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csak a következ év június havában búvik ki a lepke
;

l

) Godart
pedig, hogy a hernyó július végén vagy augusztus elején elbá-

bozván, a lepke vagy szeptember végén s októberben, vagy a

következ május havában jön el gubjábl. 2
) Ugyanazt mondja

többi közt W i 1 d e is.
3
)

Mindezen tapasztalaton alapuló, határozott tényékként oda-

állított adatokat mibe sem véve, akadt más lepidopterologiai tekin-

tély, Boisdu val, aki még 1874-ben is azt állította, hogy az

Atropos Európában nem honos, és hogy csupán forróbb evekben

a déli és délnyugati szelek hozzák át vidékeinkre, a hol aztán

párosodik és szre egy ivadéknak ad életet ; mert a bábok nálunk

elszáradnak és soha sem adnak lepkét. 4)

Vele szemben Keferstein, abból az elvbl indulván ki,

hogy honosnak oly lepke tekintend, a mely nálunk pete, hernyó,

báb vagy lepke alakjában kitelel s a nemet fentartva, szaporít, —
a fenti s egyéb adatokra támaszkodva, kimutatta, hogy az Atro-

pos-tó\ a honpolgári jog el nem vitatható. 5
)

A havasi czinczérrl.

Irta Csiki Ern.

A havasi czinczért (Rosalia alpina Linn.) újabban Mauri c e

Pic c
) ésReitter Ödön 7

) tették tanulmányuk tárgyává és

dolgozataikban néhány új változatot is írtak le, melyek egynéme-

lyike hazánkból származott. így felköltötték bennem is a figyelmet,

úgy hogy összes hazai anyagunkat átvizsgáltam, úgyszintén

Maliász József barátomét is.

Vizsgálataim szerint hazánkban a törzsfajon kívül 9 változata

fordul el, melyek között néhány új is van. Alábbiakban adom

azok leírását a termhelyek felsorolásával együtt.

i) Die Schmett. v. Európa. 10. ktzt, 1807—35. II. 231. 1.

2) Hist. nat. des Lépid. de Paris 1820. 21. 1. és Hist. riat. des Lépid.

de Fraunée III. 1823. 14. 1.

3
)
Pflanzen u. Raupen 1861. 86. 1

4
)
Species général des Lépid. I. 1874. 6. 1.

5) Stett. Ent. Zeit. 1876. 236. 1.

6
)
Ueber Rosalia alpina L. und derén Verietáten : Entomologische

Nachrichten. XXVI. 1900. p. 11—12.
7
)
Coleopterologische Notizen. LXIX. 571.: Wiener Entom. Zeitung.

XIX. 1900. 130—132.
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Rosalia álpina Linn. A törzsfaj szürke vagy kékes-szürke

szárnyfedinek bársonyfekete mustrázata áll egy középs széles

harántsávból, egy változó alakú foltból közel az oldalszélhez és

közelebb a vállhoz mint a középs harántsávhoz, és egy szintén

igen változó alakú foltból a szárnyfedk csúcsa eltt (lásd az

1, ábrát.) — Termhelyei : Budapest, Koritnyicza (Mocsáry),

Bártfa (Mihalovics), Borszék (Ormay), Kerczesora (Fus^;), Vö-

röstoronyi szoros (Csiki, Maliász), Lotriora völgye (Csiki), Riusza-

dului (Fuss), Szurduki szoros és Ruda : Maliász), Mehádia és

Szászka (Pável).

10

Rosalia alpina Linn.

ab. prolongata Reüt. Olyan mint a törzsfaj, de a középs
harántsáv a varrat mellett egy négyszög nyúlványt bocsát hátra-

felé (2. ábra). — Reitter Erdélybl és Bukovinából írta le, magam
a következ helyekrl ismerem: Vöröstoronyi szoros (Csiki), Zilah

(Biró), Mehádia (Pável), Ferenczfalva (Frivaldszky) és Fiume (Pável).

ab. Pici m. A törzsfajtól abban különbözik, hogy a középs
harántsáv a szárnyfedk közepén bocsát hátrafelé egy keskeny

nyúlványt (3. ábra). Pic úr tiszteletére elnevezve és leírva egy

magyarországi példány alapján közelebbi termhely nélkül.

ab. Reitteri m. Ennél a középs harántsáv egy szélesebb

nyúlványt bocsát, mely a hátulsó folttal olvad össze (4. ábra).

Termhelye a Velebit. Reitter Ödön, császári tanácsos és hír-

neves coleopterologusnak tiszteletére elnevezve.

ab. multimaculata Pic. Ezen változatnál a középs harántsáv

és a hátulsó folt között még egy folt van (5. ábra). Hazánkból
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két példányt ismerek, az egyiket közelebbi termhely nélkül, a

másikat Maliász József gyjtötte a Mátrában.

ah. cönfiuens m. A középs ha rántsáv a varrat mellett bocsát

hátra egy igen széles sávot, mely a hátulsó folttal is össze olvad.

(6. ábra). Magyarország (Frivaldszky Imre).

ab. parvouotata Reitt.-ná\ a hátulsó folt egészen apró, pont-

szer (7 ábra). Elfordul Nyitra vármegyében (Reitter) és Koritnyi-

czán (Mocsáry)

ab. obliterata P/c-nél a hátulsó folt teljesen hiányzik (8. ábra).

Magyarország (Frivaldszky, Reitter).

ab. geminata Reitt. Ennél a torpaizs (scutellum) alatt a varrat

mellett is van egy kis folt (9. ábra). Termhelyei: Szinyák (Bereg

vm., Ormay) es Nyitra vm. (Reitter).

ab. transsylvanica m. Ezen érdekes változatnál a nagy elüls

folt és a széles középs harántsáv olvadnak össze, a hátulsó folt

teljesen hiányzik (10. ábra). Elfordul a Kerczihegységben, hol

r m a y Sándor gyjtötte.

Végül meg kell említenem, hogy léteznek majdnem teljesen

fekete szárnyfeddj példányok is, melyek ab. Croissandeani Pic

(1900.) névvel jelöltetnek, ezen név helyett azonban a valamivel

régibb ab. Katüzi Ganglb. (1899. Annál. Mus. Wien. Bb. XIV. p.

62. fig.) használandó. Ez utóbbi valamint az ab. bífasciata Reitt.,

ab. interrupta Reitt. és ab. connexa Reitt. hazánkban még nem
találtatott.

Az Aporia crataegi mint gyümölcsfarontó.

Irta Bordán István.

Az erdélyrészi kártékony rovarok között az Aporia crataegi

L. foglalja el az els helyet.

Hernyójának roppant nagy számban való megjelenése a gyü-

mölcsös kerteket s különösen a szilvafákat veszélyezteti. Hiába

adnak ki a hatóságok rendeleteket, mert ez csak írott malaszt.

Évrl-évre pusztítják - - nem a szilvás gazdák a hernyó fészkeket,

hanem a hernyók a szilvásokat és így megtakarítják a gazdának

a gyümölcsszedéssel járó költséget és fáradtságot, meg az adófi-

zetést. Minden évben április és május hónapokban olyanok a fák,

mint deczember végével.


