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7. paroecus J. Frh'.. ]SIagy. Tud. Akad. Math. és Termtud. Közlem.

III, 1865. p. 41. — Fouáczai barlang".

8. Eleméri Mihók, Rov. Lap. XYIII, 1911, p. 135. — Biharfüred

(kövek alatt).

9. Mocsáryi Cski, Rov. Lap. XX, 1913, 116. — Remecz (Izvor-

barlang).

10. Csikii Mihók, Rov. Lap. XIX, 1912. p. 166. — Ponor-völgy (CsiM

Ern-barlang).

11. Szalayi Csíki, Ann. Mus. Xat. Hung. X, 1912, p. 538. — Eszkimó-

barlang- eltt (kövek alatt).

12. Horváthi Csíki, Aim. Mus. Xat. Hung. X, 1912. p. 538. — Boga-

vár (kövek alatt),

13. GyleM Breit, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 196. — Ponorul

(kövek alatt).

14. Meziádis Csíki, Rov. Lap. XX, 1913, p. 116. — Meziádi barlang.

15. Birói Csíki, Ann. ]\Ius. Xat. Hung. III, 1905, p. 575. — Rév
(Batrina-barlang).

16. Medtenhacheri E. 6c J. Friv., Yeiii. zool.-bot. Ges. AVien. \IÍ,

1857. p. 44. — Pestere (Igricz-barlang).

17. Míhóki Csíki, Rov. Lap. XIX, 1912, p. 18. — Rév (Zichy-baiiang).

18. Taxi Breit, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 195. — Rézbáiwa

(Kondor-barlangj.

19. Csatói Csíki, Rov. Lai3. XX, 1913, p. 117. — Remetei barlang.

Rhyparioides Metélkana Led. ab. nov.

vulnerata.

Irta : Ulbeich Ede.

A Metelka Ferencz alsódabasi gyógyszerész által a múlt század

60-as évei elején fölfedezett és Lederer által a „Wieu t entomolo-

gische Monatsschrift"-ben Rhyparioides Meielkana név ak..t leírt medve-

pille 5 példányai meglehets változatosak, míg a cf példányok csakis

a középéren elforduló rozsdabarna hosszanti sáv tekintetében mutat-

nak némi eltérést, amennyiben az néha valamivel ersebbnek és

szélesebbnek jelentkezik.

Az egyes $ példányoknak a törzsfajtól való eltérése ellenben

úgy rajz, mint színezés tekintetében meglehets szembeötl.

A rendelkezésemre álló, részben Alsódabas, részben Izsák-ról

(mindkett Pestmegyében) származó $ példánj'ok között különösen

egy, nézetem szerint ehievezésre jogosult eltérést észleltem.
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Alábbiakban óhajtom emiek a törzsfajtól való eltérését is-

tnertetiii.

Az elüls szárny mellékerén mutatkozó rozsdabarna sáv

szélesebb és sötétebb szín, az erezet mentén elhelyezked rozsda-

vörös szhi ersebb, az erek között elforduló hasonló szhi pontok

és harántvonalak pedig- élénkebbek és szembetnbbek; a hátsó

szárn}^ alapszíne sötétebb rózsaszín, a fekete szegélypontok na-

gyobbak, az els gyakran elágazik és átnyúlik a szárny rojtozatára,

úgy hogy ez a szárnyszöglettl kezdve bizonyos részben szintén

feketének jelentkezik, a középmezben elforduló v-alakú fekete rajz

a II. subdorzális értl a III3 érig terjed, vastagabb és kiterjedtebb

és egy többé-kevésbé W bethöz hasonló alakot ölt ; végre a végs
ér fekete és többnyire egy^ a szárnyttl a szegétyig terjed jól

észrevehet fekete vonalat képez.

Rhyparioides Metelkana Led. Rh. Mcielkana ab. vulncrata ülbeich.

Ezt az alakot, tekintettel az els elnevezésnek egy ideig elter-

jedt helytelen leszármaztatására, mely szerint a Metelkana nevet a

görög íneía és elkos szavakból származtatták, tehát „sebhelylyel" akar-

ták összefüggésbe hozni, mint ab. vulneraia kívánom az irodalomba

bevezetni.

Rhyparioides Metelkana Led. ab. vulnerata Ulbrich, nov. ab.

In véna subcostali alarum anteriorum linea brumiea latiore et

obscuriore ; supra oostas colore rufobrunneo crassiore
;
punctis intra

costas sitis et hneis transversis magis pictis elucescentibusque ; alis

posterioribus punctis nigris majoribus, primum saepe divergens et in

marginem transiens
;
punctum nigrum medianum formae „v", a costa

subdorsah II. usque ad costam III3 extensum, formám literae „W"
configurans ; véna abdominalis nigra, jDlerumque a radice usque ad

marginem hneam nigram formáns. :


