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Levélszekrény.

Tomala Nándor úrnak. A Staudinger-Kebel-íéle I.epidoptera-katalo-

gus, a kiadó értesítése sztrint, néhány hónap múlva jelenik meg. A meg-

rendelést feljegyeztük. Nem érdektelen, hogy nálam n<»v. 4-ke óta naponkint

kel ki 1— 2 P. Podalirius, oly szi bábok után, melyeket folyton a szobában

tartottam ; még pedig tvpikus s-lineatus és 10-lineatus, valrmint transitUS

ad !•- és 11-lineatus. l*>zek határozottan nem elkésett, hanem korán kikelt

példányok. A

Hudák E. A. úrnak. A beküldött lepkeszárny a Boarmia repandata

L ab. conversaria Hb.-tl való. Egészsége reménylem javult. Adja lsttn

Szíves üdvözlet. A

A kir. magy. Természettudományi Társulat állattani

szakosztálya minden hónap els péntekén (VIII, Eszterhazy

utcza I.) ülést tart. Vendégeket szívesen lat.

A budapesti entomologusok minden pénteken este a Muhr-

féle vendéglben (Kerepesi-út 44.) találkoznak.

Kedvezmény,
Az 1897., 1898. és 1899-iki teljes évfolyammal még szolgálhatunk.

Új elfizetk fele áron kaphatják. Az elbbi kötetekbl csak

egyes példány áll rendelkezésre; ezek következ áron kaphatók:

I. kötet 10 kor, II. kötet 6 kor, III. kötet 10 kor.

Az elfizetési összegek kiadóhivatalunkhoz (VIII. Rökk-Szilárd-

utcza 32.) czímzendök.



Havasi lepkéink.

Irta A. Aigner Lajos.

A ki a havasokban a lapályból az örökös hó regiójába fel-

hatol, az néhány óra lefolyása alatt különböz szélességi fokok

éghajlatán haladhat át, s a flóra- és faunának az által elidézett

változásait Ítélheti meg.

Midn a franczia természetbúvár az Araratra felhágott, a

hegység tövén Armenia növényeit találta, fölebb Olaszországéit,

még fölebb Paris környékéit, azontúl Svédországéit. Ez minden

magasabb hegységben ismétldik, és kivált elszigetelten álló hegy-

csúcsokon meglep hatással van. A hegyek tövén lev többnyire

gazdag flóra és fauna, minél magasabbra feljutunk, annAl szegé-

nyebb lesz fajokban, de aránylag gazdagabb egyedekben. Ez a

flóra és fauna pedig sajátos és egyrészt az északi tájakéval bizo-

nyos összefüggésben áll. másrészt pedig az egész világ magasabb
hegységein rokonnak, st gyakran azonosnak bizonyul, úgy hogy

a növényeknek és állatoknak, ha nem is mindig ugyanazon fajaival,

de gyakran ugyanazon genusaival találkozunk úgy Európa és

Ázsia, mint északi, st déli Amerika havasain is.

Kárpáti havasaink e tekintetben nem képeznek kivételt, és

számos lepkefaj, melyet úgy a Tátrában, mint az erdélyi havasokon

találunk, elfordulnak pl. Svajczban, st északon is.

Mindenek eltt szükséges, a svajczi alpesek lepkelaunájával

megismerkednünk, a mely a fajok magasságbeli elterjedésére nézve

a legalaposabban van felkutatva. Frey(Die Lepidopteren der

Schweizv' szerint összeállítjuk azokat a nappali lepkéket, a melyek

4000 lábon fölül, vagyis a havasalji regiótól kezdve ott elfordulnak.

A Papiliók közül csupán a Macimon hatol fel 7000 lábig,

északon pedig a 65. fokig. A Pamassius genusból, mely Közép-

Ázsia havasaira nézve jellemz fajokat mutat fel, az Apolló legin-

Kább csak csekélyebb magasságban fordul el, de 6000—6500,

st egyes helyeken 7570 lábig is felhatol. Ellenben Delius a la-

pályban egyáltalában nem, hanem csak 4000—7500 lábnyi ma-

Rovartani Lapok. 1900. deczember hó.



^00 A. Aignrr Lajos

gasságban mutatkozik. Mnemosyne csak 5500 lábig emelkedik.

Ugyanaddig röpül Aporia crataegi, annál magasabban a Pierisek,

úgy brassicae 7—8000 lábig, szintúgy rapae a hó határáig, napi

v. bryoniae csekélyebb magasságot kedvel, holott Callidice, mely

északon hiányzik, 9346 láb magasságban is találtatott. Az An-

thocharisek közül Bélia csak 5000 lábig, cardamines és sinapis

pedig 6000-ig hatol.

Az északon és Középázsia havasain különösen gazdag Colias

genus az Alpokban is jól van képviselve : Palaeno 4600—6000

lábig, Phicomone 8000-ig, Hyale szórványosan 8000-ig, Edusa
7()00—8000-ig emelkedik, Rhodocera rhamni pedig 6791-ig. Az
Alpokban ersen képviselt Lycaenidák közül az északon is honos

Thecla rubi magasra megy fel (5500 lábig) Polyommatus virgau-

reae 7000-ig; Hippothoc v. Eurybia 5500 lábnyi magasságban nem
ritka, de a fahatárt nem igen haladja túl ; Dorilis, phlaeas és

Amphidamas csak 4000 láb magasságot érnek el. Lycaena Árgus

v. Aegidion a fahataron felül emelkedik; Optilete 4—7000 láb

közt közönséges ; Hylas és Pheretes 7000 lábig röpül, szintúgy

elvétve Astrarche; Orbitulus pedig 8000-ig ; Ers 5—6000 lábnál

gyakori, 7000-nél pedig már ritka; Bellargus és Corydon 6000—6500,
az utóbbi olykor 7000 lábot, Danton és Donzelii pedig 6000 lábot

ér el, míg minimet a 7000-et is túlhágja; semiargus és Alcon

7000-ig, Árion pedig csak 6000-ig található.

A Vanessak magasra felszállanak : Jo, Antiopa és Atalanta

7000 lábig, cardui pedig 8500 lábig; az urticae is igen magasra

megy fel. A Melitaea genus a havasokra nézve igen jellemz

:

Cynthia és Aurinia v. Merope 8000 lábig hatol ; Matnrna, didyma
és dielynna 6000-ig; Athalia, Aurelia és Parthenie v. varia

4000-ig; aslerta pedig 7000 és 8560 lábnyi magasságban röpül.

Az Atgynnis kiválólag északi és havasi genus. Thore és Ino

csak 5000 lábig emelkedik, Selene 5500-ig, Euphrosyne 6000-ig,

Niobe szórványosan 7000-ig, Lalhonia 8000-ig, Pales 9000-ig,

holott Aglaja ritka a fahataron felül.

Csaknem teljesen havasi az Erebia genus : míg Melanipus

3000—7000 lábig, Pharte 4000—6000 ig, Epiphron 4000—7000-ig,

st 8000-ig, Eriphyle 8000-ig, Pronoe 5000—6000-ig, st azontúl

is, Mnestra 5000—7000-ig. Evias 6000-ig, Goantc 6500-ig, Manto
8000-ig, glaciális pedig 9340-ig hatol, addig Oeme 5500, Nerine

5000, Ceto 4500, Medusa, Stygne és Tyndarus 4000 lábnál maga-
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sabbra nem száll ; viszont lÁgea és Euryale 6000 lábnál, Gorge

pedig 8000-nel is felül emelkedik. Oeneis Aello, mely már 2000

lábnál mutatkozik, 7000 lábnyira is emelkedik.

A Satyrusok közül csupán Semele száll 6000 lábig, szintúgy

mint Pararge Maera és Hiera és Coenonympba Pamphilus, míg

C. Satyrion 4000 és 7000 láb közt fordul el.

Syriclithus serratulae 6500 lábig, Andromedae 4000-ig, st
magasabbra hatol, Cacaliae pedig 5500 és 7500 láb közt található.

Hespetta sy/vantis 6000 lábig, Actaeon és Comma pedig 7500-ig

megy fel.

Ugyanoly arányban találhatók a havasokon a Heterocerák is.

Ezek után helyén való lenne, összehasonlítás kedvéért,

Magyarország havasi lepkéinek magassági elterjedését feltüntetnünk,

a mi kétségen kívül nagy érdekkel bírna. Ámde az a bökken,

hogy hazai gyjtink figyelmüket arra eddigelé ki nem terjesztették.

Egyik-másik, mint pl. Frivaldszky János (Máramaros, Krassó),

Geyer Gyula (Tátray, Húsz Ármin (Sáros, Tátra) és Dr.

Vángel Jen (Árva, Trencsén) tnegemlíti ugyan, mely havason

min állatokat gyjtött, de azt nem, hogy annak alján, közepén

vagy tetején, vagyis min magasságban. Egyedül Dr. Czekelius
Dániel említi fel néhány lepkérl, hogy mily magasságban figyelte

meg, de ezek is csak szórványos adatok.

Egészben véve lepkéinknek a havasokon elfordulásáról úgy-

szólván semmi adattal sem bírunk, és jelen soraink czélja épen az,

hogy gyjtink figyelmét arra felhívjuk.

Egyelre csak combinálhatjuk, hogy a havasokon is él lep-

kéink valószínleg min magasságban fordulnak el, még pedig

azáltal, hogyha magassági viszonyainkat a svajcziakkal egybevetjük.

A svajczi északi alpesekre nézve Heer öt fregiót állapított

meg, melylyel D r u d e-nak a Tátrára nézve elfogadott felosztását

állítjuk szembe.

Az alpesi fregiók : A tátrai régiók ;

I. Alsó régió, 2500 lábig,

vagyis a diófa fels határáig.

II. Hegyi régió, 4000 lá-

big, vagyis a bükkfa ha-

táráig.

1 . Dombrétek, mívelési

régió és alsó erdei régió, a

formatióképz bükkfával és

fenyvel, a vörös feny stb.

mellett, 3245 lábig.
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II. Havasalji régió

lábig, vagyis a fák határáig.

IV. Havasi régió, 7000 lá-

big, vagyis a havasi rózsa

határáig, mely a központi

alpesekben mar 6000 lábnál.

Közep-Xémetorszag hava-

sain pedig már 3000—3500

lábnál következik be.

_'. Fels fenyves régió, a

formatiókepz vörös feny-
vel és bajaggal

:

Sr lenyveserd, czir-

bolyafeny nélkül, 4 120 lábig.

b) I lezagos fenyves, közbe
szórt czirbolyával és gyalog-

fenv bokrokkal, 47 7o lábig.

:; A gyalogfeny regiója:

\ czirbolyának csopor-

tos elfordulásáig, 5250 láb.

b) Gyalegfeny, czirbolya

nélkül, 5700 lábig.

I. Hav si rétek regiója :

\ gyalogfeny fels ha-

tara, <U»K0 lábig.

b) Fzfa s egyéb bokor,

6650 lábig.

V. Subnival régió. 8000

lábig, vagyis a hóvonalig,

st azon még valamivel túl,

úgy hogy a növényzetnek

nyoma 9000 lábnál ele-

nyészik.

E szerint azok a lepkék, melyek Svájczban a hegyi regióig,

4O0U lábig találhatók, a Tátrában csak .">'_' 45 lábig fordulhatnak

el; a havas iljiak, ott 5500 lábig, nálunk csak 5250 lábig; a ha-

vasiak ott 7000 lábig, nálunk csak 6650 lábig; a hóaljiak pedig

ott 8000, st 9:;iti lábig; nálunk csak 7600 lábig, illetve a leg-

magasabb csúcsig, 8436 lábig. Megjegyzend, hogy ezek a hatá-

rok a déli havasokon bizonyár i jóvá magasabbra terjednek.

Vajon ezeknek a combinált határoknak a tényleges állapotok

megfelelnek-e, annak megállapítása a jövendbeli kutatások egyik

elég fontos feladata lesz. Fel is hívjuk az oly buzgó lepkészeket,

min els sorban gróf Wass B é 1 a, a kik havasi vidéken gyj-

tenek, hous a magassági elfordulásra különös súlyt helyezzenek, a

mivel a tudománynak nagy szolgalatot tehetnek. Nemzeti Muzeu-

munk részérl pedig remélhetjük, hogy ezentúl évenkint egy-két

gyjtt a Tátrába s egyéb havasainkra ki fog küldeni, a kik meg-

felel mszerekkel ellátva, kötelesek legyenek, eszleleteik magas-

sági pontját esetrl-esetre feljegyezni.

c) Subnival tarsasnövé-

nyek, a csúcsig, 8436 lábig.

A tényleges hóvonal 7283

7600 láb közt fekszik.

'5b
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A firkál ó-b o g árról.
Irta Csíki Ern.

Az Adoxus vagy Eumolpus nembl hazánkban a magyar
bogárkatalogus szerint az Adoxus obscurus Linn. és annak fajvál-

tozata, a var. vitis Fabr. fordul el, mely utóbbi kártételei révén

eléggé ismeretes,

Weise nem régen egyik dolgozatában (Archiv für Naturg.

64. Jahrg. I. Bd. p. 189— 191) rámutatott arra, hogy az Adoxus vitis

Fabr. nevet helytelenül alkalmazzák a firkáló bogárra. Az az állat,

melyet Fabricius (Syst. Entom. p. 108) Cryptocephalus vitis

név alatt írt le, nem más mint a Cyptocephalus coryli Linn. hímje,

a Fabricius-féle név tehát ennek synonymája. Ezek után mint

legrégibb név a Schrank-féle villosulus használandó a vitis auci.

nec Fabr. helyett.

Hazánkból származó nagyobb anyag átvizsgálásánál azt ta-

láltam, hogy e nembl nálunk 2 faj és 2 fajváltozat fordul el.

Ezek testüknek szrzete alapján könnyen megkülönböztethetk.

Meghatározásukra szolgáljon a következ kulcs

:

1. A test felszínén lev szrzet fehér . . . . . 2.

— A test felszínén lev szrzet sárga 3.

2. A szárnyfedk feketék . . Adoxus obscurus Linn.

— A szárnyfedk barnák . . . var. epilobii Weise

3. A szárnyfedk barnák . Adoxus villosulus Schrnk.

— A szárnyfedk feketék . . . var. Weisei Heyd.

A firkáló bogarak általános tulajdonságai : Ersen lehajlott

és mélyen az eltorba húzódott fej, homlok hosszbarázdával. A
csápok a test felénél hosszabbak. Eltora gömböly, szélesebb

mint hosszú. Torpaizsa hosszúkás. A szárnyfedk oly szélesek

mint az eltör, a farfedt nem takarják be, srn de rendetlenül

pontozottak, helyenként nagyobb pontokkal, melyek hosszanti soro-

kat alkotnak. A lábak hosszúak, czombjaik kissé megvastagodottak.

A karmok tövük fölött ketté osztottak, bels águk rövidebb és

tompább.
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\ firkáló bogár fejldésmenetét Dr. Horváth Géza1
)

ismertette elször. Daczára annak, hogy ezen bogár pl. Dél-

Francziaországban már régen kártékonyán lépett fel, fejldését és

kártékonyságának mibenlétét nem kutatták. Pantocsek Rezs.
nagyszombati gyógyszerész lett elször figyelmes arra, hogy sz-

ljének gyökeret egy lárva rongálja. Dr. Entz Peren ez és

Dr. Horváth Géza erre a helyszíne i megvizsgálták a meg-

rongált szlket. Dr. Horváth mindjárt konstatálta, hogy a leveleken

a firkáló bogár okozta a rágásokat es hogy a gyökereken található

bogariárva is valószínleg ennek a bogárnak a lárvája lesz. Ennek

eldöntése végett néhány szltket Budapestre hozott, hol feltevése

be is bizonyosodott, mert három hét lefolyása alatt számtalan bogár

fejldött ki.

Az Adoxus vülosulus Schmk. lárvája 8 mm. hosszú, sárgás-

fehér, feje sötétebb, teste egyes sárga szrökkai fedett és 13 test-

gyrbl áll. Szemei nincsenek, ezek helyett a fej oldalán egy

világos haránt folt van- A csápok

rövidek, két hegyek.

A kifejldött bogár a sz-

llevelek vagy a hosszú level fü-

zike (Epilobium angustifoliumL

levelein összevissza haladó vo-

nalalaku rágásokat tesz, melyek

— 10 mm. hoszszúak és 2—

3

mm. szélesek. A szlszemeket ritkán támadja meg, a midn raj-

tuk a felhámsejteket keskeny szalag alakjában lerágja. Ilyen ter-

mészet kártételét Ér-Diószegen és Rákon észleltek 2
). Lárvája kez-

detben a vékony, késbb vastagabb gyökereken vályú forma csa-

tornákat rág, melyek elbb-utóbb annak pusztulását okozzák.

A firkáló bogár, mint az eddigi megfigyelések mutatják, parthe-

nogenetikus úton fejldik. W e i s e egyik munkájában azt írta

ugyan 3
), hogy az Adoxus vitis penisét kipraeperálta, de utóbb ez

állítását visszavonta4
) és megjegyezte, hogy az, a mit penisnek tar-

tott, csak az összetolt tojócs volt. A nstények petéiket oly leve-

lek alsó lapjára rakják, melyeken azok a nap hevétl teljesen meg

vannak védve. A kikel apró lárva leesik a földre és felkeresi a

szl gyökerét, hol tovább fejldik.

i) Verhandl. zoolog-bot. Ges. Wien. XXIII, Bd. 1873. p !7 iü. Taf.

I. B. iig. 1—5.
8) A m. kir. Rovartani Állomás Közleményei. I köt. 8. i'Uz. 72.1.^1892).

Naturgeschichte der lnsekten Deutschlands. Bd. VI 277. (1882).

» Archív für Naturg. 64. Ihrg. I. Bd. 190. (1899
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A firkáló bogár kártételei ellen való védekezés több magyar
munkában is le van írva1

), st a lárvája ellen a szénkénegezést

elször hazánkban alkalmazták. A védekezés két irányban történ-

hetik : 1. a kifejldött bogár, 2. a lárvájának irtásában. A kifejl-

dött bogár irtása, annak összegyjtésében áll, bogártálcza segítsé-

gével vagy baromfiam felhasználásával, a lárváját szi szénkéne-

gezéssel lehet sikeresen pusztítani, persze csak alkalmas talajviszo-

nyok mellett.

A faunára új var., epilobii IVeise hazánkban nem ritka ; ter-

mhelyei : Szent-Endre (Biró), Turcsek (Biró), Vihorlat (Mocsáry),

Párád (Pável), Koritnyicza (Xántus), Szent-Erzsébet (Csiki) és

Ferenczfalva (Frivaldszky János). A var. Weisei Heyd. eddig csak

a Tátrából (Biró) ismeretes..

Adalék Magyarország lepke-faunájához.

Irta Dahlström Gyula.

A R. L. VII: kötetének 114—117. lapján megjelent közlemé-

nyem kiegészítéséül a következkben röviden felsorolom azokat a

fajokat és lajváltozatokat, melyeket hosszú gyjti pályámon az

ott foglaltakon kívül, mint a hazai faunára újakat megfigyeltem. íme :

Deilephila eitphorbiae var. rubrescens Garb. A fels szárny

világos helyei piros tünetek, alul pedig a piros színezés élénkebb.

Smerinthus hibr. hybridus Westw. Példányom ocellata J és

populi ?-tl származik. Felsszárnya a populi-éhoz hasonló, csupán

küls szegélye csaknem oly alakú és csipkés mint az ocellata-é.

Alsó szárnya inkább hasonlít az ocellata-éhoz, de megvan a populi-

nak, barna tpettye is. 1884-ben tenyésztett hernyóból nyertem.

Trochilium crabroniforme Lew. Kisebb az api/orme-nél

') Dr. Horváth Géza, Védekezés a kártékony rovarok ellen. (A
m. kir. Rovartani Állomás Közleményei. I. köt. 9. füzet. 1898. 9. és 14. 1.

ábrával).

Jelentés az 1890—1893. években ielmerült gazdasági rovarkárckról.

(A m.'kir. Rovartani Állomás Közleményei. I. köt. 11. füzet. 1894. 62—66. 1.

2 ábrával).

Jablonowski József. A szl betegségei és ellenségei. Buda-
pest, 1895. 133— .37. 1. 28. és 29. ábra.

Dr. Lovassy Sándor. Keszthely vidékén az utóbbi években iöl-

merült nevezetesebb rovarkártételekrl. (A keszthelyi m. kir. gazdasági tan-

intézet évkönyve az 1897. és 1898-ik évekrl. Keszthely, 1899. 105—107. 1.

2 ábrával .)
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tora barna, nyaka sárga. Északnyugati állat ; Németalföldön, Angol-

és Németországban honos.

/no staüces L. var. crassicornis Stgr. A törzstajnál nagyobb,

potroha testesebb, csápja pedig jóval vastagabb. Fleg a Balkán-

ban honos.

Setiiia irrorella Cl. ab. Freyeri Nick. Felsszárnya a törzs-

fajenal világosabb, a szegély eltt feketés pettyekkel. Leginkább a

magas AJpeseken fordul el.

Hepialus humuli L. var. hethlandica Knaggs. A 5 fels

szárnya sárgás, néhány barna sávval. Eddig csak Shetland szigetén

találták.

Bontbyx crataegi L. var. Ariae Hb. A törzsfajnál nagyobb és

sötétebb színezés. Hegyi lakó. — B. nenstria L. ab. unicolor

Stgr. Egyszín tarka, sávok nélkül.

Lasiocampa populifolia Esp. var. aesíiva Stgr. A törzsfaj-

nak II. ivadéka s annál sötétebb és felényivel kisebb. - L. pint

L. ab. brunnea Stgr. Egyszín barna, minden rajz nélkül.

Acronycta euphorbiae F
. var. montivaga Gn. A törzsfajnál

sötétebb, egyszínbb. Hegyi lakó.

Mamestra dissimilís Kn. var. variáns Stgr. Világosabb színe-

zés, tisztábban látható rajzokkal. — M. Jentina Esp. ab Latenai

Pier. A törzsfajnál sötétebb. Leginkább hegyi vidékeken fordul el.

Hydroecia mctitans Bkh. var. lucens Frr. A törzsfáinál va-

lamivel nagyobb, fehér vagy vörös maculával.

Leucania lythargyria Esp. var. Argyriiis Rbr. Fels szárnya

világosabb szín, az alsó szárnyon kijebb álló pontokkal. Déli

állat, hazája fleg déli Németország, Sicilia, Dalmatia és Syria.

Caradrina quadripunctata F. var. Menetriesii Kretsch. Csak-

nem egészen egyszín sötétszürke. Északi fajváltozat, leginkább

Finn- és Oroszországban találták eddig. — C. Selini B. Az elb-

binek törzsfajához hasonló, de finomabb színárnyalattal. Hazája ki-

vált Svajcz, északi Németország, Szilézia és Sarepta.

Cosmia contusa Frr. Rozsdabarna színezés, középen söté*

tebb árnyalattal, elmosódott maculákkal. Közép és északi Német-

országból ismeretes.

Cleoceris viminalis F. var. obscura Hw. A törzsfajnál jóval

sötétebb szín. Tulajdonképi hazája Angolország.

Orthosia pistacina F. var. Serina Esp. A törzsfajnál jóval

halványabb, csaknem egyszín.

Xanthia antago F. ab. unicolor Stgr. A törzsfajnál sötétebb,

egyszín.
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Calocampa solidaginis Hb. Szürke, barnás és fehéres vegyí-

téssel, csipkés harántsávokkal. Eddig fleg közép és északi

Európából volt ismeretes, de elfordul az Ural- és Altai-hegy-

ségben is.

Herminia modestalis HeyJ. Egyszeren szürkén színezve ;

hasonlít a H- tentacularia-hoz, melynek faj változatának sokáig tar-

tották is. A havasok lakója.

Eugonta quercinaria Hfn. ab. equestraria Stgr. A törzsfajnál

barnásabb, csak a középtér világos sárga.

Hibemia leucophaearia Schiff. ab marmorinaria Esp. Széles

feketés sávokkal.

Phigalia pedaria F. ab. extinctaria Stgr. Csaknem egyszín,

kevés maculával.

Boarmia robararia Schiff. ab. infuscata Stgr. A törzsfajnál

jóval sötétebb és egyszínbb. - B. luridata Bkh. ab. obscurior

Stgr. A törzsfajnál sötétebb, egyszín.

Psodos alticolaria Mn. Egyébkint csak is Karinthia, Svajcz

és Piemont havasain honos.

Cidaria hastata L. var. gothicata Gn. A törzsfajnál sokkal

sötétebb, csaknem a szárny közepéig fekete. Egyébként Labrador-

ban honos. Példányom talán csak átmeneti. — C unifasciata Hw.

zbarna, a szegély eltt barnaszürke, a középtéren fehér vonallal.

Ez a törzsfaj hazánkból eddig ismeretlen volt. holott fajváltozata

ab aquilaria H.-S. nálunk helyen kint elég gyakori.

Enpithecia trisignaria H.-S. Rttes hamuszürke. Egyébkint

Német- és Angolországban, Németalföldön és a Svajczban honos.

— E. virgaureata Dbld. Rttes palaszín, nagy fekete középpont-

tal. Eddig Angol- és Franciaország, Svajcz, északnyugati Német-

ország és Szilézia lakosaként ismeretes. — E. expallidata Gn. Igen

nyújtott felsszárnya világos brszín. Eddig Német- és Angolor-

szágból, Belgium- és a Svajczból ismertük.

A Noctuák biológiájához*)
Irta A. Aigner Lajos.

Simyra nervosa O. Hazánkban csak kevés helyen és több-

nyire ritka ; Budapesten olykor gyakoribb márcz. végétl máj. vé-

géig és jun. 22-tl aug. 20-ig este virágokon. —
- Hernyója máj.

*) L. R. L. VI. 147. 172. 190. 1.
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20 tói jul. L2-ig és aug. 5-tl okt. 14-ig Euphorbiákon, Linarián

és Chondrilla junceán. Tenyésztésénél a házikóba sok ránczba

hajtott rongyol kell felaggatni, a melyben elgubózik : külön-

ben a tüllfödelet ragja meg es gubójához azt használja fel.

Clidia %eographica F. I > -
-
1 í Tirolban, Jeli Oroszországban,

északkeleti Törökországban, * ialicziában és Magvarországon, itt

arainkig kevés helyen, Budapestnél ápr. 21-tl jun. 6-ig és jun.

I5-ti jul. 27 ig. - Hernyója máj. 24-tl jul. 27-ig és aug. 19-tl

okt. 4-ig Euphorbiákon, fiatal koránan társasán laza szövedékben,

melybe vedlés végett késbb is visszatér. Czélszer csupán máso-

dik ivadékát tenyészteni s a házikóba mohát tenni, a melyben

elbábozódik,

Acronycta alni L. Magyarországon ritka és csak kevés he-

lyen ; Budapest környékén csupán hernyóját észlelték, meg pedig

augusztus, szeptemberben egér-, nyír- és rezg nyárfán. Házikó-

jába korhadt fát vagy bogáncskóró belét kell adni, a melyben
szeret elgubozni.

A. strigosa F. Inkább hegyi vidékeken, Budapesten hiányzik.

Hernyója a felvidéken gyümölcsösökben szilvafán. Mindenütt ritka.

A. tridens Schiff. Egész Magyarországon; Budapestnél ápril.

május és június,' júliusban -- Hernyója máj. közepétl jul. köze-

péig és szept. elejétl okt. közepéig fzn, fleg azonban galago-

nvan, többnyire társasán.

Bryophila mutalis Forst. Kevés helyen és ritkán, Budapesten

augusztusban régi kfalakon. — Hernyója áprilisban sziklák mo-

háin, de csak este fele jön elé rejtekébl.

Mámestra Leineri Frr. Ezt a Noctuát Kindermawn fedezte

fel l83o-ben Budapesten, késbb Peszéren is találták, különben

csak déli ( »roszországban és Bécsnél fordul el. Homokos vidéke-

ken nappal és este, fekv vagy rakott nyárfarzsébl, vagy száraz

idben a fán lógó száraz gallyakról kopogható, kivált ott, a hol

magas a f. Temetkben a keresztekbe rejtzve található. Száraz

évben jobban tenyészik, mint nedvesben

Aporophila lutulenta Bkh. Sept. végén és októberben ritka.

- Hernyója májusban Anthericumon és Capsella bursa pastorison.

Ammoconia caecimacula F. Szept.—októberben elég gyakori

rzse alatt, csalétekre is jön. - Hernyója májusban árnyas helye-

ken Anthericumon, éjjel meringethet, de bajosan tenyészthet.

Thecophora fovea Tv. Bupapesten egykoron gyakori, ma-

napság igen ritka, szept végén, októberben, este l a9 órakor kel

ki és l/íl0 órakor már röpül. — Hernyója májusban tölgyön :

nyugalomban fejét és mells szelvényeit oldalt csapja és mells
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ábait kiterjesztve, mintegy védekez állásban tartja. Május vegén

levelek közé szövi magát, de csak szeptemberben bábozódik.

Chariptera viridana Walcli Budapesten elég ritka júniusban,

de még szept. végén is fogtam kopott példányt- — Hernyója fa-

mohán él, napközt szilvafaiörzsén találtam, de galagonyáról is ko-

pogtam. Bábja szeptembertl tavaszig vad körtefák, szilva- és dió-

fák alalt a földben található.

/ \ileria oleagina F. Nem ritka májusban sziklákon, olykor

igen elrejtve, gyakran azonban egészen nyíltan is, úgyszintén vi

rágzó kökénybokrok alján ülve. — Hernyója május, júniusban

kökényen és galagonyán ; éjjel kell kopogni. Bábját tavaszkor nem
szabad megnedvesíteni.

Apamea teslatea Hb. Augusztusban. — Hernyója júliusban

gyep alatt a földben, giliszta kinézés. Bábját legjobb füves ker-

tekben a fák körül ásni.

Luperina virens var. immaculata Stgr. Jul.—augusztusban

nem ritkán lehet tölgyfáról és kökényrl lekopogni, napközt szeret

virágzó Verbascumon ülni; esti 9— 10 órakor kel ki és fszálakon

ülve található.

L. Zollikoferi Frr. Csak az Altaiban, Berlinnél és hazánk-

ban, még pedig októberben Budapesten, ahol Kindermann 1834-ben

fedezte fel. — A még le nem írt zöld hernyó május közepén

erdei tisztásokon Thalictrumon és füveken, rzse alatt is ; mocsa-

ras nádból is meringethet.

Hadena porphytea Esp. Sept.—októberben nem ritkán lehet

rakott rozséból kopogni. — Hernyója jun. elején Solidago közelében

rzse alatt.

H. ochroleiica Esp. Budapesten igen ritkává vált. — Her-

nyója májusbn búzáról meringethet, mieltt ez kalászt hajt.

Cloantha rádiósa Esp. Ápr. közepétl május végéig és juL

közepétl aug. végéig gyakran röpköd napközt Echiumra, Eryngi-

umra es különféle virágokra, száraz (múlt évi) Hypericumra is s

ez utóbbin, kivált az est homályában és korán reggel copulában

is található. — Hernyója jun. közepétl jul. közepéig és, augusz-

tusban Hypericumon.

Polyphaenis sericata Esp. Jun. közepétl jul. végéig elég

ritka, szeret csalétekre jönni. — Hernyója ápr. végétl máj. vé-

géig Ligustrum vulgarén és Syiinga vulgárison, de mindig az erd

mély árnyékában, napközt a tápnövény alatt lev száraz lomb

között, melyet kereséséül esernyben meg .kell vizsgálni és mely-

bl a házikóba is kell tenni, mivel abban bábozódik.
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Mánia mattra L, Budapesten ritkává lett ; valamikor régi

t.iiii lak alatt találtak S^erém-megyében nedves völgyekben és he-

idt görögdinnyéken.

Hydroecia leucographa fíkh. (Luttata Frr.) Csak Herkules-

fürdnél a Domogleten, melyen hernyója a Peucedanum longifolium

aljában és gyökerében él, de a leinevelése igen bajos lévén,

b babját keresik. Azon id'"ben (augusztus közepén) azonban

- radi növényt mar a szél letörte es magával ragadta. Ennek

folytán csak a hernyó nyowiát kell keresni, t. i. a növénynek a

föld színen letört Kivet s azon kis rakás sarat, melyet a hernyó kilökött.

Ha ezt megtaláltuk, a gyökeret ers késsel ki kell ásnunk, a mi

an nagj nehézséggel jár, mivel a gyökér többnyire sziklaré-

szorul. A 1 ;pke aug, végén jelenik meg és miután potroha

ben olajos lesz, belét ki kell venni s az ürt vattával kitömni.

Gortyna ochracea Hb. Aug. elejetói szept. elejéig hernyója és

gyalogbodza töve alján vagy gyökerében.

Nonagria neurica Hb. Egykoron Budapesten találták, még

hernyóját jun. elején oly nádszálban, mel} nelc hegye elszá-

\z ilyent lehet mélyen lent kell levágni. Nevelése igen fá-

gos. A lepke testet, mihelyt a feszítdeszkáról levettük,

thában kell áztatni.

A'. ;. minifttncta Hatch. Budapest közelebb környéken már

alig lesz található. Hernyója ugyan úgy keresend, mint az elbbié,

de 14 nappal utóbb; olykor a nádnak 3. vagy 4. tagjában lakik;

a nádszál hegye elszáradt. A lepke júliusban.

Tapinostola musculosa Hb. Hazánkban csak Budapestnél, itt

is igen ritkán, jul. közepétl aug. közepéig, melyebben fekv, vagy

nedves helyeken lev szántóföldeken akkor kel ki, mikor a búza

csaknem megérett s akkor éjjel fogható, vagy úgy, hogy a kaszá-

sakat követjük, a kik a Noctuát kaszálás közben felzavarják. Nap-

tarlókon is, igen gyorsan röpül virágról-viragra, bogáncson is

szeret ülni.

Leucania obsoleta Hb. Áprilistól jul. közepéig nem ritka.

Hernyóját szept. végétl okt. végéig keressük, mieltt még a nádat

levágták volna. A tavaly vágott nádból megmaradt tövekben

található. Azokban lakik. A meddig éjjelenkint a nad leveleibl

táplálkozik, reggel mindig visszatér lakasába. Kés szkor annak

nyílását befonja s úgy mint hernyó telel ki, csak áprilisban bábo-

ik és még ugyanabban a hónapban kel ki a lepke.

L. evidens Hb. Mindenütt ritka, nálunk két ivadékban, máj.

közepétl jul. végéig és aug. közepétl szept. végéig tölgyrl ko-
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pogva, de napközt gyalogbodzán ülve is találtam. Olykor már

délután is röpül, többnyire azonban estefelé ; éjjel virágokon fog-

ható. — Hernyóját júliusban és aug. közepétl szept. végéig éjjel

a Pimpinella saxifraga é.-; Seseli montanum virágjáról lehet merin-

getní, napközben a tápnövény alatt a laza földben tartózkodik, forró

nyáron gyakran élsdiek által meg van szúrva.

Különfélék.

Új szakfolyóirat. A kir. m. Természettudományi Társulat, a

kebelében mköd állat- és növénytani szakosztályok kezdemé-

nyezése folytán elhatározta, hogy a „Pótfüzetek" czímen eddig

megjelen folyóiratának ket-két füzetét az említett szakosztályok

rendelkezésére bocsátja, hogy a szaküléseken beterjesztett dolgo-

zatok megjelenésének tért nyisson. Az állattani szakosztály ülésein

elterjesztett dolgozatok „Állattani Közlemények 11 czím alatt jelen-

nek meg a Dr. Daday Jen ezidei szakosztályi jeg>z szer-

kesztése mellett. Az els füzetben, a mely már ez évi május havá-

ban került ki a sajtó alól, a czikkek sorozatát dr. Entz Géza
„A sós vizek faunája" czím becses tanulmánya nyitja meg, a

melyben a hazai konyhasós vizek állatvilágára vonatkozó tudomá
nyos adatok összegezése mellett több érdekes kérdés magyarázatát

is nyújtja. Az altalános irodalom ide vonatkozó adatainak egybe-

vetésével megadni törekszik a feleletet arra az érdekes és vitás

kérdésre, hogy milyennek lehet és kell tekintenünk a konyhasós
vizek állatvilágát ? Ezen kívül a hazai konyhasós vizekbl megfigyelt

egy új Csillangós- és egy Üstorosázalék állatkát is ír le. A máso-
dik közlemény dr. Kertész Kálmán „A magyarországi Nota-

canthák átnézete" czím tanulmánya, a mely az ide tartozó fajok

meghatározó táblázatain kívül a nemek pontos jellemeit is nyújtja.

Ezt követi Csiki Ern „Magyarország Cicindela-féléi" czím
dolgozata a szükséges rajzok kíséretében A fajok meghatározó

táblázatán kívül a hazai fajok és fajváltozatok pontos leírását és

term helyeit nyújtja. A kisebb közlemények rovatában Szilády
Zoltán a formaldehid conserváló hatását ismerteti az irodalom

es saját tapasztalatai alapján. Végre A. Aigner Lajos méltatja

dr. Fleck E. „Die iMacrolepidopteren Rumániens" czím dolgozatát

s reá mutat annak egyes hiányaira. — A második füzet épen most

jelent meg s benne hat szerz tollából igen különböz irányú dol-

gozatot találunk, melyeknek sorát dr. Horváth Géza „A
magyar fauna keletkezése" czím érdekes és becses közleménye

nyitja meg. Ebbl megtudjak azt, hogy faunánk tulajdonképen

keleti-, nyugati- és deli Európa faunájának keveréke. Ezt követi

dr. Lendl Adolfnak „Miért visel a keresztes pók fehér ke-

resztet a hátán? czím díszes rajzokkal illusztrált nagyobb dol-

gozata, a melyben magyarázatot keres a keresztes pókok kereszt-
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rajzának keletkezése és többféle változása fell. A harmadik közie-

mcin „Újguineai lapos férgek" dr. Rátz István tollából való

és három új galandféregnek leírását nyújtja a szükséges rajzok

kíséretében E fajok egyike gyjtjének, Biró Lajos-nak nevet

viseli mint lehthyotaenia Birói. Ezt követi M a 1 1 á s z József
dolgozata „A Loxocarabus alnemrl" czímen, mely részletes leírást

nyújt a Carabus obsoletus-(a]ról és varietásairól, továbbá a Carabus

procerus-TÓ] és egy új fajváltozatáról. A kisebb közlemények
között dr. Kertész K á 1 m á n-nak két czikkét : „A világ bögöly-

féléinek jegyzéke" és F icaibi E. „Venti specie di zanzare

(Culicidae)" czímen, továbbá Csíki Ern könyvismertetését ta-

láljuk a következ czím alatt: „Die Pusztenflora der grossen

ungarischen Tiefebene von Franz Woenig."

Pterogon Proserpina Pali. M'vdn a Vlara-szoros és Trencsén-

Tepla közti vasút építésénél el voltam foglalva, a nyarat csalá-

dommal Fels-Szernyén töltöttem és itt a Vág partjának kövezete

közül kintt Epilobiumon a nevezett faj hernyóját találtam. Ezentúl

több figyelmet fordítottam erre a növényre, még pedig b ered-

ménynyel, mert egy hétnek lefolyása alatt 183 hernyót szedtem

össze, az egyúttal szintén Epilobiumon talált elpenor és galii her-

nyókat nem is számítva. Az állomástól szemben, az árkokból le-

folyó víz mintegy 50 Q méternyi mocsarat képezett, a melyben

ölnyi magasra ntt az Epilobium : ez volt a szinte kifogyhatatlan

lelhely. Rendszerint napjában 15—20 hernyót találtunk itt, és

ha azt hittem, hogy már összeszedtük mind, másnap megint annyi volt.

Több volt a barna, mint a zöld hernyó, s a legtöbbjét nem magán
a növényen, hanem a földön, a gyökereknél vagv a sárban, szóval

árnyékban, hvösben fekve találtam ; de a még ki nem fejlett hernyók

éjjelre táplálkozni bizonyosan felmásztak a növényekre, a mire a

lekopasztott szárak is következtetni engedtek. Mindezeket a her-

nyókat egy nagy, mintegy 1 köbméter tartamú ládába tettem s

azt a fels-szernyei pályaudvar eresze alatt helyeztem el. Egyszer

éjjel nagy zivatar volt, és mivel az ereszvíz épen a ládát érte, ez

a nedvességtl annyira megvetemedett, hogy reggelre nagy nyilasok

és szakadások mutatkoztak, a mel veken át a hernyók fele meg-
szökött, de ezek egy részét a síneken és a sínek közt lev kavi-

cson újra megtaláltam. A ládában húsznál több elpusztult hernyó

volt, a melyek a puszta megérintésnél bzös lévé estek széjjel.

Ez így ment napról-napra : mindig kevesebb lett az egészséges

hernyó, úgy hogy összesen vagy 30 bábot s ezek után mindössze
ket szép lepkét kaptam. A hernyók legnagyobb része vagy meg
volt szúrva, vagy oly járványban pusztult el, a mely más fajok-

nál is elfordul, kivált ha azok szokatlan nagy tömegben lépnek

fel. Ezt a járványt a következ fajoknál figyeltem meg: Psilura

monacha- és Heliothis peltiger-en Namiesten, Morvaországban;
DeiUphila euphorbiaen 1886-ban Lateinban, Brünn mellett, a hol

300 hernyó után alig kaptam "20 egészséges bábot ; Bombyx tiifolü-

és Lasiocampa pinin Stomfán és Bécs környékén; Arctia caján
a budai Svábhegyen, a hol ezrével volt ; csaknem minden máso-



Különfélék. 213

dik vagy harmadik évben Arctia aulica-n stb. úgy hogy az illet

faj a következ évben igen ritka lett. Ocneria dispart és Leucoma
salicist p. o. néhány évig csak igen szórványosan láttam oly he-

lyeken, a hol azeltt évenkint a hernyók által lekopasztott kerte-

ket és bokrokat lehetett látni. Weirzmantel Vilmos.

Gölniczbányai lepkék. Mióta Gölniczbánya vidékének lepke-

faunáját összeállítottam (R. L. III. 1886.), csaknem évrl-évre talál-

tam néhány új, vidékünkön még meg nem figyelt fajt vagy faj-

változatot. Ezek a következk: 1887-ben Pieris rapae L. igen

apró példány (v. minor Costa?); Lycaena Astrarche Bgst. ; L.

Béllargus Rótt. v. ceronus Esp. ; Syrichthns malvae ab. táras

Meig. ; Bombyx catax L. — 1889 ben : Tkecla spini Schiff., Lycaena
Corydon Poda, L. Meleager Esp.; Moma Orion Esp. 1891-ben:
Sesia tipuliformis CL; Xanthia fulvago L. 1892-ben: Pygátra
anastomosis L.\ Dianthoecia cucubali Fssl. 1994-ben: Agrotis

segetum var.?; Hadena porphyrea Esp. 1895-ben: Agrotis aagur
F. ; Hadena rurea F. 1896-ban: Macroglossa fuciformis L. ; La-
siocampa piui L. ab. brunnea Stgr. (a hazai faunára nézve
új) : Plusia moneta F. 1897-ben : Hylophila prasinana L. ; Pygaera
curtula L. ; Agrotis strigula Thnb. ; Mamestra tincta Brahni.

Azóta, gyöngélked állapotom miatt többé nem gyjthettem. Eltér
példányaim közt van egy Argynnis latonia L., melynél az alsó

szárny fels oldala külszegélyének mentén egy sor ezüst petty

mutatkozik. Hudák Ede Ágost.

Fekete póknak (Kara-Kurt) neveznek a kirgizek igen m irges

pókot, mely az utóbbi években a kirgiz pusztákon annyira elsza-

porodott, hogy minden négyszög méterre legalább egy-egy ily állat

esik. Marása következtében a megmart tevék 97—98 o/o-a, a meg-
mart embereknek pedig 2—8 %-a elpusztult, meghalt. A kalmükök
régóta ismerik ezt a pókot és veszedelmes voltáról csodadolgokat
mesélnek. Tény, hogy marása a tevére nézve csaknem teltétlenül

halálthozó, míg a juh a pókot minden hátrányos következmény
nélkül felemészti. Az embernél a marás helyén némi daganat s a
brnek ers gyulladása mutatkozik, mely heves fájdalmat okoz;
a daganatból vér csöpög. A megmart lázat kap, szédeleg, melle
szorul és még ugyanaz napon eszméletét veszti el. A kalmükök
ezt az állapotot juhhúsból készült ers levessel és zsírral vegyített

pálinkával gyógyítják. Ha ennek folytán heves okádás következik
be, akkor a beteg meg van mentve ;

3—4 nap múlva visszanyeri

eszméletét és javulni kezd. Ez a pókfaj szerencsére nem lép fel

mindig egyenl nagy mennyiségben, hanem fleg csak igen száraz

és forró években.

Papilio Machaon L. Arad vidékén kétféle alakban fordul el,
még pedig a gyoroki Kecskéshegyen fleg halványabb szín, a
lapályon pedig inkább sötét szín, úgy hogy nem ritkán megüti a

var. aurantiaca Spr színezését. Az utóbbinak egyik példányát tre
feltzvén, elénk köményszagot éreztem, a miból azt következtetem,
hogy hernyója köményen élt. A halvány szín közt fogtam a
bimaculatus Eim. fajváltozatot is. Grnber Ede.
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Phosphoreskáló lepkék Régebben Dubois (Lecons de phy-

siologie générale el comparée) négy ily esetet említett fel t. i egy

iet, ket Mamestra oleraceát es az Agrotis occulta hernyóját,

meh utóbbi két hétig némi világosságot láttatott, szerz szerint

bens világító erejénél fogva. Legújabban Schultz Oszkár
ugyanazt a jelenséj Asteroscopus sphinx csápjain is észre-

vette, de megfigyelte, hogy e n nem saját világító képes-

hanem véletlenül s tulajdonság forcg fenn. A lepke

nyilván oly tárgygyal érintkezett, melyp hosphoreskáló bacillusok-

ban bvelkedett. Ezek csápjához tapadtak, arról körömmel leszed-

hetk voltak s akkor a körömhöz tapadtak. Kzzel azután magya-
rázza Dubois eseteit is.

Az édesvízi atkákról (Hydrachnidae) értekezett a novemberi
alattani ülésen Szil á d y Z o 1 1 a n, ki Piersig ide vonatkozó nagy

monographiájának s több fajta eleven atkának bemutatásával el-

mondta ezen allatok szervezeti viszonyait, életjelenségeit és irodal-

mát. A külföldön sokat írtak édesvizeinknek ez apró, élénk szín
lakóiról, melyek életük egy szakát mint szabadon él gömbös
alakú állatkák, más szakát mint álczák, pelei orma tokká visszafej-

ldve mint élsdiek töltik, mert vízi rovarok testét lepik el s azok-

ból táplálkoznak, azokkal együtt terjednek mindenfelé, még az

Alpok tengerszemeibe is, a hol Zschokke még külön havasi fajokat

is talált. Nálunk még eddig nem igen gyjtöttek atkákat s reá

vonatkozó irodalmunk Dr. Daday néhány faj leírásán kívül nincs.

A Macroglossa stellatarumrol Anderson J. megfigyelte, hogy
az a poszméhéhez hasonló, de még ersebb zümmogést visz

véghez, midn kinyújtott szipókaval és szárnyait rendkívül gyorsan

mozgatva a vir'goK körül röpköd. Megvallom, hogy ily hangot

sem a nevezett lepkénél, sem közeli rokonánál, a Mái roglossa

fuci/orntis-nál sohasem észleltem, pedig mind a kettt már nagy
számban fogtam. Meglehet, hog) zárt helyen pl. verandán, avagy
teljes szélcsend mellett hallható az a hang. .4. A. L.

f Mik József, nyugalmazott tanár és iskola-tanácsos Bécsben
október hó I3"án, 62 éves korában elhunyt. Egyike volt a legkép-

zettebb dipterologusoknak, ki 30 évet meghaladó irodalmi munkás-
ságra tekinthetett vissza. Dolgozatait mindig a leírások pontossága

és széles látkörön alapuló Ítélképessége jellemezte.

Hibaigazítás. A jelen kötet 173. 1. 22. sorában felülrl

Ematurgia atomaria helyett Phasiane clathrata L. olvasandó.

Sajtóhibák: 42. 1. 20. sorban „Myisiasban" helyett „Myiasis-

fan"; 118. 1. 4. sorban „QP il0 " helyett „OpiloM \ 119. lap. 4.

sorban „Cviidrini" helyett „Cylidrint
u olvasandó.
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Descriptiones novae.

Lepidoptera (ex Hungária).

Acronycta rumicis L. ab. obscttra Dahlström. pag. 114.

Bombyx catax L. ab. paliida Dahlström, pag. 16; B. limicola Hb..

ab. paliida Dahlström, pag. 16. ab Itttea Aii^un (nom. nov. pa^. 171.

Cidaria lerrugata Cl. ab. obscttra Dahlström, pag. 117; C. truncata Hfn.

ab. latefasciata Dalilsttöm, paa:. 117.

Hibernia defoliaria Cl. ab. obscura Dahlström. pag. 116.

Notodonta Tritophus F. ab. álba Dahlström, pae. 16

Numeria pulveraria Du/>. ab. obscurior Dahlström, pag. 35.

Therapis evonymaria Scliill. ab. obscura Dahlström, pag. 35. 116.

Zygaena achilleae Esp. ab confltiens Dahlström, pag. 15

Coleoptera (ex Hungária).

ab us comptus Dej. var. Dieneri Merki, pag. 85 (Revue p 8.

My cetina cruciata Schall. var. Fttssi Csiki, pi^. 150. fig. 3. (Revue .
I

Necrobia rufipes De Geer var . aeneipennis Csiki, pag. 124. R vue p. 12.)

Rosalia alpina L. ab. Pici Csi'ci, pag. UH, Qg. 4 (Revue p. 9), ab.

Reitteri Csiki, pag. 101, fig. 4 (Revue p. 9.), ab confluetn Csiki,

pag. 102, fig. 6. Revue p. !).), ab. transsylvanica Csíki, pag. 10J, íig.

10. (Revue p. 10).

Inseeta

a) Hymenoptera.

Chrysis ignita 166, cyanea 167.

Eriocampa adumbrata 175.

Formica sanguinea 39.

Polistea gallica 197.

Selandria adumbrata L29,
Vespa crabro 21,

b) Lepidoptera

Abraxas grossulariata, silvata, adustata et marginata 80. Acherontia Atropos
14, 28, 51, 78, 97, 124, 133, lóit, 177, is.',, i;>0. Acidalia trilineata, pe-
rochraria, dimidiata, virgularla, laevigaria, herbariata, bisetata, politata,

rusticata v. vulpiuaria, humiliata, inornata, deversaria, immorata, rubitfinata,
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marginepunctata, incanata, immutata, strigaria, umbellaria, strigillaria,

emutaria et ornata 79. Bischoffaria 34, aversata 34. 79, graciliata et

corrivallarial 16. Acontia lucida et luctuosa 61. Acronycta leporina, aceris,

megacephala, psi et Hgustri 59, anricoma ab. Pepii 114, ruimicis 59, ab.

obscura 114,euphorbiae v. montivaga 2U6, a'ni et strigosa 208,tridens 59, 208.
Aedia funesta 61, 131. Aegocera tripartiia 134. Ageronia feronia 133, Arethusa
134. Aglia tau 105. Agrophila trabealis 61. Agrotis fímbria, obscura, pronuba,
ab. innuba, comes, C. nigrum xanthographa, ab. cohaesa, brunnea,
plecta, simulans, lucipeta, putris, signifera et exclamationis 59, augur 213,
strigula 213, occulta 214, lugax 88, conflua 20, obelisca, ab. ruris, ypsilon et

praecox 59, segetum 50, 108, 213, v. paliida 114, hyperborea et transilvanica

114, tritici 59, v. transiens 114, vestigialis ab. aíbidior 114. Alucita cyma-
todactyla 176. Amblyptiiia cosmodactyla38. Ammoconia caecimacula 60, 209.

Amphipyra tragopogonis 60, 88. Livida 60, pyramidea 60, perflua 16.

Anarta cordigera 20. Angerona prunaria 80. Anaitis plagiata 81, v.

palJidata llfi. Anisopteryx aescularia 80. Anthocharis cardamines 27, 142,

ab. turritis 142. Apamea testacea 60, 209. Apatura Iris 27, 168, ab. Jole 168,

Ilia 27, 168, 195. ab. Phryne 168, ab. Clytie 27, 168 a ab. rubrescens 168,

171, v. dilutior et ab. astasioides lc8. Aporia crataegi 26, 102, 142.

Aporophyla lutulenta 26, 60, 208. Arctia caja 29, 133, villica, Hebe et aulica

29 Argynnis Selene 28, 105, 169. Euphrosyne et v. Fingal, Pales et v.

Arsihche 169. Dia 28, 105, 169. Ino 169. Latonia 28, 169, ab. valdei sis

169. Aglaja 28, 129, ab. arvernensis 169, 171. Niobe 28, 169. v. Eris 28,

lt>9, v. Pelopia 169, 195. Adippe 28, 169, ab. Cleodoxa 28, 169, 195.

Paphia 28, lüy, ab. Backei 172, ab. valesina et ab. nigricans 172, Pan-
dnra 169, v. Aemilia 171 Daphne et Hecate 28. Arsilonche allovenosa
26, 5^. Asphalia ridens 30. Asteroscopes sphinx 214. Atemelía torqualella 38.

Batrachedra praeangusta 38. Bembecia hylaeiformis 185. Biston zonarius,

hirtarius et stratarius 80. Boarmia gemmaria, repandata et lichenaria 80,

selenaria 35, 80, v. dianaria 35, crepuscularia 35, 80, ab. deíessaria 50,

cinctaria 80, ab. consimilaria, consortaria, ab. consobrinaria 116, hiundu-

laria 116, 171. Viertlii 113, roboraria ab, infascata 207, luridata ab. obscurior

207. Boletobia fuliginaria 61. Bombyx crataegi v. Ariae 206, castrensis 30,

neustria 30, ab. unicolor, catax 30, ab. paliida 16, 171, rubi 30, rimicola

ab. lutea (palüda) 16, 171. Quercus 153, móri 66, 86, 106, 153, 154,

Bomolociia fontis ab. terricularis 116. Botys sanguinalis v. auroralis 37.

Brotolomia meticulosa 60. Bryophila raptricula 59, ab. carbonis 114

algae 59, ab. mendacula et ab. calli^rapba 114, fraudatrix et receptricula

59, muralis £08. Bryotropha cinerosella 38. Bupalus piniarius 80, 153.

Butalis Mülleri 18.

Cabera pusaria 80, 105, ab. rotundaria 35, 171, exanthemata 80. Calamatropha

paludella 188. Calligenia miniata 29. Callimorpha dominala et Héra 29.

"Calocampa soliuaginis 207, exoleta 5, 61. Calophasia lunula 61. Calymnia
aftinis 60. Caradrina quadripunctata 4, 60, v. Menetriesi 206, selini 206,

ambigua P0, arcuosa 20. Cariclea delphini 61, umbra 61. Carpocapsa
pomonella 87. Carterocephalus Palaemon 170. Catocala fraxini 61, v.

obscurior 115, elocata 16, 61, nupta 16, 61, sponsa 61, ab. rejecta 16.

171, electa 61, promissa 17, puerpera 61, paranymha 17, 61. Cerostoma
chazariella 38. Chareas graminis 59,ab. tricuspisllö. Chariptera viridana 209.

Cheimatobia brumata 81, 164. Cidaria dotata, fulvata, ocellata, bicolo-

rata, variata, siterata, vindaria, fluctuata, fluviata, sociata luteata et trun-

cata 81, ab. latefasciata et salicata v. rufocinctaria 117, montanata 81,

v. íuscormrginita 117, ierragata 36, 81, ab. obscura, caesiata ab. anne-

sata et rubidata v. fumata 117, bilineata 81, ab. infuscata 173, comitata

81, ab. moldavinata 172, polygrammata 81, immanata 20, 174, lugdunaria

20, lugubrata 36, ab. obductata 171, tristata 36, 81, cyanata ab. flavomixta

85, vitalbata v.co.ispicuata 85, hastata v. gothicata 207, unifasciata 207. Gilix

glaucata 30, 130. Cleoceris viminalisv. obscura ü06, Clidia geographica 208.

Cloantha rádiósa 60, 210. Cochlictheca crenulella 30. Cochylis cruentana 37,

ambiguclla 107, aurifasciana 131, flavidana 188. Coenonympha Oadippus

170, Iphis 28, 170, Hero 170. Arcania 28, 170. v. darwinhna 170, v.
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Satyrion 170, Pamphilus 28, 160. v. I.yllus 170, liphön 170. Coleophora
lixella et artemisiae 88. Colias Phicomone 14.'i, Hyale 27, 143, v. Uhli
171. ab. flava, ab. sarepten-is et Chrysotheme 148, Myrmidone 27, 143.

ab. álba et ab. paliida 143, Edusa 27, 143, ab, Helice 143. Cosmia con-
tusa 20ii. Cd8SU9 cossus 5, 30. Crateronyx dumi 30. Crocallis tusciaria 20.

Cucullia verbaaci t-t scrophulariae 61. umbratíca 8, 61, lactucae, chamo-
millae et tanaceti 61, celsiae 113.

Dasychir.t fascelina et püdipunda 30, ab. concolor 114, abietis 20. Deilepbila

galii 185, euphorbiae H, 28, ab. rubrescens 185, 20ö, livornica 185, elpenor

28, 185, porcellus 28, 185, nerii 28, 185. 205, Demas coryli 59. Depressaria
propinquella et rotundella 188. Dianthoecia capsincola 20, 60, cucubali

60. Diastictís artesiarin 200 80. Dicycla oo 60. Dilobacaeruleocephala 6. 59.

Dionychopus niveus 133. Doryphora lucidella 38. Dryobota monochroma,
v. suberis 1 1 5. Dvpterygia scabriuscula 60. Dyscborista (issipuncta 60.

Earias clorana 2i. Eilicrinia cordiaria et v. Roeslerstamnnaria 80. Elachista
lugdunensis 38. Ematurgia atomaria 80, v. orientaria 173. Emydia striata

29. Endagria ulul.i _'!, 30. Epichnopteryx plumella 172, Sapho 30. Epi-
nephele Lycaon 24, 170. Janira 28, 153, 170, v. Hispulia, ab. semialba et

Tithonus 170, hyparanthus 28, L53. Epione paralel laria 80. Erastria uncula.

pusilla, deceptoria et fasciana 61. Erebia Epiphron et v. Cassiope 169,

Medusa 28, 169, v. Psodea et v. hippomedusa 169, v. subalpina 114,

189. ab. Prooopiani, Oeme v. spodia et Lapr-ona 16!), aethiops 28, 169,

v. leucotaenia 169, Ligea 28, 169, v. Adyte 169, Euryale, ab
ocellaris, v. Philomela et v. euryaloides 169. Eubolia arenacearia et v.

flavidaria 80. Enchelia jacobaeae 29. Euclidia mi, glyphica et triquetra

61. Eucosmia un Julata 81. Eugonia quercinaria ab. equestraria 207, autum-
naria et alniaria 80. Eupithecia oblongota, insigniata, subnotata, rectan-

gülata, vulgata et absinthiata 81, conterminata 26. 81, pumilata 81, glau-
comictata 26, 81. scabiosata ab. orphnata 113, expallidata 207, scabiosata ab.

aequestriíata 1 17, nanata ab. obscurata 117, satyrata 31. ab. subatrata,

distinctaria, silenata et abbreviata 117, denutata 2J, trisignaria 20, 207, pyg-
meata 20. 173, denticulata 20, virgaureata 207, Éurymene dolabraria 80

Fumea nitidella 30, eomitella 20, nudella v. suriens 114.

Gelechia Pribitzeri 176, nigra 38. Gnophos furvata 80, ambiguata v. vepre-
t.iria, pullata v. confertata, ab. implectinata. gluncinaria et v. plumbeari-
116. Gnophria qualra 2 •. Gortyna ochracea 60, 210. Grammesia trigrama
mica 60. Grapholitha carduana, aemulana, tetra^rammana, decolorana,
incana, aurana et aurantiana 37. exquisitana et Krausiana 176,

Strobilella 1
-

Hadena ochroleuca 30, 203, lythoxylea, sordida, basilinea, didyma, strigilis et

bicoloria 6<>, adusta v. pavida 1 1
">. monoglypha 60, v. obscura 115, por-

phyrea et rurea 210. Harpyia bili Ja 30, vinula 22, 30. Helia calvaria 61.

Heliothis dipsaceus 61. Hepialas htimaliv. hethlandica '(Ki, sylvinus 29.

Herminia tentacularia 17. 62, derivalis • >-'. modestalis 207. Hesperia Th.i-

umas, lineola, Actaeon, Sylvanus et Comma 28, 17.\ ab. Catena 170.

Heterogenea limacodes 30. Hibernia defoliaria U>4. ab. obscura UH,
marginaria 80, 153, bajaria 80, leucophaearia ab. marmonnaria 207. Himera
pennaria 85 Hydro :cia nictitans v. Iugens 207,'micacea 26, 66, leucographa
210. Hylophila prasinana 133, 213. Hypena rostralis, proboscidalis et obesalis

62. Hyponomeuta difFluellus 188. malinella 131. Hypoplectis a dspersaría

et ab. sylvanaria 35, 171.

Ino budensis 20, pruni 29, 186, chloros 186, globulariae 29, I8ö, statices 29,

18S, v. Mannii et v. Heidenreichii 186, v. crassicornis 186, 206,

Geryon 20.

jodis putata et lactearla 79.

r^aelia coenosa 20. Laria 1-nigram 30, Lasiocampa potatoria et pruni 30>

quercifolii :>0, 129, populifolia 30, ab. aestiva 206, pini 30, ab. brunnea 213-

Lecithocera Briantiella 176. Leucania lythargyria v. Argyritis 206, im-

pura í>0, pallens, vitellina, 1-album et albipuncta 60, Leucoma salicis 30,

130, Leucophasia sinapis 27, \V\, v. lathyrí, v. sartha, v. diniensk
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et al?
r

erysimi 143. Lirnenitis populi 27, 168, ab. trernuláe- et sybilla

l$8r ab. nigrina 195. Lithocolletis geriiculella 1^9. Lithosia muscerda,
• eomplana et lutarella 29, pallifrons 26, 29. Lithostege griseáta 80, v.

duplicaria 173. Lobophora appensata 116. Luperina virens 26, 60, 130, v.

immaciiiata 26, 60, 130, 209, Zollikoferi 115, 209.Lycaéna baetica 143, Argia-
des 27, ,143, ab. Polysparchon, ab. Coretas, v. decolor et ab., decoloratá 143,
Aegon 27, 143, Árgus 27, 104, 14 1, v. argulus 104, ab. Argyrognomon

, 27, 143, optilete 143, Orion 27, 143, ab. nigra 143, Baton 27, 143, Ast-

rarche 143, 213, ab. allous et v.aestiva 143, Icarus 104, 130, 143, ab. I;arinus,

ab. caerulea, v. glauca, Eumedon, v. Fylgia et ab. Speyeri 143, Bellargus

21, 27, 143. Corydon 27, 143, 213, Hylas 143, Dámon 27, 143, Meleager 27,

104, 143,213, Amanda 27, 143, Admetus 27, 144, Argiolus s7, 143, ab. par-

vipuncta 144, Sebrus, minima et ab. simplex 144, semiargus 27, 144, ab.

caeca 144, cyllarus 27. 144, Tolás et Alcon 144, ab. alconides 144, 171,

Euphemus 144, Árion 27, 144, v. obscura i44, ab. uncicolor 144, 171

\rcas 144, Lythria purpuraru 80.

Macaria notata 80, ab. luteolaria 116, alternaria 8,0. Macroglos>a stellatarum

29, 185, 213, bombyliformis 185,íuciíbrmis 29, 105. Mamestra nebulosa, bras-

sicae, albicolon, oleracea, genistae, trifolii, chrysozona et serena 60, v.

obscura 115, dissimüis 60, v. variáns 206, dentina 60, v. Latenai 206, pere-

grina 20, implexa 172, Leineri 208, oleracea et tíncta 60, Mánia maura 60. 210
Melanargia Galatea 28, 169, ab. leueomelas et v. pro úda 169. Melitaea
aurinia 168, cinxia 27, 168, Phó-be 28, 16S, v. parva 113, v. nana 168,

Trivia 28, 168, v. nana 168, didyma 28, 169, v. alpina 168, v. graeca 171,

dictynna 169, Athalia 28, 105, 169, ab. Corythalia, ab. Aphaea et ab.

navarina 169, v. mehadiensis 113, v. berisalensis et v. Samonica 169, Au-
relia 28, 169. B<-itomartis 169, v. rhaetica 167, 171. Parthenie 20, 169.

Metoponia flava 26, 61. Metrocampa margaritaria 8\ Micropteryx Spar-
mannella 189. Minoa murinata 80. Miselia bimaculosa 8, öO. Moma Orion
213.

Naclia ancilla 29, 186, punctata 186. Nemeobius lucina 27, 155, 168. Nemeo-
phila russula 29. Nemoria porrinata, pulmentaria et strigata 79. Nemotois
aurelles 176. Nephopteryx tristis 37. Neptis Lucilla 27, 16?, aceris 168,

193. Neuronia popularis et cespitis 59, ab grisea 172. Nisoniades Tages
28, 170. Nola cucullatella et cicatricalis 29, cristatula 26, 29. Nonagria
geminipuncta210, ah. guttaas 115, neurica 210, Notodonta tremula et

chaonia 30, Tritophus 171, ab. álba 16. Numeria pulveraria ab. obscurior

35, 171.

Ocneria dispar 30. 44, 153. Orgyia ericae 20, antiqua 30. Orrhodia veronicae

et rubiginea 61, vaccini 153, ab. spadicea 16, Ortholitha plumbaria, limi-

tata et bipunctaria 8U. ab. Gachtaria 116, peribolata 172. Orthosia pista-

cina v. Serina 206, circellaris 61.

Panolis piniperda 68. Papilio Podalirius 26. 142^ ab. Zanclaeus et v. undecim-
lineatas 142. Machaon 2^, 142,213, Priamus 89. P rarge Macre 28, 169,

v. Adrasta et Hiera 169, Megaera 28, 169, Egeria 16^, v. egerides 28,

160, Achine 169. Parasia carlinella 38. Parnassius Apolló 26, 133, 142,

195, ab. Pseudo-Nomion, et ab novarae 171, Charltonius et v. pn'nceps

153
f
Mnemosyne, 2, 142, nubilosus 172, v. Hartmanni 172, ab. melaina

172. Pellonia vibicaria 79, ab. roseata 131. Pempelia adelphella 37. Pen-
thophora morio 30. Pericallia syringaria 80. Phalera bucephala ?0. Phasi-

ane clathrata 80, ab. nocturnata 173, glarearia 80. Phigalia pedaiia 80,

ab extinctaria 207, Pnorodesma pustulata et smaragdaria 79. v. prasinaria

116. Phoxopteryx tineana et biarcuana 38. Pieris brassicae 27, 1'2, 153,

175, rapae 27, 142, v. immaculata 172, v. novangliae 173, v. minor 213,

napi 27, 142, ab. bryoniae et v. napaeae 142, Daplidice 27, 142, v. Belli-

dice 142. Pechypogon barbalis 62. Pleretes matronula 133. Plusia moneta
213, triplasia, tripartita, consona, chrysitis, lestucae, gutta et gamma 61.

Polia polymita et chi 60. Polyommatus virgaureae 27. 143, v. Miegii 143,

Thersamon, v. rutilus et Hippothoe 27, 143, ab confluens, ab. Eurybia,

Aleiphron et v. Gordius 143, Dorilis 27, 143, v. subalpina 143, Phlaeas

27, 14', v. Eleus et ab. Schmidtii 143, v. caeruleopunctata 130, Am-



phidamaa 143 Poiyphaenis sericata 20!) Porihesia chiysorrhoea 30, simi-
lis 16. Prothymia viridaria 61, ab modesta 173. Pseudophia lunaris 61.
Pseudoterpna pruinata 79. Psilura monacha 30. Psodos alticolaria 207.
Payche Ecksteini et Zelleri 131, unicolor 5, 80, vilíoseíla 30, viciella 5, 30,
plumil'era et hirsutella 30, viadrina et v. stettinensis 15, 171. Pterogon
Proserpina 185. Pterostoma palpina 30. Pygaera anastomnsis 30, 21M, cur-
tula 80, 223, anachoreta 30, Timon 16. Rhvparia melanaria 20. Rhodocera
rh&mtv 27, 143. Rivula sericealis 62. Rumia luteolata 80.

Strrothripa undulana 29, v. russiana 114. Saturnia pyri ;!0, 134, 196, ab. Abafii
172, spini et pavonia 30. Satvms Hormione 28, 169. Alcyone 1C9, Circe,
Briseis et Semele 28, 169, Dryas et Statilinus 16!). Arethusa 28, Hyperan-
thus et ab. Arete 169, ab. caeca 114, 169. Sciapteron tabaniforme 29, 185.
Scoliopteryx libatrix 1. Scopelosoma satellitia 61. Scoria lineata 80.

Scotosia Vitulata et rliamnata 81. Selenia lunaria et v. delunaria 80, ab.

suMunaria llt;, Sesia cephitormis 29 130. Sphecifbrmis 185, myopi-
foimis 29, 185, culiciformis 185, ab. tvnnilbrmis 114, 185, formiciformis
185. ichneumoniíbrmis 29, lKr

>, v. megillaeformis 185, empiformis 29, 185,
astatiformis 2 , 185, muscaeformis 185, stelidiformis 40 Setina irrorella

29, ab. siünata 114, ab Freyeri 20tf, roscide 29, mesomella 29 ;
Kuhlweini

ab. lutescens 172. Simyra nervosa59, 207. Smerinthus populi 15, 28, 180,

L85, tiliae 28, 1»5, ab. biunnea et ab. ulmi 185, quercus 28, 185, ocellata

15,28. 185, ab hybridus 185, 205, tremulae 196, atlantica 189. Sphinx ligustri

28,133, 180, 185, ab. spiracae lr5, convulvali 28, 185, lí) Í-, pinastri 14, 28. 186,

Spilosoma fuliginosa, luctifera, mendica, lubricipeda, menthastri et

urticae 29. piacida 62, Spilothyrus alceae 28, 170, altheae 170. Stauro-
pus fagi 30. Synopsia sociaria 80. Syntomis Phegea 29, 186, ab. Phegeus
186. Syrichthus carthaumi, alveus, v. lritillum et serratulae 28, 170, v. cae-
cus et malvae 170, ab. Táras 170, 213. Orbifer 28, 170, San et ab. Eu-
crate 170.

Taeniocampa stabilis (>0 v. grisea, gracilis v. pallidior 115, incerta 60,
v. paliida 115, munda (iO, miniosa et pulverulenta 60. Tapinostola
musculosa 26, 60, 210. Teras contaminana v. dimidiana 188. Thai* Po-
lyxena 26, 142. Thaleia fimbrialis 79, Thalpochares purpurina 131. Thecla
betulae 27, 14 i. ab. spinosae 193. spini 143,213, ab. Lynceus et v. major
143, w-album et ilicis 27, 143, ab. cerri 143, acaeiae, pruni et qu< rcus

27, 143. ab. bellus 143, rubi 27, 143. Thecophora fovea 133, 208. Therapis
evonymaria ab. obscura 35, 116, 171, Thyatira batis 30. Thyris íenestrella
185. Timandra amata 7!). Tinea semifulvella 188. Tortrix viridana et

henerana 153, pilleriana 108. Toxocampa craccae 61. Trach=a atriplicis

16, 60. Trichophaga tapetzella K3. Triphosa dubitata 81, Trochilium
apif.rme 29, 185, crabroniforme 185. 205. Troides Elisabethae-Kcginae 90
oblongomaculatus v. papuensis ab. Rirói et Goliath 91.

Uropus ulmi 30.

Valéria oleaeina 6, 20'. Vanessa Levana et v. prosae 27, 168, ab. porima
168, c-album et polychloros 27, 1(58, ab. ryromelas 168, xanthomelas 168,
ab. chelys 171, L-album 168, Antiopa 27, 168, ab. Artemis 1«8, 1" 27,

168, 192, ab. ioides et ab. Sardoa 168, urticae 27, 168, ab. exoculata 168,

171, Atalanta 27, 168, 194, cardui 27, 168, ab. Elymi 173. Venilia macu-
laria 8 Xanthia sulphurago et gilvago 61, 1'ulvago et aurago ab. uni-

color 206, Xylina socia et ornithopus 61. Xylomiges conspicilaris ab
melaleuca 61.

Zanclognatha tarsiplumalis et grisealis 61. Zelleralis 115, tenuialis et stra-

mentacealis 172. Zeuzcra pirina 30, 130. Zonosoma annulata, porata et

punctaria 79, pendularia 34, pupillana ab. badiaria llt;. Zygaena pilosellac

29, 18**, v. polygalae, ab. interrupta, ab. Pluto et v. nubigena 186, ab. diapha-
iall4, 186brizae29, 186, scabiosae 186, achillae 29,186 v bellis 186, ab.

viciae 15, 186, ab. confluens 171, 186, meliloti 186, v. Stentzii 15,
tnfolii, ab. confluens el ab. orobi 186, lonicerae et filipendula« 29, l

v,i
.

ab. cytisi 186, ab. Mannii ] 1 l. 186, angelicae 29, 186, traoaalpina, Ephi-
altes et ab. Mcdusa 186, ab. coronillae 29, 1.86. ab trieonillae 15,29,
186, ab. Aeacus lt,6, 195, v, peucedani, ab. athamantbae et Fau-ta I86,car-
niolica 29,186, v. diniensiset ab. hedysari 186, v. Horváthi et Vellayi 172
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c) D i p t e r a.

Aulacocephala Brautri 19. Culex pipiens 65.
Eustalomyia fcstiva 110. Lucilia sericata 41.
Pbytalmia cirvicornis 20. Sarco;hila Wohlíarthi 42.
Tachina glabrata 68.

d) C o I e o p t e r a.

Achenium ephippium 13. Acupalpus elegáns 13. Adimonia circumdata et v.

sela dica 14. Adonia v. ustula 14. Adoxus obscurus, villosulu*, vitis,

v. epilobii et v. Weisei 203. Aegosoma scabricorne 14. Agriotes lineatus

108. Alaudes singularis 139. Aleocha a erythroptera et Milleri 13. Alexia
tatrica 144. Allonyx qua Jrimaculatus 122. Alophus Kaufmanni 14. Amara
ruíipes 13. Anaspis pulicaria 18. Anchomma costatum 139 Anepsius deli-

catulus 140. Anisoplia segetum 21. Anomala v. cyanicollis 13, aenea 108.

Antha.YÍa aurulenta 13. Hackeri 132. Anthonomus pomorum pyri 86,
Antisphodrus aeacus 18. Apholeuonus nudus 64. Apion sulciírons 14
Apoderus coryli 153. Atheta lituiata 13. Athou-; undulatus et bifasciatus

64, niger 153.

Bathyscia dorotkana et narentina 78. Beccaria Wallacei et papuensis 42-

Bembídium hypocrita 78. Bryaxis Helíeri 13. Bruchus tristicula 14.

Caenocara Ganglbaueri 43. Calathus bosnicus 76. Calcoides v. pulchella 14.

Callidium violaceum 154. Calochthebius Steinbühleri 88. Calosoma Ma-
derae 57, inquisitor 175. Carabus Ulrichii et granulatus 56, Scheidleri v.

virens et cancellatus 57, montivagus et v. blandus 13, catlatus et v. se-

rajevoensis 62, v. rugosus, cioaticus v. bosnicus et Partyssi v. Gattereri

63, comptus et v. Dieneri 85, Neumayeri et dalmatinus 77. obsoletus

151, Hampei 152, auronitens et glabratus 154. Cardiophorus nigerrimus

13. Cerambyx Scopolii 44, 58, miles 14. Cetonia angustata et v. Diocle-

tiana 77. Chlaenius azureus 77, terminatus 78. Chrysomela cacaliae 153.

Gicindela campestris et ab. funebris 85, chiloleuca 12. Cionus pulverosus

14. Clemrnys troglodytes 113. Clerus mutillarius 122. Cr emeplatia sericea

139. Coccinella bipunctata 153. Cnelambus enneaorammus 13. Conibius

paralleíus 140. Corynetes coeruleus 123. Craniotus pubesens 139.

Crioceris lilii, merdigera v. rufipes, asparagi, 12-punctata v. dode-

castigma, 14-puncata, paracenthensis et 5-punetata 184, v, thoracica

182, 184. Cryptocephalus, v. Pilleri, elongatus et frenatus v. callif;r 14.

Cryptoglossa venucosa 140. Cryptophagus scanicus v. hirtulus ÍM. Cryp-

torhynchus lapathi 188, Gychrus semigranosus 76 v. balcanicus 64.

Cyinbiodita marginella 13. Cynegetis v. palusttis 14.

Dacoderus striaticeps 140. Danacaea marginata 13, incana 79. Dapsa denticollis

v. nigricollis, trimaculata 149. Daptus pictus 3 v. Kominecki 13. Dasytes

dalmatinus 77. Moreli 43. Dasytiscus Ragusae 43, Denops albofasciata

120. Dermestes atomarius 13 Diamphida locusta 175. Diloboderus Abdeuis

58. Dima elaterioides 64. Donacia simplex 153. Dorcadion lulvum 58.

Dryadites borneensis 42. Dynastes Hercules 58. Dyctioptera santjuinea

153. Dyschirius intermedius 78.

Eccoptoga^ter inctricatus 1C8. Elattr sinvatus 13. Elattioidts deimestoides

154. Encymon Etimae 42. Endomychus coccineus, v. Biehli, thuracicus

1; 1. Enoplium serraticorne 123. Eumolpus vitis 108. Exdia timida 78.

Geotrupes Brancsiki 76. Gonocerus venator 59. Gymnetron v. plagiellum,

antirrhini 14. Gyiinus hungaricus 13.

Halyzia 14-punctata 14. Haploscelis nitidus, madegassus et nossibéa us 42.

Helophorus granularis 13. Helops picipes 13. Hesperophanes cinereus et

griseus 78. Homalopiia marginata 13. Hoploderes spinipennis 57. Hydrae-

na pcrpaivula 62. Hylaia iub.icollis 150. Hypera simplex 153. I.aemos-
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tenus bosnicus 64. Laena ferruginea 77. Lagarus submetallicui 13.

Lampyris noctiluea L53. I..tri:iu> latus 77. Lasioderma corsicum, impunc-

tatum, ( istulatum, Mulsanti, melanocephalum 43. Lathrobium furcatum

18. Leistus parvicollis <'4. Lema cyanella, melanopua tristis. Licheriis et

Eríchsoni 182. v. Lipperti et septentrionis L82, L83. Leptusa Hopffgarteiy

Liesthea seminigra 148. Lixua ferrulaginus 78. Luciola lusitanica 153.'

Ludius castaneus L3. Luperus saxonicus 14 Lycoperdina bovistae 149,

banatíca, succincta, v. disca, crassicornis 150. Lytta vesicatoria 186.

torna servilis 58, Magdalia Juplicata 111 - Mastigua dalmatinas 62. Me-

gadontus azurescena et v. cordiacus <>2. Melasis liuprestoides 63. Melo-

lontha vulgáris et hippocastani 153. Miarus scutellaria 14. iíolops alpes-

tus 63 bosnicus. curtala, obtusangulus et ab. rubripes 64. Mononychus
salviae 14 Mordella fasciata v. coronata 13. Mordellistena brevicauda 13.

Mdrimus Ganglbaueri 78. Mourloniella solenhofensis 131; Mycetaea hirta

it- Mycetina cruciata 144, 15Q, v. calabra 150, r. Fussi 144, 150, v. bal-

canica el montana42. Stychophilus minutus 147.

, Germari »bia ruílcollis, violacea, Konowi, rufipes et pililera 123.

Nosoderma diabolicum, plicatum ct porcatura 140. Notiophuus substri-

.ttUS.

Ocalea brevicornis 78. Ocbina ferruginea 4i. Olisthopus ^.labricollis 78.

Omophlus dilatatus v. longicornis 13. Omphreus morio et v. Beckiaius

63. 64. Opetiopalpus scutellaris 124. Opilo taeniatus, paliidus, domesticus

ct mollis 121. rei ia variábilis 63. Orthopleura sanguinicollis 123. Otior-

rhynchus v. viridilimbatus 76, rhamni, gylipus, vastus, imitátor, v. pronjus

et Blanchardi 78, bosnicus et multicostatus 63, ligustici 108. Oxymirus

i ursor 154.

Pontodon i diota 77. Pnilonthus nitidulus 13. Philydrus maritimus 13. Phyllo"

bius aurifer 13. Phylethua bifasciatus 140. Phyltatocus Leayi 58. Phyma"
todea fíollari 78. glabratus 85. Phytoecia caerulescens 77. Pissodes bar"

cyniae, validiiostris et notatus 108. Platydema violacea 63. Platynus scrob-

iculatus et antennarius 63, lugens 13, glaciális 78. Pleganophorus bispino-

sus 14 1. 149. Podonta dalmatina 77. Polyphylla fullo 134. Prionochthebius

adriaticus 88. Procerus gigás 71. Pterostichus fasciatopunctatus, Meisteri

ct Brucki 63 v. caroiolicus 7H. Reiseri 78, cophosioides et Etelkáé 13.

Purpuricenus bungaricus, budensis v. cinctus et v. globulicollis 77.

nycha mílanura 153. Riagoiera tuberculata 140. Rbagium inquisitor

et mordax 154. Rhinoncus scapularis 14. Rhopalopus insubricus et fe-

moratus 78, Rhynchites ruri et conicus 87, betuleti 108. Rosalia alpina

58, 100, ab prolongata, ah. Pici, ab. Keitteri. ab. multimaculata ! 00, ah.

nfluens, ab. parvonotata, ab. obliterata, ab. geminata, ab. transsylva-

nica, ab. Croissandeaui, ab. Kautzi, ab. bifasciata, ab. interrupta et ab.

connexa 1U1.

Saula Bírói 1 l. Semanotus russicus 85. Sitaris maraUs L3 St \\a Hieatus

129. Sparedrus testacius 13 Sphasrosoma globosum 146 v. glabrum

146. Seidlitzi 144, 146, V. tatricum 145, n.nti'un 1 H. 117. carp ithicum,

pilosutn, piliferum et R -itt -ri 117. Sten ipterus flavicornis 78, Stenotarsus

Birói 42. Str iph >somus c iryli 153. Sym )i »l ís gib )er >-ms et armitu-; 14-!,

Synoxylon geminatum 43,

Tachya scutellaria 13. Tarsostenus univittatus 121. Telephorus mslanurua

153. Tetropiara luridum 154. Thanasimus rufipes et formicarius 122.

Theca Championi, coriicicoüis et striatula i I ["harops nigriceps 63.

Tillus pali dipennis, elongatus et unilasciatus 120. Timarcha corinthia

Tribolium madens 13. Trichodea favariua 122. apiarius et irku-

tensis 123. Tropipborua ochraceosigiatus 68 Trycherus eles;ans 42

Usechus lacerta 14U.

Xylopertha Heydeni 43. Xylosteus Spinolae L8.

Zeugopbora flavicollis, v. australis, scutellaria et subspinosa 182.
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ci Hem iptera

Aspidiotus ostracformis 130.

Ghrysomphalus ficus et minor 74. Coriza mercenaria 10".

Dactylopius viris 108. ...

Lecanium vini 108.

Notontcta americana 107. ;.

Pterochlorus Longipes 151. Phylloxera grecus 13^ vastatrix 22, üt). Phvtoptes
vitis 108.

Schizoneura lanigera 106.

Teíranichus tilarius 108.

f) Orthoptera et Dermatoptera

Acridium aegyptium 157. Acrometopa macropoda 158, Ameles decolor 156.
Anechura bipunctata 156. Anisolabis maritnna 156. Anterastes Raymondi
158. Arachnocephalus vestitus 159. Aphlebia br^vipennis, margitiata, ma-
culata 156, var. Ssháfferi 11.

Bacillus Rossii 156, Redtenbacheri 157. Rarbitistes constrictus 11, 158, Ocs-
kayi 11, Yersini 158. Blattá germanica 1£6.

Caloptenus itaiicus v. marginellus et v. icteric is 157. Ghelidura acanthopygia
156. Conocephalus nitidulus et v. obscurus 158. Cuculigera hystrix 157.
Gyrtaspis scutata 158.

Decticus albifrons 159.

Ectobia aloicincta 156. Empusa fasciatá 156. Epacromia strepens 157. Ephip-
pigera vitium, limbata, v. minor, v. major et sphacophila 159.

Foificula auricularia 11, 22, 156, f. macrolabia 156, f. pubescens 156.
Galganea morio 156. Gomphocerus maculatus 157. Gryllomorpha dalmatina

159. Gryllus burdigalensis 159.

Hierodula bipapilla 21.

Isophpa modesta 11, 159, costata, speciosaet, brevipeni.is 11.

Labidura íiparia 155. Líptophyes Bosci 11, discoidalis 11, 159, laticauia 158.
Loboptera decipiens 156. Locusta can^ans 158.

Mantis religiosa 156. ab. flava et ab. brunnea 156. Mogoplistes brunneus 159.
Nemobius Heydeni lbd.

Oedaleus nigrofasciatus 157.

Pachytrachelus fráter 155, graciüs 11. Pachytvlus migratorius et danicus 157.
Paracaloptenus Brunneri 157. Paracinema tricolor 157. Paratettix meri-
dionalis Rbr. 157. Periplaneta americana 156. Pezotettix alpinus et Sala-
mandra 157, Schmidtii 11. Phaneroptera quadripunctata 158. Platycleis
affinis 158, amplipennis 155, 158, Domogledi 11, Kraussi 158, marmorata
155, 158, montana 11, Roeseli 158, sepium 158, stricta 158, tesselata 158,
vittata 11. Precilimon affinis 11. Schnidti 11. Brunneri 11. Fussi 11, ele-

gáns 11, 158, Ihoracicus 11, 158, intermedia 11, ornatus 158.

Rhacocleis discrepans 158.

Saga serrata 158. 8chistocerca peregrina 157. Sphingonotus coerulans 157.
Stenobothrus apricarius 157, crassipes 11, elegáns 157, v. istrianus 157,
miniatus 157, morio 157, nigrogeniculatus 15/, nigromaculatus 157,
petraeus 157, pullus 10, vagans 157. Stethophyma brevipenne 157.

Tettix Krausii et depressa 157. Thamnotrizon apterus 158, dalmaticus 158,
íemoratus 158, Frivaldszkyi 11, litoralis 11, 158, transylvanicus ll.Trog-
lophilus cavicola et neglectus 159. Tryxalis nasuta 157. Tylopsis liliilolia

et v. graciüs > 58.

Xiphidium dorsale 158, hastatum 11.
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g) Neuroptera et Pseudo Neuroptera

Aesehna boreelis 33.

Cordulegaster annulatus 38.

Ecdyurus venosus 84. Epitheca arctica 38, alptstn> .13.

Leucorrhinia rubicunda §3, albifrons 88, caudahs 28.

Oügoneura rhenana 31, paliida 3fc

Patfngenia longicauda 3^.

/;) Thysanoptera

Anisosphaera problematica 43.

Lepisma myrmecophila 43, anguhseta 43.

Seira pallidipes 43. Smynthurus maculatus 4n.

Thrips frumentaria 22. I

Grustaeea.

Limnicythere hungarica 44.



„ROVARTANI LAPOK"
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S. 199. L. v Aigner-Abafi : Unsere alpinen Lepidopteren.

Davon ausgehend, dass die Alpenfalter auf allén Hochgebirgen der

palaearctischen Zone vorkommen, bedauert Verfasser, dass das

Höhenvorkommen der Faltér Ungarns noch nicht beobachtet ist

und lenkt hierauf die Aufmerksamkeit der Sammler.

S. 203. E Csíki . Über den Reben-Fallkáfer. Nach Weise hat

für den Namen Adoxus vitis die Bezeichung A. villosulus Schrnk.

einzutreten, ausser vvelchem auch var. Weisei Heyd., sowie Ado-

xus obscurus Linn. und var. epilobii Weise in Ungarn vorkom-

men. A. villosulus lebt vorzüglich an Epilobium angustifolium,

wird aber auch der Weincultur oft sehr schádlich. Alléin trotz-

dem derselbe schon früher in Südfrankreich als Rebenschádling

bekannt war, wurde seine Biologie erst in Ungarn durch Dr. G.

Horváth (1892) geboten, der constatirte, dass der Káfer die

Rebenblátter minirt, die Trauben aber seltener angreift, wáhrend

die Larve iti den VVurzeln Gánge anlegt, wodurch die Rebe írüher

oder spáter zu Grundé gerichtet wird. Zur Bekámpfung des Ká-

fers wird das Ablesen derselben, event. mit Hilfe von Geflügel,

gegen die Larven aber das Verfahren mit Kohlensulphid ange-

wendet. Verfasser giebt eine Beschreibung der zwei Arten mit

ihren beiden Varietáten.

S. 205. J. Dahlström : Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Un-

garns. Nach langjáhrigem Sammeln giebt V^rfasser ein Verzeich-

niss derjenigen Formen, vvelche er für U : n neu constatirte,

u. z. : Deilephila euphorbiae var. rubresc s Smeriuthus hibr.

hybridus, TrochiliUm crabronijormis, Ino .<? i ices v. crassicornís,

Setina irrorella ab. Freyeri, Hepialus humiih u. hethlandica, Böm-

byx crataegi v. Ariae, Lasiocampa populifui v. aestiva, Acronycta

euphorbiae v. montivaga, Mamestra dis^iniilis v. variáns, M.

dentina ab. Latenai, Hydroecia nictitans v ncens, Leucania ly-

thargyria v. Argiritis, Caradrina quadripiiu tata v. Menetriesii,

C. Selini, Cosmia contusa, Cleoceris vimiuali< v. obscura, Orthosia

pistaciua v. Serina, Xanthia aurago ab. unico or, Herminia mo-

destalis, Eugonia quercinaria ab. equestrari i. Hibernia leucophae-

aria ab. marmorinaria, Phi°aliapedaria ab xtinctaria, Boaruna

roboraria ab injuscata, B. luridata ab. oh<curior
x
Psodos altico-

laria, Cidaria hastata v. gothicata, C. unifasciata, Enpithecia tvi-

signaria, E. virgaureata, E. expallidata.
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s 207, L v. Aigner Abaíi Zur Biologie der Noctuen. Über

Nahrungspfíanzen, Lebensweise und Zucrit zahlreicher 'Nocluen.

Kleinere Mittheilungen

S. 211. Zoologische Mittheilüftgiii Untéi diesem Tiiel (ungarisch)

erscheinen niinmehr di-3 Vortráge der zoolo . Sectiori der Natur-

nschaftlichen Gesellschaft zu Budapest. Heft l. und 2. ent-

halten : Dr. G. Entz: Dic Fauna der Salzwásser und die Knt-

stehung derselben, nebst Beschreibung einiger neuer Arten. I)r.

K. Kertész giebt eine Übersicht der ungar. Notaeanthen. E.

Csíki die Monographie Jer (,'icindelen Ungarns. Dr. G. Hor-
váth disserrirt über dre Entstehung der Fauna Ungarns, einem

Gemenge der Fauna von Ost-. Síid und West-Europa. Dr. A.

Len dl ergéht sich über die Zeichnung der Kreuzspinnen. Dr.

S t. R á t z besehreibt neuguineische Cestoden. Als Sub^enus

„Loxocarabus" bescbreiht J. Maliász den (^arabus obsoletus

und seine Varietáren. F'erner kleinere Mittheilungen von L v.

A i g n e r-A b a f i, E. C s i k i, Dr. K. Kertész und Z. Szila d y.

Die Redaetion bcsorgt Dr. E. V. Dada y.

S. 212. W. Weissifíantel: Über Pterogon Proserpiua, derén

Raupe Verlasser im Komitat Trenesén in grosser Anzahl fand,

welche jedoch grös?tentheils einer Seuehe zum Opfer fielen.

S. 213. B. A. Hildák: Lepidopteren, welche für G^lnitz

neu constatirt w.urden. (S. unuai. Text)-

S. '21.'!. Über „Kara Knri" , die gefáhrliche schv.arze Spinné

der Kirgisen, derén Biss für das Kameel fasí unbedingt, für den

Menschen seltener tödtlich ist,

S. 213. E. Gruber : Papüio Machaon kommt bei Arad im

Gebirge in blass, in djr Ebené in dunkel gefárbten Stücken vor,

tlie sich der var. aurantiaca nahern.

S. 214. Über phosphoresciretide Faltér und Raupen nach

Dubois und Schuiiz.

S. 214. Z. Szilády hielt in der zoologischen Section der

Naturvvissenschaftlichen Gesellschaft einen Yortrag über die Le-

bensweise der Süsswasser-llydrachniden.

S. 214. L. v. A. A. Anderson beobachtete, dass Macroglossa

siellatarum beim Flug ein Summen, wie das der Hmmel ver-

nehmen lasse. Verfasser hat diesen Laut weder bei der erwáhnten,

noch der verwandten Art M. fuciformis, die er beidé bereits in

grosser Anzahl gefangen, je vernommen, giebt aber zu, dass ein

gewisses Summen in geschlossenem Raume z. B. in einer Veranda,

hörbar sein körme.

s. 214. Xecrolog des Dipterologen Josef Mik, gest-

13. Okt. 1900.



XX-ik katalógusom, illatve árjegyzékem, mely az idea gyjtött sok

ezer szépen praeparált és pontosan meghatározott ritka európai és kivált

magyarországi Coleopterát tartalmaz, — megjelent és kívánatra ingyen és

portómentesen küldöm. A legritkább bogarak a szokásos áron alul, azaz

70—75°/n árengedménynyel kaphatók.

Tavarnok u. p. N.-Tapolcsány. Kelecsényi Károly.

Coleoptera-kereskedés. Mint honunkban a legrégibb és legnagyobb

rovarkereskedés tulajdonosa, ajánlom magángyjtknek, iskoláknak, gazdá-

szoknak és erdészekuek 8000 hibátlanul meghatározott honi és külföldi fajból

álló rovar-készletemet. Honi faunánk közönséges és legritkább fajai nagy

számban, továbbá több száz exotikus faj. Iskolák részére gyjteményeket

olcsón állítok össze. Honi gyjtkkel szívesen lépek csereviszonyba.

Megkeresésre nyomatott árjegyzéket ingyen és bérmentve küldök.

Német-Bogsán. (Krassó-Szörénymegye.)
Merkl Ede.

Magyarország madarai. A hazai madárvilág megismerésének vezér-

fonala. Irta: Dr. Madarász Gyula. Ezen munkából megjelent az

1—3. füzet : az els füzet a szisztematikai részszel kezddik s az Éneklök

rendjének négy családját, úgymint: a varjn-, sárga-rigó-, seregély- és pinty-

féléket ; a második füzet a pacsirta-, billegtetö- és poszátaféléket \ a har-

madik a vízirigó-, ökörszem- és rigóféléket ; a negyedik pedig a pipke-,

czmege-, küll-, famászó-, gébics-, selyemfark-, fecske- és légykapóféléket \

az ötödik, mely most jelent meg, a rikácsolókat, kakuk-, harkály- és

6ag"o/y-féléket tartalmazza.

A munka díszes kiállításban, a szeiz eredeti rajzaival, és színes táb-

lákkal, quart formátumban 10—12 füzetben fog befejezést nyerni. Az álta-

lános ismeretekre vonatkozó bevezet rész az utolsó füzetben a tárgymu-

tatóval egyetemben jelenik meg.

Elfizetési ára 1—1 füzetnek 1 irt 50 kr, az egész munkának 15 frt

Az elfizetési pénzek Dr. Madarász Gyulá-hoz, (Magyar Nemzeti Múzeum)
vagy a Rovartani Lapok szerkesztségéhez czímzendk.

Rovar-gyjtemények tulajdonosait (magánosokat úgy mint intézete-

ket) felkérjük, szíveskedjenek velünk közölni, hogy azok min rovarrendeket

ölelnek fel, körülbelül hány fajt és példányt foglalnak magukban, ki gyj-
tötte, mely években? A »Rovartani Lapok* szerkesztsége.

Aeherontia Atropos. Felkérem t. rovarászainkat, hogy a halálföpillét

és bábjai lehet nagy számban hozzám beküldeni szíveskedjenek: Készséggel

szolgálok cserében más lepkékkel. Szívesen fogadnék el cserében Satnrnia

pyrit, Vanessa C-albumot és egyéb közönségesebb fajokat is, s e czélra

kérem a lölös példányok jegyzékét.

Budapest VIII. Rokk-Szilárd-u. 32. A. Aignerbups.



Entomologiai mvek.
Általános. Kárpáti E. Állatmuzeum, utasítás állatok kitömesére s eltar-

tására, és csontvázak készítésére, ábrákkal I kor. 40 fill. — Bein K. A kis

rovargyjt. Utasítál a kiválóbb rovarok megismerésére és gyjtésére 2 kor;

Szekeres F. Ö. A rovargyüjt 1 kor. 60 fill. - Lejtényi S. Rovargyüjt.

Segédkönyv a középiskolai ifjúság számára, kötve 1 kor. — Kriesch J. A
rovarok világa. 16 ábrával 80 fill. — Dr. Horváth G. A rovarok dimor-

phismusárál. 1 táblával 80 fill. - - Kirándulók zsebkönyve. 70 rajzzal,

kötve 8 kor. .

r
>0 fill. — Dr. Lendl A. Rövid útmutatás a természet-

rajzi gyjtemények konzerválásához 80 fii. Kiéin Gy. A rovarev nö-

vényekrl (i rajzzal, 60 fii. — Dr Daday J Rovartani mszótár 1 kor. 60 fill. —
Hojfer, Praxis der Insektendunde. 8 kor. Kolbe, Einführung in die Kennt-

niss der Insekten 17 kor. Schlechteudal undWünsche, Die Insekten, Anleitung

zur Kenntniss derselben.

Hymenoptera. Mocsáry S. A magyar fauna iémdarazsai 2 kor. 40 fill.

A magyar fauna másnejü darazsai 2 táblával 1 kor. 20 fill Adatok Magyaror-

szág fürkész darazsainak ismeretéhez I. 1 kor. 20 fill. Földünk lémdarazsainak

magánrajza 40 kor. Magyarország Hymenoptcrái (A magyar Birodalom

Állatvilága) kor. 60 fill.

Lepidoptera. Bein K. A kis lepkegyjt. A lepkék ismertetése és

gyjtése 2 kor. — A. Aigner L. A lepkészet története Magyarországon

3 kor. — A. Aigner L., Páv-i J. és Dr. Uhryk N. Magyarország Lepidop-

terái (A magy. Birod. Állatvilága) fi kor. — Beige, Scíimetterlingsbuch 8.

Aufl. 1300 Abb. auf 50 farb. Tafeln 25 kor. 20 fill. — Hofmann, Die Gross-

Schmetterlinge Europas 2. Aufl. 2000 Abb. auf 71 farb. Tafeln 30 kor. Die

Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas. 1000 Abb. auf 50 Tafeln 30 kor.

Diptera. Tömösváry ö. Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna

mellékeirl 3 tábl. 60 fill. — Thalhanvmer / Magyarország Dipterái (A m.

Birod. Állatvilága) 4 kor. 8u fill. — Kertész K. Catalogus Tabánidatum orbis

terrarum universi 6 kor.

Coleoptera. Török P. Bogár-határozó 2 kor. 80 fill. — Bein K. A kis

bogárgyüjt. A bogarak ismertetése és gyjtése 2 kor. — Frivalászky J. A
magyarországi téhelyröpüek (Coleoptera) mszavainak magyarázata rövid boncz-

és élettani ismertetéssel. 2 kor. 40 fill — Kutliy D Magyarország Coleopterái

A m. Birod. Állatvilága) 14 kor. 40 fill. — Ctihver, "Káferhuch 5. Aufl. mit

48 color. Tatéin 24 kor. — Seidlitz, Fauna Transsylvanica 12 kor.

Hemiptera. Dr. Horváth G., Magyarország Bobodács-féléinek magán-

rajza 1 tábl. 5 kor. — Adatok a hazai félröpüek ismeretéhez 40 fill. A ma-

gyarországi Psyllidákról 40 fill. Az Eremocoris-fajok magánrajza. 2 tábl. 60 fill.

Magyarország Hemipterái (A m. Birod. Állatvilága) 4 kor. 80 fill.

Orthoptera, Pseudoneuroptera és Neuroptera. Frvvaldszky J. A magyar-
országi egyenesröpüek magánrajza 7 tábl. 3 kor. — Pungur Gy. A magvarországi
tücsökfélék természetrajza 6 tábl. 5 kor. — Pungur Gy. és Mocsáry S. Magya-
rország Orthopterái, Pseudoneuropterái és Neuropteráj-,"' A m, Birod. Állatvi-

lága) 3 kor. — Kohaut R. Magyarország szitaköt-féléi. <É»zínes tábl. 2 kor. 60 fill

Myriapoda. Dr. Daday /. A magyarországi Myropodák magánrajza

4 táblával 4 kor. Dr. Daday J. Magyarország Myriopodái és Crustaceái (A

m. Birod. Állatvilága). 2 kor.

Arachnoidea. Dr. Chyzer K. és Kulczynski L. Araneae Hungáriáé

3 kötet 24 kor. — Hermán Ö., Magyarország pókfaunája 3 kötet, csak a

2—3. kötet kapható 16 kor. — Dr. Lendl A. A pókok, különösen a kerekhálós

pókok természetes osztályozása 1 kor. — Arachnoidea: Chyzer, Scorpiones,

Daday, Pseudoacorpiones et Opiliones, Chyeer et Kulczynski, Ar.nneae. (A

m. Birod. Állatvilága) 2 kor. 40 fill. — Karfieles L. Adalék Magyarország
atkafaunájához. 8 táblával 2 kor.

Crustaeea : Dr. Daday f. A Magyarországban eddig talált szabadon

él evezlábú rakok magánrajza. 4 tábl. 3 kor. A magyarországi Branchipus-

fajok átnézete. 1 kor. A magyarországi DiaptomttS-fajok átnézete 1 kor.

E müvek szerkesztségünk útján is megrendelhetk.

Schmidl Sándor, könyvnyomdája Budapest, VI., Szerecsen-u 6.
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