
/' ^ -f'í/ze-/ 9

.R873
ENT





461
R873
ENT

Eri, Soc.

í*^ eA.*£*ae

ííl IX. kötet. 1902. október 8. füzet. #

ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÖII^AT

••0,1

^'' különös tekintette! a hasznos és kártékony rovarokra

-^

D«- BEDÖ ALBERT

DR- CHYZER KORNÉL

D"^- ENTZ GÉZA

D^ HORVÁTH GÉZA

Ko/.U'KMrKODKSi'.X'fíl.

SZERKESZTIK

m

A. AIGNER LAJOS ks CSÍKI ERN.

^^-i^^r

BUDAPEST, 1902-

A ROVARTANI LAPOK SZERKESZTSÉGÉ lis KiADOHIVATALA

IV., MOLNÁR-UTCZA 24

.\íe>íielenik minden liónap eLsö napján, július és augusztus havak kivételéve

Elfizetési ára egész évre 8 kor.



Tartalom.

A méli és iiiéhtctü e.^yüttélése. Irt;i Lnsy József. I, 'J ábrával \.)i\

A Ncmeophila Metelkana története. Irta A. Ai,i^'iin- Lajos 1 InO

Adatok .\Íak<) \'áicis raunájdhoz. \rta. H,ilás: Ar/'ih/. I. iHl

.Szoiüa.L;h ilyula. lita A. Ai'^'iiir Lujcs ]B7

Külön fch-k :

A Botys sambucalis hernyói- Irta D. J{ 168
Nola centnnalis Irta A. Aigiicr Lajos 169

A Mierogaster gloincratus eoeonjai. Irta D. li 170
rjabl^ adatok a magyar l-xigárfaiinához. írta HaJ"s\ Jn~scJ . . . 170

Rovarok a hazai muzeumokban 171

Báró Bornemisza V'a\ 172

A Magyar Nemzeti Múzeum rovargyjteménye 17'J

Méhek a szalonban . 172
'I'arantela vadászat 17>!

K(>\-arok mint a telegraph rontói .
17.">

l)r. Daday .len 17:!

Irodalom :

Kertész K'., Toniala N , Bcrnhe.uer M. és Dániel .1. kíizleinényeinek.

ismeitetése 174

A kir. magy. Természettudományi Társulat állattani

szakosztálya minden hónap elsö péntekén (VIII., Eszterházy-

utcza 16.) ülést tart. \'endégeket szívesen lát.

A budapesti entomologusok minden pénteken este a Muhr-

fóle vendéglben (Kerepesi-út 44.) találkoznak.

Az 1897., 1898 , 1899 , 1900. és 1901-iki teljes évfolyammal még

szolgálhatunk. Új elfizetk fele nrou kaphatjk. Az elbbi

kötetekbl csak egyes példány áll rendelkezésre; ezek kvetkez
áron kaphatók : I kötet 10 kor . II. kötet 6 kor., Az I. és III. köte

tet készpénzben visszaváltjuk

Az elfizetési összegek kiadóhivatalunkhoz (IV , Molnár-utcza

24.) czimzendök.

Oolc^opt^i'^i-cliipliimaintigtt leginkább Székes-

fehérvár környékérl, óhajtanán más bogarakra elcserélni. Szives

ajánlatokat kérek.

Székesfehérxár.

Ch inórányi Ede,
cist. fögynin. tanár.

IVíeiiéliiet: Niepelt W. és Ortner árjegyzéke



A méh és méhtetú együttélése.

írta Lósy József.

I.

A uiélüeiü (inéJicsiii/be, Branla cocca Nitzsclt.) a inéheken

élsköd különös korcslégy. Életmódjára né/^ve két mer ellentétes

vélemény áll szemben egymással. A természetbúvárok egyrészrl

parasitának fogják fel ; így Réaitnutr, Hoffinaiiii, Kollár, Slern,

Tascbeuherg^ Egger, Vogcl, Hess, Berlepsch, Assnuiss, Klopfleisch,

Kiirschiiar, Girard és Míiggenburg tisztán a méh magatartásából

véve Ítéletalkotásukhoz alapot, míg másrészrl kisebb számban Perez,

Bálint commensalista rovart látnak benne. Az els vélemén\- hívei

a méhtet táplálkozásának életmozzanataít nem figyelték meg, csak

feltételezni tudták azt a módot, hogy a parasita, a méh ízei közt

lev lágy chitinhártyákat átszúrva, a gazdaállat életnedveít szívja

ki. Az ellentétes nézeten álló két búvár azonban már észrevette a

méhtet táplálkozásának mozzanatát és erre alapítottál^ vélemé-

nyüket. Szerintük a méhtet szipókájával a méh kinyújtott száj-

szervébl mézet szív ki és ezzel táplálkozik. Ennek módjáról

azonban véleményt nem alkottak és valóságáról meggyzdést nem
tudtak szerezni.

Mieltt ezt a legfontosabb kérdést el akarnám dönteni, ki-

emelnek tartom azt a feltn jelenséget, hogy a méhtet különö-

sen a méhanyán, a királynén tartózkodik a legnagyobb számban,

míg a munkásokon és még inkább a heréken csak futólag idzik.

A méhtett három évig fig^-elemmel kisértem és életlefolyá-

sáról a következ képet alkottam magamnak : .A. fertzött kap-

tárban áttelel méhtet a királynén, vagy a k()rötte nyüzsg
méheken tartózkodik és az els tavaszi napok beálltával sza-

porítani kezd, s ezt mérsékelt kis arányban egész nyár utó-

jáig folytatja. A felszaporodott parasiták — mert késbb kifejtett

oknál fogva így nevezhetem ket — akkor hagyják el a méhanyát,

akkor szélednek el a dolgozókon, mikor azok az anya petéibl

kikelt fiasítást etetik. Minden neveked raj etetésénél ott vannak



l54 Art.si' yózxej

és a dolgozók hátán futkározva szípókájukból lopogatnak abból a

táplálékból, melyet azok az álczák számára a lépsejtekbe csurgatnak.

Mikor a raj etetése megsznik, visszatérnek az anyához, melyet

ezer méh k()Z()tt fel tudnak ismerni és kiválasztani. Az utolsó raj-

zás után július végén, augusztus elején mind az anyára telepszik,

hogy a nemek itt össze találkozzanak és párosodjanak. szszel leg-

több tet azért az anyaniéhen található és számuk folyton növek-

szik, mert november végéig ugyancsak nagy mértékben megszapo-

rodnak és a fiatal tet is mind az anyaméhre telepszik. Az anya-

méh ilyenkor nagy veszélyben forog, mert a tetvek vagy annyira

elgyöngítik, hogy a telet nem bírja ki, vagy még azon szszel el-

pusztul. A méhanyát kivételes nagyfokú fertzés alkalmával, a

mely csak tisztátlanul tartott kaptárban, különösen kasokban es-

hetik meg, még a nyár folyamán megölhetik a tetvek, a minek k()-

vetkezménye a raj álanyasága, elzüllése, vagy megszíikése lehet.

^í

2. á!iia. Móhtetüvel feitzött méhkirályné, lígy méh kinyújtott szájszeiveinél lát-

h;it('). (Nagyon keveset nagyítva. Lnsy eredeti rajza )

A méhtet életmódjának e rövid vázlatában is észrevehet

az az érdekes jelenség, hogy élete a méhkirályné életé\'el össze-

forrt. Ha kevés a méhtet és táplálékot más helyen nem bir ma-

gának szerezni, a királynét keresi fel ; a him és nstény, lia isme-

retségkötésre helyet keres, azt is a iíirályné torán találja meg.

A két állat életnyilvánulásaiban (isszealkalmazkodott, a mi

egyenes k()vetkezmén\e annak, hog>' szervezetükben is correlativ

viszonyban, összealkalmazkodásban vannak.

Már a méhanya testcnelc nagysága és alakja is jobban meg-

felel a Braulának, mint a Z(jmök, apró munkásméhé, mert tér-

dével, lábszárával, karmával nem éri el és nem sodorhatja vállá-

ról úgy, mint a hogyan az a szembetn módon kapálódzó, véde-

kez munkásméhnek néha sikerül. Az anya tiinyasága, lassúsága

is kedvez a tetnek. Mindez azonban csak kedxez körülmény és

mitsem magyaráz. .Annál többet mond a méhek szájszerveinek

összehasonlítása és szembeállítása a méhtet szajszerveinek kikép-

zdésév'el és sajátosságaival.

A munkás, a here és a királyné szájszerveinek fejlettségében

úgy a tökéletesség, mint az ivari jellegek szempontjából lényeges

különbségek ismerhetk fel. A here szájszervei a legtökélet-
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lenebbül kifejldottek, a munkásoké a legtökéletesebben. A heréé

ug3', hogy rövid életideje alatt kevés táplálékszerzésre van képe-

sítve és a méhtet kívánalmainak meg nem felel. A munkásé úg\-,

hog3^ csak teljes kinyjtásában férhet hozzá a parasita, ha kedvez
pillanatban meglepi, különben gyorsan visszavonható és az alsó

állkapcsok havel\'ébe rejthet, a mikor a méhtet már hozzá nem

1. ál-ira. .1 ///(/// ///'
/ h'jiiiihi cneca Xílz'ifh.J l.()sy .1. eredeti raj/.a.

férkzhetik. A méhanyáé pedig ezek k('>zött ügy áll, hogy a méhtet a

legkönnyebben fér hozzá és az anyaméh ettl a kellemetlenségtl

a legnehezebben védheti azt meg.

A méhtet szájrészeinek kialakulá.s\a, azok czélirányos idomu-
lása és élettani mködésük sajátságai, valamint nagyságuk mind
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a parasita életmódjának kivánalniai szerint hozzá idümiiltak a méh-

anya szájszerveinek részeihez.

Csak a vázlatot adja meg az a phylogenetikai vonatkozás,

mely rokonságot tüntet fel az alakjában is nymphaszer Braula

coeca és, nem a legyek közt, a hol eddig keresték, hanem a Hc-

niiptera homopterák közíHt. Az individuális ontogenetikai viszonyok

részletes kidolgozásában a méhanya szájszervének specificumai

voltak az irányadó tényezk, ezek között kivált a melléknyelvek

(paraglossa) fels nyújtványának hossza, más szóval az ezek között

elálló rés nagysága ; a nyelv hátán lev ízlel árok hossza ; a

nyelvtövi tájék fölött lev véd alsó állkapcsok alakja, nagysága

és bels szélük vonulata ; az ajaktapogatók érzékeny fels hár-

tyájának kifejldése és belül a nyelvt helyzete ; a fej hátsó részé-

ben és a torban lev SieboM-íéle II és Ili. mirigynek és gyjt
edényüknek, az ampullának fejlettsége, valamint kivezet tölcséres,

rugalmas csatornájának, a nyálkakilövelnek szerkezete.

A Nemeophila Metelkana története.

Irta A. Aígnrr Lnjos.

1.

A Nemeophila Metélka nanak, ennek a specifikus mag3'aror-

száginak mondható szép lepkének igen érdekes a tíuiénete és

életmódja.

Felfedezje M e t e 1 k a F e r e n c z dabasi gyógyszerész, ki

F r i V a 1 d s z k y Imre buzdítása folytán szenvedélyesen zte a

rovarászatot s a Dabas környékén elterül nedves réteken és turjá-

nokban, valamint a közeli puszta-peszéri erds buczkákban több

ritka és részben hazai faunákra új rovart talált ; mink : Dianthoecia

silenes Hb., Meliana flaniinea Curt. és Jaspidea celsia L. bagol}'-

pillék, a Chlaeniiis sulcicollis Payk. futrinka és Ouconolus Servillei

Fisch. szöcskefaj, meh' különben csak a Balkánban és Déli-Orosz-

országban fordul el.

Metél ka a gyjtött rovarokat több éven át kizárólagosan

F r i V a 1 d s z k y I m r é n e k szállította, a Id ennek fejében

Budapesten tanuló fiát teljes ellátásban részesítette.

Az 1859. év folyamán. M e t e 1 k a valami szöv-lepkének a híni-

.

példányát nevelte eltte ismeretlen hernyóból, meljTe ennélfogva
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nem is fordított különös tigyelinet. Minthogy a lepkét nem ismerte,

azt meghatározás végett elbb Budapestre F r i val d s z k y 1 m r é n e k,

majd Bécsbe L e d e r e r G y u 1 a jeles lepkésznek küldte. Ez utóbbi

a lepkében új Neineoplnla-hijt ismert fel s azt leírván, a felfedez tisztele-

tére Mgíí?/^a;iíZ-nak nevezte el.') Metél ka csakhamar felfedezte a

lepke nstényét, valamint a hernyó életmódját is és azóta évrl-évre

fogta a lepke több péklányát és tenyésztette számos hernyóját.

Mi\'el pedig az állat, jó ;'ir mellett is, igen kelend volt, annak

életmódját szorgosan titkolta és még legjobb embereinek sem

árulta el.

Ezek közé tartozott els sorban K r i
\' a 1 d s z k y 1 m r c, kit szer-

fölött bántott és bosszantott az, hogy a féltett titkot meg nem tud-

hatja. Ennélfogva feltette mag;'iban, hogy annak saját emberségébl

is rájön a nyitjára. E czélból, tudván, hogy M e t e 1 k a az allatot

Dabas környékén gyjti, 18G4-ben kora tavaszszal E m i c h (i u sz-

lávval, ki akkoriban szinten nagy buzgalommal gyiíjtötte a lep-

kéket, kirándultak Dabasra s ott két napot trdtottek. Hoztak is

magukkal egy hernyót, melyet Emi eh nagy gonddal nevelt. Egy

szép napon ellátogatott hozzá P á \' e 1 János, a Nemzeti Múzeum-

nak ép akkor kinevezett és csak legközelebb (1901) elhunyt buzgó

gyjtje, kit azzal az örömhírrel fogadott, hogy Imre bácsival meg-

találták a Metelkaihi hernyóját. A növény, mely a hernyó táplálé-

kául szolgált, vízzel telt üvegedénybe volt helyezve és tüllel bevont

sodronyborítékkal lefödve. Ezt a készüléket
,,
papsapkának" nevez-

ték sa ritkább hernyók egyes példányait szokták ilyen alatt nevelni.

P á ve 1 megtekintette a hernyót s azonnal kimondta rá, hogy az nem

más, mint a közönséges Arctia cajaníxk els vedlés után lév) her-

nyója, a milyent akár a (iellérhegyrl is hozhat eleget. Szavai nagy

megütközést keltettek ugyan, de még az nap kiment a (Gellért-

hegyre és hozott onnan \'ag\ hat darab ug^-anolyan hernyót. Mind-

azonáltal felnevelte E m i c h a dabasi hernyót s a végén kiderült, hogy

csakugyan Aictia caja fejldött ki belle ^)

Nem jobban járt Anker Lajos budai lepkész, ki szintén

jó viszonyban volt M e t e 1 k á v a 1, kit titka - miatt annyira zaklatott,

míg az végre közölte vele a hernyó keresésének módját, de félre-

vezetésül — helytelenül, mint az egyébiránt a régibb rovarászok-

nál általános divat volt. Metél k á n a k azonban némi oka is volt

') Wiener Kntumoloi;. .Monatsschrilt 18(ii. p. 1B2. Tali. ;;. Im.j,^ 12. - Ujra

leu'tii l-"rivaldszky Inirc ; .lelleniz av.lat()k .Magyarország laimájálioz. I'cst, 1H0>. p.

14B-1*7. Tab. 4. Fig. 6.

-j Pável János jegyzeteiliol.
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A n k e r r e 1 szemben a bizalmallankodásra. A peszéri buozkákban

ugyanis találkoztak egy ízben és A n k e r kérdésére elmutatta M e-

t e 1 k a a talált hernyókat, melyeket amaz dobozostul együtt kiütött

a kezébl, azzal, hogy «ez csupa szemét!-^ Ezzel el is váltak, de

M e t e 1 k á b a n A n k érne k ez a furcsa magaviselete gyanút keltett.

Lesbe állt tehát egy bokor mögé és íme: Anker csakugyan haina-

marosan visszatért ama helyre s az eldobott hernyókat gondosan

összekeresgélte \'olt-e köztük a keresett faj hernyója, az kérdés.

Elég az hozzá, Anker Lajos jegyzetei szerint — 1868-1864-

ben május els felében a budapesti kincstári erdbben vélte megtalálni

a Melí'Ikana hernyóját, még pedig (ialiumon vagy annak közelé-

ben fiíszálon. Hely, id és tápláló nö\'ény azonban arra \all, hogy

nem a Melelkana, hanem talán a Nemeophila russiihi vag\- az

Arctia iiiaciilosa hernyóját találta. Jegyzeteiben nincs is mar szó a

Mdclkanáxó] s azt Budapest környékén tudtommal más sem fogta.

.A titok után sóvárgott P á v e I J á n o s is ; de megelégedett

azzal az 1878-ban nyert Ígérettel, hog\- azt Metél ka, halála eseten,

örökben rá fogja hagyni.

Szerencsésebb volt c tekintetben V á n g cl i en buzgó

fiatal lepkész. Ez I87í)-tl kezdve évenkint ismételten, még pedig

- vasút hiányában - gyalogszerrel felkereste Metelkat, ki t any-

nyira megkedvelte, hogy még féltett titkát is rábízta ugyan, de

csak azzal a szigorú kikötéssel, hogy azt, a míg él, senkivel

sem közli. St egyéb rovarászati feljegyzésein kívül a Meielkaiia

termhelyének és átalakulási \iszonyainak pontos leírását végren-

deletileg is neki hagyományozta.

Annyira rajongott az öreg úr az állatjáért, melynek sike-

rült olajfestés ábráját a család ma is kegyeletesen rzi, hogy ha

megbízott gyjti annak hernyóját hozták, akkor, a midn nuir

maga nem gyjthette azt, i-eszketett az örömtl s az állatokat a

kitelhet legnagyobb gonddal, szinte dédelgetve ápolta és gondozta.

V á n g e 1 pedig hségesen megtartotta fogadalmát és még M e-

l e 1 k a halála után mely i885-ben következett be — annak élet-

rajzában^) is csak annyit jegyzett meg a MeU'lkaihh-a vonatkozólag,

hogy azt M e t e 1 k a a Dabas és Gyón között elterül réteken fedezte

fel ; egyúttal kilátásba heh'ezte, hogy ama lepke életmódját legkö-

zelebb közzéteszi.

Ennek a következ éven meg is felelelt. "*) Ebbeli közlésében

sietette t D e m a i s o n L. franczia lepkész, ki 1885-ben Franczia-

3) Hovaitani Lapuk II. 188Ö. 12!l -1 .1. 1.

4) Rovartani Lapok IIL 1«8(>. 123—1^5. ]
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országban, Reinis vidékén, Sillery falu közelében egy mocsárban

a Metelkana hernyójának két pékiányát találta, lepkévé ffilnevelte s

ez érdekes felfedezését közzé is tette,'^)

E^ a felfedezés annyiban nevezetes, mert els és egyedíili

eset arra, hogy a Metelkanavo. hazánk határain kivül ráakadtak

volna. A kelet-szibériai Amur mellékein elnforJul iig\'an cg\' ]ia<^onló

lepke-alak, melyet B re mer 186()-ban fedezett fel és Nemeophil i

flavida név alatt önnálló fajként le is irt ; 'M de habár ennek rajza

a MeteJkanaéiCú kissé elüt, színe is jóval világosabb, mégis ahhoz

tartozik. Ennélfogva már De maison ajánlotta, hogy az var.

aninrcusis né\'\'el, a Metclkjua fajvátozatának tek'intessélc.

Még tovább mentek e tel^intetben Standing e r és K' ebei
Az új lepkekatalogusban úgy a riissiiUi, mint a Mcielkaua fajokat

a Nemcophila (most Paraseuiia) genustól elkülönítették s az elbbit

Sanio L. néven a H ü b n e r-féle Diacrisia nemhez, a Metelkanái

pedig a B u t 1 e r-fclc Rliyparioides genushoz sorozták és a B r e-

m e r által leirt flavidál — nem eléggé indokoltan - amannak

csak synonymájaként említik fel. Ez a világosabb alak egyébiránt

elfordul az Amur vidékén kivül, Koreában és Japánban is. Ifgyan-

ezeken a helyeken, valamint Khinában szintén elfordul eg\' más,

hasonló színezet lepke, melyet ugyancsak Bremer írt le,') még
pedig amiirensis név alatt ; de az jóval nagyobb és élénkebb

szín, mint a Metelkana s azzal egyáltalán össze nem téveszthet.

A Metelkana pedig idközben letnt a szemhatárról. Egyik-

másik rovarkereskedö jegyzékében ott szerepelt a neve ugyan, de

ha megrendelték, nem volt kapható s az újabb budapesti lepkészek

egyikének gyjteményében sem volt meg. Mióta a felfedez elhunyt,

örököse dr. \' á n g e 1 Jen pedig a lepkészettel felhagyott, nem is

tördött többé az állattal senki sem.

Végre a múlt század íK)-es éveinek elején felbuzdult két

budapesti lepkész, dr. H h r > k N á n d o r és K o s z t a L á s z I ó

kik dr. \' á n g c 1 J c n c) útbaigazítása nyomán keresték a hernyót a

Dabashoz k(")zel fekv inarcsi pusztán ; dt- nem megfelel talajon

kutatván, nem akadtak reá.

Ez a balsiker csak' fokozía kiváncsiságcjmat, melyei régóta

tápláltam és elhatároztam, hog\' a hernyó kutatására magam is.

5) Bulk'liii de la .Sdcictó Entoinol. de ['"raiicc 188(). \>. LIV.

6) Bulletin de r Academic Iinp. de .Sciences de St l'etersbuur- 111. 18^1
477. és .Vlénoircs de V ,\:ad finp. de Sciences de .St. Pctersboiira; IS ii p. ,,í(.

Tab. 4. V\^. 4.

'') Mémoiies de l'.Acad. de Sciences de St. I'etersbourtí 1864. p. -W). Tab.
;!. Fig 16.
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vállalkozom. Ugyancsak Vá ng el t 1 kértem útbaigazítást, de az igen

általános volt, ügy hogy annak nyomán bajos lett volna az óhaj-

tott állatot megtalálni. Szerencsésebb voltam dr. U h ry k N á n d o r

kíséretében Üabason a felfedez vejénél, Rátz József gyógy-

szerésznél, ki a legszívesebben nyújtott felvilágosítást, a mennyire

neki a Metelkiiihi-hevnyó életmódjáról és termhelyérl tudomása

volt; st elhívhatott egy embert is, ki még Metél ka részére gyj-

tötte a hernyót, s ennélfogva pontosan tudta, hol és miként kell

azt keresni. Másnap hajnalban kimentünk ezzel az emberrel a Sári

és Puszta-Babád k()zt elterül turjánba, a hol állítólag a legtöbb

hernyó szokott akadni. De bárha emberünk térden fölül járt is a

nádasban, mi meg a parton tvé tettünk minden fszálat, Mctelkana-

hernyót nem találtunk : július eleje lévén, elmúlt az ideje !

Ezen olailva, a következ év június elején íiatal lepkész se-

gédemmel, U h 1 J ó z s e f-fel és M e t e 1 k a régi gyjtjével újra ki-

mentünk Puszta-Babád felé s úgy a turjánban, leginkább nádon,

mint a parti növényzeten csakugyan találtunk is szépszámú hernyót,

de ezeket ép ol\' Icevéssé sikerült felnevelnem, mint a harmadízben,

ugyancsak június elején említett segédemmel gyjtötteket, mivel

nem megfelel nyövényt nyújtottam nekik \'égig ; de különben is

lakásom a tenyésztésre egyáltalán nem volt alkalmas.

S ez után a h;íromszori kudarcz után egyelre abban is

hagytam a további kutatást.

Az elejtett fonalat Pável János vette fel. Ugyanis 1899.

április :2-én U h 1 József, ekkor már a Nemzeti Múzeumnál

praeparator-segéd kíséretében kiment Dabasra s onnan azonnal a

babádi pusztára, a hová dél felé érkeztek. Sok'áig eredménytelenül

keresték' a hernyót ; végre elvették a merít bogárhálót s azzal

csakugyan sikerült a növényzetrl egy példányt hálózni, a mely

épen az els vedlésen túlesett. Második alkalommal, május 13. és

l4-én, már a vízben járva keresték a hernyót, mely ekkor a

második vedlés állapotában volt. Ugyanúgy tettek május végén és

június elején, midn B a r t k ó József szintén múzeumi praepa-

rator-segéddel az immár harmadik vedlés alatt álló hernyót gyj-
tötték — xérük árán ; mert a turjánban való járkálásnak az a

kellemetlen oldala van, hogy a tömérdek pióczának érzékeny

csípését nem lehet elkerülni.

Mind a négy kiránduláson összesen i!4 hernyót gyjtöttek s

ezekhez járult még három, melyet a tápnövényért Babádra kiküldött

Bartkó hozott, Páv el mindamellett meg sem volt egészen biztos
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benne, hogy valóban a Metelkaiia hernyóját gyjtötték-e mindaddig,

míg az els ízben (április 25-én) talált hernyóból, a mely 1 6-án bábo-

zódott be, Július 11-én ki nem kelt az els J//í'/^rfwa-lepke, melyet

azután július i'ö-ig még 21 példány követett (legtöbb \()-'dv\).

Tizenöt évi szünet után tehát újra megkerült a lepke és fel

volt fedezve tenyésztésének a módja. P á v e 1 azonban óhaj-

tott volna a szabadban kifejlett lepkét is fogni, mert tulajdunképeni

czélja az volt, hogy annak a szabad természetben való fejldését és

viselkedését megfigyelje ; de az, újabb kirándulás alkalmával, da-

czára minden fáradozásának nem sikerült. Ezzel Pá vei be is fejezte

a Matelkana-kuXíúk'ái.'^

A tle és U h 1 Józseftl nyert útbaigazítás nyomán azonban

Cer va F r i g y e s sziget-csépi gyjt llJOO-ban és U)01-ben

nagyobb számban tenyésztette az állatot, mel\' bizonyára minden

hazai homokos talajú nádasban feltalálható.

Adatok Makó város faunájához.
(A .M;ik()n liyjtwtt Coleopterák jegyzéke)

írta Hálás: Árpád.

A Nagy-Alföld déli részébl még mindig csekély faunisztikai

allatunk van ; különösen a Tisza-Maros szöge az a rész, a mely-

nek róna vidékét kevés kutató méltatta figyelmére. Az egyhangú,

erdtlen lapály, melynek drága televény földjét mindenütt az eke

hasogatja, nem is nagyon csábítja ide az entomologust. Szakembe-

reink közül csak K u t h y D e z s töltött néhány hetet Csanád-

megye területén s a „Fauna Regni Hungáriáé" mez-kovácsházi

és mezhegyesi adatai jó részben ezen gyjtés eredményei. Cseké-

lyebb számú adatot Makó város rovarvilágához dr. Fodor János
fvárosi orvos, valamint e sorok írója szolgáltatott.

A makói gymnasium megnyíltával érleldött meg bennem a

környék állatvilága összegyjtésének terve. A madarak után a

bogarakra került a sor 1898-ban, s tanítványaim támogatásával öt

év a'att sikerült is bellük akkora gyjteményt összeállítanom, a

mely a szomszédos Szeged vidékérl a néhai N'ellay Imre által

^ l'ável szándéka volt c tárgyban tc't tapasztalatait k')zzétenni, de ebben

is meggátolta a halál. Hátrahagyott jegyzeteit a jelen dolgozatomban fcliiasznáitani.
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közzétett adatoknál (120G faj) is tekintélyesebb számmal járul hozzá

az Alföld állatainak ismertetéséhez, a mennyiben öCi család kere-

tében 507 genust és 12()2 fajt, illetleg fajtát ölel fel.

Ezek közül azonban iT) faj hiányzik a makói állami fgym-
nasium gyjteményébl. Hogy a jegyzékbe mégis belekéi ültek, annak

oka a "-gal jegyzetteknél az, hog\' a „Fauna Kegni Hungáriáé" -ban

fel vannak soroha Makóról, a """-gal jelzettek pedig olyan eltnt

fajok, a melyeket I(ST<) -SO közt még nem egyszer gyjtöttem,

de az utolsó öt évben újra feltalálnom nem sikerült ; a minek oka

a vidék arczulatának átalakulása s fként a város területén volt

erdk kiirtása és az ártér jó részének mvelés al;i vonása.

A szakembert több helyen meglepi egy-egy nem várt hegy-

vidéki alak felbukkanása, pedig annak, hogy ezek Makón elfor-

dulnak, elég természetes magyarázata az az élénk tutaj forgalom,

mely Erdély bérezés vidéke és a Maros alsó völgye közt fennáll

s természetes szállitó eszköze állatnak, növénynek egyaránt

Különben a felsorolt fajok legnagyobb része épen a Maros

árterébl való, mivel itt maradt meg a talaj a maga feltöretlen

eredetiségében_ Kisebb része a terméketlen szikes helyekrl származik.

Adataim helyesbbiléseért hálás köszönettel tartozom \)r. Hor-
V á t h G é z a úrnak, a M. N. Múzeum állattai'i usztal\'a fnökének,

a ki elzéken\' szivességgel engedte meg, hog\ kétes fajaimat az

országos gyjteménynyel (isszehasonlithassam, továbbá ("siki

F2 r n és K ii t h y Dezs uraknak, kik a Caraboidea és Stap-

phylinoidea, illetleg Curculionidae csoportot maguk approbálták és

becses tanácsukkal lépten nyomon segítségemre voltak.

A fajok jegyzéke.

Cicindelidae. Ciciiidela campestris L., caiíip. var. funebris

Strm., hybrida L., arcnaria Fucs. \ar. sinuata Panz , littoralis F.,

germanica L.

Carabiclae. Ciilosouia inquisitor I.., sycophanta L., auropunc-

tatuin lierbst. (\ii\ibiis granulatus L., cancellatus Hl., Ullrichi

Germ., convexus F. Leisliis ferrugineus L. Nebüu livida L.

NotiophiliLs palustris Duft., rufipes Curt., biguttatus F. Omoplivon

imbatus F". **Bielhisa multipunctata I.. Elaphrus uliginosus F.,

liparius L., aureus Mull. Dyschiriiis nitidus Schaum., strumosus

Putz , substriatus Duft , aeneus Dej., intermedius Putz., Bonellii Putz.,

globosus Herbst., globosus Herbst var. ruticollis Kol Cliiina fossor

L., coliaris Herbst., ypsilon I^ej. fírosciis cephalotes 1,. Tiicliypiis

flavipes L. Bcmbidion striatum V., laticolie Duft., splcndiduni Su-m.

pygmaeum V. var. bilunulatum P.ietz., lampros Herbst., lampros

Herbst. var. properans Steph., dentellum Thunb., varium 01.,

adustum Schaum., ripicola Duft. var. testaceum Duft., Andreáé F.
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var. femoratuiii Stnn , ustulatuin L., minimum V .. minimum V.

var. latiplaga (,'haud , articulatum Gyll., octomaculatum Goeze.,

fumigatum iJiift., guttula F., biguttatum K, liinulatum Fourcr.

Tachys quadrisignatus Üuft., fulvicollis Dej., bistriatus Duft.,

bistriatus Duft. var. gregarius Chaud., Treclins quadris-

triatus Schrk. Pogoiuis riparius Dej. Patrobns atrorufus Ström.

Platynns obscurus Herbst., assimilis Payk., longiventris Mannh.,

livens Gyll., sexpunctatus L., viridicupreus Goeze. var. austriacus

F., gracilipes Duft., lugens Duft., viduus Pz. var. moestus Duft.,

Dahli Brre , micans Nic, dorsalis Pont., Dolichus halensis Schall.

Calathtis fuscipes Goeze., erratus Sahlb., fusciis F., melanocep-

halus L , LíU'inostJieMes punctatus Dej , Sphodrus leucophthalmiis L.

Flalyders rufus Duft., Lagavus vernalis Pz., Poecihts punctulatus

Schall., marginalis Dej., cupreus L. var. affinis Strm., striatopunc-

tatus Duft., puncticollis Dej , Plerostichns inquinatus Strm., inae--

qualis Marsh, macer Marsh., niger Schall , vulgáris L.. anthracinus

Iliig., gracilis Dej , minor Gyll., interstinctus .Strm , strenuus Pz.,

cylindricus Hbst., Aba.x carinatus Duft., Stoniis pumicatus Pz.,

Auiara similata Gyll., saphyrea Deg., aenea Deg , eurynota Pz.,

familiáris Duft., lucida Duft., sabulosa Dej,, .-ípricaria Payk., fúlva

i3eg., consularis Duft., aulica Pz., Zabni'^ tenebrioides Goez., bla-

poides Creutz. Oplioniis sabulicola Pz., punctatulus Duft., ruhbarbis

F., aziireus F , azureus ¥. var. cribricollis Dej., maciilicornis Duft.,

pubescens Mull., griseus Pz., hospes Strm., calceatus Duft., líarpa-

Ins aeneus F., aeneus F. var. limbopunctatus Fuss., psittaceus

Fourc, cupreus Dej., rubripes Duft, latiis F., luteicornis Duft.,

laevicolJis Duft., pygmacus Dej , dimidiatus Rossi., autumnalis Duft.,

serripes Ouens., tardus Pz., anxius Duft , modestus Dej., picipen-

nis Duft., rufus Brügg., Paiig/is scaritides .Strm., AuisodactyJns

binotatus F., binotatus F. var. spurcaticornis Dej., nemorivagus
Duft., signatus Pz , Diiichroiniis germanus L., Steuolopliiis teutonus

Schrk., skrimshiranus Steph. var. aíiinis Bach., discophorus Físch.,

mixtus Hbst., Acapalpiis tla\icol]is .Stmi , suturalis Dej., luteatus

Duft., exiguus Dej., consputus Duft., Badistev bipustulatus F., pel-

tatus Pz., Liciuiis cassideus F. Oodes gracilis Villa Chlaeniiis tris-

tis Schall., nitidulus Schrk., vestitus Payk., festivus F., **Dejeani

Dej. Chlaenites spoliatus Rossi, Ca/lisíns lunatus G. Paiiagaais

crux maior L. Lebia cyanocephala L., chlorocephala Hoffm., crux

minor L., humeralis Dej. Metabletus obscuroguttatus Duft., palli-

pes Dej. Blecliriis glabratus Duft. Drointus quadrimaculatus L.,

nigriventris Thoms **Polyst!c}!iis cunnexus Fourc. Drypta dentata

Rossi, Brachiuiis crepitans L., psophia Dej., explodens Duft.

Dytiscidae. HaUplus laminatus Schall. Cnemidolns caesus

Duft. HypJiydi iis ovatus F. HygroUis inaeqiialis F. Coelambiis

impressopunctatus Schall., parallelogrammus .Ahr., contluens F.

Bidessiis geminus I'\ Ilydropovus bilineatus Strm., obliquesignatus

Bielz., angustatus Strm., palustris L., planus F. Noierns clavicor-

nis Deg., sparsus Marsh. Laccophiltts variegatus Strm., obscurus Pz.

Agabns bipustulatus L., uliginosus L., undulatus Schrk., femoralis
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Payk. liybins giittiger Gyllh. Lioplerus ruticollis Schnll. Rantns

conspersus GylL, adspersiis K., exoletus Forst. Cyniatoptenis fiis-

cus ].. Hydaiicns trans versalis Pont. Graphoderes cinereus L.,

zonatus Hoppé Acilins sulcatus h. Dylisciis marginalis L., dimi-

diatus Bergst., circiimtlexus F. Cybisier laterimarginalis iJeg.

Gyrinidae. Gyi inus hungaricus Seidl., natator Ahr.

Hydroptlílidae. Hydrous piceus L. Hydrophilns caraboides L.,

tlavipes Stev. Liinnoxenus oblongus Hbst Hydrobins fuscipes L.

Helochaic's lividiis Forst., griseus F. (pumctatus Sharp.), *dilutus Er.

Philydvii^ niaritiniiis Thoms., melanocephalus 01. Cyinbiodyta mar-

ginella F. EuocJirns bicolor Fayk. Anacaena limbata F. Laccobins

niinutus F. Liuineb us nitidus Seidl., trnncatellus Thunb. Berosiis

luridus L. signaticollis ("harp. Ceiryou haemorrhoidalis F., laterális

Marsch , unipiinctatiis F., quisquilius F., pygmaeus Hl. Cryptop-

leurum crenatum Pz. Sphaeridium hipiistulatum F., bipustulatum

var. marginatum F., scarabaeioides F. Coeloslonia orbiculare F.

Helophoi US nubilus F., micans F^ald., griseus Hbst., aquaticus F.,

*dorsalis A'Iarsh
,
pumilio Er., *Erichsoni Bach., granularis F. Hyd-

rochiis elongatus Schall., angustatus Germ. Ochthcbuis riparius HL,

margipallens Fatr., bicolon Gerni., marinus Pa\k.

Parnidae. Potaniophilns acuminatus l'\ Panins lutulentus

El., prolifericornis F.

Heteroceridae. Heieroccnis feneslratus Tlumb., fusculus Kiesw.

Staphylinídae. Ocaka puncticeps Kr. llyobates nigricollis Payk.,

forticornis Lac. Oxypoda lividipennis Steph. Aleochara erythroptera

Grav., fuscipes F., bipuncíata 01., tristis Gra\^, nitida Grav. Ate-

nieles emarginatus Payki. Zyias coliaris Payk. Myrmedonia limbata

Payk. Drusilla canalicu ata F Bolitocliara *bella Márk., obliqua Er.

Gyro/diacihi fasciala Marsh, lucidula Er., manca Er. Tachiuiis

humeralis Grav., scapularis Steph., laticollis Grav , subterraneus F.,

limetarius Grav., discoideus Er., elongatus Gyll. Tachyporus abdo-

minalis F., solulus Er., chrysomelinus F., h^pnoriim F., atriceps

.Steph., macroptcrus .Steph., nitidulus F., Comirits pubescens Payk.,

inmiaculatus Steph-, bipunctatus Grav. Bolitobiiis pulchellus Mannh.,

pygmaeus F. Mycetoponis nanus Er. Astrapaeus ulmi Rossi. Oiiedins

ochripennis Mén., fulgidus F., cruentus 01., molochinus Grav.,

boops Grav. (Jreophiliis maxillosus F. Leistotrophw^ murinus F.

Staphyliíiiis stercorarius 01., fulvipes Scop., erythropterus F. Ocy-

piis olens Mull , nitens Schrk., edentulus Block. Tasgiiis ater Grav,

Philonthns punctus Grav., intermedius Fac, laminatus Creutz.-

chalceus Steph., politus F., carbonarius Gyll., atratus Grav., debi,

lis Grav., discoideus Grav., dimidiatus Sahlb., curruscus Grav.,

ebeninus Grav., concinnus Grav., immundus Gyll., sanguinolentus

Grav., quisquiliarius Gyll., \-. inquinatus Steph., varius Gyll., varius

Gyll. var. bimaculatus Grav., cruentatus Gmel., variáns Payk.,

agilis Grav., micans Grav., tenuis F., Leplaciniis batychrus Gyll.

Enlisstis fulgidus F. Xantholinus punctulatus Pk., tricolor F.,

lineáris 01. Dolicaon biguttulus Fac. Lathrobinm geminum Kr.,

elongatum F., longulum Grav., pallidum Nordm., quadratum Payk.,
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terminatuin r.mvh., inultipunctuin (Irav. Achcuinui ephippium Er
depressum Grav. Medon brLinneus Er., bicolor ( )]. Scopaens debi-
lis Hochh

,
niinimus Er. Sfiíicns angu.-tatus Füurc, siibtilis Er

orbiculatus Payk
, Erichsoni Fauv. Astenus íilifoniiis' Latr. angus-

tatus Payk. PiU-dcnis littoralis Grav., fuscipes Ciirt., liDinophikis'Er
SUniis biguttatus L, bpunctatiis Er., incanus Er., circiilaris Grav
humilis Er., stigniula Er. ater Mannh., morio Gra\' , buphthalmus
Grav., binotatus Ljungh., pallipes r,ra\-., inipressus Geriii., (hyponis
riitus L. Platystethns cornutus Grav., aliitaceus Thoins!, spinosus
Er., nitens Sahlb

, arenarius Fourc. Oxytdns rugosus V., riigosiis
V. var. piilcher Gravh., insecatus Grav., piceus L., inustlis Grav.,
sculptLiratLis Grav., complanatus Er., íetracarinatus Jilock. Bledins
tricornis Herbst., atricapillus Germ., fracticornis Pa\k., dissiniilis
Er. Couipsochilns *Heydeni Epp. CoprophihL^ striatulus I" Aulho-
phagns caraboides L. Lesteva longelytrata (loeze. Lathnniacum
atrocephalum Gyll. Omalinm caesuni Grav., iopteruni Steph. Sid-
goniuui quadricorne K'bv.

Pselaphidae-/>/>z.v/í tossulata küichb. Kybaxis san'.^-Liinea L
Tychns niger Pk.

Scydmaenidae Cyrtoscyduins pusillus Alüii.

Silphidae. Choleva agilis 111. Nari^n^ badiiis Slrin., /Miisoto-
moides Spence. Sciodrcpa Watstoni Spence. Catops fuscus'- Pz.,
allinis Steph., chrysomeloides Pz. Necrol>honLs gerinanicus P.*,'

liumator Goeze., vespillo L., vesligator Hersch., vestigator Hersch. var
antennatus \l^\\.\.AsbolHs littoralis L., Pseiulopelta sinuata F

'

rugósa L., thoracica E. Aclypca undata AIülI A'vlodre/>.i 4-punctata
Schreb. ^ilphu lunata F., obscura L. Peltis 'atrata E atrata I

\-ar. brunnea Hbst. Ablattaria laevigata F. Agyrtes casta'neus Fn.l.
Anisotomidae. Colenis immunda .Strni. Anisotomu humeralis Kug
Trichopterygidae. Trychoplcryx atomaria fJeg.

"^

Phalacridae. Phulacms rtmetarius F. Olibnis niillefulii Pa\'k.
biculor 1''. ^/dbu'i atoiiiarius J..

"
"

Erotylidae. Engis bipustulata Tlumb. Triplax aenea .Scliall
lepida Fald. Cyrtotrip/ax bipustulata F. var. binotata Reitt.

Cryptophagidae. Tchnatoplülns spargnnii Ahr CrxHopliai^us
pilosus Gyll., acutangulus Gyll. Atomaria lineáris Steph 'pusilla
Schünh.

'

Lathridildae. Corticaria pubescens Gyll., serrata Pavk Mcla-
iiophthahna gibbosa Hbst.

Tritomidae. Litargns conne.xus Fourc. Tritoma quadripustu-
lata L., j^icea F., *atoniaria I-'.

Nitidulidae. Cercns pedicularius L. Bracliyptenis gravidus 111

quadratus Strni., glaber Nevvm. Carpophiliis rubripennis Heer'
Oniosiphoni limbata F. Epnraea obsoleta F., tlorea Er. Nitidnla
bipunctata L, rutipes L, carnaria Schall. Omosita colon L, dis-
coidea F. Soroma grisea L. Pria dulcaniarae Scop. MeÚí^ethes
brassicae Scop., symphyti Heer., obscurus Er., umbrosus .Strni
niaurus Strm., \lifficilis ííccr., egenus Er
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Trogositidae. Ncuiosoiua elongatimi L. Teiubroides inauri-

taiiicus L.

Colydiídae. Ditonni crcnata F. /loíln idcves contractus F. Cciy-

loii histeroidc'S !•".

Cucujidae. L.ieinophloens testaceus F , Hyliota planatus L.

Siivduiis sLirinamcnsis L., unidcntatus (>1.

Trixagidae. Trix.iiius fumatus F.

Dermestidae. Dermcstes Frischii Kug., laniarius 111., uiululatus

l^^rahm., bicolor 1-'., larJarius I,., atcr 01., AitagL'uiis piceus 01.,

pellis I-., Megatoiiia undata L., Ctesias scrra F., Antlircuiis pim-

pinellae V , scrophulariae F., verbasci F.

Cistelidae. Syncalyrta setosa W'altl., Seuiinolus pilula L.,

Cistela sericea l'"ürst., Pc;dilo/>horiis nileus Pz., Siurplocaria macu-

losa Er. Pdlocliarcs versicolor WalU.

Histerídae. Hololcpta pluna Fuss., í'laiysoiua compressum,

1-lbst. Hisicr inacciualis Ol., quadrimaciilaliis F., unicolor F, cada-

verinus HoíTm., stercorarius Hoffm., fimetarius Hbst
,
piirpurascens

Hbst., neglectus Germ., caibonarius Iliig
,

qiiadrinotatus Soriba.

iincinatus lUig., sepulchralis Er., corvinus Germ., Sapriniis nitidii-

lus Payk., aeneus F., sparsutus Solsky, ainoeniis Er., conjungens

I^ayk., quadristriaUis Hofím. Gualhoncns rötundatus Kug., .-l/'ri7<;/L'>

globulus Greiitz., Acritiis nigricornis Hofí'm.

Platyceridae. Plalyccins cervus F ,
cervus F. var. capreolus

Fiiessl. Dorcns parallelepipedus F.

Scarabaeidae. Scarabaeus sacer F., ayiiíiioplc-m-iis pilularius

F., Copris lunaris F., Onthopliagns taiirus F., verticicornis Faich.,

vacca F., vacca F. var. inedius Pz., cocnobita Herbst., fracticornis

Preyssl., nuchicornis F , camelus F., furcatus V., ovatus L., luci-

diis 111., Schreberi F., Oniiicellns fulvus Goeze., ^pallipes F., Apho-

dilis erraticus F., subtcrraneus F., l'ossor F , haemorrhoidalis F.,

liinetariiis F., granariiis F., sordidiis F., rufus Moll., immundus
Creutz , nierdarius V\, inquinatus F., prodronius Brahm., íristis Pz.,

quadriiiiaciilatus F , variáns Dat't satellitius Hbst., luridus F.,

Oxyouiiis silvestris .Scop., PlenropJioni^ caesus Pz., Rhysseniiis

germanus F., Psaininodcs siilcicollis 111. Trox hispidiis Pont., sabii-

losus F., Odoíitaens ariniger .Scop. Geotrupes stercorarius F., spi-

niger Marsh , niutator AFirsh. L'Hhrus cephalotes Pali. Pentodon

idióta Hbst. (Jrycles nasicornis F., Rhizotrogiis aequinoctialis Hbst.,

vernus Gerni. Melolontha vulgáris F, vulgáris F. var. albida Kcdtb.,

vulgáris F. var. ruticollis Muls., Senca holosericea Scop., Anoniala

vitis F., aenea Deg., Phyllopertha horticola F., Anisoplia segeturn

Hbst., austriaca Hbst, lata Er., Hopli.i graminicola F., Epicomelis

hirta Poda, LcncoccUs funesta Poda. Ceionia aurata F., Potosia

marniorata F., speciosissima Scop., íloricol i Hbst., **metallica P\,

**hungarica Flbst., Vcilgns hemipterus L.
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Szontagh Gyula
Irta .4. Aigjicr Lajos.

A magyar lepkészeti kar egyik buzgó tagja hunyta le sze-

meit örök álomra : szepes-szombati Szontagh (1 \- u 1 a. Szüle-

tett 1840-ben Késmárkon s az ottani polgári iskolát \'égezvén,

18:)4-ben ugyanott kereskedi pályára lépett, majd Selmeczbánvára,

utóbb Budapestre és Bécsbe került, a honnan nagybátv'ja hívására

Aradra jött s a Probst-tele kereskedi czégbe lépett, meh'nek
fnöke maradt 1888-ig, midn az üzleti pályától visszavonult.

Közéleti szereplését már J 866-ban kezdte, a midn egyik

alapítója lett a „Keresked ifjúság Egyletének", melybl a mai

„Aradi Kereskedk Köre" alakult; 1878-ban pedig az „Aradi Ke-

reskedelmi Testület" alakításában vett tevékeny részt és mint an-

nak elnöke 25 évig mkodcitt, mikor a testület t örökös tiszte-

letbeli elnökévé választotta. Legtöbb gondja az ifjú Iceresked

nemzedék helyes kiképzésére irányulván, teljes erejébl azon volt,

hogy ennek a czélnak megfelel intézetet létesítsen. Ez sikerült is

s az » Aradi Kereskedelmi Akadémia< , mely késbb miuisteri ren-

delet folytán fels kereskedelmi iskolává lett, (irökké hirdetni fogja

emlékét. Ezen a téren szerzett érdemeiért (3 Felsége 1891-ben régi

nemességének épentartása mellett, a szepes-szombati elnevet ado-

mányozta.

Szontagh G y u 1 a gon^lnoka, majd másodfelügyelje volt

az aradi ág. hitv. ev. egyháznak. Mint igazgatósági tag közrem-
ködött az aradi közúti vasút és téglagyár részvénytársaságnál, a

légszeszgyárnál s az aradi els takarélcpénztárnál. Évtizeden

át beltagja volt az aradi kereskedelmi és iparkamarának és váltó-

bírája az osztrák-magyar banlc fiókintézetének .Arad városának tör-

vényhatósági tagja volt és a kereskedelmi minister megbízottjaként

számos éven keresztül mük('»d('»tt az aradi fels Ivcreskedelmi isko-

lánál biztos gyanánt.

Ily sokoldalú tevékenység mellett még a lepkészetrc is fordí-

tott gondot. Gyjtési kedve már ifjú korában felébredt és Késmár-

kon nem rendszeres ugyan, de elég gazdag lepkegyjleményt állí-

tott össze. Miután élte folyása mint kereskednek nagyon válto-

zatos volt, .Aradra jöttéig a gyjtéssel felhagyott. Itt kih-ülbelül

1885-ben kezdte el ismét a gyjtést, most azonban már rendsze-

resen. Eleinte csak az Arad kiirnyékén található fajokra szorítko-

zott, de már 1888-ban^ miután az üzletbl kilépett és serdül lia
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Gusztáv is kezére járhatott, vele évenként nagy kirándulásokat

tett; íg\- a Tátrába, Erdélybe s az Aldunára. Ezzel gyjtemé-
nye mindinkább l<iterjedt, úgy, bogy csakhamar a csere útjára tért.

Érintkezésbe lépett egyes nagyobb czégekkel és gyjtkkel Ez
iiton gyjtemén\e igen tekintélyes terjedelmet nyert s a palaearc-

tikus fajok nagy részét foglalta magában. A gyjteményt, mely

Ivülíin szekrényben rendszeresen fel van állítva, (rusztáv fia fol\-

tatni fogja, miután ö 1901-ben gyógy íthatlan betegségbe esett,

mely el is ragadta. Hosszas szenvedés után lí)()2. július 13-án

P>udapesten jobb létre szenderült. Béke poraira !

Különfélék.

A Botys sambucalis hernyói május második felében gyakran

találhatók az orgonafa levelein, melyeket többféle módon használ-

nak tartózkodásuk helyéül. 1. Egy levelet használnak tekintet nél-

kül a levél nagyságára, de a nagyobb leveleknek csak az alsó

rész egyik szögletét sodorják, a kisebbeknél ügy járnak el, hogy

azokat összehajtják, a levél két lemezfele azonban nem illik össze,

mert az egyik félrésznek fels széle szabad. 2. A levéllemezek

mvészi összehajtása, ha a hajtáson három rész van, t. i. az elüls

rész háromszögalakú és ez egyszersmind a legnagyobb : a két ol-

dalrész, vagyis a két oldalról behajtott és tartózkodásul szolgáló

rész és a csúcs, mely a háromszögalakú részre rá van hajtva, hol

az átjáró van az egyik oldalrészbl a másikba. A csúcsrész készí-

tésénél azt veszszük észre, hogy oldalt félkör alakban van kivágva,

mely oknál fogva a ráhajtás könnyen sikerül. 3. Lehet a tartóz-

kodási a alkalmas levéllemez csalakú. 4. Lehet olyan alkotású,

mint a Tortrixoknál és két, esetleg több levélbl álló. A két levél

használata a leggyakoribb, a levelek rendesen a kisebbekbl valók,

melyeknek egyikén mélyedés van és tartózkodásul szolgál, a má-

sikat magára hajlítja. 5. Sajátszer készítési mod, ha a hernyó a

levéllemez két részét ersebben összeszorítja. Az ersebb össze-

szorítás hatással van a hernyóra, mert testének alakja is megvál-

tozhatik, a mennyiben lapossá válik, és nem ritkán halálát idézi

el. Érdekes a hernyónak védekezési módja, midn ersen esik,

ha egy másik levelet ráhajt, de néha vesztére, mert a nagy zápor

az összenyomást okozhatja. A hernyó hajlékában társaséletrl is

lehet szó, mert menedéket szolgálhat a Gracillaria syringella-nak,
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nemkülönben a melegebb évszakban az ablakon látható Sciara

piilicaiis nev légynek is. A Botys sainbuciüis bábjából 10— 12

nap alatt fejldik a lepke. D. E.

No!a centonalis Hb. Ez a csinos szovpille igen széles kör-

ben van elterjedve, de sehol sem gyakori. Elfordul : Közép-Eu-
rópában Szent-Péterváiig, Livlandig és Finnországig; délen: Közép-
és fels Olaszországban, Korzika szigetén és Spanyolországban

;

keleten : Örményországban és Kirgiziában ; világosabb fajváltozata

var. atomosa Brem. az Amurvidéken, Koreáig és Japánig. Magyar-
országon eddig csak kevés helyen figyelték meg, úgymint Eper-

jesen, Nagyszebenben és Fiúméban, én 1901. június havában
Peszéren is találtam, még pedig nagyobb számban. Hoffmann sze-

rint homokos száraz helyeken fordul el s ez megegyezik saját

tapasztalatommal ; én ugyanis kizárólag homokos területen erd
szélén találtam. De valószíntlen elttem az az állitás, hogy a

hernyó apró növényeken éh), holott a genusbeli hernyók több-

nyire zuzmóval táplálkoznak. En a lepkét csaknem kivétel nélkül

nyárfák vagy azok közelében lev akáczták derekán találtam

:

ennélfogva abban a véleményben vagyok, hogy a hern\ó a nyár-

fán bven tenyész zuzmón él E mellett szól az analógia is, mert

a Nohi cicatricalist mindig csak tölgyfa derekán találjuk', a mel^^en

hernyója él. Németországhan a lepke júliusban jelenik meg, és

gyér n3iresekben és fenyvesekben található : lefiet, hogy ott her-

nyója eme fák zuzmóin él. Peszéren a lepkét június közepe után

ef;észen friss példányokban is találtam ugyan, de sok kopott, rósz

példányt is, még pedig túlnyomóan nstényeket, a mi arra mutat,

hogy röpülési ideje már hanyatlóban volt ; ámde fogtam egy
hónappal utóbb a budapesti szép juhásznénál is egy kopott pél-

dányt. Röpülési ideje tehát alighanem június elejétl július köze-

péig terjed. Nyugvó állapotban a !epkc többnyire fejjel lefelé ül a

fák derekén^ (épen úgy mint a .V. cicatricalis is) leggyakrabban

úgy, hogy könnyen látható, olykor cizonban úgy oda simul a

kéreghez vagy a kéreg közé, hogy alig lehet észrevenni. A lepke

alapszíne állandóan tejfehér, az alsó szárny gyakran szürkés. A
barnás rajzolat azonban igen változó A fels szárnyon haránt le-

futó hullámvonal olykor ketts, de leggyakralíban befelé csak
mintegy árnyékot vet ; ezzel párhuzamosan, a ttér határán egy-

szer, néha igen homályos vonal szeli át a szárnyat. Számos pél-

dányon ez a bels vonal teljesen eltnik, vagy alig látható, a

hullámvonal is olykor igen gyöngén mutatkozik. Ellenben akad
ritkán oly példány is, melyen a két vonal közt lev tér sötét

szürkés barna színnel teljesen be van töltve. Ehhez tartozik egyet-

len egy sötét példány is, melyen az egész fels szárny barnás
szin, a hullámvonalon túl lev, rendszerint fehér szegélytér pedig

barnás fehér. Az állatnak kiváló sajátsága a fels szárnyon lev
három, a rajznál sötétebb, egyenesen kiálló szrpamut, felü-

letesen nézve ezek feketés pettyeknek látszanak. Ezt a jellemz
tulajdonságot egyik auctor sem említi. A. Aiíjiu-r La/os.

1) Buckler, Larvae ol' British Biitterllies 1886. III. p. 44. pl. 43. íig. 6.
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A Microgaster glomeratus coconjai általában kétfélék vannak

t. i. olyanok, melyekben a lárvák tartózkodási helyéül szolgáló

hernyók maradványai nem találhatók és vannak olyanok, melyek-

ben a tartózkodási helyül szolgáló hernyók megmaradtak'. Azon
coconok, melyekben a hernyónak holt teste megmaradt, rendesen

kisebbek' mint azok, melyekben a hernyónak hire-hamva sincs.

A hernyó a cocon alján látható, feje és testének hátsó része ren-

desen kilóg, a cocon a hernyót nagyon vékony réteggel burkolja

és így a coconnak bels része sértetlen. A /^ic'iis bríis^iicie her-

nyójának feje a jellemz rajzzal jól látszik. A hernyó testén hébe-

hóba kis nyúlványt találunk, mely a br redözetébl áll és alkal-

masint úgy képzdik, hogy ott több pete van és íg\- t()bb lárva

fejldik. Ha a cocon alján maradt a liernx'ó, különböz) fejldés
bábokat látunk, a mi természetes, mert az aránylag késbben fej-

ldik is ott maradnak, és a fejldésben S— 10 nap különbség lehet.

A báb kezdetben fehér, késbb hátul kezd felcetedni, azután pot-

rohán mutatkoznak a fekete gyrk és legkésbben mutatkoznak a

hasi oldalnak változásai. Vannak bábok, mel\'eknek burka vasta-

gabb és ezekbl talán soha sem fejldnek a Microgasterek. Hol a

hernyó nem maradt meg, illetleg nincs a cocon alján, a coconból

több Microgaster fejldik V'annak eoconok, melyekben kevés

Microgaster található: 10— 20, és vannak, melyekben 60—80 is

található ; ezeknek egy része azonban nem bontakozik ki a cocon-

ból. A mint tapasztaltam, a kisebb coconokban kevesebb Micro-

gaster pusztul el, mint a nagyobbakban. Egy kisebb coconban
megszámláltam 60 Microgastert, egészen ki voltak fejldve, és

ezekbl csak 25 nem hagyta el a cocont, egy nagyobban pedig

SO teljesen kifejldött Microgastert találtam és ezekbl csak 42

szabadult ki, 18 maradt u bels részben, 20 a küls részben. .A

coconokat különböz helyeken találjuk, pl. fnem, növények,

száraz cserjéken, fák ágain és az azokon talált coconokból fejl-

dött k| a legtöbb iMicrogaster. B. E.

Újabb adatok a magyar bogárfaunához. A magyar bogártauna

szaporításához a „Rov. Lapok '-ban C'siki Ern által felhozott

új adatokhoz részemr)} a következ — birtokomban lev - új

adatokkal járulhatok :

1. Brachyniis crepitans v. slrepitaus Duft. 1. lépest: l\is-S\ábhegy.

2. Hydraeua nigrita (lerm. 1\'. k'irály-Helmecz.

o. Lathridius nodifer Westw. 1. Bpest : Zugliget, Rupphegy, szá-

raz fcsomók alatt. — Ezen csinos állatka, melyet csak

néhány évvel ezeltt hurczoltak be Közép-Európába, úgy lát-

szik kelet felé mind jobban és jobban elterjed.

4. Onthopha^iis ovatus v. riiflcapilliis Brul. szórványosan a törzs-

alakk'al együtt.

5. Aplwdius snbterraneiis v. ftiscipennis Muls. I. Budapest.

6.
., haeniorrhoidalis v. sangniiioleniiis Hbst. I Bpest,

Imreg. IV. .Sáros-patak.

7. „ tristis V. vicinus Muls. IV. Kis-.Azar, .S.-A.-Ujhely.

8. „ bignttaliis v. siuiilis Schilsky II. Kénese, Wl . Tokaj.
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9 Aphodiits bigiitldlus v. apicalis Schilsky. I\'. Tokaj.

10 „ inquiíiaíus v. nitbilns Panz. 11. Komárom, 1\^ Tokaj.

11. „ inqiiinaliis v. centrlineatns Panz. II. Komárom,
li'. „ liiridus V. variegatns Hbst. 1. Budapest.

\)\. ., liuidiis V. apicalis Muls. I. Budapest.

14. Ceionia anrata v. biUícida Reitt. 1. Budapest.
\'). Jrichiiis fascialits v. interruptíis Muls. IV. Sz.-Olyka.

Ki. „ „ V. diibíiis iMuls. IV. Bánfa.

17. „ ., r. pitlcJielhis Hossi IV. M.-Laborcz.

1(S. Coccinella 4-piinctata v. riistica Wse 1\'. Nagy-Mihály.

11). Coccinella 11-pnnclata v. pina Wse 1\'. Gercsely.

!2(). Hiperaspis reppeiisis v. Teintniieri Aiuls. IV. Nagy-Mihály

E helyen felemlitem, hogy a rendkívül ritka Agyties bicolor

Lap. fajhói Budapesten már a második példányt sikerült kézre

kerítenem. .Az elst 1900. év tavaszán falon mászkálva fogtam, a

másodikat pedig az idei tavaszon, — a .lánoshegy oldalán eg\-

korhadt fa odván összegylt száraz lomb közül rostáltam, a szin-

tén elég ritka Ischuodes saiigiiiiiicollis-siú együtt. Nagyobb szám-

ban neveltem ezen évben a Magyarországból újabban kimutatott

Leplidea bicvipeniiis Muls. nev czinczérfajt. Az eddig csak

Délfrancziaországból és a Kaukasusból ismert bogár fzfavesszbe')!

t\)nt piaczi kosárral került hozzám, a melynek kivált v'astagabb

ágait álczái annyira risszefurkálták, hogy a kosár a szó szoros

értelmében darabbokra hullott szét. Hajóss József.

Rovarok a hazai muzeumokban. „Magvar Minerva" czím alatt

a hazai muzeumok és könyvtárak czimkönyvét bocsátja közzé a

Muzeumok és Könyvtárak Országos Ffelügyelsége. Eddigelé két

kötet jelent meg. Az elst, melyet dr. S c h ö n h e r r G y u 1 a és dr.

Esztegár László szerkesztett, gróf Széchenyi Ferencz remek
életrajza nyitja meg, Fraknói Vilmos ffelügyel, tollából

.A. 25 ívre terjed kötet 690 könyvtár és 61 múzeum rövM leírását,

t.irtalmazza. .\ második évfolyam, mel3^et dr. S c h ö n h e r
^' Gyúl a

vezetése alatt dr. G r ü n n Albert szerkesztett és melynek élén

\' a r j u Elemértl gróf Batthyány Ignácz életrajza áll, oQ íven

()19 könyvtárt és 297 muzeumot, beleértve az iskolai gyjteménye-
ket, ismertet. Mindkét kötet igen nagy szorgalommal van össze-

állítva és tömérdek érdekes adatot foglal magában. Itt csupán azokat

a muzeumokat és iskolákat említjük meg, melyeknél a rovarok

tekintélyes számban vannak képviselve. Ezek betrendben a kö-

vetkezk : Beszterczebáiiya : Kir. kath. fgymnas. 4940 rovar.
;

Brassó : Ev. fgymnas. 13,380, AU. freálisk. 2255, Gör. kath.

fgymnas. 6324 rovar; Budapest: Nemzeti Múzeum 1,178,703

állat (a rovarok nincsenek külön feltüntetve), M. kir Tudomány
egyetem : csak az ásványok felemlítve, a rovarokról (V'ángel-féle

lepke gyjtemény stb.) nincsen szó, II. ker. freálisk. ,,számos ro-

var", n. ker. fgymnas. 6000 állat (számos rovar) ;
Dabreczen :

Freálisk. 3 rovargyjtemény ; Deés : .Szolnokdobokai múzeum :

lepke-gyjtemény; Eger: Áll. freálisk. 5831 rovar (Kempelen R.

lepkeg} jt.)
; Eperjes: Ev. collegium 3715 rovar (Hazslinszky Fr.
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gyjt.); Felka : Tátra-Muzeum : 2044 rovar; Fiume: Városi-Mú-
zeum : Hoffmann-féle rovargyjtemény ; /gló : Ev. fgymn. 6027
rovar (Jermy G. és Geyer G. Gy. gyjt.) ; Kassa : Városi-Mú-
zeum 35,956 termr. tárgy; Kisújszállás : Ref. fgymn, 5265 állat,

(számos rovar); Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egylet 26,803 rovar,

;^96 pók, 68 százlábú (Franzenau-féle lepke -gyjt, stb.) ; Léva:
Ali. tanítóképz int. helyi fauna rovar-gyjt. 2899 fajjal és iskolai

rovar-gyjt. 1258 faj; Magyar-Ovár : Gazd. akad. 8000 rovar;
Miskolcz : Ref. fg\nin. 9660 rovar ; Nagy-Bicskerek : Fgymn.
7407 állat (számos rovar); Nagy-Euyed : Bethle.n-colleg. 10,112
rovar ; Nagy-Szeben : Erdélyi természettudománxi egyesület mú-
zeuma, gazdag rovar-gyjtemény ; Nyiregyliáza : Ev. fgymn. 4795
állat (számos rovar); Pécs: Kath. fgymn. 4658 rovar (Xanthus
J. és dr. Kaufnicinn Er. gyjt). Áll. fieálisk. 5456 rovar (Viertl

A. gyjt.) ; Poprád : Kárpát-Egyesület múzeuma 3000 bogár és

lepke, 180 pók faj ; Pozsony: Kath. fgymn. 3428 ruvar, Orvos-
természetlud. egyesület 14,7 18 nép- és természetrajzi tárgy; Sel-

meczháuya: Ev. lyceum 11,289 állat, (számos rovar), Kath. fgym.
4977 állat, (számos rovar), Bányászati és erdészeti akad. 3000
rovar ; Sopron : Ev. lyceum 3069 rovar. Áll. freálisk. 4727 ro-

var ; Szeged: Ali. freálisk. 2000 rovar, \'árosi múzeum 9000
lepke és 16,0()() bogár, (Praznovszky- és Vellay-féle gyjt.) ;

Szegzárd : Muzei;m, 5656 állat, (számos rovar). Azonkívül van
számos városban 500— 1000 darabból álló ; yjtemén}^ de viszont

igen sok olyan i.'^kola, melynek rovar-gyjteménye 5— 10—oO da-

rabból áll. A.

Báró Bornemisza Pál a folyó év elején természetrajzi és

cthnographiai tárgyak gyjtése czéljából délkeleti Afrikába utazóit

és eleinte az angol gyarmatban fekv Voi faluban állapodott

meg, de csakhamar a Kilimandsaro-hegység déli részére utazott,

még pedig sok véres küzdelem és viszontagság árán. Iit az 5860
m. magas Kilo hegy alján telepedett meg. Innen a környékre és

távolabb, Afrika belseje felé gyjtési kirándulásokat tett. A gazdag
eredményt, azaz mintegy 1000 cthnographiai tárgyat, és számos álla-

tot, kivált rovarokat és különösen lepkéket máris útnak indította a

Magyar Nemzeti Múzeum számára. Mihelyt a küldemény megér-
kezett, bvebben fogjuk ismertetni.

A Nemzeti Múzeum rovargyüjteménye az 1901. év folytimán

40,248 példán;\'nyal gyarapodott. Ezek között volt : 4036 Hyme-
noptera, 10,000 Coleoptera, 1593 Lepidoptera, 19,463 Diptera,

1176 Neuroptera és Pseudoneuroptera, 719 Orthoptera, 3159 He-
miptera. Azonkívül 253 Myropoda, 614 Arachnea és 2445 Crus-

tacca.

Méhel( a szalonban. A búr háborúban emlegetett Baden
Powcl angol ezredes édesanyja 30 évvel ezeltt méheket kapott

ajándékba s azokat szalonjában tartja. A szoba egyik falán sor-

ban állanak nivésziesen díszített talpazatokon a legfinomabb szal-

mából készült kaptárak, melyek minden nyilasa üveggel van el-

zárva, úgy, hogy a méhek mködését meg lehet figyelni, anélkül,
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hogy tlük tartani kellene. Minden kaptárból kályhacsszer cs
vezet más, nagyobb csbe, melyen át a méhek a szabadba jut-

hatnak. Ott szedik a mézet s azt ugyanazon az úton szépen haza
hozzák. Igazán ügyes gondolat.

Tarantela vadászat. Észak-Amerikának délnyugati részeiben,

kivált déli Kaliforniában nagy mennyiségben fordul el a Taran-
tela nev veszedelmes óriási pókfaj. Ezt a nyári hónapokban, a

mikor legszámosabban mutatkozik, az iskolás gyerekek gyjtik
össze. Egész felszerelésük néhány pléhdobozból, födeles beíttes
üvegekbl, kanna vízbl es két vékony hosszú pálczából áll, a

melyekkel az állatokat igen ügyesen meg tudják fogni. Ha nem
látják a pókot futkosni, a talajban lev bizonyos l3aikakat keres-

nek, melyeknek széle fehéres, selymes szövettel van ellátva ; mert
ezekben laknak a pókcsaládok. Az ily lyukban a kis vadász kevés
vizet önt, melytl ez a pók irtózik. A váratlan hideg fürdtl
azonnal megjelenik a fölszínen, a hol a fiú a pálczikákkal elfogja

s egyik edénybe teszi, de mindegyikbe csak egyet, mert az amúgy
is igen harapós állat a fogságban dühösen egymásnak esik s egy-

mást megcsonkítják, megölik. Ily módon a fiuk néhány hónap allatt

ezrivel szedik össze a pókokat, melyek darabjáért a kereskedk
2 centet (m. c. 10 fiillért) fizetnek. Ezek az állatokat gasclin- vag\'

terpentinben megölik, darabka kéregpapirra tzik és kis dobozban
25 centen elárusítják a gyíijtknek és utazóknak.

Rovarok mint a Teíegraph rontói. Keleti Afrikában, hol már
az éghajlat és a növényzet is nagy nehézségeket gördít a tcleg-

raph-vonalak létesítése ellen, e tekintetben még a rovarokkal is kell

számolni, kivált a termiták (fehér hangyák) zavarják g3'akran a ve-

zetéket. Ezek az állatok nagyon tudják liecsülní azt az oltalmat,

melyet az isolatorok üvegharangja szél és zivatar ellen nyújthat, s

ennélfogva nagy buzgalommal és fáradsággal czepelnek fel a póz-

nán apró göröngyöket, mel^^eket az ísolatorba beleépítik. Ez a

sárház csakhamar elfödi a harang küls szélét, st idvel az iso-

lator küls felületét is. Mihelyt ez a földréteg a teíegraph sodronyt
érinti, összeköti azt azzal a darab vassal, mel}^ az ísolatort

tartja s így a pózna útján létesíti az összeköttetést a tiddel. Ez
által megszakad a vonal üzeme, mivel a víUam folyam hatástala-

nul a földbe száll, a helyett, hogy a következ állomást elérné. A
vezeték másik ellensége egy csaknem tenyérnyi nagyságú pók-
faj, mely igen ers fonalakkal óriási hálót sz. Az ily háló nem
ritkán elfoglalja a pózna és sodrony képezte egész háromszö-
get, és vagy a póznák útján, vagy k'özvetetlenül eszkíizlí a földdel

való érintkezést, mely a huzalt megszakítja.

Dr. Daday Jent, a magyar nemzeti múzeum segédrét, a m-
egyetem niagántanárát, a m. t. .Akadémia tagját és lapunk mun-
katársát, () Felsége a megyetem rendes tanárává nevezte ki.

Oszinién örvendünk a jeles tudós elmenetelén !
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IrodaloiTi.

Dr. C Kertész, (
' a t a 1 o g u s I ) i p t e r o r u ni h u c u s q u e d e -

s c r i p t o r Li 111. Volumen II. Cecidomyiidae, Limnobiidae, Tipii-

lidae, Cylindrotomidae. Budapestini, 1902. 359 lap. Ára 20 kor.

40 fillér.

Dr. Kertész Kálmán nagy szorgalommal összeállított Diptera-

katalogusának most jelent meg a 2. kötete, mely az Ongoneiira

és Poíyneurúkat tartalmazza. A Cecidoinyiidae, LUnnobiidae, Tipii-

lidae és Cylindrotomidae családokból 206 nemhez tartozó 2478 faj

felsoroltatik, azonkivül még egy nem egy fajjal, melynek hovátarto;

zása ismeretlen. E kötet nagy részét a Cecidomyíidák foglalják el -

ezekrl a systematikus jegyzéken kívül még egy külön jegyzék is

van, melyben a fajok tápnövényeik szerint vannak felsorolva. A
kötet az elsnek mélt<j társa : kiállítása, nyomása kifogástalan és

csinos. Cs. E.

Tomala, Férd., Sesia empijormís E'ip. var. himgarica mihi (n. var.)

XII. Jahresbericht d. Wien Ent. Ver. líiOl. p. 18-10.
Egyszer fordítása ama leírásnak, mely a R. I.. 1901. már-

czÍLisi füzetében (VIII. 47—5(>. 1.) megjelent. A.

Bernhauer, Dr. Max., B e i t r a g z u r S t a p h y 1 i n i d e n f a u n a

d e s p a 1 a e a r c t i s c h e n G e b i e t e s. (Münchener koleop-

terolog. Zeitschr. 1, 1902. p. 54 —G2).

Több új Staphilinida leírása ; hazaiak a következk : Mycdio-

porns imperialis (Mehádia), Lathrobium Taxi (Mehádiaj és Asta-

cops (nov. gen.) mehadiensis (Mehádia) Csiki Ern.

Dániel, Dr. Josef, ü a s .A p li o d i u s - S u b g e n u s A g o 1 i u s

Muls. iMünch. koleopt. Zeitschr. I, 1902 p. 73—76).
Az Agolins alnembe tartozó fajok ivari heteromorphismusa

és a fajok egy részénél az elüls lábszár végtüskéjének különböz
alakja a két ivarnál az oka annak, hogy ezekre nem ügyelve, új

meg új fajokat írtak le, sokszor a két ivart külön-külön. Dr.

Dániel c csoportot most behatóan tanulmányozta, az ide tartozó

fajokat jól distingválta. Magyarországon csak 2 faj fordul el a

magasabb hegyeken, ezek a uiixtns X'illa és monfaniis Eríchs.,

mely utóbbinál-: ?-ét Reitter 18íl7-ben Aph. Denbeli név alatt irta

le, azonban ezek szerint faunánkból törlend, illetve a montanns-

szal egyesítend. Csiki Ern.



„ROVARTANI LAPOK"
Auszug (ler Aufsátze diesei in ungar. Sprache erscheineuden entoraologischen Wonatschrllt

Unter Mitwiikung von

l)r. A. Bedn, l)r. C. Chvzer, Dr G. Eiifz und L)r. G. Horvátit

redlyiil von

l_v. V. Aio-oer-Aba-fi ULici K. C'siki.

Budapest IV., Molnár-utcza 24.

1902. Október. IX. Bánd Heft 8.

S. 158 J. Lósy ; Commensalismus der Biene und Bíenenlaus

iBraula coeca), einer eigenthümlichen Kliegenart, die von Kéaumur,

Taschenberg, Müggenburg u. A. einfach für parasitisch, von An-

deren, wie Perez und Bálint für commensalistisch gehalten vvurde,

ohne aber positive Bevveise vorbringen zu künnen. Verfasser stu-

dirte die Lebensweise dieses Thieres (Abbild. p. 155.) Dasselbe

übervvintert in den Bienenkörben und beginnt sich im Frühling

fortzupnanzen, vvas bis zum Spátsoninier fortgesetzt wird, so, dass

die Zahl bedeutend anwiichst. Die Parasiten haltén sich zumeist auf

der Königin auf und übergehen erst auf die Arbeiter, vvenn diese

die Fütterung der Larven besorgen, wobei sie von der Nahrung

naschen, welche denselben zugetührt wird. Sobald die Fütterung

beendigt ist, finden sich Allé auf der Königin ein, auf welcher

auch die Paarung statthndet. Ihre Zahl niinmt bis Ende November
derart zu, dass die Königin in die Gefahr komnit, derart geschwácht

zu werden, dass sie noch im Spátherbst umkommt ; bei hoch-

gradiger Infection (in unrein gehaltenen Körben) kann dies schon

im Sommer erfolgen, was zum X'erfall der ganzen Famille führen

kann. \'erfasser charakterisirt hierauf die Mundvverkzeuge der Bienen
;

die der Drohnen sind am schwáchsten, die der Arbeiter am bestén

entvvickelt, erstere bieten der Braula zu wenig Nahrung, bei letz-

teren kann sie dieselbe schwer erlangen, dies ist am leichtesten

bei der grössern und Iragern Königin, derén Mundwerkzeugen sich

denn auch die der Braula angepasst habén. Dies soU in einem

zweiten Aufsatz nachgewiesen werden.

S. 156. L. V. Aigner-Abafi: Geschichte der Nemeophila Metél

kana 1. Dieser schöne Spinner wurde von F. Metelka i(S5í) ent-

eleckt, war aber nach dem Toiie desselben verschollen imd erst

1899gelang es wieder, die Raupe aufzuHnden.

S. l(*»l. A. Halász : Beitráge zur Fauna der Stadt Makó. 1. \'cr-

zcichniss der in der Ijugebung gesamnielten 'sTifer, IlKíl' Arten.

.S. 167. L V. Aigner-Abafi : Július v. Szontagh, Vorstand der

evang. Gemeinde, Directionsmitglied der Sparcassa und industrieller

Unternehmungen zu Arad, ein eifriger .Sammler und Liebhaber der

Schmetterlinge, geb. 1840, ist am 13. Juli 1902 in Budapest

gestorben.
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Kleinere Mittheílungen.

S. J6S. K. D : Botys sauibucalis. Beschreibung der ver-

schiedenen Art, in welcher die Raupe ihre Behaiisung herstellt.

S. HU). /.. V. Ai\^nef-Ahíifi : A^old ccntoiuüis Hb. Veifasser

hat diesen lúibsclien kleinen Spinner, welcher niir von wenigcn
Orten Ungarns bekannt war, und als sehr selten galt, zii Peszér

in grösserer Anzahl an Akazien und Pappehi, ebenso wie N. ci-

catricalis sitzend gefunden und verinuthet, dass die Raupe nicht

wie behauptet wird, an niedercn i^tlanzen, sondern an Pappel-

íTechten lébe. Der Faltér hat auf áen VordertUigeln drei, gerade eni-

por i-agende Haarbüschel, welche dunkler als die übrige Zeichnung,

für den ersten Blick als schwarzliche Punkte erscheinen. Dies

charakteristische Merkmal wird in keiner Beschreibung erw;ihnt.

S. 170. E. D. : Mici-ogastsr i^IouiLTatits. l'ber die (^'ocons

dieses Parasiten.

S. 170. J. Hajóss : Neiierc Bcilrage zur Küfcrfainui l^ugüriis.

Aufzáhlung von "20, für Ungarn neuer Fornien. X'erfasser erwáhnt,

dass er Leptidca brcvipenuis, bisher blos aus Südfrankreich und
dem Kaukasus bekannt, aus eineiii von Weidenruthen getlochtenen

Körbe in grosser Anzahl gewonnnn habé.

S. 171. lu'^ekten in nugarisclw.u Miisecii. Das Landes-Ober-

inspectorat der ungarischen Museen und Bibliotheken edirt ein

Jahrbuch „Magyar Minerva", in dessen ersten '1 Bánden G96 und
61, bezw. 619 Bibliotheken und 297 Museen kurz geschildert

werden. Es werden "11 Stádte mit belangreicheren Insekten-Sammlun-

gen nahmhaft gemacht, an erster Stelle das Língar. National-

Museum mit 1, 178, 708 Thieren, darunter Insekten in grosser

Anzahl.

S. 172. Báron PanJ Bornciuisza reiste Anfang 1. Jahres

nach Südost-Afrika, um natiuiiistorische und ethnographische

Gegenstiinde zu sammeln. Nach vielen Mühseligkeiten erreichtc er

das Kilimandsaro-Clebirge und siedelte sich am Fusse des 5860
m. hohen Kilo an. \'on hier imternahm er Expeditionen in die Um-
gebung und in das Innere von Afrika. Das Ergebniss, ca. 1000
ethnographische Gegenstiinde und zahlreiche Thiere, namentlich In-

sekten und insbesondere Schmetterlinge, hat er bereits an das Ungar.

National-Museum expedirt.

S. 172. Die Insekten-Sauuuliiug der (ngíir. Wüioual-
Miisennis hat im J. lílOl um 40, 248 Stück zugenommen, u. z.

über 4000 Hymcnopteren, 10000 (.^oleopteren, an 1600 Lepidop-

teren, ca. 11)590 Dipteren, an 1200 Neuropteren und Pseudoneu-

ropteren, 7 10 Orthopteren und 8159 Hemipteren ; ausserdem í-58

Myriopoden, 614 Arachneen und 2445 Crustaceen.

S. 173. Dr. E. V. Daday, Custos-Adjunct des Ungar. National-

Museums, Docent des Polytechnikums, Mitglied der ungar. Aka-

demie des Wissenschaften und Mitarbeiter der Rovartani Lnpok,

w'urde zum ord. Professor am Polytechnikum ernannt.



Következ madárhröket sth. vagyok hajlandó eladni nkért

becserélni: 1 Turdus iliaL-iis ,í; ;
."> Cyanecula succica ,'',

; 1 Loxia curvirostra ^/.

2 Pinicola cnucleati)!- •' XLicifraga cariocatactcs ;
('> Xiicifraga inacrorliyncha

;

1 Ac!2,ialitis hiaticuhi ; 1 SMmntana spcctaliilis ,"
; 1 ( arjinnlis cucuilatLis. í;i:i-;íI;;i

1 Jégmadár N. Cuinea ; 1 Varró niadar X. (.uiiiea; 1 Mustc.la nivali.^ ; i

Csiga gyjtemény (földgömbi) ; 1 Mufnon-szarv, fél ko}vjnya\-al ; 1 l'hntograph

apparátus complett.

Tavarnok u. -. N.-Tapolcsány. Kelecséiiyi Kárnly.

Coleoptera-kereskedés. Mint honunkban a leoréoibb és legnac^yohb

rovarkereskedés tulajdonosa, ajánlom magángyjtoknek, iskoláknak, gazdá-

szoknak és erdészekuek 8100 hibátlanul meghatározott honi és külföldi íail-ó

álló rovar-készletemet. Honi faunánk közönséges és 1 eg r i t k á b b fajai iiaiiv

számban, továbbá több száz exotikus íaj. Iskolák részére gyjteménvc-'-t-t

olcsón állítok össze. Honi gyjtkkel szívesen lépek csereviszonyba.

Megkeresésre nvomatott árjegyzéket ingyen és bérmentve küldök.

N'émet-Bogsán. (Krassí'j- Szörénymeg ve.)

Merkl Ede.

Magyarország madarai. A hazai madávvilái^ mei^ismeréséuek Tezér-

Inmila. Irta: Dr. Madarász Gyula. E/.en munkából megjelent az

1— 7. füzet: az els füief a szisztematikai részszel kezddik s az Éneklk
rendjének négy családját, úgymint : a Turjii-, sárcra-riíJÓ-, sei'egélx^ és piiifv-

f éleket; a viásodik Jiizet a pacsirta-, Ijillejj^tet- és posíátaféleket \ a har-

madik a TÍziiio(').^ ököl saejii- és rioój t'lck<i : a negyedik pedig a /)i/)ke-

cz.iiege-, külh'i-, jamászó-, gébics-, selyevij mk-, /ecske- és IcQxka/ óféléke

az ötödik a ríkácsolókaf, kaknk-, harkály- és /jai;n/\-f jléket, a 6, a

ragadozókat a 7., mely most jelent meg, az evczJabúakat és JúdaJtikuaka

tartalmazza.

A munka díszes kiállításban, a szcizö eredeti rajzaival, és' szincs táb-

lákkal, quart formátumban lÜ— 12 füzetben fog befejezést nytn.i. Az álta-

lános ismeretekre vonatkozó bevezet rész az utolsó füzetben a tárt^vnu-

tatóval egyetemben jelenik meg.

Elfizetési ál a 1—1 füzetnek :; kor. az egész munkának cl) korona.

Az ellVzctési pénzek a Magyar Nen zcti Muzcuhí I-az<jatf'Sat.':alio;-; vagy a

Rarmfani Lapok szerkesztségéihez czímzt.ndök.

) Lepidopteren des palaearctischen Faunengebietes.

V. .11

Dr. O. Staudinger und Dr. H. Rebel.
~^ 2 Theile in cinen Bánd gebunden. _



Entomologiai mvek.
Általános. A Mii^vo)- Bii-Oíhtlnm Állatj'i Iáira- í Fauna Kcgni Hunüdt

riae) III. kt'ít^et. Ai'thropoíia. Kiadja a k. m. Természettudományi Társula-

Ára oö kor., taisuLiti tagoknak 20 kor. — Kárpáii E. ÁUatmuzeum, utasítás álla-

tok kitíjmescic s eltartására, és csontvázak készítésére, ábrákkal 1 kor

^Q f^i\^ Bein K. A kis rovargyjt. Utasítás a kiválóbb rovarok meo^isme-

résére'és svüjtésére 2 kor. — Szekeres F. Ö. A rovargyüjtö 1 kor. 60 fill. --

Lejtt'nvi 5. Kovaru^yjtö. Segédkönyv a középiskolai ifjúság; számára, kötve

^ 1-or. Kriescir J. A rovarok világa. 16 ábrával 8Ó fill. — Kirándulók

zsebkönyve. 70 lajzzal, kötve 3 kor. 50 fill. — Dr. Leiidl A. Rövid útmutatás

a természetrajzi gvüiteménvek konzerválásához 80 fill. — Dr Daday /.Rovar-

tani mszótár 1 k.>r. (10 'ill. — H'djfy, Praxis der Inscktenkunde. ?, kor. —
Kolhe, Einführun^- in die Kenniniss der Insekten 17 líor.

Hymenoptera. Mocsáry S. A magyar fauna íémdara sai 2 kor. 40 til!.

A magyar fauna másnejü darazsai 2 táblával 1 Iot. ^0 lill Adatuk Magyaioi-

szá"" í^irkész darazsainak ismeretéhez í. 1 kor. l'O üli. Földünk lémdarazsainak

magánrajza 40 kor.

Lepidoptera. Bem K. A kis lepkegyüjtö. A lepkék ismertetése és

crvilése 2 kor. — .A. Aií^ner L. A lepkészet tíjrténete iMagyarországon

H'kor — Ai'niti-Pth'el-U'irxk, Magyarország lepkéinek jegyzéke 5 kor. —
Be> "€, Schnietterlingsbuch 8. Aufl. 1300 Abb. auf .50 farb. Tafeln 25 kor.

•?0 iíll' — Hritiii(tiin\ Die Gross- Schmetterlinge Europas 2. Aufl. 2000 Abb.

"auf 71 farb. Tafeln .3U kor. Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas

1900 Abb. auf 50 Taleln 30 _kor.

Diptera. Jnniüsvárx Ö. Egy ttimegesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna

melléken Til :i tábl. GO hll. - Kertész K. Catalngus Tabanidaumi orljis terra-

rum universi G kor.

Coleoptera. T<"n-i"ik P. üogár-hatánizi') 2 kor. 80 fiU. — Bein K. A kis

boo-áro-yüit. A bogarak ismert ;tése és gyjtése 2 kor. — Caliver, Káíerbucb

5. Auíi mit 48 colorT Tafeln 2tkrjr. — Seidlit:., Fauna Transsylvanica 12 kor.

Hemiptera. Dr. Hoiváth G., Adatok a hazai félriipek ismeretéhez

40 níl A uKurva; ' is//i^ PsvIliJáknil 40 fill. Az Eremocoris-fajok magánrajza.

2tábl.'G0 fill."'

Orthoptera, Pseudoneuroptera és Neuroptera. Pun<rnr Gy. A mag\aror-

szá"i tücsökfélék teivnészetraiza G tábl. 5 kor. — Knliaut R Magyaroiszas;

^zltakí•)^:.-féléi. 3 színes tábl. 2 k-ir. GÖ fill.

Myri poda. Dr. Dad'iy J-
A magyarországi .Alyiiop^dak ma^ánrajza

1 t;tbláv:il ! kor.

Araehnoidea. Dr. Clt\zer K. és Kulczynski L. Araneae Hun^ariac

3 kiUet 24 kor, - Hcriutm Ö., Magyarország pókfaunája 3 kötet, c-^ak a

J — 3 k'itet kapható IG kov. — Dr. Leiidl A. A pókok, lailíuiíisen a kerel-;hálos

pókok teiniészetes osztályoz;isa 1 kor. — Kar/^ele.s- L. Adalék Magyarországi

atkalaunájaho/,. s táblával 2 kor.

Crustaeea : Dr. Dadax /. A Mauvarorszaoban eddig talált szabadon

él evezölábú rákok niagánrajza. 4 labl. 3 kr-r. A magyarországi Branch.ipus-

laiok atnézete. 1 k^r. \ m i'^ varoi ,-z igi Dia ptonuis-fajok átnézete 1 kor

OfitTilog-iis EIiidoiii> oliidai-ioii-
Conscripsit

Eriiestvis Csiki.

A Musneo Nationali Huiganco editus. BuJapestmi 1901.

Ára 3 korona.

E müvek szerkesztségünk útján is megrendelhetk.

S. I n idl Sá'i^lor kíl^nyomdája Budapest, Vb, Szerecsen-u 6.
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