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Uj magyar lepkealakok/)
Irta A. Aigner Lajos.

A lepkészetnek egyik legérdekesebb oldala a fajváltozatok

tanulmányozása. Nem tekintve a mesterséges úton elállított el-

téréseket, melyeknek a tudományra való fontossága ma talán

még kellen meg sem Ítélhet és méltányolható, már a szabad

természetben elforduló fajváltozatok is rendkívül érdekesek arra

nézve, ki ily jelentéktelennek látszó eltérések iránt érzékkel bír.

Ámde azok tanulmányozása nemcsak érdekes, hanem a faj meg-

ítélésére fontos is.

A faj fogalma számos lepkealakot illetleg eléggé ingadozó.

Mer véletlenség volt, melyik alakot írták le törzsfaj gyanánt,

mely mellett a többi, utólag felmerült alak kénytelen volt annak

fajváltozataként szerepelni, illetleg magát annak alárendelni. így

p. o. Pieris Napi L. és számos más fajnál az els ivadékot is-

merték el törzsfajnak, viszont Pieris Daplidiee L. és sok más

fajnál a második ivadékot tekintették annak.

A rendszernek kritikai revisiója alkalmával, nézetem szerint,

zsinórmértékül kellene venni azt, hogy kivétel nélkül a tavaszi

ivadék teliültessék a törzsfajnak, mert miként az eltérések tanul-

mányozása tanúsítja, a legtöbb esetben ez az ivadék az állandó,

kevéssé változó, míg a nyári ivadék sokkalta inkább hajlik az

eltérésre. Ezt érthetvé teszi az a körülmény, hogy az elbbinek

báb alakjában, többnyire csupán a téli hidegséggel kell meg-

küzdenie, holott az utóbbi az idjárás különböz változásának van

kitéve, a mely mind a hernyót, mind a bábot érheti.

De még valamely nemnek egyes fajai, s azok egymáshoz

való viszonyára is fogunk esetleg nem lényegtelen következteté-

seket vonhatni, hogyha egyszer végig tekinthetünk mindegyik faj

variabilitásán, vagyis az eltérések azon körén, melyet az egyes

fajok felmutathatnak.

*) Bemutatta szerz a K. M. Természettudományi Társulat állattani szak-

osztálj'ának 1905. májusi ülésén.

Rovartani Lapok XIII. 1906. április.
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Ez id szerint a legtöbb lepkegyüjt megelégszik azzal, hogy

gyjteménye magába foglalja az egyes fajok s azok elnevezett

fajváltozatainak 1—2 példányát ; vajon azok egyébként változ-

nak-e és miként változnak, az iránt legtöbbjében hiányzik az

érzék. Örvendetes azonban, hogy folyton gyarapszik azok száma,

kik a lepkeeltérések iránt érdekldnek. Magam is közéjük tar-

tozom.

Évek hosszú során, mióta egyáltalában foglalkozom a lep-

kékké], az volt vezérl elvem, hogy minden: szín. rajzolat vagy

nagyság tekintetében eltér példányt gyjteményembe helyezzem,

így történt, hogy az évek folyamán az eltéréseknek nem egy

érdekes sorozatát állítottam össze, mely az igényelt helyre s a

ráfordított fáradságra nagyon is érdemes volt.

Ha immár, az anyagnak hosszú évi gyjtése után hozzá-

fogok ahhoz, hogy emez eltérések kis részét névvel jelöljem,

ebben nem az a kórságos divat vezérel, hogy nevemet mint

„autor" megörökítsem, hanem tisztán az az óhajtás, hogy meg-

rögzítsek oly alakokat, melyek az elkülönítésre valóban érdemesek,

mindenesetre sokkal nagyobb mértékben, mint számos varietása

az újabb „specialistáknak'', kik valamely fajnak 1—2 tuczat el-

térését egy lélekzet alatt elnevezik.

No, de nem akarok recriminálni, st inkább a vétkezkkel

vétkezni, s ennélfogva áttérek a birtokomban lev fajváltoza-

tokra, Ezek a következk :

Aporia Crataegi L. ab. Koyi m. ?. Ezt az igen érdekes

fekete fajeltérést már korábban leírtam és rajzban is bemutattam
(Rovartani Lapok VI. 1899. 17.), de azon alkalommal el nem
neveztem, mivel rendkívüli jelenségnek tekintettem. Utólag azon-

ban értesültem arról, hogy Karlsruheban Daub M. gyjtemé-
nyében is foglaltatik hasonló példány és Bohatsch Ottó közlése

szerint Machek es. tanácsos Bécs környékén és újabban Pater-

nionban (Karintiában) is fogott egy-egy ily példányt. Ennélfogva

ezt az alakot, mely már nem tekinthet szerfölött nagy ritka-

ságnak, elnevezem, még pedig els hazai lepkészünk Koy Tóbiás
emlékére.

Orsova 1898. Habetin J. gyjtése.

Melitaea Cinxia L. ab. Horváthi m. ?. Egész felülete kor-

mos fekete, a világos fakóbarna alapszín imitt-amott felbukkan

ugyan, de majdnem csak a fels szárny szegélye eltt lev fol-

tok sorában jut érvényre, a szegélyen álló pontok valamivel sö-

tétebb barna színek Az alsó szárnyon alig tnik fel a szem-
foltok sora, Alsó lapja szabályos.
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Isaszegh 1902. május 20. Átmeneti alakok Csepel szigetén
is szoktak elfordulni. Ezt a feltn alakot a kiváló Hemipterologus
Dr. Horváth Géza tiszteletére nevezem el, a ki a lepidopterolo-
giától sem áll távol.

Melitaea Cinxia L. ab. Uhryki m. ?. Fels szárnya csak-
nem rajztalan, csak a szárny tövén s a ttéren áll néhány fekete
folt, a szárny csúcsa felé apró fekete pecsét s a bels szegélyen
fekete pont. Az alsó szárny ttere csaknem egészen fekete, csak
az elüls szegély felé kissé világosabb, a szemfoltokat magába
foglaló szalag igen széles. A szegély végig szélesen fekete. Alsó

apján a fekete rajz igen erteljes.

Budapest, 1895. fogta dr. Uhryk Nándor, a kirl ezt az

érdekes alakot el is neveztem.

Melitaea Cinxia L. ab. Mocsáryi m. r. Az elbbi alaknak

ellentéte. A fels szárny összes rajzai egybefolynak és az egész

fekete színezés a középtéren lev nagy folttá egyesül, a szárny

töve is fekete ; a szegélytéren csak néhány fekete folt mutatko-

zik. Alsó szárnya csaknem egészen fekete, csupán az elüls

szegély felé látható némi barna rajz ; a szemfoltokat magába fog-

laló szalag keskeny. A szegély végig szélesen fekete. Alsó lapján

a fekete rajzolat igen erteljes.

N;igy-Lévárd (Pozsony-m.) fogta Zahradka K. E. Ezt a szép

alakot jeles Hyinenopterologusunk Mocsáry Sándor-TÓl nevezem

el, aki a lepkészet terén sem ismeretlen.

Melitaea Phoebe Kuoch ab. Geyeri m. j. A fels szárny raj-

zolata igen megfogyott : a ttér rajza erteljes, a középtéren azon-

ban csupán az elüls szegélyen álló erteljes kerek folt látható,

a szegélytéren pedig az elüls és bels szegélyen a szabályos két

fekete sávnak csupán eleje és vége mutatkozik. Az alsó szárny

csaknem egészen fekete, csupán a szegély felé tnik fel a meg-

fogyott szalag, mely a szegélyholdak sorával csaknem összeolvad.

Alsó lapján a ttér rajzolata igen erteljes.

Szaár (Fejér-m.) 1902. május 29. Ezt az alakot, mely nagy-

jában megfelel a M. Athalia ab. Corythalia Hb.-nek, Geyer G.

Gyula tiszteletére nevezem el, aki a felvidék lepke-faunájának

felkutatásában érdemeket szerzett.

Melitaea Didyma 0. ab. Kempeleni m. ?. Mindkét szárny

rajzolata szabálytalan nagyobb fekete foltokká olvad össze. A fels

szárny szegély tere csaknem rajztalan, csupán a szalagszer folt-

sort jelezi néhány hosszúkás apró folt. Az alsó szárnyon ertel-

jesebbek ezek a hosszúkás foltok. A fels szárny alsó lapján az
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összes fekete foltok, kivált a foltsorban levk hosszúkásak; az

alsó szárny fterén igen erteljes a fekete rajzolat.

Mátra-hegység 1898. fogta Dr. Uhryk Nándor. Ezt a szép

alakot elhunyt lepkészünk Kempel&n Radó tiszteletére nevezem

el, aki a Mátra faunájának felkutatása körül érdemeket szerzett.

Melitaea Didyma 0. ab. Fischeri m. i A fels szárny egész

rajzolata a ttéren lev néhány szabálytalan folttá zsugorodott

össze, csupán az elüls szegélyen mutatkozik kerek folt s a sze-

gély eltt homályos foltok sora. Az alsó szárny bels felét csak-

nem egészen ellepi a fekete szín, holott küls fele rajztalan,

csupán a szegélyfoltok láthatók. Alsó lapja különösen érdekes.

A fels szárny, a felületbeli kerek folt s a ttéren lev halványabb

rajzon kívül teljesen rajztalan, csupán a szegély mentén álló

pontok láthatók, szintúgy mint az alsó szárnyon is. Az alsószárny

fterén mutatkozik az alapszín, a rendesnél több fekete petytyel,

az egész közép- és szegélytér ellenben sárgás, csupán a szegély

eltt vonul rajta át vörösessárga csík.

Kassán fogta Dr. Fischer Herminius vezértörzsforvos, buzgó

lepkész, kinek tiszteletére el is nevezem.

Argynnis Dia L. ab. Hudáki m. Ezen igen változó fajnak

egyik nstényén az alsó szárny ttere, valamint a szárny küls
fele kormos fekete, csak a keskeny középs szalag s a szegély-

holdak sora mutatja az alapszínt.

Yinkovczén (Pozsega m.) fogta Koca György ferdész. Hudák
E. Ágost elhunyt szepesi lepkész emlékére nevezem el.

Melanargia Japygia Hbst. var. Clotho Hb. ab. immaculata

m. Rajzolata igen gyönge, alsó szárnyán a szemfoltok sora tel-

jesen hiányzik vagy csak nyoma látszik, nemkülönben hiányzik a

fels szárny csúcsán lev szemfolt.

Puszta-Peszéren fogtam néhány példányát.

Melanargia Galatea L. ab Franzenaui m. Az összes rajzo-

latok fölül is, alul is halvány fakó barna színt öltöttek.

Csepel-Sziget, Isaszegh. Ezt a feltn alakot Fra.izenan

József-w\ nevezem el, aki Erdély lepkefaunájának fekutatása

körül egykoron nagy érdemeket szerzett.

Lycaena Bellargus Rótt, ab. Czekelii m. 5, égszín felülete

kékesszürke színt öltött. Alsó lapján az alsó s árny szegélyfoltjai

igen halvány színek.

Puszta-Peszér 1898. juni. 12. Ezt az alakot érdemeket szer-

zett erdélyi lepkészünknek Dr. Czekeliu* Danid nagyszebeni f-
orvosnak ajánlom.
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Lycaena Bellargus Rótt. ab. parvipuncta m. á, felülete

szabályos, az alsó szárny szegélypontjainál fogva azonban hajlik

a var. punctifera Obtb.-hez. Fels szárnyának alsó lapjain hiány-

zik a tbeli szemfolt s ebben hasonlít a L. Tcarus ah. icarinus

Ser.-ra.

Budafok, 1904.

Lycaena Bellargus Rótt. ab. confluens m. j, rendkívül

kicsiny. Felülete szabályos, igen sötét szín alsó lapján a fels

szárny tövén lev foltot két folt, a középholdat pedig ketts folt

helyettesíti, míg a 2. sejtben álló folt befelé ívszeren meghosz-

szahbodott, úgy mint L. Icarus ab. arcuata Weym.-nél ; az alsó-

szárny 2. sejtjében lev folt is meghosszabbodott.

Orsova, 1898. jun. 29.

Hypogymna morio L. ab. Nátlyi m. $, törzsalakja egészen

kormos fekete, csupán potrohának hátulsó fele és lábai sárgás-

barnák. Az eltérésnek színe fakó barna, amely szín a pikkelyzésre,

a csápokra és lábakra is kiterjed, csupán tora és potrohának

alapja fekete, de fakó barna finom szrökkel srn borított;

rojtja világos fakó barna, A nstény szintén világos szín.

Csepel-Szigetén olykor nem ritka. Bécs környékén is elfor-

dul Bohatsch Ottó szerint. Nátly József multszázadi érdemes

lepkész emlékére nevezem el.

Malacosoma neustria L. ab. unicolor m. Ezt a rajztalan

alakot a jegyzékekben régóta említik ezen a néven, melyet immár

az irodalomha is óhajtok bevezetni. Országszerte található.

Calophasia casta Bkh. ab. Birói m. A rendszerint fehér

szín fels szárnyon a ttér fehéres szürke, a középtérnek ke-

véshbé élesen elhatárolt fekete rajzolata igen kiterjedt s a sze-

gélytéren elmosódva folytatódik, úgy ;
hogy csupán a szárny csú-

csa felé, az elüls szegélyen mutatkozik az alapszín nagy folt

alakjában. Az alsó szárny egészen szürke, a szegély felé fekete;

az alsó szárny rojtja bels felében szürke.

Isaszegh 1902. május 25. Ezt a jellemz alakot Bíró Lajos-

ról nevezem el, aki Új-Guineában számos lepkét is gyjtött.

Boarmia gemmaria Brahm. ab. Rebeli m. £. Mindkét szárnya

kormos fekete, csupán a szegély eltt lefutó csipkés vonal fehér.

Számos Boarmia-f&j hajlik az elsötétedés felé. E tekintetben ha-

sonlít a jelen eltérés a B. repandata ab. nigricata Fuchs, B. ro-

boraria ab. infuscata Stgr., B. crepuscularia ab. defessaria Frr. és

B. consortaria ab. Humperti Hump. eltérésekre.

Kassán fogta dr. Fischer Herminius vezértörzsforvos. Ezt

az alakot dr. Rebel H. kitn lepkésznek ajánlom.
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Arctia Caja L. ab. flava m. Alsó szárnya élénk téglavörös
helyett vöröses sárga szín, többnyire fels szárnya is gyérebb
barna rajzú a törzsalaknál

;
potroha sárgás vörös.

Hazánkban ez az alak nem ritka. Az ab. flava nev régóta
használatos, ezennel az irodalomba is óhajtom bevezetni.

Arct'ia Hebe L. ab. Wassi m. ?. Alsó szárnya,, valamint
potroha elénk barnás sárga, nemkülönben alsó lapján a fels szárny
ttere is.

Nezsider 1900. tenyésztette Schmidt Antal lepkész. Ezt a

szép alakot buzgó lepkészünknek, gróf Wass Bélá-r.ak ajánlom,

a ki Erdély Jepke-faunája körül érdemeket szerzett,

Zygaena carniolica Se. ab. Vángeli m. A pettyek keret

nélkül valók, potroha piros övet visel. Ellentéte a Z. carniolica

var. Berolinensis Stgr.-nek, melynek potroha egészen fekete.

Yerócze, 1903. július közepén nem igen ritka, Ezt az alakot

a „Rovartani Lapok" egykori szerkeszttársa Dr. Vángel Jen
után nevezem el, a ki a felvidéki lepke-fauna ismertetése körül

érdemeket szerzett.

Végül hadd foglaljon itt helyet még néhány külföldi el-

térés is.

Lycaena Dámon Schiff. ab. caeca ra. j. Alsó szárnyának

alsó lapján hiányzik minden szemfolt.

Bécs környékén, Mödlingben, ez az alak Bohatsch Ottó sze-

rint, nem igen ritka s aligha Magyarországon is található.

ChiJades trochilus Frr. var. grisea m. A törzsalak sötét-

barna, fonákja barnás. Jelen faj változat kisebb, szürkésbarna,

csaknem szürke, alsó lapja világos szürke, csaknem fehér.

Cziprus szigetén ez az alak úgy látszik helyettesíti a törzs-

fajt. Bordán István magyar lepkész 1900. június havában nagyobb

számban gyjtötte ott.

Thecla Ilicis Esp. var. mauretanica Stgr. ab. Fountaineae

m. Ez az alak úgy viszonylik a var. mauretanica-hoz, mint

az ab. Cerri Hb. a mi törzsfajunkhoz. A var. mawretanica kisebb

a hazainál, fonákja sötét, csaknem egyszín. Jelen eltérés

körülbelül oly nagyságú, mint a mi Ilicis-xmk. Színezése

fakó sötétbarna, ezt azonban nagyon háttérbe szorítja

az a nagy fakó vöröses sárga folt, mely a szárny tövének, elüls

és küls szegélyének kivételével a fels szárny egész felületét

elfoglalja, As elég hosszú farknyújtványnyal e 1 látott alsó szárny

szegélye felé többé-kevésbbé ugyanazon színezés mutatkozik,

mely azonban a szárny töve felé fokozatosan átmegy az alap-
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színbe. Fonákja csaknem egyszín világos szürkésbarna, csak a

szegély eltt lefutó fehéres vonal s a szárny zugában álló szem-

folt látható némileg.

Miss M. E. Fountaine buzgó angol lepkészn Algírban,

Alaya al Hadad környékén 1904. június közepén számos példá-

nyát fogta ennek a neki ajánlott érdekes eltérésnek s azokból

átengedett nekem is egynehányat.

Adatok Magyarország lepke-faunájához.
Irta Uhryk Tivadar.

Néhány fajváltozatnak és eltérésnek szorosabb megfigyelé-

sénél sikerült néhányának magyarországi honosságát megállapí-

tanom. Amily nehéz európai új lepke-speciest felfedezni, ép oly

könny az hiszem az ismert fajváltozatokra ráakadni. Ahol a faj

elfordul, ott bizonyára fajváltozatai is elfordulnak. Hiszen a faj

eltérései és változatai többnyire az idjárás s az abnormális táp-

lálkozás folytán jönnek létre. És ha ez más országban vagy vidé-

ken megtörténik, megeshetik nálunk is. Csakhogy mi ezen válto-

zatokat nem kísérjük a kell figyelemmel. Ha fogunk a rendestl

eltér állatot, helyet szorítunk neki a gyjteményben és ezzel

azután végeztünk. Ha azonban az irodalomban is utána néznénk,

bizonyára jelentékenyen emelhetnk a magyarországi faj változatok-

számát.

Az általam megfigyelt fajváltozatok a következk:

Caradrina quadripunctata v. leucoptera Thnbg. A rendes-

nél sötétebb, fels szárnya sötétszürke, rajza ersebb. Eddig

csak a skandináviai félszigeten, Finnországban és az Uralhegység

ben találtak'. Két példányom van ; az 'egyiket 1903. aug. 20-ikán

fogtam a Svábhegyen, a másik 1904. május 5-ikén talált bábbó

kelt ki nálam.

Eublemma arcuinna var. argillacea Tausch. Fels szárnya

sárgásszürke, vagyis fakó szín és ennek folytán a harántos sáv

kiemelkedik. Az alsó szárny világosabb. Déli Oroszországból

Görögországból és Ázsiából volt eddig ismeretes. Egy hím pél-

dányt fogtam tavaly a Farkasvölgyben. Ugyancsak ezzel egy-

idejleg fogtam v. Mandula Rbr. egy hím példányát is, melynek

fels szárnya vörösesbarna. Ezt a fajváltozatot Bohatsch Ottó is

fogta. (1. a Rovartani Lapok XI. kötetének 9. füzetében.)
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Zygaena Scabiosae ab. dirisa Stgr. A középs sáv két foltra

oszlott. Solymáron fogtam 1903. jun. 25-ikén két példányt. Az

egyik typikus, a másiknál ellenben az alsó sáv teljesen ketté

oszlott, a középs két folt pedig alig észrevehetleg még össze-

függ, els pillantásra azonban öt foltúnak látszik. Eddig csak

Dalmáeziából ismertük.

Zygaena punctum v. dystrepta F. A foltok összefolytak,

az egész fels szárny egyszín piros. Orosz-, Görög-, Olaszország-

ban és Kis-Azsiában fordul el. Dalmácziában is megfigyelték

már, én a Svábhegyen fogtam.

Zygaena Achiüeae v, arragonensis Stgr. A vörös foltok a

rendesnél jóval nagyobbak és többé-kevésbbé összefolynak. Spa-

nyolország Arragonia nev vidékérl volt eddig ismeretes. Tavaly

fogtam a Rákosi erdben egy példányt.

Zygaena Achüleae ab. confluens. A tbeli piros foltok a két

középsvel összefolynak. Az én példányomnál, mely még 1888-ból

származik, a fels három és az alsó két folt folyt össze.

Zygaena Melitoti var. confusa Stgr. A piros foltok többé-

kevésbbé összefolynak. A Standinger-Rebel-féle katalógus Ázsia

Ala Tau nev hegységét említi termhelyeként. 1903-ban egy pél-

dányt budapesti bábból kaptam.

Csupán e néhány fajváltozat az, melyrl megemlékezni

akartam.

Magyarország sz-féléi.

Irta, Csiki Ern.

II.

A sz-félék, mint már láttuk, két családot alkotnak, ezeket

a következképen választhatjuk széjjel

:

A c s a 1 á d ok meghatározó kulcsa:

A. A fej lefelé álló (hypognath), keskenyebb mint az eltör,

a szemek harántosak és laposak. Az eltör háta felül

kisebb-nagyobb fokban befedi a fejet, az eltör oldalán

nincsen az els lábak felvételére szolgáló mélyedés.

A lábfej els íze rövidebb mint a többi íz együttvéve.

1. család: Ipidae.

B. A fej vízszintesen álló, majdnem szélesebb mint az el-
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tor, a szemek kerekdedek és kiállók. Az eltör háta elül

egyenesen lenyesett, a fejet felül nem takarja be, az el-
tör oldalain az elüls czornbok felvételére szolgáló

mélyedés van. A lábfej els íze vékony és hosszú, leg-

alább olyan hosszú, mint a többi íz együttvéve.

2. család : Platypodidae

1. család: IPIDAE.
[HostrycMdae , Scolytidae auct.)

A fej keskenyebb mint az eltör és utóbbi által többé-ke-

vésbbé fedett. A fels állkapcsok ersek, a szemek hosszukások,

harántosak és laposak. A csápok rövidek, többnyire térdesek,

részei a tíz és a gömbösen végzd rövid csápostor. Az eltör

háta olyan széles mint a szárnyfedk, felülete egyenletesen pon-

tozott. A szárnyak gyengébbek. A czornbok összenyomottak, a

lábszár hosszabb, mint a lábfej, a küls széle fogazott vagy tüs-

kés és csak ritkán ép. A lábfej ál-ötízes, az els íz rövidebb,

mint a többi együttvéve, a negyedik igénytelen, visszafejldött,

a karomízen két kampószer karom van. A potroh hasóldalán öt

lemezt számlálhatunk, ezek közül az els kett összentt.

Az Ipidák négy nemzetségre oszthatók, némely szerz sze-

rint azonban csak háromra, a menyiben a Hylesinini és Hylastini

nemzetségek jogosultságát nem ismerik el és azokat együvé-tarto-

zóknak mondják.

A nemzetségek meghatározó kulcsa:

1. Az eltör háta oldalt ormosán szegélyezett ; a szárnyfe-

dk a csúcson vízszintesen végzdnek, az els lábszár

küls éle sima, küls sarka a csúcson kampószeren

befelé hajló. ..__ __. ... ._. ... ... 1. Eccoptogastrini.

— Az eltör háta oldalt nem szegélyezett ; a szárnyfedk

a csúcson meredeken lefelé hajlottak, az els lábszár

küls széle fogazott vagy legalább a végén egy kifelé

irányult foggal fegyverzett ___ ... ... ... — ._. — 2.

2. A szárnyfedk tövének széle rovátkolt vagy felhajló és

fogazott ... ... ... ... ... — — — 2. Hylesinini.

— A szárnyfedk tövének széle ormos, nem rovátkolt, sem

fogazott ... ... ... ... — — — — — — — 3.

3. Az eltör háta pontozott. A harmadik lábfejíz többnyire

kétkaréjú. ... ... ._-. — — ... ._. . . 3. Hylastini.

— Az eltör háta elül szemecskézett vagy dudorkás. A har-

madik lábfejíz mindig hengeres. ... ... ... ._. 4. Ipini.
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1. nemzetség: Eccopto|»astrini
(Scolytini)

Az eltör háta oldalt majdnem az elüls széléig ormosán

szegélyezett. A paizsocska mélyen fekv, de tisztán kivehet. A
szárnyfedk a csúcson vízszintesek, lemettszettek. A potróh has-

lemezei a mellvégtl a csúcs felé lejtsek, azaz oldalról nézve

emelkedk. A csápok a szemek eltt erednek, nem térdesek, rövid

tízzel. A lábszár küls széle nem fogazott, a csúcson elreálló

kampóval, a harmadik lábfejíz szélesebb, mint a második, két-

karéjos. A mellvég hátsó oldallemezei jól láthatók.

Az ide tartozó fajok a lombos fákat lakják, ezeknek küls
fakelméjében, a fafehérjében élnek.

Az Eccoptogastrini nemzetséget faunaterületünkben egyetlen

egy nem (Eccoptogaster) képviseli.

15. rajz. Eccoptogaster Ratzebnrgi Jans. és 16. rajz. E. muliistriatus Marsh,

potroha, az 1— 5. haslemezzel.

1. nem : Eccoptogaster Herbst.

(Scolytus Geoffr., auct.)

A csápostor hétízes, a csápbunkó ennél hosszabb, nagy és

pikkelyes. A szemek hosszukások, keskenyek, elül alig öblösek.

Az elüls csípk egymástól nem oly távol fekvk, mint a hátsó

csípk, a lábszár küls széle sima, nem fogazott, az elüls láb-

szárak görbültek. A mellvég hátsó oldallemezei szélesek. A test

fényl, többnyire csupasz, az eltör háta sokszor sötétebb szín
mint a szárnyfedk.

A fajok meghatározó kulcsa:

1. A második haslemez közepén nincs kiemelked dudorodás

vagy tüske (15. rajz) ... ... ... ... ... ... ... ... 2.

— A második haslemez közepén dudorodás vagy tüskeszer

fogacska emelkedik ki (16. rajz). ... ... 11. multistriatus

2. A homlokon egy többé-kevésbé éles hosszanti él emel-

kedik ki. ... ... ... ... ... ... ... ... 1. Ratzeburgi

A homlok laposan domborodó, kiemelked hosszanti él

nélkül ... ... ... ... ... ... 3.
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3. A homlok közepe nem hosszú sárga szröktl molyhos,

oldalt hosszú szrök nélkül. ... ... ... ._. 2. scolytus

— A homlok vékony és hosszú szrökkel fedett, a középen

nem molyhos ... ... ... ... ... ... ... ... 4.

4. A szárnyfedk közterecskéi sorokban pontozottak és még
a varrat mellett sem ránczoltak vagy harántul kar-

czoltak ... ... ... ... .... ... ... ... ... .__ 5.

— A szárnyfedk sr sorokban pontozottak és különösen

a varrat mellett ersebben rézsútosan karczoltak vagy
ránczoltak ... ... ... ... ... ... ... ... .__ ___ §.

5. A második haslemez függleges, a has a véglemez felé

tehát ers ívben emelkedik ... ... ... ... _.. §
— A második haslemez lejts, a has a véglemez felé tehát

egyenes vonalban emelkedik __. ... ... ___ 7.

6. A szárnyfedk sötétszínek, a varrat a szárnyfedk kö-

zepéig benyomott, a közterecskék pontsorai felette finomak.

3. laevis

— A szárnyfedk rozsdavörösek, a varrat csak elül benyo-

mott, a közterecskék pontsorai majdnem oly ersek mint

a rovátkák pontjai. ... ... ... ... ... ... 4. pygmaeus
7. Az eltör háta oldalt szétszórtan és finoman, a középen

még finomabban pontozott. A szárnyfedk csúcsszegé-

lyének fels éle sima, az alsó rovátkos. ... ... 5. pruni
— Az eltör háta oldalt és elül srn és erteljesen, a kö-

zépen szétszórtabban és finomabban pontozott. A szárny-

fedk csúcsszegélyének fels és alsó éle rovátkos.

6. carpini

8. A szárnyfedk csúcsszegélye csak oldalt rovátkos, a

varrat felé sima. ... ... ... ... ... ___ 7. intricatus

— A szárnyfedk csúcsszegélye egészében finoman fogacs-

kázott vagy ersen rovátkos ... ... ... ... ... ... 9.

9. A második haslemez függleges, a has a csúcs felé me-
redeken görbülve emelkedik ... ... ... ... 8. aceris

— A második haslemez lejts, a has ívesen emelkedik a

csúcs felé ... ... ... ... ... ... ... __. ... 10.

10. Az eltör hátának pontjai kerekek. ... ... 9. amygdali
— Az eltör hátának pontjai elül és kétoldalt hosszukások

és többnyire ránczokba folynak össze. ... 10. rugulosus
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Magyarország pillangói.

Irta A. Aigner Lajos.

XI.

3. Apatura Ilia Schiff. 1

)

(Schiffermiller & Denis), System. Verz. d. Schmetterl.

der Wiener Gegend p, 172, 171 not. (1776); Hiibner;

Samml. europ. Schmetterl. Pap. fig. 115—6, 809—10; Iris

Esper, Die europ. Schmetterl. in Abbild. I. tab. 11. fig. 2;

tab. 37. fig. 1.

A szárnyak sötét barna színek, a híméi ibolyás kék tünet-

tel. A fels szárny csúcsán és közepén fehér foltok állanak; az

alsó szárnyon fehér vagy (eltéréseken) sárga szalag van, mely le-

felé keskenyed, belül öblözött, fogas kiszögellés nélkül. A fels

szárny rt keret szeme mindig tisztán látható. Az alsó szárnyon

alul nincsen meg az elbbi faj vörös barna színezése és fehér

szalagja ; a küls szegély kékes szürke. Kifeszítve 60—75 mm.
Hazánkban országszerte található, st Magyarországon való-

színleg épen úgy mint Dél-Francziaország és Tirolban 2 ivadék-

ban, t. i. május-júniusban és augusztus-szeptemberben. Többnyire

ritka, helyenkint gyakori ; nedves réteken nyárfák körül szokott

röpködni s ugyanúgy fogható mint az elbbi faj. Mindenütt igen

variáló, Eperjesen a következ alakokban figyelték meg : 1. J,

baloldalt ibolyás, jobboldalt kék tünettel ; 2. $, számtalan fekete

ponttal behintve ; 3. á, melynek rozsdaszín szegélysávja a fels

szárny szemfoltjánál kezddve, az alsó szárnyon folytatódik, és

melyen minden sejtben egy-egy szem mutatkozik ; 4. S, melyen

a középs szalag a fels szárnyon egészen, az alsó szárnyon pe-

dig csak annak alsó felében hiányzik.

Az ab. Iliades Mitis,2 ) melyen a szalagok- és szemfoltoknak

nyoma sem látszik, csupán 2, olykor 4 fehér apicalis petty tnik
elé, némelykor azonban észrevehet az alsó szárny szemfoltja is : a

törzsfajhoz úgy viszonylik mint az ab. Jole az Im-hez. Csak

Novákon (Nyitra m.) és Eperjesen találták, a hol átmeneti alak-

jai is elfordulnak, úgymint: 1. alsó lapja olyan mint a Chjtie-é;

2. a fels szárnyon nincsen szemfolt s a szalag helyett csak

szétfolyó apró, az alsó szárnyon valamivel nagyobb sárga foltok

vannak.

:
) Ilia : Romulus és Remus anyja.

2
) Ilia utóda.
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A törzsfajt helyenkint kiszorítja az ab. et var. Clytie SchifT. 1

)

melyen a világos szalagok és foltok okersárgák, kivéve az api-

calis három pettyet, mely fehér marad, az elüls szegélyen t
fell pedig rtszín folt mutatkozik.

Szintoly változó mint törzsfaja
; p. o. Eperjesen D a h 1 s t r ö m

Gyula következ eltéréseket figyelte meg: 1. 5, számos fekete

ponttal behintve; 2. J, fehér középs szalaggal és pettyekkel.

Ugyanaz hermaphroditát is fogott, mely bal oldalt a hím, jobb ol-

dalt a nstény rajzolatát és színét mutatja.

A Clytie-wék oly példányai, melyeken a középszalag csak-

nem teljesen elenyészett és többnyire csak 2—3 fehér apicalis

petty jelentkezik, az ab. astasioides Stgr.-hez 2
) tartoznak és Clytie-

hez úgy viszonylanak, mint a Jole az Im-hez és az lliades az llia-

hoz. (Eperjesen).

A Clytie-né\ jóval világosabb színezés a var. rubeseem

Esp. 3
)= var. dilutior Stgr. 4

), melyen a rt szín az uralkodó. Egyik

eperjesi példányon csupán a fels szárny szemfoltjánál s az alsó

szárny szegélybeli holdjainál mutatkozik sötétebb szalag, egyéb-

ként egész felülete többé-kevésbbé egybefolyó sárgás barna színt

mutat. Más eperjesi hím példányon a rt alapszínbl csupán a

fels szárny 4 tbeli pettye és szeme, valamint az alsószárny

holdacskáinak sora tnik ki; ezek a rajzok feketék és környe-

zetük valamivel sötétebb a szárnyak többi részénél. Kúnfélegy-

hnzán és Marillán is megfigyelték.

Még ennél az alaknál is világosabb szín a var. Eos Rossi5
)

Alapszíne inkább zsemlyeszín, középs szalagja pedig csont,

szín, csupán apicalis pettyei fehérek ;
ellenben valamivel söté-

tebb mindkét szárnynak ttere ; a fels szárny szeme és 4 ti

béli pettye, valamint az alsó szárny foltsora pedig barnára hajlik-

Megfigyelték Aradon, Eperjesen és Kúnfélegyházán. A törzsfajná-

kisebb s a Clytie-hez közel áll avar. Metis Frr. 6
), melyen az alsó

szárny bels zugán álló szem teljesen hiányzik vagy ponttá zsu-

gorodik. Budapest, Pécs, Felsó-Löv, Eperjes, Titel és Vukovár

környékén figyelték meg és kivált a Tisza mentén és Szerem

megyében lép fel helyi fajtaként ; az utóbbi helyen Anker L.

x
) Tengeri nimta neve.

2
)
Az Astasia-hoz, Clytie synonymjéhez, hasonló.

3
)
A vöröses.

4
)
A világos.

5)A hajnal istennje.

6
) Az eszélyésség istennje.
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jegyzetei szerint 4 ivadékban, nyáron 3 hétrl 3 hétre újonnan

jelentkezik és többnyire magasan ül a fzfákon. Ugyanaz felje-

gyezte, hogy Dél-Magyarországon (a „ Bánság "-ban) valamelyes

helyi alak is tenyészik, melyet var. valesina-nak nevezett el. Ez
bizonyára a var. Barira H. S,

1
) melynek alapszíne a szürkés

sárga felé hajlik.

A Metis-t S pillér önnálló fajnak tekinti, de a felhozott

jellemek nem eléggé határozottak ; ennélfogva czélszernek lát-

szik, azt ezentúl is az Illa faj változatának tekintenünk, mind-

addig, míg felfedezend hernyója alapján határozott különbséget

megállapíthatunk.

Az Llia hernyója az /m-éhez igen hasonló, de szennyesebb

zöld, 40—50 mm. hosszú. Kitelelve májusig nyár- és fzfákon

él, úgy mint: Populus tremula, dilalata, canescms éspyramideán,

(nyárfa). Salix caprea, viminalis és rosmarinifolián (fzfa). Bábja

fehéres zöld.

Elöfonla! az összes szomszédországokban, még pedig : A.-

Ausztria Y-YIIL, P -Ausztria és Szilézia VI—VII., Cseh- és Mor-

vaország VIL, Galiczia VI—VII., Bukovina és Románia VI—MII.,

Bulgária V., Salzburg és Karinthia VI—VIL Elterjedési köre : Finn-

országtól Liguriáig (62—43°) és Paristól Japánig (20—160°).

II. alcsalád. Nymphalinae.

A csáp fokozatosan megvastagodott ; a tapogató tagolt,

különböz hosszúságú ; a fels szárny háromszög, az alsó szárny

lekerekített; többnyire élénk színezés. A hernyó hengeres, tüs-

kékkel vagy áltüskékkel borított. A báb szögletes, gyakran fémes
foltokkal ; szabadon függ.

1. Mindkét szárny középsejtje nyitott ... ... ... ... .__ 2

Csak az alsó szárny középsejtje nyitott ; a szárnyak

feketésbarnák, fehér sávval és a fels szárny csúcsa

felé fehér petyekkel ... ... ... .__ 1. nem. Limenitis F.

2. A szárnyak feketésbarnák, fehér szalagokkal és foltok-

kal, hosszúkásak, lekerekítettek ... ._. 2. nem. Neptis F.

A szárnyak élénk színek, szélesek, fogazottak, kiszö-

gellk vagy hajlítottak ... ... ... ... ... .... ... 3
3. A fels szárny gyöngén kiszögell, az alsó szárny leke-

rekített, fogazott ... ... ... ... ... 3 nem. Pyrameis Hb.

v
) bunos : domb.
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Mindkét szárny kiszögell és fogazott ... ... ... .._. 4
4. Az alsó szárny kevéssé fogazott, a fels szárny erseb-

ben ; bels szegélye csaknem egyenes 4. nem. Vanessa F.

Mindkét szárny ersen fogazott, a fels szárny bels
szegélye igen hajlított... ... ... ... ... ... ... ... 5

5. Az alsó lapon betszer fehér folt van 5. nem. Polygonia Hb.

Az alsó lapon kuszált rajzolat van ... ... ... ... 6

6. A fels szárny kevéssé hajlított, az alsó szárnyon némi

kiszögellés van .__ ... ... ... ___ 6. nem. Arachnia Hb.

A szárnyak lekerekítettek, kiszöggellés nélkül ... ... 7

7. A szárnyak vörösessárgák vagy feketésbarnák, fekete

vagy rozsdaszín foltokkal ... ... ... 7. nem. Melitaea F.

A szárnyak vörösessárgák vagy barnássárgák, fekete

rajzokkal ; az alsó szárnyon alul rendszerint ezüst fol-

tok vannak ... ... ... ... ... ... 8. nem. Argynnis F.

1. nem. Limenitis F. 1

)

A fels szárny középsejtje zárt, az alsóé nyitott. A csáp

fokozatosan megvastagodott. - - A hernyó hengeres, hátán végig

két sor tompa ágas tüske áll, a fej kéthegy. A báb fején két kis

kiemelkedés, hátán baltaszer púp van. A 9 palaearctikus faj

közül hazánkban három honos.

1. Az alsó szárny szegélye eltt vörös félholdak sora áll;

az alapszín feketés barna ... ... ... ... — Populi L.

Az alsó szárny szegélye eltt nem állanak vörös félholdak 2

2. A szárnyak kékesfeketék, fehér sávval és a fels szárny

közepén fehér petytyel, mindkét szárny szegélyén feketés

kék pettyek sora van ... ... ... — Camilla Schift.

A szárnyak feketésbarnák, fehér sávval s a szegélyen

két sornyi fekete petty van, a középfolt hiányzik Sibylla L

1. Limenitis Camilla Schiff2
).

(Schiffermiller & Denis), Syst. Verz. d. Schmetterl. der

Wiener Gegend p. 182. (1776.); Liwilla E s p e r, Die europ.

Schmetterl. in Abbild. I. tab. 38. fig. 2.

A szárnyak alapszíne kékesfekete, mindegyikének szegélyén

fekete és kék pettyek sora áll. A fels szárnyon tisztán feltn

középfolt és a csúcsán fehér petty van; közöttük 4—5 fehér folt

áll egy sorban. Az alsó szárny közepén kevéssé összefügg fehér

x
) Valamely görög istenn mellékneve.

2
) Camilla : római ni név.
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foltok harántos sora jelentkezik. Alsó lapja vörösesbarna, szegé-

lyén egy sornyi fekete petty áll ; egyébkint az utóbbi fajéhoz

hasonló rajzolattal. Kifeszítve 48—60 mm.
Magyarország középhegységeiben erdszéleken, virágzó

lonczbokrokon, júniustól szeptemberig, helyenkint két ivadékban

fordul el ; a II. ivadékú példányok rendszerint kisebbek.

Hernyója zöld, hátán 2 sor vörös tüske, 40—45 mm.
hosszú. Tápláló növényei : Lonicera xylosteum, coerulea, caprifo-

lium, periclymenum és tartaricum (loncz), valamint Symphoricarpus

racemosus. Pécsett június közepétl július közepéig találták. Bábja

barnásszürke, -kevés fémes folttal.

E'fordul a követkev szomszédországokban : A.-Ausztria és

Karinthia VI. VII., Tirol, Csehország, Bukovina (1 pld.), Romá-

nia VII., Bulgária.

Elterjedési köre : Königsbergtl Algírig 55—35° és Paristól

Perzsiáig 20—70°.

Adalék Erdély lepke-faunájához.

Irta Dr. Czekelius Dániel.

Legutóbb közölt adalékom Erdély lepke-faunájához (megje-

lent a „Verhandl. und Mittheil. des siebenbürg. Vereins für Natur-

wissenschaft." 53. kötet 1905 ; ismertetését lásd „Rovartani La-

pok" 1905. 132. 1.) folytatásaként felsorolom ezennel amaz érde-

kesebb fajokat, melyeket az 1904. év folyamán saját magam
gyjtöttem Nagyszeben környékén, valamint azokat is, melyeket

Klement Róbert fogott Élpatak környékén. Megjegyzend, hogy

van e fajok közt olyan, mely Erdélybl eddigelé még nem volt

ismeretes, st olyan is, mely egész Magyarország faunájára új.

Argynnis pales Schiff. Fogarasi havasok : Podrág-tó VIII. 10,

Erebia Oorge Esp. Fogarasi havasok: Bulea-tó VIII. 3.

Ochrostigma velitaris Rótt. Élpatak.

Drepana binaria Hfn. v. uncinaria Bkh. Élpatak.

Bryopha raptrictda Hb. Nagyszeben MII. 11.

Senta maritima Tausch. Nagyszeben VIII. 14.

Petiiampa arcuosa Hw. Élpatak.

Acidalia strammata Tr. Élpatak; — mnbellaria Hb. Él-

patak.
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Éphyra linearia Hb. v. strabonaria Hb. Nagyszeben, Élpatak,
Larentia vittáta Bkh. Élpatak; — juniperata L. Élpatak.
Tephroclystia pusilíatu P. Kis-Csr VI. 5.

Biston strátaria Hufn. ab. terrarius W. Nagyszeben,
Rebelia suriehtella Brd, Kis-Csr

;
Élpatak.

Crambus paludellus Hb. Nagyszeben VIII. 1. — tristellus ab.
paleettus Hb. Nagyszeben VIII. 10. IX. 5.

CMo phragmitellus Hb. Élpatak.

Scirpophaga praelata Se. Nagyszeben.

Homoeosoma bmevella Hb. Élpatak.

Heterographis oblitella Z. Nagyszeben MI. 21. VIII. 18.

Pempelia subornatella Dup. Nagyszeben VIII. 18.

Euzophera fuliginosella Hein. Élpatak.

Epischnia prodromella Hb. Élpatak.

#e%áa argyrella F. Nagyszeben VIII. 14. Vízakna VIII. 1.

Salebria betim Goeze. Élpatak; -- faecella Z Élpatak.
Rhodophaea advenella Zk. Nagyszeben VIII. 11. Élpatak.
Psamotis hyalinalis Hb. Nagyszeben VIII. 20, Vízakna VIII. 10.

Élpatak MII. 10.

Pione crocealis Hb. Vízakna Vili. 1. ; - eluialis Schiff.

Élpatak.

Pijrausta cespitalis Schiff. ab, intermedialis Dup. Nagyszeben
V. 7, VIII. 14. ;

- sanguinalis L Nagyszeben VIII. 1.

Platyptilia gonodaetyla Schiff. Élpatak.

Pterophorus searodactylus Hb. Élpatak.

JLcaWo! eristana Élpatak ;
- - variegana Schiff. Élpatak ; —

quercinana Stett. Nagyszeben (fiatal erd) VI. 29,

Capua favilaceana Hb. Nagyszeben (fiatal erd) V. 10. 15.

Cacöecia crataegana Hb. Nagyszeben (öreg hegy) VI. 23.;— rosana L. Nagyszeben (öreg hegy VI. 10.

Lozopera francillana F. Élpatak.

Conchylis épilinana Z. Kis-Csr VI. 5. ; — ciliella Hb. Viz-

akna VI. 25.

Euxanthis fulvana F. Nagyszeben (fiatal erd) VI. 2.

Olethreutis textana H. S. Nagyszeben (fiatal erd) VI. 18.

Embléma candidulana Nolck. Nagyszeben VI. 9. ;
- fulvana

Stgh. Szebenhegység (Szeben- patak) VII. 25.; — similana Hb.

Élpatak.

Ancylis uncana Hb. Nagyszeben (fiatal erd) V. 15.; —
diminutana Hw. Nagyszeben VI. 7.
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Dichrorampha quaestionana Z. Besztercze VII. 10. ;
—

acuminatana Z. Nagyszeben (fiatal erd) VI. 7.

Cerostoma lucélla F. Nagyszeben (fiatal erd) VII. 1.; —
xylostella L. Szebenhegység (Szeben patak) V. 27.

Metzneria lapella L. Élpatak.

Gelechia rhombella Schiff. Nagyszeben VIII. 18. ; — sohitella-

Z. Nagyszeben VIII. 11.; macutatella Hb. Élpatak; — sequax Hw.

Nagyszeben VIII. 7. ; triparella Z. Nagyszeben V. 28.

Tachyptilia populella Cl. Élpatak.

Xystophora unicolorella Dup. Nagyszeben (fiatal erd) VII, 1.

Anacampsis anthylidella Hb. Nagyszeben VI. 3.; — vorti-

cella Se. Nagyszeben VI. 9. Besztercze VII. 13.

Pleurota aristella L Vizakná Mi. 18. VIII. 1.

Hyperallia citrinalis Se. Nagyszeben (fiatal erd) VII. 1.

Carcina quercana F. Nagyszeben, Élpatak.

Borkhausenia flavifrontella Hb. Élpatak.

Epermenia llligerella Hb. Nagyszeben (Alterberg) VI. 12. ;
—

chaerophylella Goeze Nagyszeben (fiatal erd) IV. 26.

Mompha decorella Stph. Élpatak.

Psacaphora SchranJcella Hb. Élpatak.

Coleophora ornatipenélla Hb. Nagyszeben VI. 3.; — clypei-

ferella Hufn. Nagyszeben VIII. 18.; — fringihlla L. Nagyszeben

(fiatal erd) V. 28.; -- hemerobiella Se. Élpatak; — li/neolea Hw.

Élpatak; — nutantella Mühlig Kis-Csür VI. 5.; — argentula Ti.

Élpatak

Lithocolletis cramerella F. Nagyszeben (fiatal erd) V. I. ;

—
quinquenotella Frey. Nagyszeben (fiatal erd) VI. 2.

Opostege auritella Hb. Nagyszeben (fiatal erd) VI. 18.

Nemophora Schwarziélla Z. Nagyszeben (fiatal erd) V. 15.

Különfélék.

A rovarok szánalomérzéke. Számtalan kisérlet, melyet az
orvosok magasabbrend állatokkal végeztek, arra enged követ-
keztetni, bogy az állatoknak is van érzékük a szerelem, barát-

ság, harag, gylölet, odaadás, bátorság, féltékenység, furfang,

gyanakodás, st a szánalom és rokonszenvezés iránt is. A tudó-

sok eleinte azt h tték, hogy eme felsorolt lelki tulajdonságok
iránt csak a magasabbrend állatoknak van érzékük, mert csak
ezeknek van kifejlettebb agyrendszerük. Most egy franczia tudós,
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G. H. M 011 od, hosszas kutatások után bebizonyította, hogy ezen

legmagasabb fokú szellemi érzék a legalsóbb rend rovaroknál

is tapasztalható. Egy gyíkot porczellánedénybe zárt s csak

csótánokat adott neki táplálékul. A esótánok igen féltek a

gyíktól s még közelébl is elszaladtak. Majd kis vizespoharat

helyeztek az edénybe, melybe a esótánok beleesvén, kettzött

félelemmel iparkodtak onnan kiszabadulni, mert egyrészt feltek

a megfuladástól, másrészt, hogy a gyík elnyeli ket Egy alka-

lommal légy esett az edénybe. Néhány svábbogár azonnal segít

ségére indult, de mikor észrevették, hogy nem a saját társuk

van veszedelemben, azonnal eltávoztak. Mikor pedig a saját fajuk

volt veszedelemben, valamennyi segítségére sietett, ami bizonyára

a rokonérzésre es szánalomra enged következtetni. Ennél még
érdekesebb az az eset, amelyet Wachsmann Ferencz
közölt (R. L. L898. 148. I.).

A rózsa bifurcatiójárol. A Lorence Alku nev rózsán figyel-

tem meg augusztusban igen érdekes rendellenességet. A rózsat

egyik ágát az Aphis-ok annyira ellepték, hogy szívásuk következ-

tében a hajtás nagyon megrövidült; a srn álló levelek az ág
hegyén fejld virágba ékeldve, azt, két részre válszto'.ták. A vi-

rág mindkét felében aránylag igen sok volt a porzó és kevés a

szirom. D. E.

Megeszik-e a madarak a méneket? Csaknem minden mé-
hészeti munkában felemlítenek a méhek ellenségei közt néhány

madarat is, mint a vörösbegyet, a barázdabillegett, a rozsdafarkot

és a légykapót. Az ily állítások Rey E. szerint téves megfigyelé-

seken alapulnak. Hogy gyönge éneklmadár méhet fullánkostul

elnyelhessen, annélkl, hogy ezért életével lakolna, az szeiinte a

mesék birodalmába tartozik es végre valahára, idején lenne, az

ily állításokat a szakmvekbl kiküszöbölni. Felfogását igazolja

Binder J., ki a rajzás alkalmával ismételten megfigyelte, hogy

a fecske, a rozsdafark és a légykapó a méhek sokaságán átröpült

s azokat megette, de midn közelebb vizsgálta a dolgot, azt ta-

pasztalta, hogy a rozsdafark és a légykapó csak heréket evett,

hogy munkásokat is ennének, azt is kétségbe vonia.

A Stephanitis Azafeae Horv. nev kis reczés poloskát

(Tingitida) mutatta, b^ Dr. Horváth Géza a k. m. Természet-

tudományi Társulat, állattani szakosztályának 1905. nov. ülésén.

Hollandiából kapott számos példányt, a hol a Japánból importált

Azaleákban nagy kárt okoznak. Ez az els eset, hogy e rovar,

mely eddig kizárólag Japánból volt ismeretes, Európában meg-

jelent és itt szaporodott.

A Magyar Nemzeti Múzeum hangyagyüjteményét ismer-

tette Biró Lajos a k. m. Természettudományi Társulat állat-

tani szakosztályának 1905. októberi szakülésén. A gyjtemény két

részre oszlik. Az egyik az eddig hazánkból ismert 72 hangyafajt

foglalja magában, melyek számát az eladó újabban a Tenger-

melléken felfedezett 4 fajjal gyarapította. A másik a föld

minden részébl való mintegy 670 fajt foglalja magában. Azon-
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kivül körülbelül 4700 hangya van tudományos feldolgozás alatt,

A gyjteményben Európa után Ausztrália hangyafaunája van a
legteljesebben képviselve. Összesen 5200 hangyafaj ismeretes.

Madár mint lepkevadász. Azon számos lepkész, köztük
Aigner barátom által is vallott nézet, hogy a madarak a lepké-

ket röptükben nem igen bántják, némileg megezáfolást nyer az

általam 1905. évi június elején észlelt következ jelenség által

;

Az említett év tavaszán és nyarán Péczel és Isaszegh környékén
rendkívül sok volt az Agrotis obscura és Agrotis Tritici. Ahová
az ember lépett vagy nyúlt, lépten-nyomon találkozott velük

;

minden helyrl, mely nekik a napfény ellen csak némi menedé-
ket is nyújthatott, egy-két példány fel volt riasztható A háztól,

a melyben nyaraltam, nem messze állott egy léczkerítés, melyen
madárkák nyugtalanul csieserészve tanyáztak és minduntalan fel-

repültek, mindannyiszor neki mentek a ház falának, onnét pedig
visszarepültek a kerítésre, vagy a közelben álló fák és bokrokra.

A madarak ezen szokatlan élénksége feltnt nekem s utána járva,

azt tapasztaltam, hogy a háznak árnyékban lév oldalán, különö-

sen pedig az eresz alatt, a fent nevezett éjjeli pillékbl igen sok

húzódott meg, a melyek különböz behatások, különösen pedig a

nap és árnyék-viszonyok változásai folytán megzavarva,, megle-
hets gyakran felröppentek s amint helyüket elhagyták és magu-
kat repülés által elárulták, nyomban utánuk termettek a közel-

ben mindössze 9— 10 méter távolságban reájuk leselked madarak
s ket röptükben elkapkodva, diadalmasan elbbeni helyükre vit-

ték, ahol azután víg lakmározást folytattak. Ezen játék tartott

majdnem az egész délelttön át, addig t. i. míg a ház ezen
oldala nap alá nem került és a lepkék ismét más, alkalmasabb
rejtekhelyre nem távoztak. Késbbi utánjárásom által sikerit
megállapítanom, hogy az ügyes lepkész a nálunk nem ritka

Muscicapa grisola L. volt. Ulbrich Ede.

Lycaena Icarus és a pók. 1904. június 3-án találtam az

Astragalus contortiplicatus on a Lycaena Icarus t egy pók karmai
között, mely a lepkét oly ersen tartotta, hogy szabadulni nem
tudott. A lepke a szárnyát egyenesen tartotta, de mintha meglett

volna- bénulva, tehetetlenül trte a pók szívását, mely a szárny-

nak és tornak egy részét sarlóival fogta. Érdekes látvány volt a

pók els támadása a lepke ellen. Elször á potroh elejét sebesí-

tette meg, azután gyorsan helyet változtatván a tort és a szár-

nyat csípte meg. A lepke kezdetben alig vergdött, úgy látszik,

a váratlan és heves támadás csaknem megbénította. Késbb emel-

kedni igyekezett, de apók a tort és szárnyat eleresztette és újból

a potrohba harapot bele. Ez használt, mert a lepke azután leg-

feljebb csápjait mozgatta. A lepke a póktól való megszabadulása
után nem röpült és szárnyait alig mozgathatta. Míg a támadást, s

az óriási ügyességet, melylyel a pók a gyors röpt pillangót el-

fogta bámultam, a pók elmenekült s így sajnálatomra faját nem
állapíthattam meg.

D. E.
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Az Ephestia Kühniella Z.-t, mely a malmokban nagy kárt

szokott okozni, újabban Washburn F. L. behatóan tanulmá-

nyozta. Védekezésül ajánlja a zsákok, gépek és malomhelyiségek

gyakori és alapos ferttlenítését, még pedig szénkénegezés és

hideg leveg behatása által. A szénkénegezés által ICS2 : 10,0000

köbméter leveg behatására 42 óra alatt elpusztultak a hernyók

és molyok; 1 : 5000 behatása mellett a nagy zsákrakások közepén

lev hernyók 24 óra alatt elpusztultak, de a peték nem. A hideg

leveg (-f-
3—5°) 6V2 nap alatt megölte a petéket, lárvákat,

bábokat és molyokat.

írodalom.

Schilsky, J., Die Káfer Europa's. (Küster & Kraatz, Heft

42, Nürnberg, 1906.)

Ez a füzet is száz bogárfaj részletes leírását tartalmazza,

legnagyobb részük (74) az Apion genusra, a többi pedig az

Apoderus, Bhynchites, Byctiscus, Attelabus, Euscelus, Euops, Sper-

mophagus, Bruchidius, Dasytes és Haplocnemus nemekre esik.

Faunaterületünkbl is több faj van felemlítve, így A. austriacum

Wagn. (Ferttó, Erdély), transsylvanicum Schilsky n. sp. (Vár-

hegy Marosvásárhely mellett), monticola Schi sky n. sp. (Bosz-

nia : Klekovaca), hungaricum Desbr. (Magyarország, Herezegovina),

aeneomicans Wenck. (Dél-Magyarország), melancholicum Wenck.
(Erdély, Bosznia; faunánkra új), pundwostre Gyllh. (Magyar-

éi Horvátország), Sundevalli Boh. (Magyarország és Bosznia) és

amethystinum Mill. (Ács). A Rhynehites-íélék nemeibl leírt fajok

többnyire keletázsiaiak (Japán). Csiki Ern.

*

Csiki Ern, Magyarország bogár fauna ja. Vezérfonal

a magyar szent korona országainak területén elforduló bo-

garak megismerésére. I. kötet, 2. füzet. (81— 160. 1., 13 szö-

vegközti rajzzal. Budapest, 1900. III. 31

)

A R. L. múlt évi XII. kötetének 127. lapján ismertetett

munkának a napokban jelent meg a 2. füzete, melyben „A bo-

garak rendszertani beosztása" czítn fejezettel az általános rész

befejezést nyert. Az általános részben tárgyaltak könnyebb fel-

keresésére szolgál az azt bezáró tárgymutató. A tüzetes részben

az alrendek jellemzése és meghatározó kulcsa után az els al-

rend, az Adephagák és faunánkban képviselt egyetlen haduk, a

Caraboideák jellemzését találjuk. A Caraboideák 7 családjának

meghatározó kulcsát megfelel rajzok világítják meg. Az els
bogárcsalád, mely tárgyalásra került, a Cicindelidaé család, melyet

hazánkban egyetlen nem, a Cicindela genus képviseli. A fajok
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meghatározó kulcsa nemcsak a fontosabb tulajdonságokat sorolja

fel, hanem magába foglalja a fajok és fajváltozatok rövid

diagnózisát is. A Cicindela hybrida i hm. szép ibolyakék alakja

az ab. jodina nevet nyerte. A futóbogarak (Carabtdae) családjá-

nak jellemzését az alcsaládok meghatározó kulcsa követi. Az els
alcsaláclot nálunk 7 nemzetség és az els nemzetséget 4 nem
képviseli, melyek közül ez a füzet a Calosoma, Procerus és Ca-
rabus nemet tárgyalja, utóbbi nem fajainak meghatározó kulcsá-

ból néhány faj a következ füzetre maradt. A bábrablók közül a
Calosoma (Callisphaena) reticulatum F. faunánkra új, els példá-

nyait Chinorányi Ede gyjtötte a Vértesben. A Carabus nem re-

viziója sok érdekeset hozott, sok synonymiai kérdés tisztázást

nyert, különösen a sok színeltérés összevonása után szerz a f-
súlyt arra fektette, hogy a lokális fajváltozatokat megállapíthassa.

Ebben a füzetben a következ új fajváltozatok leírását (latin

diagnosisuk jegyzet alakjában) találjuk. C. violaceus var. rákosien-

sis a Rákos-ról, C. planicollis var. Verae a Fogarasi havasok és

a Bucsecsrl, C. auronitens var Escheri ab. funestas a délerdély

havasokról, C. cancellatus var. tibiseinus a Nagy Alföldrl, külö-

nösen a Tisza vidékérl, var. ungensis az ungmegyei Kárpátok-

ból, C. Parreyssi var. Padewiethi a Velebitbl, ('. Scheidleri var.

distinguendus a Rákosról és a Szent-Endrei szigetrl, var. pulchel-

lus a nyitramegyei Tavarnokról, var. jucundus a budai és pilisi

hegységbl, var. pannonicus a Dunántúl keleti sík területérl, G.

Hampei var. validus Nagyágról, var. dacicus a Szamos völgyébl,
var. diff'inis Kolozsvármegyébl, var eximiüs Nagyváradról és

var. züahiensis Zilah környékérl. Azonkívül a C. Parreyssi bosz-

niai alakja, a var. Ganglbaueri Apfb. 1890 (nec Reitter 1888,

nec Starck 1894), mivel ez a név már elbb más futóbogárra

alkalmaztatott, az uj planinaecola nevet kapta. A mint már ezek-

bl is látjuk, a füzet sok érdekeset is tartalmaz, de eltekintve

ettl, ez az els ily irányú munka faunánk bogárvilágának teljes

képét tárja a vizsgáló elé és a mi f, magyar nyelven

!



„ROVARTANI LAPOK'
XIII. Bánd. 4. Heft. Appil 1906.

S. 69. L. v. Aigner-Ábafi: Neue Faltérformen aus Un-

ga/rn. Naeh einer kurzen Einleitung über die Wichtigkeit des

Studiums der Schmetterlíngvarietáten beschreibt Verfasser die in

seinem Besitze beflndlichen Formen, die wir bereits (R. L. 1905

p. 152) namhaft gemacht habén (Siehe auch : Entom. Zeitschrift,

Guben XIX. p. 207).

S. 74. Th. Uhryk: Beitragsur Schmetterlingsfauna von Ungarn.

Verfasser hat in der Umgebung von Budapest folgende Varietá-

ten beobachtet : Caradrina quadripunctata v. leucoptera, Eu-

blemma arcuinna v. argillacea und v. Mandula, Zygaena Scabio-

sae ab. divisa, Z. punctum v. dystrepta, Z. Achilleae v. arrago-

nesis und ab. confluens, sowie Z. Metiloti v. confusa.

S. IQ. E. Csiki : Die Borkenkdfer Ungarns II. Die 2. Fort-

setzung der Arbeit enthált die Bestimmungstabelle der zwei

Borkenkaferfamilien Ipidae nnd Platypodidae. Die erste Familie

(Ipidae) wird ehara fcerisiert und die hieher gehörigen vier Tiibus

auseinandergehalten. Der Besehreibung des ersten Tribus (Eecop-

togastrini) und derén einzigen Gattung Eccoptogaster folgt die

Bestimmungstabelle der hierher gehörigen Arten, derén ausführ-

liche Behandlung aber erst in der nachsten Fortsetzung begin-

nen wird.

S. 80. L. v. Aigner-Abafi : Die Tagfalter Ungarns. XI:

Apatara Ilia in Ungarn nur stellenweise haufig, im Síiden vermut-

lich in 2 Generationen ; ab. IlÁades sehr selten, die ab. et

var. Clytie substituiert haufig die Stammform, darunter sehr sel-

ten die ab. astasioides, var. rubescens (v. dilutior) und die ganz

lichte var. Eos ; im Síiden erscheint v. Metis haufíger und wohl

auch v. Bunea. Limenitis Camilla kommt in 2 Generationen vor.

S. 83. Dr. D. Czekelius: Beitrag zur Lepidópterenfauua

Siebenbürgens. Verfasser ziihlt die 1904 beobachteten, für das

Gebiet teilweise neuen Arten auf.



Kleinere Mitteilungen.

S. 85. Mitleid bei InseMen nach clen Beobachtungen von

Monod.
S. 86. D. E.: Bifurcation derjRosen, verursacht durch eine

Aphis-Ait.

S. 86. Fressen die Vögél die Bienen ? nach einer Beobaeh-

tung von E. Rey.

8. 86. Stephanitis Azaleae, diese Hemiptere legte der Autor

Dr. G. Horváth in der ung. Naturwiss. Gesellschaft vor u. z.

aus Holland, wohin sie aus Japán eingeschleppt worden ist. In

Japán ist sie den Azaleen sehr schadlich.

S. 96. Über die Ameisensammlung des Ung. National-Mu-

seums hielt L. Biró in der Ung. Naturwiss. Gesellschaft einen

Vortrag. Die Sammlung enthált : a) 72 ungarische Arten, wozu

4 neue hinzukommen, die Verfasser an der Adria entdeckt hat;

b) 670 Arten aus allén Weltteilen. Ausserdem sind noch ca.

4700 Exemplare aufzuarbeiten.

87. E. Ulbrich : Vögél als Echmetterlingsjager. Verfasser

beobachtete in der Umgebung von Budapest Muscicapa grisola,

welche die von den Wanden abfliegenden massenhaften Agrotis

obscura und A. Tritici abfingen und verzehrten.

8. 87. D. E. : Lycaena Icarus. Verfasser beobachtete eine

Spinné, die den kleinen Faltér abgefangen hatte und beschreibt

den ganzen Vorgang.

S. 88. Ephestia Kühniella. Bekampfung. Nach F. L.

Washburn.

Literatur :

Schilsky J. Die Káfer Europas. Heft 42. Besprochen

von E. C s i k i.

C s i k i E. Die Kaferfauna Ungarns (in ungarischer Sprache).

I. Heft 2.
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Entomologiai mvek.

Általános. A Magyar Birodalom Állatvilága. (Fauna Regni Hun*;

)]ac). 111. kötet. Arthtopoda. Kiadja a k. ;n. Természettudományi Társulaa

Ára 3 kor., társulati tagoltnak 20 kor. - Kárpáti E. Áliatmu/eum, utasitás álla.

tok Ö meséies eltartására, és csontvázak készítésére, kkal ko| ábra A kis

40 fill.s — Bein ro K. — kitvargyjt. Utasítás a kiválóbb rovarok megisme
résére é g.yjtésére 2 kor. — Szekeres F, (). A roVargyjt 1 kor. 60 fill.—

Lejtényi S RovargyÜjtP.' Segédkönyv a középiskolai ifjúság számára, kötve

1 kor. — Kriesch J. A rovarok világa. 16 ábrával 80 fill, — Kirándulóit

zsebkönyve. 70 rajzzal, kötve 3 kor. 50 fill. — Dr. Leudl A. Rövid útmutatás

i természetrajz-; gyjtemények konzerválásához 80 fill. — Dr. Daday /.Rovar-

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

Hymenoptera. Mocsáry S. A magyar fauna fémdarazsai 2 kor. 40 fill.

A magyar fauna másnejü darazsai 2 táblával! kor. üO fill. Adatok Magyaror-

szág fürkész darazsainak ismeretéhez I. 1 kor. 20 fill. Földöné iémdarazsainak

magánrajza 40 kor.

Lepidoptera. Bein K. A kis lepkegyüjt. A lepkék ismertetése és

gyjtése 2 kor. — A. Aigner L. A lepkészet története Magyarországon

H kor. — Aigiiei-Pável-Uliryk, Magyarország lepkéinek jegyzéke 5 kor.

Bétge,, Schmetterlmgsbuch 8. Aufl. 1300 Abb. auf 50 farb. Tafeln 25 kor.

20 fill. — Hofmann, Die Gross- Scbmettei-linge Euiopas 2. Aufl". 2000 Abb
auf 71 farb. Tafeln 30 kor. Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Euiopas

11)00 Abb. auf 50 Tafeln 30 kor.

Diptera. Tffmösváry O. Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna

mellékeirl 3 t'M 60 fill. - Kertész K. Catalogus Tahanidaium orbis terra-

rum universi 6 kor.

Coleoptera. T&rak P. Bogár-hátározö 2 kor. 80 fill. — Bein K. A kis

bogárgyüjt. A bogarak ismertetése és gyjtése 2 kor. — Caliver, Káferbucr

5. Aufl. mit 48 color. Tafeln 24 kor. — Seidlitz, Fauna Transsylvanica 12 kor

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

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

2 tábl. 60 fill. •

Orthoptera, Pseudoneuroptera és Neuroptera. Pungur Gv. A magyaror-
szági tücsökíélék természetrajza 6 tábl. 5 kor. — Kohaut R. Magyarország
szitaköt-féléi. 3 színes tábl. 2 kor. 60 fill.

Myri.' poda. Dr. Daday /. A magyarországi Myriopodák magánrajza

4 táblával 4 kor.

Araehnoidea. Dr. kyzer K. és Ku/czyuski L. Araneae Hungária

3 kötet 24 kor. —- Hermán O., Magyarország pókfaunája 3 kittet, csak

2—3. kötet kapható 16 kor. — Dr. Lendl A. A pókok, különösen a kerekbáló-

pókok termész-tes osztályozása 1 kor - Karfteles L. Adalék Magyarország
atkafaunájához. 8 táblával 2 kor.

ClHlStaeea: Dr. Daday
J. A Magvaroiszághan eddig talált szabadon

él evezlábú rákok magánrajza. 4 tábl. 3 kor. A magyarországi Branchipus
fajok átnézete. 1 kor. A magvarországi Diaptomus-fajok átnézete 1 koi



Magyarország bogárfaunája.

Vezérfonál a magyar szent korona országainak ter

létén elforduló bogarak megismeréséré.

IRTA

í^ S J K I E F* IN

A Magyar Nemzeti Muzeum segédre.

A három kötetes munka el&ö kötete a bevezet

morphologiai részen kívül a Caraboideákat és

Staphylinoideákat, a második kötet a . Palpicorniá-

kat, Diversicorniákat és a Heteromerákat, a harma-

dik kötet pedig a Phytophaga, Rhynehophora és

Lamellicornia i-saládsorozatokat fogj-i tartalmazni.

A munka 5 íves füzetekben jelenik meg

e0y e9y füzet elfizetési ára ' korona, bolti ára

2 kor. 40 f.ll.

Megjelent az 1. kötet els és második füzete.

Eljegyzések és elfizetések a szerz ezímeie (Inu

pest, VIII., Nemzeti Múzeum) küldendk.

Schmidl Sándor könyvnyomdája Budapest, IV., Uj-utcza 3.
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