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Epinephele Lycaon Rótt. g}^ Vll. 6—Vili. 15; J-amra
L. k. Vll. 29—VIU. 25., var. Hispiüla Hb. Hernádvölgy (Húsz),

ah. semialba Brnd. i. r. a törzsfaj között ; Tiihontis L. Hernád-

völgy (Húsz).

Coenonympha Oedipiis F. i. r. Húsz szerint a Hernád-

völgyben; Iphh Schíff. k. VI. 20— Vili. 10; Hero L. i. r. Húsz
szerint a Hernádvölgyben ; Arcania L. gy. Vll. 2— VIU. 30, var.

Darwiniana Stgr. r. Vll. 20—Vlll. 10, var. Satyron Esp. r.

Vll 25—Vlll. 10; Pamphilns L. k. IV. 25—V. 26. és Vll. 15—
IX. 10, var. Lyllíis Esp. i. r. 11. iv. Vll. 20—Vlll. 30; Tiphon

Rótt. r. Húsz szerint a Hernádvölgyben.

Spilothyrus alceae Esp. gy. V. 5

—

VI. 10. és Vll. 15

—

Vlll. 20 ; altheae Hb. i. r. Húsz szerint a Branyiszkóban.

Syrichthus carthami Hb. r. Húsz szerint a Hernád-

völgyben; alveiis rib. gy. V.IO—VI. 15. és Vll. 20-Vlll. 30,

var. fritilltim Hb. r. 1. és 11. iv. a törzsfaj között ; serratulae

Rbr. gy. VI. 15— Vll. 20, var. caecus Frr. r. a törzsfaj között;

malvae L. k. V. 10—VI. 20. és Vll. 20— Vlll. 30, ab. Taraa

Meig. i. r. ugyanakkor; Ovbifer Hb. r. Húsz szerint a Hernád-

völgyben; Sao Hb. gy. V. 10 -VI. 20. és Vll. 20— Vlll. 25, ab.

eucrate 0. r. 11. iv. Vll. 25—Vlll. 20.

Nisoniades Tages L. k. V 2—VI. Íj. és Vll. 20—
Vlll. 30.

H e s p e r i a Thatimas Hfn. k. Vll. 2—Vlll. 30 , lineola O.

k. Vll. 20—Vlll. 30 ; Actaeon Esp. r. Húsz szerint a Hernád-

völgyben ; sylvanns Esp. gy. VI. 20—Vlll. 10 ; comma L. gy.

Vll. 20—Vlll. 30; ab. Catena Stgr. Branyiszkó (Küsz).

Carterocephalus Palaemon Pali. gy. V. 15

—

VI. 20.

A magyar lepke-fauna gyarapodása 1899-ben.

Irta A. Aigner Lajos.

Faunánk folytonos és figyelmes kutatása a lefolyt évben is

számos új fajt és fajváltozatot illetleg, annak hazánkban elfor-

dulásának megállapításához, illetve leírásához vagyis megismerte-

téséhez vezetett.

Az 1898-ki szaporulatról szóló kimutatásom (R. L. VI. 73,

és 95. l.) szerint hazánk Macrolepidopteráinak száma az év végén

1402 fajra és 412 fajváltozatra rúgott. Ezeket a számokat növelik

azok a lepkefajok, melyeknek honossága az 1899. év folyamán

derült ki.
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A leglényegesebb adalékkal Eperjesrl D a h 1 s t r ö m Gyula

szolgált, aki (R. L. VI. 177. 205. 1) sok évi gyjtésének eredményeként

15 újabb alaknak elfordulását constatálta. Ezek a következk

:

Lycaena Árion ab. nnicolor Horni , Vanessa Ja var- exoculatá

VVeyni.
; Meliiaea dtdyma var. graeca Stgr. ; M- Athalia ab.

Aphaea Hb. és var. samonica Ries. ; M- Aurelia var. rhaetica

Frey ; Argynnis Aglaja ab. arvernevsis Guill. és var. Aemilia

Acerb. transitus; Psyche viüdriva var. stcttUitnsis Her. ; Catocala

sponsa ab. rejecta F-; Cabera ptisaria ab. rotundariá Hb. ; Therapis

evonymaria ab. obsciira (i. 1.) Dahlstr. ; Hypoplectis adsfersaria

var. et. ab. sylvanaria H.-.S.; Boarniia hmtidiúaria Bkh. és Cida-

ria líigtibrata var. obdiictata Moeschl.

Továbbá leírt Dahlströni 7 új alakot, úgy mint : Lycíiena

Alcoti ab. alconides ; Apafiira Ilia ab. Clytie ab. rnbrescens

;

Zygaena achilíeae ab. ccnJJnens: Nitfiieria piilveiaria ab. obscn-

rior; Notodoiita Tritophtts ab. álba: Bombyx Cátax ah, paliida és

Bombyx Rinticola-nak sárgás eltérését, mélynek szintén a paliida

nevet adta, melyet azonban — két azonos név egy genusban he-

lyén nem lévén — ab. Intea m.-nak nevezek el.

Ezeken kívül van azok közt, meheket Üahlström fel-

említ, még egy fajváltozat, melyet már régebbfen el is kereszteltek.

'Ez Pamassiiis Apolló ab. Pseudo- Nomioii Christ, melynél a fels

szárny costalis pettyek egyike vágy mindketteje, esetleg a bel-

szegélyeh álló petty is piros pupilla?. -Ennek kapcsán felemlítend

a P Apolló ab. Novarae Obth., melynek szemfoltjai az alsó szár-

nyon egészen feketék ; ennek a ritka eltérésnek csupán a négy

példánya ismeretes, melyek közül egyet-egyet Sziléziában, Würt-

tembergben és déli Frártcziaországban találtak, egyet pedig

Blühm, boroszlói hivatalnok Trencsén-Tepliczen fogott- 1889.

jul. 8-án (Bossányi J. Trencsénm. Termtud. egylet évk. 1890^
1891. 79. 1.)

- '' '•-

'' Továbbá Van i Dah'lström által íeirt eltérések közt "a

Vaitessá' xa'níhó'inla's-na.k egy melanotikus változata, mely a. V.

polychloros ab. testuc^-hoz hasoúlít ; azt'^bécsi példány után ab.

c/ze/i-s név alatt legújabban íílitis H. írta le. (X. Jahresbericht

U Wien. Ent. Ver. 1899, 77. 1.
-'

-

''"

^"'^ D a h 1 s t r ö ih ö n kívül- mások 'csa< eg/es alakokat isméf-

tettek. Ezek á következk :

.-
-

.
.'U:

'*' ' ' Colias Hyále vm. Uhii,- mélynél a t^ls- szárily külsfeegélye

koroTifek-íte, világos pettyek- rrelkHl,- líözéps pontja pedig fnindsg

'ÖVáifé,- alsó ' szárnyán a középsó porit igen halVáíiy.' Kovát s
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Lajos 1898. aug. havában Budapesten több ó és ? példányt fogott

s ez alakot Uhl József buzgó budapesti gyjt után nevezte el.

Setivia Kíihlwrini ab. lutescens Car. Intensiv sárga alak,

mind a két szárnyán kevés és apró fekete pontokkal és egészen

sárga testtel, a mely a törzsfajhoz úgy viszonylik mint a var.

Jlavescens Stgr. irrofella-hoz, és a mely Caradja ílris VIU. 7(i. 1.

szerint Magyarország több helyén, Pécsett is elfordul

Mamestra implexa Hb. melyet Staudinger synonyma-

ként M- Leineri-hez vont, abbé J, de Joannis (Bull. Soc. Ent.

Francé 1899. p. 23.) Thai ham mer Jánostól Kalocsáról

kapott példány után azonban ismét önálló fajnak constatálta. El-
fordul azonkívül Ausztriában, déli Oroszországban (Taganrog) és

Algirban.

Ortholitha peribolufa Hb- Viertl Mehádiánál fogta. (Ca-

radja : Iris IX. 83 1.)

Cidaria comitata ab tnoldavinata Car., melynek alapszíne

szürkésbarna, fels szárnyának trésze, széles középsávja, valamint

hegyén és külszegélyén a rajzok csaknem feketék. Caradja a

Nagy Sándor csíkmegyei havasnak csaknem tetején fogta. (Iris

IX. 97. 1.)

Parnassius Mnemosyne var. niibilostis Christ. Északi Perzsiá-

ból írták le, de egészen hasonló alakja Csehországban is röpül;

átmeneti alakokat pedig a Velebíthen fogtak, s ugyanolyanok Buda-

pest környékén is fordulnak el. Ellenben elesik avar. Hartmanni
Stdfs. (R. L VI. 96. 1.), melyet a var. et ab. melaina Honr.-hoz

vontak (Berl. Ent. Zeitschr. 18S9. Sitzb. 29. 1.

Megemlitendk még azok az alakok, melyeket lapunk VI.

kötetében egyesek leírtak vagy ismertettek, ugyanis : Zygaena car-

niolicav&r. Horváthi .Aign. és var. Vellayi Aign. Budapest (103.1?

Epichiiopteiyx pltimella Hb Nagyszeben (113. 1); Saturnia pyri

ab. Abafti Bord. Fehér m., Bihar m., Arad (125. 1.); Neiironia

cespitis ab. grisea Hudák. Gölníczbánya (176. 1); Zanclognatha

temiialis Rbl. Lipik ; ellenben elesik : Z. strametüacealis Brem.

(176. 1,); Cidaria immanata Hvv. Nagyszeben (112- 1.)

Az Argynms Paphia L. melanotikus eltéréseire az ab.

Backei Untb. név elfogadása volt ajánlva (R- L- VI- 83.1.), minthogy

azonban ily alakot Cosmovici már elbb (Le Naturálist 1892)

ab. nigricans nev alatt írt le, tehát ezt kell használni.

Ezek után felsorolom azokat a fajváltozatokat, melyek saját

gyjteményemben foglaltatnak, úgymint

:

Pieris rapae var. immaculata Fol- Fels szárnya hegyén
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és tövén hiányzik <^ fekete behintés. Belgiumból iriák le, de újab-

ban Bukovinában is megfigyelték, nehany budapesti példányom is

hasonló ;
— var. novangliae Sciidd. Sárgás elterés, mely a törzs-

fajnak Észak-Amerikába való áthurczoltatása uián ott képz-

dött ; de elvétve találták már Franczia és Angolországban is, s

egyik budapesti példányom is idevág.

Vauessa cardtti ab. Elymi Rbr A fels szárnyán lev fekete

pettyek egybefolytak, az alsó s-sárny féket' pettyei pedig sávsze-

szerleg alakultaK- Példányom, melyet Budipesten, 1899. okt.

22-én fogtam, teljesen egybevág azzal a példánynyal, melyet Drez-

dánál fogtak, és melyet Dr. St an d fuss lerajzolván, nagy hség

útján, nyert hasonló eltéréssel •-'zembeállit- (Exper- zool. Studien

1898. Taf. 1. Kig- 3. 7 i

Prothymia viridaria Cl. ab. utodesta Car. Egyszín sötét

szürkebarnától az olivbarnáig eltér példányok a bibor sávoknak

nyoma nélkül, a melyeket keskeny sötétbarna vagy feketéss/.ürke

harántsávok helyettesítenek. Budapesti és puji példányaim közt akad

éhez igen hasonló példány.

Emattirgia atomaria L. var. orientaria Stgr. Délkeleti alak*

a törzsfajnál valamivel nagyobb, világosabb s?in és kevesebb

rajzú. Egyik Syilág3'megyei példányom egészen ilyen.

Entaturgia atomaria L. ab- nocturnata Fuchs. Szerz ezt a

fajváltozatot egy rajnamenti példány után következleg irja le:

Szárnyai fölül koromfeketék, a fels szárnyon három apró fehér

petty a szegély eltt : kett a szegély közepén, egy a szárny he-

gyén ; az alsó szárny közepén két fehér petty és a bels szegély

felé egy ily petty. Alul inkább barnásfekete, egyszín, a felületen

lev fehér pettyekkel. Rojtozata kissé fehérrel tarkázott. Teste

fekete, finom fehér bemetszésekkel. (Jahrb. Nassau. Vei f. Na-

turk. LI. 1898, 207. 1.) Igen hasonló példányt, melynek alapszíne

azonban feketésbarna, Cseley Pál-tói kaptam, ki azt Zsolnán

1898. július havában fogta.

Lithostege griseata Schiff- var. dupiicaria Hb. Fels szár

nyán barnás harántsáv mutatkozik. Példányaim budapestiek.

Cidaria bilineata ab. infnscata Gpbg. Fels szárnyának

középtere többé-kevésbbé sötétbarna. Budapesten és Barsmegyében

figyeltük meg.

Végül felemlítend egy nevezetes taj, az Etipithecia pygmae-

ata Hb., mely eddig csak északnyugati Európából, azaz : Angol-

ország-, Belgium-, Livland-, Lapland- és Finnországból volt
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ismeretes, és melyet C s i k i Ern 1898-ben Szovátán, Maros-

Torda megyében fogott.

Ezt a csaknem félszáz új alakot, — a fent említett egy faj

és egy fajváltozatnak levonásával, — vagyis. .6 fajt és 40 fajvál-

tozatot tekintetbe véve, ismert , Macrolepidopteráínk száma irnmár

1408 fajra és 453 faj változatra rúg.

Különfélék.

Két új paízstetü fenyegeti a gardákat úgy északi Afrikában

mint az európai continensen Dr. Marchal P. értesítése szerint az

.egyik á „Red scale of Florida" (vörös ítoridai paizstel), Chrysom-
phaltís ficiis^ mely valószínleg az Antillákról származik, Észak-

Amerika Egyesült Államainak délnyugati részén valóságos csapásként

befészkelte magát és kivált a narancs-ültetvényekben óriási kárt

okoz. Ausztráliában és Japánban, valamint Ceylon-szigetén és Egyip-

tomban IS elfordul. Európában eddig csak egy ízben, nevezetesen

íFlorenzben üvegházban, találták. Közelebb Algírból is beküldték

Marchalnak azzal az értesítéssel, hogy ott már 20 év óta igen el

van terjedve, de nagyobb' kárókat eddig még' nem Okozott. —
Közeli rokona a ClUy^oúiplialiia mlnormétr Európában -is megho-
nosult nevezetesen déli: b^ancziaországbaijj/.a .hói C3ia.i3ne&i környé-

;kén fleg, a (..narancs-.fákbani tesz kárt. ...,^ •,-,;-.: „c.? ;. ,.;,

- Rovarok az étlapom- i-A^^Kongóbao hoaos négerek mhiztrnék

neveznek mindennemUj:.á'''jy*toít*. I^^^ly^^ bármily alakban v táplálékul

használnak. Azok közt,- y^i^.vTóvar i^s, különösen kedvelik a her-

nyókat (nguka), meíyeV íruatt ném fítká a perpatvar Míg gazdáink
örülnének, H'ai szómszétfjük' éjjel fá'iróí'a hernyót leszedne, addig

otr a Kongón lopásnál^ ¥ékintik. Ig-y egyik ^örzs-fnök pana&zt

-emelt, hogy fái egyikérölííéllopták.ia' hernyókat. ..melyek tenyétóté-

csérjB. .aflnyj jgonx^pt ^fqrG^ítofct. Kjp.uhatol^ák a tolvajt és .miyelj a.hej'-

rnyóka-t még fel ne^p em^:^t;eUe. a^^^okat gondosan a fára visszahe-

lyezték: hadd hízzanak és kövéredjenelc. hasonló értékek a"*hagy

kabóczák (mankonko), melyet fleg hájiiálbán' és este fogdésrílak'

a^ mikor íá harmattói ;: nehéz a' 'SzárrBy,tik': é^mem.is. látnak.Xtisztán.

Midn Qgyikí,falu: gyermekei,' egy , ó^iii^aJ^ft ^(),^g,, kabócz4f óssz^-

szedtek, a falp.népe, .nagy ünnepet csapat. A kabóczát meg is

'Szárítják' 's így^ SÓkáig^^Bláll.''^ 'né^ér asztaláh''ft'ely^t ta^ál a-z-^apróbb

-tücsök' is ' (tnzen'zi'T.'^ítiétfe^'élevéneri' 'phiáz^ra- dóbftak S azután nagy
élvezettel elcsemegéznek. Az évnek bizonyos szakában a,/öldbl

kikelnek ai.nagy^vgz^rnya^ fehér, lia^gyák (lunso), s akikor a csibék

és rí'égérék tö|zt ..nagy a, vers"engés," meiyi|c bft^jaygyeseblDeini.' elfogni.
'
t^fénkor ''''t'^ríé0r^'^'£f&re^e^^^ hahgyákk^al,^"Söt

^hk' bö''^'^S\lTíf§'tí^, níínd k'-két^markük^is!-' ru^L.-hi* .-^sik-iv


