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Rovarrostálás Uj-Guineában.

Irta Biró Lajos

III.

Skorpíó-íé'ie nem igen van olyan kicsi, hogy azt rostával

kelljen gyjteni, így legfeljebb néha kerül bele valamelyik nagyon

fiatal példány. Üj-Guineában különben sincsenek óriási nagy Biithus-

félék, csak olyan nagyságú valódi skorpiók, mint a magyarországiak.

Az üjguineaiak se nem sokfélék, se nem számosak. Nagytermet

Telypkonus is ritkán íordul el, korhadt fatörzs alatt, mindössze

háromszor találtam három különböz vidéken. Annál inkább meg-

örültem egy kis állatkának, melybl az elst 1901. május 28-án

találtam s ott helyben Solifuga-nak tartottam, errl pedig tudtam,

hogy teljesen ismeretlen az ausztráliai regióból. Csalatkoztam ugyan,

mert azóta rájöttem, hogy ez a Ceylon szigetérl ismert s ott is

ritka Schizonoins crassicmidaiíis, vagy hozzá nag^'on hasonló új

faj, de még most se sajnálom a fáradságot, hogy hasonló termé-

szet helyeken, sötét sr erdben, korhadt fákat rostálgatva,

végre aug. 2-án megkerítettem második példányát is. A tropikus

vidékeket lakó Taraniulida szintén ritkán akad rostába^ m.ert

inkább fatörzseken és kéreg alatt él, honnan szedtem is.

Annál alkalmasabb, st nélkülözhetlen gyjtési mód a rostálás,

akár csak nálunk, a PseiLdoskorpióh gyjtésére. Egyéb rovarhoz

képest aránylag sok kerül el a rostából, a mi abból is kitnik,

hogy alig hiszem hogy hiányozzék egy is az 1000-bl abban a kis

üvegcsében, a melybe az 1901. július havi rostálásomból kikerült

álskorpiókat szedtem. Azt hiszem azonban, hogy a fajok száma

nem igen lesz változatos, talán egy fekete fej és fekete ollós

fajon kívül mind meg is lesz azok között, a miket gyjtésem fel-

dolgozásában Uj- Guineából eddig ismerünk. Úgy alakjával, rend-

kívüli picziségével és feltn serény futásával kiválik közülök a

Chthonius Wlassicsi, a mely épen nem is ritka ; egy külön üve-

gecskébe összeszedtem belle júliusi rostálásaim folyamán vagy

száz darabot. •

Rovartani Lapok. XII. 1905. április
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Épen Úgy, mint idehaza, feltn sok a rostált gazban az

Acarida, avval a különbséggel, hogy Uj-Guineában rendesen ott

találjuk a Tromhidium piros szín atkákat is. Egy havi rostálá-

somról vezetett naplóm szerint átlag 15 darab került ki egy rostá-

lásból, de szó sincs róla, hogy a táblázatomba felvett szám azt

mutassa, hogy nem lett volna több is, ha mind kifogni akartuk

volna. Gyjtés közben az apróbb termeteket külön szedtem.

Osztályozáskor nagyon figyelmesen kellett elbánni velk, mert sok

közte az olyan piczi atkaalak, melyeknek a nagyságát csak a

milliméter tört részeivel lehet kifejezni. Néhány napig használatba

vettem egy saját-szerkesztette bogárfuttatót, evvel fáradság nélkül

nagyobb számban kaptam meg a mikroskopikus kicsiség at-

kákat is.

Atkák után nem is kell sokszor rostálni se, a nélkül is szed-

heti akaratlanul is mindenki, a ki a srségben megfordul, gyl az

magától is, a lábaszárára. Minden Uj-Guineában lakó európainak

réme a „Buschmukesz", mert rövid séta után ers viszketegséget

kap a bokáján, a térdén, st . . st . . . hogy is mondjam ? egyebütt

is. Minél jobban vakarja, annál jobban viszket, úgy hogy sok

türelmetlen ember gonosz sebeket kapar magán ; hallottam olyan

esetrl is, hogy ilyen elmérgesedett seb miatt a lábat amputálni

kellett Az atka támadását fehérbr emberen bolhacsípéshez hasonló

udvaros kis vörös folt jelzi, közepén puszta szemmel alig látható

piczi vérpiros pont : maga az állatka, mely a felbr legfelsbb rétege

alatt húzódott meg.

A sötétbr pápuán nem látszik a brön udvaros folt, de

gyakorlott szem ott is könnyen meglátja a sötét alapon pirosló

állatkát. Az én apró rovarokhoz szokott szemem mindig és azonnal

meglátta a busmukeszt, st alig volt benszülött is, a ki nem ismerte

volna, de sajátságos, hogy európai ember, még a legtöbb orvos

is, csak akkor vette észre, ha nagyító üveggel megmutattam ; azt

is furcsának találtam, s csakis a megfigyelésben való járatlanság-

nak róhatom fel, hogy egynek se jutott eszébe akár csak kézi

nagyítóval is ránézni, míg én meg nem mutattam, pedig soknak

ott volt a zsebében a nagyító. Eszembe jut róla a fillokszera fel-

fedezésének története, pedig az még a busmukesznél is nagyobb

;

Francziaországnak egész hegyvidékét tette már tönkre, egész sereg

bizottság vizsgálta a baj okát, még a bacillusokat is gyanúba fogták,

mégis csak a rovarász Planchon látta meg, hogy rovar ül a gyöke-

reken. St hogy példáért ne menjek a szomszédba, azt a furcsa-

ságot is felemlíthetem, hogy a szárnyas fiUokszerát nálunk is egy

figyelmes parasztgazda, a peérí albíró fedezte fel elsnek. Uj-
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Guineában is sok tudós vakargatta a busmukeszt. de természetben

még se látta soha, annál kevésbbé hozott belle. Pedig van elég^

a mi abból is kitnik, hogy :i Hermita-szigeteken alig egy órai

séta után 62 darabot szedtem gyjtüvegembe lábszáraimról, csupán

hozzáférhet helyekrl.

A legtöbb európai fürdés útján akar megszabadulni a réácsi-

peszked busmukesztl, de hiába mossa, szappanozza, spongyázza,

akkor már biztos helyen ül a felbr alatt, azt onnan víz le nem
viszi. Ellenben biztosan elpusztítja akármi zsír vagy olajféle, ha

avval bekeni a lábat. Európai ember még legszívesebben hasznáha

a perui balzsamot, már talán csak azért is, mert ers szaga miatt

könnyebben hitt orvosi hatásában s nem féltette ruháját annyira a

zsirosodástól.

A ki ilyen módon el nem pusztíiotta a busmukeszt, annak a

lábain másnapra apró pattanások nttek a piros folt hel3'én, köze-

pén kis gombost fejnyi gennyedéssel, növeked fájdalmas viszketés

kíséretében. Csak a ki ezeket elkaparta, kapott sebet a helyébe,

egyébként elmúlt magában rövid idn, a jóllakott állatka ott ma-

radt és elpusztult a késbb képzd piczi sebes varban. Azokhoz

az ú. n. klimatikus kelésekhez, a mik a benszülötteken oly gya-

koriak, s a melyeknek a helyébl magam is szép gyjteményt

hoztam emlékül, ezeknek az állatkáknak semmi közük. Sokszor

kipróbáltam magamon, a busmukeszeket el nem pusztítottam, né-

hány napi kellemetlen viszketés után minden nyomuk eltnt ma-

gától, egybl se fejldött ú. n. klimatikus kelés.

Az én gyengén nagyító mikroskopommal ezeket a busmuke-

szeket mindig hatlábaknak, tehát lárváknak néztem. Ez is az

általános felfogás, a hol csak az irodalomban ezekrl van szó^

mindig atkalárvákról írnak. Azonban egy alkalommal, mikor egy

praeparált darabot megnéztem az Uj-Guineában idz hírneves bak-

teriologusnak, dr. Koch Róbertnek az ers mikroskopján, lígy

láttam, hogy 8 lába van, tehát kifejlett Acarida, csakhogy a két

els lábát néztem én is, más is, palpusoknak. Különben nemsokára

részletesebb vizsgálat alá veszem, úgy is van belle borszeszben

különtéve kell mennyiség anyagom.

Egyéb atkafélémet Canestrini paduai egyetemi tanár kezdte

feldolgozni, de igazi gyászunkra e jeles szakember kora halálával

a munka félbeszakadt s így még nagyon sok anyag vár feldolgo-

zásra. Canestrini a Természetrajzi Füzetekben megjelent három

közleményében 80 újguineai Acarida-fajról ad számot, ebbl 63 új faj

került ki gyjtésembl. Utolsó közleményében mint jellemz tanul-
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ságüt, a következ négy tételt állítja fel: 1. hogy némely újguineai

atkafaj elterjedése ol}^ nagy, hogy egyaránt feltalálható Európában,

Amerikában és a maláj szigetségben is ; 2. hogy némely újguineai

alak annyira különböz az eddig ismertektl, hogy új családokat

lehetne részükre felállítani ; 3. hogy a tle leírott új nemek nem
különböznek kevésbbé az európaiaktól, mint ezek egymástól ; 4.

hogy Uj-Guinea faunája rendkívül gazdag új alakokban, gyakran

igen feltn különlegességekben.

Myriopodák közül a rostában túlnyomók voltak a Geophilus

formák ; nagyobbára apró alakok, de azt hiszem, azért nagy részük

ivarérett. Némel) iknél csak a fej, másnál a test jó része fekete,

jeléül, hogy faj változatosság van köztük. Scolopendra-formák

aránylag ritkábbak voltak, ezek közül is a Cryptops-Si\ako\í kerül-

tek el gyakrabban, valódi Scolopendra a rostált an^^agban alig

akadt. Lithobius-íéle természetesen nem is akadhatott bele, mert

ezek még Ázsiában elérik földrajzi elterjedésük határát. Polydes-

íiius-félékbl piczike alakokhoz segít a rosta, egy részük fehér,

rózsaszín, vagy sötét ibolya, ritkán feketés-tarna ; lehet, hogy

ezek is ivarérett törpe fajok, de ezt majd csak az anyag feldol-

gozója fogja eldönteni. Külön üvegecskébe meglehets számú

gylt egy tejfehér Scolopendrella-[&]hÖl, de azért nem kell azt kö-

vetkeztetni belle, hogy gyakori, mert csak egyenként kerültek

el sötétes helyekrl, földbl és korhadt fából. Sok keresés után

tudtam ráakadni a második példány Polyxenus-ra is, melybl he-

tekkel azeltt találtam meg az elst. Pauropus-íélét a legnagyobb

figyelemmel se tudtam rostálás útján se felfedezni, pedig ugyancsak

nagyon kerestem. Úgyszintén nyomát se találtam semmiféle Glo-

meris-nek, ha csak egy még meg nem vizsgált piczi alak nem
bizonyul a Gervaisia-nem fajtájának.

Az Isopodák azonban Uj-Guineában se hiányoznak, s bár

meglehets egyöntetség van köztük, úgy 5-6 féle alak tnt fel

bellük. Nagyobb tigyelemmel csak egy alakra vadásztam, egy

gombostfejnyi piczi varcsokos hátúra, mely zavartatva zárt gömbre

húzta magát össze ; meglehetsen ritka és igen nehezen tnik

szembe.

Csigák gyjtésére Uj-Guineában nem érdemes használni a

rostát ; napokon át rostálva is alig lehetett benne találni effélét.

Van azonban mégis egy igen küiönös alakú apró csigám, . melyet

rostával tudtam csak néhány példányban megszerezni.

Látnivaló ebbl a helyszínén készült jegyzetek sierint való

rövid felsorolásból, hog^^ Uj-Guineában s talán más hasonló nsd-
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ves trópusi vidéken is, a rovarrosta nem az a változatos és gazdag

gyjtést biztosító szerszám, mint Európában. De a tüzetes zoológiai

kutatáshoz mégis nélkülözhetetlen, mert egész sereg olyan apró

rovar és más alsóbb rend állat él a rejtett helyeken itt is, olyan

körülmények közt, hogy más gyjtésmód mellett csak ritka vélet-

len juttatná a zoológus kezébe, s e nélkül aligha volna lehetséges

bármel}^ vidék faunájának tervszer és következetes tanulmányozása.

Adatok Maoryarország rovaríaunájához.

(Közlemény a Paedagogium biológiai laboratóriumából.)

Közzéteszi Dr. Vángel Jen.

Lepidoptera III.

Sphinges.

Acherontia Atropos L. I, Budapest, Dánospuszta, Hatvan,

Szintye ;
— 11. Perkáta, Keszthely ; — IIL Margitfalu, Dobsina, Li-

pótvár ;
— V. Maroskecze ;

— VI. Baja, Apatin, Bégaszentgj^örgj?'.

Spkinx ConvolvtiU L. I, Budapest, Kecskemét, Szintye ;
— II. Per-

káta, Kszeg ;
— III. Lipótvár, Dobsina, Margitfalu ;

— V. Maros-

kecze ;
— VI. Nagybecskerek, Baja, Apatin, Karánsebes ;

— VIII.

Fiume, Castel Muschio (Veglia sziget), Cirkvenicza. — Ligiistri L.

I. Budapest, Hatvan, Kecskemét, Szint3-e ;
— II. B.-Füred, Csák-

torn\'a ;
— III. Lipótvár, Margitfalu, Selmeczbánya, Dobsina, Putnok

;

— V. Maroskecze, Szováta ; — VI. Baja, Apatin.

Deilephila Galii Rótt. IIP Margitfalu ;
— VI. Baja. — Etiplwr-

biae L. I. Budapest, Dánospuszta, Csongrád, Szintye, Hatvan ;
—

II. Perkáta, Keszthely ;
— III. Lipótvár, Dobsina; — V. Maroskecze

;

— VI. Baja, Apatin, Szabadka. — livornica Esp. II. Perkáta. —
Elpenor L. I. Budapest, Hatvan, Szintye, Csongrád, Kecskemét,

Dáncspuszta ;
— II. Perkáta ;

— III. Lipótvár, Dobsina, Putnok ;
—

V. Maroskecze, Szováta ;
— VI. Baja, Apatin, Zsomboij'a ; — VIII.

Fiume. — porcelhis L. 1. Szintye ; — V. Szováta, Maroskecze ;
—

VI. Apatin ;
— VIII. Fiume. — Nerii L. II. Perkáta.

Smerinthus Tiliae L. I. Budapest, Szintye ; — II. Perkáta ;
—

III. Margitfalu, Selmeczbánj^a ; — VI. Maroskecze. — ocellata L.

I. Budapest ; II. Perkáta ;
— III. Pálfalu, Margitfalu. — Populi L. I.

Budapest, Hatvan, Kecskemét ;
— II. Perkáta ;

— III. Lipótvár, Mar-

gitfalu ;
— V, Maroskecze, Szováta ;

— VI. Baja, Apatin.
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Macroglossa siellatarmn L. I. Budapest, Kecskéméi, Dános-

puszta, Félegyháza, Szintye ; — II. Perkáta, Kszeg, Kömld ;
—

III. Lipótvár, Pálfalu, Margitfalu, Selmeczbánya, Putnok, Dobsina,

Leibicz ;
— V. Szováta, Maroskecze, Predeál, Bálványosfürd, Ko-

vászna ; — VI. Zenta, Apatin, Baja, Nagybecskerek, Zsombolya,

Karánsebes ;
— VIII. Fiume. — bombyliformis 0. lII. Helpa. —

fuciforniis L. II. Visegrád.

Sciapleron tahaniforme Rtt. III. Margitfalu

Trochilhim apifoniie Cl. í. Budapest ;
— III. Lipótvár, Mar-

gitfalu. — ah. tenebrioniforine Esp. I. Budapest.

Sesia tipidiformis Cl. I. Budapest ;
— II. Perkata.

Bembecia hylaeiformis Lasp. I. Budapest, Szintye.

Thyris fenestrella Se. II. Perkáta ;
— Vili. Castel Muschio

(Veglia sziget).

Ino ampelophaga Bayl. II. Perkáta. — statices L. I. Szintye
;

— II. Perkáta, Kömld ;
— III. Lipótvár, Pálfalu, Margitfalu ;

— V.

Maroskecze, Szováta.

Zygaena ' Pilosellae Esp. I. Budapest, Szintye ;
— II. Perkáta;

— 111. Lipótvár, Pálfalu, Margitfalu, Dobsina ; — IV. Felsbánya

;

— V. Maroskecze, Szováta ;
— Zenta, Apatin. — Brizae Esp. 1.

Szintye. — Scabiosae Schey. I. Dánospuszta, Félegyháza, Csongrád,

Szintye; — II. Perkáta; — 111. Lipótvár, Pálfalu; — V. Szováta;

— VI. Baja, Apatin, Zenta. — Achilleae Esp. III. Pálfalu. — var.

bellis Hb. III. Margitfalu; - VI. Apatin. - TrifoUi Esp. 111. Mar-

gitfalu, Pálfalu. — Lonicerae Esp. í. Hatvan, Szintye ; — 11. Perkáta
;

— III. Lipótvár, Pálfalu, Putnok, Dobsina, Margitfalu; — IV. Fels-

bánya ;
— V. Maroskecze, Szováta ; VI, Zenta, Apatin, Zsombolya.

— Filipendiilae L. I. Budapest, Szintye, Dánospuszta, Kecskemét
;

— II. Perkáta, Kszeg ;
— III. Pálfalu, Margitfalu, Putnok, Dobsina,

Lipótvár ;
~ V. Maroskecze, Szováta ; ~VI. Zenta, Baja. — Ange-

licae O. I. Szintye ;
— VI. Apatin. — Ephíaltes L. I. Szintye. -

ab. Trigonillae Esp. I. Szintye ;
— III. Pálfalu, Margitfalu, Putnok;

— Vi. Baja, Apatin. — ab. Medusa Pali. I. Budapest, Szintye. —
carniolica Se. I. Szintye ;

— ÍI. Perkáta, Kömld, Kszeg.

Syntomi'i Phegea L. I. Budapest, Hatvan, Kecskemét, Szintye
;

— II. Perkáta, Kszeg, Kömld ;

~~
III. Lipótvár, Pálfalu, Margit-

falu, Putnok, Dobsina ;
— V. Maroskecze, Szováta ;

— VI. Zenta,

Karánsebes, Zsombolya, Apatin, Baja.

Naclia anciíla L. I. Szintye ;
— II. Perkáta ;

— III. Lipótvár.

Bombyces,

Hylophüa bicolorana Fssl. í. Szintye.
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Seíina irrorella Cl. II. Perkáta, Visegrád ;
— III. Pálfalu. —

juesoDiella L. I. Szintye.

Lithosia griseola Hb. I. Szintye — hUarella L. III. Lipótvár.

Guophria qiiadra L. I. Szintye ;
— III. Lipótvár, Pálfalu, Mar-

gitfalu ;
— IV. Bártfa ;

— V. Szováta ;
— VI. Apatin.

Deiopeia fulchella L. I. Szintye.

Euchelia Jacohaeae L. I. Szent-Endre.

Nemeophila riissula L. I. Szintye; — III. Pálfalu, Lipótvár,

Margitfalu, Leibicz, Dobsina ;
— VI. Apatin. — Plantaginis L. III.

Pálfalu.

Callitnorpha dominula L. III. Pálfalu, Helpa, Margitfalu, Sel-

meczbánya. — Héra L. I. Budapest, Szintye ; - 11. Perkáta, K-
szeg ; — III. Lipótvár, xMargitfalu, Pálfalu; — IV. Kassa; — V.

Maroskecze ;
— VI. Apatin.

Pleretes nialromila L. III. Margitfalu.

Arctia Caja L. I. Budapest, Hatvan, Dánospuszta, Szintye
;

— II. Perkáta, Kszeg, Visegrád ;
— III. Lipótvár, Margitfalu, Pál-

falu, Leibicz, Dobsina, Putnok ;
— V. Maroskecze, Szováta, Ko-

vászna ;
— VI. Zsombolya, Karánsebes, Apatin, Zenta, Baja ;

—
Víll. Fiume. — villica L. I. Budapest, Szintye ;

— III. Selmecz-

bánya. — Hehe L. I. Budapest ; - III. Lipótvár ; — VI. Resicza.

— aulica L. I. Budapest; — II. Visegrád. — niaculosa Gern. II.

Kszeg.

Spilosoma fuliginosa L. I. Budapest ; — II. Perkáta ;
— III.

Lipótvár, Margitfalu ;
— VI. Resicza. — luctifera Esp. I. T.-Bálint,

Szintye ;
— II. Kszeg ;

— ÍII. Margitfalu. — mendica Cl. I. Buda-

pest ;
— II. Perkáta. — labrícipeda Esp. I. Budapest ; — III. Li-

pótvár, Margitfalu, Pálfalu. — menthastri Esp. I. Budapest, Szintye,

Kecskemét ;
— II. Perkáta ;

— Lipótvár, Margitfalu ;
— VI. Apatin.

Hepialus Humuli L. III. Pál falu ;
— V. Fogarasi havasok. —

sylvinus L. III. Pálfalu, iMargitfalu ;
— V. Fogarasi havasok, Re-

sicza. — lupulivius L. III. Margitfalu, Leibicz, Dobsina.

Cossus cossus L I. Budapest, Szintye, Hatvan, Félegyháza;

— II. Perkáta, Kömld, Kszeg ;
— III. Léva, Selmeczbánya, Dob-

sina, Putnok ;
— VI. Zenta, Apatin, Baja.

Zeuzera Pyrina L. I. Budapest, Kecskemét ; — II. Perkáta,

Kszeg; — VI. Apatin.

Endagria iilnla Bkh. II. Kszeg.

Psyche mticolor Hfn. I. Budapest. — plumifera 0. I. Budapest.

Ftintea niiidella Hofm. I. Budapest.
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Penthophora morio L I. Budapest, — II. Visegrád, Perkáta
;

— V. Háromszék.

Orgyia gonostigma F. Ili. Margitfalu. — antiqiia L. I. Szintye ;

— III. Pálfalu, Lipótvár.

Dasychira pudibimda L. I. Szintye ;
— III. Margitfalu.

Leucoma salicis L. I. Budapest, Kecskemét, Dánospuszta,

Szintye ;
— II. Perkáta, Kszeg

;
— III. Lipótvár, Margitfalu, Dob-

sina, Putnok ;
— V. Maroskecze, Szováta ;

— VI. Apatin, Zenta,

Baja.

Porthesia chrysorrhoea L. I. .Szintye ;
— II. Perkáta ;

— III.

Pálfatu; Lipótvár, Leibicz, Margitfalu ;
— V. Maroskecze ; — VI.

Apatin, Zenta. — similis FssL I. Szintye.

Psihira ntonacha L. I. Szintye.

Ocnevia dispar L. I. Budapest, Szintye, Dánospuszta ;
— II.

Perkáta ;
— III. Lipótvár, Dobsina ;

— VI Zsombolya, Apatin.

Bomhyx crataegi L. III. Margitfalu. — neustria L. I. Szintye

;

— II. Perkáta ;
— III. Lipótvár, Pálfalu, Margitfalu ; — V. Maros-

kecze. — laíiestvis L. III. Dobsina; — V. Maroskesze. — TrifoUi

Esp, II. Kszeg ;
— III. Margitfalu. — Ouercus L. lí. Nag3^kanizsa.

— Rubi L. I. Budapest; - III. Margitfalu.

Crateronyx Taraxaci Esp. llí. Aiargitfalu.

Lasiocampa Pruni L. VI. Apatin. — quercifolia L. I. Buda-

pest, Szintye ;
— II. B. Boglár, Perkáta ; — V. Háromszék ;

— VI.

Apatin.

Etidromis vcrsicolora L. III. Margitfalu.

Saturnia Pyri Schiff. I. Budapest, Szintye ; — II. Perkáta,

Kszeg ;
— III. Lipótvár, Dobsina, Putnok ;

— V. Maroskecze ;
—

VI. Apatin, Zenta. — Spini Schiff. I. Szent-Endre. — pavonia L.

III. Lipótvár, Dobsina.

Aglia tau L. II. Visegrád ; III. Margitfalu,

Cüix glaucata Se. V. Maroskecze.

Harpyia hífida Hb. 1, Budapest ; — III. Margitfalu. — vinula

L. L Budapest.

Uropus Ulmi Schiff. I. Budapest ;
— II. Visegrád.

Lophopteryx camelina L, I. Szintye.

Pterestoma palpina L. I. Budapest; — III. Margitfalu.

Cnethocampa processionea L. V. Maroskecze.

Phalera hucefkala L. I. Budapest ;
— III. Pálfalu.

Pygaera curtula L. II. Perkáta; — líl. Lipóívár. — pigra

Hfn. I. Budapest, Szintye ;
— III. Dobs'na ;

- V. Maroskecze,



Magyarország pillangói.

Irta A. Aigner Lajos.

IV.

2. Papilio Alexanor EspJ)

Esper, Die Schmetterlinge in Abbildungen. Suppl. tab. llO.

Fig. 1. (1805). — Polidamas P r u n n e r, Lepidoptera Pede-

montana 69. (1798)

A szárnyak alapszíne kénsárga. A fels szárnyon a fekete t
és szegély közt 2 hosszú s ezek közt 2 rövid fekete harántsáv

fut le ; a hosszabbak eoyike, a szegély eltt, széles és kékkel be-

hintett, úgy hogy oszlottnak látszik, a bels szegélyig húzódik,

szintúgy mint a t fell lev, mely az alsó szárnyon folytatódván,

a középsejtet átszeli s a fekete bels szegélylyel egyesülj de a szem-

foltot el nem éri. A szemfolt kicsiny barnásvörös, kél' és fekete

határolja. A fogazott alsó szárny meglehets hosszú farkszer

nyujtványban végzdik, széle fekete. Mög'itte a fels szárny küls

sávjának folytatásaként széles, közepén kékkel behintett fekete sáv

húzódik a szemig, A középsejtet ers fekete folt zárja le A csáp

bunkója fekete, hegye sárga. A test fölül fekete. Nag\'sága 60— 70

mm. A magyar korona területén csupán Dalmácziában fordul el

májustól júliusig. Az idevaló példányok megközelítik a görögor-

szágiakat, melyek a francziaországiaknál nagyobbak, sayjaik is szé-

lesebbek.

Hernyója fehéres zöld, minden gyrt fekete és sárga, pettyek

tarkáznak ; 40—42 mm. hosszú, augusztusban él Seseli dioicum- és

montanumon. Bábja szürke, fölül valamivel sötétebb. Elfordul m.ég:

Görög- és Olaszországban, déli Francziaországban, Kis-Ázsiában

és Perzsiában.

3. Papilio Machaon L--)

Linné, Systema Naturae Ed. X. p. 462. (1758): Esper,
Die Schmetterlinge in Abbild. I. tab. 1. Fig. 1. (1777).

A szárnyak alapszíne kénsárga. A fels szárny töve szélesen

fekete, sárga behintéssel, az elüls szegélyen 3 sávszer fekete

folt van, melyek a széles fekete ereket érintik, a t fell álló alatt

kis fekete petty van, a fekete szegély mögött széles fekete sáv,

mely belül sárga behintés, és az alsó szárnyon folytatódva, sárga

1) .'\lexanor : görög hs neve.

-) Machaon : Asklepios fia, Podalirius testvére.
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félholdacskák sorát zárja körül ; az alsó szárnyon ez a sáv szélesebb,

kékkel kitöltött, a szemfoltig ér ; a nagy vörös és barna szemfoltot

befelé részben kék és feketeszín veszi körül; az alsó szárny fark-

szer nyújtványban végzdik. A csáp bunkója és a test felülete

fekete.

Egész Magyarországon található, Budapesten április 8 tói

május 29-ig, június lO-tl július 28-ig és augusztus 11—27-ig, de

nem oly gyakori mint a P. Podaliríus, Nagyságra, színezetre és

rajzolatra nézve igen változó. Hazai példányaink átlag 65— 75 mm-
szélesek, de találkozik példány, mely csak 60, és viszont olyan is,

mely a 92 mm -t is megüti.

Az els ivadék rendszerint halvány kénsárga, a II. általában

sötétebb, vöröses sárga, de akad az elbbi közt sötétebb, í-z uióbbi

közt világosabb szinti példány is. A II. ivadék fels szárnyán a fe-

kete szegélyvonal az erek mentén a rojtba belenyúlik, miáltal az

némileg hullámos lefutásúvá válik; az I ivadéknál ez a hullámos

rajz gyakran hiányzik, ügy hogy a szegélyvonal egészen egyenes

lefutású s a rojt alig vehet észre. Egy rendkívül nfgy példán\'on

(Aradról) az alsó szárny kék sávja igen széles s a fekete erek

által alig megszakított, a rendesnél világosabb kék.

Az eltér példányok közül legfeltnbb az élénk okereárga

szín var. aurantiaca Spr.^) SzemfoUja, a typ'is szerint a törzs-

alaknál kisebb, olykor homályosabb is. Az elttem lev 3 példányon

(Arad-, Zala- és Hunyad megyéblj a szem sem nem kisebb, sem

nem hom.ályosabb mint a szabályos példányokon, melyeknek szeme

szintén hol kisebb és sötétebb, hol nagyobb és világosabb ; fehér

rajza azonban a sötét alapszínbl igen élénken kirí. Ezt a fajvál-

tozatot nyáron Budapesten is fogták.

Határozottan kisebb a sze'ue az ab. Drusus-nak^), melyet

Fuchs a II. ivadék nsténye után állított fel, és mely a törzs-

alaktól csak potrohának sokkal keskenyebb fekete í-iosszanti sávja

révén különbözik A törzsalakhoz úgy viszonylik, mint a Zanclaeus

a Podalirius-hoz. Ez Budapesten a hímen is elfordul.

Az ab. Sphyrus Hb.-) (a typus szerint) a törzsfajnál kisebb

(54—60 mm.), rajzolata ersebb sávjai szélesebbek, farka rövidebb,

fels szárnyának szegély sávja széles fekete, az alsó szárny sötét

sávjában sok a kék szín. Ily példányt Tomala Nándor fogott

tavaszkor Budapesten.

1) A narancsszín.

1) Drusus, római hadvezér.

-) Sphyrus : fecskefaj.
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Az ab. bimacnlata Eim.') a törzsalaktól csak abban külön-

bözik, hog}' a fels szárny csúcsán lev fekete petty alatt má-

sodik kisebb petty (olykor csak pont) is mutatkozik. Egy-egy pél-

dányát fogták Aradon és Eperjesen. Ennek ellentéte az ab. im-

macnlata Schulz.-) melynél mi:id a két petty hiányzik. Ezt egy-

egy példányban Eperjesen és Pujon (Hunyad megye) fogták. .Az

ab. rnbromaculatus i. I.^) alsó szárnyán szabálytalan vörös toltok

mutatkoznak. Ilyent többször foglak Budapest környékén. Ezekhez

sorakozik az ah. tennivittata,^) melyet leuújabban S peng el

állított fel (Zool. Jahrb XM. 364) ; submarginalis sávja a rendesnél

jcval keskenyebb, miáltal az alsó szárny szegélybeli holdjai te-

temesen megnagyobbodnak. Egybevágó hím példány Budapesten

bábból kelt ki nálam. .Az Alpescken 1700 m. magasságig rÖDÜl, a

Himaláján 3000 m.-ig.

Petéjét, mely gömbalakú, szürkés- íeliér szín, egyenkint, de

egymáshoz közel álló növényekre rakja le. Hernyója rendszeiint

két ivadékban foidul el: az egyik május végétl jjnius vécéig, a

másik július közepétl augusztus végéig, szórványosan IJí. ivadék

is fellép szeptember közepétl végéig, st kivételesen egy ízben

november elején is találtam. 45—48 min. hosszú. Tápláló növényei-

Pimpinella saxiíraga és magna (pimpínella), Daucus carota (murok)

Anethum graveolens (kapor), Foeniculum officináié (harmatkása),

Heracleum spondylium (tápsir). Ruta graveolens (ruia), Peuce-

danum oreo^elinum és chabrei (koc^ord), Apium graveolens (zeller)?

Carum carvi (kömény), Angelica sylvestris (angyélika), Frngaria

vesca (szamócza) és kivételesen Dictamus albus (ezerjóf) és Pet-

roselium sativum (petrezselem). .A hernyó színezése, a fekete ha-

rántsávok megszélesbedése folytán változó ; igen ritka az egészen

fekete, mint Tomala Nándor 1898-ban kettt talált, mely

szabályos lepkét adott. Kifejldve 4—4'o cm. hosszú.

Változatosabb a bab színezése. Az I. ivadéké sárgás zöld vagy

világos zöld ; belle lesz a sötétebb szín törzsalak, valmint az ab-

aurantiaca és Drusiis. A II. (és III.) ivadéknak kitelel bábja el-

lenben egyszín világosbarna vagy fekete hát- és oldalsávokkal,

többnyire azonban sötétebb barna ugvan oly rajzzal, mely olykor

az alapszínt csaknem teljesen elnyomja.

1) A kétfoltú.

2) A foltatlan.

3) vörös foltu.

*) A keskeny sávú.
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Fisrasitái: Eusathina laruarum L., Tachina papüíoiiis Brisch-

ke, Eupogovia setifacies Rdi. és Peleteria tesselata F. Diptera-

fajok ; Pteromalus eminens Först. Chalcidida és Psiloniastax lapi-

dator Fabr. Ichneumonida-faj. Az utóbbi különösen elkeseredett

ellensége ; midn a bábozódó hernyó brét leveti s a báb még
egészen puha, a fürkész még a tenyész házikón lev hálószoveiet

is átrágja, és peíéit úgy rakja le a bábba. A darázs kikeléskor

mindig a szarnyak hüvelyét fúrja át.

Elterjedési köre: A kanári szigetektl Japánig (1— löO*^) és

Lapphontól Afrikáig, Indiáig (68—25*'), st Észak-Amerikáig is.

Adatok Szilágy megye bogár-íaunájához.

Közli Dr. Zilahi Kiss Endre.

IV.

Dermestes Frischi Kug. Hadad, Zilah ; laniariiis 111. Zilah,

Hadad, Tasnád, Peér ;
— uiidalatus Brahm. Hadad ;

— lardarius

L. Zilah, Hadad, Tasnád, Sz. Cseh.

Attagenus Schdfferi Hbst. Hadad ;
— piceus 01. Zilah, Ha-

dad, Tasnád, Peér, Bogdánd ;
— pellio L. Zilah, Hadad, Tasnád.

Anihreiius pimpinellae F. Hadad ;
— scrophularia'e L. Hadad.

Orphilus niger Rossi. Hadad.

Syncalypta spinosa Rossi. Tasnád.

Seminolns luniger Germ. Hadad ; — pilida L. Zilah, Peér,

Tasnád ;
— fasciatus F. Hadad.

Cisíela sericea Forst. T. Szántó.

Platysoma compressum Hbst. Hadad, Zilah.

Hister inaequalis 01. Hadad, Zilah, M. Goroszló ; — 4-macu-

latus L. Zilah, Tasnád, Peér ;
— cadaveriniis Hoffm. Zilah, Ha-

dad, M. Goroszló ; snccicola Thoms. Hadad ;
— 4-notaius Scriba.

Zilah ;
— nncinatns 111. Zilah, Hadad.

Paromalus flavicornis Hbst. Peér, Tasnád, Szakácsi.

Saprinns nitidiüus Payk. Hadad, Zilah, Tasnád ;
— amoemis

Er. Hadad.

Platycerus cervus L. Zilah, Hadad, Tasnád, Peér ; v. capre-

oliis Fuessl. Zilah, Hadad.

Dorcns parallelepipedus L. Hadad, Zilah, Tasnád, M. Goroszló

Systenocerus caraboides L. Zilah, Pele.
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Aesalus scarahaeoides ^z. Hadad.

Gyiunopleurus caníhariis Ev. Hadad, Tasnád.

Copris hiftaris L. Hadad, Zilah, Tasnád, Peér , — v. corniai-

latus Muls. Hadad.

Onthophagus Amyntas Oi. Tasnád, M. Goroszló ;
— tanrus

Schreb. Hadad, Zilah, Sz. Cseh. Tasnád; veriícicornis Laich. Ha-

dad ;
— vacca L. Hadad, Tasnád ; — coenohita Hbst. Hadad,

Zilah, Tasnád ;
— fracticornis Preyssl. Zilah, Hadad, Sz.-Cseh.

Nagyfalu ;
— caineliis F. Zilah, Hadad ;

— ovatus L. Zilah, Ha-

dad, Sz.-Cseh, Tasnád ; — Schreberi L. Hadad, Zilah, Tasnád,

Sz.-Cseh.

Onüicellíis fulviis Goeze. Hadad, Zilah, Tasnád.

Aphodius ei'raticus L. Hadad, Zilah ;
— scrutator Hbst.

Hadad, Zilah ;
— subterraneus L. Hadad ;

— fossor L. Hadad,

Zilah, Tasnád, T.-Szántó ;
— haemorrhoidalis L. Hadad ; conju-

gatus Sz. Hadad ;
— foetens F. Tasnád, M. Goroszló ;

— grana-

rius L. Hadad, Zilah, Tasnád ;
— ater Deg. Zilah ;

— sordidns

F. Hadad ;
— rufiis Moll. Zilah ;

— Ingens Creutz. Zilah, Tasnád;

— niiid'uUis F. Zilah, Hadad ;
— immundns Creutz. Hadad, Tas-

nád ;
— merdarius F. Hadad, Tasnád ; inquinatus F. Zilah, Ha-

dad, Tasnád ;
— v. centrolineatus Panz. Hadad ;

— stic ticus Pr.

Hadad ;
— iessulatus v. umbrosus Muls. Sz.-Cseh ; — limbatus

Germ. Zilah ;
— prodromus Brahm. Zilah, Hadad, Tasnád

;
piinc-

latosidcatiis Strm. Hadad. Zilah ;
— conspntus Creutz. Hadad, Sz.

Cseh ;
— obscurus F. Zilah ;

— scrofa F. Zilah ;
— tristis Pr.

Hadad
;
pusülus Hbst. Hadad, Zilah ;

— quadriguüatus Hbst. Ha-

dad ;
— variáns Duft. Hadad, Tasnád ; — alpinus Scop. Zilah

;

— niixtns Villa Zilah ;
— rufipa L. Hadad, Zilah ;

— luridiis F.

Hadad, Zilah, Tasnád ;
— v. nigripes F. Hadad ;

— v. apicalis

Muls. Hadad ;
— brevis Er. Hadad ;

— rhododactylus Marsh.

Tasnád.

Oxyovmis sylvestris Scop. Hadad. Zilah.

Pleiirophorus caesits Pr. Zilah, Tasnád.

Trox hispidus Pont. Hadad ; — sabidosus L. Hadad :
—

scjber L. Hadad.

Geotrupes stercorarius L. Zilah, Hadad, Tasnád ;
— spinigei'

Marsh. Hadad ;
— inntator Marsh. Hadad, Tasnád ;

— sylvaticus

Pz. Hadad, Tasnád, Zilah, M. Goroszló.

LetJirtis cephalotes Pali. Peér, Tasnád, Pele.

Oryctes nasicornis L. Zilah, Hadad.

Rhizotrogns aeqjiinocUalis Hbst. Hadad, Zilah, Tasnád ;

—

•
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solstüialis L. Hadacl, Zilah, Tasnád ; — v. FaJleni Gyll. Pele,

Szarvad.

Polyphylla fullo L. Zilah.

Melolonthj vulgáris F. Hadad, Zilah.

Aiiisoplia segetmn Hbst. Tasnád ;
— mistriaca Hbst. Hadad;

— tempestiva Er. Peér, Pele; — lata Er. Tasnád; — flavipennis

Brull. Zilah.

Hoplía piaticola Duft. Zilah.

Epicometis hirta Poda. Zilah, Hadad, Tasnád, Peér.

Leucocdis funesta Poda. Zilah, Hadad, Sz. Cseh, Tasnád.

Cetonia aiirata L. Zilah, Hadad, Peér ; — v. piligera Muls.

Tasnád, Hadad; — v. purpurata Heer. Hadad; — v. Incidiila

Fieb. Hadad ;
— v. hilucida Reiít. Hadad.

Potosia niarmorata F. Zilah, Hadad, Tasnád. M. Goroszló
;

— speciosissima Scop. Zilah, Hadad, Tasnád ;
— affinis And.

Hadad ;
- v. pyrochrous Reitt. Hadad ;

— floricola Hbst. Hadad^

Peér, Tasnád ;
— v. obsciira And. Hadad ;

— metallica F. Hadad;

— V. Fieberi Kr. Hadad.

Valgus hemipterns L. Zilah, Hadad, Peér, Tasnád

Osmadenna ereinUa Scop. Zilah, Hadad.

Gnorimus variábilis L. Hadad ; — nohUis L. Zilah^ Hadad.

Trichiiis fasciatns L. Zilah, Hadad
;

galliciis Heer. Zilah,

Hadad.

Aurigena liigubris F. Hadad, Tasnád.

Dicerca berolinensis Hbst. Tasnád.

Anihaxia cichorii 01. Hadad ;
— umbellatarum F. Tasnád,

Pele ; — salicis F. Hadad ;
— fidgnrans Schrank. Hadad ;

—
grammica Lap. Hadad ;

— iiitidida L. Hadad, Tasnád ; — v.

sigiiaticollis Krn. Zilah ;
— qnadripunctaia L. Hadad.

Piosiiiia ll-maculata Hbst. Zilah ;
— v. sexmaculata Hbst.

Zilah.

Acmaeodera degener Scop. Hadad ; — flavofasciata Pill.

Tasnád.
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Magyarország Cerambycidái,

Irta Csiki Ern.

XX.

76. nem: A naestlietias >lvils!.

Fekete, a szárnyfedk barnás-sá'gák, sokszor az eltör is

barnás-vörös. Feje fino i an, eltora ersen és a szárnyfedk

legersebben pontozottak ; sárgás-barna szcrökkel feJett.

Hossza 5 — 10 mm. — Elfordul egész Fiirópában, a Kau-

kázusban, Szibériában, Kis-Ázsiában és Syriában, nálunk

nem ritka, {livida ilerbst, teutonica Gmel.) 1. testacea Linn.

77. nem: Saperdíi Fabr*.

1. A homlok a csápok között mélyen barázdált .. ._. ... 2.

— A homlok a csápok között lapos, mély barázda nélkül... 3.

2. A szárnyfedk a csúcson kis hegygj^el végzdnek. 1. alnem :

Anaerea Muls. — Fekete, szürkés-sárfía vagy sárga, a

nstények sárt^a molyhos szrözette! fedettek, a szárny-

fedkön csupasz kiálló szemecskékkel. Az els csápízek

csúcsa fekete. Hossza 22— 31 mm. — Elfordul egész

Európában ; egész faunaterületünkben található, de sehol

sem gyakori, {punctata De Geer, qrisescens Muls

)

1. carcharias Linn.

— A szárnyfedk a csúcson egyenként kerekíte tek. 2. alnem:

Amíiia Muls. — Fekete, szürkés sárga vagy sárga sz-

rökkel srn fedett, az eltörn és a szárnyfedkön fe-

kete es csupasz gödröcskékkel. A csápokon az összes

ízek csúcsa fekete, csak az utolsó iz csúcsa fehér, eltte

fekete gyrvel. A test hátrafelé alig keskenyedik. Hossza

15—21 mm. — Elfordul Észak- és Közép-Európában,

nálunk riika ; termhelyei : I. Budapest, II. Pécs, V.

S^ászrégen. {phoca Fröl.) ... ..- 2. similis Laich.

3. A homlok a csápok eltt hosszirányban kissé domború,

a szárnyfedk srn pontozottak ... ... ... .-_ .-. 4.

— A homlok egészen lapos, a szárnyfedk szétszórt pont-

jait sr, molyhos szrözet fedi___ _. ... ... -_. ... 6.

4. A szemek elüls része másfélszer oly távol fekszik egy-

mástól, mint a hátulsó részük. Fekete, a szárnyfedk

szürke szrökkel gyéren fedettek^ rajtuk 5 sárga-szi

folttal ._. ... ... . .. _ 5.
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— A szemek elül, a csápok eltt, kétszer oly távol állanak

egymástól, mint hátul a csápok mögött. Fekete, az eltör

köröskörül, a szárnyfedk varratja, néhány vele össze-

függ és több különálló folt zöldessárga molyhos szrö-

zettél srn fedett. Az állat mustrázata a következ : a

tej a fejtetn lev háromszögalakú és kétoldalt hosz-

szúkás fekete folt kivételével egeszén sárgás-zld, az el-

tör közepén egy nagy, elül behasított folt és oldalt két

kerek folt fekete, a fekete szárnyfedk, a varrat, öt vele

összefügg többé-kevésbbé . kampós folt, három hosz-

sziíkás folt az oldalszel mellett és három kerek folt a kö-

zépen sárgás-zöld. A test alsó oldalát és a lábakat szintén

sr sárgás^zöld szrözet fedi. A csápok szürke szrökkel

srn fedettek, csak az egyes ízek vé^;e fekete vagy fe-

ketés barna. Hossza 13— 18 mm. — Elfordul Európá-

ban, a Kaukázusban és Szibériában, nálunk a hegyvidék

lakója, ott nem ritka ... ... ... ... ... 5. scalarís Linn.

5. A potroh haslemezeinek oldalán nagyobb csupasz foltok

nélkül. Az eltör közepén kesken}'^, kétoldalt széles sáv

és a szárnyfedkön hosszirányban elhelyezett öt kisebb-

nagyobb kerek folt sárga. Hossza 8—10 mm. — El-

fordul Earópátan és Szibériában, nálunk közönséges.

{10-punctata De Geer). ... ... ... ... 3, populnea Linn.

— A potroh haslemezeinek oldalán egy-egy kerek csupasz és

bemélyedi folttal. A szárnyfedkön csak három az oldal-

szélhez közelebb elhelyezett hosszúkás sárga folttal.

Hossza 14— 16 mm. — Hazánk jeliemz és felelte ritka

faja; termhelye az Aliion hegy Orsovánál. 4. querCüS Charp,

6. A csápok szürkék, a csápízek vége fekete. Az egész test

igen íint>m sárgás-szürke, ritkán szürkés-feher molyhos

szrözettél srn fedett, az eltörn négy kerek folt a

korongon es kett-kett az oldalakon^ a szárnyfedkön

öt kerek folt a közepén, két hosszúkás folt a vállvonal

mentén és ezek között egy kerek folt az oldalszél mellett

fekete. Hossza 18—20 mm. — .Elfordul Észak- és Kö-

zép-Európában .• nálunk ritka. Termhelyei : 1. Budapest,

Újpest, Dabas, Kalocsa^ Debreczen, Székelyhíd. V. Kolozs-

vár, Fogaras, Segesvár. Szászrégen. {Seydli Fröl., Ru-

dolfi Cederhj., pímctata Payk., 12-piínctata Brahm.)

6. perforata PalL

— A csápok egyszínek, a szárnj^fedkön csak fekete foltok
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vannak .._ ... _.. ... ___ _ _ __ Y'

7. A potroh haslemezein oldalt fekete csupasz foltok nélkül.

Mindegyik szárnyfedn egyenes vonalban elhelyezett há-

rom vagy négy fekete folt van. Világos zöld molyhos
szrözettél fedett, a szárnyfedk fekete foltjain kívül még
az eltör közepe mögött kétes kétoldalt 1— 1 fekete folt

van. Hosszal4-16 mm. — Elfordul Észak- és Közép-
Európában, , nálunk elég ritka Termhelyei: í. Buda-
pest, Újpest, Kalocsa, Székelyhíd. 11. Kszeg, Pécs, IH.

Pozsony. V. Nagyszeben, Szászrégen, VI. Resicza, Her-

kulesfürd. VII. Eszék, (tremulae F., punctata Laich.)...

7. octopunctata Scop.

— A potroh haslemezein oldalt egy-egy fekete csupasz folt

van. Világos-zöld molyhos szrözettél fedett, az eltörn
négy fekete folt van felül és egy-egy oldalt, a szárnyfe-

dkön lev 6—8 fekete folt szabálytalan vonal alakjában

van elhelyezve. Hossza 12— 17 mm. — Elfordul Közép-

és Dél-Európában, nálunk ritka. Termhelyei : I. Kalocsa,

III. Nyitra, VI. Janova, Herkulesfürd, VIII. Eszék,

8. punctata Linn.

Az Arg^ynnis Laodice Pali. hazánkban.

Irta Dr. Zilahi Kiss Endre.

Mióta az entomologiával foglalkozom, ftárgyam, a Hymenop-

terák mellett mindig gondot fordítottam a többi rovarrendekre is,

hogy Szilágy-megye faunájához adataim legyenek. A gyjtött rova-

rokat rendesen átadtam a velk foglalkozó szakembereknek s így

tettem a lepkékkel is. Ezeket csak egyszeren papírzacskókba

gyjtve, abban az idben mint orvostanhallgató minden év szén

megjelenvén Budapesten, átadtam a Nemzeti Múzeumban a már

megboldogult Pável Jánosnak. Több évig bizony nem igen akadt

valami nevezetesebb dolog s alig egy pár adat szerepel Peér név

alatt a „Magyar Birodalom állatvilága" czím mben; a többi a

„frequens" és „coramunis" gyjt nevek alá került. Csak egyszer

történt — 1893 szeptemberében, hogy a kis Pável ragyogó arcz-

czal, katonásan szalutálva jött hozzám a másik asztalhoz, a hol

én egyébbel foglalatoskodtam és „köszönet az els magyar Laodi-

ceért" szóval kizavart nyugalmamból. Daczára, hogy mint azt maga



84 T)r. Zilahi Kiss Endre

bevallotta, ezen fajt soha sem gyjtötte, rögtön reá ismert, s a

mint a múzeumi általános gyjteményben lev példánynyal történt

összehasonlítás igazolta is — nem tévedett. Ez az els példány ma
is „Z. Kiss, Peér" jelzéssel van meg a Nemzeti Múzeum mag\'ar

gyjteményében.

Azután évente a mint a szünid után megjelentem a mú-

zeumban, Pável els szava az volt : „Hozott-e Laodicét ?" azonban

körülményeim váltózván sohasem tudtam t megörvendeztetni még

néhány példánynyal. Csak 1902-ben, mostani állomáshelyemre

Hadadra kerülvén jutott eszembe, hogy a Laodice után nézzek.

Hadadot Peértl, az els példány fogási helyétl, légvonalban

mintegy 30—40 kmeter távolság választja el. A fogási helyek geo-

graphiai alkata nagyjában megegyezik ; tudniillik mindenik alacsony

dombos vidék. Hadadon május havától kezdve folyton kerestem s

végre 1902. július lO-ikéL reá is akadtam egy egészen észak-ke-

letnek húzódó, — országutat szegélyez, — erd'í szélén. Késbben

jelent meg mint az Adippe és Paphia, de jóval hamarább mint az

Aglaja. Egészen szeptember elejéig folyton található ;
ha nem is

gyakori, de 10—20 példányt könnyen lehetne gyjteni, st egy

kis utánjárással valószínleg többet is. Ellentétben a Paphia-xdX,

mely az ott nagy mennyiségben term Rubus virágot és bokrot

látogatja, ez inkább a Carduus, Eryngium és Dipsacus fajoka*- ke-

resi fel. Repülése jóval lassúbb s nem oly nyilalló mint a Paphiaé-

Egyszer felKergetve csakhamar leül s könnyen fogható. Kis gya-

korlattal az ember már repülésérl megismerheti. Reá akadtam

ezenkívül Szilágy-Csehben, a Völcsöki erdben és a Csikói szo-

rosban is.

Elhatároztam^ hogy felkeresem a hernyóját is. Felfedezje,

G. Kimov, azt írja róla (Schrift. der phys. oek. G. Königsberg 1872.

146. old.), hogy május és júniusig a Viola caninán él. Nálunk ezen

növény neni fordul el, ellenben a Viola odorata igen nagy men^--

nyiségben tenyészik, de azon a szorgos keresés daczára sem ta-

láltam. Különben is ott, hol a pillangó repül alig van ibolya. így

elhatározásom egyelre dugába dlt, de talán a soicszor oly sze-

rencsés véletlen erre is reá vezet. Komoly meggyzdésem, hogy

Erdélyben sokkal közönségesebb mint gondoljuk, de mindenütt csak

kis terletekre szorítkozik. Itt, — értesülésem szerint — Nagy-Sze-

benben, Szénaversön (Nagy-Kükll m.) és Segesvárt is gyj-

tötték.

Az A. Laodice egyébiránt úgylátszik azon fajok közé tartozik,

melyek szk területen fellépve, néhány évig ott elfordulnak s
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azután, olykor hosszú évek során át szinte eltnnek. így említi

egy kurlandi buzgó gyjt, hogy Mitaunál 1878-ban fogta els

ízben, de csak 20 év múlva (1898) találta újra, 1899-ben pedig

nagyobb számban gyjtötte, holott a csak kevéssel nyugatibb fek-

vés Königsbergnél 1899-ben egyáltalában nem észlelték.

Különfélék.

A Gracilaria Syringelláról. A Gracílaria Syringella a Tinei-

dák családjába tartozó lepke, fels szárnyai barnák ; a hernyók

zöldes szinek, sárgás fejjel. A fiatal hernyók rágják és csak ké-

sbben csavarják össze a leveleket. A csavarodás szabályosabb,

mint a Botys-fajoknál, mert csak egy levelet használnak és azt le-

felé csavarják. Ho,^y a tekercs ersebb legyen, szálakkal is meg-

ersítik, azonkívül pedig az összesodródás megkönnyítésére a levél

alsó felén a férbe — egymástól bizonyos távolságra — 5—6
lyukat rágnak. A tekercs két végén csúcsban végzdik. Egy te-

kercsben a Gracilaria Syringella hernyóinak száma rendesen 2— 8,

de néha 12 is és rendszerint a tekercs alsó végén tartózkodnak.

Van rá eset, bár nagyon riikán, hogy a hernyók a tekercshez még

egy levelet ersítenek, de ezt a másik levelet nem sodorják ösüze^

hanem táplálkozásra használják és nemcsak az epidermist rágják

le, hanem az egész levéllemezt is megeszik. A hernyók a bebábo-

zódás eltt a tekercset elhagyják, s kissé megsárgulnak. Megtör-

ténik, hogy egyes hernyók a tekercsbl való eltávozás eltt egy-

két napig nyugtalanul mozognak ide és tova Azt is tapasztaltam,

hogy egyesek, mikor bebábozódnak a rendes burkon kívül, még

két fonalcsomót is sznek, ezen fonalcsomóval még jcbbaa biztosítják

bábállapotuk nyugodalmát. A ki nagyon sok hernyót vizsgált, rá-

akadhatott olyanra is, mely nyugadalmi állapotba, illetleg bábálla-

potba ment át, de véd burka alig képzdött. Az ilyen, vagy na-

gyon vékony, vagy nem egész burokkal bíró bábokból nem fej-

ldtek ki a lepkék. A hernyók közül is többen elpusztulnak, ha

azon hernyók, melyeknek bebábozódása hamarább történik, lyukat

rágnak a tekercsen, mert ilyenkor nincsenek az estl megvédve.

A Gracilaria hernyóinak ellensége valamely fürkészdarázs lárvája,

mely a hernyók közelében tartózkodik és nedveiket szívja. A lárva

táplálkozására szánt hernyó múmiaként fekszik a lárva mellett és
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addig míg táplálékul szolgál, teljesen mentes a rothadástól. A te-

kercseken található lyukakat nemcsak a hamarább távolodó her-

nj^ók rágják ki, hanem a Polistes gallica nstényei is. Nagyobb

területen, különösen a reggeli órákban 30

—

^0 Polístest}\sláthatunk,

a mint a Gracilaria Syringella hernyóit fogyasztják. TöbD évi meg-

figyelésbl azon következtetésre jutottam, hogy a lepkének her-

nyói nagyobb mértékben pusztítják azon orgonabokrok leveleit,

melyeket minden tavasszal megnyesünk. Ezen tényt abból magj^a-

rázhatjuk, hogy a megnyesett bokrokon bvében vannak az

eledelnek. D. E.

Hopffgarten M. Gy. A német bogarászok egyik régi alakja,

nemes Hopífgarten Miksa György, múlt évi november 23-án s
kastélyában Mülverstetben, 80 éves korában elhunyt. Már fiatal

korában hozzá fogott a bogarak gyjtéséhez és most körülbelül

14,000 rajt és mintegy 90,000 példányt számláló palaearktikus gyj
teményl hagyott hátra. Gyjteménye gyarapítása kedvéért sokat

utazott, így gyjtött hazánkban is, majd bejáita Szerbiát, Bulgáriát,-

Oláhországot, Montenegrót, Olaszországot, Dél-Francziaországot, de

északon Svéd- és Németországban is gyjtött. Irodalmilag keveset

mködött. Ránk nézve legfontosabb a „Stettiner Entomologische

Zeitung 1877. évfolyamának 221—232. lapján megjelent „Entomo-

logische Reise nach Südungarn, Siebenbürgen und dem Biharer

Comitate" czím közleménye. Nagy gyjteménye, melyet sok typus

tesz becsessé, eladó és megvételre a Magyar Nemzeti Múzeumnak
is felajánlották. Cs.

A bécsi múzeumból. Brauer Frigyes udvari tanácsos

nyugalmazása és elhalálozása folytán üresedésbe jött nevezett intézet

állattári osztályának igazgatói állását, Ganglbauer Lajos
a hírneves bogarász nyerte el. Ganglbauer neve nálunk is eléggé

ismert, úgyszintén tudományos érdemei is, melyek révén aránylag

még fiatal korban jutott e szép polczra. Cs.

Entomoiogusok általános névjegyzékét adta ki legújabban

Junk W. berlini kiadó. Az osztályok szerint rendezett jegyzék

mintegy 9000 czímet tartalmaz. Ára 5 márka.

Az almamoly irtása. Valamennyi kártékony rovar, melyet

Európából Észak-Amerikába áthurczoltak, ott kitn talajra talál

és csakhamar ott is épen úgy garázdálkodik, mint régi hazájában.

Ilyen az almamoly {Carpocapsa pomonella L.) is, mely körülbelül

25 év eltt honosodott meg az Egyesült Államok északkeleti ré-

szében és már is milliónyi károkat okozott. így például l890-ki
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kártételeit egyedül Illinois államban közel 2'/-i millió dollárra be-

csülték. Legújabban Simpson C. B. monográphiában foglalkozik

vele, kimutatván, hogy a pille a petéket tavaszkor többnyire a vi-

rágba, második ivadéka pedig a gyümölcs oldalaira tojja. A kifej-

ldés 55 — 58 napot vesz igénybe, ennélfogva kedvez körülmények

között nincsen kizárva három ivadék elfordulása sem. Hogyha ir-

tását elmulasztják, az egész termést veszélyezteti. Az irtásra legal-

kalmasabbnak bizonyult a daróczból vagy effélébl, nem szalmából

készült sodronyövek és arzénsavas permetezések alkalmazása. Az

arsénsavas kálium és szódával való permetezés által a 40—60%-
nyi támadás 107o-ra apasztható, és ha ezt több évig folytatják, a

csaknem lOO°/o-nyi támadást 5— lOVo-ra lehet leszállítani. A sod-

ronyöveknek úgynevezett schvveinfurti, vagy párisi zölddel való it-

tatása hatástalan maradt. Ugyanaz a szerz elbbi jelentésében a

párisi zölddel és londoni pirossal, de különösen az arzénsavas

ólommal permetezést ajánlja, mely szereket azonban nem szappa-

nos, hanem gyönge enyves vízben kell hígítani, mert az elbbi az

almának is árt. A permetezésre legalkalmasabb azon id, midn az

almavirág kelyhe még be nem zárult. A megtámadott almát

le kell szedni a fáról miáltal ennek termképessége fokozódik, a

megmaradt gyümölcs minsége pedig javul. Az ily leszedett, s a

hullott gyümölcsöt minél hamarabb el kell ásni nedves helyen, s

egyáltalában az egész gyümölcsöst is nedvesen tartani. Nagy ve-

szedelemmel fenyegemek a mívelés alatt nem álló gyümölcsösök.

Az almamoly új hazát talált Ausztráliában is, a termés felét szokta

tönkre tenni. Itt még épen úgy védekeznek ellene, mint Európában.

A. A. L.

Irodalom.

Reitter Edm., Bestimmungs-Tabelle der Tenebrío-
niden-Unterfamilen: Lachnogyini, Akidini, Pedinini,

Opatrini und Trachyscelini aus Európa und den
angrenzenden Lándern, (Verhandl, naturf. Vereins in

Brünn. XLII. p. 25—189. [1904]).

Szerz, ki a palaearktíkus Tenebrionidák megismertetésével

már eddig is gazdagította a bogarászati irodalmat, újabban a Lach-

nogyini, Akidini, Pedinini, Opatrini és Trachyscelini nemzetsé-
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gékbe tartozó nemek és fajok jó meghatározó kulcsát adta közre.

Munkáját a palaearktikus régióban elforduló alcsaládok meghatá-

rozó kulcsával nyitja meg. Faunaterületünkböl a következ fajokat

említi: Pedinus halcanicus Apfb. (Bosnia mer. or. ), *iHtridianus

Muls. ( Magyarország, Dalmáczia), helopioides Ahr. (Dalmáczia),

Ulrichü Seidl. (Magyarország), hnngariciis Seidl. (Mármaros),

Den darus (Pandarinus), Seidlitzi Reitt. n. sp. (Dalmáczia: Budua,

Castelnuovo), dahnatinus Germ. (Dalmáczia, Bosznia), Phylax
incipes Oliv. (Dalmáczia) és v^r. dahnatinus Reitt. n. var. (Lesina),

Cnemeplatia Atropos Costa (Magyarország), Melanimon (Mic-

rozoum) tibialis F. (Európa). Gonocephalum pygmaeuni Stev.

[pesthiense Bess., fedésire Rosh
,

pnsillum Küst., Sturmi Küst.,

viennense Küst.] (Magyarország), costatum Brul. (Meleda), pusillum

Fabr. (Közép-Európa), Opatrum verrucosum Germ. (Közép-Ma-

gyarország), sabulosuin L. (Európa), *lucifitgum Küst (Horvát-

ország, Dalmáczia), Lichemini pictiim F. (Magyarország, Dal-

máczia). h felsoroltak közül a *-gal jelölt két faj xMagyarországra

új. Csiki Ern,
*

Müiier, Dr. Jos., Beschreibungenneuerdalmatinischer
Koleop terén. II. (Münch. Koleopt. Zeitschr. JI, 1904, p.

208—210.)

Három dalmácziai új bogár leírása, névszerint Bythinus

keterocerns Kistanjerl, Alphitophagíis obliisangiiUis Meleda szige-

térl és Otiorrhynchus cardiniger brattiensis Brazza szigetérl.

Csiki Ern.



„ROVARTANI LAPOK"
XII. Bánd. 4. Heft. Appil 1905.

S, 67. L. Biró : Insektenfang mitdem Káfersieb
in Neu-Guinea III. Sco}j)io-.\vten giebt es in Neu-Guinea

nicht viele und auch dicse sind nicht háufig. Selten findet sicli eine

grösserc Telyphoniis- Art und ebenso selten ist Schizoiiorus crassi-

canddtns, auch aus Ceylon bekannt. Auch Tarautuliden stellen

sich selten ein, sie sind mehr unter Baumrinde zu finden. Wich-

tiger ist das Sieb für das Sammeln von Pseitdoscorpionen, Verfasser

sammelte derén ca. 1000 St. meist ausserordentlich kleine Arten^

darunter auch Chthonius Wlassicsi. Auffallend háufig finden sich

im Sieb die Acariden, besonders oft eine kleine rothe Tromhidium-

Art, zunieist sind es ausserordentlich winzige Arten. Acariden

braucht man nicht zu suchen, die samme'n sich von selber an den

Beinen desjenigen, der im Dickicht umher wandelt, sie verursachen

ein heftiges Jucken und je mehr man kratzt, umso árger wird der

Schmerz, selbst Wunden entstehen, die nicht selten zur Amputa-

tion führen. Die Pápua sind dagegen nicht gefeit, nur bemerkt man

an der braunen Haut die Bisse nicht. Die Tiere, „Buschmekess"

nennt man sie, bohren sich nach Art die Zecken unter die Haut

und sind nur durch Üel oder Fett zu tödten. Die vom Verfasser ge-

sammelten Acariden hat Canestrini bearbeitet, leider — wegen

seines Hintritts nicht allé. Von 80 neuguinesischen Arten hat er

63 als neu beschrieben. In seiner letzten Publication ságt er, dais

manche Arten weit verbreitet und auch in Európa, Amerika und

auf den malayischen Inseln voikommen, manche Arten dagegen sind

von den bisher bekannten derart verschieden, dass man für sie

neue Familien aufstellen sollte. An Myriopoden zeigten sich über-

vviegend Geophihis- und Scolopendra-Fovw^en. Nicht selten vvaren

die winzigen Polydesmus-Arten, selten dagegen Scolopendrella-

und Polyxeniís-Arten, Von Isopoden vvaren blos 5—6 Arten zu

finden. Schnecken sind mit dem Sieb selten zu erlangen. Aus all-

dem geht hervor, dass das Sieb in Neu-Guinea und wahrschein-

lich auch in anderen tropisch feuchten Gegenden bei weitem

kein so reiches Ergebniss liefert, wie in Európa. Zur eingehenden

zoologischen Forschung aber ist es geradezu unentbe-

lich, denn eine ganze Schaar von winzigen Arten lebt auch hier

sehr verborgen; die dem Sammler sonst nur ganz zufállig in die Hand

kommen, so dass eine planmássige und consequente Erforschung

der Fauna irgend eines Land ohne dem Káfersieb geradezu unmög-

lich wáre.



S. 71. Dr. E. Vángel : Beitráge zur Insektenfauna
von U n g a r n. Lepidoplera JII. Fortsetzung der Enumeration.

S. 75. L. V. Aigner-Abafi : Die Tagfalter Ungarns IV.

Papilio Alexanor Esp. kommt im Gebiet nur in Dalmatien vor.

Papilio Machaon L. erscheint in 2 Generationen (4. 5. 6. 7.), aus-

namensweise auch in dritter Generation (8). An Abarten kommen

vor : V. aurantiaca Spr., ab. Drusus Fuchs, ab. Sphyrus Hb., ab.

himacuLitus Kim., ab immaculata Schulz, ab. rubromaculatus i.

und ab. tenni vittata Spengel. Die Raupe wurde ausnahmsweise

auch an Dictamnus albus gefunden.

S. 78. Dr. E. Zilahi Kiss: Beitráge zur Káferfauna
des Komitates Szilágy III. Fortsetzung der Enumeration.

S. 81. E. CsikI : Die Cerambyciden Ungarns XX.

Bestimmungstabellen der Gattungen Anaesthetis und Saperda.

S. 83. Dr. A. Zilahi Kiss: Argynnis Laodice Pali. in

Ungarn. Verfasser schildert, wie er zuerst im Sommer 1893 diese

für Ungarn neue Art in Peér (Ko:nitat Szilágy) gesammelt hat.

1902 traf er sie auch in Hadad und Szilágy-Cseh, in demselben

Komitate, wáhrend Andere sie auch bei Nagyszeben, Szénavers

und Segesvár in Siebenbürgen gefunden habén. Laodice erscheint

am 10. Juli, fliegt schvverfálliger als die anderen grösseren Argyn-

;/í£-Arten und bevorzugt Carduus, Eryngium und Dipsacus

Kleinere Mittheüungen.

S. 85. E. D. Gracilaria Syringella. Beschreibung der Art

und Weise, in welcher sich die Raupe ihre Behausung anfertigt

u. z. aus Bláttern, die sie zusammendreht.

S. 86. Necrolog von M. G. Hopffgarten, des bedeutenden

Coleopterologen.

S. 86. L. Ganglbaiiers Ernenung zum Leiter der zoolog. Abth.

des k. k. Hofmuseums in Wien

S. 86. Allgemeines eníoinologisches Adressbuch.

S. 86. Carpocapsa pomoiiella L. Bekámpfung in Nord-Amerika

Literatur.

S. 87, 88. Besprechung von Publicationen von E. R e i 1 1 e r

und J. M üli er.



Entomologiai müvek.
AItalá,nos. A Magyar Birodalom Állatvilága. (Fauna Regni Hutig

riae). [II. kötet. Arthropoda. Kiadja a k. m. Természettudományi Társula-
.4ra 35 kor., társulati tajjoknak 20 kor. — Kárpáti E. Állatmu/.eum, utasítás álla-

tok kitömesére s eltartására, és csontvázak készítésére, ábrákkal 1 kor
40 fill. — Bein K. A kis rovargyjtö. Utasítás a kiválóbb rovarok megisme-
résére és gyjtésére 2 kor. — Szekeres F. (). A rovargyüjtö 1 kor. 60 fill.

—

Lejtényi S. Rovargyjtö. Se;j;édköiiyv a középiskolai íljuság számára, kötve
1 kor. — Kriesch J. A rovarok világa. 16 ábrával 80 fill. — Kirándulók
zsebkönyve. 70 rajzzal, kötve 3 kor. .50 líll. — Dr. LendI A. Rövid útmutatás
d természetrajz- gyjtemények konzerválásához 80 fill. — Dr. Daday /.Kavar-
tam mszótár 1 kor. 60 lill. — Hoffer, Praxis der Inscktenkunde. 3 kor. —
Kolbe, Einführung ín die Kenntniss der Insekten 17 kor.

Hymenoptera. Mocsáry S. A magyar tauna lémdarazsai 2 kor. 40 fill.

A magyar fauna másnejü darazsai 2 táblával 1 ki>r. üO iíll. Adatok Magyaror-
szág fürkész darazsainak ismeretéhez T. 1 kor. 20 fill. Földünk lémdarazsainak
magánrajza 40 kor.

Lepictoptera. Bein K. A kis Icpkegyüjtö. .A lepkék ismertetése és

gyjtése 2 kor. — A. Aigner L. A lepkészet története Magyarországon
:-i kor. — Aigner-Pável-Uliryk, Magj'arország lepkéinek jegyzéke 5 kor. —
Berge, Schmetterlíngsbuch 8. Aufl. 1300 Abb. auí 50 farb. Tafeln 25 kor,

20 fill. — Hofniann, Die Gross- Schmetterlínge Europas 2. Aufl. 2000 Abb.
auf 71 farb. Tafeln 3Ü kor. Die Rdupen der Gross-Schmetterlinge Europas
1900 Abb. auf 50 Tafeln 30 kor.

Diptera. Tömösváry O. Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna
mellékeire, d f '' 60 fill. — Kertész fi. Catalogus Tabanidaium orbis terra-

rum universi 6 kor.

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

bogárgyüjt. A bogarai; ismertetése és gyjtése 2 kor. — Caliver, Káferbucb
5. Aufl. mit 48 color. Tatéin 24 kor. — Seidlitz, Fauna Transsylvanica 12 kor.

Hemiptera. Dr. Horváth G., Adatok a hazai félröpek ismeretéhez

40 fill. A magyarországi PsvUídákról 40 fill. Az Eremocoris-fajok magánrajza.

2 tábl. 60 fill.

Orthoptera, Pseudoneupoptera és Neuroptera. Pungnr Gy. A magyaror-
szági tücsökfélék természetrajza 6 tábl. 5 kor. — Kohatit R. Magyarország
•szitakötö-féléi. 3 színes tábl. 2 kor. 60 fill.

MyPi poda. Dr. Daday j. A magyarországi Myriopodák magánrajza
4 táblával 4 kor.

Araehnoidea. Dr. Chvzer K. és KuLczynski L. .Araneae Hungária
3 kötet 24 kor. — Hennán Ö., Magyarország pókfaunája 3 kötet, csak a

2— 3. kötet kapható 16 kor. — Dr. Lendl A. A pókok, különösen a kerekháló-
pókok természetes osztályozása 1 kor. — Karpeles L. Adalék Magyarország
atkafaunájához. 8 táblával 2 kor.

CPUStaeea : Dr. Daday J. A Magyarországbaii eddig talált szabadon
él evezlábú rákok magánrajza. 4 tábl. 3 kor. A magyarországi Branchipus.
lajok átnézete. 1 kor. A magyarországi Diaptomus-fajok átnézete 1 koi

Legújabb árjegyzékem,

mel}^ több ezer, jól tneghatározott és praeparált európai, különösen

magj-arországi bogárfaj felsorolását tartalmazza, megjelent és kívá-

natra bérmentve küldöm meg.

Tavarnok, u. p. Nagy-Tapolcsány

Kelecsényi Károly



JAailC^rország bogárfaunája.

Vezérfonal a magyar korona országainak terü-

letén elforduló bogarak megismerésére.

I Rl A

o 55$ 1 JK 1 e: I^ 3í o
A Magyar Nemzeti Múzeumi segédre.

•

A három kötetes munka eisö kötete a bevezet

morphologiai részen kívijl a Caraboideákat és

Staphylinoideákat, a második kötet a Palpicorniá-

kat, Diversicorniákat és a Heteromerákat, a harma-

dik kötet pedig a Phytophaga, Rhynchophora és

Lamellicornia családsorozatokat fogja tartalmazni.

A munka 5 íves füzetekben jelenik meg,

egy-e^y füzet elfizetési ara 2 korona, boiíi ara

2 kor. 40 fii!.

Megjelent az I. kötet els füzete, mely az álta-

lános (morphologiai) részt tartalmazza.

Eljegyzések és elöíizetések a szerz ezímére (Buda-

pest, VIII., Nemzeti Múzeum) küldendk.

S, 'rridl Sándor könyvnyomdáia Budapest. VI.. Uj-utcza 3.
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