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200 synoi\yin és varietás, akkor láthatjuk, liog}" gyjteményünkben

íi leírt fajoknak majdnem kétharmada képviselve van. Gyjteményünk

hecsét nag-yban. emeli az a körülmény is, hogy a legritkább fajokból

is számos példányunk van, továbbá, hog-y az általam len-t 625 fajból

gyüjteménjáinlíben mintegy 400 fajnak van meg a typikus példánya.

Ha most tekintetbe vesszük, hogy a fémdarázsok parazita élet-

módjuknál fogva többnyire ritka állatok, melyeknek nagy része csak

€gyes j)éldányokban ismeretes, úgy bátran mondhatjuk, hogy az

említett múzeumoknak még 50 év múlva sem lesz olyan gyjtemé-

nye mint a milyen nekünk már van s hogy a Nemzeti ISIúzeum

fémdarázsgyüjteménj^e a legnagyobb, a legszebb e Földön, melyre

méltán büszkék lehetünk.

Adatok Magyarország lepkefaunájához.

{Beitrage zur Leindopterenfauna Vngarns).

Irta : báró N. Ch. Rothschild (London).

YI.i

Alábbiakban néhány általam

Cséhtelek és Peszér vidékén

gyjtött lepkérl kívánok egyet-

mást közzétenni. Az öt Pyralida

kivétel nélkül Magj^arország

faunájára új. Az új Phycida le-

írását Rebel tanár úr Bécsben

volt szíves elvállalni.

ImNachstehenden gebe icheinige

von mir selbst gemachte Lepido-

pterenfunde aus Cséhtelek und
Peszér bekamit. Die 5 Pyrahden
sind sámtlich neu für die Fauna
Ungarns. Die Beschreibung der

neuen Phycidee hatHerrProf. Rebel

(Wien) freundlichst übernommen.

Noctuidae.

1. Mainestra eavemosa Ev.

Emiek a Magyarországon is

nagyon ritka fajnak egy friss

példányát 1913. évi augusztus

4-én fogtam Cséhteleken.

Ein frisches Stck dieser auch

in Ungarn sehr seltenen Art fuig

ich am 4. August 1913 in Cséhtelek.

1 Az elz öt közlemény a Ro- i Die fünf vorangegangenen Beitrage

Tartani Lapok következ köteteiben^ sind in folgenden Banden der Rovar-
jelent meg : tani Lapok erschienen :

1. XVI, 1909, p. 130-148; 2. XVIII, 1911, p. 36—43; 3. XIX, 1912, p.

21—29; 4. XIX, 1912, p. 167—180; 5. XX, 1913, p. 66—91.
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2. Zanclognatha tenuialis Rbl.

1!)13. évi július 17—22-ig
Oséhtelekeii nagy példányait

(cf ? , az elüls szárnyak hossza

14 mm.) gyjthettem. Szlavónián

kivül AlagyarországTÓl még is-

meretlen volt.

Vom 17—22 Juli 1913 in Cséh-
telek iu sehr grossen Stücken
(cf9, 14 mm. Vorderílügellánge)

erbeutet. Bisher ausser Slavonien
in Ungarn nieht ffefunden.

GeometiHdae.

3. Boarmia Tiertlii Bhtsch.

Cséhteleken 1913. évi július Am 3. Juh 1913 bei Cséhtelek
*3-an ea:v o' eni o

Pyralidae.

4. Cramhus selasellus Hb.

Peszéren és a bihari síkság In Peszér und an vier Lokalitá-

négy helyén gyjtöttem az 1911. ten der Bihar-Tiefebene im August
és 1912. év augusztusában. 1911 und 1912 erbeutet.

5. Cranibits uliginosellus Z.

Egy példányát gyjtöttem Ein Exemplar am 18. August
1912. évi augusztus hó 18-án 1912 bei Peszér gefangen.

Peszéren.

6. Hypsotropa Wert

A H. Umhella Z.-hez közel-

álló, de az élesen hegyes {lim-

hella-nál tompa) és a középs
és a hónaljt-ér közt vöröses-

iDarna színezdés elüls szár-

nyak sokkal rézsútosabb sze-

gé\ye miatt kömiyen megkülön-

iDÖztethet.

A csápok és tapogatók alakja

és színezdése olyan mint a H.

limbella-é. Az elbbiek halvány

sárgák, a lapított csápostor ízei-

nek vége gyengén bütykösen

megvastagodott. A kardalakú

hosszú tapogatók belül oker-

sárgák, kívül pedig a közéjDs

lieinisteini Rebel, n. sp. cf

Der H. Umhella Z. zunáchst

stehend, sogleich aber durch die

scharfe (bei limbella stumpfe) Sjoitze

und den viel schrágeren Saum der

zwischen den Medián- und Cubi-

talásten rötlichbraun gefárbten

Vorderílgel zu unterscheiden.

Fühler und Palpen wie bei H.

limbella geformt und gefárbt. Er-

stere sind bleichgelb mit schwach
knotig verdickten Gliederenden der

depressen Geissel. Die langen

sábelförmigen Paljíen sind innen

ockergelbUch, aussen von der

Halfte des JVIittelgliedes ab bis zur
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íz közepétl az utolsó íz he-

gyéig feketék. A honok sz-

rözete Mssé vörösesen tarkázott.

A test és a lábak a H. lim-

hella-éihez viszonyítva nem mu-

tatnak különbséget (a typuson

különben kissé olajosak).

Az elüls szárnyak karcsúb-

bak, sokkal élesebb hegygyei

és rézsútosabb, majdnem egye-

nesen lefutó szegélylyel. Alap-

színük halvány okersárga, az

elüls szegély hosszában egyes

vöröses és sötétszürke pikké-

lyekkel. A szürke behintés

középs- és hónalj ér ágai közti

közterek vörösesek, úgy hogy a

felület az elüls szegélyig és a

bels szegély csíkoltan világo-

sabbnak tnik fel. A harántér

alsó részén és az A2. ér feleré-

szén (a bels szegély fölött)

egy-egy feketés pont van. A
szárnycsúcs is (mint némelykor

a limbella-náX) feketésszürke, de

az okersárgás rojtok színe nem
amiyira elkülönült a szárnyaké-

tól mint a liinhella-uál. A rojt

közepén sötét beporzású vonal

vonul végig.

A barnás-szürke hátsó szár-

nyak alakja és színe olyan mint

a H. linibella-é.

Az elüls szárnyak alul ersen
barnások, elüls szegélyük a

közepétl a csúcsig keskenyen

halványsárga.

Az elüls szárny hossza 10

mm., kifeszítve 20 mm.
Egy 1911. évi július 9-én

Üséhteleken (Bihar vm.) gyjtött

cT példány Báró N. Ch. Rgtíi-

Spitze des Endgiiedes sohwarz,

Die Behaarung der Stirn zeigt ein&

rötliche Einmischung.

Auch Körper und Beine zeigen

keinen Unterschied gegen jené von

H. limbella (und sind bei der vor-

liegenden Type etwas veritj.

Vorderílügel gestreckter, mit viel

scharferer Spitze und schrágerem.

fást gerad verlaufendem Saum.

Ihre Grundfarbe ist bleich ocker-

gelb, lángs des Vorderrandes liegen

einzelne rötliche und dunkelgraue

Schuppen. Die Zwischenráume zwi-

schen den grau bestáubten Medián-
^

und Cubitalásten sind rötlich aus-

gefüUt, so dass der Raum bis zum
Yorderrand und der Imienrand

striemartig lichter ersoheint. Am
unteren Teil der Querader und bei

der Htilfte der Ader .42 (oberhall)

des Innenrandes) liegt je em feiner

schwárzlicher Punkt. Auch die

Flügelspitze ist (vvie zu\\'eilen bei

Ihnbella) schwarzlichgrau ausgefüllt.

die Farbung der ockergelblichen

Fransen steht jedoch dnrchaus uicht

in so scharfem Kontrast gegen jené

der Flügelfláche wie bei limbella.

Die Fransen führen durch ihre

Mitte eine dunkle Staublinie.

Die bráunlichgrauen Hinterflügel

wie bei H. limbella geformt und
gefárbt.

Die Unterseite der Vorderfhigel

stark bráunlich verdunkelt mit

schmalem hellgelben Yorderrand

von V2 bis zur Spitze.

Yorderflügellánge 10 mm., Ex-
pansion 20 mm.
Ein cf von Cséhtelek (Comitat

Bihar) am 9. Juli 1911 erbeutet in

der Sammluno' von Baron N. Char-
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scHiLD g-jaijteményében van,

kinek kívánságára az állatot

Wertheimstein Sarolta kisasz-

szony tiszteletére neveztem el.

Egy másik példánj^t (cT) ng\^an-

arról a gyjtési nap-

ról a cs. kir. udvari

természetrajzi múze-

umnak volt szíves

adományozni.

Az új faj elüls

szárnyai elüls sze-

g'élyének csíkoltsága

folytán az araurvidéki

H tinipunclella Rag.-hoz is né-

mileg hasonló, utóbbinak elüls

szárnyai azonban még karcsúb-

bak, bels szegélyükön pont

nélkül, azonlrívül színe egészen

más barna.

LES RoTHscmLD uud auf dessen

Wunsch nach Fráulein Charlotte

VON Wertheimstein benamit. Ein

weiteres Stílek (cf) von gleichem

Fangdatum wurde dem k. k. Natur-

histórischen Hofmu-

seum freundlíchst

gewidmet.

Hypsotropa Wertheimsleini

Rebel, ö^

Die neue Art hat

durch die hell her-

vortretende Vorder-

randsstrieme der

Vorderflügel auch einige Aehnhch-
keit mit H. unipíinctella Rag. aus

dem Amurgebiet, welche aber noch

viel gestrecktere Vorderflügel, ohne

Innenrandspunkt und von ganz ver-

schiedener braunlicher Fárbung be-

sitzt.

7. Homoeosotna crelacella Roessl.

Cséhteleken és a bihari síksá- In Cséhtelek und
gon 1912. és 1913. júliusában Tiefeben

gyjtve. erbeutet.

der Bihar-

ím Juli 1912 und 1913

8. Salebria finnella Ev.

Többször találtam Cséhteleken Mehrfach in Cséhtelek von Mitte

július közepétl augusztus ele- Juli Idís anfangs August gefunden.

jéig-

Új Qelechiida Magyarországból.
(Eine neue Gelechiidae aus TJvgarn).

Irta : Dr. H. Rebel.

L.ita PazsicsTcyi Rebel, n. sp. (9)-

és a tapogatók Kopf, Thorax ruid Mittelglied derA fej, a tor

középs íze sárgás-szürkésfehér,

az utolsó íz fekete, fehéres tü-

nettel a tövén és fehér csúcscsal.

A középs íz gyérebben pikke-

Palpen sind gelblich weíssgrau, das

Endghed schwarz mit weisslicher

Aufhellung an der Basis und

weisser Spitze. Das Mittelglied zeigt


