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A budapesti entomologusok minden hónap 2., 3,, 4. s esetleg 5. pén-

tekén Muhr-féle vendéglben (Kerepesi-iít 44) találkoznak.

Az 1897-iki teljes évfolyammal még szolgálhatunk.

Az elfizetési összegek kiadóhivatalunkhoz (VIII.,

Rökk-Szilárd-utoza 32.) czimzendök.



A magyar lepkc^fauna gyarapodása.
Macrolepidopterák.*)

I.

Lepke-faunánk örvendetes gyarapodását látjuk, ha fauna-

katalogusunk megjelenése óta, vagyis nagyobbára az 1897. év

folyamán irodalmilag ismeretessé vált hazai lepkefajokon és faj-

változatokon végig tekintünk. Ezek legtöbbje a R. L. IV. kötetében

lön megemlítve, ugyanis a következ 3 faj és 9 fajváltozat : Leuco-

phasia sinapis v. sartha i. 1. Eperjes (58. 1.) ; Lacaena argides v.

decolor Stgr. Eperjes (71. 1.) : L. Icarm v. glauca Maasaen. Eperjes

(72. I.); L. Eumedon v. fylgia Spng. Eperjes (72. 1.); Melítaea

didymq v. persea Koll. Tengermellék (202. 1.) ; Apatura llia v.

dilutior Stgr. Eperjes (97. 1.) ; Syrichthus malvae ab. táras Meig.

Pécs (174. 1.) ;
Deilephila vespertilio Esp. Tengermellék (215. 1.)

;

Sesia aerifrons Z. Szegszárd (157. 1.) ; Bomybx quercus ab. callunae

Palm. Budapest (133. 1.) ; Agrotís Molothina Esp. Budapest (157. I.)
;

és Eupithecia togata Hb. Szt Gothárd. (107. 1.)

Ezekhez járul az a 3 faj és 2 faj változat, melyeket a „Ter-

mészetrajzi Füzetek" XX. kötetében Pável János felemlített,

úgymint : Ágrotis hyperborea v. carnica Her. Deményfalva, Zólyom-

megyében (72. J.) Thalpochares candidana F. St. Giorgio (74. 1.)

;

Erastria venustula Hb. Kalocsa (74. 1.) ; Sterrha anfhophilaria Hb.

Velebit (75. 1.) és Cidaria frustata v. fulvocinctata Rbr. Budapest (75. 1.)

Ezt a sorozatot kiegészíti az a néhány adat, melyet külföldi

íróknak köszönhetünk. Ezek a következk : Colias hyale v. sarep-

tensis Stgr. Magyarországon elfordulását említi Eühl.^ Grossschmett.

726. 1. ; C. Erate ab. paliida Stgr. (= ab. flavescens Garb.) Ca.

radja szerint a Bánságban is található.(Deutsche Ent. Zeit. Iris

VIH. 32. 1.) és Nemeophila plantaginis r. floccosa Graes. Caradja

a csíkmegyei Nagy-Sándor havasról kapott hernyókból tenyésztette

(ú. 0. vni. 79. 1.)

*) Felolvasta a szerz a kir. m. Természettudományi Társulat állattani

szakosztályának 1898. febr. 5-én tartott ülésében.

Rovartani Lapok V. 1889. április 1. 5*
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Eszerint egy évnek lefolyása alatt Macrolepidopteráink száma

7 fajjal és 13 faj váltó /.attal gyarapodott, úgy, hogy azok összes

száma — a fauna-katalogusbeliékkel együtt — immár 1389 fajt

és 334 fajváltozatot tesz ki, vagyis a palaearctikus faunának csak-

nem fele képviselve van hazánkban, a min gazdag faunával egyet-

lenegy európai ország sem dicsekedhetik. Hátha még Dalmatország

faunáját is ideszámítanók, amint azt voltakép jogszerint tehetnök

!

Ezt a számot öregbiti az a két fajváltozat, melyet újabban

Dr. Uhryk N án do r (R. L. V. 7. 1.) leírt; t. i. KpU-hnopteryx

undulelld ab. Pápeli és Lith(,steqe (jrisenUi oh. Ahdfii ; továbbá az

a néhány faj változat, melyekrl — legújabban leíratván — kide-

rült, hogy hazánkban is elfordulnak, végül azok, melyeket úgy

saját, mint barátaim gyjteményeinek átvizsgálása alkalmával már

leírt faj változatoknak felismertem. Ezek a következk :

Papilio Podalirius v. undecimlineafha Kim. A törzsfajnak fels

szárnyán 8 fekete sávja van, a töbeli igen keskenyt is számítva;

ezek közül hazai példányoknál a ttl 5- és 7. helyen levk gyak-

ran ketté válnak. Ebbl az — Ehner szerint visszaes — alakból

váhk az új fajváltozat az által, hogy a 4. és 5. sáv között még

egy sáv kezdete mutatkozik, mely Eperjesrl Dahlstrm Gyula

úrtól kapott példányokon igen szépen látszik, holott budapestieken

csak pont alakjában jelentkezik.

Fapilio Mdchaon ah. bimaculata Eim.

A törzsfajtól csak abban tér el, hogy a

felsöszárr)y 7. mezejében lev rendes

fekete pont alatt, a 6. mezben is, annál

jóval kisebb fekete pontot mutat. Mintegy

30 budapesti példányom közt akadt egy

Machaon v. bimaculata. ilyen. Ügy mint az elbbit, eddig csak

igen kevés helyen, leginkább Németországon, figyelték meg.

Pieris rap l-e L. Ezen igen változó fajnak több oly eltérésével

bírunk, mely a leírásokkal többé-kevésbbé összevág. Ilyenek: v. si-

milis Kroul., I. ív., melynek fels szárnya hegyén a fekete folt

szürkés, a discusbeli pettyek kicsinyek, szürkék s a hímnél gyak-

ran hiányoznak ; a Q olykor halványsárgás. Röpül Kazánban (déli

Oroszország) és Bukovinában. Budapesti 5 példányaim ezzel tel-

jesen összevágnak. — Var. nihwr Costa, kisebb alak, mely csak

37—39 mm. szélességet ér el. Toscanában röpül. Budapesten 1897.

szeptember hóban lógtam három példányt, melyek 33, 36 és 37

mm. szélességüek, st egy tenyésztett példány csak 30 mm. széles-

égü. — Var. /mc'o/!eía Stef., melynél a fels szárny hegyén lev fekete-
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folt vagy egészen hiányzik, vagy igen kicsiny és csak szürke

Röpül Tuniszban és Oláhországban. Budapesti példányaim közt.

néhány egészen megfelelt találtam. Átmeneti alak is akadt a var.

rien falia Obth-hoz, melynek fels szárnya, kivált a nsténynél,

egészen feketésen be van hintve, s a mely Mongolországban és

Japánban fordul el. Csak egy $ példányom van, melynél a fekete

hehiütés igen ers, de az egész szárnyra ki nem terjed.

Oiolia^ Chry><()theme Esp. Több i)udapesti. de kivált peszéri

1897-ki példányom igen élénk ibolyásszínü irizálást mutat ; úgy-

szintén a C. Mijrmidone Esp. néhány peszéri példánya is, valammt
— de sokkal csekélyebb mértékben — a C. Edusa F. s^trígymel-

léki példányok némelyike is. Az utóbbi fajnak egyik budapesti

nstényénél az összes szárnyakon a széles fekete oldalsávban

különben látható sárga pettyek teljesen elenyésztek. Ezt a rendkívül

-érdekes eltérést, melyet Uhl Károly barátomnak köszönhetek,

valamint az elbbieket, nem kivanom külön névvel jelölni. Ugyan-
ezen fajnak eltérése, az uh. Aniuissoni Car., mely az ab. hel/ce-hez

átmenetet képez, Hunyadmegyében, hol Bordán István barátom
fogta, különféle színárnyalatban röpül. Eddig csak déh Franczia-

Országban, a Riviérában Malagán, Algírban, Kis-Ázsiában, déli

Oroszországban és Macedóniában figyelték meg.

Theclí rnhi. ah. Immaculata Fuchs, mely azt a fehér pontsort,

mely a törzsfaj alsó szárnyának aliapján (gyakran igen homályosan)
mutatkozik, teljesen nélkülözi. Eddig csak a Rajna menten ész-

lelték. Van egy-egy budapesti és ungvári példányom, melynél ama
pontsornak csak egyetlenegy pontja látható (a 7. mezben), s a

melyek ennélfogva legalább is átmeneti alakoknak tekintendk.

PolnommntuH Thersatnon v. Omplia/e Klg. II. ivadék, melynél

az alsó szárny 2. ere fehérhegyü, finom fekete farkiczában végzdik.

Röpül : Perzsiában. Turkesztánban, Szíriában, Anatóliában és Bol-

gárországban. Budapesti átmeneti példányaim közt van 3 nstény,
melyeknél ama nyúlvány némileg mutatkozik; az egyiknél, mely
sárgásabb szín, a fels szárnynak t felé es fekete pontsora
<ísak egészen apró pontokból áll, st az els mezbeli ketts pont
egészen hiányzik ; egy másik pedig aranyszín.

PoUioinmnin^ Doi'ilis v. orienUiíis Stgr. A 9 eo"észen sötét a

fekete pontsorok azonban tisztán láthatók s a szegélybeli fekete

pontok csaknem teljes barnás vörös körrel vannak körülvéve,

aliapja a rendesnél sokkal sárgább; a hím azonban alig külön-

bözik a törzsfajtól. Egyik budapesti $ példányom tökéletesen ide

vág. Elterjedési köre: Közép-Ázsia, Kaukázus, Bukovina és Oláhország.

Rovartani Lapok V 1889. április 1. 4*



70 CSÍKI ERN.

Polyommatus phlneas v. caernleopunctata Stgr , melynek alsó

szárnyán számosabb s élénkebb kék pettyek mutatkoznak. Nécsey
István barátom barsinegyei II. ivadékú példányai teljesen egyez-

nek. Egyébként csak Közép-Ázsiában röpül.

Lycaena Orion v. ornata Stgr. I. ivadék, a rendesnél több-

nyire kisebb, mind a két nemben a kék szín az uralkodó, a sze-

gélybeli fekete pontok fehéres kék keretben állnak ; fels szárnyán

a fekete középhold mögött gyakran többé-kevésbbé teljesen fekete

pontok sora látható, a mely olykor az alsó szárnyon is igen

elmosódva mutatkozik. Röpül az Amur vidékén ; csaknem teljesen

egybevágó példányok elfordulnak Közép-Ázsiában, Dalmátországban

és Rühl szerint (755. l.) Magyarországon is. Budapesti példányaim

azonosak, csakhogy az említett pontsor a fels szárnyon vagy

épen nem, vagy homályosabban, az alsó szárnyon pedig tisztábban

tnik fel.

Lycaena Icarus v. IpJiis Meig. Fels szárnyának aliapja csak

egy tbeli fekete pettyet mutat: a törzsfaj közt gyakori, pl, Elber-

feldnél. Mintegy 100 példányom közt akadt 5 budapesti és 1

ungvári 5 példány. De találkozott két 5, mely a rendes tbeli

két petty helyett hármat láttat, st az egyik példánynál az egyik

oldalon a mells petty fölött még egy, szintén fehér keret fekete

pont áll. Ezt az eltérést n. tripunctata-nak neveztem el. — Var,

arcuata Weym., melynek fels szárnya aliapján az Ih mezben
(ritkán az alsó szárny le mezejében is) a tbeh petty a középsor

pettyével fekete ív által össze van kötve. A törzsfaj közt Elberfelden

észlelték. Gyjteményemben két példány (6 ?) foglaltatik. — To-

vábbá van átmeneti alak a v. persim Bien.-hez is, a melynek ál-

lapja csaknem fehér, középs pontsora homályos, a szegélybeli

fekete pontok alig, a szegélybeli vörös holdacskák pedig csak igen

elmosódva mutatkoznak, s az alsó szárny 3. és 4. mezejében

lev fehér folt alig vehet észre. Röpül Perzsiában, átmeneti

alakot azonban találtak a Rajna vidékén is, és ilyen van gyjte-

ményemben is. Ábaji A. Lajos.

Torzképzdii>ci)yck Goleoptcráknál.

Irodalmunkban már több szerztl találunk leírásokat bogár-

torzképzdményekrl. Különösen Frivaldszky János írt két

nagyobb dolgozatot ezekrl (Természetrajzi Füzetek X. és XII.

kötet). Alábbiakban én is akarok egynehány érdekesebb alakot

ismertetni, melyek részben a M. Nemzeti Múzeum gyjteményébl,

részben saját gyjtéseimbl származnak.
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A 1. ábra egy Hygrocnrabus variolosus Fahr. mells bal vég-

tagját mutatja ; ennél csak a czomb látható és ez háromágú. A
két oldalsó ág nem mozgatható, daczára annak ízülés helye lát-

szik. Az allatot a vöröstoronyi szorosban gyjtöttem.

1. ábra. 2. ábra. 3. ábra.

A 2. ábra a Pferoí^fichuK nujrita Fahr. egy oly példányának

szárnyfedit ábrázolja, melynél a különben sima szárnyí'edök

mindkét oldalán, közel a küls szélhez két-két kiemelkedés van.

A példány a karánsebesi -havasokról való.

A csápok érdekes eltorzulását egy anato'iai Purpnricfnu^

Kot'hleri L. (3. ábra) mutatja. Leírását fölöslegesnek tartom, a

mennyiben a rajz megadja a kell magyarázatot.

4. ábra. 5. ábra. 6. ábra. T. ábra.

A 4. és 5. ábra a Carahm Ullric.hi Oetm. var. fasfiKmis

Poll. két példányát mutatja, melyeknél féloldali, illetve mindkét

oldali szárnyfed-rövidülés észlelhet. Herkuíes-fürd környékeri

valók.

A 6. ábrán szintén jobboldali szárny-rövidülés látható a

Caraltix Ullrichi Gerni. var. arrü(jans Srhm. egy szerbiai példá-

nyán. A szárnyfed alapján egy haránt-

lécz fejldött ki, a vége pedig egyenesen

lemetszett Ugyanezen fajváltozat egy másik

példánya (7. ábra) szinten Szerbiából való
;

ennél a baloldali szárny fedfurcsa alak-

ján kivül még az is szembeötl, hogy

a rendes scuiptura helyett csak pontozott.

A szárnyfedk rendellenes kifejldé-

sét az Orycfes nasicornis L. képe is mu-
tatja (8. ábra). Azt hiszem, errl sem
szükséges bvebb- magyarázatot adni, a "^^^i^JJl^S^r ^^

jó rajz, melyet Francé Rezs bará-

tomnak köbzönhetek, eléggé illustrálja az eltérést. Az állat külön-

ben Magyarországból származik. C^^iki Ern.
8. ábra.

Kovartani Lapok V. 1898. áprilig l.
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Pécs környékének araszló pilléi.*)

1.

Psetidoierpna pruinata Hfn. X gj- VI. 27.— VII. 2!J. H. V-ig Genista-

fajtákon ; tized napra kel ki a petébl.

Geoinelra papilionaria L. X Nem észleltem. — Vernarta L. X n. r.

VI. 21,— Vri. 4. A hernyó 14 nap múlva kel ki a petébl.

Phorodesma pusltilala Hfn. r. V. 30.— VI. 19. H. IV. 29.—V. 28. Qer-

cuson, úgy tavaszkor, mint a nyári hajtásnál a levélnek könnyen hulló

sárgás burkolatát eszi, és ha ez a burkolat lehull — aug. 6-ika körül — a

hernyó téli álma is kezdetét veszi. Gyakran találtam -a burkolólevélben

tölgyfa végs ágaihoz hozzáfonva. — Smaragdaria ¥ . n. r. V. 11.—IX. 11. H.

kifejldve IV.—IX. 11. leginkább Artemisia camphoratán, litkábban absin-

thium és vulgárison vagy Achillea millefoliumon ; 8-ad napra kel ki a

petébl.

N&moria viridata L. X r. — Porhtiata Z. r. V. 27.

—

VII. 20. — Pnlmen-

taria Gn. gy. IV. 21.-VI. 23, VII. I.—VIII. 22. H. VII. 6-ig, és IX. 2y-ig
;

az I. ivadékú többnyire Verbascum virágján, az Eupithecia pumilata hernyó-

jával együtt, a II. ivadékú leggyakrabban Umbelliferákon, de Euphorbiákou

és Artemisiákon is stb.

Thaicra fimbrialis Se. X n. r. VI. 21.

—

VII. 26. Június 6-án lerakott

petékbl VI I. r2-én keltek ki a hernyók és IX. 7-én teljesen ki voltak íej-

ldvo, st részben már el is haboztak. A lepke IX. 21.—X. l3-ig kelt ki.

Jodis putata L. n- gy. V. 20.

—

VII. (j. — Laclaearia L. X Nem észleltem.

Acidalia trilineata Se. k. VI. 1.— VII. 2. — Qehmfa Se. X k. V. 20- VII.

9. — Rufaria Hb. X r- — Sericeata Hb. X Nem észleltem. — Moniliala

F. X n. r. VII. 6.—VII. 27. már kopott. — Dimidiata Hfn. r. IX A IX.

9-én lerakott petékbl a hernyó nyolezad napra kelt ki. - Virgnlaria Hb. X
r. — Pallidata Bkh. k. VI. 17.—VII. 13. — Subsericeata Hb. n. r. V. 28., VII.

23.—Vll. 28. H. VJ. — Herbariata F. n, gy. VI. 19.- VI. 28. H. Vl-ig.

száraz növényeken, st herbáriumokban is. — Trigeminala Hw. r. Y. 29.—VII.

16. — Filicatu Hb. r. VII. 27. . — Ruslicata F. X és ab. vulptnaria H. S.

V. 28-ig, YLL 15.—IX. 9. . A IX. 8-án lerakott petékbl a hernyó IX. 17-én

kelt ki. — Humüiala Hfn. X ^y. VI 17. — VI. 28. már kopott. — Holosericeata

Dup.n. r. VI. 17. -VI; 28. - Degenerariam,. gy. V. 1 — VI. 28, VIII. 24 -IX.
6. . A IX. 6-án lerakott petékbl IX. 15-én kelt ki a hernj'ó, áttelelt és

már V, 1-én kelt ki az els lepke. — Inornata Hw. és v. deversaria H. S.

V. 31.— VII. 7. A VIJ. 13-án lerakott petékbl VII. 21-én kikeltek a hernyók,

IX. 7-én ki voltak fejldve és IX, 16—X. 14. adták a lepkét. — Aversata L.

X és ab. spoUata Stgr. r. — Immorata Hfn. k. V. 80.

—

VI. 14. és IX. 16. s

e napon lerakott petékbl a hernyó IX. 30-áu kelt ki. — Rubíginaía Hfn.

X n. gy. V. 30.— VII. 20. — Marginepímclala Gze X gy- V. 4.—VI. 11.,

*) Fentebb idézett közleményében említi Nendtvich, hogy a névszerint
felsorolt 476 lepkén kívül van még 153 Geometra, 42 Pyralida, 66 Tortricida
és 58 Tinea, melyeket csak sommásan említ meg. Azon jegyzékben, mely-
lyel Nendtvich Károly 1862-ben elhunyt atyja gyjteményét a Nemzeti Mú-
zeumnak átadta (1863. 185. sz.) a pacsi Geometrák aláhiízás által vannak
megjelölve. Ilyen azonban esak 139 van, s ebbl is elesik 3 meg nem álla-

pitliató vagy tévesen megjelölt állat. A többi 136 állat neve a jelen jegyzékbe
fel van véve, illetve a Nendtvich által emiitetteké csillaggal (X)oiegjellve
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VII. 8.—IX. B. . H. VI. — htcnnald L. r. — Immutola L. X Nem észlel-

tem. — Nenwrarin Hb. X Nem észleltem. — ^triqaria Hb. X n. r- V. 11.—VI.

19. — Slrigilaria Hb. X Nem észleltem — Emtttnrta Hb. X Nem észleltem

Oninla Se. X gy. V. 4.— VI. 28. és VIÍI. 20. - Decorata Bkb. X gy. V"I.

28-ig é^ VIII. 20.

Zonosoma annulata Schulz r. V. 12.-VI. 7. és Vll. 22. - Albiocellana

Hb. y Nem észleltem. — Pupillaria Hb. X Nem észleltem. — Punc-

iaria L. X gy V. 2. -V. Hl., Vil. H. VIII. 2. H. VI. 17ig és X. Ab.

suppímcta'ia Z. és ab. ruficilkiria H. S. n. r. — lAnerta X Hb. n. r. V. 4.—V,

31., VI. 29. — MII. 2.H. V. 'iC). — VI. 27. és X. 6-ig. Var. strabonaria L. i. r.

Tmandra anata L. X "• S7- ^ • 27. és VIII. 26.

Pellonia eibicaria Cl. X k. V. 29.— VI, 19. H. V. 14-ig: a VI. 11-én lerakott

petékél !l-ed napra keltek ki a hernyók, VI II. 4-én már mind el volt

bábozva, a lepke pedig VIII. 15. — IX. 6. kelt ki. Ab strigata Stgr. r.

Ahraxas grossulariala L. X gy- V. 28. — VII. 27. H. V. 5-ig. 18<^2-ben

igen széles fekete segély alsószárnynyal ellátott példányt neveltem. —
Adustaia Schiff. X gy- IV. 19. — VI. 10., VI. 28. — VIII. j3. —
1887. IX. 5-én még ex lárva fogtam. H. IV. :^6-ig, V. 21. VI. 5. — Marginafa

L. X r- V. 8. — VI. 13 és VII. 25. Itt csak a. Szénvölgyben leltem.

Orthoslizis crtbraria Hb. X Nem észleltem.

Bapta pictaria Cl. — Temruta Hb. X Nem észleltem.

Stegania diledaria Hb. r. V. 'ói. Csak a csatornán nyáriakon.

Cabera pusaria L. X "• SJ- VI. 3. — ExanLhemaia Se.

Ellopia prosapiaria L. X Nem észleltem.

Metrocamba margnritaria L. n. r. V. 21. — VI. 7. és VIIÍ. 27. . H.

VII. A V. 22-én lerakott petékbl a hernyó VI. 3-án kelt ki és Vili. 27-én

adta a lepkét.

Eugonia quercinaria Hfn. és ab. carpinmia Hb. r. VF. 3. — VII. 16

— Erosaria Bkh. X gy-i ob. tilaria Hb. n. r. és ab. unicolcraria Esp i. r. E
fajnak kétségkívül két ivadéka van, de ezek határát alig lehet megvonni

;

feljegyzéseim szerint körülbelül így következnének egymás után: H. Vl-ig,

ettl lepke VI. 9. - Vlil. 1, ettl H. VI. 23. — VIII. 7. ettl lepke Vll. 1 — IX.

7. — Quercaria Hb. n. gy. VII. 23. — VIII. 4.

Selenia bilunaria Esp. és ab. jtiliaria Hw. n. gy. V. 6. és VII. —
Lunaria Schiff. és var. delunafia Hb. n. gj. VÍI. 28. — Tetrcunaria Hfn. X
n. gy. V. 6.—V. 21. és Vlí. 27. H. VI. 17.

Pericallia syringaria L. X i'- H. V. 11.

Iheraspis evonyniaria Schiff. X gy- VIII. 6.—IX. 25. H. IV. 19.— V. 23.

Himera pennana L. X n. gy. IX. 13.—X. 17. H. V. 14.—VI. 25.

Crocallus elinguaria L. X gy VII. 7.- IX. I. H. IV. 25.—V. 23.

Eurymene dolabraria L. i. r, VI. 11.— VIII. 16.

Angerotia prunaria L. X r- Vll. 7.— VII. 15.

Urapteryx sambucarta L. X r- VI. 19.

Rumina hiieolaia L. X n. gy. IV. 24.—V- 22.

Catistoloma flavicaria Hb. X r. VI. 16-ig.

Venilia macularia L. X k- IV. 5.— V. 30. és VIII. 27.

Hybernia rupicapraria Hb. X Nem észleltem. — Bajaria Schiff. X gy- X.

18.—XI. 28. H. VI. l-ig. — Lcucophaearia Schiff. X gy- H. 18.—III. 28. —
Rovartani Lapok V. 1898. április, l.



74 WKISSMANTEL VILMOS.

Aurantiaria Esp. ii. gy. X. 20.

—

XI. 7. H. Vl-ig. — Marginaria Bkh. n. r. III.

25-ig. — Defoliaria L. X k. X. 22.—XI. 13. H. V. 26.—VI. 9. Gyakrabban

neveltem igen sötét, csaknem egyszín eltérést.

Anisofteryx accraria Schift". gy. XI. 2.

—

II. 19. — Aescularia Schiff. gy.

XI. 18—III. 19.

Phigalia pedaria F. X i". III. 6.

Biston hispidaritts F. ,\ r. III. 26.—IV. 14. H. V. 14.— \I. 1. 1885-ben a

a hernyó közönséges volt. — Pomonariiis Hb. alighanem kiásott bábból

nálam a szobában 1883. I. 27-én kelt ki egy $ — Zonarius Schiff. X Nem észlel-

tem. — Hirtarius Cl. X n. gy. III. 6-ig, H. VI. 10. — Stratarius Hín. k. III-

9.-IV. 12. H. V. 19.—VI. 25.

Amphidasis hetularins L. X r- ^ I- H.

—

VII. 3. H. X-ig.

Viertl Adalbert.

Deilephila liVornica Esp.
Ezen szép zúgó pille, mely leginkább déli Európában honos,

nem Uirtozik a közönséges állatok közé, és Frivaldszky is (Jeli.

adatok 41. és 851.) a szórványosan elforduló lepkék közé számítja.

Némely évben azonban nagyobb mennyiségben található.

Els példányát 1854-ben Brünnben, azután csak 1878— 1879.

Karánsebesnél 3 példányát, 1887-ben pedig a Vlaras-szorosban

egy példányát fogtam. Ez utóbbin a vasút, a Vág völgyében Tren-

csén-Teplánál elágazván, Nemsován és Felsö-Szmyén át Brünn

felé vezet. Gyönyör vidék, kivált rovarászra nézve. Váltakoznak

itt mindennem lomb- és fenyerdk, bokros és kopár sziklalej ök,

gyümölcskertek, legelk és buja rétek. Felsö-Szrnyén egy ízben

a Hybocampa Milhauseti F. és Harpyia hicuspis Bkh. hernyóját

is találtam. A Zygacna Ephialtes L. különböz eltérései gyakoriak,

egy ízben az ah. Aeacus Esp. is elkerült; s Livornicát pedig

déleltt bogáncson fogtam. Az utóbbira tehát 38 évi gyjtésem

alatt 3 ízben akadtam rá, még pedig nagyon távol egymástól fekv

vidékeken. Ennél fogva nem kevéssé meg voltam lepve, midn mint

vasúti mérnök 1892-ben Rahóra áthelyeztetvén, fiam itt is fogta.

Az a völgy, melyben e község a Tisza forrásától 35 kmnyi

távolságban fekszik, délnek 340 m., északnak pedig 530 m. ma-

gasan terül el az Adria tenger színe fölött. A völgy igen érdekes.

Valamikor az egész környék csupa serd volt ; mintegy 150 év

óta azonban a Tisza mentén minden fenyt kivágtak és a folyón

leúsztattak. Manapság már a távolabbi mellék völgyekbl kell azt

hozni, mindazonáltal évenként vagy 20,000 szál fát szállítanak innen.

Az összes, olykor igen meredek hegyoldalon buja rétek és

bokrok, öreg bükk- és gyertyánfák, némi juharfa és eperfák, nyár-

és fzfák keveréke. A tölgy és nyírfa már ritkán és csak igen
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elszórtan fordul el. A gácsországi határ felé van még fenyfa is

bven. Az itteni Kárpátok legmagasabb csúcsai a Pop Ivánl940 m,,

a Pietrosz 2022 m. és a Hoverla-havas 2058 m. magassággal.

A Tisza partján elterül faluban volt a házam, s annál egy

kis virágos kert. Itt fogott fiam 1892. szept. 10-én egy Livornicát,

a mely déltájban Impatiens halsanünaen röpködött. Este Delphi-

niumon és Jalappán ismét 3 darab került hálóba, s így egy hét

lefolyása alatt szept. 17-ig njintegy 40 darabot fogtunk, köztük

15 olyant, mely már nem volt használható.

Ez id alatt a lepkét szabadban mindenütt s a napnak minden

s'-cakában láttam mindennem virágzó növényen. Tömérdek sok

lehetett, hiszen udvaromban a csibék szemem láttára tíznél többet

fogtak el olyant, mely a keritésröi lecsüng hajnalka és tökvirág

körül röpködött.

Szinte megfoghatatlan, honnan került az állat második ivadéka

oly nagy számban, holott els ivadékának egy példányát se láttuk,

daczára annak, hogy kertemben akkor Verbénák, Petúniák, Hesperis

matronalis stb. már teljes virágzásban álltak, és közel más virágos-

kert nem volt.

Mindazonáltal nem képzelhet, hogy a látott sok példány mind

csupa hospes, délrl ide költözött állat volt volna s ennélfogva

utóbb a gyakori Galiumot szorgalmasan vizsgáltam, de soha

egyetlen hernyóját nem találtam.

Érdekes, hogy — mint Hormiizaki (Sor. Ent. VIII. 35. 1.)

írja, a Livornica ugyan abban az idben a Kárpátokon túl, a Bukovi-

nában is igen gyakori volt, st — Caradja szerint (Deutsche

Ent. Zeitsch. 1895. 64. 1.) — 1889—92-ben Romániában is. Azóta

ott is, másutt is megint ritkább. De 1894—95-ben Csikmegyében

Szépvizen, a hová Rahóról jöttem, fiam a nyáron ismét 7 darabot

fogott A lepke sok helyen bizonyára gyakoribb, mint azt általában

hiszik. . Weiszmantel Vilmos^

Adatok a magyarországi Bassus^félék
ismeretéhez.

Subfam. Bassoínae Först.

JBassiis laetatorius Fb. Bp., Pápa (Wachsmann), Bodajk,

Duna-Pentele, Újbánya, Borosznó, Szeged (Wachsmann), Siófok,

Ecsegh (Vellai). — B. albosignatm Grav. Bp. Var. b. Thoms. Bp,

Var. e. Thomson. Bp., Borosznó, — B. nemoralis Holmgr. var-

Rovartani Lapok V. 1898. április. 1.
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V

c, d., e. Thoms. Bp. — B. mulHcolor Grav. Bp — B. varicoxa

Thoms. Budapest.

Promethes areohttm^ Holmgr. Bp., Duna-Pentele, Pilis- Maróth,

Borosznó, Göd, Siófok, Pápa (Wachsniann). Bodajk D.-Pentele.

— P. pul-chelhis Eohugr Borosznó. Vii.r. d. Thoms. Bp.,Pilis-Maróth.

l^ar. Scutellum rufum : Bp.

P. albipes m. 5. Nagyon fényl ; a szájpaj/s módosan kivájt

;

az arcz sima és fényl, középrésze könnyedén kiemelked ; a csáp

24 íz, a homlok és a toroldalak simák és fénylk; az utótor

érdes és tagolt, a felsö-középterecske négyszög, az alsó nagy és

sírna; a potroh els íze jóval hosszabb a szélességénél, közel

párhuzamos oldalú, érdes, a töve vájt, a bordák hiányzanak, a

szájnyílások kiállók ; a második íz jóval hosszabb mint széles,

töve felé keskenyed, karczolt, a gastrocoelisek fejlettek ; a har-

madik íz négyszöglet és mint a következk, sima és fényl.

A nervellus mélyen a közepe alatt van megtörve. Fekete ; az arcz

egészen, a csáp els íze alJtl, a váll sarkai, a szárnypikkely és

alatta egy vonalka, a tor oldalainak hátsó varratai, a csípk és

tomporok, a mells és középs czombok, a potroh harmadik ízé-

nek tövén egy a középen szkül szalag, a negyedik és ötödik

íz tövén egy-egy keskeny szalag, sárgák; a csápok alsó oldala és

a lábak sárgás-vörösek. Hossza 5 ram : Bp.

Liopsís festhniH Grav.: Bp., P.-Maróth, D.-Pentele, Pápa (Wachs-

mann), Borosznó, Újbánya.

Zootrephes lateralh Grav. : Bp. Kertész Kálmán úr, légybábból

tenyésztette (1896. ápril 14)

Z. compresaui^ 9 m. Sima, fényl. Az arcz finoman ponto-

zott és fényes, a homlok alig mélyített, a fej háta kissé öblös; a

csáp 27 íz ; a középtor sima, varratai hiányzanak ; az utótor alig

érdes, fényl, az area posteromedia kicsiny, az a. superomedia

keskeny és csak gyenge léczeeskék által van határolva. A potroh

sima és fényl, a 3. íztl kezdve oldalt összenyomott, kósalakú
;

az els íz másfélszer hosszabb hátsó szélességénél s tövén csak

fél oly széles, mint a végén, oldalai egy-egy tökéletlen barázdá-

val, tarajkai gyengék és az íz középtáján elenyészk; a 2. és 3. íz

egyenl s csak kevéssé hosszabbak mint szélesek ; a tojócs igen

rövid. A szárnyak víztiszták, areola hiányzik, a nervellus ferde és

nem megtört, az erezet barna, a szárnyjegy fekete. Fekete; a

szájrészek, a váll foltjai, a pikkely és eltte egy-egy pontocska, a

has, a csípk vége, a mells és középs tomporok, fehérek A Iá-
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bak vörösek ; a mells és középs csípk töve, a hátsó csipk, a

hegyük kivételével, a hátsó tompor fels íze, feketék; a hátsó

szárak feketések, a bels oldaluk és a hegyük testszínü, a tarsusok

feketék. A csápok vörösbarnák, gyiirzöttek. Hossza 5 mm. : Bp.,

Svábhegy, 1897. június hó 12-én. Összenyomott potroha és sima,

fényl teste által jellemzett faj ; a tökéletlenül tagolt utótora miatt

a Zootrephes-nembe állítom.

Z. tricolor $ m. Fényl, pontozíott. A fej torszélességü ; a száj-

pajzs lapos, keskeny, mells széle a közepén kis fogacskával bír

;

az arcz lapos és pontozott ; a középtor barázdái ell fejlettek ; az

utótor megnyúlt és pontozottan érdes, area superom. alig fejlett,

az area posteromedia kicsiny és félköralakú. Az els potrohíz

hosszabb mint széles, a tövén módosan keskenyebb és 2 tarajkával

van ellátva ; a 2. és a 3 íz harántszéles, az 1—3 íz pontozottan érdes,

s csak a hátsó szélük sima; a potrohvége nincsen összenyomva. A
szárnyjegy barna, az areola hiányzik, a nervellus a közepe alatt van

megtörve. A tojócs rövid. Fekete ; a szájrészek, az arcz közepe, a

bels szemkeret, a fejtetn 1— 1 foltocska, az eltör pereme, a

pikkely és alatta egy vonalka, a bütyök, a hátsó lábszár bels

oldala, a has, az összes potrohízek hátsó szélei és a tomporok,

fehérek; a mell, a középs és hátsó toroldalak, a középtor háta,

a pajzs, a lábak és a csápok vörösek ; a csápok 1— 2. íze fekete,

alul 1—1 vörös folttal; az eltör és a hátsó tarsusok feketék; a

hátsó szár töve feketés, vége kiterjedten fekete, Hoszsza 5—5 mm
Színruhája a B. pectoratorius-ra emlékeztet, de megnyúlt utótora^

ennek jól kifejldött fels, középterecskéje és kicsiny hátsó közép-

terecskéje, továbbá vörös csápjai, félig fekete hátsó szárai és

fekete tarsusai által különbözik.

Z. bizonarivLs Grav. (cingulatus Holmgr.) : Bp., Szaár, Pápa

(Wachsmann). Var. 1, cT. A vállíoltok pontalakúak vagy

hiányzanak, a szemkeret bels oldala csak pontalakú folttal. : Bp.

V(ir. 2. d. = 1. A potroh harmadik ízének hátsó széle és a

negyedik hátsó sarkai vörösek. : Budapest.

Síjrphoctonus pectoratorius Gmv. Var. c. Thoms. : Bp. —
S. exi^ultaníi Grav. : Bp. Var. b. et c. Thoms. : Bp. — S. bima-

culafus Holmgr. : Bp. — S. insignis Grav. : Bp. — 5. rufipes Grav. :

Budapest, Pápa (Wachsmann.)

Enisemum ornatvm Gr. : Budapest Var. 1, Tboms. : Bp-

Homotropiís signntiiff Grav. : Bp. Far. a Thoms. : Bp. —•

//. picfus Grav.: Budapest — H. strigator Fb. Bp. Var. 1. (f

Rovartani Lapok V. 1898. április 1.
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Holmgren 1. c. p. 363. : Bp. — Var. 2. q^. A harmadik íz

töve két oldalt foltos, a jlegyedik szalaggal vagy a nélkül. Ezt

Gravenhorst is említi, más változással (p. 331.) : Bp. A
H. dimidiatustól, a második potrohíz alakja által különbözik

(hátrántszéles). — H. nigritarsus Grav. Var. 1. d. A toroldal

varratai sárgák, különben mint a töalak. : Budapest,

H. affinis m. 9. Fényl, pontozott; a szájpazs keskeny

és lapos ; az arcz és a homlok finoman és sren pon-

tozott ; a csáp 21 íz ; a toroldalak pontozottak és fénytelenek

;

az utótor érdes és nem tagolt ; a potroh hosszabb a fej és tornál,

a harmadik íznél a legszélesebb, csak a vége összenyomott ; az

els íz a hátsó szélességénél csak kevéssé hosszabb, érdes, töve

vájt, a szájnyílások kiállók; a második íz harántszéles, érdes, a

töve közepén karczolt. A sugárér küls ága egyenes, az areola

háromszög és ül. A nervellus mélyen törött. Fekete ; a száj, a

szájpajzs, az arcz közepén egy folt, a szárnyt eltt és alatt

egy-egy vonalka, a szárnypikkely, a toroldal hátsó varrata és a pajzs

hegye, sárgák. A lábak vörösek ; a csípk, a tomporok és a hátsó

lábízek feketék; az els potrohíz vége, a második és harmadik egé-

szen és a negyedik töve, vörösek. — Hossza 5.5 mm. : Bp. A
Homotropus elegáns (Grav.)-tól, mélyen törött nervellusa és br-
nem toroldalai által különbözik

E.haemorrhoidalis m, 9. Fényl, pontozott ; a szájpajzs módosan
benyomott ; az arcz, a fejtet és a toroldalak pontozottak ; a csáp 22

íz ;
az utótor háta érdes és elenyészen tagolt, a felsö-középterecske

csak alig látható ; apotroh egyenl a fej és tor hosszával és a második

íz végénél a legszélesebb ; az els íz négyszög és érdes ; a második

íz kevéssel szélesebb mint hosszú, érdes, a töve közepén karczolt,

a hátsó részén elszórtan pontozott; a harmadik íz töve érdes,

azontúl — mint a következk — finoman pontozott és fényl ; a su-

gárér küls ága a végén könnyedén hajlott, az areola szabály-

talan háromszög és nagyon rövid nyel, a nervellus mélyen

törött, a szárnyjegy világos barna. Fekete ; a száj, a szájpajzs, az

arcz közepén egy hosszúkás és fönt elágazó folt, a váll sarkai, a

szárny töve és ez alatt egy vonal, a szárnypikkely, a pajzs oldalai

és vége, az utópajzs és a mellette lev varratok, a toroldal hátsó

varrata, a lábszárak és a térdek, fehérek ; a toroldalak, a mell,

az utótor oldalai, a pajzs és a lábak,' vörösek ; a hátsó lábizek,

a hátsó szárak hegye és az összes szárak fels éle (többé-kevésbbé)

feketék. Hossza 6 mm. : Bp.

Széplig<.ti Gyz.



Két Geometra-hcrnyó.

A Boarmia Viertlii-ndik, melyet 1883-ban Pécsett fedez-

tem fél, már néhány év óta nem találtam hernyóját, minthogy

az pedig mind ez ideig leírva nincsen, a Nemzeti Múzeum-

nak ajándékoztam példányok után adom leírását. Kifújva 3 cm.

hosszú, alakra nézve a Consortaria-évQ, színre pedig az Abidaria-

ére emlékeztet. Feje vöröses, finoman szorzott, arczban két függ-

leges, világosabb sávval. Teste rozsda-barna (vöröses-barna) sötét-

barna hátsávval, s ugyanoly melléksávokkal, melyek azonban mind

(kivált az utóbbiak) igen homályosak, és csak az els szegénye-

ken tisztábban láthatók. Minden szelvényen oldalt világosabb

(fehéres) folt van. Az els szelvény s a torpaizs fehéres, az utolsó

szelvény sötétebb-barna mint a testszín, két ersebb bütyökkel.

A szemölcsek kicsinyek, világosabbak az alapszínnél, mindegyi-

ken néhány szöröcske. Az 5., 6. és 7. szelvényen oldalt egy-egy

nagyobb, kissé hegyes bütyökkel, melyik épen oly sötét-barnák,

mint ez egész szelvények, melyek a háton 2—2 fehéres pontot

láttatnak. Ezek a bütykök a szintén valamivel sötétebb s oldalt kissé

kiálló 8., 9. és 10. szelvényen csak jelezve vannak. Tulajdonképeni

stigmavonal hiányzik ; a stigmák kerekded alakúak, fehéresek, fekete

kerettel. A has s a lábak az alapszínnél valamivel világosabb színek.

Az 'Eupiihecia Gueneata Mill, mely sokáig csak déli Franczia-

országból volt ismeretes, Magyarországban elször Anker Rudolf

fogta, mint azt a bécsi udv. múzeumnak az a két példánya (J 9)

bizonyítja, mely „Buda 1874" lelhely-czédulával tle származik.

Hernyója azonban eddig ismeretlen volt. 1893-ban nálam, figye-

lembe nem vett hernyóból kikelvén a lepke, sikerült azt több

ízben tenyésztenem. A Pimpinella saxifragán szept. 5-tl okt. 6-ig

elforduló hernyó eleinte piszkos, sárgás-zöld, fekete atomokkal

behintve. A kifejldött hernyó 15-17 mm. hosszú, hengeralakú

és csak hátul igen kevéssé megkeskenyedett. Rajza igen jellemz,

t. i. csak három els lábpárja és feje fekete, az utóbbinál kivé-

telével a homlokon lev, többnyire háronaszög fehér foltnak,

mely olykor a szem egy részére is kiterjeszkedik. Egyébként a

hernyó alapszíne fehér, a szelvények bevágásában pedig piszkos

sárga vagy sárgászöld. Az Euchelia jacobaeae hernyójánál is vál-

takozik a fekete és sárga szín, de a kett élesen el van külö-

nítve egymástól, holott a Gueneatánál a sárga és fehér szín las-

sankint egymásba folyik. Azonkívül a teste számos fekete foltokkal,

petyekkel és pontokkal van behintve, melyek alakja és nagysága

Rovartani Lapok V. 1898. április 1.
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igen változó, melyek azonban mégis többé-kevésbbé világosan

következ hosszanti sorokat képeznek: középs sor a háton s a

hasi részen, az elbbi ersen markírozott hosszúkás, kup-, kereszt,

vagy más alakú foltok által, az utóbbi pedig egyszer fekete vona-

lacskák által képezve. Továbbá van a hátán két oldalt két-két

oldalbeli hosszanti sor, melyek a végtag oldalán közös fekete

pontban végzdnek ; a fekete pettyek a test mells részén, a fej

felé belül egymást megközelíteni igyekeznek. Végül van hasán két

oldalt egy-egy hosszanti sor, többnyire egyszer apró fekete pont,

és miután a stigmák is fekete pontsort képeznek, összesen tíz

hosszanti sor számlálható. Az elbábozás a föld színén történik meg,

igen finom fonadékban, melybe göröngyöcskék vannak beleszve,

és mely oly gyönge, hogy a legcsekélyebb érintés a bábot a véd
burokjától megfosztja. Bábja piros-barna s a lepkét, eddigi tapasz-

talás szerint, jul. 17-tl okt, 6-ig, olykor csak a második vagy

harmadik, st negyedik évben adja meg; az els évben többnyire

csak Ichneumonidák kerülnek ki belle. Viertl Adalbert.

Különfélék.

A lepkék ízlel szerve. Az ízlel szerv jelenlétét kimutatni

a lepkéknél s általában a rovaroknál vajmi nehéz, mert közvetlen

kísérleteket nem igen tehetünk, s így egyes-egyedül az anatómiai

szerkezetbl kell következtetnünk az élettani functióra, pedig ez,

sokszor tévútra vezethet, mert pl. a szagló- és ízlel- .zervek is

mily nagyban, hasonlítanak egymáshoz? Hogy azonban soknál ki

van fejldve, abból sejthetjük, hogy a rovarok nagy része rendesen

kiválasztott, jellemz tápanyagokkal él. A régi szerzk ennek

alapján feltételezték az ízlelés szervét, de annak helyét physiologiai

és anatómiai vizsgálatok alapján nem jelölték meg. Will 1885-ben

a Hymenopteráknál és Dipteráknál, Gazagnaire 1886-ban pedig

a Coleopteráknál mutatta ki az ízlelés szervét. Újabban (1894)

Nagel Villibáld a rovarok fbb rendéinek ízlelés szervét tanul-

mányozta s arra az eredményre jutott, hogy a szájrészek kifej-

ldése szoros kapcsolatban áll az ízlelés szervével ; így a

szívó szájrészekkel bíró rovaroknál (Sugentia) a szájüreg nyilasa

mellett lev ízlel végkészülékek sokkal nagyobb mennyiségben

vannak kifejldve, mint a szájüregben levk; a rágószájúaknál

(Masticautia) pedig épen ellenkezleg áll a dolog. Nagel ezután

speciálisan a lepkékre terjesztette ki vizsgálatait s ej;ek eredmé-

nyét közölte most a Zoologischer Anzeigerben (1897. XX. köt.,

405. 1.) E szerint a lepkéknél bels (szájüregben Jevö) és küJsö

(szájüreg nyilasánál elhelyezett) ízlel szervek vannak; elbbiek

kisebb, az utóbbiak pedig nagyobb mennyiségben vannak jelen.

A belsk — a többi rovaroktól eltéröleg — nem a szájüreg háti,
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hanem hasi részén foglahiak helyet. Egyszer kiemelked ízlel kúpot

képeznek, melyet 12 (a Macroglossa stella.tariimnál 24) kúpocska
alkot egymás mellé tömörülve. A kv'ipocskák bven finom idegros-

tokkal vannak ellátva s ugyan olyan szerkezetet mutatnak, mint

a többi rovaroknál levk. Küls ízlelési szervül — valószínleg a

a szípóka végén lev esapocskák szolgálnak. Gorka Sándor.

Hangyakedvelte Lycaena-hernyó. A hangyakedvel állatokról

írt kitn mvében W a s m a n n (Kritisches Verzeichniss der

myrmekophilen und termilophilen Arthropoden. Berlin 1894.) jegy-

zékét adja azon lepkéknek, melyek hernyói teljes átalakulásukat

hangyabolyban végzik, vagy a hangyák által felkerestetnek (melyek

édes váladékukat nyalogatják) és gyakran hangyabolyban bábozód-

nak. Az elbbiek közül csak egy amerikai és két európai mikrolepi-

doptera {Myrmecoceia ochraceelUi Tgstr. és danubiella Z.^ valamint

az. Orrhodia ruhiginea F. nev macrolepidoptera ismeretes, mely
utóbbinak hernyója és bábja a Lksíhs fuUginosuíi Ltitr. nev han-

gya bolyának pitvarában oly gyakran találtatott, hogy ez a

jelenség alighanem törvényszernek tekintend. Sokkalta nagyobb
a hangyák által látogatott hernyók száma, kikiált Európán kívül, a

hol 20 fajt ismernek, holott Európában csak kettrl bizonyos,

ugyanis két Lycaenáéról, melyek a hangyalátogatáshoz alkal-

mazott szervvel bírnak, t. i. a 11. szelvény háti részén kis nyi-

las, melyen mézféle váladékot bocsátannak ki. Ily szerve van a

Lyciemi hnetica L., Icarus L., argiolus Pali.., aegon L. és Astrarche

Bgstr. hernyóinak is, de ezeket még hangyák társaságában nem
figyelték meg. Ilyent csak kettt ismertek eddig t. i. Lycaena árgus

L., melyet hangyák társaságában, bábját pedig a Lasius niger L.

bolyában találták ; és Lycaena hylas Esp., melyet Anthyllis vulnerarián

csaknem mindig hangyák társaságában észleltek. — Ezekhez csat-

lakozik immár Lycaena ónon Pali., mely egész hazánkban el van
terjedve, és többnyire két ivadékban fordul el ; Budapesten, ápril

hó közepétl június hó közepéig, és július hó közepétl augusztus

hó közepéig. Határozottan kés volt tehát, midn 1896: jun. 28-án
és jul. 5-én hernyóját kerestem. Találtam ugyan még, de már
csak szórványosan. A keresés kissé fárasztó is, a mennyiben a

hernyó a Sedum telephinmnak s állítólag a Sedum albumnak is

csupán csak a vastag levél alsó felén található, a hol a levél

húsos részeivel táplálkozik, anélkül, hogy az a levél fels részén

észrevehet volna ; olykor a növény szárába is bele rágódik. A
félig hervadt leveleket meg kell tehát forgatni, hogy a hernyót
megtalálhassuk. E közben azt tapasztaltam, hogy a mely növényen
hernyó volt, ott bizonyosan néhány hangya is lézengett, a melyek
a hernyót nem bántván, csupán annak váladékát gyjtögették. Ezt

a jelenséget annyira jellemznek találtam, hogy a végin oly növényt,

melynek szárán hangya nem futkosott, meg se néztem ; mert ott

biztosan nem volt hernyó. Az t kedvel hangya nevét fel nem
jegyeztem ; ezt az idén reménylem pótolhatni. Ahafi A. Lajos.

A coíeopteroiogus teendi május hóban. Május hóban meg-
indul az igazi élet

;
gyjthetünk mindenütt, csak gyzzük. Gyjtésre

Rovartani Lapok V. 1898. április 1.
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leginkább figyelemre méltó : Cicindela campestris, Cychms semi-

granosus, balcanicus, attenuatus, Calosoma inquisitor, Procerus gigás,

Procrustes coriceus, Carabus Linnéi, violaceus v. Méhelyi, glabratus,

variolosus, granulatus, cancellatus. Rothi, Leistus piceus, rufomar-

ginatus, Omophron limbata, Tachypus flavipes, Bembidion littorale,

Molops picea, Agabus bipustulatus, Hydrous aterrunus, piceus,

Sphaeridium scarabaeoides, chrythropterus, Xylodrepa 4-punctata,

Necrophorus germanicus, Triplax aenea, Endomychus coccineus,

thoracicLis, Nitidula bipustulata, Ipidia 4 notata, Montandonia la-

tissima, Cistela sericea, Platysoma compressum, Saprinus nitidulus,

Systenocerus caraboides, Copris lunaris, Onthophagus coenobita,

ovalus, Aphodius inquinatus, Geotrupes vernalis. mutator, Trox
sabiilosus, Melolontha vulgáris, hipnocastani, Pentodon idióta, Po-
tosia marmorata, Lethrus cephalotes, Capnodis tenebrionis, Anthaxia

nitidula, Archontas murinus, Ludius signatus, purpureus, Opilo

mollis, Otiorrhynchus bisulcatus, iritans, Jussi, orbicularis, Phyllobius

urticae, Liophloeus Herbsti, Alophus triguttatus, Hipera. oxalidis,

Gleonus sulcirostris, 4-guttatus, Lixus iridis, Balanobius crux, Cionus

scrophulariae, Orchestes populi, Rhinoncus pericarpius, Ceutor-

iliynchus erysimi, elirysanthemi, Baris carbonaría, Attelabus nitens,

Milabris pisorum, Stenocorus sycophanta, mordax, Brachyta clath-

rata, Gaurotes nigricollis, Callidium violaceum, Clythantus varius,

Cerambyx Scoplii, Neodorcadion bilineatum, Morímus funereus,

Lamia textor, Saperda populnea, Grioceris 12-punctata, Grypto-

cephalus biguttatus, Pachybrachis haliciensis, Adoxus obscurus,

PhyLodecta rufipes. Ehmann Ferencz.

Ragadozó hernyók. A hernyók általában megrögzött vege-

táriánusok ; mindazáltal akad köztük elég olyan, a mely, ha szerét

teheti, elnyben részesíti a hústáplálékot, másokat meg csak a

szükség teszi húsevvé, s e tekintetben követik a magasabb rend
állatok példáját. A keleti tenger partvidékein száraz években nem-
csak a disznót, hanem a marhát is halakkal táplálják és tudjuk,

hogy ezt némely partvidéki népek már az ókorban is gyakorolták.

Ennélfogva a Diomedes lovairól szóló mythos, mely szerint azokat

emberhússal kellett táplálni, physiologiai szempontból nem lehetetlen.

Némely száraz év az rlket és madarakat is a hús táplálékra

szorítja. így állítják, hogy az Ausztráliában nagyon elszaporodó

tengeri nyúl aszály idején egymást pusztítja. Ujzeelandi papagájról

mondják, hogy rászokott arra, hogy a juhnyájakat megtámadja s

a védtelenek testébl húsdarabokat tép ki ; rigónkat pedig azzal

gyanúsítják, hogy apróbb madarak fiókáit felemészti. S állítják,

hogy oly állat, mely egyszer húsételre rászokott, ritkán tér vissza

a növény táplálékhoz. Ily átpártolást a hús eledelhez a rovaroknál

is számos esetben figyelték meg, még méheknél is, melyek húsev
növények által szipókáikon megfogott él Plusia-fajta éjjeh pillék

testét marczangolták. Különösen az éjjeli pillék her*nyói tanúsítanak

nagy hajlandóságot arra, hogy keU táplálék hiányában más fajta her-

nyót, st szükség esetén egymást is felfalják. Egy patagoniai utazó írja,

hogy az odavaló hernyók nagy barátai a húsnak, még pedig nem-
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csak az éjjeli pilléké. Fogságban egymást falják s ritkán fogadják

el a tápnövényt. Szövök hernyói, mi hihetetlennek látszik, szöröstöl-

böröstöl felemésztik egyoiást, st az elbábozottak gubóit fel-

szakítva, azokat is megeszik. Az éjjeli pillék hernyói közül a

Heliothis armigeré i-endkívül falánk: 24 óra alatt 6—7 társának

vetett véget. Egyik pillangó (Pyrameis Carye) hernyója is követte

€ példát, de jobban szerette a friss növénytáplálékot. A patagoniai

hernyók e tulajdonsága egyébiránt könnyen magyarázható. Nyáron
ott nagy hség és aszály van és száraz szelek járnak, úgy hogy
az amúgy is szegényes növényzet teljesen elpörzsölödik. Minthogy

a hernyók ilyenkor nem találnak táplálékot, a létért* való küzde-

lemben más élelmet keresnek : egymásnak támadnak. E tulajdon-

ságuk átörökldik s utódaik késbb gyakran akkor is követik, a

midn tápnövényben nincsen hiány.

A Lasiocampa pruni-ból Fiúméban egyik évben három iva-

dékot tenyésztettem, melyek úgy színben és rajzban, mint nagy-

ságban lényegesen ' különböztek. Úgyszintén volt a Di^iocampa.

quercifoíiáhól is három ivadékom. Gyanítom, hogy Fiume gazdag
faunájában a (JlKiraxex J'isius is elfordul, még pedig Buccariban,

a hol juliushó végén kellene utána kutatni. Meiszne/r Károlij.

A hazai Hemipierak fa^.nájáról értekezelt Dr Horváth Géza,
a m. t. akadémia f. é febr. r4-iki ülésében. Eladta, hogy Magyar-
országon összesen 1540 Hemiptera-fajt sikerült biztosan megálla-

pítania. Ezek jegyzéke meg fog jelenni a „Magyar birodalom állat-

világa" czímü nagy munkában, melyet a kir. m. Természettudományi
Társulat kiad, s a melynek eddig körülbelül fele jelent meg,
10,000-nél több állatfajt sorolva fel. Ebbl következtetve, a hazánk
területén él állatok száma mintegy 20,000-re tehet. A Termé-
szettudományi Társulat állattani szakosztályának márcz. o-ki ülésén

pedig „A Hemipterák szerepérl a népnyelvben és szépirodalomban"

értekezett, igen érdekesen és szellemesen fejtegetvén azokat a

nézeteket, melyeket a magyar nép a poloskáról, tetürl s a rokon
„kedves" állatkákról táplál; végül pedig felolvasta Arany Jánosnak

a poloskáról írt remek makaméját. A. L.

Csiki Ern a kir. m. Természettudományi Társulat állattani

szakosztályának márcz. 5-ki" ülésén „uj colcopterákat a magyar
faunából" mutatott be. Az ülés után társas vacsora volt. melynél

Szalay Imre, a nemzeti múzeum igazgatója és mások poharat

emeltek a fiatal tudósra, aki gróf Z i c h y t fogja ázsiai utazásában
kisérni. Miután 11-én az entomolgusok körében is felköszöntötték

volna, másnap ebéd után a gróffal útra kelt. Kettejök tiszteletére

több mágnás és képvisel, valamint a Nemzeti Múzeumnak csaknem
teljes tisztikara, köztük Szalay Imre igazgató és dr. Horváth
Géza, dr. Fejérpataky László, dr. Hampel Józset és dr. Krenner
József igazgató rök, végül Csikinek nehimy barátja, kik mind-
nyájan tle ép oly érzékenyen, mint a nemes gróftól- szívélyesen

búcsúztak, a magyarok istenének áldását kérve ezen, eredményei-

ben remélhetleg sikerdús expeditióra. A. L.
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Biró Lajos újabb küldeményei. Biró Tvajos. Uj Guineában
tartózkodó hazánkfiától az 1897. év folyamán a Nemzeti Múzeum-
hoz összesen 13.599 állat példány érkezett. Ezek közt van 11,726

példány a következ rovarokból : Hymenoptera 780 példánv és

14 fészek, Goleop'era 6006 példány, Lepidoptera 900. Diptera 440,,

Neuroptera 165, Orthoptera 963, Hemiptera 2522, Myriopoda 171

Arachnoidea 1122, Crustacea 71, Mollusca 500, Vermes 8 é^

Echinodermata 1 példány. Állatokon kívül érkezett számos ethno-

graphiai tárgy is, így legújabban (f é január havában) is nagyobb
küldemény; de minden értesítés nélkül. Legújabban azonban érke-

zett tle levél, melyet jan. 30-án írt Kuala Lumpurból, Singapore

közelében, a hol egészségének helyreáhtása végett tartózkodott

es barlang kuttatasokat végzett. Errl Abaíi A. Lajos a k. m.
Természettudományi Társulat állattüni szakosztályának utóbbi ülé-

sében jelentést tett, mely a lapokba is kiszivárgott Ennek folytán

Dr. Fanzler Lajos hajósurvos közölte, hogy 1897. okt. havá-

ban Bírót Singaporeban betegen találta, Jávái ól visszautaztában,

decz. havában már egészséges volt. és tömérdek jegyzetének feldolgo-

zásával foglalkozóit, égve a vágytól, hogy megkedvelt Tamoljai

közé visszamehessen. A. L.

Az Aporia craiaegi hernyója a 80-as evek végén Zilahon és

környékén oly óriási mértékben lépett fel, hogy lekopasztotta a

környék összes kökény-, vadalma és körte bokrait. Ezek eltartot-

ták az utolsó vedlesig, akkor az éhségtl zetve, a fiatal tölgy

bokroknak esett neki s azok levelét is lepusztította. Azon évben,

mint valóságos hóesés tnt fel a rettent sok iepke. A következ
évben alig volt egy is. Tudtommal ez az els eset, hogy az

Aporia crataegi tölgyfa levélre fanyalodott. Z. Aí'sx h'ndrc.

Brotolomia meíicuiosa L. 1896-ban Verbénán találtam Noctua-

hernyót, melyet fel is neveltem: bábjából, nagy csodálkozásomra
B. meticulosa kell ki. Ezen a növénj^en tudtommal még nem ta-

lálták a hernyót. Dr. Ihiudisz Antul,

Saturnia spini hernyóját 1895-ben a Bómai fürdnél Agrimonia
pratensisen találtam, miután a közelben lev Salix caprea bokrot

alaposan lekopasztotta volna. Egyébiránt találtam már Populus
nigrán, Prunus machalepon, Rhamnus catarticán és ülmus eam-
pestriBen is. Egyúttal megemlítem, hogy néhány évvel ezeltt az
Ocnnio. dispar polyhag hernyóját a Dreher-palota udvarán Thuján
is láttam. Dr. Ulmjk Ndmior.

Éjjeli fogásbeii törzsvendégelt. Midn 1897. aug. lO-én
háromheti gyüjtutamról Boszniából visszatértem, igyekeznem kel-

lett, hogy a távollétem alatt elmulasztottakat pótoljam. Nappal
gyjtésem eredményének feldolgozásával s egyéb ügyekkel el-

foglalva levén, újabb gyjtésre fleg az éjre voltam szorítkozva.

így tehát hazatértem napjától, szeptember hó végéig csaknem
minden nap rendeztem éjjeli fogást, még pedig a házamnál lev
kertben. Ennek dísze, különféle virágon és bokron kívül, egy öreg

körtefa. Ezt azonban a csaléteknek rákenésére kevesellem, s ennél-

fogva e czélra a kerítés egyik czövekét is használtam. Alig, hogy
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e két tárgyat, csalétekkel bekentem, s a sötétség beállt, máris két
csinos leveli béka (Rana arborea) belyet foglalt, az egyik a körte-

fán, a másik a czöveken, még pedig zsákmányt váró helyzetben.
Mindig pontosan megjelentek, s ennélfogva bízvást nevezhetem
ket törzsvendégeknek. Éjjeli fogásaim eredménye, ha nem is valami
fényes, de kielégít volt, annál inkább, mivel lakájom mellett nem járt

semmi fárad.sággal. A csalétekre nem csak lepkék, hanem eg\eb
rendbeli rovarok is jöttek A lepkék közül a fszerep a Catocalák-
nak jutott, u. m, elocata és puerpeia nagyszámban, fraxini, sponsa
és electa ritkábban jöttek; azonkívül B receptricula, Agr. janthina,

pronuba, ab. innuba, v. cohaesa, putris, exclaniationi-, segetum,
depuncta, vestigialis, Mam. trifolii. Had. strijíilis. Lene. pallens,

l-album, Car. quadripmictata (kétszer), Th. batit-', Cym. octogesima,
Simpl. rectaliá, Acid. flaccidaria, ornata, Boar, gemmaria, külön-
böz miciolepidoptera, es szöcske, forficula, szúnyof.', hangya, stb.

Törzsvendégeimre visszatérve, be kell vallanom, hogy. soha
sem vettem észre, hogy lepkét, vagy másféle rovart, akár az
odarepülésnél. akár ülve elcsentek volna. St még a Catocalák
felriadásánál, — a melyek közül egy ízben az egy körtefán 48-at
számláltam, s a melyek a lámpás fényétl felriadván, valóságos
rajt képeztek, — még akkor is mozdulatlanul maradtak vendégeim,
de a mellett elfoglalt helyükön mindvégig kitartottak. Végre meg-
gyzdést szerzend a fell, vajon csakugyan nem fognak-e el

lepkéket, s csupa kedvtelé.^böl és tisztán mint jámbor nézk jelen-

nek meg minden este az eladásra, egyik este a i)ékák egyikének
odanyújtottam egy Segetumot, mely szárnyát még mozgatta: a
béka félelem nélkül kivette a kezembl s elnyelte. Megpróbáltam
ezt a mááik békánál is, s ugyanazzal az eredménynyel. S mint-
hogy nekem a dolog tetszett, közönséges noctua pedig nagy szám-
mal volt, többször ismételtem a megvendégelést. Más alkalommal
nagyobb állatokkal tettem kísérletet, s e czélra kopott Catocalát
tartottam élve az egyik béka elé; nagy csodálkozásomra ez után
is kapott; minthogy azonban hozzá képest a zsákmány nagynak
bizonyult, ez a kísérlete nem sikerült, s azóta meg sem próbálta
azt, hogy ily terjedelmes csemege után kapjon. Vajon két
békám azalatt, míg én a fogott állatokat lakásomban feltüzdeltem,

nem tartottak-e a csalétekre jöv rovarokra kis orvvadászatot,
azt meg nem áliapíthattam. De ha az úgy van, a mint fel is

tehet, akkor nem lehetetlen, hogy sok ritka lepke, a helyett,

hogy Gyan-üvegembe potyogott volna, törzsvendegeim tág gyom-
rába került. Cerni Friyi/eK.

Uj hazai állatok. A „Természetrajzi Füzetek" újabb 3 füze-

tében (XX. 4. és XXÍ. 1., 2.) Dr. Horváth Géza 35 új magyar-
országi liomop^erát ír le u. m. : Cixius gramilatiis, C. paUtpes
V. Jumipennis, Kelisia Henschn, li'urysa clypeata, Delphax minus-
cula, IJ. palliceps, I). Mocsáryi, Siiroma montana, Idiocerus hu-
milis, Macropsis scittellaris v. purpurata, Pediopsis v'cina, Aco-
cephalus fxi^cofasciahis v. vicaritts, Paraholocratus arenarius,
Paramesus reticuíatus, Cicadula tetrasticta, Doratura impudica
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Aconiira paJlifrons, A. margaritacea, ThamnoteUix Latiri, Th. pia-

cidus, Deltocephahis Pliragmiiis v. higen'<, D. formosus v. gutti-

collis, D. fugax^ D. pi/gmacus, D ornaticeps, D. Chyzcri, Typhlocyba

Jicaria, Zyginella albifrons, Z. ochroletica, Z. dorsalis, Z. discolor..

Aplialara Kochiac^ Psylla síUuralis, Trieza frandatvix és T.

Greisigeri ; — Mocsáry Sándor 5 új Hywienopterát ír le:

tíckizocera Syrmiensis, Ephialtes longicaiida, Chrysis inillennaris,

Ch Fáveli, és Nomada elegáns ; — T h a 1 h a m m e r János Ela-

chiptera pnbescens új légyfajt ír le ; — Dr. Kertész Kálmán
Asphondylia Rilbsaameni névvel új Gecidomyiát ; — Szépligeti
Gyözö pedig- 7 új Chelonus-ÍSiit u. m. Ch. pulchricornis, a Sesia

stelidiformis bábjából, Cli. sculptiiratus, Ch. síUuratiis, Ch eion-

galus, Ch. Schmiedeknechti, Cl>. inimitus és Ch compressiscapus,

továbbá Cephaloplites Mocsáryi név alatt új genust állít fel és új

speciest ír le. — Ugyanott ismerteti Friese H. a Megachile genus

s az Kulema inéb-genus új fajait; Van der Wulp az Asilis

Herculest; Kertész K. a Diplocentra Amist s a Loxoneura

faciaUs új fajt, a Psilocephala laticovnis leírását pedig helyesbíti;

Schulze A. két új Ceutorrhynchust ; Gestro R. pedig három
új Hispidát ír le; Konow F. W. az Oryssini tribus kritikai fel-

dolgozását adja; Sehmiedeknecht 0. pedig a Hemiteies nem
ismertetését fejezi be.

IxcVélszekréay.

Kelecsényl Károly úrnak. Bunyitay Vincze, kanonok Nagyváradon lakik.

A biológiai csoportokra alkalmas növényeket Cerva Frigyes gyönyören

praeparalja, nemrég a Termt. Társ. állatani szakosztályon be lnek mutatva

s általános tetszésben részesültek. — Dr. Czekelius Dániel úrnak. A Nonagria

nettricd Hb , melyet Ön Nagyszeben környéki-n talált, Anker Lajox jegyzetei

szerint Budapest környékén is elfordul. Szerinte a hernyót j unius hó elején

kell oly nádszálakban keresni, a melyek hegye elszáradt ; az ilyent mélyen
alul kell levágni ; tenyésztése nagyon fáradságos. Levél közelebb megy. —
Bordán István úrnak. Újabb hírt vára várok. A „Lepkészet története

Magyarországon" sajtó alatt van és legnagyobb része már ki is van szedve
;

remélhetleg pár hét múlva meg fog jelenni. — Kaberhauer József úrnak.

A szlivnoi lepke -fauna folytatását kérjük ; elbb a közlést meg nem
kezdhetjük.



„ROVARTANI LAPOr
kszug der Aufsátze disser in ungarischer Spracha erscheinenden antomologischen Monatsschrifí

Unter Mitwirkung- von

Dr. A. Bed 5, Dr. C. C h y z e r, Dr. G. E n t z und Dr. G. Horváth
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Budapest, VIII., Rökk-Gasse 32.

1898. April VII. Bánd Heft 4.

S. 63-66. Kleinere Mittheilungen (aus Heft 3.) A. Gorka:

Die Kalte und das Lehen. Besprechung der Experimente Pictet's

über das Maximum von Kalte, welches die Thiere auszulialten

vermögen. — St. Muhos : Fporfirula als Honigdieh. Verf. bemerkte

in den'' Bienenkörben Forficula und tödtete ai:s jedem Korb im

Verlauf von 200 Tagén táglich 10 Stück derselben, und berechnet

den Schaden, weichen ein Exemplar verursacht, auf 20 kr., alsó

pro Korb bei 10 Exemplaren auf jáhrlich 2 fi. — E. Csih : Jhe

Kcifer FMropoí^'' von Küster und Kratz. Empfehlende Besprechung

dieses trefflichen Werkes. — B. Fater : Eutotnoscoelis adoniUs und

seine Schádlichkeit. — Von „Araneae Hunganae" von K. Chyzer

und L. Kulczynski ist soeben Bánd II. Heft 2. (Schluss) erschie-

nen. — L. Koszt/m: Brephos puella bereits 12. Febr. 1. J. be-

obachtet. — E. C>^iH: Neue Futlerpflanze von Saturnia pyn,

Gingko biloba, aus Japán stammende Taxinea. — K. Merszner:

Versuch, die Raupe von Hypopta caestrum in Sagemehl ver-

schiedener Báume zu züchten, was jedoch misslang; dagegen ge-

diehen dieselben in Weinreben ganz gut. — E. Cstln
:
Agenden

des Goleopterolegen im April.

Heft 4. S. 67. L. Abafi-Aigner: Die ungarische Lepidopteren-

Fauna I. Aufzáhlung der aus üngarn bisher nicht bekannten und

im neuesten Fauna-Katalog nicht verzeichneten Arten und Varielaten,

u. z. Colias híjaU v sarepfensis Stgr. (Rühl 726); C. erate ah.

paliida Stgr. und Nemeophila plantaginis v. floccos^a Graes. (Iris

VIII. 32. 79.); ferner: Papilio podalirius v. undecimlineatus Eim.

;

P Mnciiaon ah. bimaculata Eim. ;
Pierix rapue v. similis Kroul

,

í'." minor Costa, v. leucotera Stef. únd Transilus zu v. orientális

Óbth. ; CoUas Edusa ab. Aiihiüssoni Car ;
Th'^cla rubi ab. imma-

culata Fuchs (trans.) ; Polyommatns Thersamon v. Omphale Klg.

(trans.) : P. DorilU v. orientalü Stgr. ; P. phlams v. caeriileopimctita

Stgr. ; Lycaena Orion v. ornafa Stgr. ; L. Icarus v. Iphis Meig.,

V arcuata Weym., v. perriea Bien. (trans.) und v. tripunctata nov.

var., mit 3 weiss gerandeten schwarzen Wurzelflecken auf der

Unterseite der Oberflügel

S. 70: E. CsikI: Káfer-Missbildungen mit Abbildungen.

S. 72 : A. ViertI : Geometra der Umgebung von Füntkirchen. I.

S 74 :W. Weissmantel: Deilephila livornica Esp., háufiges

Vorkommen der II. Gen in Siebenbürgen im J. 1892.



S 75. V. Szépligeti . Beitráge zur Kenntniss der ungaríschen
Bassoiden. Promt^fhes (ilhipes m. cT. Glanzend. Clypeus ziemlichaus-
gehöhlt, Gesicht gJatt und glanzend, die Mitte etwas erhaben,
Fühier 25 gliedrig, Stirne und Pleuren glatt, glanzend ; Metanotum
rau, gefeldert, Area superomedia viereckig, inferomedia gross, glatt,

glanzend; das ersle Hinterleibsegm bedeutend lánger als breit,

mit fást parallelen Seiten, runzlig, mit ausgehöhlter, nicht gekielter

Basis, Stigma vorstehend ; 2-te Segm. gegen die Basis verschmálert,

lánger hIs breit, nadelrissig, Gastrocoelen ausgebildet; das dritte

ist 4-eckig und wie die iibrigen glatt, glanzend. Nervellus tief

gebrochen. Schwarz ; Gesicht gauz, Schaft untén. Schulterflecke,

Tegula und darunter eine Linie, die hiiiteien Náhte der Thorax-
seiten, die Coxen und Torchanteren, Vorder- und Mittelsclienkel,

an der Basis des 3. Segmentes ein an der Mitte verengtes Bánd,
an der Ba-is des 4. und 5. Segm. je ein schmales Bánd, sind
gelb; die ünterseite der Fühier und die Füsse gelbroth. Lángé
5 mm. Zootropht^íf hizon'inu^ Grav. Var. 1. 9 Schulterflecke sind

nur punktlormig oder fehlen, die innere Seife des Augenrandes
nur mit einen punktförmigen Fleck. — Var 2. 9 =1, der Hinter-

rand des 3, Segm. und die Hititerecken des 4. sind roth. —
Z. compye>im< 9 m Glatt, glanzend ; Gesicht fein punktirt, Stirn

kaum ausgehöhlt, Hinterkopf schwHch gebuchtet. Fühier 27 glied-

rig, Mesonotum glatt, Notauleii fehlen ; Metanotum kaum runzlig,

Area postero-media kiéin, A. supero-media schmal und nur mit
schwachen Leistchen begrenzt. Hinterleib vom Ende des 3 Segm
an compress, glatt, glanzend; 1. Segm. anderthalbrnal lánger, als

seine hintere Breite, an der Basis nur halb so breit, als am Ende,
Kantén schwach und reichen nicht über die Mitte ; 2. und 3. Segm.
sind gleich. nur etwas lánger als breit; Bohrer kurz. Flügel
hyalin, Areola fehlt, Nervellus schief und nicht gebrochen, Nervatur
braun, Stigma schwarz Schwarz; Mund, Schulterflecke, Squamula,
Tegula, Bauch. Spitze der Coxen, Basis der V.- und Mittelschienen
weiss. Füsse roth; Basis der V.- und M,-Coxen, die H.-Coxen
(die Spitze ausgenommen), Hintertrochanteren an der Basis
schwarz. Fühier rothbraun geringelt Lángé 5 mm. Besondere
Merkmale : der stark comprimirte Hinterleib und der glatte, glán-

zende Körper. Wegen dem unvollkomiuen gefelderten Metanotum,
stelle ich die Art zur Gatt. Zootrephes. — Z. fricolor

9 m. Glanzend, punktirt; Kopf so breit, wie der Thorax

;

Clypeus flach; die Mitte am Vorderrand bezahnt. Gesicht flach,

punktirt; Notaulen fehlen; Metanotum verlángert, punktirt-

runzlig, Area supero-media kaum begrenzt, postero-media klein,

halbkreisförtnig. Hinterleib nicht compress : 1. Segm. lánger als

breit, an der Basis etwas schmáler und mit 2 Kantén versében

;

die 2. und 3. querbreit, die 1—3. Segm. sind runzlig punktirt

nur am Hinterrand glatt. Stigma braun, Areola fehlt, Nervellus
unfer der Mitte gebrochen, Bohrer kurz. Schwarz ; Mund, Gesichts-

mitte, iimere Augenránder, am Oberkopf je éin Fleckchen, Bánd
des Prothorax, Squamula und unter demselben eine Linie, Tegula,
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die iiinere Seite der H -Schiene, Bauch, Hinterránder der Segmente
und Ti'ochantereii gelb ; Brust, M- und H.-Thoraxseiten, Metanotum,
Scutellum, Füsse und Fühier roth ; Schaft untén schwarz, mit

je einem ro;hen Fleck ; í^-othorax und hintere Tarsen schwarz;

Basis der H.-schienen s(^hwarzlich, das Ende derselben ausgedehnt

schwarz. Lange 5"5 niiíi. Die Fárbung erinnert an B. pectora-

torius ; das veriangert , gefelderte Metanoium, die kleiiie Area
posteromedia, der rothe Fühier, die bis zur Halfte schwarzen
Schienen und schwarze Tarsen kennzeichnen diese Art. —
Ho'nofropKs s/m/./or Fb. Vur. 2. 6. Die Basis des 3. Segm.
beiderseitig gefleckt, das 4. mit oder ohne Bánd. Diese var. er-

wahnt mit anderen Varianten Gravenhorst (p. 331) Verschieden

von H. dimidiatus, durch die Form des 2. Segm. (querbreit). — Homo-
fropu^ nigrtfdrsns Grav. Var. 1. . Die Náhte der Thoraxseiten gelb.

—

H. (l/finis m. $. Glánzend, punktirt; Glypeus schmal, flach, Gesicht

und Stirne fein, dicht punktirt, Fühier 21-giiederig, Pleuren punktirt,

matt, Metanotum rauh und nichtgefeldert; Hinterleib iánger als Kopf
undThorax, derselbeist beim 3. Segm. am breitesten, an der Spitze

comprimirt ; das erste Segm. ist nur etwas Iánger, als hinten breit, rauh,

Basis ausgehöhlt, Stigma vorstehend ; das 2. querbreit, rauh, an der

Basismitte nadelrissig ; das 3. ganz, das 4. an der Basis nadel-

rissig. Der áussere Abschnitt der Radialader ist gerade, Areola

dreieckig und sitzend, Nervellus tieí gebrochen. Schwarz ; Mund,
Glypeus, ein Fleck in der Gesichtsmitte, vor-und unter der Flügel-

basis je eine Lmie ; Tegula, die hintere Naht der Thoraxseite und
die Spitze des. Schildcheas gelb. Füsse roth ; die Goxen. Trochan-

terea und die hinteren Tarsen schwar-z; das Ende des ersten

Segm., das 2. und 3. ganz, die Basis des 4 roth. 5'5 mm Ver-

schieden von H elegáns Grav., durch den tiefgebrochenen Ner-

vellus und durch die lederartigen Thoraxseiten. — H. iKwinorr-

ho'dil.ix m. cT- Glánzend, punktirt; Glypeus schwach eingedrückt;

Gesicht, Scheitel und Pleuren punktirt; Fühier 22-gliedrig

;

Metanotum runzlig und undeutlich gefeldert, Area supero-

media kaum wahrnehmbar ; Hinterleib beim Ende des 2-ten

Segm am breitesten und solang wie Kopf und Thorax; das

erste Segm. viereckig und rauh, das 2. nur wenig breiter als

láng, an der Basalmitte nadelrissig, das Ende zerstreut punktirt;

die Basis des 3. ist rauh, im Uebrigen wie die folgenden, fein

punktirt, glánzend ; der aussere Abschnitt der Radialader am
Ende leicht

,

gebogen, Areola bildet ein unregelmássiges Dreieck

und ist sehr kurz gestielt, Nervellus tief gebrochen, Stigma hell-

braun. Schwarz; Mund, Glypeus, an der Mitte des Gesichtes ein

lánglicher, oben gegabelter Fleck, Schulterflecken, Flügelbasis und
darunter eine Linie, Tegula, die Spitze und Seiten des Schildchens

Postscutellu-n und die nebenliegenden Náhte, die hinteren Náhte
der Thoraxseiten, die Schienen und Kniee sind weiss ; Pleuren,

Brust, Seiten des Metanotum, Scutellum und Beine roth ; die

Spitzen der hinteren Tarsen und Schienen, die oberen Kantén
sámmtlicher Schienen (mehr oder minder) schwarz. 6 mm.
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S. 79. A. Viert: Zwei Geometra-Raupen (Boarmia Viertlii und
Eupithecia Gueneata) beschrieben.

S. 80. Kleinere Mittheilungen. A. Gorka: Geschmack-s-Organ
der hepidojjferen, über die Studien von W. Nagel. — L. Alxifi-

Aigne.r : .\iyrmekoplnle Raupe von hycaena Orion, tíisher waren blos

L. Árgus L. und L. hyhis Esp. als myrmokophil bekannt, Verf.

beobachtete dies auch von L. Orion., kann aber die Ameisenart nicht

bezeichnen. — F. E/i maiin : Agendendes Coleopterologen im Mai.

—

TJ'ber Mordraupen, t^ egistrirung der Thatsache, dass manche Rau-
pen von Haus aus, viele aber durch die Noth gezwungen,
Fleisch fressen und sich dann auch darán gewöhnen. — K. Meismer :

Lasiócampa pruni und quercifolia hat in Fiume IIL Gen. — Dr. G.
Hormfh hielt einen Vortrag über die Rolle der Hemipteren in der

Volkssprache und Dichtung; ebenso einen Vortrag über die He-
mipteren-Fauna von Ungarn mit 1540 Arten, derén Verzeichniss
in „Fauna regni Hungáriáé" erscheint, wovon bisher die Hálfte

mit ca. 10.000 Arten erschien, so dass die Anzahl der in Ungarn
lebenden Thiere auf 20.000 veranschlagt werden kann. — £!. Csití^s

Vorlesung über neue Coieopteren der ungarischen Fauna. Hierauf
Bankett zu Ehren des jungen Gelehrten, der mit Gráf Zichy eine

Reise durch Asien antritt. — Neuere Sendungen von L Biro in

N. Guinea, im J. 1897. aa das Museum eingelangt : 13.599 Exem-
plare von Thieren, darunter Insecten: 730 Hymenopteren und
14 Nester, 6006 Coieopteren, 900 Lepidopteren, 440 Dipteren,

165 Neuropteren, 963 Orthopteren, 2522 Hemipteren, 171 Myrio-

poden, 1122 Arachnoideen, 71 Crnstaceen, 500 Mollusken, 8 Ver-
mes und 1 Echinodermata ; ausserdem zahlreíche ethnographische
Gegenstánde. — E Kiss : Aporia crataegi Raupe nach Vertilgung

aller Obstbáume an Eichen sich náhrend. — Dr. A. Baudisz

:

Broioiomja meticuiosa Raupe an Verbeuen beobachtet. — Dr. F.

Uhryk : SaturnJa spini Raupe an Agrimonia pratensis, Populus
nigra, Prunus machalep, Rhamuns catartica und ülmus campestris :

die Raupe von Ocneria dixpar aber auch an Thuja. —- F. Cerva:
Stammgaxle beim Nachtfang.^ d. i. 2 Laubfrösche. die sich beim
Ködernstets einfanden, aber anscheinend keine Faltér verschlangen,

als blos die ihnen gereichten. — Neue ungarische Thiere be-

schrieben : Dr. G. Horváth 35 Homopteren ; J. Thalhammer
1 Dipterenart ; Dr. K. Kertész 1 neue Cecidomya ; V. Szépligeti

7 Chelonus-Arten etc.
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\ C. HofFmann'sche Verlagsbuchhandlung (A. BIeiI) Stuttgart. hcj-

3 Prof, E. Hofmann, ^
Die Raupen der Schmetterlinge Europas, g^

derén JíahrungspSlanzen, Puppen und Eier. g^
50 Tafeln in Farbendruck mit übez' 1600 Abbildungen von §©

Raupen und Puppen und 13 Bogén Text. Komplett brosch. 27 H^
Mk., g-eb. 30 Mk. Sj:

Ein wirklicli scliönes, brauchbares Raupenwerk mit farbigen ^^
Abbildungen zu massigem Preise gab es bisher zum Leidwesen ^^
aller Sammler und Xaturfreunde nicht; diesem Mangel ist nun g^
durcli obiges Werk abgeholfeu worden, und zwar in einer technisch Q^
so vollkommeu Ausführung, dass das Werk selbst selír hohen

^j^
Ansprüclien genügen wird. Sj^

Prof. £. Hofmann, g£

j
Die Sch.m.etterlixig;e Zluropas. ^

3 2. Auflage. 71 Taf. in gr. Folioformat mit über 2000 natutj S^
í

getreuen farb. Abbild. und o5 Bogén Text mit 47 Holzscnitten. w«>.

\ Brosch. 25 Mk., elég. geb. 28 Mk. 8e-

1 Die Verlagsliandhmg bietet hier für einen ausserordentlich S^
\ billigen Preis deni tíchmetterlingsfreunde ein Werk, welches in ^^
3 seiuer gediegenen Ausstattung von Iteinem andern entomologi- 8c>-

3 schen AVerk erreicht wird. — Das Bestimmen der Gross-öchmet- sj^
3' teriinge ist für den ^Sammler an der Hand dieser naturgetreueu |>
3 Abbildungen samtlicher europiiischen Arten ausserordentlich er- ^^
3 leichtert. zumal solche Schmetterlinge, bei welchen die beiden S^
\ üeschlechter verschieden, oder m-^o die Unterseite charakteristisch ho-
5 ist, mehi'fach abgebildet sind. — Der Text, welcher alles Wesent- H*»-

3 Jiche für den Sammler enthült, ist genau nach dem ausgezeich- S?[
j neten Kalalog von Dr. O. Staudinger, nach welcliem derzeit die ^o-
\ meisten grösseren Sammlungen geordnet sind, verfasst. g*-



S Szakkiállitá«okon mindenütt az els dij. -A logmagasabb elismeré-

• sek. Miniszteri, szék. tuv. tanácsi- s ógyeb hatósági ajanlatok.

• Iskolai rovar raktár
1 Iskolai- erd. mez- és kertqardaságra kártékony vagy hasznos rova-

• rok rovar-biologiai tárgyak, a Hymenoptcrák, I.epHloptorák, Dipterak,

2 Coleopterák Neuropterák, , seudoneuroptevák, üríliopterák, Dermatop-

f terák és Tliysanurák rendjeibl dús választékban.

• Tankönyv szerint rendezett teljes, mint kivonatos rovar es rovar-

• bioloaiai gyjtemények, nyomatott etiquettákUal díszes kiállításban, s

• minden a rovarok fogásához, kikészítéséhez való eszközök stb.

Iskoiaií s tannioK cju -o ivruvc£....i.../uv. .v.^,.,.... ..

AZ orszáo-ban az e^yediili s legnagyobb szakkereskedés, igy tehát

nemcsak a legkisebb, líanem a legterjedelmesebb gyjtemények szállí-

tását is a legjutányosabban eszközli.

Neuropterr,, Pseudonourtera és ^.rthoptera gyjtkkel csereossze-

f Iskolák s tanulók 50% kedvezményben részesülnek

•
•

• köttetés kerestetik.
, , . . , m •

{
Kivánatra árjegyzékkel ígyen es bérmentve szolgai «

$ Gammel Alajos,
\

i líudapest, IX. Iter. Lrónyai-ti. 18. •

üova^r-Goieoptera-kereskedés.
;

Mint honunkban a legrégibb és legnagyobb rovarkereskedés tulaj-
'

donosa, ajánlom magángj^üjtöknek, iskoláknak, gazdászoknak és érdé-

széknek 8000 hibátlanul meghatározott honi és külföldi fajból álló rovar-
;

készletemet. Honi faunánk közönséges és legriíStábÍJ fajai nagy

számban, továbbá több száz exotikus faj. Iskolák részére gyjteményeket
olcsón állitok össze. Honi gyjtkkel szívesen lépek csereviszonyba.

Megkeresésre nyomtatott árjegyzéket ingyen és bérmentve küldök.

Merki "Hde
( Píésiiet-Ilog'sáasliaM. (Krassó-Szörény megye.)

$ d

í Balkáni lepkékkel és bog'nrakkal
\

I
ju-ányo ' áron.

q

j
jegyzékkel pedig ing ifen szolgál

\

;
Haberhaiier József i

«
*

í Slivno-^ Bulgária. *

.Vörösmarty" nyomdai és iíiadói ré3zvényc;'or3asáe: BudapesT, Jó/sef-körut 14.
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