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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-
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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.


