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A körtefának e^y különös ellenségérl
(Jauits coinpressiis Fb.)

Irta Jablonowski József.

I.

A föntebbi czím talán nem egészen helyes, mert jobb volna,

ha azt írnám, hogy eg}^ kis hibaigazítás, még pedig a magam
hibájának, tévedésének helyreigazítása ; de hadd maradjon így, mert

másrészt való, hogy csakugyan egy különös ellenségrl van szó.

Kis füzetemben,' mely „a gyümölcsfák s a szl fbb kár-

tev rovarai"-ról szól, belecsúszott egy kis hiba. A 11. czikkel}'

(81. 1.) a hajtástör eszelényröl szól s e rovar kártevését saját-

kezleg készített rajzzal is igyekeztem ott érthetvé tenni. E kis

czikkely elejétl végig helyes, és közvetetlenül szerzett megfigyelé-

sen alapszik s csak egy sarkhibában szenved, hogy t. i. mind az,

a mit ott mondtam, nem az ágtör eszelén^'re {Rhynchites coeruleiis

Deg. — conicns 111.) vonatkozik.

A kártételt, mint említettem, személyesen figyeltem meg, még
pedig 1901-ben a Szt.- Margitszigeten az ottani kertészet körtefáin.

Minthogy akkortájban a fökertészszel, M a g y a r G y ö r g y g y e 1 és

fbb embereivel még nem igen voltam közelebbi ismeretségben,

tiszteletben tartottam azt a szigeti törvényt, hogy a fák és bokrok-

hoz hozzányúlni nem szabad s így be kellett érnem azzal, a mit

jó szememmel az útról és a fejem felett olykor 1— 2 méternyi

magasságban is megfigyelhettem. A dolog igen érdekelt. A körte-

fáknak legtöbbje ersen kihajtott s mert az id május - végéhez

közeledett, a lombozat már jól kifejldött s egészséges volt, —
kivéve néhány paizsietves fát, mely ugyancsak benne nyögött a

sárgaságban. E pompás fákon feltnt igen sok idei hajtás, a mely-

nek hegye lekonyult, hervadt, st már száradozott is. E hervadt,

száraz ághegyek 1
—

'i cm hosszúak voltak. A bajt a mennyire

azt így nagyjából megállapíthattam, a hajtástör eszelénynek tulaj-

donítottam. .S mert ez volt az els kártétele, melyet a természetben

láttam, egy megtámadott hajtását, a mely véletlenül közel esett

hozzám, lerajzoltam s képét azután fel is használtam az elbb

említett füzetben.

»Rovartini [.apok<', 1904:. április hó.
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Pár nappal utóbb másodszor is megfordultam a szigeten, még
pedig a néhai Nitsche Hinrich tharandi tanár társaságában, a

ki akkor tájban Budapesten átutazott. Ez a kártétel eltte is

újság volt, mert mint mondta, sem látta még eddig a hajtástör

eszelény iellemz kártételét.

Azután eltelt az esztend ; noha a

szigeten gyakran megfordultam, nem
értem reá, hogy a körtefákat to-

vábbra is figyeljem.

Midn pedig 1902. tavaszán, me-

gint május végén, e fákat ismét vé-

gig néztem, arra a tapasztíi latra kel-

lett jutnom, hogy az 1901. évi baj

jóval jelentékenyebb mértékben mu-

tatkozik. Minthog}' Magyar
György kir. berezegi fkertész

most készségesen megengedte, hogy

e kártételt közelebbrl is megvizsgál-

jam, csakhamar beláttam, hogy eddig

ugyancsak nagy tévedésben voltam.

A levágott egy-két hajtásban már

jókora nagy lárvát találtam, a mely

minden lehetett, csak Ctirculionida-

lárva nem. Mikor egy két lárvát ki-

szedtem, feltnt, hogy szakasztott

olyan módon viselkednek, mint a

szalmadarázsnak {Cephiis pygmaeus

L.) a buzaszárból kifejtett lárvái, azaz

mind S-bet alakjára görbültek, st
egyéb külsejök is e darázs-nem lár-

váira emlékeztetett. Ez bizony nem
hosszúfej bogár {Ctirciilió) lárvája.

Rövid id múlva kitnt, hogy csakugyan darázs. Pásztor István
tiszvisel társam, a ki látta szt.-margitszigeti gyjtésemet, csakhamar

figyelmeztetett Kaltenbach egyik rövid adatára', a ki a fön-

nebb említett kárt a Cepkus conipressns Fb.-nak tulajdonítja és

hivatkozik Goureau ezredesnek egy 1858. évi közleményére, a

melyben e rovar életmódját leírta'). Goureau dolgozatának olva-

A hajtástör darázstól kürülí'urkált

körtehajtás : .4-nál természetes nagy-

ságban, 5-nél ugyanaz nagyobbítva

látható.

') Kaltenbach, I. H. : Die Pfanzenfeinde. Stuttgart. 1874. 2G0 old.

1) Annales de la Société Entomol. de Franc. 1858. Bull 231. old.
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sása után meggyozödtein, Iiogy csakugyan Cephida- darázsról van

szó ; s láttam azt is, hogy nemcsak én voltam az els, a ki e kárt

futólagos megtekintés alnpján Rítynchites-bogárnak tulajdonítottam:

ugyanezt tette elttem N ö r d 1 i n g e r is és G é h i n is.

Goureau ezredes, midn 1861-ben kiadta kártékony rova-

rokról szóló legterjedelmesebb dolgozatát, bvebben foglalkozott az

itt említett rovarral.-) Az adatait átvette azután A n d r é is, a

ki a hárt^'aszárn^ú-rovarok sorozatos munkájában e rovart Phyl-

loecns conipressíis Fb. néven ismerteti."*)' Azóta — egyet kivéve —
nem igen találok adatot e rovarra.

Haiai elfordulásáról megemlékszik ugyan „A magyar bi-

rodalom állatvildga-nak a hártyaszárnyúakat összefoglaló része s

itt Janiis coniprcssíis Fb. néven találkozunk vele ; ez is egyetlen

egy példányban Budapest környékérl került."*)

E kitérés után hadd térjek vissza ahhoz, a mit e sorok ele-

jén emiitettem, t. i. a saját tévedésemhez, a melyet ezennel jóvá

akarok tenni. A mit az idézett füzetben az ágtör eszelényrl

mondtam, az — hogy a Faimd-han használt névvel éljek én is —
a Jauns conipressus Fb.-ra vonatkozik. Minthogy azonban ez a füzet

igen szkre volt szabva, e kártételrl olt igen keveset mondhattam.

A mit tehát ott nem tehettem, azt most itt teszem, még pedfg

annyix'al is inkább, mert Goureau adata is n;egiehelsen rövid

és hézagos s azután egy újabbi német közlemény, melynek csak

most nem régen jutottam a nyomára, sok és ugyancsak téves dol-

got mond e rovar életmódjáról is, és kártételérl is.

Legelébb is jöjjünk tisztába e rovar nevével. A rendszertani neve

tisztában van. Láttuk, hogy eredeti nemzetségi neve') Cephiis volt

s láttuk, hogy a Cephus-nemzetség az odasorolt fajoknak újabb cso-

portosítása folytán a F eíh y\\\\xs-íó\ conrpressus-\-\a.k elnevezett faj

legutoljára a Janii'^ nembe került. Ez ellen nincs kifogásunk.

A mi magyar nevet illeti, az eddig nincs meg. Lüstner dr. meg-

lehetsen furcsa nevet ád e darázsnak, midn azt németül die

zusammengedrückte Halmblallivespenek nevezi. E névben nem-

csak az a hiba, hogy igen hosszú, hanem az is, hogy emlegeti a

szalmaszálat (Halm) is, meg a levelet (Blatt) is, hololt magának

^) Goureau. Cii. : l.cs lascctes uuisiblef? et^. Auxerro IStil. GJ. old.

a) .'\ n d r é, Ed: Species des Hymenoptéres. Beaune 1874. I l<. frSii— 525. o.

*) A Magy. Birodalom állatvilága. Budapest, 15J0C. Ordo Hymenoptera. 21. o.

') Ezt s egyéb kitejezéselcet (pete hel3'ett tojás stb.j és a stiláris sajátságo-

<at szerz határozott kivánatára megtiagytuk. habár nem helyeseljük is.

Szeili.
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a Janus compressus-nak sem az egyikhez, sem a másikhoz

semmi köze sincs, tehát e név csakugyan hiciis a non Incendo,

Ha figyelembe veszszük e rovar életmódját, és gyakorlati szem-

pontból kertészeti jelentségét, legczélszerübb, ha azt hajtás-

hervasztó darázs-nak nevezzük el. A hajtáshervasztás olyan jelen-

ség e rovar életében, a mely különösen szembeszök. Kinálkoznék

ugyan a hajtásszárítás is, de ezt már nemcsak a darázs s más

rovar okozhatja, hanem eredhet az élsköd gombáktól is. A
megtámadott hajtás nemcsak egyik napról a másikig tart, tehát míg

a nap jól meg nem süti, hanem mint alább meglátjuk, eltarthat

hosszabb ideig, s azért már ez oknál fogva is megmaradok a Iiaj-

táshervasztó jelz, mint a fajt meghatározó név mellett.

A hajtáshervasztó darázs május elején rajzik. Noha 1901

óta kisérem figyelemmel ezt a rovart, még soha sem sikerült rajta

kapnom, hog}' a szabadban pontosan mikor jelenik meg s mikor

fertzi meg a hajtásokat. Annyi bizonyos, hogy május közepe tá-

ján és e hó vége felé már hervadoznak a hajtáshegyek s bennök

van már e rovar tojása. Ilyenkor az az évi hajtásnak leghegys része

körülbelül 3—5 cm.-nyi hosszúságban lefelé csüng ; a leghegys

és fejletlen levélkék megfeketedtek, összezsugorodtak, de még nem

Szárazak és a hajtás hegyének az a része, mely még zöld és

még nem fásodott meg, e levélkékkel egyetemben lefelé konyul. E
száradó hajtáshegyekre könnyen reá lehet akadni, mert nem-

csak hogy külsejök, tehát hervadó és lekonyuló voltuk kirivó, ha-

nem azért is, mert az ilyen megtámadott hajtáshegy szép számban

akad : a sorban álló fák majdnem mindegyikén akad hol több

hol kevesebb. Alig emlékszem, hogy láttam volna körtefát, a me-

lyen e baj nem mutatkozott volna. És csak is a körtefán látni

;

más gyümölcs- vagy egyéb lombosfán nem láttam.

Ha az ilyen lekonyuló hajtást azután közelebbrl megvizsgál-

juk, fel fog tnni, hogy az a megfásodott, de azért már az ez

évi nvésili részén, a hajtás hegyétl mérve minteg}- 6—7 cm-nyi

távolságban, nemcsak szemmel láthatólag megvastagodott, hanem

csavarodó vonalban köröskörül is van furkálva. (Lásd a képet.) E
csavarodó vonal felülrl kezddik és legtöbbször balról jobbra

halad lefelé, s egyszer, vagy két- és félszer éri körül a hajtást.

Némely esetben e vonal nincs megszakítva, olykor azonban két és

hároni szakaszra darabolódik fel. (A képen e vonal rajza, melyet

annak idején csak emlékezetbl készítettem, tehát annyiban hibás,

a mennyiben az nem jobbról, hanem fordított irányban csavarodik.)

A fels és alsó csavarodás fordulója olykor csak 8— 10, máskor
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meg 20-22 nim-nyi távolságban van egymástól, kivált ha a vonal

több részre szakadt. Ilyenkor gyakori dolog, hogy a megszakítót^

vonalnak egyik-másik kisebb szakasza jobbról balra halad, noha

láttam egy-két ol^an hajtást is, a hol e csavarodás egészen olyan

mint ez az utóbbi kivételes rész. Ez azonban ritka eset. A csava-

rodó vonal egyes furkálásokból áll. E furkálások körülbelül egy-

egy mm. távolságban vannak egymástól s a nösténydarázstól

erednek, a melynek tojó csöve csak úgy fel van szerelve fürészel,

hasító szerszámmal, mint akár a szalmadarázs {CepJms pyjJmaetis

L.),vagy akár a tcibbi távolabbi rokonai, a fadarazsak(5/ír.r-ek). Minden

egyes furakodás körül a hajtás fölszine felduzzad, felpúposodik

egy keveset s innen van, hogy a hajtás e része a csavarodó vonal

mentén megvastagodottnak látszik.

A köröskörül ér vonal mintegy 15—17 furkálásból áll ; de

van olyan is, a mely ennél több, vagy kevesebbl áll. Ha az egyes

furkálásokat egyenkint vizsgáljuk, kitnik, hogy ezek nemcsak nem

egyszer furkálások, hanem valóságos mesterfogásai a darázsnak.

E furkálások, hogy megtartsam ezt a nevet, nem egyszer meg-

sérülései a hajtás brének s áttörései az utána Következ szövet-

rétegnek, hogy a darázs ezen az úlon a hajtás beléhez férhessen.

Hiszen a sérülések nem is hatolnak a bélig, hanem esak abban a

rétegben maradnak meg, a mely az újonnan növeked edénynyalá-

bokig terjed. Azután az egyes furkálások nem érik a hajtás hosz-

szúsági tengelyét derékszög alatt, hogy egyenesen a bele irányában

haladjanak. A darázs igen nagy mester e tekintetben. nem bántja

a hajtás belét, hanem támadását csak az edény nyalábok, a hajtást

tápláló és növeszt edények ellen intézi akként, hogy azokat

fürészel szervével oldalról megközelíti s azután kilikasztja.

Ha a kifurkált hajtásrészbl keresztmetszetet készítünk, ez

köralakú lesz. E kör középs részét a tág bél foglalja el ; a kör

szélén látható az edénynyíilábok gyrje, melyben az egyes nyalá-

bok a hajtás fejldöttségéhez képest vagy még külön-külön állanak,

vagy már összeértek s a hajtás már szilárdulni, keményedni és

fásulni kezd ; e nyalábgyrún kívül esik azután a kéregrésze. A
darázs ezt a kéregrészt oldalról, tehát az átmetszet érintje

irányában töri át s ugyanilyen irányban haladva, kilikasztja, mint-

egy megfúrja azután az edénynyalábokat is. E fogásával elér

tehát, kogy a megsérült edénynyalábokban a nedvesség áramlása

megszakad. S minthogy a hajtása fels, tehát a sérülés fölötti része,

ennek következtében az alsó részbl sem a szükséges vizet, sem

a szükséges táplálékot nem kapja meg, hogy az els sorban a
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levelek útján elpárologtatott vizet kipótolhasa, ezen e likasztás els

következménye az lesz, hogy a hajtás legels és legfejletlenebb

levélkéi, duzzadságukat, merevségüket és szilárdságukat elvesztik,

ellankadnak és néhány perez múlva látszik rajtuk már a hervadás

nyoma is. Az öregebb levelek annál hosszabb ideig maradnak meg
teljes üdeségükben, mennél közelebb esnek a sérülés helyéhez és

mennél öregebbek, de azért egy-két óra múlva ellankadna tc ezek is.

Miközben a darázs ezt a íurkáló munkáját folytatja, felhasz-

nálja az egyik-másik sebet arra is, hogy abba tojását helyezze el.

Egy-egy hajtáshelyen csak egy tojást találok. S ez érthet is, mert

ha figyelembe vesszzük a lárvának alább ismertetett életmódját, egy

hajtásban nem is élhet meg e.^y lárvánál több.

A hernyók táplálkozása.

Irta A. Aigner Lajos.

Ili.

A hernyónak folytonos növekvése idnkint . sajátos proces-

sust idéz el, a vedlést. Mindenek eltt feltnik a vedlés számának

változása a küfönféle fajok szerint. Míg a legtöbb hernyó 3— 6-

szof vedlik, addig bizonyos Microlepidopterák csak 1— '2-szer

vetik le brüket. Minthogy a kevés vedlés mellett fejld her-

nyók többnyire igen apró fajbeliek, legelször is arra lehetne

gondolni, hogy csekély terjedelmük az epidermis többször lehán-

tását fölölegessé teszi. Ámde itt mindjárt meg kell jegyezni, hogy

viszont más hernyók (pl. az Eiipithecia nembeliek), a melyek

csak kevéssel vagy épen nem testesebbek, épen annyiszor vedlenek

mint a legnagyobb ismert hernyók. Megfontolandó azonban, hogy

e kevés vedlés hernyók a levelek két epidermise közt élnek s

ezen életmódjuknál (ogva nyulékonyabb brrel kell bírniok, a mely

azonkívül sokkal inkább kitágítható mint oly fajoknál, melyek epi-

dermise, szabad életüknél fogva egyszersmind a pánczélt is pótolja.

S ugyan így a legtöbb vedléssel nem épen a legterjedelmesebb

hernyó- fajoknál találkozunk, hanem a sokat evknél és gyorsan

fejldknél (pl. az Arctiáknál) és az idt tekintve, fleg fiatal koruk-

ban. Oly fajoknál azonban, melyeknél a nstén}' hernyó csaknem

kétakkora lesz, mint a hímnem, ott az elbbi egygyel több ved-
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lésen esik át, mint az utóbbi, igy pl. az Ocneria dispar, Orgyia

antiqna.

A vedlés azonban színbeli változásokkal is jár, melyekre nézve

azt a theoriát állították fel, illetve alkalmazták, mely szerint a her-

nyók egyik része véd vagy ovó színezettel bír, azaz mel^'nél fogva

ellenségeire nézve kevésbbé válik szembetnvé, más részük pedig

daczoló színt visel, melylyel ellenségeit mintegy kihívja, de egyúttal

figyelmessé is teszi arra (a mi bizonyításra még nagyon rászorul),

hogy testük oly anyaggal bír, amely rrjuk (pl. a madarakra) nézve

ártalmas. Ehhez képest ennek a tannak hívei a vedlési színválto-

zást azzal magyarázzák, hogy sok esetben a fiatal hernyó véd-
színnel bír, és csak késbb ölti fel a daczolószint {Deilephila Etiphor-

biae) vagy viszont {Sattirnia pavonia). Ebben a tekintetben némely

fajnak egyedei nem viselkednek mindig egyformán ; így pl. a Dei-

lephila elpenor egyes hernyója az utolsó vedlésnél zöld színt ölt,

holott a legtöbb barna marad végig, viszont a Maniestra persica-

riae hernyójának többsége a zöld védszin mellett marad és csak

egyese válik barnává ; a Noíodonta tremida hernyói pedig rend-

szertelenül össze- v'ssza változnak és hol zöld szín védpalástjába

burkolódzanak, hol a barna szín dacz vértjét öltik magukra, vagy

mindvégig megmaradnak vagy az egyik vagy a másik mellett, s

azzal az egész tant mintegy kigúnyolni látszanak.

.A vedlés alkalmával azonban gyakian a test alakja is változik
;

pl. az Aglia tan fiatal hernyójának öt hosszú ketts tüskéje va -

melyek minden vedlésnél rövidülnek s a kifejlett hernyón teljesen

eltnnek. Az ily jelenségek a trópusokban sokkal gyakoribbak.

A vedlésben, mind szabadban mind fogságban, számos hernyó

pusztul el. Kls hátrányos befolyásként felemlítend, hogy az olykor

napokig tartó táplálkozási szünet a növekvést megakasztja. Továbbá

kénytelen a hernyó természetes állását felhagyni ; tehetetlenné válik,

nem bír se metiekülni, se védekezni, és midn régi brét leveti,

oly puha s oly érzékeny, hogy szrei, tüskéi vagy eg3'éb véd
eszközei egyelre hatástalanokká válnak.

Számos hernyó azonban vedlésközben elpusztul, a nélkül,

hogy észrevennénk valami küls okot. Ezt nagyobb selyemtenyész-

dékben sok ízben tapasztalták. Ebbl arra lehet következtetni, hogy

azon szervek :s, melyek a vedlés processusában közvetlenül részt

nem vesznek, ilyenkor rendkívül érzékenyek s az infectióra

hajlandók.

.Azoknál a hernyóknál, melyek nagyobb tüskéket s egyéb ki-

növéseket viselnek, nagy a veszel}^, hogy azokban csonkulást
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szenvednek, mivtl azoknak a régi brbl való kiszabadítása nag\-

nehézséggel jár, a mi azonban a lepkére hátrányos befolyhassál nem
szokott lenni, mivel a megcsonkított szervek az átalakulásnál amúgy
is elesnek, st még hiányzó lábak sem tesznek a lepkében kárt,

mint azt Stanropiis fagi mutatja, melynek hernyójáról téves az,

hogy egymás lábát rágná le : a hiányt a vedlés okozza.

Nem számítva a zúzódásokat, melyeknek a frissen vedlett

hernyó ki van téve, nem ritkán az által is éri baj, hogy régi brét
nem bírja kellen szétrepeszteni. Ha ugyanis a vedlfélben lev
hernyó háta valami zsíros vag}^ ragadós anyaghoz pl. virágok

mézéhez, számos növény szárának nedvéhez stb. ér, akkor a br
az illet helyen oly szívóssá lesz, hogy a hernyó képtelen azt

saját testének légbeszívás folytán történ kitágítása által szétre-

peszteni s ennek folytán elpusztul.

A hernyó nagyságával gyakran nem áll arányban a belle

kifejld báb és lepke. A Saturnidák és számos Sphingida az el-

bábozódásnál terjedelmükben tetemesen csökennek, holott mások,

mint a Vanessa s egyéb nappali lepkéknél a csökkenés igen csekély.

Nagy hernyókként, melyek aránylag kis lepkéknek adnak életet,

megemlítendk a Bonihyx, Lasiocampa, Calocampa és Asteros-

copiis nenmek kivált hímnem hernyói. .A 30 deczigrammnál is

súlyosabb selyemhernyó lepkéje a kikelés után csak 16, és a petézés

után csak G deczigrammot nyom.

Nagysága által különösen néhány ausztráliai Heterocerának

hernyója lünik ki, mint pl. a Chalepteryx collesié, mely 17 cm. és

a Zelotypiáé, mely még ennél is hosszabbra n. A lepkék közül

is a legnagyobbakat a trópusokban találták : Thysania Agrippina ki-

terjesztve 25 cm , az Atiactis Atlas pedig, melynek szárnyai azon-

ban tetemes szélességek 20 cm. Hasonló nagyságot ér el némely

Ornülioptera-ísi] nsténye s azután következnek a Cossidák, Hepi-

alidák, Sphingidák és Saturnidá'-c. Más sorozathoz jutunk, ha nem a

kifeszített szárnyak szélességét, hanem a test vastagságát és súlyát

tekintjük
; ekkor az Ornithopterák és Hepialidák egészen hátérbe

szorulnak s az els helyet a Sphingidák és Cossidák foglalják el.
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Növ^ényevó Carabidák.

Irta Lósy József.

Az apró futóbogarakról, az „Isten bogárkái" -vól azt a jó véle-

ményt tápláljuk szívünkben, hogy ragadozó életmódjuk miatt hasz-

nos állatok. Külcinös kivételt alkot a gabonafutrinka az o elütó

életmódjával. Alczájáuak a gabona szárán, bogarának a szemen

való kártevése szembetnen mutatja azt a módot, hogyan válha-

tik károssá a iiúsev futóbogár. A keményebb rágnivalóra szokott

rovar, kemény növénybe — magba — harap, a lágyabb száj-

szervvel bíró álcza, íiz emészthetlen cellulosét : a rostot meghagj^va

kiszürcsöli a puha levélhús nedvét. Az Amara-faiokat többször

látták a réti füvek \'h\:Qán pusztítani és valószín, hogy a réti füvek

magtermését öszszel alaposan megapasztják a Zabriissal rokon

Harpaliis- és Ophonns-h\]ok. A gyarló füvekre ügyet kevesen vetnek

és íg\' a megfigyelés szolgáltatta tapasztalattal feltevésemet támo-

gatni nem tudom. De hogy ennek így kell lennie, azt némely faj-

nak különös megtévedései feltételezhetvé teszik. Az 1902. év

június 21-én, Torda melll, Harasztosról azt az értesítést vettük,

hogy egy 30 holdas árpatábla egy harmadát tönkre tette egy futó-

bogar, me]\et a beküldött két példány után Harpalns complanaltis.

Dej. fajnak találtam. Az esetrl azonban, noha ]<imerítö magyará-

zatot kértem, ennek elmaradása miatt többet nem mondhatok.

Idézem Elekes xÁ r p á d gazdatiszt szavait, melyeket a „Gazda-

sági Lapok" szerkesztjéhez intézett. „Egy 30 holdas árpatáblának

egy harmadát teljesen tönkre tette, azaz kivágta (valószínleg :

kirágta) az ide mellékelt futoncz." A Harpalns complanatiis Dej.

— bárhogyan állott a dolog — gyanú alá került és valószínleg

nem ártatlanul. Webster F. M. a Kanadában él Carabidákra

vonatkozólag efféle ad:uai között a Harpalns caliginosiis-iól írja.

hogy 1899-ben és a rákövetkez évben az eper termését tette

tönkre, úgy, hogy a magot szedegette ki belle. G 1 o v e r T.,

186íí-ban megfigyelte, hogy a rét füvének magját pusztította.

Ugyancsak ez tett kárt a Faniaiiii criis galli-kbleshen, a mi utóbb

említend új adatunk meliett figyelmet érdemel. Glover T.

T r e 1 e a s e W. és C h i 1 1 e n d e n F. H. szszel, szeptember

hóban az Auibrosia ai Umisiaefolia termesében láttak garázdál-

kodni. Ugyanarra a növényre a Harpalns pemisylvaniais is rákap.

A Poa pratensis éretlen magját az AmisodacLyUis sericetis pusz-

títja ott túl a tengeren.
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A Harpaíusoknál érdekes, hog}- rendesen szszel fanyalodnak

növénytáplálékra. Webster szerint csak akkor, ha állati nem
akad, eszik a növényit és szinte szabályszerint valónak tartj>i,

hogy a fiatal bogárnemzedék, a míg telelre el nem húzódik, csak

növénykoszton él. Nagy valószínség rejlik ebben. Érthet, hogy,

a míg a kis futóbogarak a rét g^'arló füvében keresik az enni-

valót, tudomást nem veszünk róluk, csak ha mód fölött felszapo-

rodva kultúrnövényt támadnak meg, csodálkozunk, hogyan változ-

tathatták meg azok a húsev állatok egyszerre életmódjukat. Az
az eset, a melyet külön kívánok kiemelni, az amerikaiaknak pen-

dante-ja. Az l90l. év szeptemberének közepén Pestinegyébl,

Szántó pusztáról (Nemes-Nádudvar) Horovirz Lipót nagy-

bérl több mint 20 Ophonus (Plains) calceatns Dft. futóbogarat

küldött, azzal az értesítéssel, hogy a bogár a lenben és kölesben

nagy pusztítást vitt véghez. A len érett tokjait felül kinyitogatta a

bogár s belle a magot kiszedegette. Levelében azt is írja, hogy az

érett tokokat lerágták, s a földrl összeszedve 2— 3 cm. mély

likaikba hurczolták. A jelzett idben a távol es, széles víz által

elválasztott kölesben tntek fel. Hogy a köles magjához könnyen

hozzáférjenek, a közepin elrágták a szárát és a lehullott bugábó

kipergetett magot ették.

Ez az eset a bogaraknak új életviszony okhoz való gyors

alkalmazkodását ismét eg}' adattal bizonyítja. A gabona futrinka

Zabrus teviehiiodes Goez. (gibbus F.) már régen megváltoztatta

életét, az ember gazdaságának megfelelen, a Karad&ban él
Oinophron labiatiim-mal egyetemben. Azok a futóbogarak, melyek

szszel jelennek meg új káros szerepükben, kényszerhelyzetben

megtévedett bogaraknak tarthatók szemben azokkal, a melyek

tavaszszal esetleg álcza korukban támadják meg a kultúrnövénye-

ket, a mikor állati táplálék is napról-napra több lesz, meit ezektl

az új cilkalmazkodásra való törekvést elirtatni nem lehet. Ameriká-

ban a Harpaliis herbiiiagits a füvelc tavaszi zsengéjét fogyasztja.

Kivételes kárt okozott ugyanott 1885-ben az Agonorns pallipes a

fiatal gabonában és 1886-ban Lintner J. A. közlése szerint a

BembiditifH qnadiimaciiJaiiiíii az eper levelében. Ezeknek a meg-

figyeléseknek szemeltt tartása azért istanulságcs, mert megsejtjük,

hogy a rohamosan mesterkéltté változó életviszonyokkal szemben

a rovarok alkalmazkodásának külöi.bözképen nyilvánult esetei után

mit várhatunk.
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Adatok Szilagyme^ye Hymenoptera-

faunájához.

Irta Dr. Zilahi Kiss Endre.

11.

Cauipouottis herculanus L. Zilah, Tasnád ; ligniperdus Latr.

Hadad ; marginatus Latr. Peér ; vagus L. Peér, Zilah, T. Szántó,

Hadad.
Mnlilla calva V'ilh Tasnád ; erythrocephala Latr. P. Szarvad

;

rutipes Fabr Peer, Hadad.
Myruw^a melanocephala Fabr. Nagy falu.

Pristocera depressa Fabr. Tasnád.

Scolia ílavifrons v. haemorrhoidalis Fabr. Hadad
tata Fabr. Peér, Tasnád ; hirta Schrk. Tasnád, Hadad.

Elis quinquecincta Fabr. Peér.

Tiphi.i niinuta Vended. Zilah ; semipolita Tourn. Tasnád,

Peér, Zilah, Hadad.
Sapyga clavicornis L. Nagy falu,

Peér
;
quinquepunctata Fabr. Peér, Pele.

Ceropoles maculatus Fabr. Peér.

Ponipilns cellularis Dhlb. Peér ;

Magretti Kohl. Peér ; nanus Schck. Peér

cus L. Peér, Tasnád, Hadad.
Pseiidagenia albifrons Dalm. Peér; carbonaria Scop.

Hadad.
Trypoxylon figulus L. Tasnád, Peér.

Tachytes obsoletus Rossi. Pele, Szarvad.

Astata boops Schrk. Peér.

Psen atratus Panz. Tasnád, Hadad ; fuscipennis Dhlb. Tasnád.

Peuipkredon lugubris Latr. Tasnád ; unicolor Fabr. Tasnád.

Passaloecus gracilis Dhlb. Tasnád ; turionuni Dhlb. Tasnád.

quadripunc-

Zilah ; decemguttata Jur.

cinctellus Vanderl. Peér
;

rufipes L Peér ; viati-

reer.

Peér, Hadad.

Hadad ; sabulosa L. Nagyfalu,

Peér, Tasnád.

emarginata Panz. Hadad ; are-

quinquefasciata Rossi, Hadad
;

Sceliphron destillatoriuni 111.

Animopkila campestris Latr.

Hadad; Heydenii Dhlb. Nagyfalu.

Philanthiis triangulum Fabr.

Ctrccris rybiensis L. Peér
;

naria L. Tasnád, Peér, Zovány
;

labiata Fabr. Tasnád.
Mellinns arvensis L. Hadad.

Crabro Panzeri Vanderl. Tasnád, Hadad ; albilabris Fabr

Tasnád; elongatulus- Vanderl. Tasnád: cribrarius L. Peér; scutel-

latus Scheven. Tasnád ; dives Lep. Tasnád, Peér ;
vagus L. Tas

nád, Peér ; chrysostomus Lep. Tasnád ;
clypeatus L. Tasnád

Peér ; subterraneus Fabr. Tasnád, Hadad.

Eiunenes coarctata Lin. Peér
;
porniformis Fabr. Peér.
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Odynevíis Chevrierianus Sauss. Peér ; Dantici Rossi, Peér

;

debili'atus Sauss. Peér; melanocephalus Gmel. Hadad; niinutus

i'abr. Peér; nugdunensis Sauss. Peér; parietuni L. Na<^\ falu, Peér,

Hadad ; Rossi Lep. Peér ; sinuatus F. Peer
;
viduiis H. S. Peér.

Foiiste^ gallica L. Peér, Zilah, Hadad.

Vespa crabro L. Hadad, Peér; germanica F. Nagyfalu,

Hadad; silvestris Scop. Peér; vulgáris L. Peér, Hidad.

Bonibiis iiorlorum v. argillaceus Scop. Tasnád, Peér, Zilah
;

silvarum L. Tasnád, Peér, Zilah, Hadad ; agrorum Fabr. Nagyfalu,

Tasnád, Peér, Hadad; cognatus Steph. Peér; variábilis Schniied.

Tasnád, Zilah ; v. tristis Seidl Nag\Talu ; lapid.irius L. Nagyfalu,

Tasnád, Peér, Zilah ; confusus Schck. Hadad ; v. paradoxus Dalla-

Torre, H idad ; terrestris v. lucoruni L. Hadad.

PoJiiliriiis 4-fasciatus \'ill. Hadad
;

gairiilus Kossi. Peér

;

albigena Lep. Peér
;
pubescens Lep. Peér, .Sz. Somlyó ;

vulpinus

Panz. Peér ; crinipes Sm. Hadad : retusus L. Hadad ;
acervorum

L. Hadad; fu catLis Panz. Peér, Hadad.

EuCcva tricincta Erichs. Peér
;

graja Evers. Tasnád ;
polli-

nosa Lep. Peér: lyncea Mocs. Peér; ruficoniis Fabr. Peér, Hadad
;

v. Birói Mocs. Peér, Hadad ; salícariae Lep. Tasnád, Pele, bzarvad
;

scabiosae Mocs. Peér, Hadad ; longicornis L. Hndad ; difficilis

Perez. Hadad , clypeata Erichs. Tasnád ; hispana v. tomeníosa

üoms. Tasnád.

Xylocopa viohicea Poda. Hadad.

Ccratina cyanea K. Peér; cailósa Fabr. T.tsnád.

Macropis labiata Panz. Hfdad.

Systropha planidens Gir. Tasnád.

Melitia leporina Panz. Ta.Miád, Nagyfalu, Zilah, Peér, Hadad.

Dasypoda plumipes Panz. Tasnád, Nagyfalu, Pele, Szarvad.

Camplopeiiin froniale Fabr. Hadad.
Rhophides -spinusus Spin. Tasnád, Peér, Zilah, Hadad;

canus Ev. Hadad.
Nomia diversipes Latr. Peér.

Colletes cunicularius L. Tasnád.

Anthrena morio Brulle. Zilah, Pele ; carbonaria L. Peér

;

albicans Mull. Peér, Hadad ; variáns K. Hadad
;
parvula K. Tas-

ufid, Hadad ; niinutula K. Tasnád ; aeneiventiis Mor. Peér, Hadad
;

sericata hnh. Peér : marginata Fabr. Peér, Hadad ; cxtriala K. Tas-

nád, Peér ; flavipes Panz. Tasnád. Peér, Pele, Szarvad, Hadad

;

labiális K. Hadad; nitidiuscula Schck. Tasnád; prop:nqua Schck.

Tasnád, Hadad; dorsata K. Zilah, Peér; convexiuscula l\ Hadad:
lucens Imh. Hadad.

Halictus aeratus K. Hadad ; abdominalis K. Hadad ; cylin-

dricus F. Peér, Zilah, Hadad ; carinaeventris Mor. Tasnád ; cepha-

llicus Mor. Peér ; costulatus Kriechb. Hadad ; fasciatellus Schck.

Hadad ; interruptus Panz. Hadad, Tasnád ; longulus Sm. Tasnád,
Hadad ; maculatus Sm. Tasnád, Hadad ; major Nyl. Hadad ; mor-
billosus Kriechb. Tasnád, Peér, Hadad ; mucoreus Eversm. Zilah

;

obscuratus Aíur. Hadad; pateliatus Mor. Peér; pauxillus Schck.
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Hadad; 4-cinctus Fabr. Tasnád ; scabiosae Rossi. Hadad, Tasnád,

Peér, Zilah ; sexcinctus Fabr. Nagyfáin, Peér ; sexnotatus K.

Hadad ; tetrasonius Klug. Hadad ; tuinuloruin Linn. Zilah ; vires-

cens Lep. Peér. Hadad.
Eriades truncoruin L. Tasnád, Peér ; cronulatus Nyl- I^eér,

Hadad ; florisomnis L Hadad ; nigricornis Nyl. Tasnád, Hadad.

Osmia ruta L. Hadad, Tasnád ;
coerulescens L. Tasnád,

Peér, Pele ; melanogastra Spin. Tasnád, Peér ; fulviventris Panz.

Nagyfalu, Tasnád, Peér; Solskyi Mor. Peér; Panzeri Mor. Peé •

;

adunca Panz. Nagyfalu, Peér, Hadad ; aurulenta Panz. Hadad

;

bidentata Mor, Peér.

Líthnrgiis fuscipennis Lep. Peér ; chrysurus Fourc. Peér.

Msgachile lagopoda L. Peér; maritima K. Peér; ericetorum L.

Tasnád, Peér; melanopyga Costa. Tasnád; centuncularis Linn.

Tasnád, Pele, Peér ; argentata Fabr. Peér ; apicalis Spin. Tasnád,

Peér, P. .Szarvad
;
pacifica Panz. Peér.

Anthidiiitn manicatum Linn. Peér; ílorentinum Fabr. Peér:

lituratum Panz. Zilah

Prosopis communis Nyl. Tasnád ; confusa Nyl. Tasnád,

Zilah ; variegata Fabr. Tasnád, Zilah ;
meridionalis Först. Hadad.

Sphccodes reticu'atus Thonis. Hadad.
Psitliynis Barbutellus K. Peér, Hadad; vestalis Fourcr.

Peér, Hadad.
McIlcIu luctuosa Scop. Hadad.
Nomada lineola Panz. Peér ; fucata Panz. Tasnád, Nagyfalu,

Zilah, Hadad
;
jacobea Panz Hadad ; sexfasciata Panz. Hadad

;

trispinosa Schmied. Peér ; distingueuvta Mor. Peér, Hadad.

Coelioxys acuminata Nyl. Tasnád; rufesccns Lep. Nagyfalu,

Tasnád, Peér, Hadad ; aurolimbata Först. Peér.

Stelis aterrima Panz. Peér
;
phaeoptera K. Peér.

VIai^\'arorszá|p^ Cerambvcidái.

Irta Csiki Ern.

X.

40. nem : Icosiutri T...11C.

(Cluvia Stal.)

Barnás-sárga, hasonló szín szrözettél srn (nemezsze-

ren) fedett (t(3alak.) Az eltör másfélszer oly hosszú,

m;nt széles, hosszában három kissé kiemelked sötétebb,

nem szrös léczczel. Némelykor az állat szürkés-barna, a

szárnyfedkön a vállsáv és a varrat sötétebb {ab. atticmn
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Ganglb.) Hossza 9—16 mm. — Dél-Európában és Afrika

északi részében, faunaterületünkben csak eltérése for-

dul el Dalmácziában.

1 tomentosum Luc. ab. atticum Ganglb.

41. nem: SS < romátiixin Herv.

Barnás-sárga, rövid testhez simuló szrözettél gyéren

fedett. Srn és finoman pontozott, a szárnyfedk töve

szétszórtan szemecskézett. A szárnyfedkön két kissé ki-

emelked borda vonul végig, némelykor egy harmadik a

válltól kiindulva oldalt lép fel. Hossza 16—25 mm. —
Dél-Európában és Afrika északi részében, Magyarországon

csak Pécsnél fordul el. {platifemiir C'.hevr. fulvinn Vili.,

strepens F.) 1. unicolor Oliv.

42. nem : Jblesperophsines IVIuls.

1. Barna, srn szürke szrökkel fedett. Az eltör sin
ránczclva pontozott, töve eltt rövid és kiemelked sima

éllel, azonkívül oldalt is néhány kiemelkedéssel. A szárny-

fedkön a szürke szrözet apró foltokat alkotva srbb.

Hossza 15—23 mm. — Déleurópai faj, mely nálunk ritka;

termhelyei: 11. Nagy-V^azsony, X. \iosz\-\\a.Hnebíilosns OWv.,

holoseiiceus Rossi) l. cinereus Villers.

— Sárgás-vörös, sárgás-szürke szrökkel fedett, az eltör kö-

zepe, a szárnyfedk a varrat mentén és egy hátrafelé

elmosódott harántcsík a középen túl barnás-vörös, ez eltt

és a varrat mellett szürkés- fehér hosszabb szrökkel srn
fedett. Hossza 15—20 mm. — Elfordul Franczia-, Német

és Olaszf-rszágban, nálunk elég ritka: 1. Budapest, Deb-

• reczen, 11. Pécs, VII. Diakovár, X. Bosznia, (iiiixtiis Pabr.,

sexmaculattis Comp.) 2. pallídus Oliv

48. nem : Haphanus Herv.

1. Szurok-fekete vagy barna, fényl, szürkés-barna rövid sz-

rözettél srn fedett. Feje és eltora srn, a szárnyfedk

gyérebben pontozattak, az eltör hosszanti középvonala

sima, a s z á r n y f e d k ö n k é t v a g y h á r om k is s é

kiemelked borda van. A hímek karcsúbbak mint

a nstények, a hímek szárnyfedinek oldalszéle párhuza-

mos, a nstény ek-j hátrafelé szélesed. Hossza 13 — 18
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mm. - Az Alpesek- és Kárpátokban fordul el; term-

helyei ; I. Budapest (budai hegyek), Hagymádfalva, Réz-

bánya ; II. Kszeg ; V. Brassó, Kerczi hegység, Veres-

torony, Kisdisznód ; VI. Herkulesfürdö, Ferenczfalva,

Oravicza ; X. Bosznia, (spinosiLs Fabr., sudeiicns Richt.)

1. piceus Laich.

Szurok-barna, finoman szrö'^, a lábak barnás-vörösek, az

eltör harántul gömböly, kétoldalt hegyes tüskével, a

szárnyfedk simák, hosszanti bordák n é 1-

k ü 1. A középs és hátsó czombok bunkósan megvasta-

godottak és tompa foggal fegy vérzettek. Hossza 15 mm.
^ Elfordul Dalmácziában (Melinje) és Herczegovinában.

2. Ganglbaueri Brancs.

44. nem: Oi^iocephaUis IVIuls.

Barna finom szrözettél srn fedett. A fej és az eltör

srn pontozott, az eltör hosszanti középvonala sima,

kétoldalt mellette íves bemélyedéssel. A szárnyfedk szét-

szórtan pontozottak és igen finoman szemecskézettek, két

vagy három kissé kiemelked bordával, varratszögletük

hegyes. 12—27 mm. — Elfordul Európában, a Kauká-

zusban és Szibériában ; hazánkban eléggé elterjedt, de rit-

kább faj. {coriacens Motsch., liiguhris Gmel., pachyuierus

Muls., tristis ¥.) 1. rusticus Linn.

45. nem: Asenium E»-clis<jh«

Fekete, homályos, vagy az igen finom és sr szrözetil

kissé selymesen fényl. Feje és eltora igen finoman és

srn ránczolva- pontozott. .Az eltör a középvonal men-

tén és kétoldalt néhány bemélyedéssel. A szárnyfedk fino-

man pontozottak, két vagy négy hosszanti bordával,

melyek néha erteljesebb haránt redk által összeköttetnek.

Hossza 10— 18 mm. — Elfordul : Európában, a Kauká-

zusban és Szibériában ; a hegyvidék lakója, hazánkban

eléggé elterjedt faj. {biipresíoides Sav.) 1. striatum Linn.

Változata: Némelykor a szárnyfedk sárgás- vagy

vöiöses-barnák. — A löizsfaj társaságában. Termhelyei

:

111. Selmecz, Tátraszéplak. {dichioiun Gmel ) ab. agresti Fabr.
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46. nem : Tetropium KÍT*t>y.

(Crioiuorphus Muls., Isarihron Redt.)

1. Az eltör fényl'^, korongján finoman és szétszórtan pon-

tozott, oldalt szemecskézett. Fekete, a csápok (legalább

részben), a lábak és az eltör küls szögletei vöröses-

sárgák, a szárnyfedk sárgás-barnák. A szárnyfedkön

két kissé kiemelked hosszanti bordával. Hossza 10—17
mm. — Elfordul az egész paláarktikus regióban. A Kár-

pátok egész terüleién található, {iuipicssuni Payk., tiiruiU-

Panz.) 1. castaneum Linn

Változatai:
a. Olyan mint a törzsalak, csak a lábak feketések. El-

fordul a törzsfajjal együtt ; termhelyei : Hl. Liptó

(Szmrekovicza hegy), V. Szebenhegység, Czód.

ab. lurídum Linn.

h. A szárnyfedk feketék vagy szurok-feketék, a lábak

vörösek. — Nem ritka. ab. fulcraíum Fabr.

c. Az egész állat egészen fekete (a szárnyfedk és lábak

is). — Nem ritka. ab. aulicum Fabr.

— Az eltör homályos, korongján srn ránczolva-pontozotr.

kétoldalt szemecskézett. Fekete, csápja és lábai barnás-

sárgák, az eltör oldalai, elüls és hátsó széle sárgás-vörös,

a szárnyfedk sárgás-barnák. Hossza 8—14 mm. — El-

fordul Közép- és Észak-Európában és Szibériában, nálunk

elég ritka. Termhelyei : III. Hermánd, Koritnycza, Tátra-

füred, Tátraszéplak ; IV. Bánfa ; V. Gyula falva, Negoi,

Resinár. {castanemn Payk., aruense Panz.) 2. fuscum Fabr.

47. nem. Cvam<>pHith»^Imu!S lir.

Alocerus Muls 1862. (nec Sérv. I^^ii2.), Allvccnis Genim. emcnd. Siiiodicuiii Clicvr.]

Sárgás-vörös, sárga szrözettél srn fedett, ív/, eltör

korongjának kivételével srn pontozott. Az eltör hosz-

szanti barázdája nem mély, a hátsó szögletek élesek.

Hossza 9— 1*3 mm. — A Balkán-félsziget lakója, elfordul

azonkívül Spanyolországban és Syriában ; nálunk a Tenger-

melléken gyjtötték, közelebbi term.helyét azonban nem

ismerem, (fitlvns Muls., ferríigineiis Kr., nituins Fairni.)

1. moesiacus E. Friv.
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48. nem: A.uiísa.rtlir'on Recitl>.

Fekete, sárga szrökkel srn fedett, a szárnyfedk sárgás-

barnák. A fej és az eltör szrözete hosszú. A szárny-

fedkön két vagy három éles borda vonul végig. Hossza

7— 11 mm. — Elfordul Közép- és Dél-Európában
; term-

helyei : I. Budapest ; II. Kszeg ; 111. Beczkó ; W. Gutinhegy
;

V. Vöröstorony; VI. Orsova, Herkulesfürd. Budapest

környékén nem ritka. 1. barbipes Schrank.

A lepkék mag)ar elnevezése.

Irta A. Aigner Lajos.

I.

Mindez ideig hiányzik irodalmunkban oly m, mely a hazai

lepkéket, jó ábrák kíséretében tüzetesen tárgyalja, pedig ilyenre a

lepkék kedvelinek nagy számánál fogva szükség van, nehogy

azok továbbra is kénytelenek legyenek, lepkéik meghatározásánál

külföldi mvekhez folyamodni.

Ezt a körülményt tartotta szem eltt a kir. m. Természet-

tudományi Társulat, midn elhatározta, hogy nagyobb magyar

lepkészeti kézikönyvet bocsát ki. A munka megírásával engem

bízott meg a Társulat azzal az óhajtással, hogy lehetleg minden

lepke latin neve mellé írjam oda a magyar nevét is. Ez az óhaj-

tás bizonyára általános helyesléssel fog találkozni, a mint talál-

kozik az én régi szándékommal is. Ámde ennek megvalósítása

nagy nehézségekbe ütközik.

UgN'anis a magyar nép, mely oly kitnen tudja megkülönböz-

tetni a füveket, madarakat és halakat, nem terjesztette ki figyelmét

a lepkékre is, és csak kivételesen nevezett el egy-két feltnbb ala-

kot ; az irodalomban és tankönj^vekben használt nevek közül pedig

csak néhány iellemz nevet fogadott el. Még a nappali lepkék jel-

zésére használt pillangó szót is csak megrövidítve, pille: (vagy lipe)

alakjában vette be, s ezt azután csaknem minden lepkére alkal-

mazza : a lepkét általában lepkének nevezi ugyan, de az egyes

fajok eltte mégis csak pillék, p. o. Kardospillp, Császárpille stb.

Szóval, a nép nyelvéhez hiába fordulunk e tekintetben.
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Az irodalomban els volt F r i v a 1 d s z k 3- Imre, ki a lepke-

nevek magyarosítását megkisérelte ; de mint a B ugat- H el-

me czy-féle irány követje, legnagyobb részt oly neveket hozott

javaslatba, a melyek a magyar nyelv szellemével meg nem férlek

s ennél fogva, kevés kivétellel nem is alhatnak meg. F r i-

valdszky nyomában haladt ifj. Emich Gusztáv (A kis

lepkegyjt 1868.) és a tankönyvek szerzi Paszlavszky
József-ig, a ki Állattanában (I88O) a felsorolt, sajnos, kevés

lepkefajra elfogadható magyaros elnevezéseket használ. Erre törek-

szik Csere y Adolf (Lepkehatározó 1901 .)és Ortvay Tiva
dar (Pozsonymegye állatvilága 1902.) is, de nem mindig szeren-

csével. Számos elnevezésüket azonban (esetleg módosítva) megtar-

tandónak vélek.

Én ugyanis abból indulok ki, hogy a kezdnek és laikusnak,

— mert csak ennek lehet szüksége a magyar slnevezésre — köny-

nyen elsajátítható magyaros s a mellett lehetleg jellemz neveket

nyújtsak, tekintettel az illet lepkefaj alakjára, színére, rajzolatára,

életmódjára, hernyójára vagy tápláló növényére. Mindazonáltal

érzem és tudom, hogy az eddig összeállított elnevezések egy része

nem eléggé megfelel és talán könnyen helyesebbel pótolható. S ez

az, a miért járulok szaktársaim és a nyelvészek elé, mert egy

nagy állatcsoport fajnevének megmagyarosítása bizonyára nem-

zeti ügy is.

Midn ket felkérném, hogy a javaslott elnevezéseket kritikai

szemmel latolgassák, egyszersmind arra is kérem, hog}^ netalán

helyesbít észrevételeiket és megfelelbb elnevezéseiket, valamint a

hiányok pótlását e lapok hasábjain közzétenni szíveskedjenek.

íme az eddig megállapított nevek :

Els csoport

Rhopalocera: Bunkoscsápúak. Nappali lepkék.

I. Pap il ion i d ae: pillangó- félék. I. Papilio : pillangó.
Podalirius : kardospille, Machaon : császárpille. 2. Thais : tengeücz-
pillangók. Polyxena : farkasalma pillangó vag}- kakastaréj. 3. Par-
nassins : Hattyú pillangók. Apolló.- szemes hp., Mnemosvne :

kis hp.

II. Pieridae: fehér pille-félék. 1. Apóna: Eres pillangó.
Crataegi: galagonya pillangó. 2. Pieris : fehérpillék Brassicae :

káposzta p., Rapae : répa p., Ergane : dalmát fehér p.. Napi :

repcze p., Daplidice : rezeda p. 3. Enchloe : felemáspillék. Belia :

délszaki f., Cardamines : hazai f. 4. LepUdia : pehelypillek. Sina-
pis: mustár p. 5. Colias : narancspillék, Palaeno : kénszín np..
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Phicoüione: havasi np., Hj-ale : közönséges np., Chrysothenie

:

aranyos np., Edusa : feketesárga np., Myrmidone : v( rös v. tüzes

np. (). Gonopteryx: sarlóspülék, Rhamni : czitrompille.

III. L y c a e n i d a e ; boglárka-félék. 1 . Thecla : csücskös pillék,

Spini : kökény p., W album : fehér W, llicis : cserfa p., Acaciae

:

akácz p., Pruni : szilvafa p., Kubi : szeder p., Ouercus : tölgy p,
Betulae : nyír p. 2. Chrysopharms : tzpillék, Virgaureae : aranyos,

Thersanion : kis, Kutilus : nagy, Hippothoe : havasi, Alciphron :

ibolyás, phlaeas : közönséges, Dorilis : barna, Amphidanias : tarka

tp. 3. Lycaena: boglárka, Baeticus : farkas, Telicanus : keleti

(ázsiai), Argiades : ékes, Árgus : ezüstös, Argyrognomon : kincses,

Zephyrus : balkáni, Optilete : áfonya, Baton : kisszem : Orion:

szemes, Pheretes : tátrai, Astrarche : fekete, Eumedon : gyászos,

Don2elii : haván, Anteros : görög. Ers: alpesi, Jcarus : közönséges.

Amanda: bükköny, Hylas : mezei: Melefiger: bóka, Bellargus

-

égszÍ! , Corydon : koronilla v. ezüstkék, Admetus : barna, Da,

mon : csíkos, Jolas : magyar, Sebrus : lednek, minima : törpe"

Semiargus : felszem, Cyllarus : nagyszem, Alcon : erdei, Euphe:

mus : kíspeityes, Árion : nag\pettye?, Arcas : zanót, Argiolus benge bi

IV. Ery cinida e: eidei pille-félék. 1. Nemeobius : erde-

pillék, Lucina : közönséges e. p.

V. Libytheidae: csöröspillék. 1. Lihyihea : csöröspillék,

Celtis : keleti cs. p.

VI. N y m p h a 1 i d a e : dísz pillangók, 1. Apaínra : szivár-

vány pillangók, Iris : fekete, llia : barna sz. p. 2. Limenüis : jég-

madarak, Camilla : kék, Populi : nagy, Sibylla : kis jm. 3. Neptis :

porosz pillék, . Lucilla : nagy, Aceris : kis pp. 4. Vanessa : csipkés-

pillék, Atalanta : admirális, Cardui : bogácspille, Antiopa : gyász-

pillangó, Jo : nappali pávaszem, Urticae : kis róka, polychloros

:

nagy róka, xanthomelas : vörös róka, L. album : fehér L., C. album :

fehér C, Egea : Délszaki csp. Levana : reczéspille. 5. Militaea :

tarkapillék, Maturna : díszes, Cynthia : felemás, aurinia : aranyos,

Cinxia : mezei, Rhodopensis : balkáni, Phoebe : nagy, Didyma

:

tüzes, Trivia : változó, Athalia : közönséges, Aurelia : reczés,

Parthenie : hálós, Dictynna : koczkás, Asteria : havasi tp. 6. Argyn-
nis : ezüstpillék, Selene : közönséges, Euphrosyne : erdei, Pales :

havasi, Dia: kis, Amathusia : szegény, Hecate : barna, Jno : vak,

Daphne : ibolyás e. p., Latonia : kis gyöngyház, Aglaja : nagy

gyöngyház, Niobe : gyöngyös e. p. Adippe : gazdag, Laodice :

keleti e. p. Paphia : királypalást, Pandora : zöld e. p.

VII. Sa t y r i d a e : szemespillék, 1. MeJanargia : sakktábla,

Galatea : közönséges, Clotho (Suvvarovius) : magyar, Larissa

:

dalmát. 2. Erehia (.Vlaniola) : manók, Epiphron : kis, Melampus :

vak, Mnestra : alpesi, Pharte : havasi, Manto : ékes, C-eto : fehér-

szem, Medusa : tehénszem, Oeme : kisszem, Stygne : szalagos,

Evias : szépszem, Melas : magyar, Nerine : tiroli, Pronoe : svájczi.

Goante : ponklakó (ponk : hegycsúcs), Gorge : szikla, Aethiops

:

szerecsen, Euryale : erdei, Ligea : fehércsíkü, Lappona : lappföldi,

Tyndarus : görög m. 3. Satyrns : erdrök, Circe : fehérv, Hcr-
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mione : szürkeöv, Alcyone : kis, Briseis : tarka, Semele : barna,

Arethusa : közönséges, Statilinus : szemes, Cordula : dalmát, Dryas :

fekete e. 4. Fararge : szemespille, Egeria : erdei. Clymene : havasi,

Roxelana : délszaki, Megaera : útszéli, Maera : mezei, Hiera : fel-

vidéki, Achine : csalfa sz. p. 5. Aphantopus : szerecsenpiUék,

Hyperanthus : szerecsenpille. 6. Epinephele : ökörszem, Jurtina :

nag3', Lycaon : erdei, Tithonus : kis ö. 7. Coenonympha : széna-

pille, Oedipus : ezüstös, Hero • vörösszem, Leander : havasi, Iphis
,

közönséges, Arcania : fehér-öv, Pamphilus : kis, Tiphon : nagy szp:

VIII, Hesperidae: nagyfej pillék. 1. Heteropterus : lom:

hár, Morpheus : pettyes 1. 2. Famphila : Bagolyfejek, Palaemon ,•

koczkás, Silvius : havasi 3. Adopaea: nagyfejek. Lineola : vonalas.

Thaumas : barna, Actaeon ; Cíiikos, comma : vesszs, s^dvanus

erdei nf. 4. Charcharodiis: ablakos pillék, Lavaterae : tisztesf,

Alceae : má'yva, Althaeae : pemeíe a. p. 9. Hesperia : koczkáspillék ;

Sidae : délszaki, Carihami : közönséges, tessellum : keleti, orbifer

:

barna, Sao : rezes, Serratulae : homályos, alveus : feles, Cacaliae :

havasi, Malvae : mályva k. p. 6. Thaimos: fürge pillék, Tages

:

barnás f. p.

Különfélék.

A Melolontha hippocastani-ról. A cserebogarak kétfélék : Melo-

loniha vnlgarts és liippocastani, mely utóbbi a homokos vidékeken

nagyon gyakori. A mu!t évi január 10-én isAkM hipfocastani csá^]Sl\

sötét barnák, a lábak világosabbak, a nyakpaizs vörös, alul a végén

fekete, oldalt sárgás szín, meglehets hosszú szrrel. A baloldali

szárnyfedn a fekete szegély valamivel ersebb, mint a jobboldali

szegél\'. A csápok harmadik ízén csak felül kis foggal, alul ez hián}^-

zott. A baloldali szárnyfed háisó része ott, a hol lefelé ereszkedik,

nagyobb dudorral bír, mint a jobboldali szárnyfed. A baloldali

szárnyfed hátsó részén két bekanyarodás folytán három karély

van, a középsn a szárnyfed felsörétege hiányzik. A hátsó ballábon

csak három íze volt a lábtnek. Az utolsó eltti potrohgyr
baloldalán egy kis mélyedés mutatkozik, megfelelöleg a baloldali

szárny kimetszésének, a jobboldalon a gyr szélesebb. 1903. jan"

21 -én, tehát 11 nappal késbb, az eltör két oldali szelén fekete

foltok jelentkeztek, melyeknek azeltt nyoma sem volt. .Az eltörn

a fekete foltoktól beljebb január 22-én egy-egy nagyobb sor szr
állt, mely kezdetben kicsiny volt. Az eltör alsó tekeie része is

nagyobbodott. Január 24-én az eltör fels részén látszott már

egy fekete fúlt és 26-an a szárnyfedk bels szélén is megvolt a

fekete sáv, mely a sárnyfed szélének közepén túl terjed. Mivel

a bal hátsó lábon a két utolsó lábfejíz a karmokkal együtt hiány-
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zott, a ballábát nem használhatti, mert épen a ftánvisztó hiány-

zott. Hogy hiinet laláltain, ezen csodálkozni sem lehet, mert ren-

desen a hímek jelennek meg elször. A M. vulgáris múlt évi raj-

zásának alkalmával, mely 3 napig nagyon ers volt, kezdetben

néhány hippocastanü is találtam, még pedig hímeket. A fogott

cserebogár nem evett és január !24-éig nem vettem észre, hogy

egyáltalában gyöngült volt. .A koplalást tehát igen jól állotta, részint

azért, mert a párzas ideje még meglehets messze volt, részint

azért, mert testének részeit összehúzta, nem mozgotv, kivéve azon

esetet, ha hozzá nyúltam. A télen fogott M. hippocastani február

l-ig élt^ vagyis három hétig, tehát hosszabb igéig, mint rendesen

szokott élni. D, E.

Lepkeszeti megfigyelések. Kurlandban, a Keleti tenger partján,

észlelte Slevogt B., hogy ott nyáron a Pieris rapae mustárszín

alakja röpül és hogy ez a faj a Pieris tiapi-val vegyül. — Május

végén látta egy ízben, hogy az Enchloe Cardamines hímjei egy

virágzó nagy orgonabokrot teljesen elleptek. — Annak okát, hogy

a Vanessa Urticae némely évben ritkán lép fel, abban látja, hogy

a hernyó sokat szenved fonal-férgektl, kivált az ólok közelében

lev csalánon élk. A lepke különben igen harczias természet :

Virágzó kecske-fzn (Salix caprea) ül Vanessa Antiopát nagy

rajban rajzottak körül, egyszere oly hévvel csapkodtak körülötte az Urti-

caek, hogy a nagy pillangó, tlük menekülend, de általuk folyton

nyugtalanítva és üldözve, magasra felszállt, úgy hogy már alig volt lát-

ható, s midn újból leszállt, ismételték a támadást. — .Az Apatitra

Iris hernyójáról általában azt állítják, hogy a kecske fz alacsony

bokrain él : április közepén az apró, és júniusban a kifejldött her-

nyót mindig csak azon fának magasabb ágain találta, még pedig

többnyire teljes nvugalomban, valószín tehát, hogy csak éjjel táp-

lálkozik ; különben igen lomha állat, mely a levelek köze szokott

rejtzni. A lepke egy ízben tölgyerdben oly tömegesen lépett fel,

hogy felreppenve, szinte kéktünet felht képezett. — Az Acro-

nycta var. Candeíiseqiiát az A. aceris és A. megacephala korcsának

tartja. — Az Amphipyra tragopogonis-n-dk kellemetlen szaga van,

s ha üldözik, nem száll fel, hanem futva menekül. — Továbbá

megersíti azt, hogy a Lymantria moiiacha hernyója kölönösen

kedveli a fenyfák zuzmóit s azt tartja, hogy annak legnagyobb ellen-

ségei, az Ichneumonidákon kívül, a Calymitia trapezina és Scope-

losoma satellitiuüi-nak különben is mint kanibalok ismeretes hernyói.

A mímeiési esetek elnevezése. Minthogy az úgynevezett ,,mí-

melés" (mimicry) Darwin kiválogatódasi tanának egyik fontos
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támasztékává lett, nagyon elterjedt az a hit, hogy a „mimelés"

fogalma is Darwintól származik, viszont sokan B a t e s r e

ruházzák a „mimicry" apaságát. Mind a két felfogás téves, mert

K i r b 3' és Spence voltak az elsk, kik már 1811-ban, „Intro-

duction to Entomolügy" czím mvükben a „mimicry" fogalmát

bevezették a tudományba. k „mimicry" alatt mind amaz alkal-

mazkodásokat értették, melyek által valamely állat más állathoz,

valamely élettelen tárgyhoz hasonlóvá lesz, a mi felismerését

megnehezíti s az állatnak bizonyos oltalmat biztosít. B a t e s utóbb

a mimicry fogalmát szkebbre fogta, s csak azokra az esetekre

alkalmazta, amelyekben valamely állat más, nem rokon állathoz

színben, alakban és viselkedésben hasonló, úgy, hogy azzal össze-

tévesztik, ami neki hasznára válik. Ezt szokták a szorosabb érte-

lembe vett mimicrynek nevezni, míg mások a fogalom határát

szertelenül kittágították s a legcsekélyebb hasonlatosságban is

mimicryt láttak. Ennél fogva szükségesé vált a fogalom szabatos

meghatározása. Erre nézve javaslatot tett S t r e c k e r (1895), majd

D i s t a n t (1900) és Sajó Károly (1901) ki azonban nézetét

módosította (1902). Strecker különbséget tesz abban, vájjon az

állat más állathoz, vagy élettelen tárgyhoz hasonlít-e, s az elbbit

activ, az utóbbit passiv mimicrynek nevezi, holott Dist ant e

kifeiezéseket épen ellenkezen alkalmazza. Sajó 1900-ban activ

mimicrynek nevezi a más állat rovására folytalott életet, passiv

mimicrynek pedig az üldöztetést; 1902-ben azonban elveti a „passiv"

szót és helyébe teszi az inactiv kifejezést, egyszersmind két részre

osztva a mimicryt, t. i. feltétlen (absolut) és feltételesre (facultativ).

Ezekbl állált a következ synonymia :

/. Absolut (feltétlen) mimicry (Sajó 1902.) az a mimicry,

melyet az állat feltétlenül, vagyis minden körülmények közt is bárhol

mind teljes mozgásban, mind tökéletes nyugalomban elnyére fel-

használhat. Acliv mimicry (Strecker 1895.) Azok a berendezések,

melyeknél fogva állatot felismernek állatnak, de mint olyant félre-

ismerik. Passiv mimicry (Distant 1900.) Egyik állatnak a másikhoz

való hQ.so\úd\.ossk2,a.. Activ mimicry (Sajó 1900.) Más állat rovására

folytatott élet. Var. agressiv mimicry (Poulton). Más állatok üldö-

zése a hasonlatosság rovásara.

11. Facultativ vagy feltételes (coíiditionális) mimicry (Sajó

1902.), az a mimicry, mely azon feltétel alatt megóv, ha az állat

hozzá hasonló tárgyon meghúzódik. Passiv mimicry (Strecker 1895.);

óvszerek, melyek az állatot nem annak, hanem valami egyébnek

tüntetik fel, Activ mimicry {Dlsi&xw. 1900.) ; az állatnak oly tárgyhoz

való hasonlatossága, a mely nem állat. Passiv mimicry (Sajó

1902.), az üldözés ellen való megóvás. Inactiv mimicry (Sajó 1902.)
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S. 67. J Jabionowski : Ein eigenthümiicher Feind des Birn-

baumes. 1. in seinein. Werkclien über die Insecten-Schádlinge der

Obstbáume und des Weinstockes hat der Verfasser dem Rhyncki-

tes coertilens eine Schádigung des Birnbaumes zugeschrieben,

welche — wie spátere Untersuchungen ervviesen habén — nicht

von diesem herrühren, sondern von einer Blattwespe : Jaiiiis coni-

pressns. Diese Wespe íliegt Anfang Mai und legt ihre Eier in die

jungen Herztriebe des Birnbaumes. Schon Ende Mai zeigt sich ihre

Schádigung: die jungen Triebe sind wellc und hangén in einer

Lángé von 3—5 c;ii. nach untén, die noch unentvvickelten Blátter

sind verdorrt, schvvarz. Diese Triebe sind in 6— 7 cm. Entfernung

von der Spitze sichtlichverdickt und in einer Schraubenlinie ringsuin

angestochen (Siehe Abbildung). Die Schraubenlinie besteht aus

zahlreichen Bohrlöchern, in welche die Eier untergebracht vverden

u. z. an jedem Triebe nur eines, vveil eben an einer solchen Stelle

nicht mehr als eine Larve ihr Forikommen tindet.

S. 72. L. V. Aigner-Abafí : Die Ernáhrung der Raupen. III.

Die Háutungen der Raupen, Farbenánderung up.d Grösse derselben etc.

S. 75. J. Lósy : Pflanzenfressende Carabiden Verfasser be-

richtet über den Schaden, vvelchen Harpaltis complanaius bei

Torda in Siebenbürgen verursacht hat, indem derselbe ein Gersten-

feld von 30 Morgen zum dritten Theil vernichtet, d. i. die Korner

ausgenagt hat ; sowie über Ophonns {Piatus) calceatns, welcher ini

Komitatc Pest im Flachs und in der Hirse grosse VervvQstungen

angerichtet hat, indem er die Samenhülsen des Plachses entweder

öffnete und die Samen verzehrte, oder die Hülsen ablöste und dann

in seine Brutlöcher schleppte
; um zu den Hirsenkörnern zu gelan-

gen, nagte der Káfer den Stengel in de.- Mitte ab, um sodann
die ausgefallenen Korner zu verzehren. Ahnliche Schádigungen
sind auch in N. Amerika verursacht vvorden durch Harpalus cali-

£inosiís, herbivagiis und pennsylvaniciis, Amisodactybis sericcns,

Omophron labiatttm, Agonorus pallipes und Beuibidiiuii qnadiiuia-

Ciilatmn.



S. 77. A. Ziiahi-Kíss: Beitrag zur Hymenopterenfauna des

Komiiates Szilágy II.

S. 79. E. Csiki : Die Cerambyciden Ungarns. Fortsetzung der

Bestimmungstabelle der ungarischen Ceramb3'ciden, u. z. die

Gattungen Icosütm, Stromatinm, Hesperophanes, Saphanns, Crio-

cephalus, Asemtim, Tetropiiim, Cyamophthalmus \má Anisarthron.

S. 83. L. V. Aígner-Abafí: Die ungariche Benennungder Schmetter-

linge. Die Ungarische Naturwissenschaftliche Geselischaft hat den

Verfasser beauftragt, ein mit Abbildungen zu versehendes grösseres

Schmetterlingsbuch zusammen zustellen und so vveit möglich, den

ungarischen Namen jeder Art beizufügen. Das ist mit grossen

Schwierigkeiten verbunden, denn die Volkssprache bietet sehr wenig

Namen, die in der Literatur, bezw. in Lehrbüchern gebrauchten Be-

zeichnungen aber sind zumeist dem Geiste der ungarischen Sprache

zuwider. Verfasser schlágt nun zum Theil neue Namen vor, legt

aber seine Vorschláge den Fachgenossen und Philologen vor mit

der Bitté um Mittheilung ihrer eventuellen Bemerkungen.

Kleinere Mittheilungen.

S. 86. E. D, : Über Melolontha hippocastani; Entvvickelung

und Ausfárbung des im Winter (10. Január) gefundenen Káfers,

dessen Lebensdauer 21 Tagé wáhrte.

S. 87. Lepidopterologische Beobachtungen über Vanessa,

Apatura etc.

S. 37. Bezeichnung der Mimicryfalle nach Strecker, Distant

und Sajó.



Entomologiai mvek.
Altalánüs. A Magyar Birodalom Állatvilága. (Fauna Regni Hungat

ride). III. kötet, Arthropoda. Kiadja a k. m. Természettudományi Társula-
Ára 3.0 kor., társulati tagoknak 20 kor. — Kárpáti E. ÁUatmu/eum, utasítás álla-
tok kitömesére s eltartására, és csontvázak készítésére, ábrákkal 1 kor
40 fill. — Bein K. A kií rovargyüjtö. Utasítás a kiválóbb rovarok megisme-
résére és gyjtésére 2 kor. — Szekeres F. Ö. A rovargyüjtö 1 kor. 60 fill.

Lejtényi S. Rovargyüjtö. Segédkönyv a középiskolai ifjúság számára, kötve
l kor. — Kriesch J. A rovarok világa. 16 ábrával 80 fill. — Kirándulók
zsebkönyve. 70 rajzzal, kötve 3 kor. 50 lilI. — Dr. Lendl A. Rövid útmutatás
a természetrajz- gyjtemények konzerválásához 80 fill. — Dr Daday

J. Rovar-
tani mszótár 1 kor. 60 fill. — Hoffer, Praxis der Insektenkunde. 3 kor.
Kolbe, Einführung in die Kenntniss der Insekten 17 kor.

Hymenoptepa. Mocsáry S. A magyar fauna lemdarazsai 2 kor. 40 fii!.

A magyar fauna másnejü darazsai 2 táblával 1 kor. üO fill Adatok Mao-yaror-
szág fürkész darazsainak ismeretéhez I. 1 kor. 20 fill. Földünk íémdarazsainak
magánrajza 40 kor.

Lepidoptepa. Bein K. A kis lepkegyjtö. A lepkék ismertetése és
gyjtése 2 kor. — A. Aigner L. A lepkészet története Magyarorszác^on
:-i kor. — Aigner-Pável-Uliryk, Magyarország lepkéinek jegyzéke 5 kor!' —
Beige, Schmetterlingsbudi 8. Aufl. "1300 Abb. auf 50 farb. Tafeln 25 kor.
20 fill. — Hnfmann, Die Gross- Schmetterlinge Europas 2. Aufl. 2C00 Abb.
auf 71 farb. Tafeln oO kor. Die Raupen der Gross-Schmetterlino-e Euronas
IDOO Abb. auf 50 Tafeln 30 kor.

Diptera. Töuiösváry O. Egy t;nncgesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna
mellékeirl 3 tábi. 60 fill. — Kertész K. Catalogus Tabanidauim orbis terra-

rum universi 6 kor.

Coleoptera. Török P. Bogár-határozó 2 kor. 80 fill. — Bein K. A kis

bogárgyüjt. A bogarak ismerterése és gyjtése 2 kor. — Calwer, KáferbucV
.'.. Aufl. mit 48 color. Tafeln 21 kor. — Seidlitz, Fauna Transsylvanica 12 kor.

Hemiptera. Dr. Horvátli G., Adat.^k a hazai félröpüek ismeretéhez
40 fill. .A magyarországi PsvUidákról 4(1 fill. Az Errmocoris-fajok mao-ánraiza
2tábl. 60 fill.

- J- •

Orthoptera. Pseudoneuroptera és Neurop;era. Pungm Gy. A magvaror-
szági tücsökfclék természetrajza 6 tahi. 5 kor. — Knluiut R Magyarorszáo
-zitakötü-fcléi. Sszines tábl. 2 kor. 60 fill.

Myri poda. Dr. Daday J. A magyarországi Myriopodák magánrajza
4 táblával í- kor.

Araehnoidea. Dr. Chyzer K. és Knlczynski L. .Araneae Huno-aria
3 kötet 24 kor. — Hermán O., Magyarország pókfaunája 3 kötet csak a
2—3. kijtet kapliató 16 kor. — Dr. Lendl A. A pókok, különösen a kerekháló-
pókok természetes osztályozása 1 kor. — Karpe/es L. .Adalék Mao-yarorszá»
atkaíaunájálioz. 8 táblával 2 kor.

Crustaeea: Dr. Daday J. A M^gyarországbajn eddig talált szabadon
él evezölábri rákok magánrajza. 4 tábl. 3 kor. A magyarországi Branchipus
lajok átnézete. 1 kor. A magyarországi Diaptomus-fajok átnézete 1 kor

OfilMlog-iiísí JtCiicloinVc»liiclíii*iim.
Conscripsit

Ernestus Csiki.

\ ;\Uisaec) Nationali Hungarico editus. BuJapestini 1901.

Ara 3 korona.

E müvek szerkesztségünk útján is megrendelhetk.

Sehrridl Sándor könyvnyomdája Budapest, VI., Szerecsen-u 6.
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Loose und Centurien exotischer Insekten

(mit vielen Schaustückcn und Seltenheiten, vbrzüglich bes'timmt und erhalten, die

Schmetterlinge und Libellen in Düten) :

lüO Kafer in ca. ^0 Arten von Bolívia (Yungai de la Paz, K m) Mk. 15.

—

100 >' » í 5U » p Nord-Indien (Darjeeling Ássam.) . » 12,

—

100 » » » 50 >. » Nord-Borneo (KinRbalu) , . , .
>^ l-^.—

100 » » » 50 » » DeutschOst-AlVika (Tanga, Tangamjika-
See, Usaramo etc.) ...» 12.

—

100 » » » 50 » » Deutsch-Ost Afrika (Nguelo, Usambara) » 12.

—

í 50 Orthoptera aller Ordnungen und Gegenden » 15.—
! 100 Wanzen » » » » » 15.

—

\ 100 Homoptera » » » » » 20.—
j
100 Hymenoptera » » » » » 15.—
diese nur theilweise bestimmt !

50 Libellen verschiedener Gegenden » 10.—
50 Schmetterlinge von Bolivia mit Papilio servillei bolivianu.s, harmo-

dius, Catopsüia menippe. Catagramma aegina, Callithea leprieari,

Morpho deidamia, feinen Ancj^lmis, Diorhina etc. etc . . . . » 20.

—

50 Stück wie vorher mit dem riesigen opalfarbigen Morpho godartii » HO.

—

40 schöne Papilio mit sci viliéi, harmodius, leucaspis, ascalaphus, milon,

dasarada, paris, iswara sataspes, gigon, fuscuscastaneus, pol}'-
' phontes, nicanor, peranthus etc » 18.

—

dto mit Papilio lenaeus oder blumei » 24. —
dto mit » androcles » 28.

—

10 feine Morphiden und Brassoliden mit M. amathonte, didius deidamia,

achiltes, achillides etc. » 20.

—

dto mit Morpho godartii . . . » 80.

—

Actias isis (phánomenales Thier) Mk. 25. — , Eligma latepicta (schönste Arctiide von
Afrika) Mk. 6^^, Agrias lugens (herrlich) Mk 25.—

, Papilio ascalaphus (Riesen)

Mk. 2.—. Ornlthoptera priamus Stammform (gezogen !) j u. J 20. -, hippol3rptus

J 4.—
, J Jk- , hephaestus superb. J 2. -. J 3 — . — Portó und Packung extra.
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SzerlcesxtöségriinU útján is xxiegrrénclellietö.


