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A Tapinostola musculosa Hb. elfordulása

Magyarországon.
Irta : Kadocsa Gycla.

Az elmúlt 1013. esztend, rossz hírének ellenére, a magyar
mezgazdasági entomologusokuak sok érdekes meglepetéssel szolgált.

Megoldást nyert több fontos, valóságos csapásnak mondható, rovar-

kártev elleni védekezésnek immár évek óta sznyegen fela' kérdése

és meghozta ez esztend, egyéb érdekes rovar mellett, a Tapinostola

musculosa Hb. magyarországi tömegesebb megjelenését és ezzel kap-

csolatban érdekes életmódja tannlmám'ozásának allcalmát is.

Ez a szerény ruházatú ^ lepke úgy a hazai mint a küKöldi

lepidopterologusok eltt mint „ritka •% einiélfogva „drága'' állat sze-

repel.2 Mint mezgazdasági kártevrl pedig eddig csak Orosz-

országból származó adataink vannak. Ezentúl azonban hazánk is

bátran szerepelliet már mint olyan ország, ahol a lepke „tömege-

sebljen- és mezg-azdaságilag ..kártékonyán" jelentkezett. A m. kir.

állami Rovartani Állomás jutott abba a ..szerencsés" helyzetbe" —
ha ugyan szabad e kifejezéssel éhiem — hogy ezt megállapíthassa

és a kártevnek hazai életmódját tanulmányozhassa. Az ih^módon

gyjtött tapasztalatokat akarom most részletesebben ismertetni, mind-

járt elrebocsátva. hogy tanulmányainkat teljesen befejezetteknek

még nem tekintjük. Kutatásainkat a jövben még folytatni fogjuk s

a kártev életmódjának olyan fázisaira is leszünlv tekintettel, amelyekre

az elmúlt esztendben részint, mert mezgazdaságilag kevésbé fon-

tosak, részint, mert a késlib említend irodalmi adatokban már

részletesebben leírva, benfogialtatnak, nem voltunk tekintettel. A szó-

banforgó rovar honi viszonyaink között folytatott életmódjának meg-

1 Erre czéloz tudományos neve is: tapeinos = szerény, síoZe=^ ruha;

musculosa = izmos, czélzással vastagabb erezetére.

- De. O, Staüdixger & A. Basg-Haas legújabb (Xo 57.) ..Lepidopteren-

Liste'-'-je szerint csereértéke : q^ 30, $ 35 egység.

Rovartani Lapok. XXI. 1—3. (1914. HL 25).



figyelése és a rendelkezésre álló irodalmi adatokban foglaltak revi-

deálása Jablonowski JózsEF-nek, a Rovartani Állomás igazg-atójának

az érdeme, a ki a „Deutsche Gesellschaft für angewandte Entomolo-

o>ie" 1913 szén Würzburg-ban tartott közgylésén egy eladás kere-

tében a rovar hazai tömegesebb elfordulásának történetét már is-

mertette s a kinek az eladása a társulat évkönyvében napvilágot is

foo- látni.i Nekem csak annyiban van érdemem, amennjdben mint a

Rovartani Állomás tisztviselje s mint lelkes lepkész, a tenyésztési

kísérleteknél, a megfigyeléseknél, a meghatározásnál s az irodalmi

adatok felkutatásánál részt vehettem. Mint olyan szólhatok tehát a

tárgyhoz, a ki betekintést nyerhettem a rovar érdekes életmódjába s

aki — hogy úgy mondjam — végigkísérhettem szemeimmel egész

életén : a bölcstl a sírig — és a feltámadásáig

!

Mieltt azonban hozzáfognék a -fentebb Ígértem részletesebb

tárgyaláshoz, áhapítsuk még meg a lepke rendszertani illetségét.

Staudinger-Rebel 1901-ben megjelent „Catalog der Lepidopteren des

Palaearktischen Faunengebietes" czím mve szerint a Noctuidae

nagy családjának Tn/iwae-alcsaládja Tapinostola Ld. nemébe tartozik,

mely nembl hazai faunánkban a fentin kivül még ismert fajok : az

extrema Hb., Hellmanni Ev. és fúlva Hb., de valamenn}^ „ritkának"

vagy „igen ritkának" jelezve.

Rendkívül érdekelt e lepke magyarországi története. Ai*

kutattam a hazai rovartani irodalom nagy részét ; a hol csak sejtet-

tem, hogy valami adatra rábukkanok, böngésztem és így sikerit is,

nem mondom, hogy teljes, történetét összeállítanom.

A Tapinostola musculosa-i hazánkban elször a Csehországból

1820-ban hozzánk származott Kindermann Albert (meghalt 1847-ben)

fogta', a ki családjával egják legszorgalmasabb lepkegyüjtnk volt

és sok, nemcsak hazánk faunájára nézve, hanem az irodalom szá-

mára is új fajt fedezett fel hazánkban.

Frivaldszky Imre 1865-ben Pesten megjelent klasszikus mvé-
nek „Jellemz adatok Magyarország faunájához" 93. oldalán a kö-

vetkezket olvashatjuk : „ Tapinostola nmsculosa Híjb. (izomos Tarány.

)

Mint szórványos faj Európa több tájain észleltetett ; rónáinkon, úgy-

szinte emelkedettebb lejtinken, hol búzavetések léteznek, giratás után

a tarlókon napközben is ide s tova sebesen repdesve, de csak gyé-

ren található." Hogy Kindermann a lepkét hol fogta elször, arra

nézve az adatot megszerezni nem tudtam. A fenti idézetbl, mely

1 „Über einen neuen Getreidescliiidling' aus üngarn. (Halmeule :

Tapinostola musculosa Hb.)''

2 Abafi-Aigner Lajos : A lepkészet története Magyarországon. Buda-

pest, 1898; p. 56.



halála után 18 évvel késbb kelt, kitnik, hog-}^ ekkor már hazánk
több helj^érl volt ismeretes a lepke. Annál meglepbb tehát a

késbbi irodalmi adatok amaz állítása, hogy a le23ke csakis Buda-
pestrl ismeretes.

Ezt állítja Nécsey István „Barsmegye nagylej^kéi" czím ér-

tekezésében i, midn a Barsmegyében 1893-tól 1899-ig gyjtött lep-

kéirl beszámol s a Tapinoslola muscidosa-i^ melj^et Verebélj^en gj^ij-

tött (VIII. 29.) egyetlen példányban, mint ritkább állatot említi föl,

mely addig' csak Budapestrl volt ismeretes. A. Aigner Lajos
„A Xoctuák biológiájához" czím ^értekezésében^ is ezeket írja

:

..Tapinosiola muscnlosa Hb. hazánkban csak Budapestnél, itt is

igen ritkán, július közejíétl augusztus közepéig, mélyebben fekv,
vagy nedves helj'^eken lev szántóföldeken akkor kel ki, mikor a

1. kép. — Tapinostola muscnlosa Hb. — A ^= lepke, B = hernyó. Va.

(Jablonowski nyomán).

búza csaknem megérett s akkor éjjel fogható, vagy úgy, hogy a

kaszásokat követjük, akik a Noctuát kaszálás közben felzavarják.

Napközt tarlókon is igen gj^orsan röpül virágról-virágra, bogáneson

is szeretiihii." x\z 1896-ban megjelent „Fauna Regni Hungária e^'-

ban is csak az olvasható : ..Rara. I. Budapest." Ismerve most már a

lepke életmódját, hiszem, hogy Budapesten kivl több-kevesebb pél-

dányban más helyütt is gyjtötték addig, errl azonban a szerzk-

nek nem volt tudomásuk, egyszeren azért, mert a gyjtk annak

idején nem közölték adataikat.

1 Rovartani Lapok. VII, 1900, p. 26, 60.

2 Rovartani Lapok. VII, 1900, p. 210.



A Rovartani Állomás lepkegyiijteméii^'-ében talált egy példányt

boldogult A'ellay Imre fogta 1896. VII. 22-én ugyancsak Budapesten.

A Nemzeti Múzeum magj^arországi gyjteményében található négy

példány közül — amint errl Dr. Schmidt Antal úr szívességébl

személyesen meggyzdhettem — kettnek Szolnok, egynek Tisza-

lucz és egynek Újpest a termhelye. A legújabbi idkbl csak egy

adatra bukkantam még, mel}^ a lepke magyarországi gj^ijtésérl tesz

említést és pedig Báró N. Ch. RoxHscmLD ,. Adatok Magyarországa

leiDkefaunájához-' czímü értekezésébeni, mel}^ szerint a lepkét a

Hortobágyon fogta 1912 VII. 7— 11-én Predota nev gyjtje,

a kivel véletlenül akkoriban, a HortolDágyon járván sáskaügyben,

találkoztam is. Mindezen történeti adatok sorát bezárják végül az

1912. és még inkább az 1913. év alább ismertetend — s a lepke

hazai történetének bizonyára legkimagaslóbb eseményei.

*

A lepkérl, mint mezgazdasági kártevrl, eddigelé csak Dél-

Oroszországból származó adataink vannak. Lixdemanx az 1882. év

tavaszán a kubani kozák-területen (a Kaukázus északi részén) történt

utazása alkalmával elssorban a rozson és másodsorban az szi és

tavaszi búzán észlelte a kártevt, mely a g-abonának sok szántóf-rildön

a -,'3-át, másutt az ^A-ét teljesen tönkretette. ( ) egy új fajt ^'élt l^faime

felfedezni s ehievezte Tapinodola friinientalis-nRlí.'^ Véleménye szerint

e faj valószmíUeg csak Délkeleti-Oroszországnak és Észak-Kaukázus-

nak a jellemz állata. Szerinte a zab és ái'pa a kártételétl teljesen

ment, mert utóbbiakon még olyan területeken sem találta, amelyeken

a rozs és búza, kisebb-nagj^obb mértékben, fertzött volt. Ellenben

találta a hernyóját a Bromus teciorum és Triiicum repens szárában.

Készletesebben leírván a rovar életmódját és a kártételnek kéi^ét,

arra a következtetésre jut, hogy évente két nemzedéke van. az

els tavasszal : április—májusban, a második : júhus—augusztusbair

repül. A második nemzedéknek hernyói — véleménye szerint —
ugyanolyan életmódot folytatnak, mint a tavaszinak hernj^ói. Az át-

telelést illetleg megfigyelésekkel nem rendelkezik.

Igazán alajDOS és minden tekintetben kiváló egy másik orosz

szerznek, MoKRZECKi-nek a tanulmánya.^ AIokrzecki mindenekeltt

megállapítja, hogy a Lindemann leírta Tapinoslola frumentalis nem
egyéb, mint a Hübner leírta T. musculosa, amelyet alkalma nyilt meg-

1 Rovartani Lapok. XX, 1913, p. 75.

- K. LiNDEMANN : Tapinostola frumentalis, ein neues schadliches Insekt

Russlands. (Entomologische Nachrichten. X, 1884. p. 173.

3 Naturgescliichte einer Halmeule (Tapinostola musculosa Hb.) (Zeitschr,

f. wi-s. Insektenbiologie. III, 1907, p. 50, 87).



figyelme a tauriai kormányzóság'ban. ahol 1894— 1899-1^ nagy károkat

okozott. De nemcsak Tauriában volt ismeretes a kártétele, hanem
megfigyelhet volt egész Dél-Oroszországban : Cherson, Jekaterinoslaw

és Sta^vropol kormányzóságokban és a Don- és Knban-területeken.

MoKRZEcra megállajjítja, hogy a lepkének évente csak egy nem-
zedéke van, ez nyáron repül, és hogy az áttelelés pete alakban
történik. A hernyója egj^aránt él az szi, valamint tavaszi gabona-
féléken. A vadon növ füvek közül, mint gazdanövényeket, felemlíti:

a Triiiciim repans-X. Bromus tedorum-ot Bromus inermis-l és Aegilops

cylindriciüii-ot. A legrészletesebben írja le az egyes fejldési alakokat

és rovar módját, valamint az észlelt kártételt. Adatainak helyességérl

meggyzdést szerezhettünk a Rovartani Állomáson is. Ez a komoly
tanulmány mindenkor forrásmunlí:ája lesz a Tapinosiola miisculosa

életmódjával foglalkozóknak s jómagam is az alábbiakban nem egy
helyen fogok reá hivatkozni, különösen olyan részleteknél, amelyekre

nézve közvetetlen megfigyeléseink még hiányzanak.

1912. június 11-én a kis Pusztapó község-bl (nem messze

Szolnoktól) néhány búzatövet kajDOtt a Rovartani AJlomás, melyek
közül némelyik a csíkoshátú búzalégy (Clüorops iaeniopus) AIeig.

nyári kártételét mutatta, másokon ellenben nekünk ismeretlen zöld

hernyók kártételét észleltük. Próbáltuk a hernyókat tovább ten^'^ész-

teni. hogy majd lepkét nyerjünk bellük s így megtudjuk a kártev
nevét, azonljan a kitenj'észtésük nem sikerült.

19l;3-ban május 5-én, ugyancsak fentemlített helj^rl, megint

kaptunk búzatöveket, eddig még nem észlelt kártételt tüntetve fel.

A felhasított hajtásokban apró, csontfehér szín és négy sötétebb

hosszsávval díszített hernyókat találtunk. A beküldvel azonnal össze-

köttetésbe léptünk, aki ezentúl készségesen küldte be idnldnt a

tanulmányainkhoz szükséges anyagot (növényeket s rovarokat).

A május 5-én kapott vetés még alacsony'', a jól megbokrosodott

búzanövények még zsengék voltak. A hernyók a hajtások belsejében,

ezek legalsó részében voltak taláUiatók. A kifejtett kis hernyók

gyorsan elmenekülni iparkodtak. Ekkor a kártételnek képe ilyen volt:

a hajtások beiül a támadás hetyén kdrágottak oly módon, hogy a

megtámadott hajtás a rágás helyén köimiyen két részre válik, a fels

rész már kis ervel is kihúzható. A megtámadott hajtás egyelre

— látszólag — normáhs marad, késbb azonban elszárad. A herm^ó

egy hajtással végezvén, átmegy egy másodilrba, majd harmadikba s

így tovább s ezekkel is így bámk el. A hajtásnak csak kis része

lévén kirágva, ellíépzélhet, hogy egj^-egy hernyó hány hajtást tesz

ily módon tönkre. Mokrzecki azt álhtja, hogy a herm^ó a növény

belsejébe alul egy kis kerek n,yíláson át hatol be és valamivel

feljebb egj másikon át távozik. A Rovartam Állomásra beküldött



búzanövények ezen apró nyílásokat nem mutatták, jeléül annak, hogy

a hernyók felülrl hatolnak be a hajtásba, amirl egyébként a most

említend kísérlet is meggyzött bennünket.

A május 15-én Pusztapóról érkezett búzavetésminta a kártétel-

nek még mindig ugyanazon képét mutatta, mint a tíz najopal elbb
érkezett küldemény. A hernyók azonban már valamivel nagj'-obbak

voltak. Minthogy a küldemény majdnem teljesen elszáradt volt s így

tenyésztési czélra a növények felhasználhatók nem voltak, a Rovar-

2. kép. — Tai^inostola musculosa Hb. kártétele. A = tavaszi sarjadzó bi'izat :

a, b, c = & hernyó rágása folytán elhalt sarjak. — B = a hernyó befura-

kodásának helye. (Jablonowski nj^omán).

tani Állomás eltti gyepes területrl egy csomó füvet ásattunk gyö-

kerestl s ezt egy edénybe beültetvén, rábocsátottuk a hernyókat.

A hernyók rövid id múlva a hajtásokra vándoroltak s ott, a hol

ezeket a felsbb részükön egy levél átölelte, a levél fels vállüregé-

ben, fejjel elre csakhamar befurakodtak a hajtásokba. A hernyók

eltntek szemünk ell és csak a hajtás, vagy levél gyenge rezgése

árulta el, hogy az állat a növény belsejében tovább dolgozik.

A hajtásokat megjelölvén, már másod-harmadnapon azok fels részét

kihúzhattuk, mely el volt rágva. A hernyó azonban, egyre lejjebb



haladva, tovább rágott. Befurakodási nyílásokat tehát itt sem észlel-

hettünk. A május közepén beküldött növényeken a rágás a hajtás-

nak mintegy közepén volt található. A lerágott rész hervadt, száraz,

míg az alsó rész még egyelre zöld. A hernyók gj^orsan végeznek

egy hajtással s bár csak kis részt rágnak ki egy hajtásból, e mun-
kájuk mégis elegend arra, hogy az elhaljon. A gazdának a hernyó

ezen rejtett kártétele eleinte fel sem tnik s csak késbben, június-

ban, veszi észre, hogy a vetése nagyon is hiányos, holott tavasszal

szépen bokros volt, hogy kisebb-nagyobb foltokon egészen elhalt.
.

Ezeket a foltokat csakhamar felveri a gaz. Egy hajtásban csak egy

hernyó él, azonban egy növényen minden hajtás fertzött lehet.

A hernyók éjjel vándorolnak egyik hajtásból a másikba. Nem tesz-

nek nagy utat, a legközelebbi ép hajtásokat keresik fel, — innen a

kártételnek foltszer jelentkezése.

Május 25-én a hernyók színváltozását figyeltük meg: eddig

fehéresek voltak, mostantól fogva zöldesek. Hosszúságuk 10—17 mm.
között váltakozik, tehát különböz fejldések. Késbb,^ amikor a

gyenge sarjak már alacsonyabb, magasabb szart növesztettek, de a

kalászok még „hasban vannak", júniusban, a hernyók már a szárban

találhatók. Most már szembetnnek az említett kerek nyílások. A meg-

támadott szár alacsonyabb marad, a felsbb része vastagabb, akár-

csak a csíkoshátú búzalégy nyári kártétele esetén. El is fordulhat,

hogy egy száron mindkét kártev pusztít.

A hernyó növekedése szerint tehát a kártétel képe is változik.

Amíg a hernyó fiatal, lent él a hajtásban, amikor nagj^obb, vastagabb

lesz, feljeblD vándorol. Ilyenkor már kevesebb gabonaszálat jDUSztít

el, mert egyben több táplálék áll rendelkezésére. Mikor késbb a

kalászt ölel levélhüvelylDc furakodik, az éretlen, zöld kalászból tájD-

lálkozik. Ha ilyenkor vizsgáljuk a növénj'^eket, a levélhüvelyen kívül-

rl egy-két (néha három) kerek nyílást találunk, amelyen át a hernyó

be-, illetleg kifurakodott. Ezek a kerek nyálasok mindig jellemzk

a kártevre, akár még bent van a hernj^ó a kalász mellett, akár pedig"

már eltávozott onnan. A kalásznak legalább is a felét, de legtöbbször

a ^,'s részét rágja le s csak ritkán van a kalász csak az egyik olda-

lán lerágva. Kibontva a kalászt a levélhüvelybl, ennek belsejében

megtaláljuk a jellemz zöldes hernj^ó ürüléket. A kalásznak épen

maradt része késbb esetleg kitolakodik a levélliüvelybl, de termése

mezgazdaságilag teljesen értéktelen. Tömegesebb fertzés esetén a

kalászoknak gyakran 50 és több százaléka ilyen sérült. Ehhez a kár-

tételhez még hozzászámítandó a tavaszi kártétel is s így érthetvé

válik, hogy alkalomadtán, mint ainiak idején Dél-Oroszországban, a

Tapinostola musculosa valóságos csapásnak minsítend.

Június 19-én a fogságban két hernyónk bebábozódott. Midn



Jablünowski jimius 21-én Piisztapón járt, szintén talált már néhány

bábot, sekéh'en a föld felszíne alatt, de a herm'ók legnagyobb része

még a gabouaszálakban tartózkodott. Hosszúságuk ekkor már 30 mm.,

vastagságuk minteg}^ 4 mm. volt. A hernyók kifejldése minden-

esetre az idjárástól, a korai vagy kési kitavaszodástól és ennek

következtében a növények fejlettségétl függ leginkább. Mire a ga-

bona érni kezd. tehát az aratás eltt, rendszerint már Idfejldtek a

hernyók is. Elhagyják a kalászokat, a föklbe vonuhiak, ahol mint-

fienct^rífeH^f.

3. kép. — Tapinostola musculosa Hb. kártétele. I— III. = a hernyó rágó-

munkája. A kerek lyukak a hernyó befurakodásának helye. (Jaeloxowski

nyomán).

egv 4 cm. mélvségben, a gabona o^vökerei körül, földbl egv líis

üreget készítenek maguknak s itt egy-két naj^i pihenés után —
munka után édes a nj^ugalom !

— bábbá alakulnak át. A barna

báb olyan, mint a tjbbi bagolypiUéé, leü^ását részletesebben adta

MoKRZECKi idézett munkájában.



^íiiitegy 10— 12 napi bábállapot után megjelenik a pille. Fog--

ságlían június 21-én kelt ki az els pillénlr, a nielj^^ megliozta nelvünlc

a rejtély megoldását is ; megtudtuk, hogy a Tajnnostola inusculosa-yal

kötöttünk közelelibi ismeretséget. Bár mintegy 50 drb hernj^ót nevel-

tünk fel és Pasztapóról is kaptunk bábokat, csak 7 drb pillénk kelt

ki, legtöbbje július hó folyamán. A szülállatok leírásától is felmentve

érzem magamat, részletesebben tartalmazzák azt a különféle lepké-

szeti könyvek. Érdekes megfigyeléseket tett ]\1okrzecki a szabadban

a lejekére vonatkozólag. A tauriai kormányzóságban június közepén

kezddött a rajzás s eltartott július 23-ig, mikortól fogva már csak

egy-két elkésett példán}^ volt található. Napközben a lepkék mozdu-

latlan ülnek a gabonában, a földön és füveken, csak estefelé élén-

külnek meg, a gaboua felett repülnek és a különböz — a gabona-

földön és szomszédos tisztásokon lev — virágok nedvébl táplál-

koznak. Naplementétl éjfélig a repülés felette erteljes. Szívesen

repülnek a világosság felé és a lámpa körül — gyjtknek mi

izgató ezt hallani ! — a körbe repül piUangóknak „egész felhje"

képzdik. Kikelés után csakhamar párosodnak. A párosodás s utána

a petelerakás az esti órákban történik. Kopulában körülbelül egy

óráig maradnak. A megtermékenyített nstényele petéiket a gabona

és vadon növ füvek szárára és levelére tojjak le. Egy lepke több

ízben s átlag 2Ö0 petét tojik. Ezeket vagy lánczszerleg 20-ával,

vagy kétsorban. vagy csoportosan kettesével rakja le, avagy egyen-

kint „elszórja", gyakran élettelen tárgyakra is. A petéket átlátszó

nyállal ragasztja le, meh^ a levegn megkemén3^edik és a petéket

vékonyan betakarja. Az imago 5— 7 napig él. A petelerakás eltt a

nstény megélénkül, gyorsan felfelé szalad a növényen, miközben

azt lábaival átöleli és a fara végével súrolja
;
potrohát közben görcs-

szerüleg összeszorítja. Midn kiválasztotta már a növényt a pete-

lerakás czéljára, megfogódzik abba a lábaival, összehúzza potrohát és

megkezdi a petelerakást.

A pete^ világossárga, gömböly, felül lapos, oldalain élekkel,

átméretben 0-5 - O'O mm. sz felé a szme fehéres, hurokja kemény

lesz és az oldalélek ersebben kiemelkednek. Ilyenkor gyommag-

vakhoz hasonlók. Az embryo még a nyár második felében fejldik

\ú s októberben már a héjon át láthatóvá váhk. A peték egy részében

azonban az embryo kifejldése csak késbb következik be ;
mind-

azonáltal a tél elérkeztéig a peték legnagyobb részében az embryo

már Idfejldötl, mely azután a telet a peteburokban tölti. Ez a burok

az idjárás viszontagságai ellen jól védi. A kis hernyók csak a kö-

vetkez tavaszon kelnek ki. A petébl kÜDÚjt hernyók elször a leg-

1 MoKKZECKi leírása szerint idézett helyen.
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közelebb álló füreket keresik fel. azután átmennek a gabonanövé-

nyekre. Rendkívül érdekes és gyakorlati értéklíel birok AIokrzecki

következ adatai : lS95-ben eg\^ orosz gazda márczius 20-án vetette

el a zabját, ápriUs 2-án kikelt és április 8-án. vagyis 6 nappal ké-

sbben, már fertzött volt a kis bernyókkal. Elzleg márczius

közepén a Bromus-on találta ket Mokrzecki. lS97-ben egy táblán

az árpa április 22-én kelt ki és április 24—27-én, tehát 2—5 nappal

késbben, a kis hernyók már benne voltak. Xémelyik hajtás még-

ahg volt néhány cm.-nyi magas s belsejökben a 3 — 4 mm. hosszú

hemyócskák már megtalálhatók voltak. A hernyók újra jelentkezése

tehát egy hónap leforgása alatt törtémk : márczius második felétl

április második feléig.

Ilymódon elérkeztünk a Tapinostola wiisculosa életkörfolyásának

ama pontjához, a honnan kiindultunk, a mikor ugyanis tavasszal a

hern3"ócskák már benn találhatók a gabonában, mint a pusztapói

május o-iki küldeményben.

Ezek után a hernyó leírását adom, úgy amint azt Jablo-

NowsKi már idézett német értekezésében leírta. Mint már tudjuk, az

orsóalakú Tcqjiiiostola-heniyó fiatalkorában, tehát nálunk majdnem
május végéig csontfehérszm és négy hosszsáva sötétebb, szürkés

szín. Júniusban, mikor már a kalászt rágja, zöldes lesz. A fej majd-

nem áUandóan barnássárga marad, fiatalabb korban világosabb, késbb
valamivel sötétebb. A szemek és száj részek, vagy legalább is ezek

szélei, feketések. Jellegzetes a három mellgjnir és utolsó eltti test-

gjnir rajza. Hátán a hernyónak két hosszsáva van. ezek szélessége

valamivel nagA'obb, mint a közöttük fek^', eleinte fehéres, késblj

zöldes sáv. A két oldali hosszsá^• majdnem ugyanolyan széles, mint

a háti sávok és a fekete stigmák mentén haladnak, de úgy, hogy
utóbbiak még magában a sávban, emiek alsó szélén találhatók. A háti

és oldah sávok közötti, eleinte fehéres, késbb zöldes sáv valamivel

szélesebb, mmt a két háti sáv közötti. A Jiégy hosszsáv a fiatal

hernyókon (15—20 cm.) jól szembetnik, késbb az oldahak eltn-

nek, avagy csak nyomokban maradnak meg. Öregebb hernyóknál a

háti hosszsávok is elmosódnak. E sávok színe állandóan némileg

szürkés, de idsebbeknél némileg vöröses is.

Az els mellg'3'rn egy félköralakú nyakpaizst találunk,

meljaiek elüls széle majdnem egyenesen lemetszett, az oldalsó és

hátsó szélei együtt egy félkört alkotnak. Az oldalsó és hátsó szálak

mindig feketések (vagy sötétbarna színek), fiatal hernyóknál e sö-

tétebb szegély ig-en keskeny, idsebbeknél valamivel széleseVjb. Az
elüls szegéh' gyakran fehéres, világos mint a fej. néha azonban

két sötétebb, de azért még mindig világos, baniássárga folttal bír a

háti sávokkal egy irányban. E két foltocska idsebb hernyólaiál
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eg'\a"e szembetnbb, sötétebb lesz, úgy hogy már középnagy her-

nyóknál feketések, vag}^ sötétbarna színek és nagj^obbak is és néha
a kesken_y féUíöralakú szegélylyel össze is nnek. Ugyané testgyrn
oldalvást a stigma eltt található egy barnás (feketés) elrenjaüó

hosszúkás foltocska.

A második mellgjKír háti részén kett, négy vagy hat kis-'

folt található s mindig a két háti sávon, két részre osztva. Ezek a

foltok csakis sötétebb, feketés (barnás) színükkel tnnek ki a szürke

háti sávokból. Számuk a kor szerint növekedik: fiataloknál kett,

küzépnagyoknál négy, kifejlett hernyóknál hat a számuk. Ha a háti

sávok színe eltnik, akkor csakis az elüls két foltot láthatjuk. E
gyr oldalain három-három folt van, melyek közül az alsó kett
nagyobb s az oldalsávon van, míg a harmadik ezek felett a széles

fehéres, késbb zöld, sávban található. E három folt egy egyenszárá

háromszöget alkot.

A harmadik gyrn ismét a háti sávokon négy folt talál-

ható (kett-kett egyen), de ezek g3'akran hiányoznak is, különösen

idsebb hernyóknál. Az olcjalsó három folt ugj^aiiotyan elhelyez-

dés, mint az elbbi gyrn.
Az utolsóeltti testgyr hátulsó szélén négy kis, barna

folt látható, metyek mindegyike a nég}^ hosszsávon fekszik. Némeh^
félig kifejldött henwólaiál ezenkívül a két háti sávon felrv^ foltok

mindegyike eltt még eg,y-egy barna pont is található. A négy folt

az idsebb hern3rólínál is rendszerint megvan, de hiányozhatik is.

Találni azonkívül némely félig kifejldött hernyókon a második utolsó-

eltti testgyrn is és pedig a háti sávokon, két barna jDontszer

foltot. Idsebb henn'óknál e testgyr foltjai teljesen hiányzanak,

vagy csak nyomokban vannak jelen. Fiatalabb hernyóknál az utolsó-

testg3^r hátlapjának széle is barnán szegélj^'ezett, de késbb a

szegélyezés elmarad. A többi testgyrn nincsenek külön jegyek.

A hernvókat majdnem kopaszoknak mondhatjuk, mert a gyenge,

barnás szröcskéket csakis ersebb nagjátásnál vehetjük észre.

A fentebb ismertetett barna foltok mindegyikében rendszerint egy-

egy szröcskét találhatunlc és fleg az idsebb hernyók mindegyik

háti és oldali foltjában, de oldalvást, majdnem a szélén, mindig egy

kis fehér foltocska vehet észre, közejoén fekete ponttal és ebben

egy kis szrrel.

A-'honi tapasztalatok szerint a Tapinostola inusculosa a gaboná-

n.ak jelentékeny kártevje. Mint az Pusztapón megfigyelhet volt, a

kártétel nem terjed ki az egész gabonatáblára, hanem els sorban

az utak melletti részekre, leg3''en az út gyomos, vagy gyommentes.

Pusztapón az a búzatábla, ametyikbl minteg3^ 25 — 30 hold volt

ersen fertzve, közvetetlenül eg3^ szántóföldi út mellett feküdt, ameh'
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majdnem gyommentesnek volt mondható ; holott egy másik, árpa-

tábla, amely kisebb fertzést mutatott, nagyobb kocsiút mellett terült

ol, meljaiek szélei ersen gazosak voltak. A pusztajDÓi eseten kívül

1913-ban még egy másik hazai eset is fordult el. Május 26-án

Pusztavarsányból (Jász-Nagj'-Kun-Szolnok m.) kaptunk a Rovar-

'tani Állomásra egy zabvetésmintát s abban egyéb kártevk mellett

két Tcqnnostola-hernyót is találtunk. Különösen ezen utóbbi eset

eng-ed következtetést arra, hogy az állat hazánkban éppen nem lehet

olyan ritka, mint amilyen a híre. Hogy mégis ilj^ennek ismerjük,

ainiak els sorban az az oka, hogy a gazdák úgy a tavaszi, mint

nyári kártételét más rovar mvének tulajdonítják (CliorlopliUa sepia

Meig., Glilorops taeniopus Meig.), vagy akik esetleg a hernyókat

észre is veszik, röstelik a fáradságot, hogy szakintézethez lieküldjék

s bvebb felvilágosítást kérjenek : másodsorban pedig hibásak maguk
a lejíkészek is, akik az aratás után árván álló tarlókat és ezek kör-

nyékét nem keresik fel. holott a Tcipinostola-n kívül ilyenkor és itt

bizonyára akadna a hálólja más értékesebb lepke is.

Hazánkon és Dél-Oroszországon kívül található még a lepke :

Dél-Európában. Dél-Angliában. Közép- és Dél-Xémetországban,

Afrika északnyugati részében, a Kanári-szigeteken, Kis-Azsiában.

Syriában, Armeniában, Eszak-Perzsiában és Turkesztánban.^ Irodalmi

adatok, melyek olyatén elszaporodásáról szólnának más országban is,

mint az idéztem orosz adatok, nem álhiak rendelkezésüiikre.

^SIoKRZECKi említi, hogy a lepke a tauriai és szomszédos kor-

mányzóságok területén 1894—1898 bezárólag szaporodott el töme-

gesen, aztán a száma oly gyorsan és rohamosan leapadt, hogy csak

ritkán lehetett egy-egy sérült kalászra akadni a szántóföldeken. A
Tapinostola ezen leapadását ellenségeinek tömeges elszaporodásában

véli. A következ parasitáit figyelte meg : IcJineninon sarcilorius Wes.,

Anomalon Jmmeralis Brauns és latro Schr., Bracon abscissor Nees. és

Anilirax flava L. A Rovartani állomáson tenj-'észtett Tajnvostola-

bábokból mi is nyertünk parasitákat : 3 drb még meg nem határozott

Hjmienopterát, azonkívül egy légyfaj tonnabábját, mehiiek azonban

kitenj'észtése nem sikerült. A kártev ellenségeinek tömeges elsza-

porodása esetén természetesen gyorsan leapad a száma s ismét évek

lassú és észrevétlen elszaporodása szükséges ahhoz, hogy megint

fenyegeten jelentkezzék.

Az elmondottakból valószín, hogy a Tapinostola muscu-

losa Hb. hazánkban sem olj^an ..ritka" állat, mint azt az iro-

dalmi források megjelölik, de megengedjük, hogy mez-

1 Staudínger—Eebel : Catalog der Lepido^Dteren des Palaearctisclien

Faunengebieles. Berlin, 1901, p. 189.
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gazdaságilag kártékonyán, tehát tömegesebben, csak
iclszakonkint jelenik meg, mikor is elszaporodván rovar-

ellenségei, ezek a további jelentkezését ismét a mini-

mumra szorítják vissza.
*

Befejezésül még néhány szót a védekezés kérdésérl. A
Tajyinostola ismertetett életmódjából tudjuk, hogy az áttelelés pete-

alakban tcirténik a tarlókon és vadon növ füveken, ennélfogva

minden olyan eljárás, mely ezen téli fejldésalaknak az elpusztítását

czélozza, megfelel és eredményes lesz. A petének elpusztítása leg-

iobbaii és legolcsóbban az szi alászántással történik. A tiszta és

idejében elvégzett földmunka, mint annyi más kártev ellen, a

Tapinostola ellen is segít. Tekintetbe véve, hogy a modern Diez-

gazdálkodás szelleme — melynek legfbb alapelve az okszer föld-

megmunkálás — lassankint áthatja hazánk valamennyi gazdáját, a

Tcqnnostola-iisik olyatén nagymérv elszaporodására, mint Dél-Orosz-

országban, nálunk sohasem számíthatunk. Olvasva Lindemaxn idézett

értekezését, valósággal megdöbbenünk az ott uraUíodó állapotokon.

Ez a szerz arról értesít, hogy az oroszok a kubaiii kerületben a

téli gabonát a legtöbbször a nyári gabonának tarlójába vetik, el-

zetes megszántás nélkül. A gabonamagvakat egyszeren rászórják a

tarlóra, azután boronával végigjárják, hog}'' a magvak némileg földdel

alátakartassanak. Természetesen ilyen viszonyok mellett Eldorádója

van nemcsak a Tapinostola-níík^ hanem mindenféle rovarellenségnek.

De igaz marad a régi mondás : „a maga kárán tanul a gazda",

MoKRZECKi említi, hogy a Tainnostola óriási pusztításai óta az orosz

gazdák is ráfanj^alodtak már a rendesebb földmiuikára, aminek ter-

mészetesen sokféle irányban meglátszik a kedvez hatása. „A féreg"

megtanított minket szántani !" mondogatják azóta.

A Tapino&iola muscidosa Hb. is egyik szép példája annak, hogy

min szoros összefüggésben van a tudományos entomologia (neve-

zetesen a rovarok biológiája) és a mezgazdasági érdekek között.

A biológus nemcsak a tudománynak tesz szolgálatot kutatásaival,

hanem igen gyakran fontos, életbevágó kérdések megoldásához is

megadja a kulcsot. Mert a kártevk elleni védekezésnek legels fel-

tétele azok életmódjának teljes ismerete.

Az Áíuni barlang.

Irta : Bokor Elemér.

A ki a Kisszamos völgyén felfelé halad, nem is sejti, hogy az

ösvény mentén, tle csak néhány lépésnyire, a sziklás-fenyves olda-

lon egy csinos cseppkbarlangnak elég tágas szádja van elrejtve.
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Magam is véletlen szerencsének tekintem, hogy els kutatásom al-

kalmával egj odavaló oláhra akadhattam, a ki egy alkalommal erre

kóborolva reá bukkant e barlangra s most vezetmül szolgálhatott.

A barlang a Runkulársznak nevezett hegy északkeleti lábánál

fekszik légvonalban alig 3 kilométernyire délre az Oncsászai bar-

langtól. Jó embermagasságú, mintegy 1100 m. tengerszínfeletti szádja

északkeletre tekint s teljesen el van rejtve Qgj eltte elhúzódó lejt-

dudor és az azt benöv gazos által.

iV bejárat eltt feltnen hvös lég csap arczunkba, mely bel-

jebb menve még jobban érezhet lesz. 1913 július 6-án hmérm az

elcsarnokban 2"5'' C-t mutatott. Igj nem is csodálkozhatunk, ha a

nyár derekán az elcsarnok alján szemcsés jeget, az oldalfalak men-

tén pedig firnszer, lassan olvadó havat találank.

A lassan lejt sziklatorokban néhány lépést haladva egy elszórt

ktömbökkel padlózott elcsarnokba jutunk. Itt.még csak esti homály

dereng. Az elcsarnokból két ág nyílik, balra Qgy sziklákkal tele-

gördített, csakhamar megszakadó szárny, jobbra Qgy alagútszer

folyosó. A jobb oldali üreget követve Qgj elszkül njdláson óvato-

san aláei^eszkedünk a körülbelül 2 méterrel mélyebben fekv alag-

útba. Ebben hol iszapos-agyagos, hol meg éles sziklatörmelékkel

fedett talajon kanyarogva, egy kiszélesedett terembe jutunk. A terem

hátsó részében Qgj sziklatömbre helyezve nyugszik a „Kálvária"
;

egj nagj^obb stallagtit, több apró cseppkfigurától körülvéve. Mögötte

két folyosó is nyílik (a szkebb bokáig eliszaposodott), mindkett
labirintszerleg kanj^arog, elszkül és ismét kiszélesedik, egjmiással

érintkezik s hátul Qgj alászakadt üregben végzdik. E leszakadt

medenczét az elz két évben még nem vettem észre, a femiemlített

napon azonban meredek s veszélyesen sikamlós, agj^agos oldalfalai

között Qgj alvilági tó zavaros vize csillogott. Bizonyára az utolsó

két év b eszése mosta alá, szakította be s töltötte ki vizével ezen

medenczét. A barlang alagútja hosszát mintegy 80 m.-re becsülöm.

A barlang egész hosszában, az alagúttól kezdve a hátsó me-

denczéig, b a nedvesség, nyirkos a talaj s kövér cseiDpekben hull

alá a menj'-ezet cseppkdíszítéseirl a mésszel telített talajvíz. Épp
e nedvesség és az elpárolgással járó alacsony hmérséklet teszik e

barlangot vakbogarak számára lakhatóvá. Az Aluni barlang egyik

leghidegebbikje azon bihari barlangoknak, a melyekben bogár-

troglobiák élnek.

Ezek két fajban találhatók itt : Trechus (Diivalius) cognaias Fmv.
subspec. speluncariim Csíki {Anoplitlialmus cognatus Friv. var. spelun-

carum Csíki," Rov. Lap., XIX. kötet, p. 162.) és PJioleuon Milióki

Csíki {Pholeiion [Irenellum] Milióki Csíki, Rov. Lap., XVIII. kötet, p.

107). A Choleva spadicea Sturm, melyet 1912 nj^arán e barlangban
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egy példányban fogiani, nem az állandóan barlanglakó, hanem csak

az ideiglenesen itt tartózkodó s másutt is található fajokhoz, a barlang-

kedvelkhöz, troglophileldiez tartozik. A Trechus subsp. spehmcariiin- ot

1912 augusztus havában, a PJwleuon Müioki-t 1911 júnias végén

fedeztem fel.

A Pholeuon els példánj^ai a „Kálvária'- cseppkoszlopairól

kerültek el, a késbbiek az oldalfalakon és a szanaszét hever kö-

veken, valamint azok alatt és alján voltak találhatók és jDcdig az

alagút teljes hosszában, minél kijjebb azonban, annál gyérebben.

Ebbl kitnik, hogy e faj csakis a barlang legsötétebb s fleg hát-

sóbb részeiben él. Ellentétben áll vele a Plwleiwn angiisticolle Hampe,

mely az igen tágas Oncsászai barlangban, azon sziklákon is tartóz-

kodik, amelyekre egy oldalablak nyílásának szétszórt, dereng fénye

esik, persze nem a megvilágított, hanem az árnyékban nyugvó olda-

lakon : vagy még üikább a Pholeuon Eleméri Csíki, mely az általam

..Biharbarlangnak'" nevezett barlang elfolyosójának még a sötét szür-

kületben fényl falain is találliató. ^Mindenesetre nem tételezhetjük

fel, hogy a barlangok minden bensbb részében abszolút sötétség

uralkodjék és hogy a vak barlangi bogarak a szétszórt és saját ér-

zékeinlíkel már észre nem vehet fényben meg nem élhetnének.

Ez állatokat természetes életvi szomjaik között megfigyelnünk

jelen eszközeinkkel persze lehetetlen. Gyertyáink, lámpáink fénye

mellett mint világosabb, vagy sötétebb sárgásbarna gyöngyszemek

ülnek a falakon, azok színével jól megeg3''ezve. Hogy ez a mimikri-

vel semmiféle összefüggésben sincs, az magától érthet. Ha a fény-

forrás az állat közelébe kerül, az menekülni igyekezik. Mozgása

hosszú, karcsú lábain, sajátságos döczögése mellett is elég tértnyer.

Bizonyára ne:n annyira a fény-, mint a hkisugárzás hat kellemet-

lenül az állatkáki^a, mert ha a hkisugárzás hatáskörébl kimenekül-

tek, ismét leühiek, ámbár számtalanszor rövid pihen után ismét

tovasietnek. A Pholeuon-ok közül a Mihóki az egyedüli faj, melynek

egy párját valaha copulában találtam.

A közönségesen alkalmazott csalétkekkel e Pholeuon ahg fog-

ható. 1912-ben mintegy féltuczat csalétekes üvegemben csak aimyi

példány volt található, mint a mennyi kint, a barlang falain is mászkált.

A Pholeuon Mihóki rendszertani helyét illetleg igen valószüi-

nek tartom, hogy az állat a Pholeuon angusticolle mellé mint annak

egy alfaja, lesz helyezend.

A Trechus subsp. speluncarum egyetlen, tulajdonomban lev pél-

dányát a „Kálvária" feletti boltozatról fogtam. Az Áluni barlangot

kilenczszer látogattam meg\ mindamiyiszor több órát kutatva e faj

után, de minden eredmény nélkül. E körülmény kellleg vázolja

némely barlangi Trechus felette nagv ritkaságát.



16

Felhasznált irodalom:
CzÁEÁx Gycla : Kalauz a iDiharfüredi kirándulásokra.

Csíki Ern : Uj vak bogarak a bihari barlangokból. (Rov. Lap. XVIII,

1911, p. 107.)

— — Új vak bogarak a Bihar-liegységbl. (Rov. Lap. XIX, 1912, p. 162.)

Adatok Magyarország bogárfaunájához.

Irta : Csíki Eex.

II.i

Odavius iransadrialicus Breit var. velebiticus Breit — Starigrad (Pak-

lenica).

Stenus drcularis Grav. var. globuIicoUis Bexick -- Verestoroiiy.

— Petra Bexick — Fels-Kercz.
— IJetibeli Bexick — Erdély.

— trisulcatus Bexick — Retyezát.

— Eridisoni Rye var. Ludyi Fauv. — Erdély, Horvátorszáo'.

AsteuHs müformis Duv. — }i):irczarozsnyó.

— fiUformis Latr. ab. laiiceps Petri — Élpatak, Segesvár

CryptoMum fradicore Payk. var. hrevipenne Rey — Segesvár.

LeptaciuHS baiydirus Gyll. var. lineáris Grav. — Pélió, Brassó.

Xantliolinus validus Petri — Segesvár.

— lineáris Oliv. var longiventris Heer — Nagyszeben, Gyula-

fehérvár, Alsó-Kercz, Segesvár.

— azuganus Reitt. — Erdélyi havasok.

— Itungaricus Reitt. — Alagyarország.

Pliilonilius nigritulus Grav. var. trossnlus Nordm. — Segesvár, Tordai

hasadék, Radnai havasok.

Oiitholestes murinus L. var. Haroldi Epph. — Xagysziklás.

Stapliylinus caesareus Cederh. var. ricficornis Berxh. — Budapest.

Quedius longicornis Kr. — Segesvár.

. — maurus Sahlbg.' — Segesvár, Fels-Kercz. Verestorony, Bisztra.

— laevigatus Gyllh. ab. resplendens Thoms. — Büdös, Bisztra.

Mycetoporus Baudueri Rey var. pundicollis Petri — Piátszeg.

Bryoporus riigipennis Pand. ab. nigripennis Petri — Bulea-tó, Radnai

havasok.

Bolitobius irinotaíus Er. var. discopliorus Rey —• Segesvár.

Tadiyporus macroplerus Steph. var. Abner Saulcy^ — Gj'ulafehérvár.

— dirysomelinus L. var. basalis Epph. — Brassó.

Tadiinus marginatus Gyllh. var. Fodori Csíki — Tátra : Csorba-tó.

1 Ennek a czikknek az els része folyóiratunk rntilt évi XX. köteté-

nek 159—162. lapján jelent meg.
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OUgota flavicornis Lac. — Px^esba, Bázna, Segesvár, Brassó.

Brachida exigua Herr ab. colorata Petri — Segesvár.

Autalia punclicollis Sharp — Brassó : Czenk.

Gnypeia velata Er. — Szászhermány.

Aleunota macella Er. — Szászliermány.

Atlieia (Hyclrosmectina) subtilissima Kr. — Szászhermány.
— (Hydrosmecta) fliiviaüUs Kr. — Alsó-Kercz.'

— (Aloconoia) Mihóki Bernh. — Misid-völgy (Bihar).

— (Meiaxya) terminális Grav. var. grisea Thoms. — Segesvár.

— — islandica Kr. — Feleki hegj'-ség (Serbota),- Radnai
havasok.

— (Parmnaeotica) laticeps Thoms. — Segesvár, Radnai havasok.

— (Ptycliandra) hepatica Er. — Bisztra, Verestorouy.

— (Traíimoecia) angiisticollis Thoms. — Esztergom.

— (Microdola) mortuorum Thoms. — Verestorony.

— subierranea Rey — Bucsecs.

— crassicornis F. var. fulvipennis Muls. — Yerestorony.

— (Datomicra) crihrata Kr. — Radnai havasok.

Nototliecia confusa jSIark. — Segesvár.

Calodera riparia Er. — Péhó.

Ocyusa inaura Er. — Brassó.

Oxypoda longipes Rey — Királyk.

— riigicoUis Kr. — Brassó.

— formiceíicola Márk. — Brassó.

— brachyptera Steph. — Nagysziklás, Radnai havasok.

p

Pselaphidae.

Trimium Merkli Rbitt. — Segesvár.

Euplectus cavifrons Petri — Segesvár.

— bescidicus Reitt. — Csukás, Szihcze, Lánzsérújfalu (Sopron vm.)

— Rosae Raffr. — Lánzsérújfalu.

— decipiens Raffr. — Mehádia, Fuzine.

Brachygluta haeinatica Rchb. var. sinuata Aubé — A törzsfaj között.

Scydmaenidae.

Leptomasiax croaticus Csíki — Kozica (Viaska pecina).

Silphidae.

Plioleuon antropMlum Knirsch — Fekete Krös eredeténél lév bar-

lang (Bihar).



18

Plwleuon aniroplnlum var. inlercepium Knirsch — Ugyanott.

— Árpácli Csíki — Szér-barlang (Fehér-völgj'', Kolozs).

— Atlüa Csíki — Attila-barlang (Tatárhegy, Bihar).

— hihariense Csíki — Belczazár palotája-barlang (Szamosbazár,

Bihar).

— Birói Csíki — Szegyestyel-völgjd barlangok (Bihar).

— convexum Knirsch — Kalenj'-ásza (Bihar).

— CsiMi Mihók — Csiki Ern-barlang (Ponor-völgy, Kolozs).

— Dieneri Mihók — Bársza-völgyi barlang (Bihar).

— Elmiéri Csíki — Rézbánj^ai és Osztrák-barlang (Bihar).

— Frivaldszkyi Csíki — Karfiol-barlang (Bihar).

— Gíjleki Mocz. — Paczifik-barlang (Bihar).

— kalenyászense Bokor - Kalenyászai barlang (Bihar).

— Knirschi Breit var. inierruplum Csíki — Kondor-barlang (Bihar).

— Proserjnnae Knirsch — Szkerisora (Torda-Aranyos).

— — var. iniermttiens Knirsch — Szkerisora (Torda-Aranyos).

Drimeoius attenuatus Bokor — Pávai-Vajna barlang (Alsó Fehér vm.)

— condoricus Knirsch — Kondor-barlang (Bihar).

— Csikii Mihók — Paczifik-barlang (Bihar).

— diabolic.us Bokor — Aranyosf (Torda-Aranyos).

— Dieneri Bokor — Kalenyászai barlang (Bihar).

— Hickeri Knirsch — Szkerisora, barlang a Piatra Tirsilor-on

(Torda-Aranyos)

.

— Jiungaricus Csíki — Boga-hegy (Bihar).

-^ laevimarginatus Mocz. — Ponorul (Bihar).

— laiicollis Knirsch — Szegyest3^el-völgyi barlang (Bihar).

— Milióki Csíki — Szegyestyel-völgyi Ripp-Ripp és Nagy Sándor-

barlangok (Bihar).

— Moczarskii Bokor — Rézbányai Osztrák-barlang (Bihar).

— similis Bokor — Rézbánya (Bihar).

— subterraneiis Knirsch — Egy hasadékban a girdai jégbarlang

közelében (Torda-Aranyos).

— tlioraciciis Knirsch — Kalotai-(Nagy-)barlang (Bihar).

Baihyscia Fodori Csíki ~ Herkulesfürd (Domogled).
— Zoliáni Csíki — Herkulesfürd (Zoltán-barlang).

— Kovalitzkyi Knirsch — Szarkó.

Choleva Siurnii Bris. — Verestorony.

Colon denticulaium Kr. — Segesvár.

Silpha iyrolensis Laich. — Péhó (Brancsik).

Triarthron Maerkeli Schmidt — Brassó.

Liodes silesiaca Kr. — Radnai havasok. Keresztényhavas, Szebeii-

hegység.

— flavescen.f Schmidt — Brassó, Keresztényhavas.
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Liodes calcarata Er. var. picia Reiche — Brassó.

Anisotoma humeralis F. var. clavipes Hjbst. — Verestoronr.

Cijrtoplastus seriepunctatus Bris. — Brassó ?

Trichopterygidae.

Ptenidium Reitteri Flach — Segesvár.

Euryptilium marginatum Aub. — Alsó-Kercz.

Acrotricliis {Tricliopteryx) clispar Matth. — Brassó.

Histeridae.

Abraeus parvidus Aubé — Segesvár.

HydrophUidae.

Hydraena gracilis Germ. var. emarginata Gaxglb. — Xagysziklás

(Braxcsik).

HydropTiilus caraboides L. var. smaragdinus Bach — Déva, Nagyszeben,

Botfalu.

Laccobius sinuatus Motsch. — Alsó-Kercz, Segesvár.

— alutaceus Thoms. var. láevicolUs Ganglb. — Bázna.

Limnebius inmcaíulus Thoms. — Segesvár.

— ? nitidus Marsch. — Alsó-Kercz.

— aluia Bedel — Brassó.

Cantharidae.

Fodahrus alpinus Payk. ab. rubens F. — Serbota, Bucsecs.

Cantharis violacea Payk. ab. iigurína Dietr. — Radiiai havasok.

— discoidea Akr. var. liiuraia Redtb. — Szászrégen. Medgyes,

Fogarasi havasok.

— ? turcica ALarsh. — Kerczi-hegység (Bielz, Petri).

IthagonycJia nigriceps Waltl var. nigricornis Petri — Radiiai havasok.

— femoralis Brull. var. fuscitibia Rey — Retyezát, Páreug.

— Holtzi Pic var. diversipes Pic (Deubeli Petri) — Segesvár,

Brassó.

— atra L. var. rhaetica Stierl — Vargyas-völgy.

Malthinus facialis Thoms. — Segesvár, Brassó.

Dasytes suhalpinus Baudi — Bucsecs.

Trichoceble fulvoMrta Bris. — Hátszeg, Barcza-Rozsuyó.

Danacaea liíteipalpis Schilsky — Fiume.

— morosa Kiesw. — Bucsecs.

Cleridae,

Denops albofasciata Charp. ab. longicollis Stev. — Erdély.

Tülus elongatus L. ab. hyalinus Sturm — Verestorony.

— — ab. comma Petri (= V ab. biniaculatus Dox.j — Zalatna.
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Xitidtilidae.

Cateretes lipustulaius Payk. ab. suiuralis Murray — Segesvár.

— — ab. ochraceus Murray — Segesvár.

Epuraea terminális Maxnh. ab. nigricans Schilsky — Keresztényhavas.

— nobilis Reitt. — Segesvár.

— variegaia Hbst. ab. monocliroa Reitt. — Brassó.

— longula Er. ab. EricJisom Reitt. — Petrozsény.

— laeviuscula Gyllh. — Fels-Kercz.

Meligethes Försteri Reitt. — Brassó.

— coracinus Sttjrm var. aenescens Ganglb. — Alsórákos, Segesvár,

Élpatak, Yargj^as-völgy.

— subrugosus Gyllh. var. subsirigosiis Ilr. — Élpatak (Bielz. Petri).

— franssylvanicus Petri — Khalom, Hé^'íz, Oláhfalu. Bükszád,

Fels-Kercz, Kis-Hva, Ratosnya, Segesvár.

Glischrochilus qiiadriguttaüis Ol. var. decemguttatus Ol. — Brassó, Kezd.

Segesvár.

BMzophagus Brancsiki Reitt. — Xagyszeben.

Cuciijidaet

Monotónia angusticolUs Gyllh. — Brassó, Segesvár.

— picipes Hbst. var. cavicida Reitt. — Bázna.

Cryptophagidae.

LoucoMmatium Jakowletci Sem. — Magyarország.

Atomaria cognata Er. — Segesvár.

' — — ab. rubida Reitt. — Segesvár.

Erotylidae.

Triplax pygmaea Kr. — Segesvár.

Phalacridae.

Plialacrus liybridus Flach var. confusus Guilleb. — Magj'arország",

Stilbus atomarius L. ab. picatus Flasch — Brassó.

Lathridiidae.

Laíhridius campicola Gerh. — Segesvár.

Mycetophagidae.

Mycetopliagus p)iceus F. ab. sexpusiulatus F. — Segesvár. Brassó,

— — ab. undulahis ^Marsh. — Szászhermán}'.

— — ab. liumeralis Schilsky — Szászhermány.
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Endoniychidae.

Spliaerosoma globosiim Strm. ab. riihrum Petri — Yerestoroiiy.

Coccinellidae,

Goccinella 10-punciata L. ab. laterális Wse. — Alsó-Rákos.
— — ab. ociopunctaia Mull. — Radnai havasok, Segesvár,

Brassó.

— — ab. centromaculata Wse. — Brassó.

— — ab. 'bella Wse. — Brassó.

— conglobata L. ab. mulíiconjuncla Depoli — Fiume.

Myrrha 18-guüata L. ab. disrimacida Beffa — Horvát tengermellék.

Nejyhus quadrimaculaius Hbst. ab. obliquus AVse. — Brassó.

— bipiindaius Kug. ab. nigricans Wse. — Radnai havasok, Segesvár.

Helodidae.

Helodes ntinuia L. var. laeia Panz. — Bucsecs.

— elongala Tourn. — Szováta, Szent-Erzsébet, Szurduk-szoros.

{Jyphon padi L. var. discolor Panz. — Brassó, Keresztényhavas.

— Paykulli Guér. var. macer Kiesw. — Brassó : Czenk.

Elateridae.

Selaiosomus melancholicus F. — Nagyszeben, Sánta, Presba, Segesvár.

— aeneus L. ab. bicolor Depoli — Zlobin, Obruc, Gornicko, Vise-

vic, Licko polje.

— — ab. viridinüens Voet — Risnjak.

— — ab. cyaneus Marsh. — Obruc.

— — coeruleus Schilsky — Pilis, Verestorony.

— Ganglbaueri Ryb. — Serbota.

Agriotes ustulaius Schall. var. sputaior Redt. — Erdélyben a törzsfajjal.

Melanotus rufipes Hbst. ab. subrufus Schwz. — Fels-Kercz.

— tenebrosus Er. — Hátszeg.

Elater irisüs L. var. basalis ]SIaxnh. — Borszék.

Eucnemidae.

Dirrliagus Emyi Rouget — Magyarország.

JSuprestidae.

Anihaxia discicollis Cast. & Gory — Beszterczebán3''a.

Píinidae.

Ptiniis pusillus Strm. — Segesvár.
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AnoMidae.

XestoMum austriacum Reitt. — Xegoi.

Anobium fulvicorne St. ab. riibrum Reitt. — Hátszeg".

Ernobius nigrinus St. var. x>olitus Redt. — Radiiai havasok.

Ptilinus hanatensis Pic — Bánság.

Xyletinus hreviiarsis Schilsky — Nagyszeben.

— oblongulus Muls. — Segesvár.

Caenocara subglobosa Muls. — Segesvár.

JEfylophilidae.

Eiiglenes testaceus Kol. — Fiume.

Anthicidae.

Notoxus biinternqjlus Pic. — Yerestorony, Brassó.

Endomia (OcMhenomus) tenuicollis Rossi var. obsmripennis Pic —
Alagyarország.

Mordellidae.

Mordella ornutojmllida Reitt. — ? Lika (Horvátország).

Mordellistena abdominalis F. ab. maculicollis Schilsky —- Szováta.

— Jiumeralis L. ab. axülaris Gyllh. — Porumbák, Kérczi-begj^ség.

— semiferruginea Reitt. — Trencsén.

Anaspis excellens Schilsky — Acs.

— frontalis L. ab. verticalis Fald. — Brassó.

Melandryidae.

PMoeoirya scabra Petri — Segesvár.

Melandrya coerulescens Petri — Segesvár.

Tenehrionicae.

Bius tJioraciciis F. — Gyulafalva.

Helojps obesus Frf^. — Német-Bogsán.

Ceratnbycidae.

Evodinus datliratus F. ab. reiiculatus F. — Brassó : Czeiik. —
Gortodera fonoraia F. — Brassó.

Leptura erratica Dalm. var. Jiíingarica Pic — Magyarország.
— sexmaciilata L. ab. Rybinskii Reitt. — Kárpátok.

Purpuricenus Koehleri L. ab. lüoralis Depoli — Tengermellék.

Ghjtus arietis L. ab. gazella F. — Szászrégen (Bielz, Petri).

Dorcadion pedestre Poda var. gogium Thoms. — Segesvár, Vízakna.,

Kalán.



Monoehamus sutor L. ab. fuscomcicalaius Petri — Kadnai havasok,

Borszék, Bisztra, Serbota.

-— — ab. hybridus Petri — Bisztra.

Tetrops praeustaLi. ab. nígra Kr. — Brassó (Czenk), Segesvár, Szurduk-

szoros, Retyezát.

Phytoecia nigricornis F. var. iristriga Reitt. — Budapest.

Chrysomelidae.

Labidostomis longimana L, var. dalmatina Lac. — Alsó-Kercz.

Gynandrophihalma diversipes Letzn. — Keresztény-havas.

Cryptocejjhalus laevicoUis Gebl. ab. viennensis Wse. — Vajdahunyad,

Mehádia.

— fiavipes F. ab. nígrescens Gradl. — Retj^ezát, Élpatak, Segesvár.

— büineaíus L. ab. moestus AVse. — Bázna, Yerestorony.

— eleganiulus Grav. ab. inadumhratiis Pic —• Horvátország.

PachybracJiys haliciensis Mill. ab. rufimanus Wse. — Gyulafehérvár,

Hátszeg.

Chrysomela coerulea Oliv. ab. marmarosensis Reitt. — Máramaros.

— crassimargo Germ. ab. plumbeonigra Reitt. — Erdélyi havasok.

— liaemoptp.ra L. var. unicolor Suffr. — Brassó (Czenk).

— oriclialcia Mull. — Besztercze, Segesvár.

ChrysorJiloa rugulosa Suffr. ab. Gaertneri Wse. — Tátra.

— — ab. nigritula Wse. — Tátra.

— plagiata Suffr. ab. dorsalis AVse. — Tátra.

— — ab. rufijjes Wse. — Tátra.

— cacaliae Schrnk. var. Janaceki Wse. — Erdélyi havasok.

Pliyiodecta paliida L. ab. nigricolor Reitt. — Tátra.

Phyllodecta vitellinae L. ab. brevicollis Motsch. — Brassó.

LuperiiiS cyanipennis Küst. — Kolozsvár, Brassó.

Lochmaea capreae L. var. íjallidipennis KtrsT. — Segesvár, Brassó.

— crataegi Forst. ab. binotata Duft. — Erdély (a törzsfaj közt).

Podagrica malvae III. ab. aenescens Wse. — Vajdahunyad.

— Meneiriesi Fald. — Mitrovicza (Szerem vm.).

Crepidodera transsylvanica Fuss ab. rufipennis Dan. — Erdély.

— corpulenta Kutsch. ab. opaca Petri — Feleki-hegység (Serbota).

Epürix airopae Foudr. ab. quadrimaculata Wse. — Brassói hegység.

Minoia obesa Waltl var. carpaihica Heiktg. — Tátra, Biharhegység,

Bucsecs.

CJiaetocnema arida Foudr. — Rozsnyói hegység.

Psylliodes Kiesemcetteri Kutsch. — Horvátország.

— cJf^ysocejjliala L. var. nucea III. — Ratosiwa.

— pyritosa Kutsch. — Vajdahun^^ad.

Pliylloireta sinuata Steph. var. monticola Wse. — Hátszeg.
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ApUliona placiüa Kutsch. — Magyarország.

— nigriceps Redt. — Segesvár.

Longitarsus strngulatus Foudr. — Segesvár, Hátszeg.

— Foudrasi Wse. — Pécs.

— pratensis Panz. var. medicaginis All. — Borszék, Segesvár.

— — var. minimus Kutsch. — Fert-tó.

Apteropeda orbiculaia Marsh. ab. auriclialcea Wse. — Bázna, Malomvíz.

Lariidae.

Spermopliagus Küsteri Schilsky — Gyulafehérvár.

Brucliidius pauper Boh. — Bázna, Brassó.

Anthrihidae.

Urodon musculus Ba^'. — Budapest.

Pseudochoragus brachycerus Petri — Treucsén, Gjailafehérvár.

Carculionidae.

Oiiorrliyndius geniculahis Germ. var. szörényensis Csíki — Xémet-Bogsán.

— mastix Ol. var. nigrociUatus Reitt. — Zágráb.

— inflaioides Re tt. — Jasikovac (Gospic mellett).

— squamipcrdíx Reitt. — Kapela-hegység.

— vmJtipnnctatns F. ab. hoverlanns Reitt. — ]\Iáramaros.

— comatus Petri — Zernesti hegység.

— perdix Ol. var. Carpaihorum Csíki — Kárpátolí.

— consobrinus Reitt. — Ostaria (Velebit).

— cosiipennis Rosh. — Horvátország.

— albensis Petri — Zalathua.

—
•— var. obduciiis Petri — Topánfalva.

— aniennalus Sxierl. var. Rosenliaueri Stierl. — Xegoi.

— glóbus Boh. — ? Magyarország.

— granicollis Boh. ab. pic.tas Petri — Retyezát.

— — var. Paringii Petri — Páring.

— corvulus Reitt. — Erdély.

— asjjlenii Mill. var. seriepunctaius Petri — Radnai havasok.

— Millerianus Reitt. — Cserna-hora, Hoverla.

— libwnicus Reitt. — Velebit.

— dubius Strm. ab. pseudopcmper Reitt. — Kárpátok.

— Chanqnoni Reitt. — Herkulesfürd.

Polydrosus subalpinus Petri — Radnai havasok, Csukás.

Bracliysomus Mihóki Penecke — Huszárok.

Omias HanáJci Friv. var. montanus Petri — Borszék, Ratosiwa, Egyesk.

Sitona crinita Hbst. ab. albocrinüa Reitt. — Magvarország.
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Sitona albescens Steph. — Segesvár.

— sulcifrons Thbg. var. Deubeli Krauss — Erdély.

— fuscopilosa Apfb. — Horvátország'.

— cyllinclricoUis Fahrs. ab. variáns Desbr. — Alsó-Kercz.

TrachypJdoeiis laticollis Boh. — Segesvár.

LiopMoeus gibbus Boh. var. sulcifrons Petri — Radnai havasok.

— laevifrons Petri — Bucsecs.

Gleonus nanus Gyllh. — Szent-Erzsébet.

— 2nger Scop. var. scutellahts Boh. — Budapest, Szeged, Mez-
hegyes, Ulma, Pécs.

Larinus vulpes Oliv. var. orientális Petri — Mezzáh, Bázna.

Minyops EschericM Reitt. var. lacunosus J. Sahlbg. — Velebit.

— cosialis Gyllh. — Segesvár, Nagyszeben, Pihs, Kalán, Szurduk-

szoros.

Hypera pusilla Petri — Ünk, Nagyhagymás, Bucsecs, Királyk,

Kerczi-hegység.

Doryto7nus hirtipennis Bed. var. iaeniatus Fst. — Segesvár, Brassó,

Gyulafehérvár.

Orthochaetes subsetosus Petri — Bulea-völgy.

— alpiiius Penecke — Szászhermány, Bucsecs, Tátra.

Acalles ovalipennis Petri — Verestorony.

— iurbaius Boh. var. balcanicus Sol. — Bázna, Alsó-Rákos.

Rhinoncus Castor F. ab. flavipes Steph. — Segesvár.

GeuthorrJiyncJius virgaius Gyllh. — Szászhermány, Vajdahunyad.

— Eoberti Gyllh. — Nagyszeben, Kalán,

— — ab. alliariae Bris. — Varg3^as-völgy.

— angiisiiüus Gyllh. — Brassó.

— pervicax Wse. — Gyulafehérvár.

— erysimi F. ab. subniger Gerh. — Keresztényhavas.

Baris Spitzyi Hochh. — Bázna.

:— — ab. nesapia Faust. — Bázna.

Limnobaris piisio Boh. — Bázna.

Balaninus rubidus Gyllh. — Brassó.

Bradybatus seriesetosus Petri — Brassó, Verestor.oiw.

Tycliius Kiesemvetteri Tourn. — Segesvár.

— liaematopus Gyllh. — Hátszeg, Segesvár, Brassó.

Sibinia Beckeri Tourn. — Gjaafehérvár.

Miarus campanulae L. ab. ursinus Ab. — Púj, Segesvár.

— — var. rotundicollis Desbr. — Púj.

— — var. monticola Petri — Borszék, Balánbánya, Segesvár,

Bucsecs, Serbota.

Nanopliyes circumscriptus Aubé — Segesvár.

Magdalis Weisei Schreiner — Szászhermány.
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Magdalis striatula Desbr. — Erdély (Bielz, Petri).

— carbonaria L. — Szurduk-szoros.

Ajnon Hilfi Wagn. var. Deuheli Wagn. — Hátszeg", Brassó.

— Xjlatalea Germ. — Gyoma, Lajtaújfalu. Pimiye, Dicsszentmárton.

— Siindevalli Boh. — Magyarország.

— fuscirostre F. — Piliscsaba.

— melancholicum Wenck. — Erdély.

— apsiirnaium Faust — Pálmatér, Gj^oma, Gj'enesdiás, Sümeg',.

Fert-tó, Hidasnémeti, Perén3\ Brassó, Kevevára.

Ipidae.

Eccoptogaster laevis Chap. — Bázna, Brassó.

— ensifer Eichh. — Ludbreg.

Hylastinus croaticus Fuchs — Yarasd.

Thammirgus varipe» Eichh. — Barcza-Rosznyó^ Alsó-Rákos.

PiiyopMhorus LicJitensteini Ratz. — Budapest.

Pityogenes quadridens Hrtg. var. bistridentains Eichh. — Zanoga.

— Lipjjerti Hensch. — Fenyháza.
— clialcograplms L. var. sexdeataius Oliv. — Brassó.

Ips Voronlzowi Jakobs. — Resiczabánya, Brassó.

Taphroryclius mecedanus Reitt. — Tr.-TepKcz.

Dnjocoetes liectograpjlius Reitt. — ]\Iáramaros (Hoverla).

— sardíis Strohm. — Krajíina, Angoselo-Otok.

Scarabaeidae.

Psammobius laevipennis Costa — Segesvár, Szászhermány.

Ápliodius pnisillus Hbst. var. rufulus Muls .— Brassó, Keresztém'liavas.

— variáns Dft. ab. amhiguus Muls. — Brassó, Alsó-Rákos.

Anoniala aenea Deg. ab. bicolor D Trre — Retyezát.

— — ab. maculata Solsky — Xagyeiwed.
— — ab. cyanea D Trre — Retj^ezát.

— oblonga Er. ab. bicolor Schilsky — Yerestorony.

Oryctes nasicornis L. subspec. Holdhaiisi MI^XK — Péczel, Dános-

puszta, Pécs, Garamszentkereszt.
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Adatok Magyarország lepkefaunájához,
(Beiirage zur LepidoiAerenfaima Unganis).

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

YII.i

Az elmúlt 1913. évben meg-
bízásomból Predota Károly
két ízben töltött hosszabb idt
gyjtési czélból a szlavóniai

Kupinovo-n és újból a deli-

l;)lati homokpusztában fek^'

Flamunda telepen.

A mi els sorban a Szerém-

ségben, a Száva mellett 78 m.

magasságban fek\' Knpinovo-

ban volt tartózkodást illeti, ez

április 15-tl ang'usztus 6-ig

tartott, a hoinian Predota ki-

rándulásait a kb. 14 kilométer-

nyire északnyugatra felr^'

Obrez-ig, északra Asanja és

keletre Progar-ig terjesztette M.

Nagyon jó g.}üjtterületet ké-

pezett a Kupinovo-ig terjed

Obedska bara is, meh' a

Száva egykori elmocsarásodott

ágát képezi.

A mindenütt nagyban zött
sertéstenyésztés még a Kupiuo-

votól messze fek^' tölgyesek-

ben sem engedi meg gazdagabb

növényzet kifejldését. ]Slind-

azonáltal sikerült PREDoxA-nak

nem kevesebb mint 503 fajt

Kupinovo könwékérl kimu-

tatni, metyek közül a következ

lm abgelaufenen Jahre 1913

nabm Herr Kart. Predota m mei-

nem Auftrage zvei langere Aufent-

halte zu Sammelzveeken u. zav. m
Kupinovo ( Slavonien) und \\-ieder

in Flamunda in der Deliblater

Puszta.

AVas vorerst den Aufenthalt in

Kupmovo (78 m), m S3T:'mien an
der Savé gelegen, anbelangt, wel-

cher vom 15. April bis 6. August
válirte, so debnte Herr Predota
seine Exkursion nordwestlich bis

b r e z (zirka 14Km von Kupinovo),

nördlieh bis Asanja und östlicli

bis Progar aus.

Ein sebr gutes Sammelterrain

bot auch die an Kupinovo siclr

anschliessende Obedska bara,

^velche einen versumpften, ehema-

ligen Arm der Savé darstellt.

Die überall intensiv betriebeue

Scliweinezueht lásst aber selbst in

den von Kupinovo erst entfernter

liegenden Eiohen^valdungen keine

reichere Bodenvegetation aufkom-

men. Trotzdem gelang es Herrn

Predota nicht ^veniger als 503

Arten aus der Umgebung Kupi-

novos naclizuT\'eisen, unter welchen

1 Az elz liat közlemény a ^ Die 6 Torherg-egangeneu Beitráge

Rovartani Lapok következ köte- sind in den folgenden Banden der

tejben jelent meg : Rovartani Lapok erschienen :

I. XVI, 1909, p. 130—U8 ; IT. XVIII, 1911, p. 36—43
; J/J. XIX, 1912, p.

21—29: IV. XIX. 1912, p. 167—180; T'. XX, 1913, p. 66—91; TI. XX,.

1913, p. 170—173.
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két aprólepke Magj'-arország'ra

újnak bizonyult : Polydirosis

confinitana Stgr. és LitliocoUeiis

distinctella Z.

Azonkívül két új fajváltoza-

tot kellett felállítani, és pedig

:

Acidalia immutaia ab. atra Rbl.

és Graynljus paludellus ab. nivelhis

Rbl.

A mi a Flamundában, a De-

liblati liomolqDusztában való tar-

tózkodást illeti, úgy ez augusztus

7-tl október közepéig tartott és

újból egy sereg érdekes fajt

eredményezett, közöttük két új

faj Coleopliorát, a C. Predotella

Rbl. és C. inlicornis RBL.-t. Mint

újat kellett onnan a Safyrus

AreUiusa Ksp. egy felül egyszín

sötét fajváltozatát felállítani (ab.

unicolor Rbl.) és az Ancylolomia

palpella Schiff. fejldésének els

fokozatait leírni.

A míg a Szlavonországban

gyjtött fajoknak teljes jegj^zé-

két közlöm ez alkalommal, a

Deliblaton gyjtettek közül csak

azokat sorolom fel, metyek II.,

III. és V. közleményemben még
nem soroltattak fel.

A gj^ijtött anyag meghatáro-

zását iigj mint eddig is H. Rebel

tanár úr (Bécs) végezte, a kitl

a leírásokat tartalmazó függelék

is származik.

Végi még meg akarom em-
líteni, hogy Predota tavaly-

eltti bábokból még a követ-

kez két fajt nevelte :

Cirrhoedia xerampelina Hb. —
Hortobágy, e. 1. VIII. 15 -IX. 9.

Teplwodysiia laquearia Hs.,

sich die zwei nachstehenden, für

Ungarn neuen Microlepidopteren-

Arten befanderi : PolycJirosis con-

finitana Stgr. und Lilhocolletis di-

stinctella Z.

Überdies waren zwei neue Aber-

rationen aufzustellen u. zw. : Acida-

lia immutaia ab. atra Rbl. und
Crambns xjaludellu& ab. nivellus Rbl.

Was den Aufenthalt in Flamunda,

in der Sandpuszta von Deliblat,

betrifft, so wáhrte derselbe vom
7. August bis Mitte Október und

brachte abermals eine Aiizahl sehr

interessanter Arteii, darunter zwei

neue Arten Coleophoren C. Fredo-

taella Rbl. und C. pilicornis Rbl.

Als neu war ferner von dórt eine

oberseits einfarbig dunkle Aberra-

tion von Satyrus Arethusa Esp, (ab,

unicolor Rbl.) aufzustellen, und die

ersten Standé von Ancylolomia pcd-

pella Schiff. zu beschreiben.

Wáhrend von den in Slp^vonien

gesammelten Arten hier eine voll-

stándige Liste gégében wird, wer-

den von Deliblat nur jené Arten

aufgezáhlt, welche in meínem II.,

III. und Y. Beitrag nooh nicht an-

gefhrt erscheinen.

Die Determination der Ausbeute

erfolgte wie bisher durch Prof. H.

Rebel in Wien, von welchem auch

der deskriptive Anhang herrührt.

Schliesslich sei noch bemerkt,

dass Herr Predota aus vorjáhrigeu

Puppen die beiden nachstehenden

Arten gezogen hat

:

Cirrlioedla xerampcdina Hb. —
Hortobágy, e. 1. VIII. 15 -IX. 9.

Tepliroclystia laquearia Hs., die
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melynek liernyóit a Stina de RaujDeii wurden in der Stina de

Vale-nál Budurásza mellett való- Vale bei Budurásza ^valirscheinlich

szinüleg Rhinanius-on g-yiijtötte; auf Rhinantus gefnnden ; e. 1. YIII.

e. 1. VIII. 17—22 (1 ^cT, 1 2). 17-22 (1 cf, 1 ?). Diese schöne

Ez a szép araszoló pille Ma- Geometriden-Art ist nen für Un-

gyarországra új. garn.

A) A Kupinovo környékén A) A'erzeicliniss der in der

Szlavonországban gyjtött Umgebung von KujDinovo in

lepkék jegyzéke. Slavonien gesammelten Lepi-

dopteren.

Papilionidae.

Papilio podalirius L. — Obrez YII. 16.

Tieridae.

Pieris rapae L. — Kupinovo V. 7, VI. 7. (Eg,y nagyon nag}- ^ pél-

dám- elüls számyhossza 29 mm. — Ein sehr grosses-

(f mit 29 mm. Vorderflügellánge.)

—- napi L. — Kupinovo V. 9.

— — var. napaeae Esp. — Kupinovo VI. 9 : Asanja VI. 28.

— Daplidice L. — Obrez VII. 27.

Leptidia sinapns L. var. diniensis B. — Kupinovo VI. 7—10 (cf ?)•

Colias Hyale L. — Kupinovo VII. 1 ; Obrez Vn. 30 ($).

— Ediisa F. et ab. Helice Hb. — Kupinovo VI. 17, VII. 9—26.

Gonepieryx rliamni L. — Kupinovo Yl. 25 (cf e. 1.); Progar VII. 18.

Nyniphalidae

Apatura Ilia Schiff. ab. Clijiie Scmff. — Kupinovo VI. 10—20.

Limenitis Camilla ScfflFF. — Obrez V. 28 (frequens) ; VII. 22—30.

— Sibilla L. — Obrez V. 28, Vn. 30.

Neptis aceris Lep. — Obrez V. 26, VII. 22 (Q).

Pyrameis Atalanta L. — Progar V. 14.

— cardui L. — Obrez VIII. 1.

Vanessa urticae L. — Progar V. 14.

— L-cdbum Esp. — Progar e. 1. V. 24, VI. 10*, Kupinovo VI. 12.

— polycMoros L. — Progar e. 1. V. 22—25; Kupinovo VI. 25;

Obrez VII. 29.

Polygonia c-album L. var. Hutchinsoni Robs. — Progar V. 14, cT (Ér-

dekes ennek a nyári alaknak ily korai megjelenése. —
Die frülie Erscheinungszeit dieser Sommerform ist sehr

auffallend) ; Kupinovo AT[. 10, cf

.

Araschiia Levana L. ffen. aest. Prorsa L. — Obrez VIII. 3.
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Melüaea Ginxia L. — Obrez V. 28 (nagyon sötét,. cTS — sehr elün-

kéi, cf9).

— Didyma Esp. — Obrez VII. 19.

— Aihalia Rótt. — Progar V. 14, Obrez V. 28.

Argynnis Selene Schiff. — Kupinovo Y. 4—16, VII. 1 ; Asanja VI.

13—28.

— Dia L. — Kupinovo VI. 9.

— Latonia L. — Kupinovo V. 9.

Melanargia Galatea L. var. procida Hrbst. — Obrez VII. 23 ; Asanja

VII. 24.

Sahjrus Circe F. — Obrez VII. 23 (o).

— Dryas Se. — Obrez VII. 27—VIII. 1.

Parargc -Aegeria L. var. egerides Stgr. — Obrez A"II. 22.

— Megaera L. — Kupinovo VII. 1.

— Maera L. — Kupinovo V. 10—20.

Aphantopus Hyperantlms L. — Progar VII. 18.

Epinepliele Juriina L. — Kupinovo ; Obrez VII. 9-30.

— Titlionus L. — Obrez A^III. 3 (cf).

€oenonymp]ia Ipliis Schiff. — Kupinovo IV. 29.

— Pamphilus L. — Progar V. 14.

JSrycinidae

Nemeobius Lucina L. — Obrez VIII. 1 (2 $).

Lycaenidae.

Thecla pruni L. — Kupinovo e. 1. V. 9—21.

{Jallophrys rubi L. — Progar V. 20 ; Obrez V. 28.

Zephyrus quercics L. — Obrez VII. 22 (9); Kupinovo VIII. 8 (cf).

— betulae L. — Kupinovo VI. 24 (e. 1. o^)-

Clirysoplianus dispar Haw. var. j'utüus Wrnbg. — Kupinovo V. 10

—

VI. 7. (A tavaszi alak : vernalis Horm. példányainak gyö-

nyör sorozata. — Eine Serié prachtvoller Stücke der

Frühjahrsform vernalis HoríM.), VII. 20—31 (kis példá-

nyok. — Kleino Exemplare).

— PMaeas L.. — Obrez VII. 28.

Lycaena Argiades Páll. — Kupinovo VII. 22.

— — var. Polysperchon Bkh. — Kupinovo IV. 22

—

V. 8, VI. 15.

— Árgus L. (Aegon Schiff.) — Progar V. 20 ($ felül helyenként

kék. — $ oberseits stellweise blau).

— Argyrognomon Brgstr. — Progar V. 20 ; Kupinovo VII. 21.

— Icarus Rótt. — Kupinovo V. 1— 9, VII. 20; Obrez V.

— CtjUarus Rótt. — Progar V. 20; Obrez V. 18, VII. 27.

— Argiolus L. — Kupinovo VI. 10—17, VII. 31 ($).
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Hesperiidae.

Adopaea lineola 0. — Kupinovo YI. 29 (o).

Augiacles Sylvanus Esp. — Progar V. 14 : Kupinovo VI. 11.

Carcharodes alceae Esp. — Kujdíuovo V. 18, VI. 24 ; Progar VII. 21

:

Obrez e. 1. VII. 25.

Hesperia Alveus Hb. — Kujdíiiovo VI. 2— 11.

— malvae L. — Kupinovo IV. 29, VI. 11.

Thanaos Tages L. — Kupinovo VII. 20.

Sphingidae.

Acherontia Airopos L. — Kupinovo e. 1. IX—X.

Protoparce convolvuli L. •— Kujjinovo VII. 22, e. 1. IX. 17.

Deüepliila eiipliorhiae L. — Asanja VII. 17; Obrez VII. 28 (ersen

vöröses átmenet ruhescens CxARB.-hez. — Starck rötlich

transit. nibescens Ctarb.)

Cliaerocampa Elpenor L. — Kupinovo A". 1.

Macroglossum stellaiaruni L. — Kupinovo e. 1. VIII.

Notodontidae.

Stauropus fagi L. — Asanja A'II. 17 (9)-

Dnjmonia cliaonia Hb. — Kupinovo V. 2.

Notodonta trepida Esp. — Obrez V. 1 ; Kupinovo V. 8.

Pygaera anastomosis L. — Kupinovo V. 30 ; Obrez VII. 27.

— curtula L. — Obrez VIII. 1.

Lytna7itrndae.

Orgyia antiqua L. — Obrez VIII. 3. (cT)-

Euprocüs clinjsorrhoea L. — Kupinovo V. 30

—

VI. 26 ; Obrez VI. 27

VII. 27.

I/ymaniria dispar L. — Obrez VII. 23 (cf).

LasiGcainpidae.

Malacosoma neustria L. — Kupinovo e. 1. VI. 10—12 ; Obrez VII. 22.

Eriogasier rimicola Hb. — Kupinovo e. 1. X. 8—27 (cT? frequenter).

— caiax L. — Kupinovo e. 1. X. 20 (cf?)-

Gastropacha quercifolia L. — Obrez VII. 22.

Odonestis pruni L. — Kupinovo V. 20.

Thyrididae.

Thyris fenesirella Se. — Kupinovo A'I. 19, A^II. 24.
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Noctiiidae.

Demas coryli L. — Obrez YII. 27.

Ácronyda aceris L. — Kupinovo V. 10 ; Obrez VII. 22—25.

— rumicis L. — Obrez \. 28 ; Kuj)inovo \1. 10.

Arsilonclie albovenosa Goeze — Kupinovo, Obrez A"II. 7—28 (saepius).-

Agrotis pronuba L. — KujDÍnovo YI. 9.

— c nigrum L. — Kupinovo V. 16.

— plecta L. '— Kupinovo V. 31 ; Obrez V. 26.

— imtris L. — Kupinovo YI. 2, YII. 27.

— exdamaiionis L. — Kupinovo Y. 28, YII. 1.

— ypsilon RoTT. — Kuj^inovo YI. 22.

— segetum Schiff. — Obrez YII. 27.

Mamesira hrassicae L. — Kupinovo Y. 28.

— oleracea L. — Kupinovo Y. 10 ; Obrez Y. 26.

— dissimilis Knoch — Kupinovo \1. 20—30.

— genistae Bkh. — Kujdíuovo, Obrez Y. 10—28.

— chrysozona Bkh. — Kujdíuovo YII. 17.

Dianihoecia capsincola Hb. — Kupinovo YI. 2.

Miana sCrigüis L. — Kupinovo YI. 2.

BryophUa fraiidatricula Hb. — Kuj)inovo Y. 27—31 ; Obrez YI. 25.

— receptricula Hb. — Kupinovo YII. 9.

— algae F. — Kupinovo YI. 10.

— muralis Forst. — Kupinovo e. 1. YII. 31.

Hadena unaniniis Tr. — Kupinovo YI. 23.

Trachea atripjlicis L. — Kupinovo YI. 23.

Nonagria spargani Esp. — Kujoinovo YII. 26.

Senla maritima Tausch. — Kupinovo Y. 21 ; x\sanja YI. 25.

Leiicania pallens L. — Kupinovo V. 31,

— viiellina Hb. — Kupinovo Y. 29.

— alhipuncia F. — Kupinovo e. 1. YIII. 3.

— iurca L. — Kupinovo YI. 23, e. I. YII. 29.

Grammesia trigrammica Hufx. — Kuj)inovo YI. 23 ; Asanja YI. 19.

Caradrina q^uadripunctata F. — Obrez YI. 23.

— ambigua F. — Kupinovo YI. 20.

Acosmetia caliginosa Hb. — Kupinovo Y. 11—22 : e. 1. \J1. 19—22.

AmpMpyra pyramidea L. — Kupinovo e. 1. YI. 7 ; Asanja VI. 13.

Calymnia affinis L. — Ku]3Ínovo, Obrez e. 1. YI. 6—25 ; Obrez VH. 27.

— diffinis Hw. — Kupinovo e. 1. YI. 2

—

YII. 9.

— trapezina L. — Kupinovo YI. 19.

Dyschorista suspecia Hb. ab. iners Tr. — Kupinovo YI. 19—28.

— fissipuncia Hw. — Kupinovo YI. 19.

Plastenis retusa L. — Progar e. 1. YI. 11— 14; Obrez YI. 25; Kupi-

novo YI. 19-A'II. 19.
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Xylina orniüiojms Hf>:. — Obrez e. 1. IX. 26

—

X. 7.

CuculUa umbratica L. — ' Kiipiiioro Y. 14, VI. 2; Obrez V. 17 (cT).

Heliotliis clipsacea L. — Kuj)inoro V. 12, "VII. 23-27; Obrez VII. 25.

Pyrrhia lunbra Hfx. — Kiipinovo VI. 19 ($).

Aconlia hictuosa Esp. — Kupiiiovo V. 9 ; Obrez VII. 22.

— lucida Hfn.— Kiipinovo Y. 17.

Tlialpochares piírjmrina Hb. — Obrez e. 1. VII. 7— 12.

Erasiria argentula Hb. — Kupmovo VIII. 1.

-- tmculci Cl. — Kupinovo VII. 2.

— veimstula Hb. — Kupinovo VII. 22.

— pusilla YiEw. — Kupinovo V. 2, VI. 21, VH. 22'(frequens).

Riviila sericealis Scoi\ — Kupinovo VI. 8 : Obrez VI. 22

—

VII. 9.

Emmelia irabealis Scop. — Obrez VII. 22.

Metoponia Koekeritziana Hb. — Kupinovo V. 20, VI. 26.

Seoliopten/x lihatrix L. ^ Kupinovo VI. 23 ; Obrez VH. 22.

Telesilla amplhysiina Hb. — Kupinovo V. 19 — 25, VII. 20—23.

— virgo Tr. — Kupinovo VI. 24. (Igen nagj", az elüls szárnya-

kon ersen ibolj^aszin cf . — Ein sehr grosses, auf clen

Vorderflügehi stark violett gefarbtes cf ).

Phcsia c-aureum Kkoch — Kupinovo e. 1. VH. 23—VIII. 4.

— cliryíiitis L. ab. junctci Tutt. — Obrez VII. 23.

— gidla Gx. — Kupinovo & Obrez e. 1. VII. 13 —VIII. 2 ; Asanja

VH. 17.

Euclidia glypliica L. — Kuj)inovo V. 8, VI. 8, VII. 9.

depliia alcJiymista Schiff. — Kupinovo V. 12; Obrez V. 17—28.

atúcala electa Bkh. — Kupinovo VHI. 4.

— elocata Esp. — Kupinovo VIH. 1.

— promissa Esp. — Obrez e. 1. VI. 1—9.

— hymenea Schiff. — Kupinovo & Obrez e. 1. VI. 23—VH. 10.

Laspeyria flexula Schiff. — Obrez e. 1. V. 7—22, VH. 29 ; Kupinovo

vn. 9.

Zandognatha iemiialis Rbl. — Kupinovo VII. 9.

— tarsicrinalis Kv. — Kupinovo V. 8— 25 ; Obrez e. 1. VH. 26.

— griseoUs Hb. — Kupinovo '^.'.
1, VI. 1 : Progar VH. 18; Obrez

VII. 25-Vin. 1.

.l'í/í/\/ ^ ::.'ortualis Schiff. — Kupinovo IV. 25 ; Obrez e. 1. VII. 22—31.

Madopa salicalis Schiff. — Kupinovo V. 5.

Herminia cribrumalis Hb. — Kupinovo V. 27— 29, VII. 20—27.

— fruiac.ularia L. — Kupinovo V. 3—VI. 1.

Pi-rliipogon harhalis L. — Kupinovo V. 14—30 : Obrez e. 1. VII. 22-29.

Hypena proboscidalis L. — Kupinovo V. 9 - 12.

Hypenodes costaestrigalis Stph. — Kupinovo V". 24.

Tliolomigeft turfosalis Vv'ck. — Kupinovo A'H. 2—23.
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Geonietridae.

Euchloris imsiulata Hufn. — Asanja VI. 20.

— smaragdaria F. — Obrez VII. 27.

— vernaria Hb. — Kupinovo e. 1. VI. 10—29.

Thalera lactearia L. — Kupinovo IV. 21

—

V. 1 ; Obrez V. 26, e. 1.

VII. 14-22 ; Asanja VII. 22.

Nemoria viridata L. — Kupinovo VI. 2, VII. 30.

— pulmentaria Gn. — Obrez \. 26.

Hemühea strigata Mull. — Kupinovo V. 18 ($).

Acidalia ochrata Scop. — Obrez VII. 19 (cf).

— muricata Hfn. — Kupinovo V. 24

—

VI. 13.

— dimidiata Hfx. — Kupinovo VII. 25—30.

— laevigaia Scop. — Kupinovo VII. 8—30.

— politaia Hb. ab. ahmargínata Bhtsch. — Obrez V. 26, A"II. 20

;

Asanja VI. 19; Progar VII. 18.

— interjeciaria B. — Obrez VII. 25.

— nitidata HS. — Obrez VII. 27. (9).
— degeneraria Hb. — Asanja VII. 22—27.
— 'dfversaria HS. — Obrez VII. 19.

— aversata L. — Obrez VII. 19—27.

— immorata L. — Kupinovo V. 25 ; Asanja VI. 19 ; Progar A'^II. 18.

— ruhiginata Hfn. — Obrez VIII. 3.

— jmndata Scop. — Obrez VII. 29 (9).

— immutata L. — Kupinovo IV. 28—V. 8, VII. 23 ; Progar VII. 18.

— — ab. atra Rbl. nov. ab. (lásd a függeléket. — Siehe den

Anhang). — Progar VII. 25.

— corrivalaria Krtsch. — Kupinovo VII. 31 (cf).

— slrigaria Hb. — Obrez VII. 27 ; Asanja VII. 7.

— sirigüaria Hb. — Obrez VII. 19—29 (a példánj^ok részben

ersen sárgások. — Die Stücke sind zum Teil stark

gelblich).

— flaccidaria Z. ^- Kupinovo V. 19—31 ; Obrez V. 26 ; Asanja

VI. 19-22.

Codonia orhicularia Hb. — Kupinovo IV. 26, VII. 1 ; Obrez VII. 25 (9)-

— anmdata Sohultze — Kupinovo IV. 29 ; Obrez A^II. 19.

— porata F. — Kupinovo IV. 21, V. 4, e. 1. VII. 24.

— querciniontaria Bastelb. — Kupinovo VII. 1 ; Obrez VII. 20—
VIII. 3 ; Asanja V. 14, VII. 17.

— punciaria L. — Kupinovo IV. 27.

— linearia Hb. var. strabonaria Z. — Obrez A"II. 29.

RliodosiropMa vibicaria Cl. — Obrez V. 24 ; Asanja A^L 19.

— — ab. strigata Stgr.- — Kupinovo Y. 25.



§5

Timandra amata L. — Kupiiiovo IV. 21, VI. 8; AsanjaV. 16; Obrez
VII. 29.

Lythria purpuraria L. — Asanja VII. 7 ; Kupiiiovo VII. 20.

OrÜioUtha plumbaria F. — Obrez V. 22.

Minoa murinata Scop. — Kupiiiovo V. 27 ; Asanja VII. 17.

Lüliosiege farinata Hfn. — Kupinovo V. 5 ; Asanja V. 14, VI. 19.

Anaitis plagiata L. — Kupinovo V. 9.

Tripliosa dubitata L. — Kupinovo e. 1. VI. 23.

Scotosia vetulata Schiff. — Kupinovo V. 17— 31, e. 1. VI. 9 ($).

Lareniia viridaria F. — Kupinovo V. 10.

— ferrugata Cl. — Kupinovo V. 18, VII. 22 ($).

— fluviata Hb. — Kupinovo VI. 23—30 (d).'

— sociata Bkh. — Kupinovo IV. 27 ; Asanja VI. 1.

— alhicülata L. — Kupinovo VI. 2; Asanja VI. 1; ProgarVII. 21.

— procellata F. — Obrez VII. 25-VI II. 3.

— bilineata L. ^ Obrez VII. 19— 25.

— rubidaia Hb. — Kupinovo VII. 22.

Asthena candidala Schiff. — Obrez VII. 20.

Teplirodysiia oblongata Thbg. — Obrez VIII. 3.

— assimüata Gn. — Kupinovo V. 18.

— isogrammaria HS. — Obrez VII. 27.

Pliibalapieryx polygrammaia Bkh. —• Kupinovo IV. 21, V. 21, VI. 26,

VII. 30 ; Asanja VII. 7 ; Obrez VI. 14, VII. 27, VIII. 3.

— corticata Tr. — Kupinovo VI. 9.

Abraxas grossulariata L. — Obrez VIII. 3.

— adustata Schiff. — Obrez VII. 19.

Deilinia exantliemaia Scop. — Kupinovo IV. 29; Obrez V. 26 (9)
VII. 15 {d).

Numeria pulveraria L. ab. violacearia Gtraes. — Asanja VII. 17

;

Prog-ar VII. 18 ; Obrez VII. 22-27.

Ennoiuos erosaria Hb. ab. tiUaria Hb. — Ku]3Ínovo VI. 20.

Selenia büunaria Hb. — Obrez V. 26, Kupinovo VI. 2.

— luuaria Schiff. — Kupinovo V. 6 ; Obrez V. 26.

Angerona prunaria L. ab. corylaria Thbg. — Progar V. 16 (cf).

Eurymene doJobraria L. — Kupinovo V. 21.

Epione apiciaria Schiff. — Kupinovo VI. 8 ; Obrez VIII. 3.

Venilia maadaria L. — Kupinovo V. 26.

Semiotliisa alíernaria He. — Asanja VII. 22.

Hybernia bajaria Schiff. — Kupinovo e. 1. X. 19

—

XI. 4.

— defoliaria Cl. & ab. obscura Helf. & ab. brunnescens Rbl. —
Kupinovo e. 1. X. 19—XI. 1.

Boarmia roboraria Schiff. — Kupinovo V. 2— 6.

— consor'aria F. — Asanja VI. 1, Kupinovo e. 1. VII. 27 ; Obrez

- VII. 26.



Boarmia líchenaria Hufn. — Kupiiiovo e. 1. V. 18 ($).

— selenaria Hb. ,— Kupiiiovo V. 10, VII. 1 ; Olírez VIII. 1.

Ematurga ritomaria L. — Kupiiiovo V. 10— 14 (pro parte traiisit. ad

ab. imicoloraria Stgr. cr9}-

FJiasiane dathrata L. — Kupiiiovo IV. 21, VI. 8.

— glarearia Schiff. — Asaiija VII. 7 : Obrez VII. 25.

Eiibolia arenacearia Hb. — Obrez V. 24.

— — var. flavidaria Ev. — Obrez VI. 14, VII. 25—VIII. 3.

Nolidae.

Nola cucullateHa L. — Kupiiiovo V. 1—26, VI. 20.

— strigula Hb. :— Kupiiiovo V. 5 ; Obrez e. 1. YÍI. 30.

— albiila Schiff. — Kupinovo VI. 26—VII. 1 (cf).

— centonalis Hb. -- Kupinovo VI. 7 (cf).

Sarrothripidae.

Sarroiliripus Revayaniis Scop. ^ Kupinovo V. 30—VI. 9; Obrez e. 1.

VII. 12.

ChloepJioridae.

Earias cMorana L. — Kupinovo V. 22—27, VI. 26.

HylopMla prasinana L. — Kupinovo V. 4.

Syntoínidae.

Syntomis Pliegea L. — Obrez VII. 19 (kis üvegfoltokicai .
— J\íit

kleinen Glasflecken).

Dysauxes ancüla L. — Obrez VII. 9—27.

Arctiidae.

Spüosoma liitea Hfn. — Kupinovo V. 30.

— lubricipeda L. {mentliastri Esp.) — Kupinovo V. 1—7, VI. 25;

Obrez VIÍ. 22.

— urticae Esp. — Kupinovo VI. 2.

PJiragmatohia fuliginosa L. — Kupinovo e. 1. V. 30, VI. 19, VII. 12
;

Obrez VII. 27.

Arctia caja L. — Obrez VII. 25 (jDarva).

— villica L. — Kupinovo V. 13.

Müloclirista miniata Forst. — Obrez VII. 20—27.

Comacla senex Hb. — Kupinovo VI. 25.

Pelosia micscerda Hfn. — Ku]3Ínovo V. 19—VlI. 11 ; Obrez A' II. 29

(cf) ; Asaiija VI. 22 (cf ).

— obtusa HS. — Kupinovo V. 27—31 (cf 9), VI. 23 (cf).
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Zygaenidae.

Zygaena filipcnclulae L. — Asaiija VII. 17— 22.

— EpMalies L. ab. trigonellae Esp. — Asaiija VII. 22.

Ino pruni Schiff. — Obrez VII. 27— VIII. 3.

— suhsolana Stgr. — Obrez VII. 20 ($).

Cochlididae.

Coclilidion limacodes Hfx, — Obrez VII. 22—25.

Heterogenea asella Schiff. — Obrez VII. 22—VIII. 3. (cf ?).

Psychidae.

ParJiyielia nnicolor Hfn. — Kupinovo, Obrez, Progar e. 1. VI. 11 —VII.

21 (o"9).

Sierrhoptenjx hirsuiella Hb. — Kupinovo V. 20—31 (q^) ; Asaiija &
Progcr (zsákok. — Sacke).

Bebelia Sapplw AIill. — Asanja V. 20 fe. 1. 9).

Epidinopteujx pulla Esp. — Kupinovo V. 12 ; Asanja V. 25—30.

Funiea crassiorella Brd. — Kupinovo e. 1. V. 12 ; Asanja V. 25, VII.

2 ; Progar (zsák. — Sack).

Sesiidae.

Sesia formicaeformis Esp. — Kupinovo V. 9—28, VII. 30; Asanja VII.

17; Obrez VII. 27.

— empiformis Esp. — Kupinovo VI. 9—26 (e. 1.) ; Asanja VI. 22.

Cossidae.

Gossus cossits L. — Kupinovo VI. 22.

Phragmataecia castaneae Hb. — Kupinovo V. 21—VI. 27.

Zeuzera pyrina L. — Kupinovo VI. 16.

Pyralidae.

Melissohlaples hipundanus Z. — Obrez VI. 14 (9)-

GaUeria mellonella L. — Kupinovo VI. 9.

Cramhus paludellus Hb. — Kupinovo V. 4—28 (frequens).

— — ab. nivellus Rbl. nov. ab. — Kupinovo V. 4—24, cf 9

(lásd a függeléket. — Vgl. Anliang).

— coniaminellus Hb. — Kupinovo V. 30, VI. 26 —VII. 1 ; Asanja

VI. 22.

— salinellus Tutt var. nepos N. Ch. Rothsch. — Kupinovo V. 31,

VI. 24 -VII. 1 (c/-^9); Asanja VI. 22—28.

— luteellus Schiff. — Kupinovo V. 12 ; Obrez VI. 11 ; Asanja

VIL 17.
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Crambus perlellus Se — Kupinovo V. 12—27.

— — var. Warringtonellus Stt. — Kupinovo V. 12 — 27.

— verellus Zk. — Kupinovo VI. 22 ; Obrez 27—29.

— falsellus ScHiFF. — Obrez VII. 22.

— crntereUus So. — Kupinovo V. 20.

— — var. cassentiniellus Z. — Kupinovo & Obrez VII. 20—22.
— Iwrtuellus Hb. — Kupinovo V. 24 -VII. 1 ; Obrez VII. 29.

— pascuellus L. — Kupinovo V. 25—VI. 24; Asanja VI. 22.

Platytes ceruseUiis Schiff. — Asanja VI. 22—28.

Chilo cicatriceUiis Hb. — Obrez VI. 14 ; Kupinovo VII. 22.

— phragmüellus Hb. — Kupinovo VI. 22—26, VII. 27.

Scirpopliaga praelaia Scop. — Kupinovo VI. 24

—

VIII. 1 ; Obrez VI. 14.

Sclioenohius gigantellus öchiff. — Kupinovo VI. 24

—

VII. 27.

— forficellus Thbg. — Kupinovo V. 6 -VI. 3, VII. 30 (cf $).

Acentrojms niveus Oliv. — Kupinovo V. 27—30 (cf, et $ slíita Hansoni

Stph
)

Ematheudes punciella Tr. — Kupinovo VI. 29.

Homoeosoma sinuella F. — Obrez VI. 11 ; Asanja VI. 13.

— nebiilella Hb. — Kupinovo VII. 20.

— binaevella Hb. — Kupinovo V. 26, VII. 30.

Plodia interpunclella Hb. — Kupinovo V. 2.

Epliesiia elutella Hb. — Kupinovo V. 20—30.

Hypochalcia alienella Hb. — Kujdíuovo VII. 10.

Selagia argyrella F. — Kupinovo VI. 9.

Salehria semirubellá Scop. — Kupinovo VIII. 2.

Nepliopieryx similella Zk. — Prog'ar VII. 18.

Phycita spissicella F. — Kupinovo VI. 9.

Bliodophaea suavella Zk. — Kupinovo VI. 17; Obrez VII. 19; Asanja

VI. 13-14.

Myelois cribrella Hb. — Kupinovo V. 30, VII. 22 ; Obrez V. 26.

Endotricha flammealis Schiff. — Kupinovo VII. 13 ; Obrez VII. 22.

Aglossa pingimialis L. ,— Kupinovo V. 11.

Hypsopygia costalis F. — Kupinovo V. 18 -VI. 25; Asanja VI. 28.

Pyralis farinális L. — Kupinovo V. 30 ; Asanja VI. 13 ; Progar VII. 18.

Hercidia glaucinalis L. — Obrez VI. 25.

Cledeobia moldavica Esp. — Kupinovo VI. 12—20—VII. 13 ; Asanja

VII. 17.

— angustalis Schiff. — Kupinovo VII. 12.

Nympliiüa stagnata Don. — Kupinovo V. 11 ; Obrez V. 24.

— nymphaeata L. — Obrez V. 24 ; Asanja VI. 13.

— stratiotata L. — Kupinovo V. 27—29
; VII. 12—20.

Cataclysta lemnata L. — Kupinovo V. 29—VI. 3, VII. 13.

Psammotis pidveralis Hb. var. grisealis Stgr. — Obrez VII. 29—VIII. 3.
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Scoparia Zelleri Wck. — Obrez VII. 22.

— ainbigualis Ír. — Kiipinovo VII. 10.

— duMtalis Hb. — Kupinovo V. 1.

— resinea H\v. — Kupinovo V. 7.

— crataegella Hb. — Kupinovo VI. 3 ; Asanja VI. 4.

— pallida Stph. — Kupinovo V. 20—27.

Agrotera nemoralis Se. — Kupinovo VII. 13 ; Obrez VII. 22—29.

Síjlepia ruralis So. — Asanja VI. 1 ; Kupinovo VII. 10 : Obrez VII. 27,

Evergesiis extimalis Se. — Kupinovo VII. 14—28.

— siraminalis Hb. —• Kujdíuovo V. 4— 11.

— aenealis ScmFF. — Kupinovo VII. 8—20.

Nomopliila noctuella Sghiff. — Kupinovo VII. 14.

PJdyctaenodes verticalis L. — Kupinovo IV. 29, V. 7, VII. 14 : Obrez

V. 26, VII. 27.

— siiciiculis L. — Ku]3Ínovo VII. 10—27.

Diasemia lüierata Scop. — Asanja VI. 13 ; Obrez VI. 25.

Mecyna polygonalis Hb. var. gilvata F. — Kupinovo V. 25, VII. 22.

Ccdamochrous acuiellus Ev. — Kupinovo VI. 3 ((;f).

Pionea xmndalis Hb. — Obrez VII. 19—29.

— ferruginalis Hb. — Kupinovo A'I. 11 ; Asanja VI. 19 : Obrez

Vn. 19.

— veriasccdis Schiff. — Obrez V. 28.

— rubiginalis Hb. — Asanja VI. 20.

Pyrausía cilialis Hb. — Kupinovo AT^I. 22.

— sambiicaUs Schiff. — Asanja VI. 28.

— nuMlalis Hb. — Kupinovo VI. 19—VH. 20 : Asanja A^I. 13
;

Obrez VH. 27.

— cesjntalis Schiff. — Kupinovo & Asanja VI. 13—VH. 10.

— purimralis L. — Kupinovo VI. 8.

— aurata Scop. — Obrez V. 26 ; Kupinovo VI. 8—VII. 12.

PteropTioridae.

Oxyptilus parvidactylus Hav. — Obrez VIII. 3.

Platyptilia rJiododactyla F. — Kupinovo V. 27; Obrez VI. 11.

Aludta pentadactyla L. — Kupinovo V. 27 ; Asanja VI. 13.

Pteropliorm monodactylus L. — Asanja VI. 28 ; Obrez VH. 19.

— Lienigianus Z. — Kupinovo V. 26-29, VI. 23; Asanja VI. 28.

Sienopiilia Mpunctidactyla Hw. — Kupinovo IV. 28—V. 5, VI. 23
;

Obrez VH. 19.

Tortricidae.

Acalla hastiana L. ab. pruinosana Stgr. — Obrez VII. 19 (o),

— variegana Schiff. — Kupivcvo VI. 9,
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Acnlla hoscana F. — Kupinovo VI. 9.

— sdasana HS. — Asanja VI. 19.

— liohniana L. — Kupinovo VI. 12.

Capua retiaiJaiia Hb. — Kupinovo VI. 10—29; Asanja VI. 19.

OenopMliira PiUerianu Schiff. — Asanja VI. 19.

Cacoecia craiaegana Hb. — Obrez V. 12 ; Kupinovo V. 27.

— rosana L. — Kupinovo V. 20.

— sorhiana. Hb. — Kupinovo V. 5. ixf).

— semialbcma Gn. — Obrez VII. 27.

— costaná F. — Kupinovo V. 28—VI. 19 (frequens).

— sirigana Hb. — Kuj^inovo V. 31, Yl. 25 ; Asanja VII. 17.

— lecheana L. — Kupinovo V. 11— 18.

Pandemis rihecma Hb. — Kupinovo VI. 1 ($') ; Obrez VII. 27 (cf).

— — ab. cerasana Hb. — Kuj^inovo V. 9.

— liepcf^^cma Schiff. — Obrez V. 26.

Tortrix Bergmanniana L. — Progar V. 20.

—

:

Goniüciyaiia F. — Kupinovo VII. 31.

— viridana L. — Kupinovo V. 4—6.
— dnmdana Tr. —• Asanja VI. 19.

— diversana Hb. — Kupinovo V. 20—25.

Gnepliasia chrysantlieana Dup. — Kupinovo V. 27.

— Wahlbomiana L. — Obrez V. 12 ; Kupinovo V. 20.

— ivceriana Tr. — Kupinovo IV. 27—VI. 30 ; Pragar V. 22.

abrasana Dup. — Kupinovo IV. 30- -V. 2.

— nubüana Hb. — Kupinovo V. 7 ; Progar V. 23.

Goncliylis iidana Gn. — Kupinovo IV. 25 ; Asanja VII. 17.

— SvieaUiman-aiana F. ~ Obrez VIL 27; Asanja VII. 30.

— ciliella Hb. — Kupinovo VII. 2.

Euxanilns luunana L. — Asanja V. 19—25 ; Obrez VII. 27.

— zoegana L. — Asanja VI. 22.

Phtheocltroa ScJireibersiana Froel. — Kupinovo V. 20-31.-

Oletlireutes saUceUa L. — Kupinovo e. 1. V. 25,

— scriplana Hb. — Kupinovo VI. 25.

— variegana Hb. — Kupinovo IV^. 27.

— pridnana Hb. — Kupinovo IV. 21

—

V. 9 ; Asanja VT. 19.

— vbloiigana Hw. ab. adelana Rbl. — Kupinovo V, 17 (cT).

— j^rofuudana F. — Kupinovo V. 23, VI. 9, VII. 29 (cT).

— arcuella Cl. — Kupinovo IV. 27, V. 30.

— rufana Scop. —• Kupinovo V. 3.

— striana Schiff. — Progar V. 23 ; Kupinovo VI. 30.

— Branderiana L. — Kupinovo e. 1. V. 12—25.

— — ab. viduana Hb. — Kupinovo e. 1. V. 12 — 25 (a").

— riimlana Scop. — Progar V. 22 ; Obrez V. 28, VIL 28 ; Kupi-

novo VI. 30.'
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Ülcthreutes lacimana Dup. — Kupinovo V. 2, VI. 30 ; Asanja YI. 20.

— cespitana Hb. — Kupiuovo V. 10—18; Asanja VI. 24. VII. 12.

— achaiana F. — Kupinovo V. 7

—

VI. 13.

— ericetana Wsxw. — Kupinovo V. 31.

— antiquana Hb. — Obrez V. 26.

Políjchrosis confinitana Stgr. — Obrez A^II. 22 (o). — Magyarországra

és Közép-Európára új, eddig csak Görögországból volt

ismeretes. — Xen füi' Uugarn und Mitteleuropa, bishcr

nur aus Griecbenland bekamit gewesen (cfr. Rebel. Berl.

Ent. Z. 1905, p. 305).

Steganoplycha ericetana HS. — Kupinovtj V. 2'J.

— irimacíilana Dox. — Kujdíiiovo & Progar V. 20—2G.

Gypsonoma incarnana Hw. — Obrez & Progar V. 23.

— negleciana Dup. — Olirez V. 27 : Asanja VI. 25.

Bucira furfurana Hw. — Kupinovo IV. 30

—

V. 2 (apró halvány acf.
— Sehr Meine blasse cc) ' Asanja VII. 7 fvnqv foikIps

1 — Grosses normales 2 !.

Semasia Metzneriana Tr. — Asanja VI. 25.

XoioceUa Ucldmanniana L. — Kupinovo V. 30.

— suffusana Z. — Kupinovo V. 31.

— róborana Tk. — Obrez VIíI. 3.

Epihlema decolorátm Frr. — Kupinovo IV. 29. VI. 10.

— iripunctana F. — Kupinovo IV. :2 i.

— Pfliiyiana Hw.^ ^ Kupinovo »S: Asanja VI. 20— ü'J.

— luctuosana Drp. — Kupinovo V. 18.

— foenella L. — Asaii;a VI. 20.

Grapholitha funebrana Tr. — Kuj^inovo VI. 25.

— composiiella F. — Kupinovo IV. 29.

— janfhínana I'.:. — Progar V. 23.

Pamene germmana Kb. — Progar V. 20 ; Obrez V. 22. VII. 22.

Ancylis selenana Gx. — Kupinovo IV. 21

—

V. 4.

— diminulana Hw. — Obrez V. 17.

— Müterpacheriana Schtff. — Kupinovo IV. 27.

— laetana F. — Kupinovo V. 30 (e. 1.).

Dicliroi-umpha acuminaiana Z. — Asanja VII.

Lipopilji-lirr y,hiv.ihn-'iri SCOP. AsaUÍa VI. 25.

Glyphipterygidac.

Chloreidis Míjllerana F. — Kupinovo IV. 20.

MllÜcia dolosana HS. — Obrez \. 17.

il
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Ypononieiitidae.

Scythropia crataegella L. — Kupinovo A'. 17.

Yjwnomeuta j^litnibelhis Schiff. — Kupinovo VI. 25.

— rorellus Hb. — Obrez VII. 27.

— cognaiellus Hb. — Obrez YII. 22.

Sivammerdamia heroldella Tr. — Kupiiiovo A'. 19.

— jnjrella Yill. — Obrez V. 17; Progar V. 23.

Prays Curtisellus Dox. — KupinoTO IV. 27 ; Progar V. 13.

Argyresilna mendica Hw. — Obrez Y. 22.

PliitelUdae.

Pluiella maculipennis Curt. — Kupinovo IV. 23. VII. 31 : Asanja Ví. 25.

Cerostoma vütella L. — Asauja \1. 19.

— radiatella Dox. — Kupinovo e. 1.
"^'. 19.

— diazariella Yís. — Kupinovo e. 1. V. 17: Asauja VI. 19.

Oríhotaelia sjjarganella Thbg. — Obrez VI. 25 : Kupinovo VII. 20.

Gelechiidae.

Platyedra vilella Z. — Kupinovo IV. 2iJ.

Gelechia pinguinella Tr. — Kupinovo V. 2 {O).

— scaíella Scop. — Kupinovo IV. 23.

Teleia fugacella Z. — Kupinovo, Prog-ar, Obrez V. 20—27.

— lucuUlla Hb. — Kupinovo IV. 29, VII. 31.

Tacliypiilia popidella Cl. — Kupinovo V. 30. VI. 30.

AcantliopMla alacella Dup. — Kupinovo VI. 12; Obrez VII. 2S.

Reciirvaria Imcatella Cl. — Kupinovo VII. 10.

— nanella Hb. — Progar V. 16 ; Kupinovo VII. 19.

StenolecJiia albiceps Z. — Kupinovo V. 10.

BracJiinia lutatella HS. — Obrez VIII. 3 (9)-

— triannulella HS. — Kupinovo IV. 20—25.

Bhinosia formosella Hb. — Kupinovo V. 19,

Ypsoloplms fasciellus Hb. — Kujdíiiovo IV. 27. V. 5. VI. 30.

Xothris verhascella Hb. — Kupinovo e. 1. VI. 12.

Pleurota pyropella Schiff. — Kupinovo V. 30.

— salviella HS. — Kuj^inovo TV. 30.

Psecadia funerella F. — Obrez VII. 28.

Depressaria costosa Hw. — Obrez VI. 25.

— laterella Schiff. — Obrez YIH. 3.

— purpurea Hw. — Kupinovo IV. 28.

— chaerojyTiyUi Z. — Obrez e. 1. VI. 11,

Carcina guercana F. — Kupinovo AI. 13.

Borkhaiisenia unitella Hb. — Kupinovo IV. 30. V. 26 : Asanja VI. 19,
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Borklumsenia flavifrontella Hb. — Kupinovo V. 11.

— augustella Hb. — Kupinovo IV. 27.

— minutella L. — Kupinovo IV. 27.

— lunaris Hw. — Kupinovo VII. 21.

— Scliaefferella L. — Kupinovo V. 7 ; Asanja VI. 25.

— l)rocerella Schiff. — Obr^z V. 27.

Elachistidae.

Augasma aeraiella Z. — Kuj)inovo V. 9.

Coleopliora luiipennella Z. — Kupinovo VII. 21 (O).

— nígricella Stph. — Kupinovo V. 10 (cT).

— alctjonipennella Koll. — Kupinovo IV. 26, V. 10— VI. 19

:

Obrez V. 17 ; Asanja VII. 12.

— spissicornis Hw. — Kupinovo V. 10.

— ornatipennella He. — Kupinovo VI. 22 ; Obrez A^II. 22.

— oiiopordiella Z. — Kupinovo VI. 7—21.

— vicinella Z. — Kujdíuovo VII. 2.

— anatipenella Hb — Progar V. 26 ; Kupinovo VI. 11, VII, 19.

Gracilariidae.

Gracilaria alchimiella Scop. — Kupinovo V. 3.

— tringipenella Z. — Kupinovo VII. 7.

Ornix caudulalella Z. — Kupinovo IV. 27.

LiiJwcolletis distentella Z. — Asanja VI. 19. (Magyarországra új. —
Xeu für üngarn).

Tisclicria compilanella Hb. — Kupinovo Y. 8.

liyonetiidae.

Biicculatrix Boyerella Dup. — Kupinovo V. 7.

Nepticulidae.

Oposlega spatulella HS. — Kupinovo VI. 27.

Talaeporiidae.

Talaeporia iubidosa Rbtz. — Asanja (zsákolí. — Sácke).

Tineidae.

Ácrolepia pygmaeana Hw. — Ku]3Ínovo V. 10.

Naríjcia monüifera Geoffr. — Kupinovo lA^. 25.

EupÁocamus antliracinalis Scop. — Asanja VI. 25

—

VII. 17; Obroz Y.

24 (9), Ym. 1 (cf).

Monopis monachella Hb. — Kupinovo V. 10

—

VI. 23.
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Tricliopliaga tcqjeizdla L. — Kupinovo V. 3.

Tiiiea AnkereUa Mn. — Kupinovo VI.' 2.

— arcella F. — KuiDÍnovo V. 10.

— parasüella Hb. — Kupinovo IV. 20, V. 13.

— granella L. — Progar Y. 23.

— cloaCella H\v. — Kupinovo V. »3.

— angustipe)inis HS. — Kupinovo V. 7 (cf).

— misella Z. — Asanja V. 14.

— lajyella Hb. — Kupinovo IV. 23, VI. 19.

Nemoplwra vietaxella Hb. — Kupinovo V. 2—22.

Nemotois Pfeifferellus Hb. — Progar VII. 18 ($).

— EaddaeUus Hb. — Progar VII. 18 ($).

— minimellus 7j. — Kupinovo VI. 14.

Aclela viridella Scop. — Kupinovo IV. 29 (9), VI. 30 (cf).

— croesella Scop. — Obrez VII. 12—22.

— Degeerella L. — Kupinovo V. 23 ($ )•

^jPótlásolí Deliblat leplíe- B) Nachtráge zur Lepidoptc-

fílunájálioz.i renfauna von Deliblat.^

I^ymphalidae.

Polygonia c-alhum L. — X. 1 (nagy, felül világos, 'alul sötét cf.
—

Grosses, oberseits lichtes, untcrseits dunldos cT)-

Melüam Phoebe Kn. — VIII. 20 (2).

Satyrus Briseis L. — IX. 11 ($).

— Arethusa Esp. — VIII. 7 - 1 2 (

o'' 9 ) •

— — ab. unicolor Rbl. nov. ab. cf — VIII. 7—12 (lásd a füg-

geléket. — Vgl. Anhang).

Pararge Megaera L; — X. 1 (cf §).

Lycaenidae.

Lycaena Corydon Poda. — VIII. 8—29.

— ab. albicincta Tütt. — VIII. 8—29.

Hesperidae.

Augiades conima L. — AT'IIL 9 (cf).

Lasiocampidae.

Lasiocampa quercus L. — VIII. 25 ($).

1 Rovartani Lapok. XVIII, 1911, p. 36 ; XIX, 1912, p. 21 ;
XX, 1913,

p. 66.
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Noctuidae.

Ágroüs smicia Hb. — IX. 23.

Epineuronia popularis F. — VIII. 27

—

IX. 1.

Miana hicoloria Yill. var. rufuncMa H\v. — VIII. 23 (1 cTj.

Diclionia aprilina L. — X. 1.

Chioantha pohjodon Cl. — VIII. e. 1.

Luceria virens L. — A'III. 9.

Carádrina lénia Tr. — A'III. 7—Dí. 2.

Ámjjliipyra . cinnamomea Goeze — IX. 24.

OrtJw&ia macüenia Hb. — IX. 1.

— laeuis Hb. — X. 1 (cT).

Xantliia gilvago Esp. — X.

— ocellaris Bkh. var. interniedia Hab. — X. 2 (-^).

Orrhodia erythrocejjJiala F. — X. 5.

— — ab. glabra Hb. — IX. 20.

— riibiginea F. — X. 1— 12.

Scopelosoma saiellitia L. — IX. 20.

— — ab. hrunnea Lamp. — IX. 20.

Xíjlina ornühopus Hufx. — X. 6.

Calocampa vetusia Hb. -— X. 2.

Cucullia balsamüae B. — VIII. 27

—

IX. 1 (a hernyót ChoiuhillaJKiicea-n

találták. — Die Ranpe aiif Cliondrüla juncea gefunden).

Erasiria venustula Hb. — VIII. 8— li3, X. 5.

Calpe capncina YiSP. — IX. 9—21.

Catocala elocata ICsp. — X. 7.

Toxocampa craccae F. — LX. 19—21.

Laspeijria ftextda ScmFF. — VIII. 19—24, IX. 2.

Geometridae.

Nevioria viridala L. — VIII. 12.

Acídalia straminata Tr. — VIII. 31

—

X. 9.

— rubraria Stgr. ah. büinearia Fuchs — VIII. 19 (1 cfj-

Rlwdometra sacraria L. — EX. 17 ($), X. 3 (cT).

Gnoplios ohscurarid Hb. — A'IH. 8—25.

Diasticiis ariesiaria F. — VIII. 16

—

X. 1. V. 10.

Emaiurga aiomaria L. ab. anicoloraria Stcir. — IX. 8 (1 qJ).

Eubolia murinaria F. ab. cimraria Dup. — VIH. 22

—

IX. 12.

Arctiidae.

Lithosia lutarella L. — A'III. 16—27.

— pallifrons Z. — VIII. 10—29 (cf $j.

Pelosia muscerda Hfx. — VHI. 24.
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Zygaenidae.

Iiio fflohulariae Hb. — YUI. 15 (3 cf , kicsiny, a féss csáp fogai fel-

tn hosszúak. — 3 cf, klein, mit auffallend langen

Fühlerkammzalinen)

.

Sesiidae.

Sesia oxyheliformis HS. — VIII. 2—24 (freqiiens. Predota szerint a

S. annellata Z.-tl különböz faj. — Predota hált sie für

eine von annellata Z. verschiedene Art).

Fyralidae.

Melissohlaptes hipuncianus Z. — VIII. 8— 19.

Gramlnis inquinatellus Schiff. — VIII. 7— 18.

~ poliellus Tr. — IX. 4—18.

— lühargyrellus Hb. — VIII. 19—25.

— tristelhis F. — VIII. 13—23.

— fuhjidellus Hb. — VIII. 17—25.

— falsellus Schiff. — A'III. 13.

Selagia spadicella He. — VIII. 8—^^29.

Rhodopliaea rosella Scop. — VIII. 14— 18.

Olypioteles leucacrinella Z. — VIII. 23.

Pionea crocealis Hb. — VIII. 14.

— verbascalis Schiff. — VIII. 8.

Pyrausia sanguinalis L. — VIII. 14.

— cingnlata L. var. vittalis Lah. — VIII. 13— 15.

Pterophoridae.

Pteropliorus Lienigianus Z. — VIII. 29.

Agdistis adadyla Hb. — VIII. 13—IX. 12.

Orneodidae.

Orneodes gramvwdadyla Z. — VIII. 22.

Tortricidae

Acalla coniaminana Hb. — X. 1.

Lozopera tornella AVlsgh. — IX. 2.

Olethreutes ?penilúnana Gn. — X. 6. (Az egyetlen friss cT példán^'-

még- legjobban megegj'ezik Herrich Schaffer 329. ábrá-

jával. — Ein einzelnes frisches cT stimmt nocli am bestén

mit Herrich-Schaffer's Fig. 329).

Sieganoplyclia ericeiana HS. — VIII. 11.

Polyclirosis bicinctana Dup. — e. 1. IX. 14.
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Epihlema expallidana Hw. — VIII. 12.

— subocellana Don. — IX. 2.

Plutellidae.

Cerostoma radiatella Don. — X. 7.

Theristis nmcronella Scop. — X. 9.

Gelechiidae.

Gelecliia tessella Hb. — YIII. 17.

üto inustella HS. — IX. 2. (Ezen ritka fajból egy friss cf . — Ein

frisches cf dieser selteneii Art).

Braclimia iriannulella HS. — IX. 13

—

X. 7 (frequens).

Anarsia sparUella Schrnk. — VIII. 24.

Dcpressaria pallorella Z. — X. 5.

— atomella Hb. — X. 7.

JElachistidae.

Scythris bifissella Hofm. — VIII. 26 (1 $)
Coleophora saponariella Heeg. -- VIII. 10.

— pilosicornis Rebel, n. sp. — VIII. 23 (1 9, lásd a függelé-

ket. — A^ergl. Anhang).

— Fredotaella Rebel, n. sp. — VIII. 7, 15 (2 cT, lásd a függe-

léket. — Vergl. Anhang).

— süenella HS. — VIII. 24 (zsákok is. — Auch Sácke).

— asteris Mühlg. — VIII. 9.

— flavaginella Z. — VIII. 16.

ElacMsta nigrella Hw. — VIII. 15 (cf ?).

Gracilariidae.

BedeUía sommilentella Z. — IX. 15.

Gracüaria síigmatalla Z. — X. 7.

— pliasianipenella Hb. — IX. 12— 15.

— auroguLiella Stph. — VIII. 16.

Ornix anglicella Stt. — VIII. 17.

Tineidae.

Ochsenlieimeria mpella Möschl. — PREDOXA-nak sikerült ennek a faj-

nak mindkét nemét a foh-ó évben nagyobb számban

gyjtenie. Repülési ideje IX. 7—14. — Es gelang Herrn

Predota die Art im lieurigen Jahr in Anzahl in beiden

Geschleclitern zu erbeuten. Flugzeit IX. 7—14.

Acrolepia pygmaeana Hw. — IX. 21.

- assedella Z. - e. 1. IX. 13—X. 6.
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Függelék.

Irfa : Dr. H. Eebel.

1. Satyrus Aretliusa Esp.

Az augusztus 7. és 12.-e kö-

zött Deliblaton gyjtött számos

példán}^ közül, az egyik cT, az

elüls szárnj-ak nem gyrzött
feketés csúcsszemének kiréte-

lével, felül egészen egyszín (a

rozsdasárga foltcslk nyoma nél-

kül) Egy másik c'"- a mennj'i-

ben a rozsdasárga foltok gyenge

nyomát mutatja, átmeneti alak-

nak tekinthet.

Anhang,

Von Prof. H. Rebel.

ah. nnicolor Rebel, nov. ab. cf

.

Unter den zahlreiclien Exem-
plaren, welche zwiscben 7. und

12. August in Deliblat erbeutet

wurden, befindet sich aucb ein ^f

,

welcbes oberseits bis auf das un-

geringte schwarzliche Apikalauge

der Vorderflügel vollstandig ein-

farbig (ohne Spur der rostgelben

Fleckenbinde) erscheint. Ein an-

deres cf bildet einen dentliclien

Übergang indem-es noch scbwaclie

Sj^uren von rostgelben Flecken

zeifft.

2. Acidalia intniutata L. ab. atra Rebel, nov. ab.

A július 25.-én Progáron

gyjtött teljesen friss példány

(cT ) Qgy új melanotikus eltérést

képez. Az összes szárnyak fe-

lülete majdnem teljesen feketés.

Csak eg3" liosszanti csík, a

melyben a fekete középs pont

fekszik és az összes szányak
zegzugos hullámvonala maradt

fehér. A potroh is. a szolvé-

nyek fehér szegélj'ének kivéte-

lével, feketés, úgyszintén a

szárnyak alsó oldala, csak a

rojtok maradtak világosak. Az
elüls szárnyak hossza 11 mm.
A példány nagyon hasonlít a

mindeneseü'e sokkal nagyobb
Acidalia incanata L. ab. seiinnigra

Rbl képéhez.^

Das in Progar am 25. Juh er-

beutete Stck (o^) ist tadellos frisch

und bildet eine neue melanotische

AbeiTation. Oberseite aller Flügel

fást vollstandig geschwárzt. Xur
ein Lángswisch, in welchem der

schwarze Mittelpunkt hegt, und

die gezackte Wellenlinie aller Flü-

gel sind weiss g'eblieben. Auch der

Plinterleib ist bis auf die weissblei-

benden Segmentránder geschwárzt,

desgieichen die Unterseite aller

Flügei, nur die Fransen bleiben

holl. A'orderfiügellange 11 mm. Das
Stck gleicht auch sehr der Abbil-

dung der allerdings viel grösseren

Acidalia incnnaia L. ab. scminigia

Rbl.i

1 Verli und Mitt. Siebenbürg. Ver. f. Xaturw. Hermanastadt. LXII,

1912, p. 14.
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Cranihus paludellus Hb. áb. nivelhis Rebel, nov. ab., c/'?.

A KiipinoTOiiál májusban

nagj" számban gyjtött példá-

nj'ok közül több mindkét nem-
beli j)éldán,y elüls szárnya

tiszta fehér fekete pontozottság-

gal és ug^'anolyan liátsó ívelt

sávval. Ez a fehér alak Meck-
lenburg'-ban is elfordul a

törzsfaj között.

]SIehrere Stücke beiderlei Ge-

schlechts, unter den in Kupinovo
im Mai zahlreich erbeuteten Exem-
plaren, zeigen auch die Yorder-

flügel reinweiss mit schwarzer

PLuiktzeichnung- und solchem hiii-

teren Bogenstreifen. Diese weisse

Form kommt auch in Mecklen-
burg unter der Stammform vor.

Ancylolomia palpella Schiff. els fejldési fokozatai,

ersten Standé von Ancylolomia palpella Schiff.

Die

A iDete tonnalak, átmérjé-

ben kb. 07 mm hosszú és 0'4

mm. széles. Mindkét sarka ke-

rekített. A pete egész felületét

12 ersen kiemelked hosszanti

borda járja keresztül. Ezek a

bordák szélesek és harántul ro-

vátkoltak. A sarkokon összehaj-

lanak és itten egx ki nem mon-
dott rózsaskulpturát mutatnak.

A pete. színe sárga. (A leírás

1913 szeptemlier 10.-én készültj.

A petébl kikelt h e rny ó c sk a

kb. l'o nun. hosszú, nagyon
nagy méty fekete fejjel és é]D-

olj^an nem osztott nyakpaizs-

zsal. A hátrafelé keskenyed
zöldes-szüi^ke testen egy finom

vörös háti sáv és egy-egy hát-

alatti sáv vonul végig, ezek

között pedig apró vörös pontok

állanak. Egy finom lábmeUetti

sáv is vörös. A farszelvény

csupasz (khitinlemez nélküh).

A mell lábai feketés-barnák, a

potroh lábai ^'ilágosak, küls
oldalukon fekete foltosak.

Das Ei ist tomienförmig, ca. 0'7

mm. láng und 0"4 mm. im Durch-

messer breit. Beidé Pole sind ge-

rmidet. Die ganze Oberfláche des

Eies wird von 12 stark erhabenen

Langsrippen durchzogen. Diese

Ril^pen süld breit und quergekerbt.

Sie konvergieren auf den Polfedern,

\velche eine miausgesprochene Ro-

settenskulptur aufweisen. Die Fár-

bung des Eies ist gelb. (Beschrie-

ben 10. September 1913)!

Das aus dem Ei geschlüpfte

Ráupchen ist ca. l'o mm. láng-,

mit sehr grossem, tief schwarzen

Kojíf und solchem ungeteilten

Xackenscliild. Der sich nach hinten

verjüngende grünhchgraue Körper

wird von einer feineff raten Dor-

sale und solchen Subdorsalen

durchzogen, zwischen welchen

kleine rote Punkte stelien. Auch
ein feiner Fusstreifen ist rot. Das

Aftersegment ist nackt (ohne Chi-

tinplatte). Die Brustbeine sind

schwarzbraun, die Bauchbeine hell,

aussen schwarz gefleckt.
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A felntt hernyó két szá-

razon kikészített péklánya xan

elttem. Az egyik PREDoxA-tól

származik és egy éppen bábo-

zodás eltt álló példán3-ra vo-

natkozik. A 28 mm. hosszú br
majdnem színtelen és a kiilta-

korón semmiféle képzdmény
nyomát nem mutatja. Az eliil

kissé lapított, sörtékkel ersen
fedett fej barnás-sárga, épilyen

a középen kettéválasztott nj^ak-

paizs. A mell lábain egy fekete

lábfejízet láthatunk.

A másik készítmény még
Anker RuDOLF-tól származik

Budáról és ezt Predota is j;ai-

jjella-hernyónak állapította meg
A hernyó kissé karcsúbb és

rövidebb mint az elbbi, barnás-

sárga, világosalib hátalatti sáv-

val. A másodiktól kezddleg
minden szelvényen két erteljes

kiemelked pontszemölcs és

ezektl oldalt egy-egy keskeny

harántduzzadás. A szelvények

(a 2.-tól kezddleg) oldalán öt-

öt pontszemölcs van, melyek

közül a legfels a legersebb,

ezek közül a szemölcsök közül

a 2. és 3. szelvényen négy áll

egj^más alatt és az ötödik oldalt

a raásodik eltt, a többi szel-

vénj'en négy szemölcs négy-

szögben és az ötödik ezek kö-

zött a középen fekszik. A fej

mély feketés-barna, a középen

kettéosztott nyalq^aizs világos-

barna.

A hernj^ó fcsomókban, egy
finom füldrészecskékbl és f-
szálakból készült és 45 mm.
hosszúságot elér csövecskében

Ton der erwachsenen RaujDe
liegen mir zwei Trockenpráparate

vor. Das eine stammt von Predota

selbst und betrifft eine Raupe
knapp vor der Verwandlung. Der
28 mm. lange Balg ist fást farblos

und lásst keinerlei Bildungen des

Integuments erkemien. Der vorne

etwas abgeflachte, stark beborstete

Kopf ist braungelb, desgleichen

das in der Mitte geteilte Xacken-

schild. Die Brustbeme zeigen ein

schAvarzes Tarsalglied.

Das andere Práparat rülirt noch

von Rudolf Anker aus Ofen her

und Avurde von Predota als pal-

j;eWa-Raupe bestátigt. Die Rauj^e

ist etwas schlanker und kürzer als

die vorige, braungellj mit lichtem

Xebeiu-ückenstreifen. Jedes Seg-

ment, vom 2. angefangen, trágt

zwei kráftige, erhabene Punktwar-

zen und seitlich von ihnen je einen

schmalen Querwulst. An den Seiten

der Segmente (vom 2. ab) liegen

5 Punktwarzen, von denen die

oberste die kráftigste ist. u. zw.

am 2. und 3. Segment ^áer unter-

emander und die fünfte seitlich

vor der zweiten, auf den übrigen

Segmenten liegen vier ini Quadrat

und die fünfte im Zentrum dessel-

ben. DerKojDf ist tief bramischwarz,

das in der Mitte unterbrochene

Xackenschild hellbraun.

Die Raupe lebt in cinem aiis

feinen Erdteilchen und Grashalmen

angefertigten Öchlauch, der eine

Lángé von 45 mm. erreichen kann,
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él. A csben pihen kinyújtott

báb 18 mm. liosszú lesz, színe

vöröses-barna és széles, ásó-

alakú kremaszterélecskét mutat.

A lej)ke szeptemberben fejl-

dik ki.

in Grasbüsclielu. Die ini Schlauche

ruhencle gestreckte Puppe wird

18 mm. láng, ist von rotbrauner

Farbung und zeigt eine breite,

spatelförmige Kremasterschneide.

Die Faltér entwickeln sicli im

September.

5. Coleophora pilicornis Rebel, n. sp. 5 •

Az egyetlen augusztus 23.-án

Flamundánál gyjtött $ küls-

leg a- C. albicostella Dup.-hoz

hasonló, de már a más alakú

csápszerkezet folytán attól

messze eltér.

A durván pikkelyezett fej

fehéres-szürke, a másfél fej-

hosszúságú tapogatók küls ol-

dala ersen barnás, a középs
ízük fehéres-szürkén szrös. Az
egyszín fehér csá^^ok a szár-

nyak elüls szélének ^/s-ig érnek

és hosszaságuk feléig vastagon

nemezesen pikkelyezettek, a

pikkelyek elrefelé fehéres-

szürkék, felfelé barnások, belül

világosabbak, csak az utolsó

lábfejíz sötét. A vastag potroh

(9) hegyesen csúcsosodik.

A széles és nagyon hegyesed
elüls szárnyak kissé fényl

sárgás-barnák és csak q^j a tö-

vén nagyon keskenyen kezdd,
azután szélesbed és a csúcs

eltt elmosódó fehér sávot mu-

tatnak az elüls szélen. A nagyon

keskeny hegyes hátsó szárnyak

a pelyhekkel együtt barnás-

szürkék. Az elüls szárnyak

hossza 6'5 mm., kifeszítve 13 mm.
Mindenesetre a C. lativütella

Ersh,- val (Irkuczk vidékérl) ro-

Ein einzelnes frisohes $ , am 23.

August bei Flamunda erbeutet, hat

aussere Áhnlichkeit mit C. albico-

stella Dup. ist aber schon durch

die andere Fühlerbeschaffenheit

weit davon verschieden.

Der rauh beschuj)pte Kopf ist

weissgrau, die Palpen von IV2

Kopfdurchmesser Lángé sind aus-

sen stark gebráunt, ihr Mittelglied

weissgrau behaart. Die weissen,

einfárbigen Fühler reichen bis ^/

des Vorderrandes und' sind bis

zur Hálfte ihrer Lángé dick filzig

beschuppt und zwar ist die Be-

schuppung nach Vorne weissgrau,

nach oben bráunlich. Die Beine

bráunhch, imien lichter, nur das

Tarsenendglied dunkel. Der dicke

Hinterleib (?) lauft spitz zu.

Die breiten sehr sjoitz verlau-

fenden Yorderflügel sind etwas

glánzend gelbbraun und zeigen

nur eine an der Wurzel sehr schmal

beginnende, sich dann erweiternde

und vor der Si3Ítze verlöschende

weisse Vorderrandstrieme. Die

sehr schmalen spitzen Hinterílügel

samt dem Flaum braungrau. Yor-

derflügel 6-5 mm., Expansion 13

mm.
Jedenfalls der C. lativütella Ersh.

(von Irkutsk) verwandt, bei wel-
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kon, a melynél azonban a csáp- cher jecloch die Fühlergeissel

ostor feketén gyrzött és az schwarz geringt ist und die Vor-

elüls szárny elüls szegélysávja derrandstrieme schon von der Basis

már tövénél szélesen kezddik, aus breit beginnt.

6. ÍJoleophora JPredotaella Rebel. n. sp. cf.

Két augusztus 7.-én és 15.-én

Deliblaton gyjtött és nagyon

lói megtartott cT, egy caelebi-

^eneZto-csojDortbeli új fajhoz tar-

toznak (az elüls szárnyak hosz-

sza 10 mm., kifeszítve 20 mm.),

mely a következkben különbö-

zik a legközelebb álló fajoktól

:

Gaelebijjenella Z.-tl tiszta fehér

feje és torháta, kissé világosabb

sárgás csápbóbita, az elüls szár-

nj^ak ersebben zöldes-sárga,

majdnem olajzöld alapszíne,

ezeknek'- sokkal szélesebb fehér

ezüstvonalai [különösen a rövid

ezüstsáv, mely a barna, itt sok-

kal rövidebb (nem annjára

messze a t felé terjed) ék-

alakú sáv alatt fekszik, sokkal

szélesebb] és sokkal sötétebb,

feketés-szürke hátsó szárnyai

alapján különbözik.

Similis SxGR.-tl sokkal söté-

tebb színezdése, különösen pe-

dig az itt feketés-szürke, ott

világos ezüstszürke hátsó szár-

nyak alapján tér el.

Simülima SxGR.-tl az elüls

szárnyak tisztán baj-^na ékalakú

sávja és sötétebb alapszíne

alapján különbözik.

Persimilis RsL.-tl az elüls

szegélynek csak az els ötödé-

ben kezdd ezüstös kosztális

sávja alapján tér el.

Astragalella Z.-tl tetemesebb

nagvsága, sokkal rövidebb ezüs-

Zwei sehr gut erhaltene cTcT in

Deliblat am 7. und 15. August er-

beutet, gehören einer neuen Art

(Vorderflügel 10 mm., Expansion

20 mm.) aus der Gaelebi2)enella-

Gruppe an, welche sich in nach-

stehender Weise von den zunáchst

stehenden Arten unterscheidet

:

Von caelebipenella Z. durch rein

weissen Kopf und Thoraxrücken,

breiteren, etwas heller gelblichen

Fühlerbusch, mehr gründlichgelbe,

fást olive Grundfarbe der Vorder-

flügel, viel breitere weisse Silber-

linien derselben [namentlich die

kurze Silberstrieme unter der brau-

nen, hier viel kürzeren (nicht so

weit würzelwárts reichenden) Keil-

strieme ist viel breiter] und durch

viel dunklere, sohwárzlichgraue

Hinterflügel.

Von simílis Stgr. durch viel

dunklere Fárbung, namentlich auch

der hier schwarzgrauen, dórt licht

silbergrauen Hinterflügel.

Von simillima Stgr. durch die

deutliche braune Keilstrieme der

Vorderflügel und dunklere Grund-

farbe derselben.

Von persimilis Rbl. durch die

erst bei Vs der Vorderrandslánge

beginnende silborne Kostalstrieme.

Von astragalella Z. durch bedcu-

tendere Grösse, viel kürzere sil-
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tös elüls szegélysávja és barna berne Vorderrandstrieme und brau-

ékalakú sávja (melyek az astra- ne Kielstrieme (welche bei asíra-

galella-nál közel a tig" terjed- í/aZeWci bis nahe zur Wurzel reichen)

nek) és sokkal sötétebb hátsó und viel dunklere Hinterílügel.

szárnyai alapján különbözik.

Eckinella SxoR.-tl rövidebb Von ecMnella Stqr. durcli kür-

és szélesebb, mag-án az elüls zere, breitere am Vorderrand selbst

szeg-élyen fekv kosztális sávja lieg-ende Kostalstrieme.

révén tér el.

Különfélék.

Egy him-nös arassoló pille Trencsénhl. — Amiut 1913. évi

október hó 26-án este rendes lepkésztanyámon eg-y Ívlámpa alatt a

mindinkább gyérül pilléket lestem, eg'y nag-yobbszer, sárg-a szín
araszoló telejDodett a közeli ház falára. Miután mag-asan ült, kez-

tyümmel dobtam le s bizony a legkevésbé ' sem voltam az eredmény-

nyel meg'elég'edve : „megint Q.gj Hiinera!" De azért csak benthagy-

tam a cziános üvegben s másnap nem is sejtve min ritkaságot ej-

tettem zsákmányul, kifeszítéséhez fogtam. Ez a munka azonban se-

hog}^ sem akart sikerülni, mert iiem tudtam semmikép sem megfelel

magasságba hozni a lepke szárnyait. Eközben jobban ezemügyre

vettem az állatot és láttam, hogy a jobboldali szárnypár kisebb ter-

jedelm a baloldalinál s hogy rózsás árnyalatú színe is elüt annak

vöröses-sárga színétl. Ekkor villant meg agyamban az a gondolat,

hogy hátha hermafroditával van dolgom ! Rögtön megnéztem a csáp-

ját és legnag3='obb örömömre láttam, hogy míg a jobboldali csáp

eg3^szer, sima nstyén-csáj), addÍG a baloldali széles, lemezes, a hím

jellemz csápja. Azonban nemcsak a szárnyak nagyságbeli és szín-

beli eltérése és a csápok jellemzik az én állatomat, de a jíotroh alakja

is, mert míg bal (cfj fele egészen lapos, addig jobb ($) fele a benne

lév petéktl duzzadt, mint a nstény példányok rendes potroha.

Mindazonáltal az egész példány els tekintetre inkább egy $ be-

nyomását teszi, mert a baloldali szárnypár színe halványabb sárga

az itteni rendes cf példányok színénél és ugyanezen oldalon a csáp-

lemezek is rövidebbek a cf-sk rendes csáplemezeinél. Mintha egy

utolsó erfeszítést tett volna a természet, hogy ezen ritka tünemény

természetellenes voltán legalább egy keveset enyhítsen

!

Ha figyelembe vesszük, hogy Rebel tanár könyve szerint

eddigelé össze-vissza csak 1200 ily hím-n j^éldány ismeretes a

palearktikus faunából, a fogás aránylag igen értékesnek mondható.
' Dr. Pazsiozky Jen.
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Irodalom.

Annales liist.-nat. Musei National is Hungarici. — A Magyar

Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályainak folyóirata.

XI. kötet, Budapest 1913; 640 1., 17 táblával.

A Nemzeti Múzeum természetrajzi folyóiratának múlt évi kötete

a megszokott (40 nyomtatott ív) terjedelemben, számos szövegközti

ké23pel és 17 tábla melléklettel díszítve jelent meg Dr. Horváth Géza

osztályigazgató szerkesztésében. Ez a kötet is legnagj^obb részében

a rovartan körébl vette czikkeinek tárgyát. A legtöbb rovartani

czikk Sauter formozai rovarainak feldolgozását hozza, így Spaeth a

Gassidinae^ Mocsáry a CJirysididae^ Böttcher a SarcopJiaga, Kertész

a Lauxaniinae és SyrpMdae^ Meijere a Sepsinae^ Melichar a Hemi-

spJiefius, Oldenberg a Clyíliiidae és Ricardo a Tahanidae csojDortok-

kal foglalkozik. Mocsáry az új Clirysididák leírásainak IV. részét

közli, Becker feldolgozta Kovács Ödön abesszíniai Chloropidáit,

Kröber Omphralidákról értekezik, Montandon új Geocon'nae-kat,

Griffini GryUucris-félékei., Lundström Mycetophilidákat és Bibionidá-

kat, Brues Phoridákat, Kertész Chondromeiojmin-ot és CerzoícZes-faj okát

és Oldenburg Clythiídákat ír le, Horváth a Faryjjlies-nem revízió-

ját közli. Szépligeti a Nemzeti Múzeum afrikai Braconidáiról,

Horváth új Fulgoridáról a Sinai-hegyrl, Sqlc néhány Psylla-

fajról, LiCHTWARDT C/iJ'í/sosoTOCí-fajokról, Stbin afrilvai Anthomyidák-

ról, Sack Merodon-íélé'kvol értekezik. Hotváth Géza új Bursinia és

Orí/erzMS-fajokat ír le és a Calisius-nem óvilági fajaival foglalkozik.

BoKOR Elemér két czikkben vak bogarakat a Biharhegységbl, Csn<i

pedig két czikkben délmagyarországi és horvátországi vak bogarakat

ír le. Magyarország faunáját gazdagítja az Achalcus Tlialliammeri nev
új légyfaj, melyet Lichtwardt ír le Baja vidékérl, a hol Thalham-

íMer fedezte fel. Os.

Társulati ügyek.

A ,,3Iagyar Entomologiai Társaság" 26. ül''se 1913 deczeni-

hev hó 20-án. — Bmó Lajos elnök megnyitván az ülést, elször

Kadocsa Gyula olvasta fel a Tajjinostolo, musculosa-ról szóló tanul-

mányát, melyet jelen füzetünkben közlünk teljes terjedelmében. Majd

Csiivi Ern ismertette Scheeser és Deubel czikkeit és Reitter Fauna

Germanica-jának IV. kötetét (lásd a Rov. Lapok XX. kötetének

212—214. oldalát).


