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aránt kiterjed kritikája után kifejtelte évek során át a gyakorlatban

és gyakorlati emberekkel karöltve vagy egyidejleg végzett kísérle-

tezés eredményeképen — bogy mind a várható eredményt, mind az

írtásköltséget tekintve, a mesterséges molyfogók kikötésével és a

karók tisztogatásával együtt alkalmazott nyári takarás mellett kell

maradnunk. *

A lezajlott szlmolykongresszust mindenesetre a nagyrantt

molyveszedelem leküzdésére irányuló közóhaj következményének kell

tekintenünk s mint ilyennek, bizonyára meg lesz az a hatása is,

hogy ezzel az országos bajjal szemben évek óta fatalisztikus tétlen-

ségbe merült szlsgazdákat cselekvésre fogja serkenteni. De meg-
mutatta ez a kongresszus azt is, hogy a hozzáért szakember átte-

kinthet, összefoglaló és tárgyilagosaa bíráló vezetése nélkül, a sokfelé

menni akaró egyesek sikeres együttmködése lehetetlen. Mert fvezér

nélkül háborút viselni — még a szlmoly ellen sem lehet.

Új barlangi Carabidák.

Irta : Csíki Eenö.

MmóK Ottó barátom legújabb kutatásainak ismét köszönhetünk

két szép felfedezést, melyek hazánk barlangi faunáját hívatvák gaz-

dagítani. Ezeknek az új fajoknak a leírását a következkben adom :

1. Anophthaltnus (Duvalius) Mihöki Csíki n. sp.

Rufo-testaceus, nitidus, glaber. Capite latitudine pronoti aequali,

sulcis frontalibus integris et profundis. Antennis dimidio corporis

nonnihil longioribus, articulo tertio articulo secundo sesquialter,

articulo quarto articulo secundo paulo longiore, articulis ultimis paulo

latioribus. Pronoto in triente antico longitudine paulo latiore, lateribus

arcuatis, angulis anticis' rotundatis, posticis rectis, paulo prominulis.

Elytris oblongo-ovalibus, convexiusculis, latitudine maxima duplo

longioribus, angulis humeralibus rotundato obtusis, apice singulatim

rotundatis, striis quatuor internis punctato-striatis, striis externis

striato-punctatis, interstitio tertio punctis setigeris tribus instructo. —
Long. (sine mandibulis) 7 mm.

Hungária centr.-orientalis: antrum „Zichy-barlang" (Com.

Bihar), ubi Dom. 0. MmóK exemplum unicum (cf) detexit. Speciem

novam in honorem detectoris deuominavi.

Species haec nova A. Bírói m. affinis, sed differt : corpore

maiore, mandibulis angustioribus longioribusque, pronoto longitudine

paulo latiore, lateribus arcuatis et ante angulos rectos paulo promi-

nulis haud arcuatis, elytris latitudine maxima duplo longioribus.
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Sárgás-vörös, fényl és csupasz. A fej olyan széles mint az

eltör háta, a homlokbarázoák teljesek és mélyek. A csápok a test

felénél kissé hosszabbak, a harmadik csápiz kissé, a negj^edik kevés-

sel hosszabb mint a második íz, az utolsó izek kissé szélesebbek.

Az eltör háta az elüls harmadban kissé szélesebb mint hosszú,

oldalai íveltek, elüls szögletei kerekítettek, a hátsók, derékszögek
és kissé kiállók. A szárnyfedk hosszúkás tojásformák, kissé dom-
borúak, kétszer oly hosszúak mint szélesek, vállszögletük kerekített

tompaszög, csúcsuk egyenként kerekített, a bels négy barázda

pontozott, a szélsk rovátkosan pontozottak, a harmadik köztérben

három sörtét visel ponttal. — Hossza (a fels állkapcsok nélkül) 7 mm.
Elfordul Bihar vármegyében a révi ,^Zichy-barlang'-'-ban, a

melyben Mihók Ottó barátom, akinek tiszteletére az új fajt elnevez-

tem, egyetlen példányát (cf) felfedezte.

Az A. Bírói m. legközelebbi rokona, a melytl a következkben

tér el : teste nagj^obb, a fels állkapcsok karcsúbbak és hosszabbak,

az eltör háta kissé szélesebb mint hosszú, oldalai íveltek és a kissé

kiálló derékszög hátsó szögletek eltt nem öblösek, a szárnyfedk

kétszer oly hosszúak mint szélesek.

2. Trechus Irenis Csíki n. sp.

Xigro-piceus, nitidus, glaber, elytris cyaneo-micantibus, autennis

rufo-ferrugineis, palpis, pedibus elytrorumque margine laterah, dilute

testaceis. Pronoto transverso-rotundato, longitudine sesquialter latiore,

lateribus rotundatis, ante angulos rectis, acatiusculo prominentibus,

haud sinuatis. El3'tris ovalibus, humeris obtuse rotundatis, apice

rotundatis, punctato-striatis, striis quatuor internis profundio»ibus.

Long. 4—4'5 mm.
Hungária orientális: antrum Godinest (Com. Hunyad), ubi

Dom. 0. AlmóK detexit.

Tr. hannatico Dej. {Dejeani Putz.) affinis, sed differt : praecipue

pronoto transverso-rotundato, haud cordato, angulis j)Osticis rectis

acutiusculo prominentibus brevibus, lateribus ante angulos j)Osticos

haud sinuatis et colore constanter nigro-j)iceo, elytris c^^aneo-mican-

tibus, autennis rufo-ferrugineis et palpis, pedibus elytrorumque mar-

gine laterali düute testaceis.

Szurok-fekete, fénjd, csupasz, a szárnj^fedk kékesen fénylk,

a csápok vöröses- sárgák, a tapogatók, a lábak és a szárnyfedk oldal-

széle világos barnás-sárgák. Az eltör háta harántos kerekded, egy-

harmaddal szélesebb mint hosszú, oldalai kerekítettek, a rövid derék-

szög és hegyesen kiálló hátsó szögletek eltt nem öblösek. A szárny-

fedk tojásformák, vállszögletük tompán kerekített, csúcsuk kerekített,
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pontozottan barázdások, a négy bels barázda mélyebb. Hossza

4—4-5 mm.
Elfordul a Godinest-barlangban (Hunyad vm.), a melyben

MmóK Ottó barátom g-yüjtötte. Az új fajt MmóK Ottó neje, a ki férje

kutatásait a legnagyobb érdekldéssel kíséri, tiszteletére neveztem el.

Az új faj a Tr. bannaticus Dej. (Dejeani Putz.) legközelebbi

rokona és attól a következkben tér el : az eltör háta harántos

kerekded, nem szívforma, derékszög és hegyesen kiálló hátsó szög-

letei rövidek, oldalai ezek eltt nem öblösek, fent leírt jellemz

színezdése pedig állandó.

Magyarország pillangói.

Irta : f A. Aignee Lajos.

XLI.

A fajok meghatározó kulcsa:

1. Felül feketés-barna, aranysárga foltokkal. 1. Palaemon.
— A hím elüls szárnya aranysárga, feketés-barna foltokkal, a

nstény-é sötétbarna aranysárga foltokkal. 2. silvius.

1. Pamphila Palaetnon Páll.

Pallas, Reisen in versch. Prov. d. russ. Reiches. I, 1771,

p. 471. — Paniscus Fabmcius, Syst. Ent. 1775, p. 531. — Esper, Die

europ. Schmetterl. in Abbild. t. 28, f, 2. — Brontes Hübner, Samml.

europ. Schmetterl. fig. 475—476.

A szárnyak feketés-barnák, aranysárga foltokkal, melyek az

elüls szárnyon négyszögek, a hátsó szárnyon pedig kerekek. Alul

az elüls szárny sárga, sötétszürke foltokkal, a hátsó szárny vöröses-

sárga, szalmaszín foltokkal. Kifeszítve 25—30 mm.
Hazánkban országszerte található, de csak helyenként gyakori.

Erdei réteken röpköd és kedveli a nedves helyeket.

A hernyó halványzöld, számos világos és sötét hosszanti

vonallal. Április és május hónapokban útifüvön {Plantago major és

lanceolata), rozsnokon (Aronius), kurtatoppon {Bracliypodium)^ czin-

czoron (Cynosurus) és egyéb apró növények csszerén összecsavart

leveleiben él és abban kitelelvén, tavaszkor alakul át. A báb
szürkés- sárga, hosszúkás, fejrésze hegyesed.

Termhelyei : Budapest (Anker), Debreczen, Szaár V. 26, Csák-

vár, Tapolcza, Felslöv, Pozsony VI—VH, N.-Lévárd, Selmecz-

bánya VI—VHI, Rozsnyó, Trencsón-Teplicz, Árvaváralja, Igló V. 31,


