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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Lepkészetí jegyzetek. — Az 1883-ik év szeptember közejje

felé egy éjjeli lepkét fogtam, melynek meghatározásával semmikép

sem tudtam boldogulni. A Hadenidae család általános ismertet

jeleit határozottan ki lehetett venni rajta, dehogy melyik nembe

és fajhoz tartozik? — azt kisütni nem tudtam. Végre látván, hogy

fejtörésem czélhoz nem vezet Dr. Staudingernek küldtem ki

meghatározás végett. röviden ennyit irt : Neuronia Cespitis 9

aberatio, egyszersmind kérte, hogy e ritka példányt saját gyjte-

ménye számára engedném át, — a mit meg is tettem. Azóta eleget

kerestem, de hozzá hasonlót mindeddig nem sikerült fognom, A
lepke valamivel kisebb, mint a közönséges Neuronia Cespitis ns-

ténye ;
— mells szárnyai egyforma hamúszin, eltn foltokkal

és alig kivehet sávrajzokkal, úgy hogy az egész szárny egyszínnek

látszik. A hátsó szárnyak pedig világos hamuszinek és nem barna

— mint a typikus fajnál — hanem valamivel sötétebb hamúszin

szegélylyel ellátottak.

Az 1884'ik év tavaszán a galagonya pille (Aporia Crataegi

L.) vidékünkön Göllniczbánya környékén oly nagy mennyiségben

volt található ; hogy este felé kertembe kimenvén, valóságos ha-

vazást véltem látni, oly nagy számban hullott a fákról a szél

által földre rázatva az épen bábjukból kibúvó galagonya pille.

És sajátságos, hogy a következ év tavaszán ped'g valószínleg

az ilyen esetben rendesen elszaporodó fürkész- darázsok pusztí-

tása következtében ahg volt látható egy-egy példány. Ezen eset

szintén elég tanúságul szolgálhat arra nézve, hogy a rovarvi-

lágban némely faj néha rögtön roppant mennyiségben mutat-

kozik, de ép oly gyorsan — a laikusok szemében, kik a rendesen

nem csoportosan tanyázó frkészeket nem veszik észre, minden

szembetn ok nélkül — meg is fogy. A galagonya pille helyett

1885. év sze felé a káposzta pille {Pieris Brassicae L.) hernyója

lépett fel oly roppant számban, hogy a népnek méltó oka volt ültetmé-

nyeinek vógpusztulása felett panaszkodni. Hudák Ede Ágoston.

Adatok Scmogymegye bogárfaunájához. — Somogymegye

eddig rovartanilag az ismeretlen vidékek közé van sorolva; habár

területe épen nem mondható egyhangúnak. Egyfell a Balaton tava,

a nagy homok területeivel és kiterjedt mocsaraival, másfell a Dráva

erd borította partjai és az ezt kisér halmos- dombos vidék már
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elre is leköti a rovarász figyelmét. Az elmúlt években szerencsém

volt rövid ideig Boglár és Szigetvár környékén tartózkodni és azon

id alatt íutólag gyjtött bogarak névjegyzéket jelen alkalommal

bátorkodom a bogárfajok földrajzi elterjedése érdekében közé tenni,

megjegyezvén — mint a mint alább felsorolt fajokból is kitnik,

hogy a megye faunája általában véve a Baranya megyéhez illetleg

a Sziavon országéhoz sorakozik. A gyjtött fajok a következk:

Cicindela campestris L., hyhrida L., vr. sinuata F., littoralis F. és

germamca L. ; Cahsoma H/cophcmta L. és inquisitor L. Proaiisfe^

coriacens L. ; Chaetocarabus intricatiis L. ; Megadontus violaceus L.

;

Caralms LUrichi Germ., cancellatus 111, Scheidleri F. és scabri-

usculus Oliv. ; Leisius ferrugineus L. ; Bemhidion minimum F.,

articulafum Panz., 4-maailutum L., 4-guttatum L. és higuttatum

F. ; Trechus 4-striotus Sch. ; Broscus cephalotes L. ; Clivina fossor

L ; Callistus lunatus Fah. ; Chaenius azureus Dft. ; Ophorius azureus

Fah. • PseudopJionus jmhescens Mull. és griseus Panz. • Piatus cal-

ceatus Dujt. ; Harpalus rufitarsis Dft. ; smaragdinus Dft., ruhnpes

Dft. és laius L. ; Amara lucida Dft és apricaria Payk. ; Pterosti-

chus cylindricus H. ; Agonum viduum P. ; Haliplus ruficollis Deft.

;

BidessUs minimiis Scop!'; HelepJwrus granularis L. Hydrophilus^

jnceus L. ; Helochares lividus F. ; Heterocerus fenestratus Th. és

fusculus Ki. ; Ischnoglossa corticina Er ; Falagria sulcata Payk.

:

Homalota picipes 7hom. és sordida 31ar. ; Tachyporus hypnorum

F. ; Conurus ímhescens Payk. és bipustidatus Grv. ; Bolitobius spe-

ciosus Er. ; Quedius xanthopus Er. és boops Grav ; Staphylinus

caesareus Cedr.., oleus Mull. és mus Bull. ; Philonthus debilis Grav.

és concinmis Gr. ; Stilicus orbiculaíus Payk. ; Stemis ater Man, ;

Homalium caesum Grav.; Euplectes Karsteni Pech.; Scydmaenus

pusillus Mull. ; Eumicrus rufus Mull. ; Scaphisoma, agaricinum L.

és assimile Er. ; Cyrtotriplax bipustulata F. ; Strongylus ater Herb. ;

Synchitodes crenata Fab. ; Platysoma frontale Payk. ; Paromahis

flavicornis Her. ; Abraeus globosus Her. ; Onthophagiis fracticornis

P. és ovatus L. ; Oncticellus pallipes F. ; Adelocera punctata H.;

Lampyris noctiluca L. ; Cis nitidüs H., Jaquemarti Mull., Alni

Gyll és pygmaeus M. ; Bhopalodontris perforatus G. ; Bolitophagus

reticulatus L. ; Hoplocephala haemorrhoedalis L. ; Corticeus ame-

tarius H. ; Anthracias cormdus Fas. ; Eryx ater F. ; Lydus trima-

culatus F. ; Zonitis praeiista F. ; Otiorrhynchus signatipennis Gyll. ;

Sitona flavescens Marsch. ; Anthonomus pediciilaris Lin. ; Apion

holosericeum Gyll. ; t)alidum, Germ., rndiolus Krb., longirostris 01.,

11*
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apricans Herh., nigritarse Krh., punctigerum Fagk.^ virens Herh.,

filirostre Kirh
,

pisi Fab. : és laevigatum Pagk. ; Spermophagus

variolosopundafMS 01. , lomicus 6-dentatus Boer. ; Clgtus semi-

pundatus Fab., detritus L. és speciosus Sch. ; Croceris lé-ptundatis

Scop. és Asparagi L. ; Chrgpomela haemoptera L. ; Podagrica malvae

FII. ; Longitarms pusillus Ggll. ; Scgmm frontalis Fab. és Apetzi Mull.

Polinszkg Emil.

A Trochosa infernalis Motch elterjedésérl. — E szép állat

egyike a legérdekesebb pókjainknak. Elfordulási viszonyairól kevés

megbízható adattal bírunk. Déli Oroszország és Délmagyarország

számos helyérl ismeretes ugyan, de Budapestnél északabbra

fekv helyen mind eddig nem találták. Csak a legújabb idben
— f. év június havában — sikerit a Mátra hegységben. Hat-

vanon, Gyöngyösön és Pászton feltaláinom. Gödölln igen gyakori,

hasonlóan Budapest közvetlen környékén is, a hol egy délután

— a gubacsi határon a Dunaág partján — 20 példánynál többet

ástam ki a homokból. Csepel szigeten, Rákos több pontján nem-

különben Szent- Endre szigeten (Biró) szintén elfordul. Kiváló el-

szeretettel tartózkodik a homokos talajban a gyér fvel bentt

lankás lejtkön. £,gncll Adolf.

Az ákáczfa levél-tetü tömeges megjelenésérl. — F. évi

június 17-én d. e. Kecskemét városának utczái mindenütt, a hol

azokat ákáczfák szegélyezik, a gyalogjárókon sren tele voltak

hintve sötét szín apró rovarkákkal. E rovarkák mintegy 2 mill.

hosszú fekete test és ugyancsak feketével tarkázott sárga lábú

levéltetvek voltak. Közelebbi szemügyre véve a dolgot, azonnal reá

"jöctem, hogy a földet borító rovarkák tömege nyilván csak az

ákáczfákról hullottak le ; mert az ákáczfáknak különösen fiatalabb

zöld ágai sren lepve voltak ugyanilyen levéltetvektl.

Az illet levéltet-fajt tüzetesebb megvizsgálás végett Dr.

Horváth Géza úrhoz küldtem, a ki azt az Aphis laburni Fialt.

nev fajnak ismerte. E faj, melyet Kaltenbach 1843-ban a

Cytisus laburnum és Sarothamnus scoparus cser-

jékrl írt le, júniustól augusztusig pillangós virágú fák és cserjék

csúcshajtásain tenyészik s hazánkban kivált a közönséges ákáczfán

meglehetsen el van terjedve. Dr. Horváth Géza úr a piros

ákáczfa (E, o b i n i a h i s p i d a) ós a S o p h o r a j a p o n i c a var.

pendula hajtásain is észlelte. Krécsy Béla.


