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Chrysomela L. <itt'<t H.-Sch. VIII. Tengerpart. C. orlchalcút

Miill. v. Dieneri M>rhl. I. Újlak. C. americána L. v. lesinaé Wse.

VIII Tengerpart.

Phytodecta Kirby. oiminalis L. r. bicolor Kr. Vili. Tenger-

part, Fit. flavicomis Sirffir. o. Kaufmanni MM. VIII. Tengerpart.

Plt. Linnueitmi Schrnlc. v. nigricoUis Wsth. IV. Máraraaros.

Luperus nigripes Kiews. V. Erdély. (Méhely, 245.) L. wger

Goeze, W*e, V. Vöröstorony (Ormay, 264 p. 49.) L. curniolicus

Kiesw. VIII. Tengerpart.

Euluperus ct/uneus Jocn. v. major Wse. V. Rozsnyói hegyek.

Crepidodera norica Wse. VIII. Tengerpart.

Coccinella hieröglyphica L. v. areáta Pz. VI. Bánság.

C. comjlobatu L. v. rósea Deg. VIII. Tengerpart.

Csíki Ern.

Magyarországi új gubacslégyrl.
(Kérés a „Rovartani Lapok" olvasóihoz.)

A „Természetrajzi Füzetek" ez idei els füzetében egy új,

az Ásp)iondylia nembe tartozó gubacslegyet írtam le, mely a Peruit

Heuffelii Ovis. nev ernys virágon okoz termésgubacsokat. A guba-

csok, melyekbl Dr. Dégen Árpád úr, a magvizsgáló állomás fnöke

küldött volt fel tavaly Dr. Horváth Géza állattári igazgató-r úr-

nak néhány példányt, a rendes terméstl igen elütnek. A rendes

termés hossza körülbelül 10 mm. szokott lenni; a megtámadott

termések átlag 5 s kivételesen 7 mm. hosszúak ; az elbbinek

átmérje 4—5 mm., az utóbbiaké alul 3—4, felül 1— 3 mm.
A vaczak-korong vagy ép maradt, vagy pedig féloldalúvá lett.

Az ikerszemen a bordák és barázdák nem vehetk ki, legfeljebb

egyesek alsó felében láthatók az erek. Leg-

nagyobb mérték azonban az elváltozás az

ikerszemek alakjában. Tudvalevleg az iker-

szem részei pontosan egyenletesen fejlöd-

nek ki, s a kettnek alakja a Ferula

Heulfelii-n többé-kevésbbé hengeresen lapult.

A megtámadott ikerszemek — 1. az ábrát —
inkább gömbösen kúp- vagy körte-alakúak

:

többnyire csak az egyik ikerszem fejldik ki

s ekkor a termés görbült, a terméstartötól

elfordult oldala ersen domborodott s ráborul a ki nem fejldött

ikerszemre, ilynem torzulásod igen különbözk lehetned. Sokszor
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mind a két ikerszem tncg van Lámadva s ekkor szabályos kúpos

alakká nö.

A légy teljes átalakulása a gubacsbán megy végbe, s igy

nevelése semmiféle különös nehézséggel nem jár. Ha a növényt

akkor yiszszük haza, mikor az álcza már bebábozódott, néhány

nap múlva kibújnak a 3—5 mm. nagyságú gubacsiegyek. Ily

állapotban kaptuk meg tavaly is Dr. Dégen Árpád úr küldeményét.

A legyek kikelése alkalmával természetesen néhány babot

is eltettünk a vizsgálat czéljaira.

A leírás azonban nem teljes, mert hiányzik még az álcza

s a nstény leírása. Csodálatos véletlen, hogy a kikelt körülbelül

30 példány között, egyetlen egy nstény sem volt. Épen ezért

fordulok e lapok t. olvasóihoz, kik oly vidéken laknak, a hol a

Ferula Heuffelii Gris. terem, hogy az állat biológiájának teljes

ismeretéhez segédkezet nyújtsanak.

E czélból szükséges volna,' a Ferula Heuffelü-n képzdött

gubacsokból június elejétl fogva 3—4 naponkint néhányat le-

szedni, s azokat mint értéknélküli árumintát egy kis dobozban

a nemzeti múzeum álattárának beküldeni.

Nem kétlem, hogy az érdekldök támogatásával, a gubacs-

légy biológiája a legrövidebb id alatt teljesen ismeretes lesz.

J)r. Kertéxz Kálimhi.

Adalék a magyar lepke-fauiiahoz.

Minden magyarországi lepidopterologus nagy érdekkel és

hálás elismeréssel vette a k. m. Term. Tud. Társulat által, Magyar-

ország ezeréves fennállásának emlékére kiadott „A magyar biro.

dalom állatvilága" czímü nagy mnek, a magyarországi lepkékre

vonatkozó részének megjelenését, ez által könnyen áttekinthet és

megközelítleg teljes képet nyervén hazánk lepke-faunájának való- '

ban ritka gazdagságáról. A magyar lepidopteroiogusok feladatát

képezencli most ezen megteremtett alapon haladva, a megkezdett

mvet tovább fejleszteni és tökéletesbíteni, hogy az ezen katalógus-

ban esetleg még fenforgó hézagok és hiányok mind teljesen a

lehet tökéletességig pótoltassanak. Mert bármennyire igyekeztek

is a lajstrom szerkesztésével megbízott szakférfiak feladatukat meg-

oldani, munkájuk mégis csak legfeljebb a m megjelenéséig, nálunk

felfedezett és észlelt fajok jegyzékét nyújthatta; hogy pedig az

ott élosoroltakon kívül még sok más lepidoptéra is elfordul

hazánk szép hátárában, eléggé igazolva van azon tény által,

Rovartani Lanojs VI. 1898. június l.


