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A Lycaena Escheri Hb. elfordulása

Magyarországon.

Irta : Dr. Kertész Aba.

1911 június 20-án a budai hegyekben egy Lycaena Escheri cf

került hálómba. Tudomásom van róla, hogy Dr. Baudisz Antal szin-

tén részesült e szerencsében s így a budai hegyekben összesen 2 cf

esett zsákmányul. Érdemesnek tartom, hogy foglalkozzam ezzel az

esettel, annál is inkább, mert tudtommal Magyarországon eddig még

nem figyelték meg ezt a csillogó Lycaena t. Legalább ezirányú kuta-

tásaim eredménytelenek voltak, a mennyiben a Magyar Nemzeti

Múzeum magyarországi gyjteményében nincs meg, Aigner Lajos

„Magyarország Lepkéi" czím munkájában csak mint délfranczia-

országi fajt említi, „Magyarország pillangói"- ban (Rovartani Lapok.

XII, 1910, 133. 1.) pedig csak a var. clalmatica Spr.-I ismerteti

Dalmácziából.

Magj^arország faunájára ezek szerint mint új faj jönne

tekintetbe.

A Lycaena Escheri az Alpok déli lejtinek lakója^ elfordul

ezenkívül Dalmácziában és Herczegovinában is. Színe kissé lilás

árnyalatba hajló szép világoskék, úgy elüls mint hátsó szárnyainak

erezete pedig kissé világosabb. A rojtok töve barnás, széle azonban

fehér. A szárnyak fonákoldala hamvas, hátsó szárnyának töve pedig

zöldes behintés. Pettyezettsége a Lycaena icarus-éra, emlékeztet, az

egyes szemek azonban nagyobbak, erteljesebbek. Lényeges meg-

különböztet jele, hogy a L. Icarus elüls szárnya tövén lev két

szem a L. Escheri-né\ mindig hiányzik.

Egész megjelenésében általában a L. Icariis-\ioz áll legköze-

lebb, azonban nagyobb, erteljesebb és színezetében a kék az ural-

kodó és nem mint a L Icarus-nál a lilás.

A két faj megkülönböztetését legfeljebb az az eset nehezítené

meg, ha a L. Icarus ab. dara szárnytövi két szeme (az ab. icarinus

mintájára) hiánj^oznék. Azonban ebben az esetben is a szárnyak

színe útbaigazító lenne, mert az ab. dara színe a L. Bdlargus-éhoz

hasonló égszínkék, míg ellenben a Ij. Escheri színe megtartja jel-

lemz kissé lilás árnyalatát; csak a dalmácziai ab. clalmatica kékebb

mint a törzsfaj, de ez sem égszínkék.

A L. Bellargus-szal szintén nem téveszthet össze, mert ennek

rojtja feketével tarkázott, fonákja pedig teljesen elüt.

Ha feltevésem való, hogy ezen Lycaenát eddig Magyarorszá-

gon nem gyjtötték, az a kérdés merül fel, hogy hogyan került ide ?

Hogy egyes példányai a délvidéki szenderfélék módjára kerül-
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tek volna hozzánk, nem tehet fel, mert sem a faj testalkata, sem
szárnyerezetének alakulása kitartó és nagy " távolságokat átszel

repülésre nem képesíti. Kizártnak tartom ezen okból az esetleges

tömeges vándorlást is (mint pl. Pyrameis carcízw-nál), annál is inkább,

mert Lycaenáknál ilyent eddig még nem fiigyeitek meg. Vagy talán

már évek óta terjedne lassan fokról-fokra észak felé ez a faj ? Ez
feltehet, mert a mint látni fogjuk életfeltételei nálunk is megvan-
nak. De utóbbi esetben a budai hegylánczig közbees területen már
évek óta tenyésznie kellene abban az arányban a milyen mértékben

ész-ik felé terjeszkedik. Arról, hogy közbees területen gyjtötték

vob a nincs tudomásunk. Feltehet az is, hogy esetleg egy ersebb
légáramlat sodorhatott ide, ha nem is kifejldött lepkéket, de peté-

ket, a melyek itt elszórva tovább fejldtek.

Erre vonatkozólag Qgj nagyon is érdekes példát tudok fel-

hozni. A múlt század 90- es éveinek elején, július 4-én északról dél-

nek nagy vihar vonult el Budapest környékén. Néhány nappal

késbben azután egy a Jánoshegyre tett kirándulásom alkalmával,

annak északi oldalán, mely akkor fiatal vágás volt, virágokon a

Chrysoclius preiiosus F. nev díszes levélbogá? négy példányát gyj-
töttem. Másnap az elttem ismeretlen bogárral a Nemzeti Múzeumba
mentem, hogy nevét megtudhassam. Nagy volt a bogár látására a

múzeumban a meglepetés, mert az akkor még életben lév Fri-

VALDSZKY János és Pável János egybehangzóan állították, hogy ez

a Chrysomelida Budapest környékén nem fordul el és legdélibb

termhelye Budapest fölött a Mátra, itt megszakad és délen ismét

csak Mehádia környékén fordul el. Hogy a négy példányt új

termhelyére való tekintettel Frivaldszky azonnal a múzeumi gyj-
teménybe tzte az mellékes, de az elfordulást úgy magyarázta,

hogy a két nap eltti óriás szélvihar sodorhatta a Mátráról a János-

hegy északi oldalára, a hol a következ évben már számtalan pél-

dányát gyjthettem.

A Mátra és Budapest közötti távolság sokkal csekélyebb mint

a L. Escheri legközelebbi termhelye, t. i. Budapest és Dalmáczia

vagy Herczegovina között. Alig tehet fel, hogy a pillangó ily mó-

don vándorolt volna be, de hogy a petét esetleg valamely ers déli

áramlat sodorhatta ide kizártnak nem mondható.

Bármily módon is történt legyen a bevándorlás, tény az, hogy

két cf példány került hálóba és nem lehetetlen, hogy hegyvidékünk

állandó lakója marad.

Életfeltételeit megtalálja itten és bár Közép-Európa déli részé-

nek lakója a zord éghajlatot is eltri, mert magam is gyjtöttem e

lepkét nemcsak a Simplon olasz oldalán, hanem a Riffelbergen is

2600 m. magasságban, a hómezk szomszédságában is.
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Hernyója áprilisig' található Astragahis és Plantago-u.

Ezek után még csak arra kérem lepkésztársaimat, hogy figyel-

müket terjesszék ki a júniusban és júliusban repül kékesen csillogó

Lycaenákra, hátha sikerülne a lepkét másutt is megtalálni, hogy így

terjeszkedésérl és elterjedésérl tiszta képet nyerhessünk.

Magyarországi rovargyjtésem jegyzéke.

Közli : De. Szilády Zoltán.

IT. Neuroptera et Fseiidoneuroptera.

Folyóiratunk 1908. évi XV. kötetében közöltem hasonló czím

alatt a Hemiriiera rendre vonatkozó adataimat. Akkori bevezet so-

raimra hivatkozva, most a reczésszárnyúak rendjeire térek át hasonló

formában.

Az idetartozó állatok gyjtésével már a „Magyar Birodalom

Állatvilága" czim katalógusunk megírása eltt foglalkoztam és a

retyezáti gj^üjtésem egy része Klapálek egyik akkoriban megjelent

dolgozatának^ megírásánál több új faj felállítására alapul szolgált.

Meggyzdtem arról, hogy mennyire érdékes ezzel az elhanyagolt

csoporttal foglalkozni és egyéb elfoglaltságom mellett, a mennjnre

irodalmi eszközeim megengedték, meghatározásokkal is próbálkoztam,

így jöttem rá többek közt a Ferla Selysi Pict. fajra, mely hazánk

faunájára új. Érdekes feladatnak látszott emellett egyes csoportokban

a folyórendszerekkel való esetleges összefüggés kérdésének tisztá-

sása a fajok elterjedésében. Ez ösztönzött arra, hogy az Alföldi Bi-

zottság munkafelosztásakor ezt az akkoriban még gazdátlan csopor-

tot magamra vállaltam. Azóta szép terveimnek búcsút mondtam, mert

az az örvendetes fordulat állott be, hogy a Alagyar Nemzeti Múzeum
állattári osztályának egy buzgó fiatal tisztviselje épen a rpczés-

szárnyúak tanulmányozását tzte ki czélul. Neki — Pongráoz Sándor
barátomnak — köszönhetem an3''agom jó részének meghatározását és

így azt iS; hogy az alábbi jegyzéket közölhetem.

Psocidae.

Ampligerontia variegata F. — Nagyenyed VI.

— fasciata F. — Nagyenyed VI. Eddig csak a Tátrából ismertük.

— contraHa Reut. — Detonáta VIII. Faunánkra új.

Psociis longicornis F. — Tusnád VIII.

1 F. Klapálek Bemerkungen über die Trichopteren- und Neuropteren-

Fauna Ungarn's. (Természetrajzi Füzetek. XXII, 1899, p. 429).


