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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,
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hogy a katalógus megjelenése óta is sok eddig nem észlelt új

lepkefaj, illetve fajváltozat és eltérés vált Magyarországból isme-

retessé. Kétségtelen tehát, hogy minden új észlelet becses anya-

got fog szolgáltatni, ezen valóban érdemes m kibvítése és töké-

letesbítésére.

Kivánatos volna e végbl, hogy minden hazai lepidopterolo-

gus idevágó saját észleleteit e lapok hasábjain nyilvánosságra

hozza és megismertesse. Kötelességet vélek ennélfogva én is

teljesíteni, midn következ észleleteimet e helyütt közlöm.

1. 1897. évi június végén fogtam a magyar tengermelléken

néhány Melitaea didymá-t, mely úgy nagysága, mint különö-

sen színezésének élénksége által, a közönséges didíjma-iol szem-

látomást eltért. Rühl leírása szerint ez a var. occidentalis Stdgr.,

mely körülmény az általam idközben külföldrl hozatott ilyen

példányok által, kétségtelenné vált. Ezen fajváltozat eddig ismert

hazája: Florenz, Spalato és Armenia.

2. Egy másik ily fajváltozat, mely Magyarországban eddigelé

szintén nem észleltetett, illetve a melynek megfigyelésérl adat

eddig nem közöltetett: a Stttyrm Sernek var. Ariétaem Bom., mely

fajváltozat Rühl szerint az eredeti fajnál nagyobb, sávjai élénk

sárga színek, a felsszárnyak alsó része vöröses-sárga, az alsó

szárnyak alsó részén pedig a rajz határozottabb. Ismeretes eddig

Messina, Sicilia, Sardinia és Corsicából ; meleg esztendkben azon-

ban elfordul Wiesbaden környékén is. Én ugyancsak a magyar

tengermelléken fogtam belle egy 9 példányt, valamint néhány

átmenetet a törzsfajhoz.

3. Ugyanott fogtam a Pararge megaera v. Alberti Rdl. nev
faj változatot is, mely egyébiránt Budapest környékén is, st a le-

író szerint valószínleg mindenütt elfordul, a hol az eredeti faj

röpül. A leíró ezen következtetése igen valószín, mert a Homicskó

Athanáz barátom által nekem 1895. év tavaszán Görögországból

s 1896-ban Fels-Olaszországból hozott Magaera-példányok között

egy-egy ilyen ab. Alberti-t is találtam. Ezen aberratiót jellemzi

a felsszárny 3 és 4. bordája között elforduló kifejezett harmadik

szemecske, az 5. és l6. borda közötti „nagy" s a 6. és 7. borda

közötti „kis" szemecskén kívül. Ezen jellegzetes 3-ik szemecske

azonban gyakran egy kis pontocskává korcsosul.

4. Ugyancsak a magyar tengerparton fogtam még a Pararge

Megaera var. TigeUux Bom. nevezet faj változatot is, mely a törzs-

fajnál valamivel kisebb, a fels szárnyakon elforduló sötét-barna

rajzok — különösen a 9-nél — sokkal finomabbak, végre a fels-
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szárnyszegletben elforduló szemecske rendesen valamivel nagyobb,

a 6-ik mezben elforduló mellékszemecske pedig tisztább, mint

a törzsfajnál. Eddig Gorsicából és Sardiniából ismeretes.

5. A magyar tengerparton repül továbbá még a Pararge

Áegeria forma intermedia (vulgáris) is, még pedig a var. Ege rid es-

sél együtt. Ezen fajváltozat eddig Nápoly környékérl és Oláh-

országból volt ismeretes, átmenetek azonban meleg esztendkben

Németországban is találtattak.

(). Megemlítem e helyütt még az 1895-ben általam Iglón,

a Szepes-Sümeg felé elterül Hernád-völgyben, a törzsfaj között

meglehets nagy számban talált Epinephele Janira ab, semialba

nev válfajt is, mely egyébként Budapest környékén is elfordul,

habár ritkábban.

Ulhrwh Ede.

Adatok a magyarországi Pimpla-félck
ismeretéhez.

II.

Subfam. Pimp ioinae.

PimpJa imtigator Fabr. : Budapest, Pilis-Maróth, Borosznó,

Pápa, Újbánya; Porthesia chrysorrhoea- és Zygaena punctum-ból

is tenyésztve*. — P. intermedia Holmgr. (?) Q. A csápok és a hátsó

szárak vörösek, az utóbbiak alig észrevehet fehéres gyrvel

;

hátsó lábízek feketék, fehéren gyrzve. Psyche-bábból tenyésztve:

Budapest, 1898. aug. 3. — P. hcebrator Rossi. Var. 1. cf A hátsó

lábszárak egészen feketék: Budapest (Budafok). — Var. 2. cf.

A hátsó lábszárak csak a hegyükön feketék : Budapest. —
P. examinator Fabr.: Budapest, Pilis-Maróth, Szaár, Duna-Pentele,

Pápa (Wachsmann), Peszér, Siófok, Deliblat, Borosznó. Lutilla

(Vadászffy), Ungvár, Peér (Kiss). A peéri példány tojócs nélkül

14 mm. — P. turionellae L. : Budapest, Pilis-Maróth, Bodajk,

Iváncsa, Pápa (Wachsmann), Peér (Kiss), Borosznó, Újbánya. —
Var. 9 . A potrohízek hátsó szélei színesek, a csápok alul vörösek

:

Budapest. — Var. Q Az area posteromedia tökéletesen határolt

:

Budapest és Deliblat (Kertész). — P. spuria Grav. : Budapest,

Pilis-Maróth. — P. rufata Gmel. : Budapest, Szaár. — P. brassi-

carvie Poda : Budapest, Pilis-Maróth, Makó. Aporia crataegi- és

Leucoma salicis-ból is tenyésztve. — Var. 1. d*. Schmied.: Buda-
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