
14 Variáló lepkék Eperjes vidékérl.

Alophus Kaufmanni Stierl. Ugyanott a Cserna mentén.
* Mononychus salviae Germ. Cserna völgy.

Rhinoncus scapularis Gyll. Cseng völgy, Román-féle bánya.

Gymnetron v. plagiellum Gyll. Várhegy keleti részén.

Gymnetron antirrhini Gzrm. Ugyanott és Rézbányán.
* Miaras scutellaris Bris. A várhegy déli oldalán.

* Cionus piilverosus Gyll. A sáncz vármenti részén.

Apion snlcifrons Hbst. A Tinyikura erd részben.

Bruchus (L.) tristicula Fahrs. Várhegy és Bezsán erd.
Aegosoma scabricorne Scop. Rézbánya.

Cerambyx miles Bon. Ugyanott.

Cryptocephalus 14- maailalns Schneid v. Pilleri Schrank
Várhegy, Dobay major.

Crypíocephaliis elongatns Germ. Várhegy.

„ jrenatus Laich. v. callifer Suffr. A Kbánya
felé vezet szlkben (Sólyom szl.)

Luperus saxonicus Gwiel. A Cserna patak mentén.

* Adimonia circnmdata Dujt. Várhegy és Kbánya-út mentén.

„ „ „ v. selandica Boh. Ugyanott.

Calcoides Foudr. v. fulchella Stefih. A Várhegy északi

részein.

Cynegetis v. palustris Redt. Sólyom féle major.

Adonia v. ustulata Ws. A Barcsay sziget északi részén.

Halyzia 14-punctata L. Várhegy, Rézbánya.

Variáló lepkék Eperjes vidékérl.

Irta Dahlström Gyula.

I.

Acherontia Atropos L. A burgonya szüretnél némely évben

nagy számban talált bábokból, ha folyton melegen és nedvesen

tartjuk, még október-novemberben kel ki a lepkék két harmada

;

eltérések is, pl. olyan, melynek alsó szárnyán a fekete középsáv

teljesen hiányzik, valamint olyan is, melynél ez a sáv a külsze-

gélyével egybefolyik. A fels szárny szabábyos.

Sphinx pinastri L. Olykor található oly példány, melynél a

fels szárny közepén lev három hosszanti vonal hiányzik.

Deilephila eaphorbiae L. Sötét eltérése, szinte olyan mint a

D. Dahlii H. G., csak hogy ennek tora fehér szrzet által el van

választva, fels szárnyának erei fehéresek és potrohán harmadik

fehér petty is mutatkozik, a mely ez eltérésnél nincsen meg.
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Smerinthus ocellata L. Hogy ennél a fajnál a táplálék a

színre is befolyással van, azt minden tenyészt tapasztalhatta. A

fzfa ersen sötét-barna fels és világosabb rózsa-szín alsó szárnyat

ad, a nyárfa pedig világos-szürkés barna fels szárnyat, melynek

harántsávja nem képez éles szöget, hanem a szárnyat a belszegé-

lyig ketté választja, a szemfolt kékebb, több feketével körülvéve,

a rózsaszín pedig csaknem az egész als j szárnyat foglalja el és

valamivel sötétebb is. A Prunus padus-on táplálkozó hernyó jóval

kisebb lepkét ad, melynek fels szárnya világos-szürke és világos

barna-szín, rajza elmosódott ; alsó szárnya ugyanoly szín, a

rózsaszínnek semmi nyomával szürkés kék szeme szürkés feketé-

vel van bekerítve.

S. populi L. Hermaphrodita : jobb oldalt j, csápja és szárny

szegése hímnem, alapszíne zöldes-szürke ; bal oldalt J, csápja és

szárnya nnem, rózsa szín, világos barna sávokkal. Bábból te-

nyésztve. — A S. populi II. ivadekú lepkéje (auguszt. elején) felé-

vel st két-harmaddal kisebb, színe világosabb s egyúttal elmo-

sódottabb.

Zygaewa achillae var. viciae Hb., valamint var. bellis Hb.

csaknem minden évben fordul el, az utóbbi azonban gyakrabban
;

továbbá oly eltérés, mely ab. coufluehs-nek nevezhet, mivel két

tfoltja a 3. és 4. petytyel egybefolyik és csak az 5. petty szabályos.

Ez az eltérés, melybl csaknem minden évben fogok néhányat,

nagyon hasonlít a Z. pilosellae-re.

Z. meliloti var. Stentzii Frr. nálunk nem ritkaság, valamint

oly példányok sem, melyeknél az 5 petty egybefolyik, és melyek

Z. brizae- vagy Z. trifolii-te hasonlítanak

Z. Ephialtes ab. trigouülae Esp oly eltérése, melynél az

alsó szárnyon egy helyett két fehér petty látható. Továbbá <j?

igen hegyes szárnynyal és igen nagy fehér pettyekkel; a két sár-

gás ttoltból hosszacska fehér vonal indul ki. - - Végül nagy $,

melynek jobb szárnya hegyes, balszárnya pedig hegyesen lekere-

kített; pettyei nagyok és szabálytalanok.

Psyche viadrina Stgr. és var. stettinensis Hering. Néhány

év óta mindig ugyanazon a helyen, egy mezei útnak a párján, a

különféle füveken és kivált kökényen találok oly Psyche- zsákokat,

melyek a viciella-ér\á\ kisebbek, vékonyabbak és hosszabbak.

'Ezeket május végén gyjtöttem és még 8—14 napig kökénynyel

etettem. Csaknem mindegyikébl kikelt a lepke, mely a viciella-

nál egyharmaddal, st felével kisebb. Színe sárgás szürke-fekete,

olykor a t nél fehéres, csápja a viciella-énkl sötétebb, csak teste
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némely példánynak világosabb. Ezeket határozottan var. stettinen-

sis-nek tartom, míg a sötétebb példányok alighanem a viadrina-

hoz tartoznak.

Porthesia similis Fssl. eltérése, melynek fels szárnya a

külszegély felé az erek között feketésen be van hintve, míg fonák

oldala jóformán egészen fekete.

Bombyx catax L. A bábból gyakran kelnek ki hímek, a me-

lyek oly egyszín világossárgák, mint a Crateronyx taraxaci és a

melyeket ennélfogva ab. pallida-nak lehetne elnevezni. — B. rimicola

Hb. Úgy hímje mint nsténye olykor nem barna-vörös, hanem
sárgás-szürke, minél fogva az ilyen szintén ab. pallida-nak volna

elnevezhet.

Notodonta Tritophus F. Van oly £ példányom, melynek fels

szárnya egészen sárgás-fehér, csak a csipkés harántvonalak és a

szegélyvonal barna ; a tsejtben, valamint a csipkés harántvonalak

között és azok eltt a külszegély felé, íehér keret világos-szürke,

hosszúkás pontok állnak. Az alsó szárny tiszta fehér. Tora sárgás

szürke csíkos. Potroha sárgás szürke. Ezt az eltérést ab. alba-nak

lehet nevezni.

Pygaera Timon Hb. kétségen kívül a legritkább lepkék

egyike. A £ verfényes napokon reggel nyár- és topolyfák körül

röpköd, nyilván nstényt keresve, de rendszerint igen kopott.

Tiszta példányokat csakis a nyárfák alatt talált bábokból kapni.

Trachea atriplicis L. Eltérés, melynél a fels szárnyon a

sötét-zöldet fehéres zöld szín helyettesíti, alapszíne pedig sötét-

szürke helyett fekete.

Amphipyra perflua F. Aberratió, melynél a toron kívül a

sávok és harántvonalak is sárgásak.

Orrhodia vaccini L. Eltérések különböz árnyalatú, egyszín

világos sárga fels szárnyakkal, melyeknél a két vesefolt félig vagy

egészen fekete, míg a csipkés fekete harántvonalak és sávok fino-

mak, vagyis keskenyek, nem pedig oly szélesek, mint pl. az ab.

spadicea Hb.-né\. Némely kissé sötétebb példánynál a csipkés

fekete harántvonalakat igen finom, világos sárga vonal kiséri.

Catocala elocata Esp. Eltérés: 1. Szárnya a rendesnél jóval

rövidebb és 3/é-nyire oly széles mint hosszú , egyébként szabályos.

2. Alsó szárnya fölül is, alul is piros helyett sötét sárga. 3. Az
alsó szárny fekete sávjai a piros alapszínnel elvegyülnek. — C. nupta

L. Eltérés 1. Az alsó szárnyon a világos sárga szín a pirosat

annyira elnyomja, hogy az csupán a fekete sáv szélén látható. 2.

Az alsó szárny középsávja alig van jelezve. — C. sponsa L. ab.
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rejecta F., melynek alsó szárnyán a fekete sávok egészen el van-

nak mosódva. — C. promissa Esp. ugyanoly alsó szárnyakkal

mint az elbbi. — C. paranymfha L. Eltérés, melynél a fels szárny

rajza szabálytalan, míg az alsó szárnynak nincsen közép sávja.

Herminia tentacularia L Eltérés 1. Alapszíne sárgás barna,

a két középs harántvonal széles és még sötétebb, a közép-hol-

dacska alig látható. 2. Alapszíne sötét barna, a két középs haránt-

vonal alig vehet észre ; a harmadik szegélybeli vonal világos sárga

s az alsó szárnyon folytatódik.

Különfélék.

Jablonowski József, a Rovartani lapok eddigi társszerkesztje,

hivatalos állásában, mint az Állami Rovartani állomás fnöke, teen-

di mindinkább felszaporodván, kénytelen volt e lapok szerkeszt-

segébl kilépni. Midn eddig való szíves közremködéséért ezen-

nel szinte köszönetet mondanánk neki, reméljük, hogy lapunkat

az idáig követett irányban tovább is fenn fogjuk tarthatni, annál

inkább, mert bírjuk búcsúzó barátunk abbeli szíves Ígéretét, hogy
bennünket magvas közleményeivel ezentúl is támogatni fog.

A. Aigner Lajos. Csiki Ern.

„A Coleopterák tápcsövének morphologiai és physiologiai is-

meretéhez" czím alatt Gorka Sándor a Természettudományi Tár-

sulat állattani szakosztályának 1899. decz. 1-ji ülésében eladást

tartott, a melyben a tápcs vizsgálatának története és a vizsgálati

módszerek közljse után, az irányban az egyet, állattani intézet-

ben végzett búvárlatainak eredményét mutatta be. Ezek szerint

1) Anatómiai tekintetben a bogarak tápcsöve 3, illetve 4 typus

szerint van szerkesztve, ú. m. : a) sarcophag, b) necrophag, c) phy-

tophag és d) coprophag typus szerint. A sarcophagok tápcsövére

jellemz a begy és proventriculus együttes jelenléte és a közép-

bél rövidsége. Á necrophagok bélcsatornájának bélyegei : a proven-

triculus jelenléte, a középbél rövidsége és az utóbél nagy hosszú-

sága. A begy (ingluvies) mindig hiányzik. A phytophagok tápcsö-

vénél a proventriculus soha sincsen kifejldve, a középtápcs

pedig hatalmasan fejlett. Végül a coprophago* emészt szervei a

phytophagok -és necrophagok tápcsövének typusa szerint vannak

alkotva, a szerint, a mint táplálkozás tekintetében az elbbihez,

vagy pedig az utóbbihoz közelednek ; önálló bélyegei tehát

nincsenek. A Malpighi edények egyes benyilásúak és vakon


