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Macrolepidopterák.

II.

Lycaena minima v. Lorquini H. S. A rendesnél kisebb, a 5

sötét ibolyaszín, keskenyebb barnás fekete szegélylyel, a 9 sö-

tétebb, állapja a törzsfajénál világosabb. Ungvári példányom ezzel

a leírással némikép összevág. Egyébként Turkesztánban, Algírban,

Spanyolországban és a Riviérában röpül. — Var, magna Stgr. A
rendes 20—22 mm. széles törzsfajnál jóval nagyobb, sötét barna-

fekete, csaknem fekete, a kék pikkelyezésnek semmi nyomával.

Egyik budapesti példányom teljesen idevág. Szélessége 29 mm.,

de akad nálunk akkora törzsfajbeli példány is. Különben csak

Tibetben röpül.

Vanessa c. album v. Hutchinsonii Robson (= v. lutescens Har-

court), a világos sárgásbarna nyári ivadék, kevésbbé éles szögletü

szárnyakkal. Példányom Eperjesrl való.

Vanessa urticae ab. pygtnaea i. 1. (Rühl 778. 1.) éhínségben

lev hernyókból lett példányok; az én példányom 35 mm. széles.

Melitaea Phoebe v. nana Stgr., a törzsfajtól csakis csekély

nagysága (36—38 mm. széles) által különbözik. Az én budapesti

példányaim csak 30 és 34 mm. szélesek. — Akad átmeneti alak a

V. caucasica Stgr.-hez is, a mely úgy nagysága, mint sötét volta

által tnik ki, kivált a nsténynél. Egyik sztrigyvölgyi példányom

46 mm. széles. Röpülési köre : Kaukázus, Amazia, Görögország

és délnyugati Oroszország. — Úgyszintén van átmeneti alak a

V. occitanica Stgr.-hez, a mely sárga színezés belevegyülése által

tarkább színt nyer, a rendesnél nagyobb is. Az én példányom 41

mm. széles. Röpül : Spanyolországban, Szicziliában és Toskanában.

Melitaea Trivia v. fascelis Esp., mely a rendesnél nagyobb,

sötétebb alapszín, fels szárnya hegyén többnyire két világosabb

foltocskával ; sötét szegélye is rendszerint szélesebb és korom-

fekete ; az alsó szárny állapján a töbeli vörösös sávban sárgás-

fehér foltok állnak. Röpül : Déli Oroszországban, Besszarabiában

és Oláhországban. Az én példányaim P.-Peszérröl valók. — Var.

et ab. nana Stgr., mely a törzsfajnál rendesen kisebb és világosabb.

A törzsfajjal elfordul déli Oroszországban, Bolgárországban és

Bécsnél. P.-Peszérröl származó példányom igen nagy, t. i. 36 mm.

széles.

Melitaea Athalia Rótt. Két faj változatához van átmeneti al-

kalom ú. m. 1.) V. berisalii Rühl-hez, melynél az alsó szárny
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fekete szegélye igen széles, s a törzsfajnál tisztán látható barnás

holdacskákat vagy teljesen elfödve, vagy csekély pontokká zsugo-

rítva; a fels szárny aliapja számos ers fekete folttal van ellátva,

az alsó szárnyé feltnen világos, a küls sáv ersen feketén sze-

gélyezve. Röpül a Svájczban. Ide vágó peszéri példányaim nem
egyeznek tökéletesen. 2.) Ab. tricolor Horm., melynek középs sávja

narancsszín, kifelé irányuló sárga szemcsékkel, a középmezö kül-

szélén s az igen sötét tömezön lev pettyek sötét vöröses-sárgák.

Ezen Ausztriában és Bukovinában röpül eltéréshez az én buda-

pesti példányaim igen hasonlítanak.

Sati/rus Arethiisa v. Boabdü Rbr., melynél a barnás-sárga

sáv igen homályos vagy egészen hiányzik ; aliapja igen élénk

színezet, fehérrel vegyítve és fehér erekkci. Röpül Bilbaoban

Spanyolországban. Mintegy 50 budapesti példányom közt egy tel-

jesen összevágó és két átmeneti példány akadt. — Var. Erythia

Hb., átmenetet képez a v. dentata-hoz
; sávja élénkebb szín,

egyes pettyei némileg kihegyezve ; aliapja szintén élénkebb, fels

szárnyai sötét hullámvonallal a külszegély eltt, alsó szárnyán

fehéres középsáv, ugyanoly erekkel s a külszegély eltt kevéssé

csipkézett feketés vonallal. Röpül : délkeleti Európában és déli

Francziaországban. Három budapesti példányom tökéletesen ide-

vágó. — Ab. peszérensis m. Mindkét nemnek egész felülete és teste

a törzsfaj sötétbarna színe helyett világos sárgásbarna (fakó) ; a

sárga folt-szalag élénk sárga és kivált az alsó szárnyon feltn

;

a fels szárnyon az 5. mezbeli szemfolt vak, s ugyanolyan a 2.

mezbeli kisebb szem, mely olykor hiányzik ; az alsó szárny bei-

szögén lev szem alig, vagy épen nem látható. Egész felülete igen

fényes, s a sárga foltok kivált a napviliiof felé tartva aranyosan

ragyogók. — Állapján a fels szárny okersárgás ; rajza olyan mint

a törzsfajé, csakhogy annak sötét szürkés-barna a színe teljesen

világosbarna ; az alsó szárny szalagjai s erei igen világosak, csak-

nem fehérek. A fels szárnyon az 5, mezbeli szem közepén

fehér pont, a 2. mezöbeh, valamint az alsó szárny belszögének

szemfoltjai azonban nem láthatók. Ez igen szép eltérésbl 1897.

aug. 9. és 20-án P.-Peszéren két nstényt fogtam, s ugyanott s

akkor Rost György úr is egy 5 példányt; a Nemzeti Múzeum-

ban is van egy példány Anker Lajostól, mely alighanem szin-

tén Peszérrl származik. Az állatot a lelhely után véltem elne-

vezendnek.

Satyrus Dryas v. sibirica Stgr., melynek állapja mindkét

nemnél egyszín, a rajznak és sávnak csaknem minden nyoma

Rovartani Lapok V. 1898. május !.
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nélkül. Röpül : Szibériában, Bukovinában és Oláhországban. Az én

példányaim budapestiek, az egyik törpe, 41 mm. széles.

Pararge Megaeni v. Alberti

Alb., mely a törzsfajtól abban

különbözik, hogy a fels szárny

nagy szemfoltja alatt, a 3. mez-
ben is bír fekete ponttal. Legújab-

ban Alberti írta le (Guben.

Ent. Zeit. 1895. 57. 1.) Ulrich
Ede barátom Péczelen fogott egy

példányt, én pedig Budapesten, 1897. okt. 3-án.

Epinephele Janira ah. í^emialba Brd. Ezen név alatt a törzs-

fajnak nem épen nagyon ritkán elforduló minden albinistikus

alakjai foglalhatók össze. Fölötte ritkán egészen fehérek, mert az

elszínezés leginkább többé-kevésbbé szabálytalan világos foltok

alakjában mutatkozik. A legszabályosabb s egyszersmind tudtom-

mal legels magyar (5) példányt Budapesten Anker Lajos
fogta 1882-ben, a mely mind a 4 szárnyán csaknem egyenletes

nagyságú fehéres nagy foltokat mutat. (R. L. L 185. I.). Ehhez

fogható az a $, melyet úgy mint a többi felemhtendöt 1897.

nyarán a kincstári erdnél fogtam ; ennek alsó szárnyain szintoly

nagyságú fehéres foltok jelentkeznek, míg fels szárnyain a rendes

színezés halvány fakóvá lett. Egy másik 9 fels szárnyán (állapján

is) a fehéres-sárga szemudvarok alatt egy-egy szabálytalan fehér

harántsáv mutatkozik, míg alsó szárnyán két-két halvány sárga

hosszúkás folt t felé húzódik. Többi $ példányom mind még
szabálytalanabbul van elszínezve ; az egyiknél a két alsó szárnyon

van egy nagyobb s egy kisebb fehéres folt ; a másik a baloldal

alsó és fels szárnyán visel egy-egy fehéres foltot ; két más pél-

dánynak csaknem egész baloldali fels szárnya szabál^'talanul

fehéres, míg a jobb szárnyon csak az egyik mutat némi fehérséget

;

legellentétesebb az elszínezés egy igen sötét példánynál, melynek

baloldali fels szárnyán a rendes foltszalag fehéres, a szárny

kifelé és lefelé es része pedig szürke. Van még a többi közt

Hunyad megyébl Bordán Istvántól egy o példányom, mely-

nél az alsó szárnyak alsó széle szélesen elfakult, szürkés-barna, s

egy másik, melynek jobb alsó szárnya mutat elszínezést. — A
fenti gyülnév (semialba) alá azonban nem foglalhatom azt a vilá-

gosan színezett alakot, mely legalább Budapesten elég gyakori

jelenség a törzsfaj között és mely okvetlenül helyi eltérésnek

tekintend. Alapszíne a törzsfajénál fakóbb, olykor még az E.
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///tíao«-énál is ; felsö szárnyának eredetileg rozsdaszínü folt-szalagja

sárgás barna, olykor csaknem barnás fehér, az alsóbb foltok né-

melykor a felsbbnél világosabbak ; az alsó szárn3^on a folt-szalag

folytatódik ugyan, de többnyire csak igen honiályosan, — olykor

azonban tisztábban fakó sárgás barnásán. Állapján a felsö szárny

sárgás barna, a szalag helyén fakó sárgás ; alsó szárnya is a törzs-

fajénál jóval világosabb szín. Ennek a szép eltérésnek Dr. Uhryk
Nándor barátom tiszteletére a ';. Uhrijki nevet adom.

Coenonympha Oedipns v. iniris F., nagyobb szemfoltokkal,

kivált a felsö szárny állapján. Mindenütt a törzsfajjal röpül, Buda-

pesten is elég nagy arányban. — Elfordul a v. amiirensis i. 1. is,

a melynek aliapján a fels szárny 2. • és 3. mezöbeli szemfoltja

csak ahg van jelezve, alsó szárnya 5. mezejében pedig a szemfolt

hiányzik s az ezüstös szegélyvonal igen széles. Különben az Amur
vidékén röpül. Aránylag kevés 5 példányom ezzel tökéletesen

összevág, csakhogy az említett ezüstös vonal, a rendesnél nem
szélesebb. — Ezekkel együtt azonban a budai római fürdnél a

törzsfajjal gyakrabban lép fel oly alak, melynek állapján a felsö

szárnyon minden szemfolt hiányzik, s az alsó szárny 5. mezejében

a szemfolt csak igen homályosan vagy épen nem látszik. Ennek

az alaknak a v. hungarica nevet adom.

Coenonympha painphilus v. bipupíllata Cosm., melynek aliapján

a fels szárny hegyén lev szemfolt a rendesnél jóval nagyobb, az

által, hogy alatta, de hozzátapadva még egy fekete petty mutat-

kozik, melyben szintén, de igen aprócska fehér pont áll. A törzs-

faj közt elfordul, de budapesti számos példányom közt nem, csak

azok között, melyeket Hunyadmegyéböl Bordán Istvántól
kaptam.

Orgya ericae Germ. Frivaldszky Imre óta az a hiede-

lem volt elterjedve, hogy ennek csak a v. intermedia nev
fajváltozata található hazánkban, míg 1895-ben tenyésztett lepkék

után Pável Jánossal megállapítottuk a törzsfajnak is el-

fordulását.

Ennyibl áll az, mit hazai lepke-faunánk gyarapításául ez

alkalommal felhozhatok. Ellenben törlend a Fauna-katalogusból

:

Pieris napi v. ftisca, melyet Geyer G. Gy. adata alapján s abban

megbízva felvettünk. Minthogy azonban utólag annak az irodalom-

ban semmi nyomát nem találtuk, kérdést intéztünk Geyer úrhoz,

a ki felvilágosításul megjegyzé, hogy az állatot akkor fogta, mikor

még a V. bryoniaet nem ismerte s egyelre fusca-nak nevezte el,

így került közleményébe is. Az egyúttal beküldött példány nél-

Eovartani Lapok V. 1898. május 1.
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külözi ugyan a hryonlae jellemz sárgás színét s inkább piszkos

fehér, aliapján is csupán az alsó szárny közepén mutatkozik némi
sárgaság, az erek feketés elszínezése felül is alul is halványabb a

rendes hryoniae-néX
; mindazonáltal nem lenne indokolva külön

elnevezése.

Ahaji A. Lajos.

Adatok a magyarorszáöi Pimpla-félék
ismeretéhez.

I.

Subfam. Pimptoinae.

Rhy^m persuasoria L-: Budapest, Újbánya, Luttilla (Vadászffy),

Peér (Kiss).

Thalessa leucographa Grav. : Borosznó, — T.ohliterata GravJ

Bodajk, Pápa (Wachsmann). — T.clavata Fb. : Budapest, Város-

major.

Ephialteíi mesocenfrus Grav.: Budapest, Pilis-Maróth, Szaár,

Pápa (Wachsmann), Borosznó, Újbánya. A Saperda populi által

okozott ágdaganatból is tenyésztettem. — E. tuherculatus Foucr.

:

Tátraháza (Wachsmann); Tomala Nándor úr, a Sciapleron tabani-

formis-ból tenyésztette (Budap. 1896. márcz, 15). — E. carbonarius

Grav.: Újbánya, Pápa (Wachsmann), N.-Szeben (Csiki). — E. extensor

L. : Budapest, Pilis-Maróth, Lutilla (Vadászffy), N.-Szeben és D,-Sz.-

Márton (Csiki) ; Tomala Nándor úr a csertölgy kérgébl tenyésztette,

melyben Sesia asiliformis lárvák tartózkodtak.

Perithous mediator Grav. : Budapest, Pápa (Wachsmann),

Tátrafüred, N.-Szeben (Csiki). — P. varius Grav. : Budapest, Új-

bánya, Pápa és Kup (Wachsmann).

Theronia jlavicans Fb. : Budapest, Pilis-Maróth, Peér (Kiss).

Porthesia chrysorrhoea bábjából A. Aigner Lajos úr tenyésztette.

Lycorina triangulifera Holmgr. var. d. A csáp és az arcz

fekete ; a potroh, ferdén futó árkok által határolt háromszögalakú

térségei sürüen pontozottak.

Teleutaea striata Grav. : Budapest.

Conohlasta nigriventris Thoms. (C. ceratites var. 1. Grav.)

:

Budapest (Hárshegy), Pápa (Wachsmann), Szaár. C. cerufÁten Grav.

:

Budapest, Pápa (Wachsmann), Pilis-Maróth, Siófok, Deliblat

(Kertész). — Var. d. A potroh fekete ; a középs ízek hátsó szélei

igen keskenyen színesek. Nagyon emlékeztet a C ,nigriventris-re,

de hátsó lábszára vörös. Az utótor háta nem tagolt : Borosznó,


