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Pozsony környékének lepkéirl.

A modern állattan nem elégszik meg az észlelt állatok puszta

leírásával és száraz felsorolásával, hanem beható kutatásának tár-

gyává teszi az állatok életmódját, szaporodását és fejldését, meg-

állapítja az egyes fajok megjelenése helyét, idejét és földrajzi el-

terjedését, megfigyeli vándorlásaikat, kutatja létezésüknek összes

feltételeit és körülményeit.

Ebben az irányban kell most már a rovarásznak is haladni.

A rovarok megjelenését és tenyészését ugyanis, ép úgy, mint a

többi állatokét, a növényzet, az éghajlat ós a talaj viszonyai határoz-

zák meg ; ezek képezik létezésüknek alapfeltételeit. Kétszeres becs-

esei bir ennélfogva az olyan rovargyjtemény, a mely csak bizo-

nyos határozottan körvonalozott vidék rovarait tartalmazza, és a

mely a mellett az illet vidék faunájáról szerzett tapasztalatok fel-

jegyzésével van összekötve.

Közel 13 év óta foglalkozván Pozsony vidékén lepkegyjtés-

sel, pontos feljegyzéseket vezettem mindazokról a lepkékrl, a me-

lyeket itt részint a szabadban fogtam, részint hernyóból neveltem.

A pozsonyi faunának kiváló érdekességet kölcsönöz az a kö-

rülmény, hogy Pozsony környéke, Ausztriától a Duna egyik olda-

lán a Kárpátok véglánczolata és a Morva folyó, másik oldalán a

Lajtahegység által elzárva lévén, a magyar síkságnak és ezzel egy-

szersmind a délkeleti faunának nyugati végpontját képezi. Azért

akadhatni itt több olyan állatra, a mely a Morván és a Lajtán túl

vagy soha, vagy csak elvétve fordul el, mint péld. a nagy túzok

(Otis tarda), a reznek túzok (Otis tetrax), a recseg lile (Oedicriemus

crepitans) stb. Ez a vidék a magyar lepkefaunának is egyik végs

határ-állomása; mert számos oly lepkefaj tenyészik itt, a mely

hazánk faunáját jellemzi, de a mely Pozsonytól nyugatra már se-

hol sem található. Viszont azonban vannak olyan fajok, melyek

Közép-Európa, illetleg Németország faunájához tartoznak, de a

melyeket Magyarországnak más vidékén eddig még nem észleltek.

Pozsony vidékének különös elnyére van, hogy egy része he-

gyes, más része lapályos ; valamint hogy keresztül szeli egy ha-

talmas folyam bokros-füves ligeteivel, topolya- és fzberkeivel, k-
ris-, szil- és tölgyfa erdeivel ; a hegyeket terjedelmes bükkes, töl-

gyes és fenyves erdk borítják, a melyekben a marhalegeltetés

tilalmazva van. Sok hernyót lehet gyjteni az említett fákon ki-

vl a kökény, galagonya, kecskerágó, Lonicera és fagyai bokrokon

;
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számos faj él az iszalagon (Clematis vitaiba), a Thalictrumoíi" és

Euphorbián, továbbá a Lappá, Urtica, Centaurea, Carduus, de

leginkább a Marrubium levelei alatt.

Hasznos szolgálatot vélek teljesíteni ennélfogva a hazai ro-

vartan érdekében, a midn az alább következ sorokban Pozsony

lepkefaunájának vázlatát adni megkisértem. Felsorolom e czélból

kihagyva a közönségesebb , mindenütt elforduló fajokat —
mindazokat a lepkéket, a melyeket eddig Pozsony határában ész-

lelnem sikerült. Számos érdekes felfedezést köszönhetünk Bogsch
János pozsonyi reáliskolai tanár úrnak is, a kinek becses meg-

figyeléseit e dolgozatomban szintén felhasználtam.

A mi a fajok sorrendjét és elnevezéseit illeti, erre nézve a

Staudinge r-féle catalogusnak általánosan elfogadott rendszerét

követem.

BJiopalocera.

Thais Polyxena és ab. Cassandra, gyakori ; Parnassius Mne-
mosyne, gyakori.

Colias Myrmidone, ritka ; — Edusa ab. Helice, egy példányban

fogtam.

Tliecla W. album, nem ritka, hernyója szilfán ; — Acaciae, gya-

kori ;
- Quercus ab. Bellus, ritka ; Polyommatus Thersamon, nem ritka

;

Lycaena Orion, gyakori ; — Meleager, nem ritka.

Apatura Ilia, nem ritka ; — var. Clytie, gyakori.

Limenitis Camilla, nem ritka, évenként két nemzedékben ;
—

Sibylla, ritkább ; Vanessa L. album, hegyen és ligetben, kora ta-

vaszszal és nyáron nem éppen ritka ; Melitaea Aurinia, itt is el-
fordul ;

— Trivia, nem ritka ; — Aurelia, gyakori : Argynnis Daphne,
nem ritka, hegyeken.

Az Erebiák közöl csak Medusa és Ligea fordulnak el, az els
gyakori, a második ritka ; Satyrus Hermione, gyakori ; — Circe, rit-

kább ;
— Arethusa, nagy mennyiségben ; Pararge Aegeria, gyakori

;

Epinephele Hyperanthus var. Arete, egy példányban találtam.

Cyclopides Morpheus, nem ritka; Carterocephalus Palaemon,
gyakori.

Heterocera.
A) Sphinges.

Acherontia Atropos, gyakori, hernyója leginkább Lyciumon ta-

lálható ; Sphinx Convolvuli, igen gyakori ; — pinastri, gyakori ; Dei-

lephila Galii, ritka ;
— Celerio, néhány évvel ezeltt II ó z s a y Emil

pozsonyi gymn. tanár úr egy példányt fogott ; — Porcellus, nem
ritkán található ; — Nerii, hernyója majdnem minden évben több

példányban található ; Pterogon Proserpina, hernyója nagy számmal
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fordul el minden évben, de nevelése ritkán sikerül ; Macroglossa
bombyliformis, hernyója nem ritka Lonicerán ;

— fuciformis, mint
lepkét többször találtam.

Sesia tipuliformis és asiliíbrmis, gyakori ;
— myopaefbrmis,

ritka ; — stomoxyformis, igen ritka ; — ichneumoniíbrmis, ritka.

Thyris fenestrella, nem ritka.

Ino Chloros és tenuicornie, nem ritka ; Zygaena Scabiosae, Me-
liloti, Coronillae és Trigonellae, gyakori ; — laeta, ritkábban ta-

lálható.

Syntomis Phegea ab. Iphimedia, egy példányban találtam.

B) Bombyces.

Hylophila bicolorana, nem ritka.

Nola togatulalis és cucullatella, ritka ; — cicatricalis, nem gya-

kori ;
— strigula és confusalis, ritka ,• Calligenia miniata és Lithosia

unita, nem ritka.

Callimorpha hera, igen gyakori ; Arctia purpurata, nem ritka

;

— ab. fiava, hernyóból neveltem ;
— aulica, gyakori ; — maculosa,

ritka ; Spilosoma fuliginosa var. fcrvida, egy példányt hernyóból ne-

veltem.

Hepialus sylvinus, nem ritka; — Velleda, ritka.: - Hecta,

igen gyakori.

Zeuzera pyrina, nem ritka.

Psyche villosella, ritka ;
— viciella, nem ritka : — opacella és

muscella, gyakori ; — hirsutella, ritka ; Epichnopteryx bombycella,

némely évben nem ritka.

Pentophora morio, gyakori ; Orgyia gonostigma, nem ritka

;

Laria L. nigrum, Bogsch tanár úr egy példányt hernyóból nevelt

fel ; Psilura monacha, lombos erdkben is található ; Ocneiúa detrita,

ritka,

Bombyx Crataegi, ritka ; — Populi és castrensis, gyakori ;
—

catax, hernyója gyakori ; — Trifolii, gyakori ; Crateronyx dumi, hernyó-

ját néhány példányban találtam ; Lasiocampa potatoria, némely év-

ben gyakori ; — Pruni, ritka ; — populifolia, igen ritka ; — Pini,

gyakori, közte a var. montana.

Endromis versicolora, némely évben nagyobb számmal található.

Saturnia Pyri, gyakori, hernyója gyümölcsfákon, továbbá szil-,

kris- és juharfán él, de találtam már vadgesztenyén és többször

diófán is; — Spini, csak némely évben fordul el, 1872-ben számos
hybrida minor hernyóját találtam, de egy lepkét sem sikerült bel-
lük felnevelni ; Aglia Tau, gyakori.

Drepana curvatula, gyakori ; — harpagula, ritka ; — binaria

és cultraria, nem ritka.

Harpyia furcula, nem ritka ; — erminea, gyakrabban találtuk

;

Stauropus Fagi, többször gyjtöttem ; Uropus Ulmi, gyakori ; Hy-
bocampa Milhauseri, hernyója nem éppen ritka; Notodonta tritophus,

ritka ; — trepida, ritka ; — querna, nem ritka ; — trimacula, gya-
kori

;
— argentina, nem ritkán található, évenként két nemzedékben

;
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Lophopteryx cuculla, hernyóból többször neveltem ; Gluphisia crenata,

B o g s c h tanár egy párt hernyóból nevelt ; Ptilophora plumigera, gya-

kori ; Phalera bucephaloides, hernyója minden évben található.

Cymatophora octogesima, ritka; — duplaris, gyakori.

C) Noctuae.

Simyra nervosa, egy példányban találtam ; Clidia geographica

és Aeronycta leporina, ritka ;
— Euphorbiae, hernyója igen gyakori

;

- - Ligustri, nem ritka ; Bryophila raptricula, nem ritka ; — frau-

datricula, ritkább ; — strigula, nem ritka ; — ravula var. ereptri-

cula, ritkább ; — Algae, ritka ; Agrotis janthina, némely évben gya-

kori ;
—

- linogrisea, ritkább; — baja, gyakori; — ditrapezium, né-

mely évben nem ritka; stigmatica, nem ritka; — xanthographa

ab. cohaesa, némely évben gyakori ; — brunnea és depuncta, ritka

;

— signiféra, nem ritka; — obelisca ab. ruris, ritka; — saucia, ritka;

.— crassa, igen ritka ; Neuronia cespitis, Mamestra contigua és per-

sicariae ab. unicolor, ritka ; — aliena, ritka ; — marmorosa, egy

példányt mintegy 10 év eltt hernyóból neveltem, egy másikat pedig

1883-ban Bogsch tanár úr szintén hernyóból nevelt; Dianthoecia

luteago, többször találtam ; — albimacula, compta és carpophaga, ritka
;

Episema glaucina, igen ritka; — scoriacea, hei"nyója az szi kiki-

rics (Colchicum autumnale) levelein és magtokján gyakori ; Ammoco-
nia caecimacula, gyakori ugyanott; Polia polymita, nem gyakori a

Centaurea scabiosa és Linaria gyökere mellett; Dryobota monochroma,

1874-ben néhány példányt gyjtöttem; Dichonia convergens, gyakori

;

Chariptera viridana, ritka ; Miselia bimaculosa. ritkább ; Valéria olea-

gina, hernyója nem ritka ; Apamea testacea, ritka ; Luperina virens,

nem ritka ; — matúra, ritka, éjjeli fogáson : Hadena porphyrea, nem
ritka ; — ochroleuca, Bogsch tanár úr és egy másik gyjt több

példányban találta a hegyekben, aratás után szántóföldek szélén,

Scabiosa virágján*) ; — fúrva, csak két példányban találtuk ;

—

didyma ab. leucostigma, gyakori ; — literosa, ritka ; — bicoloria és ab.

furuncula, gyakori ; Rhizogramma detersa, nem ritka ; Chloantha Hy-
perici, nem gyakori ; — rádiósa, nem ritka, ligetekben, a hol a Hype-
ricum perforatum n ; Polyphaenis sericata, ritka ; Mánia maura, nem
gyakori ; Hydroecia nictitons és ab. erythrostigma, ritka ; — mica-

cea, Bogsch tanár úr egy példányt hernyóból nevelt, egy másikat

pedig a szabadban fogott ; Calamia lutosa, egy példányban találta

Bogsch tanár r; Leucania conigera ós vitellina, ritka; Mithymna
imbecilla, némely évben nem ritka ; Grammesia trigrammica, Carad-

rina pulmonaris, respersa és superstes, ritka ; — ambigua, gyakori

;

Rusina tenebrosa, nem ritka ; Amphipyra livida, minden évben ta-

lálható ; Perigrapha cincta, hernyója nem ritkán található a Centau-

rea scabiosa tövén ; Taeniocampa minden faja elfordul a Taen. opima
kivételével ; Mesogona oxalina, némely évben gyakori ; — Acctosel-

lae, ritkább ; Panolis piniperda, némely évben gyakori ; Calymnia

*) Bogsch tanár úr e fajt Nyitramegyében is felfedezte
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pyralina, ritka; — diffinis és affinis, gyakori; Plastenis subtusa és

Orthosia nitida, nem ritka; - humilis, ritka; — laevis, gyakori;

Xanthia citrago, ritka; — sulphurago, nem ritka; — aurago, ritka;

í'ulvago ab. flavescens, többször gyjtöttük ; — ocellaris, gyakori

;

Orrhodia Fragariae, igen ritka; — Veronicae, ritka; — Vaccinii

ab. mixta, gyakori; — rubiginosa, nem ritka; Xylina semibrunnea,

ritka; Calocampa vetusta és exoleta, nem gyakori; Xylomyges con-

spicillaris és ab. melaleuca, nem ritka ; Ásteroscopus nubeculosus,

két példányban találtuk ; Cueullia thapsiphaga, ritka ; — Blattariae,

Bogsch tanár úr hernyóból nevelte; — Lactucae, hernyóját többször

találtuk; — Chamomillae, nem gyakori; — Artemisiae, gyakori;

Plusia C. aureum, hernyója nem ritka Thalictrumon ; — modesta,

ritka, Pulmonarián; — Festucae és gutta , ritka; — jota, igen

ritka ; Aedia funesta, némely évben gyakori ; Heliothis Cardui, Ono-
nis, peltiger és armiger, ritka; Acontia lucida ab. albicollis, nem
gyakori; Thalpochares respersa és communimacula ós Pseudophia
lunaris, gyakori ; Catephia alchymista, ritka ; Catocala Fraxini, nem
ritka ; — elocata és nupta, gyakori ; — sponsa és promissa, nem
ritka ; — puerpera, ritka ;

— paranympha és hymenaea, némely év-

ben nem ritka ; — agamos, ritka ; — Toxocampa pastinum, ritka

;

Boletobia fuliginaria, nem ritka ; Helia calvaria és Zanclognatha

tarsiplumalis, ritka; — grisealis, gyakrabban lehet találni és her-

nyóból nevelni ; — tarsierinalis, nem ritka ;
— emortualis, igen ritka

;

Madopa saliealis, ritka.

Brephos puella, gyakori.

D) Geometrae.

Geometra vernaria, nem ritka ; Phorodesma pustulata, igen ritka

;

Nemoria porrinata, ritka; — Aciclalia trilineata, igen gyakori; —
— sericeata és dimidiata, ritka ; — pallidata és herbariata, nem
ritka; — trigeminata és rusticata, gyakori; — degeneraria, ritka; —
inornata, nem ritka; — incanata és strigaria, ritka; — strigilaria,

igen ritka; Zonosoma albiocellaria, ritka; Abraxas sylvata, gya-

kori ; Bapta bimaculata, nem gyakori ; — temerata, ritka ; Stegauia

dilectaria, nem ritka, található egyes példányokban egész nyáron át

;

Numeria pulveraria, ritka; — capreolaria, ritkább; Ellopia prosa-

piaria, ritka ; Metrocampa honoraria, hernyója minden évben talál-

ható ; Eugonia quercinaria, igen ritka; — erosaria, gyakori; Pericallia

syringaria, ritka; Therapis evonymaria, nem ritka; Angerona prunaria

ab. sordidata ésUrapteryx sambucaria, ritka; Epione apiciaria,nem ritka;

Caustoloma flavicaria, gyakori, évenként két nemzedékben ; Eilicrinia cor-

diaria, ritka, évenként két nemzedékben, u. m. április és július végével fz-
fákon ülve: Macaria alternaria, gyakori; — liturata, ritka ; Hibernia

aurantiaria és Anisopteryx aceraria, nem ritka ; Biston hispidarius

és pomonarius, igen ritka ; — zonarius, ritka ; — stratarius, nem
gyakori ; Synopsia sociaria, nem gyakori ; — var. propincpuaria, igen

ritka ; Boarmia angularia, Bogsch tanár r hernyóból nevelte ;
—

selenaria, nem igen ritka ; Tephronia sepiaria, többször nagyobb



99

mennyiségben gyjtöttük ; Gnophos clumetata, B o g s c h tanár úr egy

példányban találta ; — íürvata, nem ritka ; — operaria, igen ritka

;

Ficlonia roraria, nem ritka ; Selidosema ericetaria, gyakori ; Diastictis

artesiaria, helyenként nem ritka ; Eubolia areuacearia, nem ritka ; Sco-

diona conspersaria, ritka ; Aspilates gilvaria, gyakori ; Ortholitha coarc-

tata és Mesotype virgata, ritka ; Lithostege griseata, gyakori ; — f'ari-

nata, ritka; Anaitis praeformata, ritka; Lobophora jHjlycommata,

nem gyakori ; — sertata, egy példányban találtam ; — sexali sata,

gyakori ; Cidaria f'nlvata, nem ritka ; — bicolorata, nem gyakori

;

— olivata, vespertaria és pomoeriaria, ritka ;
— designata, nem ép-

pen ritka; — vitalbata, nem ritka; — corticata, ritkább; — riguata,

cucullata, luteata, nigrofásciaria és rubidata, ritka ; Eupithecia in-

signiata, egy példányban találta B o g s c h tanár úr ;
— venosata,

subnotata és linariata, ritka.

Kempelen Badó.

A phylloxeraügy állása hazánkban.
ii.

Mind ezekbl az adatokból eléggé meggyzdhetünk, hogy

Magyarország szlmívelóse csakugyan a legkomolyabb veszélyek-

nek néz elébe. A phylloxeravész hazánknak több nevezetes borvi-

dékén részint már tényleg befészkelte magát (Buda, Verseez, Fe-

hértemplom), részint már közvetetlenl a küszöbön áll (Balaton-

vidék, Ermellék). De viszont némi vigasztalásunkra szolgálhat, hogy

nem egy els rangú borvidékünk, mink a Tokaj-Hegyallya, Eger-

Visonta, Neszmély, Ruszt, Szegszárd és Villány, a Szerémsóg, Arad-

Hegyallya, valamint egész Erdély szlterületei ekkoráig, legalább

tudtunkkal, még phylloxeramentesek.

Viszonyaink e tekintetben tehát, habár aggasztók, de azért

még korántsem oly szomorúak és kétsógbeejtk, hogy a phylloxera-

vész ellen minden további védekezést feleslegesnek, minden további

küzdelmet hiábavalónak kellene tartanunk. Els sorban a közvetet-

lenl érdekelt szlbirtokos közönségen állana a dolog, hogy komo-

lyan fenyegetett szlmívelésünk megvédésére minden lehett meg-

tegyen. Ezt bizonyára méltán lehetne elvárni, st követelni. Sajno-

sán kell azonban bevallanunk, hogy a magyar szlsgazdák túl-

nyomó része a bajt, a melynek komolyságában nem hitt, már kez-

dettl fogva meglehets közönyösséggel nézte, st az erre vonatko-

zólag kiadott hatósági rendeleteket nem ritkán csak czóltalan

zaklatásnak tekintette. Nálunk e részben épen megfordítva állanak

a viszonyok mint Francziaországban. Francziaországban a szlbir-

tokosok már évek óta küzdöttek, dolgoztak és védekeztek pusztán


