
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.


