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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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pest. Aporia öíataegi- és Plusia illustris-ból tenyésztve. — Var. 3. v

Schmied. : Budapest, Aporia crataegi-ból. — P. röboraiór Fabr. :

a) a csípk vörösek, a potroh fekete. Aporia. crataegi-bl tenyésztve;

b) a két mells csíp és a potroh fekete : Budapest, Újbánya,

Peér(Kiss); c) a csípk feketék; a cf potroha fekete, a 9-é barna.

Hossza: 6 mm.: Budapest, Pilis-Maróth ; d) 9. A potrohízek oklal-

és hátsó-szélei vörösek: Peér (Kiss). — P. vidua Grav.: Budapest,

Orgya ericae var. intermedia-ból tenyésztve- — P. maculator Fb. :

Budapest, Pápa (Wachsmann), Siófok, (Tortrix pilleriana-ból is

tenyésztve.) — P. aUernans Grav. : Budapest, Pilis-Maróth, Duna-

Pentele, Szeben (Csiki). A többek között két példány nagysága ;

4'5 mm. — P. ovális Thoms. : Budapest. — P, omvora Bohém:
Budapest. — P. angens Grav. : Budapest, Pilis-Maróth, Pápa,

Malaczka. — P. variábilis Holmgr. : Budapest. A 9-nél a csípk

töve vörös, a cf-nél egészen vörös ; a hátsó lábszár csak a végén

fekete. A 9-nél az utótor fels középterecske sima, a cT-nél

érdes. — P. Holmgreni Schmied.: Budapest. — P. Bernuthii

Hartig.: Budapest.

Pimpla falva m. 9. A fej sima, az utótor majdnem sírna,

a finom léczecskék által határolt középterecske egészen - sima,

a szájnyílások kicsinyek és koraiaknak. A hátsó szárnyak nervel-

lusa a közepe alatt törött. A karmok tövei karélyosak. A potroh

elmosódottan pontozott, az ízek hátsó szélei kevéssé elütök és

fényesek: a kidomborodó els íz csak kevéssel hosszabb hátsó

szélességénél, töve irányában elkeskenyedik, hol a mélyen kivágott

rész finoman szegélyezett; a második íz majdnem négyszöglet,

ell keskenyebb. Vörös-sárga; a fej, az eltör, a középtor háta

részben, a szárnyt alatti részek, a csáp els íze és a szárnyjegy.

barnás-feketék; a pikkely sárga. Hossza 8 mm., a tojócs rövidebb

a potroh felénél : Budapest. A P. nigriceps (Taschb.)-tl, kopasz

arcza, sötét-barna szárnyjegye és egyszín lábai által különbözik.

Pimpla pomorum, Ratzb : Budapest, Pilis-Maróth. Aphelonyx

cerricola Gir. gubacsából is kaptam egy példányt; hogy miféle

állat tartózkodhatott benne, nem tudom. — P. brunriea Brischke.

:

Budapest, Pilis-Maróth, Bodajk, szöd (Kertész).

Pimpla lúcens m. ef; Fényes ; az arcz meglehetsen tömötten

szrös, a fej és a tor sima, a középtor barázdái csak elöl fejlet-

tek ; az utótor fényes, szabálytalan és elszórt mélyedések által

gyéren borított, a fels középterecske kissé egyenetlen, bordái

végig jól fejlettek, szájnyílásai kicsinyek és kerekek ;
a hátsó

szárnyak nervellusa közel a középe alatt van megtörve ; a mells
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lábak czombjai szélesen és egyszeren vannak öblözve, a karmok

tövei karélyosak ; a potroh egyszeren és sren pontozott ; az

els íz másfélszer hosszabb a szélességénél, a töve keskeny, a

kivájt része sima, a bordák által határolt közepe kidomhorodó

;

a második íz vége szelesebb és hosszabb, mint hátsó szélessége
;

a harmadik valamivel rövidebb, mint széles ; a harmadik, negye-

dik és ötödik íz gumói gyengék és hátsó szélük sima, ersen

fényl. Fekete ; a tapogatók és a pikkelyek sárgák ; a csápok

alsó oldala — az els íz kivételével — vörös; a szárnyjegy fekete,

töve világos ; a lábak vörösek, a mells csípk feketék, a hátsó

szárak fehérek, tövük alatt egy félgyür és a hegyük szélesen,

úgyszintén a lábízek végei, feketék. Hossza közel 10 mm. : Buda-

pest (Rákos), július hó végén. Az egyszeren öblözött mells

czomb miatt a P. brunnea Brischke köréhez tartozik ; melytl

azonban fekete színe és a potroh alakja által különbözik; ez

ugyanis nem vonalzó-alakú, hanem a közepén határozottan szélesebb.

Pimpla calobata Grav. : Var. (?) Q. A fej és a toroldalak.

símák ; az utótor fényes és elszórtan pontozott, a fényes fels

középterecskét határoló léczecskék igen gyengék és irányukat egy

egy pontozott-ránczos vonal jelöli ; a sötétbarna potrohízek hátsó

széle simák és fénylök. Fekete ; a tapogatók, a csápok els két

íze, a szárnypikkely és eltte egy pont, sárgák ; a csápok alsó

oldala barna és gyrzött ; a szárnyjegy kénsárga és egészen

világos ; a lábak sárgás-vörösek, a mells és középs csípk

feketék, a hátsó szár töve alatti gyr és a hegye, valamint

a tarsusok végei gyengén barnásak. Hossza : 6 mm., a tojócs

4 mm.: Budapest (Gellérthegy), szeptember hó 9-én. — P. glandaria

Costa : Budapest. — Var. Q. Csípi vörösek : Budapest. — P. detrita

Holmgr.: Budapest (Palota), 1896. július 25-én. Az egyik példány

sötétbarna, közel fekete ; a másik barna, az ízek fekete hátsó

szegélylyel. — P. ventricosa Tscheck, : Budapest. — P. pictipes

Grav. : Budapest, Pilis-Maróth, Újbánya, Borosznó, Peér (Kiss)

Pápa, Siófok. — P. vesicaria Ratzb. : Nematus valisnieri gubacsá-

ból tenyésztettem négy hím példányt, melyek azonban meglehet-

sen rósz állapotban vannak. A két mells láb és a hátsó tom-

porok sárgák ; a hátsó lábakon a csípk feketék, a czombok (két

példánynál) vörösek vagy feketék (két példánynál), a szárak tövei

és hegyei, valamint az ízek barnásak. A fej félgömb-alakú, az

1—4. potrohíz ho^zabb, mint széles s csak a hatodik íz haránt-

széles ; tehát inkább Ephialtes, mint Pimpla. — P. inquisitor Scop.

:

Budapest, Pilis-Maróth, Újbánya, Szaár, Siófok, Pápa. — P. viator

RovE'-tani Lapok VI 1898. június 1.



124 KÜLÖNFÉLÉK

Först. : Pilis-Maróth, Siófok. Egy nagyobb alak, mely a P. inquisi"

tor-tói fekete szárnyjegye és egyszín lábszára, a P. brevicornis"

tói hosszú csápjai által különbözik.

Pimpla stenostigma Thoms. : Budapest, cf . Az areola alakja

után azonnal felismerhet. A tapogatók, a rágok, a szájpajzs,

a csáp els két íze, a szarnypikkely és eltte egy pont és a lábak

fehérek; a czombok és a hátsó csípk szalma-sárgák, a hátsó

szár töve alatt lev gyr és a hegye, valamint a hátsó ízek

végei feketések. A csápok és a szárnyjegy sötétebbek a nstény-
nél. — P. niyriscoposa Thoms.: Borosznó.

Pimpla brevicornis Grav. : a) a mells és középs csípk
feketék, a hátsó szárak egészen vörösek : Budapest ; b) valamennyi

csíp vörös, a hátsó szár, mint az a) alaknál : Budapest, Borosznó-

c) valamennyi csíp fekete, a hátsó szárak fehérek, a bels élük

vörös, tövük és hegyük a küls oldalon feketés : Budapest, Visegrád,

Pilis-Maróth. Var. 1. 9 Brischke : Budapest, Pápa, Újbánya,

Borosznó, Ungvár, Dics-Szt-Márton (Gsiki). — Var. 9. A hátsó

szárnyak nervellusa egyenes, nem törött, a lábak színe megegye-

zik a var. 1. alattival: Budapest (Rákos). — P. concolora Ratzb. :

Budapest (Gellérthegy), augusztus 13-án és szeptember 10-én.

Polysphincta Bohemani Holmgr.: Budapest.

Zaglyptus varipes Grav. : Budapest, Pilis-Maróth. Var. 9

.

A potroh fekete : Budapest.

Szépligeti Gyz.

Különfélék.

Gyjtéseim Tiflisz környékén. Szép reményekkel indultam el

Budapestrl, sokat vártam a szép Kaukázustól. E reményeim még
fokozódtak, midn hajónk a Fekete-tenger délkeleti vidékére jutott;

az enyhébb, melegebb éghajlat és a számtalan csoportban észak

felé vonuló különféle madár azt jelentette, hogy itten is beállt

a tavasz. Márczius hó 23-án kötöttünk ki Batumban, föltevésemet

igazolta a flóra ébredése; Magnóliák, Corydalis, Galanthus, Gycla-

men és Viola egymás mellett virított. Daczára ennek a faunát,

csak néhány kisebb Carabida képviselte, melyek De Alfons úrnak
Kobuleti melletti gyönyör parkjából, nagy kövek alul kerültek

ki. Siettünk Tifliszbe, azért e vidéken már nem gyjthettem, pedig

a mennyire a vasúti kocsiból megítélhettem, a Batum és Supsa
közti vidék, vagyis a tengerpart menti erdk, völgyek és mocsarak
kitn és sok zsákmányt szolgáltak volna. Nem egy lepke röpdösött

a zöldül fák közül ; volt köztük Rhodocera rhamni, Vanessa, Pieris

stb.; a vasútmenti mocsarakban is volt már élet, kis teknsbékák
úsztak a vízben, vagy sütkéreztek a parton. A mint a Rión folyó


