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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.
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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.


