehem

dunklen Bogenstreifen ^'or dom
Saum.

8. Eucarphia vinetella F. els fejldési alakjai. -

von Eucarphia vinetella F.

Die orsteu Staade

A p e t e aránylag nagyon
nagy és majdnem 1 mm. át-

mérj. Lapos tojásdad alakú,

bálvány sárgás-zöld és ersebb
nagyítás (tízszeres) mellett is

ahg mutat pontozott felületet.

A burok felette lágynak látszik,

mert a nekem küldött és a szál-

lítás alatt össze nem nyomott

peték egyike sem mutatott tel-

Das Ei ist relatív sehr gTOss

und zeigt einen Durchmesser von

nahezu 1 mm. Es hat eine flach

ovale Form. ist l)lass gelbgrün

und lásst selbst Ijei starker (zehn-

facheri Vergrösserung kaum eine

punktförmige Skulptur erkcnnen.

Das Chorion scheint auífallend

weich zu sein. da keines der mir

gesandten Eier (welehe auf dem
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jes alakot.

A kifejldött í'eketés-ibolya-

szín hernyó egyes nagyon
hosszú és finom fehéres sörték-

kel fedett és pedig- a fejen és

nj-alqjaizson is. Utóbbi kett

sárgás-barna, szakadozott gaz-

dag fekete rajzolattal. A nj-ak-

paizs a középen világos vonal

által kettéosztott, oldalt szélesen

megszalrított. A torlábak sárgás-

barnák, csípjLlk, lábszáruk és

lábfejük a küls oldalon feketés-

barna, világos foltokkal. x\ pont-

szemölcsök nag3'on aprók, fe-

keték, a lélekz nyilasok fehé-

resek, feketén g3'-rzöttek. A
rövid potrohlábak fehéresek,

barna kampókoszorúkkal. A ki-

fejldött preparált hernyó hossza

27 mm.
A hernyó májusig egy ho-

moktömlben él Potentilla are-

naria-n. Ugj'anesak Predota fe-

dezte fel Xagy- Nyíren Kecske-

mét mellett.

A megnyúlt l)áb 13 mm.
hosszú, hengeres, csak az utolsó

liárom ersen mozgatható szel-

vényen észreveheté]! keske-

nyed. A színe sárgás-barna.

A la-ernasztert egy félköralakú

feketés-barna khitinduzzadás ké-

pezi'.

A finom homoldi:al fedett

töml núnteg'v 30 mm. hosszú.

Transport nicht gedrückt wurdeu>
eine voUe Form aufwies.

Die erwachsene, schwárzlich'

violettgraue Raupe ist mit ein-

zeluen, sehr langen, feinen weiss-

lichen Borsten auch am Kopf und
Xackenschild besetzt. Die beiden

letzteren sind gelbbraun gefárbt

mit reichlicher, aber zerrissener

schwarzer Zeichnung. Das Xacken-
schild ist in der Mitte licht geteilt

und an den Seiten breit unter-

brochen. Die Brustbeine sind gelb-

braun, ihr Hüftstück, Schieno und
Tarsus auf derAussenseite schwárz-

lichbraun, hellgefleckt. Die Punkt-

Avarzen sind sehr Idein, schwarz,.

die Stigmen weisslich, schwarz

geringt. Die kurzen Bauchbeine

weisslich mit braunen Hacken-

kránzen. Lángé der erwachsenen

práparierten Ranpe 27 mm.
Die Raupe lebt in einem Sand-

schlauch bis Mai auf Potentilla

arenaria und wurde von Herrn

Predota ebenfalls bei Xagj^-X'yír

bei Kecskemét entdeckt.

Die gestreckte Puppe ist 13

mm. láng', walzenförmig, nur auf

den drei letzten, sehr beweglichen

Segmenten merkbar verjüngt. Die

Farbung ist gelbbraun. Der Kre-

master besteht aus einem halb-

kreisförmigen schwárzlichbraunen

Chitin^\'ulst.

Der mit feinem Sand bekleidete

Schlauch ist bei 30 mm. láng.

9. Myelois ? subcognata Rxg. (Rebel, Cat. no 784).

Egyetlen kopott ? -.X^agy-

Xyír július lO" jelzéssel ehhez

az eddig' csak az Amur vidé-

Ein einzelnes, geflogenes o mit

der Bezeichnung „X'agy-Xyír 10.

Juli^' dürfte dieser bisher erst aus
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kérl ismeretes fajhoz tartozha-

tik. Ragoxot leírásával és rajz-

zával jól eg-yezik. csak a szár-

nyak tnnek kissé hosszká-

sabbnak (keskenyebbnek) fel.

Hosszúsága meo-felel az eredeti

példányának (kifeszítve 22 mm.)

dem Amurgebiet bekanut g-e\vor-

denen Art angehören. Beschreibung'

und Abbildung bei Ragonot stim-

men gnt überein. nur scheinen die

Flügel etwas gestreekter (sclnna-

lerj ZLi sein. Grössc jenc dos Öri-

ginales (22 mm. Exp.)

10. 3l€tzneria pannonicella REUEr,, n. sp. c^$.

Egy Xag3'-Nyíren jnnius 4-én

fogott hím és két ugyanott

augusztus 10 és ll-én Echinops-

száraklíól nevelt nstény egy új,

kisebb fajhoz tartoziiak, melyet

ii hímekben legközelebb álló M.

paucipuncieUd Z. és intesiinella

Mx.-tól könnyen megkülönböz-

tethetünk azáltaV hogy az oker-

sárga elüls szárnyakba ers
narancsvö*rös szín keverdik.

kifelé ezek ólomszürkén behin-

tettek, fekete közéi:»foltokkal és

-a bels szöglet felé haladó éles

feketés-ólomszürke rézsútos vo-

nással díszítettek.

A csápok fehérek, feketésen

gyrzöttek, tövükön okersár-

gák. a fej és a tapogatók oker-

sáTgák, utóbbiak határozottan

karcsúbbak, különösen végízük

kevésbé oly ersen pikkelyes

mint a rokon fajoknál. A tor

narancsvörössel kevert oker-

sárga, a potroh sötétszürke, a

csúcs felé hegyesed, ez sárgás.

A lábak sárgás-szürkék, küls
oldalukon sötéten behintettek,

sötét foltos ízvégekkel.

Az elüls szárnj'ak okersárga

alapszínét a belevegyül na-

rancsvörös szín ersen háttérbe

Ein in Xagy-Xyír anj 4. Juni

gefangenes mauriliclu's luid 2

daselbst am 10. u. 11 August aus

EcMnopsSteugehi gezogene weib-

liche Stücke gehören einor neuen,

kleineren Art an, welche dinx'h

die starke Eiumischuug orange-

roter Fárbung auf don ockergel-

ben, aussen bleigrau bestáubten,

mit schwarzen ^litteli^unkten ver-

sehenen Vorderflügelu und einem

sehr scharfen, schwarzli(4i blei-

brauen Schragwisch zuiu Innen-

winkel derselben gut nnterscheid-

bar von der im mánnlichen Go-

schlechte zunáchst stehcnden M.

p)aucipundella Z. bezw. .1/. intesiinella

Mx. ist.

Die P^ühler weiss, sehwarzlich

geringt. an der Basis ockergelb,

Kopf samt Palpen oekergell:), letz-

tere entschieden schlanker. nament-

lich das Endglied weniger stark

lieschupjjt. als bei den verwandten

Arten. Der Thorax ockergelb,

orangerot gemischt, der Hinterleib

dnnkelgrau, gegen das Ende spitz

zulaufend. mit gelblicher Spitze.

Die Beine gelbgrau, aussen dun-

kel bestáubt. mit dunkelgefleckten

Ghederenden.

Die- ockergelbe Gnnidi'arlje der

Vorderflügel Mird durch ( )range-

rot starlc eino^eschrá'nkt und tritt
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szorítja, úgy hogy az csak sá-

vok alakjában lép fel. A szegélv

•jlomszilrkéii behintett, úgyszin-

tén egy folt az elüls szegélyen

a csúcs eltt, mely után a sárga

alajDszín egy rézsútos csíkja

k'ivetkezik. A szárny tfele

csak a hímnél matatja az elüls

:''S lielsö szegély mellett nyo-

inait szürke behintésnek. Egy-

egy mély fekete pont ^-an a

küzépsejtben a szárm-hossz kö-

zepében és a sejt végében. Az
elbbitl egy jellegzetes, éles.

leketés-ólomszürke rézsútos vo-

nás húzódik a bels szöglethez

és egyesül az ólomszürke sze-

gélybehintéssel. A rojtok ólom-

szürkén l)ehintettek, világos,

kétoldalt feketésen határolt el-

választó (-síkkal a középen.

A hátsó szárnyak feketés- ólom-

szürkék kissé világosabb roj-

tokkal. Alul az összes szárnyak

feketés-ólomszürkék sárgásán

fém'l rojtokkal. Az elüls száiiiy

hossza 7, kifeszítve 13—14 mm.
M. iiilestineUií-tól kevesebb

ólomszürke behintés által az

elüls szárnyakon és az els

harmadban lev elüls szegély-

pont hiánya folytán azonnal

megkülönböztethet.

Az V. kílzleményben^ általam

Apodid art ificella név alatt fel-

sorolt kíjpott nstény Deliblat-

ról (IX. 23) utóbb a Metzneria

jj'annonicella-hoz tartozónak bi-

zonyult, melyhez még egy nagy

ugyancsak Deliblatról (X. 1.

PreüotaI \"aló hím is vonandó.

nur streifenartig auf. Der Saum ist

bleigrau bestáubt. desgleichen ein

A^orderrandsfleck vor der Spitze,

auf welchen ein Schrágstreifen der

gélben Grandfarbe folgt. Die Ba-
salhálfte des Flügels zeigt nur beim

c" lángs des Vorder- und Innen-

randes Spuren grauer Bestáubmig.

Je ein tiefscliAvarzer Punkt liegt in

der Mittelzelle bei 1/2 der Flügel-

lánge und am Schluss der Zelle.

Von ersterem zielit ein sehr cha-

raktcristischer. seharfer, schAvárz-

lich-bleigraner Schrágwisch zum
Innenzvvickel und vereint sich mit

der bleigrauen Saumbestáubung.

Die Fransen bleigrau bestáubt, mit

hellem. beiderseits schwarzlich be-

grenztem Teilungsstreifen in ihrer

]Mitte. Die Hinterflügel schwárz-

licli-bleigran mit etwas helleren

Fransen. Unterseite aller Flügel

schwárzlich-bleigrau mit gelbhch

'

schimmernden Fransen. Vorder-

flügellange 7. Exp. 13—14 mm.

Von 21. iniestinella sofrt durch

^iel geringere bleigraue Bestáu-

bung der Vorderflügel und Man-

gel des Vorderrandspunktes (bei

i/'s) zn unterseheideu.

Das von mir im V. Beitragi als

Apodia ariificella angeführte (geflo-

gene) A\eibliche Stück von Deliblat

IX. 23 hat sich nachtráglich als

zu Metzneria pannonicella gehörig

herausgestellt, wozu aucli noch ein

grosses ^ von Dehblat vom X. 1.

(Pjredota) zu ziehcn ist.

1 Rovartani Lapok. XX/ 1913, p. 80, 90.
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Az Ápodia artificeUa HS ennél-

fogva a magyar lepkék jegyzé-

kébl törlend.

Apoclia arlificella HS ist dalier

aus der Liste nngariseher Arten

zu streichen.

11. Xystophora aurantiella Rebei-, n. sp. cf

.

Egyetlen Nagy-Njáren június

0-án gjáijtött (Predota) jó álla-

potban le^' hím Qgy új fajhoz

tartozik, mely a narancssárga,

feketés -szürkén szegélyezett

elüls szárnyak által a nem
összes fajaitól könnyen meg-

különböztethet. A szárnyak

nagyon megnyúlt alakjában ez

a faj leginkább a X. lucidella

SxpH.-el eg3^ezik.

A feketés, elmosódottan vilá-

gosabban foltos csápok, ki nem
emellced, ízvégekkel, az elüls

szegély ^U részéig terjednek.

Az elrenyújtott, kevéssé fel-

hajló tapogatók másfélszer oly

hosszúak mint a fej átmérje,

középs izük kivül feketés, be-

lül fehéres pikkelyezés által

megvastagodott, végízük nagyon
rövid, ktirülbelül egyharmad oly

hosszú núnt a középs íz, vé-

kon}', gyeng'én felhajló és fe-

héresen fénjd. A rézsútos arcz

gyengén ólomfény, a fej úgy
mint a test többi része feketés,

a vállfedk narancssárgások, a

a potrohvég' rövid szrcsomója

sárga. Az elüls lábpár feketés,

a hátsó lábalv világos sárgásak,

elmosódottan liarnásan foltosak.

A nagyon megnyúlt elüls

szárnyak csúcsa hegyes, szegé-

lyük nag\'on rézsútos, színük

világos narancssárga sötét ólom-

szürke szegélyekkel és három

Ein einzelnes gut erhaltones cf

in Xagy-Xjár am G. Juni erbeutet

(Predota) gehört einer neuen Art

an, Avelche sich durch die orange-

gelben, schwárzlichgrau gerander-

ten Vorderflügel von allén anderen

Gattungsgenossen leicht unter-

scheidet. In der sehr gestreckten

Flügelform gieieht die Art am
meisten der Xyst. luciddla Stph.

Die schM'iirzlichen, verloschen

hell geíleckten P^ühler, ohne her-

vortretende Gliederenden, reichen

bis ^/4 des Vorderrandes. Die vor-

gestreckten, schwacli aufgeboge-

nen Palpen I1/2 mai so láng als

der Kopfdurchmesscr, zeigen ein

durch aussen scliAvarzliche, innen

weissliche Beschuppung verdicktes

Mittelglied und ein sehr Ivurzes,

zirka nur Vs des Mittelgiiedes lán-

gos, dünnes, sclnvach aufgeboge-

nes, weisslich glanzendes Endglied.

Das schrage Gesicht ist schwach

bleiglánzend, der Kopf wie der

übrige Körper schwárzlich, die

Schulterdecken orangegelblich, der

kurze Haarbüschel am Hinterleibs-

ende gelb. Die vorderen Beinpaare

schwárzlich, die Hinterbeine hell

gelblich, verloschen braunlich ge-

íleckt.

Die sehr gestreckten A^orderflü-

gel mit scharfer Spitze und sehr

schrágem Saum sind hell orangc-

gelb gefárbt mit dunkelbleigrauen

Rfindern nnd 3 schwarzlichen
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feketés ponttal, melyek közül

egy apró a red közepén, egy

nagyolib auuak végén és a har-

madik rézsútosan a 2. fölött,

messze kifelé a korongon el-

helyezett. Az ólomszürke sze-

gélye a narancssárga résznek a

bels szegélyen a legszélesel)b.

a hol a redig terjed és csak a

rijjt kezdete eltt keskenyedik.

A szegély esak Iceskein-en

ólomszürke, az elüls szegély

csak a közejjétl a csúcsig szé-

lesen ólomszürkén behintett.

A rojtok 'egyszín ólomszürkék.

A hátsó szárnyak oly széle-

sek mint az elüls szárnyak,

derékszög hátsó szöglettel és

messze elreálló csúcscsal, szí-

nük feketés ólomszürke, hasonló

rojtokkal. Az elüls szánu-ak

alul feketések, a hátsók ólom-

szürkék. Az elüls szárnyak

hossza 7. Idfeszítve 15 mm.

Punkteii, von welchen ein kleiner

in der Mitte der Falté, ein grös-

serer am Scliluss derselben nnd
der dritte schrag oberhalb des 2.

Faltenpunktes, im Diskus, weit

nach aussen gerüekt, liegt. Die

bleieraiie Randerung" des oran^e-

gélben Teiles ist am Innenrand arn

l)reitesten, wo sie bis zur Falté

reicht nnd erst vor Beginn der

Fransen sich verschmalert. Der
Saum ist nm^ schmal bleigrau g-e-

riindert, der Vorderrand erst von
1/2 seiner Liinge bis zur Hpitze

breit bleigrau bestiiubt. Die Fran-

sen einfíirbig bleigrau.

Die Hinterflügel so breit. Avie

die Vorderflügel, mit rechtwinkli-

gem Afterwinkel und weit vortre-

tender Spitze sind schwárzlich

iDleigrau mit gieichfarbigen Fran-

sen. Die Unterseite der Vorder-

flügel schwárzlich, jené der Hin-

terflügel bleigran. Vorderflügel-

lange 7, Exp. 15 mm.

12. Brachmia rasilella H.S fejldése els alakjai. — Die ersten Standé

von Brachmia rasilelln HS.

A nagyon karcsú felntt h e r-

nyó 10 mm. hosszú, hátrafelé

gyengén keskenyed és kissé

lisszenj^omott. Testének legna-

gyobb szélessége csak kevéssé

t(")bb mmt 1*5 mm.
A fej. az els torgyr és a

második torgyrü elüls szeg'é-

lye mélyfekete, hasonlókép az

els lábpár is. A test különben

sárgás-zöld és nnnden jiotruh-

szelvény hátán négy nagyon

apró fehér udvaron álló fekete

pontszemölcsöt mutat, melyek

trapézalakljan elhelyezettek és

Die sehr schlanke Raupe ist

erwachsen 10 mm. láng. nach hin-

ten schwach verjiingt und etwas

dejjress. Ihre gríisste Körperbreite

lietriigt nur etwas über F mm.

Der Kopf, das erste Brustsegment

und der vordere Rand des zweiten

Brustsegmentes sind tiefschwarz.

desgieichen das erste Beinpaar.

Der übrige Körper ist gelbgrün

und zeigt am Rücken jedes Ab-

donúnalsegmentes 4 sehr kleine.

schwarze auf kleinem weissen Hof

in Trapezform stehende Puuktwar-
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iiiolyek miiiflogyiko ooy-ooy

finom fekete síirtét \is('l. Az

iitr)ls(') liárom szelvény*'!! i'.u'v s(jr

liosszú sörtével l)ír(') sztiniíilcs

van. A potrohszclvényeken még'

cg'.y nagyon finom sötétzöld

hátvonal is látható. A has sok-

kal világosahl) sárgás-zíild. A
második torlábpár láfjfV'jíze !i!(\u'

fekete, a harmadik épiigy, lüiiil

a haslábak sárg'ás-zf'ildrk. (A le-

írás fOb") május 2.S-án tíirtént).

A herjiyíj májns k('izei)e táján

az Acliillea oclíroleuca vég-hajtá-

sainak sodraiban él.' I^rkdo'jw

nr Nag-y- Nyíren, Kecskemét \i-

dékén fedezte fel és ugyanott

nag-y számban nevelte a lej)-

két is.

A bábozódás egy hosszúkás

szövedékben történik a tápnö-

vény hajtásai között.

A karcsi'i báb körülbelül 7

mm. hossz i'i, vöröjsbarna, hosszú

feketés szárnyhüvelylj^el ; a krc-

master egy felül hajlott csúcs-

ban végzdik és nagyobb számú
kampós sörtével fedett.

A lepke májns végétl jnnins

12-ig lép fel.

zen, Avelche je eine feine schwarzc

l^orste tragí^n. Die -3 h^tzten Seg-

mentc zeigen niir eiiK.' licihe lan-

ger l)eborst('ter AA'arzeii. Aiif den

Al)dominalsegmenten ist aiich eine

fíMne dinikelgrüne Dorsale sichtbar.

Die líanchseite ist betráchtlich

lichter, gelbgriin. Das 2. Jjriist-

iMíinjtanr zeigt noch ein schwnrzes

Tarsalglied, das ;!. ist \vi(í die

BaiichlK'iiie gelbgriin. (Heschrieben

2S. \hú loinj.

Die lian])e lebt \\n\ Mitte Mai

w'icklorartig \n den Endtrieben von

AchiUea oclíroleuca. Sie ^\l^-de von
llerrn Pjiedota bei Nagy-Njnr, in

der Umgebung A'on Kecskemét
eiitdeckt, und der Faltér daselbst

i]i Anzahl erzogen.

Die Verpuppung erfolgt in einem

gestreckten Gespinnst zwischen

deii Trieben der Fntterpílanze.

Die schlanke Puppe ist circa 7

nnn. láng, rotbrann, mit langen

schwárzlichen Flügelscheiden ; ihr

Kremaster endot in eine dorsal-

wiirls gekrümmte Spitze nnd ist

mit einer gríisseren Zaiil feiner

Hakenborsten besetzt.

Die Faltér erscheinen von línde

Mai bis 12. Jnni.

Irodalom.

Entomologisches Jahrbiich 1916. 25. Jahrgang TTeransgegeben

von Dn.. Oskar Krancher. 210 ]r, 1 fáib. 'rafd nnd A'iele

I Abbild. Leipzig, 1016, Verlag von Frankenstein >!<: Wag-
ner. Preis M. 1-60.

^lost jelent meg a rovartani évköinyv 25. évfolyama Dr. Ki^an-

rin-^R szerkesztésébon. A háborús nebézségek daczár;i ])ontosan ]neg-

jelont a rovarászok e megszokott zsebkönyve szép kiállításban, gaz-

dag tartalonnnal. A kötet beosztása a régi, a naptári részt a fol^^ó
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évben általános tanácsok és jegyzetek kisérik. majd az általános

érdek ezikkek következnek Meixxer, Loquay. Medkk. Wüst és-

SciiníMEK tollából. A lepkész most is sok szakmájába tartozíj czikket

talál- inelyek közül Dalla-Torre czikke a lepkék parthenogenezise
kutatásának történetérl általánosabb érdekldésre tarthat számot.
KiEKER és Bandermaxx új lepkefaj változatokat írnak le, utóbbi a

kutyatejszendernek egy új alakját, melyet' az évkönyv szerkesztjé-

rl nevezett el a julíiláris kötet megjelenése alkalmából. Ezt az új

lepkét (felülrl és alulról), valamint a tíirzsfajt mutatja Ije a kötetet

díszít háromszímiyomatú sikerült táljla. A töljbi lepkészcti czikk

Clu>LMER, IIoFFMANx és MiTTEiiBERGER-tl való Bogarászati czikket

("itöt találunk, ezek Dorx, Heixemaan és ^radatccu szakavatott tol-

lát dicsérik. A dij)terologus- és hvmenoi)terologusnak egy-egy ezikk

jutott, nevezetesen Reichert adatokat közöl a CarplwUicha piip'dhiia

Fall. nev légy biológiájához, Haupt pedig Hymenoptera-vadászatok

ezímén leírja gyüjtkirándulásainak eredményét. ('-ítékes útmutatást

adván különösen a kezdnek, liogy hol mit keressen é.^ hol mit fog

találni. Ezeken a nagyobb czikkeken kívül még számos apró közle-

mény, valamint az 1ÍI15. é\l)en megjelent fontosabb rovartani iroda-

lom ismertetése tölti ki az évkönyv többi részét. Az entomologiai

évkönyv jubiláris kíitetét is csak legmelegebben ajánlliatjuk olva-

<é)inknak. sok érdekeset és tanulságosat fognak benne találliatni.

*
GSIKJ.

Miiller, Dr. Josef : Dic e uropá ií^rh<.'n Arteu der Gattung
Stcnostola Muls. (Col. Ceramb.) (\\'iener Ent. Zeitg.

XXXIV, 1915. p. 298-297).

Szerz részletesen leírja a három eurójjai fajt és kimutatja,

hogy a két nálunk is elforduló faj. a Sienostola nigripes Gyu-. és

St. ferrea Schrxk. nevét rosszul használták, a két nevet eddig töblj-

nyire felcserélték. Csíki.

Zimmermann, Alois : Beitráue zur Kenntniss der europái-

sehen Dytiscideníauna. (Entom. Blátter. XI. l'-ilö. p.

218— 22.-3).

Szerz különféle jegyzeteket kíizöl európai \Í7a bogarala^ól,

melyek közül unket a következk érdekehiek : Htjgrotiis inaequalis

V. var. duJinalinus. Ez az új fajváltozat Dalmácziából (Zára, Önij,

Veglia) való és abban tér el a törzsfajtól, hogy felületének pontjai

erciteljesebbek, gyérebbek és egyenltlen nagyságúak. Híjdroporus

nayentimis a Metkovie melletti Xarenta-mocsarakliól való új faj a H.

biUneaius Strm. rokonságából. A Hydroporus nbliqnesifjnatus BjEi.z-rl

melyet s(jk szerz a Genei szinonimái közé sorol, kimutatja, hogy

jó faj.
•-^^íí^-
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Pctri, Dr Kari: Beitrag' znr si e Ijeiiljürg'i schon Kaferfauna.
(AViener Eiit. Zeitg'. XXXIV, 1915, p. ;]45-y46).

Özerz(') a Déli Kárpátokból és pedig' a Kerczi-hegységbl le-

írja az új Cholcvd Reitteri nev fajt, mely a 67/-. biharica leg'küzelebbi

rokona. Utóbbitól abban különbözilv, hogy kissé fénytelenebb, a 0.

csáiolz alig" hosszabb mint a 8. és 10. íz, a szárnyfedk varratszög'-

lete derékszög-, az eltör hátának hátsó szögletei szélesebl)_en kere-

kítettek, a felület finomabban és gyérebbcji pontozott. (Jsiki.

Benick, Ludivig : Einige neue europáisohe Stenus-Arten
nnd-Variotáten. (ííntom. Blátter. XI, 1915, p. 225-231).

>íéhány új Stenus leírása, ezek közül fainiánkban is elfordul-

nak : St. maculiger var. consunguitieAis (Dalmáczia : Uagiisa vecchia),

St. aier ab. testacelpes (Bosznia: Stambulcic, Gelic ; Ilerczeg'ovina

:

.Jablanica), St. velehilícus ( Velebit : Ostaria). Cön<i.

Társulati ügyek.
A „Magyar Entomologiai Társaság" 41. rendes ülése 1915

október 15-én. — Ulbuich Ede ehiök megnyitván az ülést, Jablo-

xowsKi Józsicr „Nemzetközi vonaticozások és a rovartan" czímü el-

adását olvassa fel, melyet a jelenlévk nagy tetszéssel fog'adtak.

(Megjelenik ezen füzetünkben)..

42. ülés 1915 november 19'én. — Mintán ÜLBiucn Ede elníik

az ülést megnyitotta Jablonowski József a téli araszoló lepkék leg--

utóbbi nagy kártételeirl tart eladást és beszámol az azok elleni

újabb védekezési kísérletekrl. Bemutatja úgy a kis mint a nagy téli

araszoló tavaszi kártételét sikerült fényképfelvételeken, a mikor ápri-

lisban a fák már teljesen kopaszok maradtak, — a nép t()l)bnyire

azt hitte, hogy az ágak lefagytalc, pedig az araszolok okozták. A mi

gyümölcs megmaradt az teljesen eltorzidt. Legjobban a kátrány-

szurok-gyrúk alkalmazása ajánlatos a védekezésre, így bemutat egy

svábhegyi kertben alkalmazott gyrt, melyre 244 ^j" és 252 $ pille

ragadt, a mi 70 ezer lioriiy(')nak felel meg. — Kadocsa (IyutvA „Ada-

tok ii kis It'li arasz(jl() életmódjához" czím eladásál)au bemutat egy

múlt századljeli okiratot, mely Kisszel)cn levéltárából került a Ro-

^'artani Állomáshoz és melyben Q^yy ottani orvos egy jó szert ajánl

az araszolok elpusztítására. Jabeonowski -József és Sándor Sándor
az eladás Icapesáu említést tesznek a kajszinbaraczk és fekete ose-

reszuye Eisszeheu vidélci l(Miy(''s/.í('S('i'l i'S (Iriási termés]'iozalalár()l

ez északi ^•i(lékeu.
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p. 14"2. — E. Csiki: Doni Aiulonken (Jy. S/éplig'eti"s. (Mit.

Portrat). — Am 24. jMiirz 1915 verstarlj in Ikidapest im Altér von
GO Jahreu nacli lángom und sohweroni [joiden L'roí. Üv. Szépugivh.

der ausgezoichnete Hraouniden- und lelnionmonidonkonner. Er ^vurdc

den 21. Angust 1855 zii Zírez geljoren, wo sóin Vatcr LKiterbeanite

der Abtei war. Er stiidirto zii Buda])ost, aljsoh-imto hier die Ober-

realscludo, besuolite nacliher dio l'nivorsitat und ilas Polytoohnikuni

und erliiolt 1877 das Diploni oinos Mittolschulproíossurs für Xatur-

g-escliichte und Cheniic. Er wirkto sóit l.S7(') als MittolsobuUoln'or in

Bnda})est bis er lí)12 in den Ruliestand trat. Aníangs widnioto sieli

SzÉFLKiETi der Botanil-:, Ijraclite auoh oin riesig-es Herbárium zusani-

mon, w'olc'bes er ]'.)12 dem Ungariscbon National-.Museum spendoto,

wondoto sioli aljor solion Mitte der aobtziger Jabrc vorigen Jaln--

Innidorts mehr der Entomologie zu. Zuerst interessierten ibn dio

Apbidon und Gallon, spiiter wendete er sioli ganzlieb don Braci mi-

den und lohnenmoniden zu. Ein Verzoichniss seiner Arbeiten ist aut

Soito 145 — 147 zusammengestellt. Heine Braconiden und lobneumoni-

don-Sannnlung gelang nocli vor seinom Tode Gesohenkweiso in das

Ungarischo National-^luseum.

p. 147. — jr. Jablonowski : Internationale Bezieliungon

und dio Entomulogie. — Verf. bespriclit jené Ilandlnngweise, mit

w'ololior dio rraiizüsiscbe Entomologisclie Gesellscbaft ihre doutsobon,

(istorroichisolien und nngarischen Mitglieder nacli Ausbrucb dos

Krieges bebandolto. stellt dem franzusischen Besoblnss jenen tles

Deutsoben Entomologisoben Museinns (Di;. A\'. IIokn) und jenen Th.

Bi':c'KKi!"s gogonil1)er und kommt zu dem Scbluss, dass wiewobl es

war ist, dass dio Entomologie weder den Krieg \'ernrsaobto, nocli

diesen beendigen wird, — so Houx recbt bat und immor recbt bal)en

^\ird, wonn. er wiibroiid diescr grossen iuternationalon Beschimpfnng,

in lloHnung ohior sobrmoron und Iriodbobon Zukinift os ausznsagen

sicb traut, dass „Ali juen of seionoo arc brotborsl"

p. 154. — Gy. Kadocsa: Die Lobensweiso und IJokam-

pfung dos Gotreidebabncbons (Loma melanopus L.) 11. —
Verfassor bospriebt zuerst dio Lobensweiso dos Kat'ors. Das Er-

scheinen dor Ká4or im l^'rübjabr. bá'ngt von dom l'rüboron odor sp;i-

teron Eiutrilt dos Friibliugs al). Bei noriiKdoii Vorbiiltmsson kaiui

man dio rrston KiilVr in dor orston Ibiirte úi^>^ Monalos Apiü wabr-

nebmen. Die Kaíor sammeln sicb in Scbaron auí' dem tíonnnerge-
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ti'L'idc. Sie durclniag-eii. dLUx-hlüclirrii dic Blatlur dos Ilafers mid dcr

Gerste in lang-eroii oder kürzeren Liiiicii. welche dcr Liiiig'C uacL

laufeii. Heilaufig iiarh zwei Woclieii iiaoh deui Erscheiiien dcr Kiü'cr

kaiui mau schoii in gTösserer Zahl die Eicr finden. Die sehleimig'cn

Larvcn, welche aus dcn auf der Mittellinio der Bliitter pciischniir-

artig' aljgeleglen Eiern ansg-ekroelie2i sind, nagen gleiclifalls die IMiit-

ter des Hafers und der Gerste, aber durchlocbern dieselben nielit

wie die Kafer, sondern lassen die Ijlattnerveii und die überhaut der

(Tcg'enseite übrig, AV(jdin\'b die Bliitter. infolge der nebeneinander

dicht laiifenden- ziisamnieníliessenden P'rasslinien, weiss werden. Die

Frasspliitze der Larven werden flecki'in\'eise bemerkbar, nieisst anf

den iippig'sten Stellen der Saat. L'ngcfahr binnen vier Woclien sind

die Larven ganz entwickclt nnd gehen, gewöhnlich anfang's Jiuii,

zur A'erpLippung' in die Erde. Seielit initer der Erduberíliiche l)ildet

die Larve cinen kloincn Kokon, der ans dcr crhiirtctcn scbleioiig'en

Absonderung dcr Lar\'c liostcht. Etwa nacli zwci Woclicn. nacbdem
die Larven sicli in die Erde beg'ebon liattcn, ist der Kiií'er entwiekelt.

íJas Getreidehahnehen liat jahrlich bloss eine Generálion. Xacbdeni

ini Friihjabr ninclit allé Kiifer zn gieicber Zeit crscheincn. crfolgt

ancb die vollstandigi^ p]ntwicklinig der Larven niclit glcii/lizcitig'.

nnd infolg-edessen kann man zn gieicber Zeit fást allé Ent\Mc]^lLiiigs-

stadicn des Kiifers beobachten. Nacli einlicimischen Erfabrangen

komnit ein Teil der Kafer noch in demselben Jahre zuni Vorscbein

mid nagt gelegentlieli nocli auf deni Mais. L'brigens iil)cr\\interii die

Kiifer in der Erde.

Xeben dcm Gcdrcideliabnclicn — obzwar scltcn — konnnt

aiicb das blaue Getreidclialincbcn ( Lona Uchcais Weisj:) als Scbiidling

in Ung'arn vur. íJiescr Kafer ist unljcdingt zii mitcrscbeiden von

eincr drittcn Leiua-Art. nainlicli von Lenia vyaueUa L.

|). 171. —• Prof. H. Rebel : Beltrage zur Lepidoptcrcn-
fanna Ungarns. IX. — Der deutsche Tcxt stelit deiii imgarisclicn

parallel und ist dórt einznselien.

Liiteratur.

p. 190. — Besprechung des 25. Jubilaanisjalirganges des En-
toinologi sebes Jahrbuch 1910 vox Dr. (). Kranchek, sowie der

Arbeiten v(_)n ^Iüi.ler. ZL\niERMAxx. Petri und Bexick.

Tereinsangelegenhe itcn.

p. 192. — Bcriclit über die 41. (15. Október) und 42. (19. Xo-

vember) ordeiitlicbe Sitznng der L'ngariscbcn Entomologischen Ge-

sellsehaft.



Descriptiones novae.
A Iiovarlani Lapok 1915. évi XXII. kötelében leirt ilj rovarok jegyzéke.

Coleoptera.

]). 125. Cicindela campesiris L. al\ Pefrogallii Laczó (tig\ 1). Hun-
gária: C Treiicsén.

]i. 125. Cicindela campestris ab. Singeri Laczó ffig. 2). — Hungária:

C. Trencsén.

p. 125. Cicindela canipesiris ab. reclucta Lacz<j ilig. -ii. — Hungária :

C. Trencsén.

p. 124. BiiOünus Gurányü Csna (fig.) — Hung. e. : Mtes Budenses.

p. 103. CylindromorpUus dalmatimis C.^tkt. — Dahnatia : Spalato.

11. 125. Eosalia alpina L. ab. Csikii LArz<') (fig. 4). — Hung-aria: C.

Trencsén.

p. 12f;. Rnsalia alpina ab. Fleiftoheri Lapzii (fio-. 5. i'.i. — Hungária:

C. Trencsén.

p. 12ij. Piosalia alpina ab. Uneata Lapz-') (fig. Ti. — Hungária: L',

Trencsén.

Lepidoptera.

\). ISI. Erehia melampus F.-sr,. var. radna'énsii Rfrel. — Tra'nssylv.

Mtes Radnaénses.

p. 182. Pararge Maera L. ab. Tetrops Rebel. — Transsylv. : Muiiteí

Radnaénses.

p. 88. Spilosoma iirticae Esp. ab. Alexandri Pazsiczky. — Hungária

C. Trencsén.

}). 182. Acidalia strigaria Hb. ab. nigerrima Rebel. — Hung. c.

Xagy-Xyír.

p. 183. Timandra amata L. ab. latistriga Rebeí.. - Hung. c. : Xagy

Nyír.

j). 184. Crambus praielhis L ab. egregiellus Rebel. — Huug. c.

Xagy-Xyír.

p 180. Mdzneria pannonicella Rebel. — Hung. c. :
Xagy-Xyir.

p. 188. Xiialnplioya aurantiella Rebel. — Hung. c. :
Xagy-Xyír.
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p 23.

V 24.

p 24.

p 26.

p 27.

p 28.

p 29.

p 30.

p 31.

p 77.

p 78.

p 7í).

p 7!).

p 82.

p 83.

p 84.

HynienoptePá,

AmUyteles Veressi Ktss. — Hung. or. : Felstök.

Exeplianes híingaricus Kiss. — Hungária merid.

Rhyssolabus albicoxis Kiss. — Hung. or. : Bethlen.

Spüocryplus Pnnguri Kiss. — Hungária niorid.

— hospes 'TacYiEK var. nigricans Kiss. — Himgaria orient.

Pleclocryptus 3IerMi Kiss. — Hungária merid.

AcanÜiocrypius Feketéi Kiss. — líung. sept.-oecid.

Hemiieles hungaricus Kiss. — Hung. orient.

Pezomaehus transsylvanicus Kiss. — Hung. orient.

Pnmbolus PilUchi Kiss. — Hung. occid.

Chrysogona imrnila Klg. var. atrata Kiss. — Hung. orient.

Tiplda minuta Ydrl. ab. xinicuhitalis Kiss. — Hiuig. orient.

et merid.

Sapyga o-punctata F. al). quadricubitalis Kiss. — Hung. merid.

Anihrena czihlesana Kiss. — Hung. orient.

üsmia pannonica Kiss. — Hung. oceid.

Nomada banatica Kiss. — Hung. merid.
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KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA.

MEGINDÍTOTTA 1884-BEX HORVÁTIT OKZA.

A

MAGYAR líNTOMOLOGIAI TÁP.BAtíÁG

HIVATALOS KTiZLÖNYE.

LAPTUr,AJDOXOS ÉS SZEFÍKKSZT

csíki ERN.

XX. KÖTET. — 1913.

2 táblával és 14 szövegközti képpel.

BUDAPEST, 1913.

A ROVARTANI LAPOK SZERKESZTSÉGE ÉS KIADÓHIVATALA

IL, RÉZMÁL, BOGÁR-UTCZA 3.





ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA.

MEGINDÍTOTTA 1884-BEN HORVÁTH GÉZA.

A

MAGYAR ENTOMOLOGIAI TÁRSASÁG

HIVATALOS KÖZLÖNYE.
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csíki ERN.

XXI. KÖTET. — 1914.

87 szövegközti képpel.

BUDAPEST, 1914.

A ROVARTANI LAPOK SZERKESZTSÉGE ÉS KIADÓHIVATALA
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XXII. kötet. 1915 január—márczius 1— .3. füzet.

ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA.

MEGINDÍTOTTA 1884-BEX HORVÁTH GÉZA.

A

MAGYAR ENTOMOLOGIAI TÁRSASÁG

HIVATALOS KÖZLÖNYE.

LAPTULAJDOXOS ÉS SZERKESZT

csíki ERN.

BUDAPEST, 1915.

A ROVARTANI LAPOK SZERKESZTSÉGE ÉS KIADÓHIVATALA

n., RÉZMÁL, BOGÁR-UTCZA 3.

Megjelenik hónaponként. — Elfizetési ára egész évre 8 kor.
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elfizetés, reklamáczió) alábbi czímre intézend :

„ROVARTANI LAPOK''
{Csiki Ern nemzeti múzeumi igazgató-r czímén)

BUDAPEST
VIIL, Magyar Xemzeti Múzeum.

3Iagyar Entomologiai Társaság,

A társaságot illet minden ügyben a titkár : Csiki Ern {Buda-

pest., VIII,., Magyar Nemzeti Miízeum) ad felvüágositást. A tagsági díjak

azonban egyenesen a pénztáros : Dr. Kertész Kálmán (Buda2)est,

VIII.., Magyar Nemzeti Múzeum) czímére küldendk.
A társaság minden hónap harmadik péntekjén este 7 órakor

tartja meg eladásos összejövetelét, melyre tagtársaink külön is meg-
hivatnak. Ezek az összejövetelek l915-\)Qn a következ napokon
lesznek: január 15, február 20, márczius 19, április 16, május 21,

szeptember 17, október 15, november 19, deczember 17. — A rendes
összejöveteleken kivül tagtársaink minden hónap többi péntekén a
Keszey-féle vendégl {Budapest, VII. Bákóczi-út 44) különhelyiségé-
ben találkoznak.
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.MAGYAR KNTÖMOL<)(_;IAI TÁRSASÁG

) II VATA r.< )S K i")Z 1 .TiN YK.

r.Ar'TUI.A,ll)(>.\i)S KS SZERKESZT

csíki ERN.

i
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Magyar Entomologiai Társaság.
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pest^ VIII. ^ Magyar Xcinzdl Mú.zmm) ad felvilágosítást. A tagsági díjak

azonban egyenesen a pénztáros : Dr. Kertész Kálmán (Budapest,

YIII.., Mayyar Xcnizeil Mázenni) czímére küldendk.

A társaság minden hónap harmadik péntekjén este 7 órakor

tartja meg eladásos összejövetelét, melyre tagtársaink külön is meg-

hivatnak. Ezek az összejövetelek 1915-ben a következ napokon

lesznek : január 15,, február 20, márczius 19, április 16, május 21,

szeptember 17, október 15, november 19, deczember 17. — A rendes

összejöveteleken kívül tagtársaink minden hónap többi péntekén a

Keszey-féle vendégl (Budapest. VII. Bákóczi-út 44) különhelyiségé-

ben találkoznak.





A földkerekség lepkéit tárgyaló kiváló munka !

Prof. Dr. A. Seitz:

Die Gross SchmetterlingederErde.
Egyes részeit a szerkesztn kiviil a legkiválóbb szakféríiak irták, niiat

:

ArK^^^LLIUS (Stockholm), BAtriEr, (Nürnberg), EitTrNGER (Frankfurt), Fr.«í-

STOEFER (Genf), GeCxberg (Berlin), Haexsch (Berlin), Jaí^-et (Paris), Joki>a>'

(Tring"), Mabille (Paris), Pfitzxee (Sprottau). Peoüt (Londonj, Röbee (^Drezdai,

RoTHSCHTi.D (Tring), Standfcss (Zürich), Souxir (London), Strant> ( Bérli :>-

Warrex (Tring), W'eymek (Elbcrfeld) és mások.

Megjelenik körülbelül 500 füzetben vagy 17 kötetben és két lészbcí..

I, nsi : A palaarktifcus fauna.
Teljes körülbelül 130 füzetben, melynek ára egyenként 1 míirka.

I. kötet : Nappali lepkék. — 45 füzet vagj- kötve (jO máiko
II. ,, Szöv.-pillék és szender-félék. — oO füzet vagy kötve 45

III. .. Bagoly-] )illék. — oo füzet xagy köt\-e 55

IV. ., Araszol ''i-Iopkék. — 12- füzet vagy kötve 4"

II. rész: A külföldi fauna.

Teljes körülbelül ,400 füzetben, melj^ek ára egyenként IV2 márka.

»^ a. Fauna americana.

\. kötet: Napx)ali lepkék. - 75 füzet vagy kötve mintegy L
VI. ,, Szöv-pillék és szender-íélék. — 1^5 füz. v. kötve .,

'j'i

A'n. „ Bagoh'-pillék. — 25 fü^et vagy kötve 'VJ

VIII. ,. Aiaszoió-lepkék. — 10 füzet vagy kötve '

b. Fauna Indo-ansiraUca.

IX. kötet : Nappali lepkék. — 90 füzet vagy kötve mintegy 1(jO márka.

X. ,. Szöv-pillék és szenderfélék. ^— 30 füz. v. kötve .. 70

XI. ,. Bagoly-pillék. — 30 füzet vagy kötve ."

Xn. -. Araszoló-lepkék. — 10 füzet vagy kötve 35

•. Fauna africana.

XIII. kötet: Napiiali lepkék. — .35 füzet vagy kötve mintegj' 75 má'.'...^

XIV. .. Szöv pillék és szenderfélék. — 20 füz. V. kötve .. 50

XV. .. Bagoly-pillék. — 20 füzet vagy kötve ..
"f^'

XAI. ,. Araszoló-lepkék, — 10 füzet vagy kötve :'."•

A munkál belejez XVII. kötet az általános részen kivül, .1 lepkék morfoiogiáját. bioiOi:...

viszonyait, földrajzi elterjedését tárgyaló fejezet' k-t és a pótlásokat fogja tartaln-iazr.;. .

Egy-eg>' kötet. befejezése után annak ára 15^/o-al emelkedik.

Mindkét rész illusztrálására 100.) táblán közölt 40 ezer színes lepkekép szolgái.

A munkából eddig teljesen kész az I—III. kötet, a IV. kötet közel áll a befejezés-..?:

Az V—XVI. kötetekbl számos füzet jelent meg, befejezésük a jöv évre várható.

A SEITZ-féle munka a legterjedelmesebb és legtartalmasabb, amellett aránylag a legolcsóbb

munka, mely nemcsak muzeumok és könyvtárak, liánom minden gyjt birtokában meg kell

hogy légyen. Mindenki nagj- haszonnal használhatja, lepkéit könnyen fogja moghati'i rozhatni

A munka három: német, angol vagy franczia nyelv szöveggel rendelhet meg akarni lyi.c

könyvkereskedés vagy legczélszerübben cgyoueson a kiadótól, a ki a manka olrajz/.: • .
-

mint mlntatáblát szívesen küldi vagy felvüágositással is szolgál.

Uerlag öes 5eitz'5chen Lüerkes
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