
a szemétdomb ruderális növényzete stb. mind képezze figyelmünk

tárgyát. Végül még megemlítend, hogy annak sincs értelme, ha

buzgón végigkaszáljuk a gjáijtterületet, mert az ilyen gyjtés mel-

lett okulni nem igen fogunk, nekünk úgyszólván minden egyes

növényfajt külön-külön kell figj^elmünkbe vennünk, mert csak így
fogjuk a különböz körülménj^ek között él fajokat megtalálni. Itt

sem kell válogatnunk a nedves, vizes vagy száraz átrostálandó anyag

között, mert ha a hely nem is felel meg, legalább meg kell gy-
zdni arról, hogy ott ténjleg nincsen semmi és akkor sohse fogjuk

késbb sajnálni, hogy még meg se kíséreltük azon a helyen a gyj-
tést. S?óval akármilyen gyjtési módot alkalmazunk, sohse legyünk

válogatósak, a bogárhálóval vizsgáljunk meg minden növényt, a ros-

tával minden megrostálható anyagot rostáljunk át, a legkisebb he-

ver k alatt épúgy keressünk állatot mint az óriási alatt stb.

Ha mindenre tekintettel leszünk, fig5^elmünket mindenre és

mindenfelé fordítjuk, nemcsak gyjtésünk eredményével leszünlc meg-
elégedve, gyüjteménjáink nem egy hézagát fogjuk szép sorozatokkal

kitölthetni, hanem betekintést nyerünk az állatok ökológiai viszo-

nyaiba, beletekinthetünk az állatok érdekes és legtöbb esetben isme-

retlen életviszonyaiba, a mivel a természet ezer és ezer titkának

megismerésével, az iránta való szeretetünk és érdekldésnk is növe-

kedni fog.

Uj bogarak Trencsén-vármegyébl.
Irta : Laczó József.

Alábbiakban néhány újonnan felfedezett bogárfaj változatot és

egy új fajt akarok leírni, melyek nemcsak megyénk, hanem hazánk
faunáját is liivatvák gazdagítani.

1. Bradycellus harpalinus Serv. var. Csikii Laczó, nov. var.

A typo differt : corpore totó aterrimo, elytris postice latioribus,

pronoto elytrisque haud ferrugineo-marginatis.

Hungáriáé septr.-occid. : pagus Péhó (Com. Trencsén)

Ol^^an mint a törzsfaj, teste azonban egészen fekete, az eltör

hátán és a szárnj^fedköa sárgás-barna szegély nélkül, a szárny-

fedk hátul pedig szélesebbek.

Elfordul Péhó környékén Trencsén-vármegyében.

Ezt az új fajváltozatot Csíki Ern nemzeti múzeumi r tiszte-

letére neveztem el.



2. Notoxus Ssalavszkyi Laczó, n. sp.

N. militi ScHM. affinis, sed differt : corpore angustiore ; cornu

pronoti breviore et proportionaliter latiore, lateribus tantum dentibus

duobiis apice rotundatis armatis, basi nodoso
;

pronoto elytrisque

subtüissime punctatis et supra pilis brevioribus, magis tenuibus, cor-

pori adjacentibus ; elytris aliter ornatis : macula dilute flavo-testacea

hiimerali majoré, fascia mediana angustiore et ad suturam inter-

rupta, utrinque ramum usque ad partém quartam anteriorem et

suturam attiiigentem emittente ; fascia anteapicali usque ad margi-

nem lateralem producta, lateribus obliterata est. Long. 4 mm.
Hungária sept.-occ. pagus Bolesó (Com. Trencsén).

Notoxus Szalavszhyi n. sp.

(De. Szabó József rajza nyomán).

A N. miles Schm. közeli rokona, de attól a következ jellemz

tulajdonságai alapján könnyen megkülönböztethet : teste karcsúbb,

az eltör szarvszer nyúlványa rövidebb és aránylag szélesebb,

oldalt két kerekített fogacskával fegyverzett, tövén pedig dudorosan

kiemelked ; az eltör háta és a szárnyfedk nagyon finoman pon-

tozottak és felületüket finomabb, rövidebb és testhezsímuló szrözet

fedi, továbbá a szárnyfedk világos sárgás-barna rajzolata is más :

a vállfolt nagy, a varrat mellett megszakított kesken}^ középs
harántcsík be- és elrefelé egy az elüls negyedig terjed és a var-

raton érintkez ágat bocsát ki, a csúcs eltti harántcsík pedig kissé

elmosódottan az oldalszegétyig terjed. Hossza 4 mm.
Elfordul Trencsén-vármegyében, Bolesó környékén.

Ezt az új fajt Szalavszky Gyula, v. b. t. t., Trencsén vármegj^'e

fispánja, a ki a trencsénmegyei múzeum létesítése körül kiváló

érdemeket szerzett, tiszteletére neveztem el.



3. Orsodacne cerasi L. ab. HorvátJii LaczO, nov. ab.

Ab. glabratae Paxz. sirailis, sed differt : elytris utrinque macula

síibbasali flavotestacea ornatis.

Hungária sept.-occ: pagus Bolesó (Com, Trencsénj.

Olj'an mint az ab. gJabrata PA>rz., feje és eltora sárg'ás-vörös,

a szárnyfedk pedig feketék, de mindegyiknek töve mögött egy-egy

sárgás-barna folt ran.

Elfordul Bolesó környékén (Trencsén-vármegye).

Ezt az új fajváltozatot Dr. Horvíth Géza nemzeti múzeumi
osztályigazgató tiszteletére neveztem el.

4. Crioceris asparagi L. ab. Bvancsiki Laczó, nov. ab.

A tj^po differt : elytris flavis, macula humerali, sutura et fascia

transversa jDOstica viridi-coeruleis.

Hungária sept.-occ: pagus Bolesó (Tren-

csén-vármegye).

K törzsfajtól abban tér el, bogy a szárnyfedk

sárga színe ersen tért foglal, úgy bogy csak egy-egy

vállfolt, a varrat és a rövid bátsó barántcsík zöldes-kék.

Elfordul Bolesó környékén (Trencsén-vármegye.)

Ezt az új fajváltozatot Dr. Bra>xsik K.íroly, kir. tanácsos,

megyei forvos, tiszteletére neveztem el.

Magyarország pillangói.

Irta :
-{- A. Aigxee Lajos.

XL.

VIL CSALÁD : HESPERIIDAE.
Ez a család jól megkülönböztetett csoportot alkot, melynél

különösen a számytartás a többi pillangótól lényegesen elüt, egyesek

(pl. Thanaos Tages) nyugalomban fedélszeren összehajtva tartják.

Az idetartozó pillangók feje nagy, homloka széles és gömb-
alakú szemük nagy. A szem és a csáp kzött hajpamat van, a csáp

hosszú, fokozatosan megvastagodott, bunkója a végén kihegyezett,

orsószer. Mind a hat láb jól kifejldött, az elüls lábszár nyujt-

ványnyal, a hátsó két pár tüskével fegyverzett. A hátsó szárny elüls

szegélye mentén mindig megvastagodott.

A hernyó orsóalakú, finoman szrözött. Többnyire összesztt

levelek közt él és fszálak vagy levelek közt laza szövedékben alakul

át. A báb legtöbb esetben megnyúlt és szövedékében farával és

áthúzott fonállal megersített.


