
Adatok a magyar lepke-faunához.

Irta Dahlström Gyula.

Sok évi gyjtesem alatt számos oly fajt és faj változatot sike-

rült kézrekerítenem, a melyeket elttem Sáros megyében, st leg-

nagyobb részt Magyarországon még senki sem figyelt meg, illetve

azok elfordulása névszerint eddig még nem volt megállapítva.

Ezek az új alakok a következk :

Erebia Medusa var. subaifiina Gpbg. Fels szárnya feketén

pontozott rozsdaszín pettyekkel ; alul olyan mint a törzsalak.

Satyrus hyperanthus ab. caeca Fuchs. Fonák oldalán a fels

szárnyon szemek nélkül, vagy azoknak csak nyomával ; az alsó

szárnyon a szemek alig észrevehet fehér pontokká zsugorodtak.

Sesia culiciformis ab. thynniformis Z. Torán világos-sárga

pettyekkel, negyedik szelvénye is ugyanoly szín.

Zygaena pilosellae ab. Diaphana Stgr. A var. nubigena-hoz ha-

sonló, de mindkét szárnya szélesebb, áttetszbb, alsó szárnyán

szélesebb a fekete szegély. A Branyiszkó hegységben. — Z. fili-

fendulae ab. Mannii H.-S. A törzsfajtól csak abban különbözik,

hogy gyérebb a pikkelyzete Havasi réteken.

Sarrothripa undulana var. russiana Dup. Zöldes vagy fekete

középs pettyel.

Setina irrorella ab. signata Bkh. Világos sárga, fels szár-

nyának közepén a pettyek egybefolynak.

Fumea nudella var. suriens Mill. A törzsfajtól sötétebb szürke

színe és csápjának hosszabb féss fogai által különbözik.

Dasychira padibmida ab. coucolor Stgr. Egészen sötét-szürke,

minden rajz nélkül.

Acronycta anricoma ab. Pepii Hb. A törzsalaknál sokkal

sötétebb és egyszínbb. — A. rumicis ab. obscura m. A bels sze-

gélyen lev fehér pettyet kivéve csaknem egészen fekete.

Bryophila raptriciUa ab. carbonis Frr. A bels szegélyen

álló félholdalakú fehér sávok kivételével sötétebb és egyszínbb. —
/>r. algae ab. mendacula Hb. A törzsalaknál világosabb, szürke. —

-

Bv. algae ab. calligrapka Bkh. A rendesnél jóval sötétebb, fels-

szárnyán sötétsárga pettyekkel.

Agnotis hyperborea Zett. Fels szálba ibolyásszürke, sötét
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fogazatú világosabb harántsávokkal, a középsejt a két macula körül

sötétbarna, a körfolt részben, a vesefolt teljesen rozsdaszín ékalakú

pettyekkel. Alsószárnya szürke. — A. transylvanica H.-S. Rajzban

az obelisca-hoz áll legközelebb : sárgás egérszürke, a két macula

világosabb, de sötét kitöltéssel ; közöttük és alattuk a belsszegély

fele sötétbarna, hullámvonala igen homályos, feltnbb csipkézet

nélkül, szegélyén befelé nyúló hosszúkás sötét foltokkal. A £ alsó

szárnya fehér, a szegélyen sárgás. — A. tritici var. transiens Stgr. A
törzsalaknál valamivel világosabb szín, a mells szegély, a macu-

lák s a harántvonalak kissé világos szürkék. A. distinguendára ha-

sonlít. — A. segetum var. paliida Stgr. Világos sárgás szürke, vagy

fehéres sárga. — A. vestigialis ab. albidior Stgr. A maculákon, a

tbeli sugáron, a nyílalakú és szegélybeli pettyeken kívül az összes

erek is, fehéres alapon élénken fehérek.

Chareas graminis ab. tricuspis Esp. Fels szárnya egyszín

vörösesebb, a rendes hároniél fehér pettyel.

Mamestra serena var. obscura Stgr. A törzsalaknál sötétebb

szürke.

Dvyobota monochroma var. suberis B. Felsszárnya egészen

fehéres szürke, a szegély felé széles fehér szalaggal. Ez az alak

Budapestrl származik.

Luferina Zollikoferi Frr. Mindkét szárnya télül is, alul is

selymes fény, alul egészen fehér mint az alsószárny. Fels szárnya

sárgás porszürke, a vesefolt csak jelezve van : a 3. sejtben minden

éren 2—2 fekete pont, a hullámvonal egyaránt csipkés, tfelé éle-

sebben határolt. Oly nagyságú, mint a L. immimda ; csalétken

fogtam.

Hadena adusta var. pavida B. A törzsalaknál sötétebb,

csaknem egyszín. — H. monoglypha var. obscura Sgr. Sötét barna,

csaknem egyszín.

Nonagria geminipnucta ab. guttaus Hb. Ketts fehér pettyel,

mely csöpphez hasonlít.

Taeniocampa stabilis var. grisea Stgr. A törzsalaknak sárgás

színárnyalata helyett szürkés, sötétebb haránt és hullámos vonallal. —
T. gracilis var. pallidior Stgr. Sárgás fehér, vagy fehéres. — T.

incerta var. paliida. Stgr. Egyszín sárgás vagy vöröses.

Catocala fraxini var. obscurior Stgr. Sötét feketés szürke, csak-

nem egyszín, csupán a vesefolt alatt lev négyszög petty fehér.

Zanclognatha Zelleralis Wk. Fels szárnya sárgásbarna, két

finoman csipkés sötét harántvonallal, a középhold helyett sötét kör

áll, szegélye eltt világos, kétoldalt vörösesbarnán árnyékolt egyenes
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vonal, mely a mells szegély alatt, a szárny hegye felé lekerekített

A í csápja a bunkón nem féss, lábszárai csak gyönge szrpa-

matot viselnek.

Bomolochia fontis ab. $ teirtcnlaHs Hb. Fels szárnya csak-

nem egészen barnás fekete, kifelé fehér sávval.

Phorodesma smaragdaria var. prasinaria Ev. A törzsalaknál

kisebb, jóval ersebb fehér sávokkal.

Acidalia graciliata Mn. Az A. virgularia-hoz hasonlít, de

nagyobb, selymes fény, világosabb, kevés bbé poros színezés,

ersen pontozott erekkel. — Ac. corrivallaria Kretschm. Csi tszín

gyér fekete behintéssel és fekete középfolttal, fels szárnya 3,

alsó szárnya 2 harántvonallal, szegélyén fekete pontok ; fonák

oldala éles rajzú.

Zonosoma ptipillaria ab. badiaria Stgr. Csaknem egyszínén

barnás, kevéssé sötétebb szél fehér középfokokkal.

Seleuia lunaiia ab. subliinaria Stph. Egészben véve a

törzsalaknál sötétebb, I. ivadékban is.

Therapis evonymaria ab. obseura m. Világos sárga helyett sötét

ibolyás barna, kivált fels szárnya ; alsó szárnya a fekete pontso-

ron túl, tfelé valamivel világosabb.

Macaria notata ab. hüeolaria Tgst. A törzsalaknál jóval

kisebb, fehéres sárga, igen kevés apró szürke pettyel.

Hibernia defoliaria ab. obsctira m. Fels szárnya egyszínén

barnás-vörös, feketésen pettyezve, sávok nélkül.

Boarmia cinctaria ab. consimilaria Dup. A törzsalaknál va-

lamivel világosabb szín, ersebb rajzú, középhold nélkül. — B.

consortaria ab. consobrinaria Bkh. A törzsalaknál szürkébb, söté-

tebb szalaggal s az alsó szárnyon sötét közép-folttal. — B. biun-

dularia Bkh. Csaknem egyszínén sötét feketés szürke, alig észre-

vehet csipkés harántsávokkal és csipkés fehér hullámvonallal.

Gnophos ambiguata var. vepretaria Gn. A törszalaknál söté-

tebb, egyszínbb. — G. pullata var. confevtata Stgr. A törzsalak-

nál sötétebb és srbb feketésebb pikkelyzés. — G. pullata ab.

impeclinata Gn. Igen világos szín, csaknem fehéres szürke. —
G. glaucinaria var. plumbearia Stgr. A törzsalaknál kisebb, söté-

tebb, ólomszürke, sárgás behintéssel, csaknem sávtalan.

Ortholitha bipunctaria ab. Gachtaria Frr. A törzsalaknál

valamivel sötétebb.

Anaitis plagiata var. pallidata Stgr. A törzsalaknál kisebb

és valamivel világosabb.

Lobophora appensata Ev. A virdata-hoz igen hasonló, de
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színben attól különböz : meglehetsen egyszínén szürke, csak a

közeptér oldalain valamivel sötétebb.

Cidaria truncata ab. latefasciata m. A középtér igen szélesen

halvány-sárga vagy fehér. — C. salicata var. rufocinctaria Gn.

Fels szárnyán többé-kevésbbé srn elhintett sárgás vagy vöröses

pikkelyekkel. — C. montanata var. fuscomarginata Stgr. Mindkét

szárnyának külszegélye barna. — C. ferrugata ab. obsctira m. Fels-

szárnyának középtere sötét-vörös, töve és külszegélye sötét-sárga,

csaknem barna ; alsó szárnya sötét-szürke. — C. caesiata ab. anno-

sata Zett. A törzsalaknál valamivel sötétebb, feketébb középsáv-

val. — C. nibidata var. fumata Ev. A törzsalaknál valamivel

sötétebb.

Enpithecia scabiosata ab. aequisttigata Stgr. Szárnyai

fehéresek, barna sávokkal. — E. nanata ab. obscurata Stgr. A
törzsalaknál sötétebb, a fehér sáv csaknem teljesen hiányzik. — E.

satyrata ab. subatrata Stgr. Egyszínén sötét, csaknem fekete. —
E. distinctaria H.-S. Felsszárnya meglehetsen hegyes, barnás

hamuszín, a ketts sávok s a hullámvonal csak sötét, a mells-

szegélyen pettyszeren kiszélesed harántvonalak által jelezve, a

hullámvonal gyöngén csipkés, a középfolt egyformán széles vonal-

ból áll ; alsó szárnya ugyanoly szín. — E. silenata Stdfs. Fels

szárnya széles, hegyén lekerekítve, szürkésbarna fekete középfolttal,

a küls két ketts sáv homályos, a bels sáv tisztábban látható, a

mells szegély alatt meg nem törik, alsó fele szélesebb és fehére-

sebb, — a fehéres hullámvonal sren csipkés ; alsó szárnya vala-

mivel világosabb ketts sávval es hullámvonallal. — E. abbreviata.

Stph. Fels szárnya a mells-szegélyen nyújtott, sárgásszín, ki-

vált a 2. és 3. sejt csaknem a szegélyig barnássárga, csupán a

3. és 4. éren mutatkozik fekete vonal, a középfoltot fehéres alapon

finom fekete vonal helyettesíti; a bels ketts sáv a mells szegély

alatt t felé szöget alkot.

A magyarországi Cleridák.

Irta Csiki Emö.

Alábbiakban összeállítottam a Magyarországon elforduló

Cleridák meghatározására szolgáló táblázatot. Ezen családból a

magyar bogárkatalógus (Fauna Regni Hungáriáé. Coleoptera) szerint,

nem számítva az Elateroides és Lymexylon genusokat, melyek a

Lymexylonidae családba tartoznak, 23 faj és 1 fajváltozat van fel-


