
Gyrtotriplax bipiistulata Fabr. és hazai faj-

Változatai.*)

Magyarországi Cíjffofriplax készletsm átvizsgálásánál láí,tani,

hogy nálunk nemcsak a törzsfaj {G. hipustulata F.) fordul el, a

mint eddig gondolták, hanem, két ismeretes faj változaton [var.

hinotata lleitt. és var. dhnidinfd Redth.) kívül egy új is [var. Ehmnnni

Dietl, Természetrajzi Füzetek, XXI. kötet). Ezen új faj változatot

E h m a n n F e r e n c z úr fedezte fel a Budapest melletti „Pozsonyi

hegyen"; azonkívül Wachsmann Ferencz úr gyjteményében

is láttam egy példányt „Buda 1879" jelzéssel.

Azt hiszem nem végeztem fölösleges munkát, midn össze-

állítottam a hazánkban elforduló fajváltozatok meghatározására

szolgáló táblázatot.

A felsoroltakon kívül valószínleg megtalálható lesz még a

var. ftubhdsalis Reitt..^ mely Kelet-Szibéria (Baikal-tó, Irkutsk) és

Mongolország északi részén kívül a szomszéd Galicziában (Tarno-

pol) is elfordul. Ez abban különbözik a többitl, hogy a szárny-

fedkön lev vörös sáv nem érinti azok alapját.

1. A szárnyfedk alapján lev vörös sáv a szárnyvarratnál

meg van szakítva. Torpaizs fekete '2

— A szárnyfedk alapján lev vörös sáv a szárayvarratná.

keskenyebb, de ell nincs megszakítva. Torpaizs vörös . . . 3-

2. Vállbütyök vörös alapon fekete . . . bipustulata Fab

— Vállbütyök nem fekete var. bínotata Reitt.

3. Fej, az eltör háta és a test alsó oldala fekete. Csápok,

lábak és az el- és középtor alsó oldalszegylemeze vörös

var. Ehmanni Díeil.

— A fej hátsó része, az eltör háta, csápok, lábak és a test

alsó oldala vörös. Az eltör háta az alapon háromfogú fekete

folttal {pulchra Beüt.) var. dimidiata Redt.

Dieil Ern.

Lepidoptcpolo^iai naplómból.

Harmincz év óta naplót vezetek, melybe mindennemti cnto-

mologiai megfigyelésemet a legpontosabban bejegyzem, még pedig

lelkiismeretesen nap-nap után, többnyire az esti órákban. Feljegy-

zem ugyanis : 1. Azt a mi a Schierl-féle önfogóban csapdába jött,

*j Eladta szerz a K. M. Természettudományi Társulat állattani szak-

osztályának 1897. június 3-án tartott ülésén.

Küvartaui Lupck V. 1898. jan. 1.
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a mi a múlt éjjel s a nap folytán kikelt, s azokat a lepkéket,

melyeket szabadban figyeltem meg, tekintettel az ivadékra s arra,

vajon tiszta vagy már kopottas. 2. Vajon copula sikerült-e vagy

sem, s illetve nstény rakott-e petét vagy megtermékenyített peték

kifejlettek-e, hány napig feküdtek addig. 3. Min hernyófajokat és

min életkorban találtam, kopogtam vagy csak láttam ; mely tenyész-

tett hernyófaj kezdi a habozást, hány napos volt hernyói élet-

tartama ; az els s utolsó mikor gubózott vagy ment föld alá-

4. Egyéb adatokat, bogarakra nézve is stb. A naplóból aztán télen,

ha több a szabad id, az adatokat átírom a fkönyvbe, melyhez az

egyes fajokra vonatkozó minden megjegyzés együtt van.

Ebbl a fkönyvbl szándékozom a szívesen üdvözölt „Rovar-

tani Lapok"-ban egyet-mást közölni. .

A lepkefajok „ritka" vagy „gyakori" voltának jelzését nem-

csak igen relatív, hanem egyenesen helytelennek tartom. Vélemé-

nyem megokolásául néhány példát hozok fel. 1878-ban a Syntomis

Pliegea variatiói Phegem^ Iphimedia és Cloelia nálunk nagyon közön-

ségesek voltak, azután néhány évig teljesen hiányoztak, és csak

6—8 év múlva léptek fel ismét gyakrabban. — Ugyanaz idötájt

az Argynnis Hecafet számos példányban fogtam, de azóta ritkaság-

nak kell tekintenem. — Néhány évvel ezeltt a Mecseken nagyon

sok volt a Carduus és Girsium és ezen tömérdek M. Phoebe-hernYÓ.

Mind a két növény kétévi : kipusztultak ; magvait pedig vagy a

szél vitte tova, vagy a madarak ették meg, úgy hogy a növények

manapság ott ahg találhatók : velük eltntek a Phoebe hernyói is.

— Vanessa urticaet évek óta nem láttam s az els években, Pécsre

jvén, az Aporia crataegif és Pierís hnissicaet ritkaságoknak tar-

tottam, és néhány évvel utóbb az A, crataegi nagy károkat okozott

s a szilvafákat teljesen lekopasztotta. — Erdész koromban

egyik úton minden évben számtalan Limenitis populit láttam sáron

ülve ; az erdrészt kivágták s azzal együtt a pillangó is eltnt.

Állat és növény igen szoros viszonyban állnak ; a hol ma ez vagy

amaz állat srn található, ott néhány év multán egészen más

fajokra fogunk akadni.

Colias Mgrmidone ab. álba Stgr. Magyarországon ritka és

tudtommal eddig csak a Poprád völgyében találták; mert téves

Caradjanak azaz adata (Románia faunájában), mintha én azt

Erdélyben fogtam volna, holott Erdélynek határát soha át nem
léptem. Ellenben Galicziában, Brodynál 1867-ben gyakori volt.

Akkorában a határszéli erdkben igen sok Cytisus berolinensis

tenyészett, és ennélfogva évenkint kétszer csak úgy hemzsegett
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a Myrmidone^ kivált augusztusban, és közte sok volt az ah.

nlba is, melyet Staudinger akkor írt le, midn 1867. szén
számos példányát küldtem neki.

Mehádiánál fogtam 1876. márcz. 30. a Melitaea Athulia több

példányát, melyek a rendesnél nagyobbak, középsávjuk szélesebb s a

belszegélynél hosszúkás négyszögletes pettyben végzd volt. Ezt

utóbb Gerhard mint var, Muhadiensis irta le, a melyet Pillér

és M i tt er pach er már 1783-ban Posegamegyebeaistalaltak.de

Maturná-nnk néztek. Egyidejleg fogtam az ah. navarina Selys. egy

példányát, Pá vei pedig 1881-ben ugyancsak Mehádián szintén

egyet. Eperjesen is találták. A Melitaea P/ioefte ugyanott úgy 1876-ban,

mint 1881-ben nem volt ritka és viszonya a pécsi vagy morva

példányokhoz színre nézve körülbelül olyaii mint a V. xantJiomelasé

a poli/cidoros-hoz.

A M. Phoehe megjelenésérl ideigtatom 20 évi tapasztalatai-

mat. 1864-ben Ung.-Bródban és 1867-ben Brodyban júniusban

röpült, 1865-ben Brünnben május — júniusban, a közeli Karthausban

pedig 1869—70-ben július 11., illetve 1-én. E helyeken tehát csak

egy ivadékú s az, úgylátszik, bizonyos években Mehádián is, a hol

1881-ben június 24-én, valamint Pécsett, a hol 1876-ban jun. 19-én

észleltem, holott 1884-ben már máj. 19-én és 1883-ban máj. 8-án

teljesen kifejlett hernyók után május 26-án röpült, míg II. ivadékot

nem láttam. Ez különben sincs rendes idhöz kötve; így pl.

1874-ben jun. 2-án röpült a lepke s az ettl származó, jul. 21-én

kész hernyó után aug. 8-án, míg 1875-ben ápril 26-án félig fejlett

hernyók után már május 25-én kelt ki, és II. ivadékban jul. 5-én

még kicsiny hernyó után jul. 16-án, 1880-ban pedig ápr. 20-án

kész hernyó után máj. 26-án, és újra jul. 6-án még kicsiny hernyók

után jun. 24-én. Az áttelelt hernyó után a lepke ennélfogva leg-

késbb jul. 11-én jelenik meg, s a hol jul. közepén túl lép fel,

biztosra vehet, hogy II. ivadékú. Ennek hernyója egyébiránt a

2—3. vedlésig Cirsiumon fonadékban "társaságban él.

A Nemeohius lucina is Morvaországban csupán egy ivadékban

fordul el (máj. 7. 16.), míg Pécsett két ivadékú; itt 1874-ben

máj. 29-én s újra jul. 21-én; 1875-ben máj. 8-án és jul. 28-án,

1877-ben pedig máj. 14-én már kopottan röpült, holott 1876-ban

Mehádiában már ápr. 13-án fogtam.

Még határozottabban választható el a Pöli/onrmatus Thersamon

3 ivadéka Pécsett, a hol rendszerint máj. 5— 12., jul. 1—15. és szept.

1— 17. közt, 1876-ban pedig már ápr 28-án lépett fel, míg 1881-ben

Mehádián, alighanem már III. ivadékú példányt jun. 17-én fogtam.

Rovartani Lapok V. 1898. jan. 1.
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A Hyhocampa Milhauseri-nak bizonyos években szintén 3 iva-

déka van. 1875. jun. 2- 15-ig ugyanis fiatal hernyókat kopogtam,

melyek után a lepke jul. 14-én kelt ki. Kíváncsi voltam, vajon

van-e II ivadékú hernyója és habár ennek kopogtatása nagyon

keserves munka, mégis ráadtam magamat és jul. 31-én csakugyan

kaptam is néhány apró hernyót, a mely azonban elpusztult, úgy
hogy III. ivadékot nem constatálhattam. Minthogy azonban az els

ízben talált hernyó 43 nap múlva megadta a lepkét. így tehát

hasonló idközben, azaz szeptember elején újra lehet hernyó, ha

ugyan a II. ivadékú báb át nem telelvén még lepkévé fejldik,

így calculáltam s újra munkához fogtam. És íme, szept. 12-én

csakugyan kopogtam le apró hernyót. Czélom el volt éi ve : ez

évben három ízben lépett fel a hernyó.

A Notodonta querna-nak nálunk két ivadéka van; máj. 25-én

jelenik meg a lepke elször, az ettl származó hernyó (júliusban)

már aug. végén adta a lepkét, a bábok egyrésze azonban áttelelt.

Vajon a kifejlettek szabadban szaporítottak-e, azaz hagytak-e hátra

petét, azt meg nem állapíthattam, mert az afféle megfigyelések sok

idt, fáradságot és türelmet igényelnek. A tenyészté s pedig nem nyújt

biztos biológiai adatokat. Ennélfogva kísérleteimnél mindig a termé-

szetes fejldést várom be; nálam tehát a fejldési stádiumok a

szabadban valókkal egybe is vágnak. Tanúsága ennek az, hogy ha

kikelt nstényt tenyésztési czélra akarok használni, külön reteszbe

teszem és nappal vagy éjjel bevárom, míg hímek jelenkeznek, hogy

egyet bebocsássak. így pl. évek óta nem kopogtam a Snierinthus

querciis hernyóját, mégis mindig volt elég és szép példányom.

Olykor ritkább fajok nstényeit arra is használom fel, hogy a

hozzá siet hímeket zsákmányomul ejthessem.

A Cucullia formosáf Haberhauer fedezte fel itt Pécsett

1858 vagy 1859-ben, de ahsynthii-nek nézte. Egyébiránt én azt

határozottan az absynfhii eltérésének tartom, mert a hernyóban

nincsen semmi különbség és mert a /'ormosa-bábokból rendszerint

több-kevesebb ahsynthii is fejldik ki. Az eltérést úgylatszik a

hidegnek a hernyóra való hatása idézi el, mert leginkább csak

azok a hernyók adnak farmosát^ a melyek kés októberben vagy

novemberben gyjtetnek.

A pécsi faunára nézve néhány új állatot fogtam 1895-ben.

Ilyenek : Lycaena baetica L. ex lárva tenyésztve ; típhinx pinastri

L., melynek hernyója fiatal ültetvényben találtatott' (elbb itt a

környéken nem volt fenyves) ; I'Jpichnoptenjx undulella F. R , május-

ban korán reggel röptében fogtam ; Agrotis cinerea Hb. ápril 7-én
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éjjel a lepkét tölgybokorról kopogtam ; CuculUn Idaittriae Esp. ex

lárva kaptam, hernyója bizonyára a gyjtött li/chtiifis-hemYÓk

közt volt.

A lepkék megjelenésének jelzésére nézve csak egy példát

említek. Famassius Mnemosynet 1882-ben már ápr. 26-án láttam,

1868-ban pedig még jun. 15-én fogtam tiszta példányokat. Ha már
most a két adat közt a közepet keresem, s azt mondom, hogy a

lepke május 21-én röpül, azzal annak röpülési fidejét jelzem, s

a gyjt biztos lehet, hogy akkor megfelel helyeken tiszta példá-

nyokat foghat. Vieytl Adalbert.

Kiráadulás Bcsztercze-Naszód megyébe.

Az 1897. évben a faunistikus tekintetben úgyszólván isme-

retlen Besztercze-Naszód megyébe rándulttun. Július 5-én érkeztem

Beszterczére s els dolgom volt, H orva th Sándor erdötanácsos úr

ajánlatára támaszkodva, Laitner erdöigazgató urat felkeresni és

tle a szükséges útbaigazításokat kérni. Ezekben bven részesül-

tem is s ezeknek köszönhetem, hogy kirándulásaim kielégít siker-

rel jártak. A megye különböz vidékein gyjtöttem, u. m Besz-

terczén (B), Borgó-Prundon (P), Tihuczán (T) és Dornavölgyében

(D), mely lelhelyeket jelz betket használom, m'dn gyjtésem
eredményébl ezúttal a lepkéket sorolom fel.

Ezek a következk

:

Lvcaena scmiargns Rótt. (T.), Alcon F. (T.), Árion L. (T.) — Neptis

Lucilla F. (T.) — Vanessa urlicae L. (T.) — Melitaea Athalia Rótt. (T ) —
Argynnis I»o Rótt. (T.) — Melanargia Galatea L. (T.) — Erebia ligea L. (T.) —
Coenonympha Iphis Schiff. (T.), pamphilus L. (P.). — Hesperia lineola 0. (Ma-

gura-Kalulni). — Deilephüa porcellus L (T.) — Ino fenuicornis Z. (T.), sta-

tices L. (T.) — Zygaenx pilosellae Esp. (T.) lonicerae Esp. (T ) — Setina

irrorella CL. (D.) — Lithosia coinplana L. (T.) — Nemeophila plantaginis ab

hospita Schiff. (D.) — Callimorpha domiiiiüa L (T. ) — Hepialiis carna Esp.

(T.) — Epichnopteryx pulla Esp. var. Hcringii. Heiii. (T.) — Drepanx falcataria

L. (B.) — Agrotis siintilans Hfn. (D.), occidta L. (D.) — Charaeas graininis L.

(T.) — Maineitra dentina Esp. (T.) — Hadena rurea F. ab. alopeciirtis Esp. (T.~),

strigilis ab. latruncula Láng'. (T.) — Euplexia lueipara L. (T.) — Habryntis scita

Hb. (T.) — Leucania conigera F. (T.) — Plusii modesla Hb. (T.), hractea P.

(T.), jota L. (T.), — Herininia tentacularia L. (T.), derivalis Hb. aberatio (B.).

— Hypena proboscidalis L. (,T.) — Acidalia perochraria F. R. (T.). trigeminata

Hw. (B.), diffluata H. S. (B.), immorata L (D.), ftimata Esp. (D.) — Zonosoma

annulata Schulze. (B.) — Abraxas marginata L (B) — Ellopta prosapiaria ab.

prasinarla Hb. (T.) — Epinne apiciaria Schiff. (T.) — Macaria alternaria Hb.
(B.) — Boarmia repandata L. var. inaadata Stgr. (D.), abietaria Hb. (T.) —
Gnophos diltícidaria Hb. (T.) — Phasiane clatliralu L. (P.) — Ortholilha limitata
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