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Ujabb magyar lepkék.
I.

Az utóbbi néhány év a mai^yar lepke fauna tekintélyes gya-

rapitáscához, azaz oly fajok és fajeltérések ismeretéhez vezetett,

melyek hazánkban mindeddig nem találtatlak. Ezek névjegyzekét

Pável János a „Természetraj/J Füzetekben" (XX. 71—77.)

közölte. Nem lesz érdektelen, ha ezek közül azokat, melyek csak-

ugyan csak az utóbbi években váltak ismeretesekké, kissé közelebb-

rl szemügyre veszszük s elmondjuk róluk, hogy eddig mily haza-

belieknek tartották. Ezek a következk :

Argynnis Liodice^ Pali. Pomeraniában, keleti Poroszországban,

délnyugati és közép Oroszországban, kelet felé Pekingig, továbbá

keleti Galiczíában, Bukovinában és Romániában honos. Nem fel-

tn tehát, ha keleti Magyarországon is elfordul s 1894-ben csak-

ugyan két hazai helyen is akadtak rá, t. i. szilágymegyei Peéren,

a hol Zilahi Kiss Endre, valamint Segesvár és Szénaverös-

nél, a hol dr. C z e k e 1 i u s Dániel fogta.

Sesia colpífonnis Stgr. Kis-Ázsiában, Törökországban és Dal"

mácziában honos. Bécs környékén 1894-ben Bohatsch Ottó
akadt rá. Anker Lajos jegyzetei szerint, Budapesten is találta,

de az adat kétes ; az els biztos magyar példányt M o c s á r y

Sándor fogta Jaszenován, Temesmegyében.

NacUa punctata F. ab. híjaíina Frr. Sokáig csak Kís-Ázsiából

Szíriából s a Balkánból volt ismeretes; 1892-ben Pável János
Mehádia környékén találta.

Agrotis speciosa Hb. Csjik havasokon szokott elfordulni, így

a Magas-Alpokon, a Harz-hegységbon, az Óriás-hegységben, a

csehországi Érczhegységben s a tiroli Stilfser-Joch-on, Alsó-Ausz-

triában, a Schneebergen 1896-ban találták elször, a mikor

nálunk gróf Wass Béla a Magurán (Kolozsmegye) fogta.

Agrotis Dahlii H b. Közép-Európában (Belgium és déli Svéd-

ország kivételével) délkeleti Oroszországban, Sareplától egész az

Altaig, Romániában és Bukovinában fordul elö. Ez utóbbi adatok

egészen újak. Csak mióta ezek megjelentek s az állatot Wartha
Vincze, megyetemi tanár 1896-ben Hágiban (Szepes m.) fogta,

vált valószínvé Franzenaunak abbeli állítása, hogy azt

Nagyágon találta, a mi addig kétesnek látszott.

Agrotis miiUifida, Ld. Csak két példánya ismeretes; asz egyi-

ket dr. S t a u d i n ge r 1 1 ó, a másikat Bohatsch Ottó bírja;

amazt Haberhauer Józseí fedezte fel a Kaukázusban, emezt

dr. Steífek Adolf 1883-ban Budapesten találta.
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Agrotis hastifera, D o n z. Csak a németországi, az Ural- és

Altai-hegységekben fordult el eddigelé. Gróf Wass Béla a Ma-

giirán találta Kolozsmegyében.

Agrotis conspicua, Hb. Elfordul Spanyolországban, déli

Francziaországban, délkeleti Oroszországban, Armeniában, északi

Perzsiában, az Áltálban egészen keleti Szibériáig. Magyar földön

elször Anker Rudolf találta Monoron, Pestmegyében.

Nonagria arundiuis ab. fraterna Fr. A törzsfajjal Közép-

Európában, déli Svédországban, Livland-, Piemontban és déli

Oroszországban fordul elö ; hazánkban elször dr. Vángel Jen
akadt rá P.-Peszéren.

PraesHlbia anneniaca Staudinger 1891-be'\ Armeniaból,

Amáziából és Görögországból íi'ta le, 1894-ben Meiszner Károly
Fiúméban is találta.

Caradrina lepigone, Mösch. Ezen eddig csakis Armeniában és

Sareptánál elforduló igen ritka fajt dr. Urhyk Nándor 1896-

ban a Svábhegyen fogta.

Cirroedia xerampelina Hh. Elfordul Angliában, Belgiumban,

Francziaországban, délnyugati Németországban, déli Oroszország-

ban, Odessánál, Bulgáriában és Romániában. Magyarországon

elször 1885-ben Budapesten, a szép juhásznénál A. A i g n e r

Lajos találta, utóbb Újpesten Gabriely György és Nagy-

váradon gróf Neuhaus Emil is.

Cucullia celsiae H.-S. E ritka fajt F r i v a 1 d s z k y Imre kikül-

döttjei fedezték fel déli Törökországban. Egyebütt azóta sem talál-

ták, csupán egy példányt Mehádián 1876-ban Viertl Adalbert.
Cucullia argentina F. Déli Oroszországban, Sareptánál és

Astrachannál, Odessánál s az Altai-hegységben. Oroszország hatá-

rán innen még nem fordult el. Nécsey István Pozsony me-

gyében találta.

Eucrostis indigenata Vili. Eddig Spanyolország-, déli Franczia-

ország-, Olaszország-, Dalmáczia-, Görögország-, Bithynia- és Sziriá-

ból ismertük. Magyar földön elször Pável János találta 1895-

ben a Temes m. grebenáczi homokpusztában, 1897-ben A. Aig-

ner Lajos P.-Peszéren is.

Gnophos Stevenaria Bid. Elfordul Dalmácziában, Görög- és

Törökországban, a Krimi félszigeten, Kis-Ázsiában, Szíriában és

Armeniában. Magyarország területén elször Pável János ta-

lálta 1894-ben Carlopagoban.

Fidonia fasciolaria var. íessularia M e t z n. Állítólag csak az
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Uralhegységben fordul elö, 1891. máj. 5-én Nagy-Becskereken

fogta Bobaisch Ottó.

Aspilates formosarin Eo. Eddig csak Pomeraniában, nyugati

Francziaországban és az Uraiban fordult elö. E ritka fajt

dr. Uhryk Nándor Ó-Budán, a római fürd közelében találta.

Kupithecia feifistrata M i 1 1 i é r e 1874-ben a nizzai tengeri

alpokban (Notre Dame des Fenestres) talált példányok után írta

le s a lelhely után nevezte el- Elfordul Wallisban, és, a mi

igen feltn Amerikában is. Itt Mount Washingtonból származó

példányok után 1874-ben Eupitheda crefaceata név alatl Packard
írta le, utóbb glaucopteryx elnevezéssel újra ismertette. Néhány

évvel azután, 1879-ben Californiában, a Sierra Nevada hegység-

ben is ráakadtak. Az osztrák-magyar birodalomban elször Gross
Henrik fogta Krajnában, de Bécsben, a hová meghatározásul

küldte, fel nem ismerték ezen fajnak. Csak miután 1894-ben

Pável a Velebitbeli Badden havas (Medak falu felett) magyar

földön is találta, újra Bécsbe kerültek Gross példányai s ekkor e

fajhoz tartozóknak határozták meg. Ezáltal egyszersmind lehetvé

vált annak eldöntése, hogy az E. crefaceata synonymakép tényleg

fenestrata-hoz tartozik, minek valószínségét Bohatsch már

1893-ban (Iris VI. 9.) hangsúlyozta (1. Rebel, Verh. d. zool.-bot.

Ges. Wien. 1895.)

Eiipifhecia Gueneita, Miüiére déli Francziaországban lelt pél-

dányok után írta le e szerfelett ritka fajt, melyet másutt azóta

nem is találtak. Csak Magyarországban fogta Anker Rudolf
1874-ben Budapesten. Utóbb, 1893-ban, Pécsett Viertl Adal-

bert tenyésztette.

Eupithecia glaucomictata Mn. Eddig csak Corsica szigetérl,

Brussza és Szmirna vidékén fordult elö. E ritka fajt Nécsey
István Verebélyen, Bars megyében fogta.

Abafi A. Lajos.

A ^abonazsizsik irtása.

A gabonazsizsik (egyes vidéken zsuzsok, árpazsuzsók, magtári

zsuzsok is, tudományos néven Calandra granaria Linné) egy kis

és karcsú termet orrmányos bogár, melynek hosszúsága 3—

4

mm., szélessége pedig 07— 1 mm. Testszíne sötét-barna. E

bogár csak a magtárakban él. Lassú járású és repülni nem tud,

mert a szárnyfed alul a repül^azárnya egészen hiányzik. Zavarás

Rovartani Lapok V. 1898, íebr. 1.


