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ich mit rezenten Formen arbeitet, nicht zum natüriichen System
führen kann. Die dadurch enstandenen Systeme sind nicht natür-

lich, sondern höchstens haibnatüriich, weil nicht die genetische

Verwandtschaft, sondern nur die fortschreitende Spezialisation in

ihnen zum Ausdrucke kommt. Ob die Palaeontologie diese An-
forderungen erfüilen mag? Das Auftreten der Kafer falit in das

Trias (oder noch früher !), alsó die Entwickeiung der Famiiien

und der Famiiienreihen musste in der Jura und Kreide stattfinden,

da im Tertiar auch die Unterfamilien und Gattungen, manchmal
sogar die Arten schon in ihrer jetzigen Form auftreten. Für uns
ist alsó die Fauna des Mezozoikums sehr wichtig, aber leider

lásst die Palaeontologie uns hier ganz im Stiche. Die mezozoi-
schen Káferreste sind für phylogenetisch-systematische Unter-

suchungen und Folgerungen ganz ungeeignet, da meistens nur

bedeutungsiose Bruchstücke systematisch wertloser Körperteile

erhalten blieben, die nicht einmal einen Namen verdienen. Bis

fossile Funde dér Zukunft das Posíulat der Natürlichkeit zu er-

füilen ermöglichen, können wir nichts anderes tun, als durch

morphologische, anatomische und ontogenetische Detaiilforschun-

gen die jetzigen Systeme zu vervollstándigen.

Üjabb megfigyelések és adatok
a magyar lepkefauna körébl.

Irta : Kadocsa Gyula.

1. Coleophora Kroneella FtichSf faunmikra új toUos moly.

Ezt a Coleophoridák családjába tartozó pillét 1918 nyarán

sikerült négy példányban hernyóból fölnevelnem. A feketebarna

tokocskákat, amelyek még él hernyókat rejtettek, Budapesten
gyjtöttem körtefaleveleken. A tenyészetbl június 11—20-ig

négy pille kelt ki s a Magyar Nemzeti Múzeumban Krone gyj-
teménye alapján történt meghatározásból kiderült, hogy a lepke-

faunára rendkívül ritka állatról van szó. Annyira ritka, hogy a

világirodalomban eddig csupán egy adat, még pedig az állatot

tudományosan leíró Fuchs plébánosé, ismeretes elfordulásáról.

A pillét a Bécs melletti Mödlingben vadkörtefáról gyjtött

tokokból nevelte Krone, akinek tiszteletére is nevezte el a leíró

Fuchs. A leírás a Stettiner Entomologische Zeitung 1899. évi

LV. évfolyamának 183. oldalán jelent meg. A leírás biológiai

adatai is teljesen egyeznek megfigyeléseimmel. A hernyó áttelelés

után májusban található körtefán (Krone vadkörtefáról szedte) és

a pille június második felében repül.

A STAUDiNQER-REBEL-féle lepkekatalogusban (1901) csak a

FuCHS-féle adat szerepel s így a lepke hazájául eddig csak Alsó-
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Ausztriát tekinti a világirodalom. Eliliez az adathoz járul most az

én adatom, mely tehát a második s mely szerint a lepke M a-

gyarországon is honos.
íme, egy példa arra, hogy a világirodalomban ritkának, st

gyakran csak egyetlennek szerepl állatok birtokába is juthat az

entomologus rendszeres kutatás, szorgalmas gyjtés, de igen

gyakran szerencsés véletlen folytán. A „ritkaság" a legtöbb eset-

ben csak azt mutatja, hogy vagy kevesen gyjtötték még, vagy

irodalmilag még nem dolgozták fel adataikat, nem pedig azt,

hogy az állat a természetben is ritka, vagy éppenséggel alig el-
forduló.

2, Lithocolletis platánt Stgr, a magyar lepkefaunában.

Ezt a Qracilariidát 1918-ban tenyésztettem nagyobb számban
egyik budapesti kertben szedett platánleveleken él hernyókból.

A platánlevelek két fajhoz tartozó fákról származtak; botanikai

nevük Dr Degen Árpád szerint: Platanus cuneata Guss. és Pl.

acerifolia W. (Degen szerint ez a két faj a mi platánunk ; az

orientális stb. csakis külön ültetve, botanikai kertekben található.)

A pillét Staudinger írta le a Horae Societatis Entomolo-
gicae Rossicae VII. (1870.) kötetében (p. 277), aki azt Olasz-

országban szintén platánról (Pl. orientális) gyjtötte. Rajzása ide-

jét augusztus végében — szeptember elejében állapította meg. A
mi pesti tenyészetünk frajzása augusztus második felére esett.

Heinemann szerint a lepke két nemzedékben repül, még pedig

májusban és augusztusban. Hazája az irodalmi adatok szerint:

Dél-Tirol, Dél-Franciaország, Isztria, Olaszország, Görögország és

Kis-Ázsia, tehát határozottan déli állat. Faunakatologusunkban
nem szerepel s nem akadtam a magyar irodalomban másutt sem
hazai elfordulására vonatkozó adatra. Ezek szerint faunánkra
s z i n t é n ú j fajról van szó.

A lepke hernyói itt Budapesten nagy számban voltak talál-

hatók. Hernyói a levelekben aknázva élnek. Az aknák a levelek

fonákján találhatók rendszerint a vastagabb erek mentén és sár-

gásfehér, legtöbbnyire hosszúkás, meglehetsen nagy foltok alak-

jában tnnek szembe. Bábozódás a leveleken.

Ezek szerint a Lithocolletis platani Stgr. magyar honossága
minden kétségen kívül áll. Nem egy-két példányban, de — mond-
hatjuk — tömegesen jelentkezett jelzett helyen és évben.

3. Borkhausenia pseudospretella 8tt. faunánkra
új aprólepke.

1915-ben egy budapesti magkeresked ersen atkás lóhere-

magot küldött be a Rovartani Állomásra. A magot hengervegbe
tettem s hosszabb id multával meglepetéssel vettem észre, hogy
a magban fehér hernyók tanyáznak, melyek csöveket szttek,
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mely szövedékhez kívülrl a magvak tapadnak. Idvel egész nagy
gubancok keletkeztek ; belül fehéres, selymes volt a szövedék,

benne a fehér hernyóval. A hernyók azután a szövedékben bábbá
alakultak át. Késbb kirajzottak a pillék. Az els kett 1916.

április 29-én, az utolsó június 23-án kelt ki. A Nemzeti Múzeum-
ban történt meghatározás szerint a fenti fajnak bizonyultak.

Ez a Gelechiida a STAUDiNGER-REBEL-féle katalógus szerint

Közép-Európában, Oroszország északnyugati részén és Madeira
szigetén honos. A magyar faunakatalogusban nem szerepel, sem
újabb adat hazai elfordulásáról nincs. Ezek szerint faunánkra
új faj. Heinemann Frankfurt a. M. és Braunschweigot említi

termhelyül; szerinte a hernyó száraz borsóban él, a pille pedig

júniustól augusztusig rajzik. Sorhagen (Die Kleinschmetterlinge

der Mark Brandenburg. 1886, p. 333.) Braunschweigot, Hannovert
és Hamburgot említi termhelyül. Hamburgban egy zabpadláson
fogták. Szerinte a hernyó áttelel (zsákocskában) és száraz borsó-

ban, rizsben él, 6—8 magot egy csomóba köt és Angliában gyak-

ran egész tonnákat tesz tönkre ez árúkból. Greqson szerint min-
denféle holt anyagban él, de elssorban a lisztes anyagokban.
Spuler is a lisztes anyagokat említi tápláló anyagul. Úgy , mind
Sorhagen is, a rajzás idejét a júniustól augusztusig terjed idre
teszi. Alapjában véve tehát Közép-Európából is kevés származási

helyet említ az irodalom, így a lepke itt sem tartozik a közönsé-
gesebbek közé.

A hazai eset nemcsak termhely, de a hernyó táplálékát

illetleg is teljesen új adattal szolgál. Csupán az a gyanú merül-

het fel, hogy a keresked esetleg idegenbl hozhatta a magot s

mint ilyent már fertzve kapta. A lóheremag nem volt friss ter-

més, látszott rajta, hogy nem részesült rendszeres magtári keze-

lésben, amit ersen atkás volta is bizonyított. Ez azonban még
nem zárja ki, hogy a szóbanforgó pille nálunk is ne fordulna el.
St éppen a magnak ezen elhanyagolt volta alkalmas gyanúnk
eloszlatására, arra engedve következtetni, hogy magtári elhever-
dése közben fertzdött meg a pseudospretella-va\, mint ama
másik pillével is, amelyet ugyanezen magból kitenyésztettem s

amely faunakatalogusunk szerint gyakori nálunk s egyebek között

Budapesten is fogták már. Ez a pille a Tinea misella Z. volt,

melyet 1916 július 30-án fogtam ki a hengerüvegbl s mely az

irodalmi adatok szerint két nemzedékben él gabonában, tengeri-

ben, állati eredet raktári anyagokban, de valószínleg fában is.

Elfordulását a lóheremagban tehát természetes jelenségnek kell

tartanunk. Ha az elbbi faj, a pseudospretella, új is faunánkra,

abból még korántsem következik, hogy raktárainkban eddig egy-

általában el ne fordult volna; vagyis a lóheremagot nálunk is

megfertzhette s nem okvetlenül szükséges feltételeznünk, hogy a

pille eredete külföldi s úgy importáltatott a maggal együtt Buda-
pestre.
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4, Coleoiíhorci tvoglodytella Dup, krizantémumon.

A m. kir. Rovartani Állomás 1914 május hó elején

K o m á r o m-ból kerti krizantémum-leveleket kapott, amelyeken
apró, barnássárga tokocskákban él hernyók a tokos molyokra
(Coleophoridae) jellemz pusztítást végeztek. A hernyókat tovább-
neveltem és jnius 15-én kikelt az els halványsárgaszín pille,

amelyet június 30-ig még 8 drb követett. A Nemzeti Múzeumban
történt meghatározás szerint a lepke a fenti fajnak bizonyult.

A STAUDiNGER-REBEL-féle lepkekatalogus szerint a pille

Középeurópában, Oroszország északnyugati részén, Déifrancia-

országban és Dalmáciában honos. A magyar faunakatalogus sze-

rint eddig csak Josipdolon (Modrus-Fiume vm.) fogták ; a késbbi
irodalmi adatokban sem találtam újabb termhelyét. Ezek szerint

a tulajdonképpeni Magyarország faunájára új lepkérl van szó.

A német irodalmi adatok szerint Középeurópában eléggé

elterjedt faj (Heinemann-Wocke, p. 592 ; Sorhaqen, p. 256). Fuchs
Coleophora linosyridella néven írta le- a Stettiner Entomologische
Zeitung 1880. (XLI.) évfolyamában (p. 113. és 247.) késbb
azonban maga is a troglodytella varietásának minsítette (Stett.

Entom. Zeitung 1881, p. 464.).

A hernyónak gazdanövényei a fészkesek (Compositae) cso-

portjából kerülnek ki ; ilyenek : a sédkender (Eupatorium canna-
binum L.), a réti bolhaf (Inula dysenterica L.), varádics arany-

virág (Tanacetum vulgare L.), a fekete üröm (Artemisia vulgáris

L.), aranyos istápf (Solidago virgaurea L.), berzedt sertecsék

(Inula conyza D. C), acat (Cirsium), hölgymái (Hieracium) és

cickóró (Achillea), Fuchs a közönséges aranyfürtön (Chrysocoma
linosyris L. = Línosyris vulgáris D. C.) nevelte és errl adta

nevét (linosyridella). A kerti krizantémumot — amely szintén

fészkesvirágú — az irodalom még nem említi.

A hernyó — mint a tokos molyok mind — egész életét a

magasztte tokjában tölti. A levél fonákoldalán tanyázik, lyukat

rág a brkébe, azután kiszedegeti a levél belsejét, de a túlsó br-
két (epidermist) megint meghagyja. így a levélen fehér, késbb
megbarnuló foltok támadnak, amelyeknek alakja hosszúkás, többé-

kevésbbé csipkézett szél. Gyakran a szomszédos foltok egybe-

folynak és a hernyók nagyobb számban való elfordulása esetén

úgyszólván az egész levél kiüregesített és barnás szín lesz. Kifej-

ldvén, tokját a levélhez vagy a növény szárához ersíti, bábbá
alakul, majd megjelenik a pille. A szerzk a rajzás idejét június-

július hónapban állapítják meg, noha Fuchs tenyésztésébl az

els példányok már május végén s az utolsók augusztus végén
keltek ki. A hernyó májustól június közepéig rág.

A további életfejldés még nem tisztázott, csak következte-

tésre vagyunk utalva. Valószín, hogy a megtermékenyített ns-
tény petéibl még a nyár folyamán kikelnek a hernyócskák, ame-
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lyek szig táplálkoznak, majd telelnek, hogy tavasszal tovább-

folytassák életmódjukat teljes kifejldésükig, június elejéig-közepéig.

A hernyó polyphag természeténél fogva került át jelen ese-

tünkben a kerti krizantémumra. Semmi okunk sincs tehát arra,

hogy benne a krizantémum komolyabb ellenségét lássuk. Ha itt-

ott a krizantémum-leveleken a jellegzetes barnás foltokat meg-
látja a kertész, tépje le és égesse el, vagy még jobban teszi, ha

megajándékoz velük egy eníomologust, akit ilymódon valóban

„ritka" állat birokába juttat.
H-

Résumé. — Gy. Kadocsa : NeuereBeobachtungen
und Beitráge aus der Lepidopterenfauna Ungarns.
— 1. Coleophora Kroneella Fuchs züchtete Verf. von Birnblát-

tern aus Budapest. Ist für die Fauna neu. — 2, Lithocolletis pla-

tani Stqr. züchtete Verfasser aus Raupen, welche er auf den

Bláttern von Platanus cuneata u. Pl. acerifolia eines Qartens in

Budapest sammelte. Ist für unsere Fauna ebenfalls neu. — 3.

Borkhausenia pseudospretella Stt. züchtete er nebst Tinea misella

aus stark vermilbtem Kleesamen. Erstere Art war aus der Fauna
bisher ebenfalls unbekannt. — 4. Coleophora troglodytella Dup.
auf Chrysanthemum. Die Raupe dieses aus dem Land bisher nur

von Fiume bekannten Kleinschmetterlings verursachte auf den

Chrysanthemum-BlMern eines Gartens in Komárom betráchtlichen

Schaden.

A fiumei tengermellék és a mögöttes
Karszt-hegységet összeköt táj

bogárfaunája.

(Die Káferfauna der Kontaktzone zwischen dem
Litorale von Fiume und dem dahinterliegenden

Karstgebiete.)

Irta : Stiller Viktor (Szeged).

A fiumei felhtlen égrl pazaron küldi a déli nap fény- és

hsugarait a városra. Utóbbiak ráfeküdvén a k- és háztömbökre,
oly hmérsékletet okoznak, hogy azt még a bennszülött — a

meleget bizonyára türelmesen visel fiumei — is kellemetlenül

érzi. Aki foglalkozásánál fogva megteheti, otthona árnyékában tölti

a forró napot és csak késn este hagyja el véd hajlékát, hogy
résztvegyen a „Corsón", mely fiatalt és öreget, gazdagot és szegényt

lassú sétában egyesít a lágy esti levegben.
Amin kellemetlenül érezhet tehát ezeknél fogva nyáron a

mosolygó nap ott lent, oly szívörvendezteten hat a téli hónapok-


