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bogár: HnlipJns fluviatili!^ Aiib.^ Ifi/phydrus ovatm L., G raphoderes

tiKíifriacus Sturm. — három vízi atka: Etjlais extendens 0. F. ilf.,

Diplodontus despiciens O F M., Hydrachna glohosa O F M. — és

egy ágascsápú rákocska : Simocephalus veitiliis 0. F. M.

Míg gróf Wass a vízi állatokra vadászott, én a környez

növényzeten tartózkodó rovarok gyííjtésével foglalkoztam. Az itt

gyjtött rovarok közölt legérdekesebb volt három bogár {Amara

riijipes Dej., Euconmin rutiUpennis Mull., Ceiifhorrhi/nchus nielano-

stictuü Marah.) és egy kis kabócza {Delphax luguhrina Boh.), mint

olyanok, melyek Erdély faunájából ez ideig ismeretlenek voltak.

Említést érdemelnek még innen Lesfeva longelytrata Goeze és Pseu-

dotíjphlus Filumnus Gyllh., továbbá egy légyfi>j, az Oxycera trili-

neata Fahr., melynek sárga varietása került hálómba.

A gyekéi tótól visszatérve, gróf Wass útközben egy sós talajú

rétre figyelmeztetett, mely Szent-Gothárd határában a Feketelak

felé nyiló völgy torkolatában fekszik. Az illet réten csakugyan

találtam némi halophil növényzetet, söt két jellemz rovarfajt is.

Az egyik volt az alföldi szikes s az erdélyrészi konyhasós terüle-

teken általánosan elterjedt Henestaris hahphilus Biirtn. nev poloska,

a másik egy feketés kis kabócza: Anoterostemma Ivanoffi Leth.

Ez utóbbi kizárólag csak konyhasós talajon él. Hazánkban Szamos-

falván, Tordán és Brassón fedeztem fel; e termhelyeihez járui

most már Szent-Gothárd is. Magyarországon kívül különben eddig

csak Dél-Oroszországban, Sarepta vidékén és Ausztriában, az adriai

tengernél fekv Monfalcone mellett találták. Dr. Horváth Géza.

Két új lepkefajváltozat.

Következkben két új lepkefajváltozatot akarok bemutatni.

Mindkett a melanistikus eltérések csoportjába tartozik, de nem
azon törvény szerint vannak elsötétedve, mint más melanistikus

alakok. Ezek ugyanis úgy viszonylanak a törzsfajhoz, mint a fény-

képészetben a negatív kép a positivhez. A mi a törzsfajnál sötét,

a változatnál világos és a mi ott világos, az itt sötét ; tehát mindkett

érdekes és nevezetes alaknak mondható.

Az egyik az Epichnopteryx undulella F. R. fajváltozata. Hogy
jobban tnjenek fel a különbségek, lássuk, hogyan írja le Fri-

valdszky Imre „Jellemz adatok Magyarország faunájához"

czímü müvében (148. l.) „Epichnopteryx undulella Fisch. v. Röslerst.

:

Szárnyai a fehér talajon barnán rostélyozottak, szridomú pikl^e-

lyekkel fedettek. Mells szárnyai elkerekítettek, tíz szárnybordával
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ellátottak, a fehér talajon nyolcz szakadozott harántcsík vonul el,

ennek elkülönzött egyes részei hosszas négyszögded foltocskákat

képeznek. A hátsó szárnyak hossztojásdadok, hatbordások, a mell-

skéhez hasonló szín, helylyel-helylyel szakadozott hat harántcsíkkal

jelöltek, a szárnyak szegélyvonala fekete, rojtozata tiszta fehér. A hím

csápjai feketék, meglehets hosszúk, sötét fogakkal és fehér gerincz-

czel. Feje, torja, potroha és lábai hosszú fehér szrökkel fedettek/'

Az új fajváltozat jellemzése a következ : Epiclmopteryx undu-

lella ah. Páveli Uhryk. A törzsfajnál valamivel nagyobb ; szárny-

terjedelme 10— 12 mm. A szárnyak alapszíne nem fehér, hanem
sötétszürke; a fels szárnyakon öt, az alsókon négy apró

fehér pettyekbl álló rendetlen, nem egészen egyenes sáv látható

;

szörszer pikkelyzete és rojtozata nem fehér, hanem szintén sötét-

szü]rke. Sötétszürke a hím csápja is, fehér gerincz nélkül,

továbbá a fej, tor és potroh, valamint az ezeket borító szrzet.

1. ábra.

Epichnopteryx undiilella F. R.
Nagyítva.

2. ábi^a.

Ab. Páveli Uhryk.
Nagyítva.

Ezen érdekes új fajváltozatot Pável János barátom tisz-

teletére nevezem el, kivel együtt gyjtöttem azt 1895. ápril 15-én

a Csepel-szigeten 3 példányban. Igen érdekes, hogy daczára annak,

hogy hazánk ezen specziális faját már régóta ismerjük, — Fischer

von Röslerstamm ugyanis már 1838-ban írta le — és azóta folyton

gyjtötték, ezideig ezen fajváltozatot nem találták.

3. ábra.
Lithostege griseata Schiff.

Természetes nagyságban.

4. ábra.

Ab. Abafii Uhryk.
Természetes nagyságban.

A másik fajváltozat a Lithostege grií^eata Schiff. igen feltn
eltérése; ezt Lithostege griseata ah. Abafii Uhryk névvel jelölöm. Fels

szárnyainak alapszíne sötét barnásszürke, csaknem rajzok nélkül,
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csak szürkésfehér kerékfolttal és hullámvonallal ; az alsó szárnyak

valamivel világosabb színek.

A szárnyak rojtozata, különösen a felské fehér; az erek

mentén gyér barnásfekete szrzetlel fedettek; a fej és tor csaknem

fekete; a potroli sötétszürke, szelvényein fehéres szrökkel. A

csáfük és lábak színezdése olyan mint a törzsfajé.

Ezen eltérés a L. í/iise<ifa-ió\ leginkább abban különbözik,

hogy kerek foltja van, hogy hullámvonala szürkésfe-

hér, míg amazé barnásfekete; rojtozata fehér, amazé sárgásszürke,

ereit pedig fehér helyett barnás féke te gyér szrözet borítja,

úgy bogy rajza c.-íkoltnak tnik fel.

Meg vagyok gyzdve, íiogy ezen faj változat, melyet Ab ah

Aigner Lajos barátomnak ajánlok, és mely a Z. griseufd-lól,

alapszíne, rajza és rojtozatának színe által különbözik, inkább

külön fajnak tekinthet, mint amannak melanistikus alakjának,

egyelre mégis csak eltérésként írom le, míg nem fog sikerülni

több példányát gyjteni és biológiáját megfigyelni.

l)r. Uhryk Nándor.

A búzalé^y irtása.

A csíkoslábü búzalégy (Chlorops taeniopus) nálunk kétfelé

kárt tesz : az egyiket szszel a fiatal vetés megfertzésével, a

másikat tavaszszal a szalmaszál legfels részének sajátszer meg-

támadásával.

Az szi kárlétei, mely legjellemzbb alakban a búzánál

látható, abból áll, hogy a légy kis-álczája a levélen lecsúszva, a

fiatal vetés közepébe húzódik, a mely azután rendellenesen n és

valósággal kis hagymaalakúvá fejldik. K megvastagodott tben

azután megtalálható az álcza, mely az egész telet, mint ilyen

húzza ki. Ez az alcza fehér, teljesen felntt korában 6— T'5 mm.

hosszú, hengeres test, testvége két nyúlványban végzdik és teher

alapszínébi kirí a bélcsnek áttetsz és sötétl vonal alakjában

látható rajza. Bábja, mely ugyancsak a búzatben tavaszszal

található, 6—7 mm. hosszú, fényes, sárgás barna, hengeres

idomú és mindkét végén hirtelen kihegyesedik. A kora tavaszszal

rajzó kis légy czitromsárga és hátán fekete-barnás sávokkal (csí-

kokkal) bír. Ez nemcsak a gabonaféléket, de a vadontei'm fféléket

is szereti.

Tavaszi rajzáskor meg szokta fertzni a gyenge kés szi

vagy tavaszi búzaveléseket. Ez a második kártétele azonban egé-
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