
tárt fel, meh^ majdnem tele volt sárgás, zsíros, gulyásszer dologg-al.

Aldrich egy pálczikával halászgatott a gulyásban. Az edény félig

volt szárítástól megfeketedett heroj^óval, melyek szárított és párolt

szilvához hasonlítottak. Egj^et kettészakított s megkóstolta, hogy a

táplálék minemségét megállapítsa. Szívósnak, szagtalannak s vára-

kozáson felül íztelennek találta. A hernyókból kiftt zsír a folyadék

felületén úszott s lenolaj szagú volt. Az asszony azután még egy

szövetdarabba csavart fzetlen hernj^ókat is hozott s ezeket Aldrich

megvette tle s haza vitte.

A hernyók gyjtésének s elkészítésének módját egy ezen a

vidéken lakó amerikaitól tudta meg.

A hernyók egy fenyfa (Pinus ponderosa) leveleit eszik, de nem
találhatók a Pinus monojjJnjUá-n^ mely közönségesebb a Mono Laké

körnj^ékén. Az indiánok ügy gyjtik össze a hernj^ókat, hogy ful-

lasztó füstöt csinálnak a fa alatt, elbb azonban árkot húznak a fa

töve körül. Ezt valószínleg azért teszik, hogy a tz elharapódzását

megakadátyozzák. A mint a vastag füst felszáll s körülveszi a her-

nyókat, mozogni kezdenek s azután lehullanak a földre, honnan az

indiánok felszedik, megölik s megszárítják. Dyen állapotban a her-

nyó, illetve a táplálék neve : p a p a i a.

Otthon Aldrich meleg vízben felpuhította a hernyókat s külön-

böz anyagokat fecskendett beléjük, hogy lehetleg életh alakot

vegyenek föl. Azután a meghatározáshoz látott, de minden eredmény

nélkül, mert meglepetésére hasonló életmódú hernyó még nem isme-

retes. A Bureau of Entomology-nak küldött példányok alapján onnan

azt a felvilágosítást kapta, hogy a hernj^ók a Saturnidák családjába,

valószínleg a Hemileuca nembe tartoznak. St, hogy egy' kis komi-

kum is leg3''en a dologban, azt is tudatták, hog-y ebben a nemben
nem ismeretes oly faj, melj'' fenyfán élne, sem pedig oly közönsé-

ges, mint a milyennek ennek lennie kell s feltételezik, hogy ez egj

„ritka" faj, melynek életmódja még ismeretlen.

Hódmezvásárhely Coccinellidái.

Irta : Bodxák Bertalan.

A Maros —Tisza^Körös közének a délnj^ugati sarka hazánk-

nak faunisztikailag legkevésbbé kutatott vidékei közé tartozik. Tud-

tommal Horvárh Gézán kívül egy entomologus sem kereste fel gyj-
íé i szándékkal Hódmezvásárhely vidékét s néhány a Nemzeti

^lúzeumba és a Paedagogiumba beküldött közönséges fajon kívül

innen még mit sem publikáltak.

Pedig ha ez a jSIaros—Tisza szöglet DSigy Carabidákban és

€erambycidákban szegénynek is mondható, de a Chrysomelidák,



Curculionidák és fleg a Coccinellidák faj- és változatszámát tekintve

azt hiszem els helyen áll az országban. A napsütéses mez, a virá-

gos rétek, a terjedelmes gyümölcsösök, szlkulturák, a beláthatat-

lan búzatáblák, répaföldek, luczernások szolgálnak legalkalmasabb

melegágyul ennek az egész világon valami 2000 fajban elterjedt

bogárcsaládnak.

Egész életüket a fák levelein tölt s így lárvakorukban is direkt

napfényben él bogarak ezek, természetes tehát, hogy a nap mindent

színez heves fénj^ereje szárnyfedikben olyan színpompát, alig el-

képzelhet színváltozásokat teremt, a milyeneket más bogárcsalád

palaearktikus fajai közt alig találhatunk fel. Valóban kimeríthetetlen

játékot z szárnyukon a természet a színekkel

!

Alig akad a gyjteményekben kett, mely minden ízében, szí-

nében, mustrázatában egyforma lenne ! Kezd gyjt nehezen is tud

köztk eleinte eligazodni. Ki is hinné alaposabb vizsgálat nélkül,

hogy pl. az egyszer, két fekete ponttal díszített vörös hátú Aclalia

hipunciata L. és varietása, az egészen fekete szín, vállán vörös fél-

holddal, szárnyközepén pedig vörös folttal pompázó szárnyú ac. liini-

gera Weise Qgj és ugyanaz a faj ; vagy, -hogy a sárgás torú és apró

fekete 'pontokkal díszített, vörös szárnyfedj Coccinella decempunctata

L.-nak csak színbeli eltérése az ac. Mmacidaía Pont., melynek tora egy-

szín, sötét- barna s ugyanolyan elytráin csak egy sárga szalag látható !

Ily nagyfokú és állandósult eltérések tették szükségessé, hogy
a varietások és aberratiók e családban szokatlanul nagy számban

állíttattak fel. A vásárhelyi faunában az eddigi gyjtésem alapján 40

faj mellett 72 fajváltozat ismeretes !

De másrészt a természetnek épen ez a gazdagsága a színez-

dés kitalálásában, a foltok elrendezésében, továbbá a színek szokat-

lan élénksége és tarkabarkasága lelkesítette fel az újabb varieatas-

felfedezket, hogy kétes érték elnevezésekkel tömjék meg e család

nomenclaturáját.

A Coccinellidáknál sem a pikkeljíképzdés, sem a chitinrétegek

interferencziája nem ad színezdést, hanem a hypodermisben lev
pigmentsejtek teremtik meg a szárnyfedk szinezdését. Minthogy
pedig ezeknek képzdése, elszaporodása vagy fogyása, nyúlvány-

fejlesztése vagy összezsugorodása mindig a táplálék minségétl, a

légkör és a talaj nedvességétl, a hmérsékle'i és fényösszegektl

stb., tehát nagyon is változó hatásoktól függ : természetes, hogy alig"

fogunk találni két példányt, a mely teljesen hasonló színezet lesz

és hogy a színezdésbeli eltéréseket egymás mellé állíthatjuk, soro-

zatokba csoportosíthatjuk, a finom átmeneteket megbámulhatjuk, de

nincs jogunk azokat külön elnevezésekkel megjelölni. Jól mondja C-

ScHAUFuss, hog3^ ezzel az ervel akár a különböz tarkaságú kutj'á-



kat is mindmeg"annyi varietássá léptethetnk el, külön-külön nevet

is adván nekik !

Kénytelenek vagyunk mégis az alábbiakban felsorolni e nagy-

részt jogtalanul felállított színvarietásokat, mert e nevek tényleg be-

kerültek az irodalomba. De a ki behatóbban foglalkozott e családdal

és sok példányt megvizsgálhatott, látta azokat a finom színátmene-

teket, melyek szakadatlan sorozatban összekapcsolják az újonnan

felállított eltérések legnagyobb részét : az bizonyára nehezen várja a

bátorkez szisztematikust, a ki világot fog majd gyújtani e túltömött

katalógusban, megszüntet egy rakás, létét meg nem érdeml elneve-

zést és az igazán tudományos érték anyagot kiválogatva lehetvé

teszi a jó fajok és varietások megismerését s megkönnyíti e család

áttekint tanulmányozását

!

A REiTTER-féle Catalogus Coleopterorum Europae 1906. évi ki-

adásában már sok, egyszer szinonimává degradált aberratio nevé-

vel találkozunk, de a legújabban megjelent P. Kuhnt : Bestimmungs-

tabellen der Káfer Deutschlauds czím munka, fleg pedig az új

Calwer ezek közül igen sokat feltámasztott s egész tömeg új nevet

vezetett be a régiekhez.

Húsz év óta gyjtöm vidékünk faunáját s kezdettl fogva gon-

dot fordítottam az aránylag könnj^en determinálható Coccinellidákra

:

így több mint 3000 darab fordult meg közülök a kezeimen s elég

biztos képet tudok nyújtani az egyes fajok elfordulási viszonyairól

és gyakoriságáról. Ez utóbbit 1— 10-ig terjed mértékszámmal óhaj-

tom jelezni, ámbár ezt távolról sem tartom elegendnek, mert pl. a

10-el jelzett fajok közt is legalább három fokozatot lehet megkülön-

böztetni. Leggyakoribbak nálunk a Coccinella T-jnmdata és a Suh-

coccinella 24:-punctata^ utána következnek az Aclalia hijnmctata és a

Fropylaea 1-í-punctata s legritkább aránylag a Thea 22-punctata.

A gyakoribb elfordulású fajoknál közlöm feljegj^zéseim alap-

ján a legkorábbi megjelenés dátumát is, hogy igj némileg hozzá-

járuljak e család alig ismert fonológiai viszonyainak a felderítéséhez.

A kezeim közt lev irodalomban csak a Vellay—VÁNKY-féle szeged-

vidéki emmeráczió sorol fel néhány határozott adatot az els nem-

zedékek megjelenésére nézve, de ezek a számok merevek s kevéssé

felelnek meg a valóságnak, mert csak a kirándulási napok véletlen

szerencséjétl függenek adataik. Seidlitz, Redtenbacher, Schenklixg,

Kuhnt, Halász, Speiser, Kertész egyetlen adatot se nyújtanak erre

nézve, Schaufuss is alig egy párat.

Én a gyjtéseim alkalmával tett összes feljegyzéseimbl ki-

keresett középszámokat tartom a legkorábbi megjelenés heh^es dá-

tumainak, ámbár elismerem, hogy itt még nagyon sok megfigyelésre

van szükség'

!



Az alábbi felsorolásban a fajok és változatok meghatározását

P. KuHXT idézett munkája és a Schaufuss kiadásában most meg-

jelen Calwer's Kaferbuch adatai alapján végeztem, míg a felsoro-

lást magát a REiTTER-féle Catalogas Coleopterorum Europae ed. II.

1906. szerint adom.

Nag}'' köszönettel tartozom Csíki Er\ö nemzeti múzeumi r
úrnak, ki a kétes fajváltozatok hazai elfordulásainak a felülvizsgá-

lását szives volt elvállalni.

A termhelyek rövidítései : T. = tiszaparti ártér, K. = mindenütt,

közönséges, B. = bels (városi) terület, T. o. = a Tisza felé, M. o. =
a Maros felé es oldala a határnak, T. k. ^ a régi Hód tava helyén

elterül gyümölcsös u. n. Tói kertek. A hazai faunára nézve új vál-

tozatokat kövér betkkel való szedés jelzi, a név után pedig követ-

kezik az elfordulás gyakoriságát jelz fi— 10) szám és a legkorábbi

megjelenés átlagszáma (hónap és nap). A hol termhely jelzés nincs,

pl. egyes fajváltozatoknál, ott az illet aberratió a typus közt for-

dul el.

Epilachna Redt.

Árgus Fourcr. — T. (hordalék-

ban ?)

Siibcoccinella Huber.

24 imnciata L. — K. 10. (III. 8.)

ab. 4-notata F. — 2.

ab. liaemorrhoidalis F. — 1.

ab. meridionalis Motsch. — 1.

ab. limhata Moll. — 1.

Cynegetis Redt.

imjmndata L. — Ptéti növénye-

ken. 3. ÍIV. 20).

Hippodamia Mcls.

13-punctata L. — Kanáhs-parton.

2. (IV. 10).

ab. padana Muls. — 1.

ab. JEicJihoffi Seidl. — 1.

Adonia Mlls

variegaia Goeze — K. G. (V. 2).

ab. hniuaculaía Gm. — 1.

ab. 5-macidata F. —- 2.

ab. consteUata Laich. — 6.

(IV. 29).

ab. obverscpunctata Schrntc.

— 2.

ab. carpiniFoL'RCB.. — 5. (V. 18).

ab. arenaria Sa.jó — 2.

ab. biconstellata Sa.jó — 2.

ab. neglecta Ws. — 3.

ab. confluens Sajó — 2.

Anisosticta Drp.

19-]junctata L. — T. o., ]SI. o., 1.

(IV. 29).

Seniiadalia Crotch.

11-notata Schxeid. — Sarkaly 1.

ab. cardui Brahm — 1.

ab. 9-punciala Fciurcr. — 1.

Adalia Mcls.

hijmnctata L. — K. 10

ab. pruni A^ s. 1.

ab. bioculata Say — 1

ab. pantherina L. — 2.

IV. r
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sh. e-jmstulaia L.— 9. (III. 28).

ab. 4-maculata Scop. — 8.

(IV. 10).

ab. marginata Rossi — 2.

ab. suhlunata Ws. — 2.

ab. Hinigera Ws. — 1.

Coccinella L.

7-punctaia L. — K. 10. (IV. 2).

ab. 5-notata Haw. — 1.

ab. externepunctata Ws. — 1.

ab. conspicua Ws. — 1.

ab. divaricata Ol. — 1.

D-piinctata L. — T. o., M. o. 1.

ab. Rossii Ws. — 1.

lOpundata L. — K. 4. (V. 26).

ab. pellucida Ws. — 1.

ab. lutea Rossi — 2.

ab. sxibpunetata Schrnk.— 3.

ab. sexpundata h. — 1.

ab. trigeminaWs.— 3 (V. 10).

ab. aAitiininalis Ws. — 1.

ab. 8 piinctata Mull. — 5. (V.

20).

ab. relicta Heyd. — 2.

ab. quadripunciata L. — 3.

ab. pantherina Schall. — 1.

ab. consita Ws. — T. 1.

ab. Inmieralis Schall. — 7.

(V. 29).

ab. bimaculata Pont. — 3.

ab. lateripunctata Gradl. —

2

ab. 10-puslulata L. — 6. (VI. 2).

14-pustiilata L. — K. 7. (IV. 16).

ab. calUgata W"s. — B. 1.

conglohata L. — K. 9. (V. 29).

ab. conjuncta ]\Iüll. — M. 2.

ab. rosea Deg. — T, o., M. o
,

TK. 6. (V. 21).

ab. gemella Hbst. — 3. (V, 5).

4-pjunctata Pont. — Kerti feny-

vesben. 1. (IX. 24).

Tytthaspis Crtch.

16-punctata L. ab. 12-punctata L.

~ B. 3. (IV. 16).

Anatis MuLs.

ocellaia L. — Szárazér (ideté-

vedt faj), 1.

Halyzia Müls.

16-guitata L. — B., Tk. 7. (IV. 23).

Vibidia Müls.

12-guttata Poda — K. 5. (V. 29).

ab. patricia Ws. — 1.

Myrrha Müls.

18-gutlata L. — B. 1.

TJiea Müls.

22-punctata L. — K. 10. (III. 22).

ab. 20-punctaia F. — 2. (IV. 2).

ab. ellipsoidea Gradl — 2.

ab. lateripunctata Ws. — 1.

Calvia MuLs.

U-guttata L. — Tk., B. 3.

Propylaea Muls.

14-punctata L. — K. 10. (IV. 20).

ab. tetragonata Laich. — 2.

ab. piarumpunctata Sajó — 2.

ab. suturalis W^s. -~ 3. (IV. 16).

ab. Mflexiiosa Ws. — 1.

ab. leopardina Ws. — 1.

ab. 12-pustulata Pont. — 1.

ab. perlata Ws. — 5. (IV. 9).

ab. angulai'is Sajó — 1.

ab. paltistris Sajó — 1.

ab. conglomerata F. — 6. (IV.

26).

ab. Frivaldszkyi Sajó — 1.

ab. hilunata Walt. — 1.

ab. moraviaca Walt. — 1.

ab. lunata Walt. — 1.
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ab. hrunnensia Walt. — 1,

ab. Walteri Walt. — 1.

Chilocorus Leach.

bípustulatus L. — Tk., B. 4. (V. 2).

JEocochonius Redt.

4-pustulaius L. — K. 8. (IV. 4).

ab. distindus Brüll. — 1.

ab. floralis Motsch. — 2. (IV.

20).

flavipes Thunb. — Tk. 1.

Flatynaspis Redt.

luteoruhra Gokze — B. Tk. 3.

Hyperaspis Redt.

reppensis Hbst. — Szikes réten.

canipestris Hbst. — Szikes réten.

JPullus MULS.

aurüus Thunbg. — B. 1.

subviUosiis GoEZE. — M. 0.2. (V.2).

suiuralis Thunbg. — B. 2. (IV. 26).

Scyinnus Kug.

frontalis F. — T, o., M. o. 2,

(IV. 26).

ab. 4-pustulatus Hbst. — 3.

(IV. 26).

Apetzi MuLS. — Tk. 2. (IV. 6).

interruptus Goeze — Tk. 2.

rubromaciilatus Goeze — B. 3,

(IV. 16).

Nephns Muls.

4-maculaius Hbst. — Tk. 3. (V. 2)..

Redtenbacheri Mls. B. 1,

Stethorus Wse.

punctiUumWs. — B., Tk.3. (V.29)..

Rhizobius Steph.

lüiira F. — B. 1. (HL 2L).

CoccidtUa Kug.

scutellata Hbst. — Tk. 4. (IV. 6)..

rufa Hbst. — B., Tk. 2. (IV. 20).

Összesei! : 113 faj és fajváltozat.

Hazánkból tudtommal 165 faj és fajváltozat ismeretes, a melj^ek

közül g-yüjteményemben csak 73 van meg"; mig 40 hód-mezvásárhel^d

fajváltozat faunánkra egészen új.

A felsorolt 40 faj és 73 változattal még koránt sincs kimerítve

a vásárhelyi fauna. Határunk délnyugati részén a Kistisza, Porgány

vidéke és az északkeleti része (Mágocsoldal, Hattyasér) még alig

vannak felkutatva. Az apró, fleg rostából elkerül fajok gj^üjtésére

pedig ekkoráig nagyobb gondot nem fordítottam.

így biztosan hiszem, hogy azokat a fajokat, melyeket Vellav,

Halász és Csíki mint Szeged, Algy, Tápé, Makó vidékén elfordu-

lókat ismer, nálunk is meg fogom találni. A faunakatalogus is sok

alföldi fajt sorol fel, pl. a Hypodamia 13-punctata ab. Gyllenliali, Cy-

negetis ab. pcdusiris, Adalia ab. anmdaia, ab. semiriibra. ab. hig^ibris^

Coccinella 11-punciata^ lyncea, ab. 12-piisiidata, 10-punctata ab. austriaca,

ab. Scribae, ab. guitatopunctata, conglobata ab. impiislidata, Calvia 15-

guitata, Hyperaspis reppensis ab. femorata, PuUus aier, Clitostethiis ar-

cuatus, Neplius bipunctatus, de ezeket én eddig nem tudtam határunk-
ban megtalálni. Tüzetesebb vizsgálat azonban hiszem, hogy ezeknek
is nyomára fog vezetni.


