
190

hatalmasan kifejldíitt nyáUvamirigyeikkel termelik a szükséges élel-

met, nincsen eldöntve. Akárhogy is van azonban a dolog, az az egy

bizonj'^os, hogy a családalapító királynk saját testük rovására neve-

lik fül els munkásaikat, raert bebizonyosodott ténj az, hogy sem

tartaléktáplálékot nem halmoznak föl els helyiségükben, sem pedig^

el nem hagyják addig börtönüket, a mig 4—5 munkásukat f()l nem
nevelik.

Adatok Magyarország lepkefaunájához.
Irta : Díószeghy László.

1. Zethes musculus Méx.

Els sorban is ezzel a hazánkra néz\'e új fajjal kell foglalkoz-

nom. Kényszerít erre az állat érdekes volta s az általam eddig ismert

termhelyek (Amur, Ussuri, Korea, Japán) roj^pant távolsága.

^

Ezen lepkét Borosjenn Báró Solymosy Lajos parkjában vi-

rágzó hársfa alatt 1913. évi július 3-ikán éjjel gyjtöttem.

Ismeretes, hogy a midn a hársfák virágzásban vannak, azok

édes, intenzív illata messzi távolságról odacsalja a környék Xoctuáit.

Itt is, a százados hársfák dús virágai az alsó hatalmas ágakat majd-

nem a földre húzzák s így könnyen hozzáférhetvé teszik az acetylen-

reílektorral való gyjtést. A lepkék jelenlétét azok fényl szemei

elárulja és így válogathatjuk a szükséges állatokat.

A nevezett éjjel is ilyenformán gyjtvén, került hálómba a

fennti állat repülésközben. Könnj^ed lel^eg szállongása a Boarmiákéra

emlékeztetett s csak midn rövid id múlva Idkerült chloroformos

üvegembl, lepdtem meg az egészen friss, sértetlen állat különös

voltán. Óvatosan feltztem azt és hazasiettem, hogy a rendeUcezé-

semre álló szerény müvekbl amiak determinálásához hozzá fogjak.

Természetes, hogy sehogy sem akadtam rá, de legalább rajz-

ban a hozzá leginkább hasonló Pseudojjhia-nemhez tartozónak gon-

dolván, az újból feléledt állatot nedves homokra tztem, hogy más-

nap reggel kénj-elmesen feszíthessem.

Az izgalom jóformán alig hagyott aludni s reggel mieltt hozzá-

fogtam volna a praeparáláshoz, a még mindig él állattal eldicseked-

tem Gábor Péter csendrhadnagy barátomnak, a ki velem reggeli-

zett s az biztatására újból hozzáfogtam a kutatáshoz mveimben^
persze hasztalan s így került aztán hamarosan a deszkára.

A napokban Budapesten lévén, a magammal hozott állatot fel-

1 Újabban elkerült a Kaukázusból is (Maikop, Sotsclii), a honnan
Herz említi (Annuaire Mus. Zool. St.-Pétersb. IX, 1904, p. 304).
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vittem a Nemzeti Múzeumba determinálás végett. A lepke liovátar-

tozandósága hosszabb vitára adott okot s végre Dr. Sohmidt Antal
barátom a Nemzeti Múzeum palearktikus gyjteménye alapján az

Amur-vidéki ZeÜies viusculiis Í^ÍÉx.-ra ismert, az elképzelhet lehet
legnagj^obb csodálkozásunkra.

Ezen felfedezés tehát nagy feltnést idézett el a jelen-

voltak között s különösen Dr. Sohmidt learatom iiézte a gyíinyör
állatot az arczárói leolvasható vegyes érzelmekkel, a míg az állat a

Nemzeti í\Iúzeum gyjteménye számára történt felajánlásával teljesen

meg nem nyugtattam. Csak vérbeli lepkész értheti meg azon fel-

sugárzó büszkeséget, mely ezentúl arczán végigömlött s nagy el-

foglaltságából származó idegessége legalább ezen a napoii elmaradt.

Október 18-ikán a Magyar Entomologiai Társaság látogatott

ülésén ugyancsak mutatta be a hazai, valamint a két amuri álla-

tot összehasonlítás végett a jelenvolt tagok és vendégelaiek.

A Zeihes musculus jNIén. leírását annak hiányában csak vázla-

tosan közölhetem, így is elég támpontot fog iiyujtani azoknak, a kik

az állatot még nem ismerik.

Csájija pillás s a j^illák oly rö^ddek, hogy majdnem azok Ihánj'-a

tnik fel felületes szemlélésre. A tapogató valamivel hosszabb mint

a fej. A szárnyak elég szélesek, a szegély csipkés, kiszögell.

Az elüls szárny t- és középtere, valamint a szegélytér egy

része ibolyásan fényl sötétbarna, kevés szrkés árnyalattal,

míg a szegélyek széles téren világosabb, gyöngén sárgás-

szürkék. Az elüls szárny két harántvonala a Pseudopliia lanaris

ScHiFF.-ére emlékeztet, míg az azok líözött lev gyöngén görbül

holdfolt eléggé hosszú. Ez és a harántvonalak világos sárgásszürkék.

A hátsó szárnyon elmosódott sötét-szürke harántvonalak lát-

liatók, itt is mint az elülsn a szegély széles téren határozatlan for-

májú világosabb sárgásszürke. Mindkét szárnyon a zúgok felett éles,

kicsiny, koromfekete pont.

A hazai állat az Amur-vidékitl abban különbözik, hogy a

fels szárny világosszürke szegélyében a hullámvonal egyálta-

lán nem látható, míg az utóbbiaknál eléggé határozott, továbbá

nagyobb azoknál és igy az Oroszországban elfordulókkal egyezik

meg leginkább.

Az eddig általam csak messzi keletrl ismert Zethes rimsculus

Mén. elfordulása hazánkban nem áll páratlanul a rovarvilágban.

A Magyar Entomologiai Társaság fenntemlített estélyen töbli nagy-

nev tudósoktól szerezvén tudomást, hogy a Hymenopterák, Coleo-

pterák, Neurojjterák stb. világában is vannak ehhez hasonló esetek,

A hozzáfzött kombinácziók igen különbözk, a miért is meg sem

kísérlem annak magyarázatát.
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Ha sikerLilni fog ezen állatot a jövben meg'figyelni. úgy ezt

a kérdést is annak idején megoklliatjnk.

A mint már említettem, a femiti állatot a ^lagyar Xemzeti ^lú-

zeiumialc ajándékoztam.

2 Parnasius nineniosyne Íj. ah. tnicrostictus Diószegiig, nov. ab.

A tvpo differt : alis anticis maciilis minimis (2 : 1 mm. ) omatis.

Már sok szó esett ezen állat elüls szárnyának megldsebbe-

dett sejtfoltjait illetleg\ Azonban a bemntatott Y?igj leírt állatok

ezen foltjainak nagysága alig vagy éjopen semmit sem térnek el a

normálistíjl.

Az ab. minor Ri-:b. ^K: Tíog. az 5'2 mm.-t túl nem baladván, ter-

mészetes, hogy ennek aránvában Idsebbek a foltok is, teliát nem
tekinthet aberrativ meglrisebbedésnek. Szintúgy azon állat sem ér-

demel említést, a melyet Kebel mntat be a ,.Die Lepidopterenfanna

von TTerknleslíad mid ( )rsova" czímfi mveljen s a melyrl azt írja :

„stark verldeinert" (t. i. a sejtfoltokj.

Ez a nagyon megkisebbegett folt, illetleg foltok, legalábl) az

elég tiszta ábra szerint ott, a hol legkeskenyebb, szélesebi:) mint 2

mm., tehát egészen normális.

A feímti új nevet azonban teljes joggal érdemh meg az az

állat, amelynek említett foltjai feltnen megkisebbedtek, olyannjnra,

hogy azok hosszúsága alig haladja meg a 2, szélessége pedig az 1

mm.-t. A Xemzeti Múzenm gyjteményében is van egy ehhez nagyon
hasonló állat, melynél a foltok még talán ennél is kisebbek.

Ezeket a kis foltú állatokat máJLis vége felé kömiyen össze-

téveszthetni az akkor már tömegesen röpül Aporia crataegi L.-vel,

különösen, ha ez utóbl^iak ugyanazon helyen röpülnek.

A fennti új állatot Borosjenn gyjtöttem 1913. évi május

28-ikán.

3. Pieris Manni Mater.

Ezt a délvidéki lepkét két ízben gyjtcittem Borosjenn és pedig

mindkettt mint els ivadékot.

Az egyiket (d') 1012. május 12-ikén, a másikat ( 5) pedig

1913. áprins 29-én.

Hazánkban a mennyiben errl tudomást szerezhettem, csak

Herkulesfürdn és Orsován gyüjtritték, ettl északabbra nem. Meg-
gyzdésem az, hogy még Borosjennél északabbra fekv vidékeken

is elfordul, de minden egyes esetben félreismerték, mert valószín-

leg a hozzá nagyon hasonló Pieris rapae L.-val tévesztették össze.

Az általam gyjtött két j^éldány elüls szárnyainak fonákján a

fekete foltok hiányzanak, míg felül határozottan kiképzdtek, az
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filsószáriiy fonákja éléiilv czitromsárg-a, ers, fekete l^ehintéssel. csak

egy Jceskeny sá^' a szárnyközéjDen maradt beliintetleii.

]\íindkettöt a Xemzeti Múzeumnak ajánlottam fel.

4. Pieris napi L. ah. Bírói Dios^zeghy, nov ab.

A typo diífert : maculis apicalibus deficientibus.

lízt az állatot Brádon (Hunyad m.) gyjtöttem ez év július

28-ikán. A normálistól abban tér el, bogy a míg a két szegélyfolt

nagyon ers, fekete, apicális foltja biányzik, azaz a Ijordák gj^öngén

feketésen bebintettek. vagyis halványan jelzettek. Azonban a sze-

gélyfoltokkal egn^vonalban a szárnycsúcson új. ers folt keletkezett.

Ez a folt ugyan jelen van olykor a 5 ? jDéldám^okon az ers apicá-

lis foltból Idindulva, de a jelen esetben mint már fennt jeleztem az

apicális folt hiányzik s ez igen feltn, érdekes külst kölcsönöz.

Ezen állatijt Biro Lajos hírneves tudósunk tiszteletére nevez-

tem el.

Ugyanitt említem meg a fenntnevezett Pieris napi L. Qgy o^

példányát, mehmek a jobb elüls szárnyáról alul is, felül is teljesen

hiányzik a fekete szegéh'folt, míg- a bal szárny fonákján és felüle-

tén ez normális, vagyis határozott ers fekete folt látható; Gyjtöt-

tem Borosjenn 1913. évi márczius 29-én.

Továbbá ugyanezen faj eg}' 2 példánya ehhez hasonló elvál-

tozást mutat és pedig : a jobb elüls szárny összes szegély- és api-

cahs foltja koromfekete, míg a bal halvány Ijarnás. CTVÜjtöttem Bo-

rosjenn 1913 június 15-én.

5. Polygoiiia L-albiini Esp. ab. Köntzeyi Diószeghy, nov. ab.

^laculis albis alarum mmoribus; ahs subtus umcolore viridi-flavis.

A szárnyak felületén a fehér foltok meg-kisebbedtek, különösen

íi hátsókon elmosódottak I a fonákja csaknem egyszín zöldes-

sárga a nj'ugtalan márványozásszer rajz nélkül. Azonban az L-

formájú rajzolat éles.

Ezt az állatot Dr. Köxtzey GerO hátszegi orvos barátom tisz-

teletére nevezem el. Gyjtöttem Borosjenn 1913 június 15-én.

6. Chrysophanus dispar var. riitihis \Verxb ah. Gábori Diószeghy,

nov. ab.

Alis auterioribus in eellula mediana piuicto nigro ornatis. lu-

iiulis fortioribus.

Az idei nyár túlb eszés jegyében múlt el. Ennek daczára

sok gyjtkirándulásom sikeres volt.
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TíTpasztaltaiii, liogy azon állatíjk, melyek nádasok küzelében.

illetve nedves réteken szeretnek tartózkodni, az idén tömegesen lép-

tek fel. Ezek között is els sorban a fennti lepke repült nagyobb

számban.

Ez a o" íillí^t í^ normálistól abban tér el, bogy az elüls szárny

középsejtjében egy új fekete pont látbató s a boldak aránylag' er-

sebbek.

(rvüjtöttem iíoncztn (Arad m.) 1012 július 2T-én. (Nemzeti

Múzeumban).

Ezen állatot (tábor Piíter csendrhadnagy barátom tiszteletére

ncA'eztem el.

7. Chrysophamis dispar var. rutilus ^^^ERNC. ah. biinaculatus

DiOszEGHY, nov. ab.

Ty23o similis, sed alae anticae in cellula mediana maculis dnabus

nigTis ornatis ; costis alarum posticarum flavo-farinosis : subtus ma-

cnlis oculatis maioribus.

Ez az állat az 1848-ban kihalt angolországi törzsfajjal minden

tekintetben megegyezik ; olyannyira, hog}^ ez utóbbi (a törzsfaj ) le-

írása teljésen ráillik az alábbi 9 állatra.

Itt' az elüls szárii}^ középsejtjében a holdon kivül nem egy,

hanem két ers fekete pont látható ; a hátsó szárn^^ bordái ersen

sárga behintések.

Legjellemzbb azonl^an mindkét szárny fonákja. Itt a szem-

foltok kivétel nélkül igen nagyíjk, a rendesnél kétszernél jóval na-

gyobbak.

Gyjtöttem Borosjenn (most a M. Nemzeti ^lúzeumban).

8. Chrysophanus dispar var. rutilus Wer^b. ah.ininor DiószeghYjUot. ab.

Alis expansis 2í5 mm. (o''), 25 mm. (9)

A d szárnyai kifeszítve 26 mm., a $-éi 25 mm. szélesek.

Gyjtöttem 1913. évi augusztus 20-án, illetleg IT-én Borosjenn.

Tudtommal ilyen kis állatok ismeretlenek, érdemesnek találtam

külön névvel megjelölni.

9. Atnphipyra inicans Ln.

Knnek a ritka délkeleti állatnak legészakibb elfordulási pontja

Európában — a mennjnben errl tudomást szerezhettem — Herku-

lesfürd, Mehádia.

iSlagyarországon e két termhelyen kivül állítólag még Orsován

is gyjtötték (Dr. Rebel „Die Lepidopterenfauna von Herkulesbad

u. ürsova").
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Ezekrl a helyekrl hosszú idk folyamán csak kevés állat ke-

rült el és így érdemesnek tartom ezidei gyjtésem eredményével
bvebben fogiallíozni.

Azt hiszem, hogy felesleg'es munkát végeznék, ha Borosjen
természetrajzi viszonyait ismertetném, de rá kell mutassak arra.

hogy 145-150 Idlométerrel fekszik északabbra mint Herkulesfürd
vagy Mehádia. Yalószm, hogy ez a helyhezkötött délkeleti faj még-

sokkal északabbra is megtalálható lesz és ott a hol elfordul, nem
tartozik a légritkábbak közé.

Az Ampliipyya micans Lo.-ra vonatkozó általam ismert röpülési

adatok juhus 17. és 23-ika közé esnek, illetve a gyjtések ideje erre-

a 6 napra szorítkozott Magyarországon, holott az én tapasztalatom

szerint már jóval elbb kell röpüljön, azonban augusztus 20-án még
gyjtöttem s kopott állatok talán még szeptember elején is akadnak.

Tekintettel arra a körlménj^re, hogy augusztus 17-én három, 20-án

még két használható állatot gyjtöttem, a fennti állításom valószín-

nek látszik, még ha ezen kési idrl nincs is bizonyító adatom.

Eln ennek az állatnak röpülését július elejétl szeptember ele-

jéig, tehát két hónapi idtartamra számítom és azt hiszem, hogy a

jövben lesz alkalmam ezt az állításomat megfelel adatokkal támo-

gatni. Miután az AmpJiipyra siyx HS. hazánklDan talált egyetlen pél-

dánya szeptember elejérl való, de kopottsága az augusztus közepi

eredetre vall, azt hiszem, hogy ez az állat is mint a fennti, a neve-

zett 2 hónapi idközben gyjthet inlíább, vagyis evvel egyidben
rejíl.

Visszatérve az Amphipyra micans Lu.-ra ezt az állatot a rossz

idjárás miatt els ízben csak július 15-én gyjthettem és pedig

4 ^, 1 ?, juhus 17-én 4 o^, július 21-én 2 o"', 1 9- augusztus 17-én

2 0, 1 cf, augusztus 20-án 2 $. Tehát összesen 17 példán3^ A ju-

hus 21-tl augusztus 17-ig tartó szünetet a rendkívül rossz idjárás

okozta, különben bizonyára ez alatt az id alatt is gyjthettem volna

egynéhányat.

Az elmondottak, illets^e a szépszámú eredménj^ azon kilátással

kecsegtet, hogy az állat életmódját alkalmam iijálik még megfigyelni,

a mikor is még egyszer visszatérek, talán bvebben a fennti állatra.

Az itt ezúttal leírt és felemlített lepkéket a ]\lagyar Nemzeti

]\lúzeunniak ajándékoztam és ez alkalomból e helyen felelek többek-

nek hozzám intézett csodálkozó kérdésére, hogy mily okból aján-

dékozom gyjtéseim értékességeit a Nemzeti ]\lúzeumnak '?

Miután a ]\lagyar Nemzeti Múzeum nem magán intézmény, ha-

nem közös mindnj^ájunké vagy helyesebben mondva a magyar



196

nemzeté, természetesnek találom els sorban is azt tlem telhet-

leg gyarapítani, hazánk ritka állatjait az elkallódástól s a külföldre

való hurczolástól megó\aii, nemzeti kultúránkat elsegíteni. Erre

nemcsak a nemzeti CxénÍLiszért való rajongás, hanem a kötelesség' is

késztet

!

A'ajha ezen intencziómat megért\'e mások is követnék . . .

Adatok a Synanthedon flaviventris Stgr. és

a Paranthrene tabaniformis Rótt. var. rhin-

giaeformis Hbn. életmódjának ismeretéhez

és azok magyar honossága.

Irta : Tojiala Nándor.

Tavaszkor, a mikor a Paranthrene íahaniforinis Rótt. hernyójá-

nak jelenlétérl tanúskodó görcsös ágait gyjtöttem a lomjjjától meg-

fosztott, de szürkés-zöld szín kérgérl felismerhet fehér vagy ezüs-

tös jegenyéének (Popuhis a.lba L.), a gyengébb vag}^ megsérült ágai-

ban, néha még a P. tabaniformis csomóiban vagy azok tszomszéd-

ságábian "megtaláltam a Synanthedon. flaviventris Stgr. hern3'-óit, me-
lyeket a parányi buvólyukalv kifurásánál a ujláshoz tapadt purha

árult el. Ezek a hernv(jk még a sokszor nagyon vékonj^ ágakon is

^semmiféle görcsöt vagy daganatot nem idéznek el. Jó szem kell

hozzá, hogy a hernyó rejtekhelyét felfedezzük, mert a purha már
gyenge széltl ^'agy az ágak megmozgatásánál könnj^en leesik, nn-

által a paránjá nyílás a szemünk eltt eltnik. A hernyók a P. ta-

hanifonnis hernj^óniak módjára élnek, gubó nélkül bábozódnak és

július-augusztus hónapokban kelnek ki. Staxge, Staudinger és

mások azon állítását^, hogy az addig csak j\Iecklenburg és KSzász-

országban talált Aegerida, egy érdeslevel fzfában, valószínleg a

kecske- vagy pálmafz (Salix caprea L.) vékony ágaiban, egy a

Sa.perda-Q^()\\\6\ú\Qz hasonló csekély daganat felett található, nem
találtam igazoltnak. Ámbár ezen adatok alapján éveken át figyeltem

meg azt a Magyarország hegyvidékein mindenütt és réteken is gyak-

ran elford'üó fzet, mely Csillaghegy környékén és az innen egész

0-Budáig elterül lapályon is található, állatunk nyomát sem láttam.

Ezt az Aegeridát azóta megtalálták Hamburg és Kiél környé-

kén, Sziléziában és Oroszországban (Szt.-Pétervár és Oblonetz kor-

mányzóság), st legújabban Németországban a kirágott ágacskákkal

a hernyót és bábot eladásra is kínálják. Méltán kell azon csodálkoz-

1 Stettiner Entom. Zeitung. 1883. p 177.


