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hanem az illattal karöltve. Perez megfigyelése (Notes zoologique:

Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux, vol. 97. Sér. 5. t. 7.

1894. p. 250.) szintén e mellett szól. Perez ugyanis azt tapasz-

talta, hogy a Salvia splendens pompás vörös szín virágjait addig,

míg az árnyékban volt, egyetlen egy rovar sem látogatta meg,

midn pedig a napsugarak ráestek, a méhek egész légiója züm-

mögte körül. Ennek oka az, hogy a napsugarak által kölcsönzött

meleg gyorsította és fokozta a nektárium és illatképzdést, mely

azeltt elenyészén csekély volt. Plateau (Buli. Acad. Belg, 3. Ser.

XXX., XXXIÍ. és XXXIII.) egyes egyedül az illatnak tulajdonít

nagy jelentséget és a színpompát hatástalannak mondja, pedig

kísérletei — Beeker szerint — nem annyira ezt, mint inkább a

rovarok bámulatosan fejlett szaglási érzékét bizonyítják. Hogy

pedig a színpompa mennyire nem hatástalan, bizonyítja azon

körülmény, hogy mesterséges és festett virágok szintén magukhoz

csalogatják a rovarokat, mint azt Bedford (The Entomologist 1897.),

Beeker (Der Zoologische Grarten 1898. p. 146.), Langhoffer (Rov.

Lapok V. 103. L), stb. megfigyelései igazolják. Ez pedig Plateau

nézetét nem igen támogatja. Gorka Sándor.

Hunyadmegyet új lepkék.

Valahányszor kedves állatjaim között néhány perczet tölt-

hetek, mindannyiszor eszembe jutnak a — németek. De nem a

rajxrati nagyokat, hanem a német entomologus szaktársakat értem,

kik a „nova speciesek" felfedezésében és sürgs elnevezésében

kevésbbé szrszálhasogatók, mint — mi. Ha valamely állat némi

szín- vagy rajzbeli eltérést mutat, az épen alkalmas arra, hogy

mint új fajváltozatot mutassák be ; keresztapai tisztségre elég

hamar kerül valaki.

Bennünket rendesen a névjegyzéknek, új nevekkel való sza-

porítása riaszt vissza a „keresztel" megtartásától, mert — s ez

mit sem von le ügybuzgalmunkból, st ezt határozottan javunkra

irom, — az üzérkedés szülte reklámhoz keveset értünk. Ebben

felettünk állnak nyugoti szaktársaink.

Anyagi áldozatokat hozunk nemes ügyünkért, de vajmi kevés

anyagi hasznot élvezünk utána.

Épen úgy mint német szaktársaink, mi is észre veszszük az

egyes állatoknak szín- vagy rajzbeh eltéréseit, de ebbeli megfigye-

léseinket legfeljebb szk baráti körünkben említjük meg, hasznot

húzni ebbl eszünkbe sem jut.

Ha kezünkbe veszünk egy német csere-jegyzéket, azt láljuk.
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hogy abban feltnen sok uj variatió szerepel, és ha ügybuzgal-

munk reá vitt, hogy sok jó állatunk, vagy anyagi áldozat árán egy

olyan, legeslegúj abban felfedezett állatot (hogy gyjteményünkben

meglegyen) meghozatunk, látjuk csak, hogy a német sógor becsa-

pott bennünket, mert ezt az állatot régen ismerjük s régen van

már gyjteményünkben — a törzs-faj között.

Hasonlóért sok 2—3, 5—10 és több márkát hegedlt el

szent Dávid, pedig nem is védszentünk.

Én is osztom azon nézetet, hogy a csak egy példányban

meglev állat j névvel ne lattassék el. Azonban, ha a törzs- fajtól

egy és ugyanazon eltéréssel bíró több állatot fogunk, azokat irgal-

matlanul keresztvíz alá kell tartani ; keresztapát mi is találunk,

söt még olyant is, ki az e tisztséggel járó „kötelességeket" is ismeri

!

Ezeket elre bocsájtva, kívánatosnak tartom és kérem, hogy

szaktársaink minél srbben írják le a valóban új fajváltozatokat

a leihely megnevezésével, valamint az egyes példányban fogott

különös eltéréseket is. Továbbá közöljék a már ismert állatoknak

új term helyeit és fogási idejét.

Nem kételkedem, hogy hazai entomologus társaim, hazánk fau-

nájának ilyetén való ismertetéséhez szívesen fognak hozzájárulni.

Kérelmem támogatásával már ez alkalommal is az utóbbi

irányra nézve néhány újabb és régebben ismert állat nevét köz-

löm, a melyek a déli hunyadmegyei Strigy melléken (Pujon)

elfordulnak: Papilio Podalirius ab. Zanclaeus Z. 1897. jul. 15.;

Papilio Machaon ah. aurantiaca Spr. 1896 ; var. bimaculatus Eim.

1897. ápr. 26 ; ah. immaculatus Schlz. 1897. Thais Polyxena v.

Cassandra Mn. 1895. jun. 14; Pieris Ergane H. G. 1897. szept. 24;

Pieris napi v. napaea Esp. 1897. jun. 30 ; v. intermedia Krul. 1897.

jul. 3; Collidice Esp. 1896. maj. 21. és jun. 21; Colias Hyale ah.

flava Húsz. 1897. szept. 29 ; Colias Edusa ah. ^ Auhuissoni Car.

1897. szept. 29 ; Thecla spini ah 5 Lynceus Hh. 1897. jul. 11
;

Thecla rubi v. immaculatus Fuchs. 1897. máj. 6; Polyommatus

plilaeas v. Eleus F. 1897. okt. 10 ; v. caeruleopunctata Stgr. 1897. jul.

2 ; Lycaena Orion ab. nigra Gerh. 1897. jul. 21 ;
Limenitis Camilla

Schiff. Malomviz ; Vanessa polychloros ah. pyromelas Frr. Malom-

viz ; Erehia Goante Esp. Retyezát ; Melitaea Athalia ah. Pyronia

Hb. 1896. aug. 28; Pararge Maera v. Adrasta Hh. 1897. aug. 4;

Pararge Megaera v. Alberti Alb. 1897. jul. 7 ; Epinephele Janira ab.

semialba Brd. 1897. Coenonympha Pumphilus v. Lyllus Esp. 1897.

jul. 1 ; V. eburnea 1897. szept. 9 ;
v. bipupillata Cosm. 1897.

Bordán István.

Eo\ ártani Lat ok VI. 1898. szeptember 1.


