
Újabb adatok Magyarország lepke-faunájához.

— M ic r ol e p i dop t e r a. —
Irta Dr. JJhryh Nándor.

Évrl-évre örvendetes módon gyarapszik azoknak a lepke-

fajoknak a száma, a melyek Magyarországból eddig ismeretlenek

voltak és a melyek honosságát csak újabban állapították meg.

Ilyenek, bár nem nagy számban, akadtak a legutóbbi évek fo-

lyamán is, még pedig a következk:

Calamotropha paludella Hb. Ezt a tekintélyes nagyságú

molypillét Ulbrich Ede még 1896-ban gyjtötte Péczelen ; Gabiielli

György 1897-ben Rákos-Palotán ; Kosztka László 1898. jul. 4-én

Izsákon (egy példányban); gróf Wass B.Ha pedig Mezzáhon.

Teras contamiuana Hb. var. dimidiana Froel. Budapesten

(a Paskáli-malomnál) 1898. jun. 7-én fogtam egy példányát.

Cochylis flavidana Gn. Péczelen 1896. aug. 30-án fogtam

egy példányát ezen fajnak, mely eddig csak Déh-Francziaországból

volt ismeretes.

Grapholitha Strobilella L. Budapesten a Svábhegyen 1899.

máj. 14-én fogtam egy hím példányt.

Tinea semifulvella Hw. Ezen szép és inkább nyugati Euró-

pában honos molylepkét Ulbrich Ede 1899. jun. 15-én Sopron

környékén gyjtötte több példányban.

Hyponomeuta diffluéllus Hein. Ehmann Ferencz szödön
1899. aug. 30-án fogta egy példányát ezen fajnak, mely eddig

csak Sziléziából volt ismeretes.

Depressaria propinquella Tr. Budapesten, a Svábhegy déli

lejtin az utóbbi idben csaknem minden évben fogtam egy-

egy példányt.

Depressaria rottmdella Dgl. Budapesten, a Svábhegyen
Adalak) 1898. jul. 16-án, 1898. aug. 11-én és szept. 15-én fogtam

egy-egy példányt.
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Lithocolletis geniculella Rag. Budapesten, a Széchenyi-hegyen

és az Adalakban 1896. máj. 14-én, 1897. máj. 2-án és 9-én

gyjtöttem.

Micropteryx Sparmannella Bosc. Budafokon 1899. ápril.

18-án bodzafa bokorból felzavarva fogtam egy példányt.

Ezzel a hazai molylepke-fajok száma immár 1345-re és 29

fajváltozatra rug. holott a „Magyar Birodalom Állatvilága" Lepidop-

tera-katalógusában (1896) csak 1246 faj 26 faj változattal volt

feltüntetve. E szerint a magyarországi molylepkefajok száma 99

fajjal és 3 fajváltozattal gyarapodott. Ezekhez hozzá számítva a

Alacrolepidopterákat, melyek a legújabb közlés szerint (R. L. 1900.

170. 1.) 1408 fajra és 453 faj változatra rúgnak, a hazánkból ismert

összes lepkék száma máris 2753 fajt és 482 falváltozatot ölel fel.

r\ hernyók bekenésérl.

Irta A. Aigner Lajos.

A hernyóknak a bábozódás eltt eszközölt bekenésérl tett

megfigyelésem (R. L. VI. 155.), mely német nyelven is megjelent

(111. Zeitschr. f. Enr. IV. 346.), arra bírta Dr. Stand fuss M.

tanárt, hogy e tekintetben saját tapasztalatait is közzé tegye. Köz-

leménye lepkészeinket érdekelni fogja s ennélfogva annak b ki-

vonatát közlöm, annálinkább, mert ahhoz némi megjegyzést óhaj-

toi< 'fzni.

A bábozódást megelzleg a test egész felületének megned-

vesítése számos hernyónál fordul el — úgy mond - - és kivált

Sphingidák, Bombycidák és Noctuidák hernyóinál figyelte azt meg.

Múlt évben a déli Oranból származó Smerinthus atlantica

Aust. több hernyóját tenyésztette s ezeknél az a jelenség különö-

sen feltn volt. 1885— 1893-ig pedig nagyban tenyésztette az

Agliataii L. és faj változatának hernyóit, a melyek közül az összes

egészséges példányok — a betegek vagy csenevészek csak kivé-

telesen - a bábozódás eltt ezt a sajátságos bekenést eszközöl-

ték, még pedig néha oly busásan, hogy az állat rövid ideig szinte

kis habcsomóhoz hasonlított.


