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lüepidopterologiai megfigyelések.

Mehádia környékén két nevezetes lepkét fogtam. 1876. év

márczius 30-án Pecseneska falu korcsmájában ülve, este a világos-

sághoz röpült Noctuát cyankaliumos üvegemmel megfogtam, és

Cuculliának felismertem, de min fajtájú, azt nem is sejtettem.

szkor ez állatot egy Cidariával együtt, melyet a Cserna völgyében

fogtam volt, meghatározás végett Staudingernek küldtem, de

mindakettöt mint eltte teljesen ismeretleneket visszakaptam azzaU

hogy ha huzamosb ideig nála akarom hagyni, küldjem meg újra.

Ezt, miután Bécsben sem tudták meghatározni, megtettem ugyan,

elbb azonban lefényképeztettiem, sejtelmem lévén, hogy azokat

többé nem fogom látni. Körülbelül egy év múlva. Standinge r

gratulált mehádiai fogásomhoz, mert az egyik lepke a gyjtemé-

nyében még hiányzó Cucullia celsiae H -S., mely eddig csak dél-

Törökországban találtatott ; a másik pedig alighanem új Cidaria-faj.

Mindkettért tekintélyes összeget ajánlott fel, ha neki átengedem,

a mibe, némi habozás után, beleegyeztem; a Cidaria nevét azon-

ban sohasem tudtam meg. Ismételten gyjtöttem Mehádián, de a
két állatra újra rá nem akadtam. Hadd álljon itt az ábrájuk:

Cucullia celsiae. Cidaria sp,

1896. június végén Melitaea Phoebe hernyót kerestem, mely

ekkor még fonatban együtt élvén, a II. ivadékot szokta adni. Négy
ily fonatot találtam és gyakrabban néztem, mennyire fejldtek.

Július 12-én kettt hazavittem. Az egyik fonatbeli hernyók gyorsan

növekedtek, úgy, hogy augusztus 1-én már számos bábom volt s

augusztus 10-én 7 lepke kelt ki ; — a másik hernyó-csoport ellen-

ben, egyforma táplálkozás mellett, a növekvésben lassankint el-

maradt, majd nem ettek, a tenyészt-szekrény egyik zugában ösz-

szeverdtek és kezdtek fonatot szni. Ennek folytán megint kivit-

tem a szabadba, a hol bizonyára átteleltek s a következ évre az

I. iv. lepkét adták.

Hybocampa Milhauseri, Phalera hucephala és másoknál tudvale-

vleg az I. iv. bábok egyrésze csakhamar kikelvén, II. iv. ad. Kikeltek

nálam pl. még a következk ' Acidalia deversaria II. iv. 1896.
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aug. 16., jiil. 13-án letojl petékbl ; ThaUra Jimhriaiis II. iv. 1896.

aug. 21., jun. 6-án lerakott peték után; Papilio Podalirius III. iv.

1895. aug. 27. ; SpUosoma hictifera II. iv. 1893. aug. 24-töl szept.

6-ig; Sp. luctuosa II. iv. 1890. okt. 2. stb.

Számos fajnak ÍI. iv. bábjai azonban tavaszkor nem fejlöd-

nek ki mind az I. iv. röpülési idejében, hanem mint pl. Phalera

hucephala, Eiirhipia adulatrix részint a I., részint a II. iv. röpü-

lési idején, mely utóbbi esetben alternáló I. ivadéknak tekint-

het.

Vajon az I. iv. minden nsténye, mint alighanem a Pieris

bmssicae-é képes-e II. ivadéknak életet adni, vagy hogy az, mint

Melitaca Plioebe-nél, csak egyes egyedek által kivételesen, vagy

csak bizonyos természeti, helyi vagy egyéb feltételek alatt jön

létre, azt határozottan alig lehet megállapítani ; mindazáltal az

ivadékok száma s azok határvonala legalább hozzávetleg meg-

határozhatók. Viertl Adalbert.

•Adatok a magyarországi Ophion" és

BanchuS'-félék ismeretéhez.

Subfam. Ophioninae.

p h el t e s Holmgr. glaucopterus L. : Bp. (rövidítés : Buda-

pest), Bodajk, Borosznó, Siófok, Titel. — 0. fuscipennis Grav. : Bp.,

N.-Szeben (Dietl.).

Parabatus Thoms. (non Först.) eristatus Thoms. : Borosznó.

Paniscus Grav. gracilipes Thoms.: Bp., P.-Maróth. —
P. opaculus Thoms.: Bp., P.-Maróth, Pápa. — P. testaceus Grav.

a, ocellaris Thoms. : Bp., Peér. — P. thomsoni Brauns. Bp.

p h i o n Grav. costafus Ratzb. : Bp., Szeben (Dietl). — 0.

mocsáryi Brauns. : Bp. — 0. lutens L. : Bp., Koritnicza, Petrova.

— 0. distans Thoms. : Bp., Perecsény, Szeben és Bálványos (Dietl).

— 0. minutiis Krichb. : Bp. Egyik példány jobb szárnyában a

nervulus érenálló, a balban az ér eltt áll. Var. A discocu-

bitálér érfíiggeléke pontnagyságú, a nervulus az ér mögött áll.

— 0. obsciiruíf Fabr, : Bp. Var. scutellum ad médium margina-

tum: Bp. — 0. ventricosus Grav.: Bp. Var. Egyszín, vörössárga:

Borosznó. — 0. areolaris Brauns. : Bp.

Enicospilus Steph monostigma Voll. : Újbánya, a) Az

utótor közepe hosszant, az oldalai harántul barázdások ; a szárny

tülökfoltja fekete szegély ; b. = a., a tülökfolt egészen sárga. —
E. repentinus Holmgr. : Bp. — E. tourneri Voll. : Bp., Borosznó,
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