
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*



68 AHAFl A I.AJO.S

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.
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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.


