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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
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lyezett, a pikkelyek hosszirány-

ban barázdások, az utolsó íz

époly hosszá mint a közéiDS íz.

A csájjok fehérek, sötétszürke

gyrkkel. A lábak fehéres-

szürkék, a lábszárak és lábfej-

ízek küls oldalukon sötét fol-

tokkal. A rendes alakú potroh

szürkés-fehér, hasoldala tiszta

fehér, sárgás farvéggel.

A szárnyak ersen megnyal-

tak. Az elüls szárnyak olaj-

szürkék teljesen elmosódott rai-

zolattal, melyet rozsdabarnás

tünet a bels szegély mentén,

ea;y ezzel összefügg rozsda-

eine lockere. mit einer Lángsfiirche

versehene Beschuppmig, das End-
ghed ist ebenso láng als das Mittel-

ghed. Die Fühler sind weiss, dun-

kelgrau geringt. Die Bsine weiss-

graii, Schienen und Tarsen aiif der

Aussenseite dunkel gefleckt. Der
Hinterleib von geAvöhnlicher Form
ist weissgrau, auf der Bauchseite

reüi weiss, mit gelblicherAfterspitze.

Die Flügel sind sehr gestreckt.

Yorderflügel olivengrau mit sehr

undeutlicher ( verwaschener) Zeich-

nung, welche aus einer rostbraun-

lichen Einmischung lángs des In-

nenrandes, einer damit zusammen-

Lita Pazsiczkyi Rebel, O.

szín rézsútos csík az els har-

madban és egy feketés folt az

elüls szegély második harma-

dában képez. A szárnj^csúcs

rozsdabarna és feketés pikke-

lyektl tarkázott. A rojt szürke,

középen nem éles barna elvá-

lasztóvonallal. A hátsó szárnj^ak

sötétszürkék világosabb roj-

tokkal.

Az elüls szárnyak alul sötét-

szürkék, a hátsó szárnyak-é

fehéresen halványított. A rojtok

világos szürkék. Az elüls szárny

hossza 7 mm., kifeszítve 14 mm.
Az egyetlen példányt ($, a

hángenden rostfarbigen Schrag-

binde bei Vs und eiiiem schwarz-

lichen Vorderrandfleck bei -,'3 be-

steht. Die Flügelspitze ist mit

rostbraunlichen und schwárzhehen

Schujjpen g^emischt. Die Fransen

sind graa und zeigen eine undent-

liche braune Teilungshnie dureh

ihre ^Slitte. Die Hinterflüg'el sind

dunkelgrau mit helleren Fransen.

Die Unterseite der Vorderflügel

ist dunkelgrau. jené der Hinter-

ílügel weisslich aufgehellt. Fransen

hellgra". Vorderflügel 7 mm., Ex-
pansion 14 mm.
Ein einzelnes, g^anz frisches .Stück
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bécsi múzeumban) 11)12. évi ( ?, M. C.) wurde in Trencsén am
augusztus 4-én Trenesénben 4. August 1912 von Herrn Dr.

gyjtötte Dr. Pazsiczky Jexö. Eugex Pazsiczky, nach dem die Art

kirl a fajt elneveztem. benamit sei. erbeutet.

Ez az új faj a L. Slreliiziella Dieselbe stelit der L. Strelüziella

HS.-liez közelálló, ettl azonban HS. zunáclist, lásst sicli aber so-

az elüls szárnyak iDontrajzola- fórt durcli den Mangel der Punkt-

tának hiánj'a folytán könnven zeichunng auf den Yorderflügeln

raeffkülönböztetliet. unterseheiden.

Újabb adatok

Magyarország Neuroptera-faunájához.
Irta : Dk. Poxgrácz Sándoe.

A magyar faunakatalógus megjelenése óta oly sok jellemz

fajt sikerült hazánlv területérl kimutatni, hogy a magyar Xeuroptera-

fauna képe lényegesen megváltozott. Alábbi jegj^zeteimben egyelre

még nem adhatok áttekint képet faunánkról, hanem csak azokról a

legutóbbi idkben tett gyüjtésela-l fogok beszámolni, melyek ide

vonatkozó ismereteinket amiyira meggazdagították. Ebben a fárad-

ságos munkában több lelkes magvar kutatónak, névszermt Gammel

Al.\jos, Dr. özilády Zoltáx, Fekete Gyozö, Dr. Pazsiczky Jenö^

PiELiCH Ferencz és Mallász József uraknak van érdeme. Ok szigo-

rúan magyar famiaterületen végezték megfigyeléseiket, míg a kül-

földi búvárok közül Klapálek és Ulmer feljegyzései hazánknak a

szomszédos területek faimájához való Asszonyaival is megismertetnek.

Enumerécziómban ezeket is figyelembe vettem, mert vajmi nehéz

vohia pl. a Keleti Kárpátoknak, melyeknek elágazásai Gahcziában

vagy Romániában gyökereznek, faunisztikailag természetes határát

megvonni s melyek ezáltal természetesen ezeknek faunáját is rész-

ben elsajátították. St a magyar faunaterülethez újabban csatolt tar-

tományok, nevezetesen a dalmát tenger^Dart és Bosznia faunájára is

ki kellett terjeszkednem, noha ezeknek a területeknek faunisztikai

viszonyairól egyelre még igen hézagos ismereteink vamiak.

Úgy az itt mint hazánk többi vidékein tett kutatásainkból azon-

ban mindezek daczára mégis kiviláglik a magj'ar fauna szerfölött

gazdag változatossága és az a tény, hogy Magyarország a közép-

európai reczésszániyú-famiának valóságos góczpontját alkotja, mely-

ben az Alpok és egyéb magasabb hegyvidékek állat\dlága a síkságok

és szikes területekével, emezeké ismét a tengermcllék faunájával

találkozik.


