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tanak ki, mely egy szarulemezt hoz mozgásba. De valószínbb, hogy,

mint fent láttulr, a szárnymozgások ennek elidézi.

5. Kopogás. Némely bogár összekoi^og. Legismeretesebb példa

rá az ú. n. íjattogóhogár. Fekete, magaslábú bogár, mintegy 6 mm.

hosszú. Ha fogságban tartva a skatyulyában, a skatutyán szrrel

végighúzunk, úgy a hangot valószínleg oly jehiek tartja, hogy faj-

rokona van közelében s ilyenkor 6 — 8-szor kopog egymásután, a

mennyiben röviden szólva, az álkapcsával a skatulya fenekét ütögeti.

A termiták kopogás által adnak egymásnak jelt. A dolgozó csapat

vezére idrl-idre fejével kopogtatja a földet, hozzátartozói erre

zizegéssel felelnek és kettzött buzgalommal fognak hozzá a munká-

hoz. Yalószin, hogy azon állatok közt, melyek társas életet éhiek,

ily jeladások jobban vannak elterjedve, mintsem azt jelenleg még
tudjuk.

A Melanargia Galatea L. egy érdekes

eltérésérl.
Irta : Mondok József.

Alult é^d július l4-én gyönyör idben, íiam kíséretében ki-

rándulást tettem a „Nagy-Kevély" észak-keleti lejtjén elterül ka-

lázi erdben, a hol közel a hegy aljához, már a reggeli órákban

szorgalmasan gyjtöttük az itt nagy számban repked Zygaenákat

és Melitaeákat. E közben a M. Galatea L. lejDkefajnak egy rendkívül

sötét és a rendesnél jóval nagyobb $ példányát sikerült hálómba

keríteni. ^Slinden igyekezetünk ellenére, azonban sajnálatunla-a nem
sikerült ennél többet a szép fajeltérésbl zsákmányul ejtem.

Ezért az alábbiakban ismertetett állatot nem is látom el külön

né^^^el, de fenntartom ezt magamnak azon idi^ontig, a míg nekem
vagy másoknak esetleg sikerülne ezen érdekes aberatióval megegyez
példányokat oly számban fogin, hog}'' ezáltal egj külön név feláUí-

tása indokolliató legyen.

Közelebbi szemlélés és az idevágó leírások révén megállapít-

hattam, hogy a birtokomba jutott teljesen ép és kifogástalan álla-

potban lev minden eddig leírt sötét (zaZaíea-aberatiotól és varietás-

tól eltér, mely körülmény zsákmányomat annál becsesebbé teszi.

A mondottak után felteszem, hogy az állatnak tüzetes leírása

•egyébiránt is érdekldést fog kelteni.

A képekbl, melyek egyike egy normáhsnak mondható lepkét,

a másik pedig a sötét példányomat az eredetiekhez 4 : 5 arányban

mutatja, nehézség nélkül kideríthet, hogy a szóban forgó jDéldányom

sem a Spuler által (Die Schmetterhnge Europas. I, p. 32) Daub
gjáij temenyébi leh^t sötét példánj^nyal, sem pedig a Seitz : (Die
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Schmetterlmg-e der Erde. I, p. 115) leírta OBERXHüR-féle ab. higens-el

sem egyez.

Az ugyanitt leírt és a 38. táblán képben bemutatott var. iurcica

BoiSD.-tól is lényegesen eltér.

Állatomnál a már említett nagyságbani eltérésen kivül, még a

következ különbségek szembeötlk.

A szárn3'ak fels oldalán azon részek, melyek a rendes M.

Galatea-nál fehérek, példányomnál, a Satyrus Hermio7ie-hoz hason-

lóan füstbarnák. A füstbarna behintés még g. szárnyszegéh-re és a

rojtozásra is kiterjed. A M. Galatea L. karakterisztikus fekete rajza

és erezete példánj^omnál az elüls szárnyakon a sötét alapszínbl

még eltnik, de a hátsó szárnyakon már ahg sejthet.

A szárnyak alsó oldalán a rajz nagyjában megegyezik a M.

Galatea L. törzsalakjának a rajzával, de oker-szinen beliintett ; az

elüls szárnyak csúcsán a füstbarna s^ín a küls szárnyszélen kissé

lefelé húzódik és szintén okerszín behintést mutat.

Ez, valamhit a füstbarna részeken elforduló okerszín behin-

tés, egyebütt és mindenütt a szárm'-akon, aram^csillogású szemcsék-

kel beszórt. A lepke teste, a csápak és a lábak teljesen feketék. Az
állat szokatlan színezeténél fogva, els pillantásra rendki^ül idegen-

szerén hat a szemlélre, a mit a bemutatott monokróm kép nem
képes érvénjTe juttatni.

A Bihar-hegység Anophthalmusai.
Irta : Csíki Erxö.

Amidn ..Magyarország Bogárfaunája" czím munkám I. köteté-

ben a hazai Anophilialmus-okaX tárgyaltam, a Bihar-hegységébl és a

vele összefüg-g Erdélyi érczhegységbl és kifutóikból mmdössze
7 fajt ismertünk. Azóta ersen hozzáláttak e vidék vak bogarainak

kikutatásához, úgy hogy a vak Carabidák és Silphidák száma mmtegy
háromszorosára emelkedett. Hogy gyjtink tájékozódását elsegítsem


