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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.


