
20

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,



21

Eperjes, Élpatak, Nagyszeben V, 12, Nagyág", Mehádia V. 1—28,
Orsova V, Temesvár V. 17, Velike, Fiume V és Dalmáczia,

Elfordul a szomszéd országok közül a következkben : Fels-
és Alsó-Ausztriában, Csehországban, Bukovinában és Oláhországban

(V—VI), Karinthiában és Sziléziában (VI).

Elterjedési köre Szent-Pétervártól Kis-Azsiáig és Angolország-

tól az Amurig lerjed.

2. PatnpMla silvius Kn.

Knooh, Beitr. zur Insectengesch. 1781, t. 5, f. 1—2. — Esper,

Die europ. Schmetterl. in Abbild. t. 80, f. 5—6.

A hím fölül aranysárga, a szegély mentén feketés-barna pont-

sorral és a középen négy fekete folttal ; a hátsó szárny barna, szá-

mos aranysárga folttal, A nstény sötétbarna, az elüls szárny kö-

zepe aranysárga, fekete foltokkal, a hátsó szárnyon apróbb arany-

sárga foltok vannak. Alul az elüls szárny okersárga, a hátsó zöldes-

szürke, a felület fekete, sárga foltokkal. Kifeszítve 25—30 mm.
Hazánkban csakis Nagyágon figyelték meg és ez dél felé el-

terjedésének végs határa. Május-júniusban repül nedves erdei réteken.

A hernyó szennyes csontszín, hátán Qgj. oldalt három
vöröses vonallal. Hossza 25—30 mm. Áprilisban található füveken.

A szomszéd országok közül csupán Sziléziában (V—VI)

fordul el.

Elterjedési köre Finnországtól Közép-Ázsiáig és Mecklenburg-

tól az Amurig terjed.

Adatok Magyarország lepkefaunájához.

Irta : Báró N". Ch. Rothschild (London).

Megbízásomból 1911-ben Holz Márton úr részemre lepkéket

gyjtött Délmagyarországon, részben ugyanazokon a helyeken mint

Uhryk Géza úr 1910-ben, a kinek gyjtésérl már beszámoltam a

Rovartani Lapok 1911. évi XVIII. kötetének 36—43. lapján. A múlt

évi jegyzék kiegészítéseképen közlöm mindazoknak a fajoknak a

nevét, a melyek abban a jegyzékben még nem szerepelnek. A ma-

gyar faunára új fajoknak nevét félkövér nyomással emeltem ki. Az
anyagot Dr. Rbbel tanár a bécsi természetrajzi udvari múzeumban
határozta meg.

A delibláti homokpuszta kikutatására Holtz úr a Flamunda

nev vadászlakot választotta kiindulási pontnak, a hol azután kevés

megszakítással április 24-tl július 15-ig tartózkodott. A delibláti


