
104 KÜLÖNFÉLÉK,

Nemzetközi lepkék. Ilyenekül mondhatjuk talán azokat, me-

lyek Európán kívül Észak-Amerikában is eiöt'ordulnak. ilyel pedig

Fernald G. H. az északamerikai Crambidákról írt és gyönyör
színes ábrákkal ellátott jeles monographiájában (Boston, 1896.) a

következ nyolczat sorolja fel, melyek közül a *-gal jelzettek ha-

zánkban is találtattak : Cramhus hamellus Thb. Szibériában is

;

*Cr. pascuellus L. Armeniában s az Amur vidékén is ; *0r. dume-

tellus Hb. ; *Cr. hortuellufi Hb. Armeniában és keleti Szibériában

is ; *Cr. perlellus Se, Bithiniában, Armeniában és Szibériában

is ; *Cr. myellus Hb. Armeniában is ; Cr. luctiferellus v. luctueUns

H. S. ; és Eromenc [Eiichromius) ocelleus Hb., a mely valóságos

kosmopolita, a mennyiben Észak-Amerikán és déli Európán, Madei-

rán és Anglián kívül Palasztínában, Szíriában, Bithiniában, st
Afrikában és Ausztráliában ; de még a Sandvich szigeteken is el-
fordul. Ez a meglep jelenség azok elméletét látszik megersíteni,

akik azt vitatják, hogy a legsibb lepkealakok a Microlepidopterák,

melyek életfeltételeiket hamarább találták meg, szívósabbak is, mint

a Macrolepidopterák, melyek közt aránylag kevés ily nemzetközi

vagy épen kosmopolita faj akad. A.

A coleopteroiogus teendi június havában. Június a Curculioni-

dák, Cerambycidák és Chrysomelidák hava, nem megvetend
számmal gyjthetk azonban a többi család képviseli is. A
merít- és fühálónak, úgy az ernynek bven jut; kövek alatt,

de különösen száraz gaz és szénarendek alatt sokat gyjthetünk.

Nagyobb es után ártereken a vízbl kiálló fszálak b zsákmányt
kínálnak. A nyár beálltával nem vész kárba a fáradság, ha a

nagyobb hegyeket, havasokat is meglátogatjuk, hol a kissé mélyeb-

ben ágyazott köveket is jó felfeszegetni, sok érdekes állat kerül

ott el, így Trechusok stb. Sok egyéb között a következkre
biztosan számíthatunk : Gicindela silvicola, germanica, Calosoma
sycophanta, Carabus planicoUis, intricatus, violaceiis et v. Wolífi.

Broscus cephalotes, euchromus et v. carpathicus, Glivina coliaris,

Abax striola, Rendschmidti, Poecilus lepidus, Demetrias imperi-

alis, Agabus guttatus, Sphaeridium bipustulatum, Emus maxillosus,

Leistostrophus murinus, Gatops fumatus, Thanotophilus thoracica,

rugosus, sinuatus, Necrophorus vespillo, Scaphidium 4-maculatum,

Trixagus fumatus, Seminulus pilula, Hister carbonarius, Dorcus
parallelepipedus, Onthophagus taurus, vacca et v. medius, Apho-
dius fossor, Geotrupes sylvatica, Hoplia graminicola, Anoxia pilosa,

Phyllopertha horticola, Getonia hungarica, Aurigena lugupris,

Gsrysobothris affinis, Agrilus viridis, Athous niger, Ludius pectini-

cornis, Gantharis livida, rustica, Malachius aeneus, Trichodes

apiarius, Blaps similis, Pseudocistela ceramboides. murina, Pyrochroa

pectinicornis, Otiorrhynchus fuscipes, perdix, denigrator, Kollari,

opulentus, populeti, crataegi, ligustici, orbicularis, fuUo, Phyllobius

oblongus, artemisiae, Ghlorophanus viridis, Tanymecus palliatus,

Cleonus punctiventris, Gryptorrhynchus lapathi, Balaninus venosus,

elephas, Geutorrhynchidius pulvinatus, posthumus, Geutorrhynchus

abbreviatulus, geographicus, Schönherri. Baris coerulescens, Rhyn-
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chites betul.ie, puboscens, sericeus, purpureus, auratus, Hachus,

huiigaricus, Rliinoniacor beUilae, populi, Mylabris seminaria,

Toxotus moi'idianus, Acmoops septentiionis, coliaris, Gortodera

humeralis et v. suturalis, holosericea, Frivaldszkyi, Pidonia lurida

et V. Ganglbaueri, Leptura rufipes, sexguttata et v. exclamationis,

variegata, Stenopterus ílavicornis, rufus, Phymatodes Kollari,

testaceus et v. variábilis, v. fennicus, Plagionotus detritus, floralis

et V. basicornis, antilope, Glytanthus speciosus, Purpuricenus

budensis et v. hungaricus, Koehleri, Aromia moschata, Anaglyptus

mysticus et v. hieroglyphicus, Liopus nebulosus, Haplocnemia
curculionides, nebulosa, Agapanthia asphodeli, Saperda scoralis,

punctata. Oberea oculata, Orsodacne cerasi et v. glabrata, v.

cantlinroides, lineola v. nigricollis, Cryptocephalus coryli, Phytodecta

viminalis, paliida. Melasoma 20-punctata, Chalcoides aurata, Lon-
gitarsus holsaticus. Elimann Ferencz.

Ocnogyna parasita Hb. Ezt az érdekes lepkét 1790-ben
H 1 z e r fedezte fel Budán. Elfordul déli Svájczban, Bulgáriában

és Romániában, de tán sehol oly nagy számban, mint Magyaror-
szágon, de csak kevés helyen u. m. Budapesten, Peszéren és Eger-

ben, Pécsett, Tavarnokon és Putnokon, valamint Máramarosmegyében.
Budapesten márcz. 1-töl ápril 25-ig található. Hernyója május
20-tól július 10-ig leginkább Echiumon, de Scabiosán, csalányon

és különféle füveken, st M i 1 1 i é r e szerint Gentiana luteán is

él. A hol elfordul, többnyire nagy számban található, olykor tár-

saságban is. Napközt füvek alatt és bokrokban húzza meg magát,

estefelé azonban felkeresi tápnövényét. Szereti az árnyas helyeket;

így pl. 1889-ben egy nem sr ákáczfa ültetvényben nagy meny-
nyiségben találtam. Gyjtés- és tenyésztéskor nem szabad sokat

együvé tenni, különben tönkre mennek, vagy felfalják egymást.

Föld alatt laza gubóban bábozódik el. A bábot nem kell hábor-

gatni és tavaszkor nem szabad szobában tartani, hanem megned-
vesítve szabadban oly helyre kitenni, ahol a leveg és napsugár
éri Némely bábból a lepke csak másod vagy harmad évre kel ki.

Török- Bálinton egyszer egy hímet találtam ákáczfa tskén fel-

fzve. Nem mondom, hogy öngyilkosságot követett el, a gébics se

tzte oda, mert egészen sértetlen volt ; de rósz röpül lévén,

ahghanem ersebb s^/éi vágta a tüskének. Abafi A. Lajos.

ki újguineai rovarok közül, melyeket Biró Lajos haza-

küldött, a „Természetrajzi Füzetek" XX. kötetének 4. füzetében és

XXI-ik kötetének 1. és 2. füzetében Emery C megkezdi a

FormicUlák (46 új faj) leírását ; köztük Chyzer, Horváth, Szalay,

Mocsáry, Frivaldszky és Bíróról elnevezetteket is; Fleutiaux E.

leírja az Eucnemidákat, 10 fajt, köztük egy új, melyet a felfedez

tiszteletére Microrhagus Birói-nak nevezett el. — Canestrini
G, folytatja az új Acaroideák (10 faj), — Gestro R. pedig a

Hispidák (2 új faj) leírását. — Végül dr. Kertész Kálmán
leírja azt az Asilust (Ommatius minor) és lovasát (új faj : Agromyza
minutissima), melyekrl Biró L. a R. L. 1897. 129. 1. írt. —

Rovartani Lapok V. 1898. május 1.


