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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.


