
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.


