
10 í Eltér lepkék.

Ezt az ijedelmet az apró darázs-félék okozzák, melyek petéiket

a hernyókba rakják, mely mtét alatt a hernyó álmából felriad és

fájdalmában hányja veti magát, de alig szunnyadt ismét el, a fák

körül röpköd sok ezer Ichneumonok egyike megint felébreszti.

Bár nagyon sok hernyó és báb pusztul el a madarak és

darazsaktól, mégis marad annyi nstény lepke, hogy a jöv évi

termés veszélyeztetve legyen.

Kevés jóakarattal a gazdák megmenthetnék minden eszten-

dben termésüket, de csak úgy, hogyha nem egy, hanem vala-

mennyien saját érdekükben védekeznének, vagy ha a hatóságok

saját rendeleteiket lelkiismeretesen végrehajtatnák.

Különösen üdvös lenne, ha a marosvölgyi hatóságok Aradtól

feljebb komolyabban lépnének fel, mert ott évrl-évre nagy káro-

kat okoz az A. crataegi.

Eltér lepkék.

Irta : Dahlstrm Gyula.

Gyjteményemnek még némely eltér alakját kívánom ez

alkalommal bemutatni, megjegyezvén, hogy azok mind Eperjes

környékében fordulnak el.

Lycanea Árgus L. J, fels szárnyának fonák oldalán nincsen

szemfolt. ?, barnás fekete alapja számos kék pikkelylyel van

szabálytalanul behintve, de nem annyira, mint a var. argyrognomon.

L. Árgus var. Argulus Meissn. A J felül olyan mint a typikus

Árgus, alul azonban valamivel sötétebb és a mells szegélyen

lev pettyek s az összes szemfoltok kisebbek. A ? felül barnább,

mindkét szárny szélén rozsda szín holdakkal, melyek az alsó

szárnyon kihegyesítve és fekete ponttal kitöltve vannak ; alul

hiányzik a fehér középsáv, szemfoltjai pedig kevésbbé felpillantok.

— L. Icarus Rótt. £, felül nem ibolyásszín, mint a törzsalak,

hanem fényl zöldes kék, mint a L. Meleager £ ; alul a szegélyben

pettyek igen halványak s a fels szárnyon alig kivehetk. Más £

felül igen halvány ibolyás kék ; alul csak imitt-amott észrevehet

szemfoltokkal, míg sárga szegélyfoltjai igen halványak. Más á, felül

fényl sötét ibolyás kékszín ; alsó szárnya jócskán nagy, tisztán

kivehet fekete pontokkal a szegélyen. — L. Meleager Esp. 5,

igen ersen fényl kék szín, fels szárnyán az erek igen kevéssé
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feketék; az alsó szárny tiszta kék, az erek fekete voltának nyoma
sem látszik

;
a mells szegély, fekete alapon, ersen kékes ; mind-

két szárny szélesebb külszegélve koromfekete ; félholdak, kivált az

alsó szárnyon, egyáltalában nem mutatkoznak ; fonák oldala a

rendesnél valamivel barnásabb.

Nemeobius Lucina L. £, mindkét szárnya csaknem oly sötét-

barna, mint különben a ttér szokott lenni, csupán a középsáv

helyén mutatkozik néhány barnás pont ; szélesebb és sötétebb

szegélyében csak apró sárgás pettyek láthatók. Fonák oldalán a

felsr szárny középtere egészen barnásfekete, az alsó szárny bar-

nább, a középsávnak apró kerek fehéres pettyeivel.

Melitaea Athalia Rótt. í, felül, mindkét szárny, de különösen

az alsó szárny sötét alapján a sávok egyes pettyei nem hosszú-

kásán négyszögek, hanem nagyobbára kerekek. ?, középsávja és

szegélybeli pettyei fehéresek.

Argynnis Selene Schiff. 5, a felsszárny felületén a mells

szegélyen, a melyet rendesen 5 fekete petty díszít, csupán t felé

a szárny közepéig két nagyobb hosszúkás petty mutatkozik, más
rajza a szárnynak nincsen , szélesebb fekete külszegélyében egészen

kerek .világos pontok állanak, melyek nincsenek félholdformán

bekerítve, hanem tlük minden sejtben egy-egy hosszúkás fekete

folt fut fölfelé. Alsó szárnyának külszegélve ugyanolyan, de a fél-

holdak bekerítése nélkül ; tle befelé elsötétedett alapon 5 apróbb

fekete pont áll ; innen a tig az egész tér fekete, csupán középen

mutatkozik az alapszín hosszúkás petty alakjában. — A. Dia L.

J,
sárgásbarna alapszínét a megnagyobbodott pettyek és pontok

csaknem teljesen elfödik, úgy hogy egész felülete kormosnak mu-
tatkozik. Más ó az elbbinek ellentéte : alapja igen világos szín,

a t felé es pettyek szabályosak, a félholdak s az eltte lev

pontok sora azonban a rendesnél jóval kisebb.

Aglia tan L. J, a rendesnél jóval sötétebb sárga, mindkét

szárnyának mells szegélye sárgás rózsaszín.

Cabera pusaria L. A külszegélve eltt lev barna harántsáv

igen homályos, vagy teljesen hiányzó, az elhintett szürke pikkely-

zés is igen gyér, úgy, hogy az állat csaknem teljesen fehér szín.


