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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.
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Iliink, hogy ezek az entomolog-usok milyen rossz líotanikusok (vagy
talán jó üzletemberek '?), hogy emiek az állatnak a tápnövénvét eddig-

nem ismerték fel. Nálunk Magyarországon ezt a fajt rajtam kívül

eddig" senki sem figyelte meg. ]\íindazonáltal feltehet, hogy ez a

lepke nálunk gyakori, minthogy a fehér vagy ezüstös nyárfa hazánk-
ban is kedvelt és elterjedt fa, mely eg-észen 25 m.-es mag-asságával,

r9 m.-es átmérjével, sötét törzsével, szürkés-zöld hatalmas ágaival

és ezüstös lombjával jíarkjaink kedvelt gyíinyörLi díszfája. Más je-

genyefajok módjára ez is számos, a föld színe alatt nem mélyen és

messze elterül gyökeret hajt, melybl számos sarj és bokor hajt Id,

melyek nemcsak a Synanthedon flaviventris, hanem a Parantlirene tci-

baniformis hernyóinak is hajlékgt és táplálékot nyújtanak.

A fehér vagy ezüstös jegenye vékonyablj ágaiban és a Saperda-

csomókhoz hasonló, de az egj'ik oldalon nyilassal bíró kisebb gör-
csökbe n kisebbfajta piszkos lilaszín P. tahaniformis-hQv\\\6\í éXwok.

Ezeknek a hernyóknak a bábjából leginkább a déli vidékeken, de
nálunk is, a P. tahanifonnis egyik faj változata, a var. rliingiaeformis

Hb. fejldik ki, mely életmódjában a törzsfajtól nem tér el. Ennek a

fajváltozatnak egyes példáiyait Németországban, Lipcse közelében

is találták. Az általam gyjtött példányok nagy része a S. flaviventris-

liez hasonlóan, a potroh több haslemezén ers aranyos pikkelyezés-

sel bírnak. Habár ezen példányok nagy része csak átmeneti jelleg-

gel bír, mégis akadt közöttük több igazi var. rliingiaeformis Hb. ara-

lyos okkerszín pilvkelyekkel behintett elüls szárnyakkal és iigyan-

ih^en csájDokkal. Ennélfogva ezt a szép fajváltozatot is mint hazánk
faunájához tartozót, ahba fel kell vegyük. Kár, hogy Budapest kör-

nyékén az ezüstös jegen3"e bokrai mind jobban gyérülnek : így pL
teljesen eltntek egyik fgyüjthelyemrl, a most épül székesfvá-

rosi új gázg3''ár területérl.

Anophthalmus vagy Trechus?
Irta : Csíki Ern'ö.

Még 1902-ben annak a néze- Noch im Jahre 1902 habé ich

temnek adtam kifejezést^ hogy jener Ansicht Ausdruck gégében^,

az Anoplithalmus-okaX., mint olyan dass die AnoiDhthalmen, als solche

állatokat, metyeken a szemek- Tiere, bei welchen nicht das gé-

nek legcsekétyebb csökevényét ringste Rudiment der Augen iiach-

sem tudjuk kimutatni, külön gewiesen werden kann, in eine bé-

liembe kell helyeznünk s nem sondere Gattung zu stellen sind

Állattani Közlemények. I, 1902, p. 43.


