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XXr. KÖTET. 1914 ÁPRILIS-AUGUSZTUS 4-8. FÜZET.

Odontosia Sieversi Mén. Magyarországon.
Irta: De. Pazsiczky Jen.

Folyó évi április hó 1-én este a trencséni ívláinj)ák egy új

fajjal gazdagították Magyarország nagylepkéinek faunáját, az eddig

csak Ausztriából és Oroszországból ismert Odontosia Sieversi Mén.

nev Notodontidával.

Este 8 óra felé járt az id, a midn az egják ívlámpa oszlopá-

nak árnyékában egy a porban vergd, els tekintetre kopott

Biston sírataria-nak látszó lejíkét figyeltem meg, s csekély híjjá, hogy
épen ezért ott is nem hagytam az állatot. Gyzött persze a kíváncsi-

ság és hazajövet, már örömmel láttam tévedésemet az egyelre

ismeretlen Xotodontidában. Egy-kettre elkerültek könyveim: elször

Abafi—AiGXER, majd pedig, miután a hasonló Odontosia carmelita ICsp.

leírása meg nem felelt, Rebel lepkekönyve, a mely aztán nagy

örömömre és csodálkozásomra rávezetett a helyes nyomra és névre I

Valósággal élveztem a lepkém elterjedésérl írottakat: „Egy évtized

eltt még igen kevéssé ismerték . . . Elfordul Sziléziában, Morva-

országban, Gahcziában és Nyugat-Oroszországban ..." Abafi—Aigmer

csak röviden mint külföldit emhti, Spuler pedig mint ausztriai és

oroszországi állatot tárgj^alja legújabb könyvében, s így fel kell

tételeznem, hogy hazánkból az általam folyó évi április hó 1-én

fogott egy, s a következ napon elejtett két $ példány az els,

következéské|) úgy vélem, hogy nem végzek hiábavaló munkát, ha

a mellékelt képre való hivatkozás mellett röviden ismertetem észak-

nyugati felföldünk nyíreseinek új lakóját, mely kétségkívül a közel

szomszédos Morvaország fell juthatott el hozzánk.

A nstén}'-, habitusát és rajzát tekintve, ersen emlékeztet a

rokon Odontosia carmelita-ra., azonban soldial halaványabb, mint az,

különösen az elüls szárny mells felében, melynek színe az ersen

uralkodó ibolyás- szürke alapszíntl eltérleg, halvány vörhenyes-

barna, megvannak a harántsávok fels részét jelz világos, a

carmelita-énál nagyobb foltok, a tisztán kivehet és a sötét fogban
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összefutó harántsávok által határolt középmez szürkével gyéren

bellintett sárgás-barna szín és ellentétben a carmeliia-éval, igen jól

kiválik a környezetbl; jellemzk még a küls harántsávból kifelé

induló, hosszú njdl-alak foltok; a barnás szürke szín hátsó szárnyon

fehéres középsáv vonul végig, mely a farzug fölött a legvilágosabb

és ugyanitt, különösen befelé, sötéten határolt. Szükségesnek tartot-

tam úgy a kép közlését, mint ezen leírást, mert úgy a Rebel-, mint

a SpuLER-féle könyvekben megjelent képek határozottan nem jók

s azok alapján lepkém egyáltalán fel nem ismerhet.

Jellemznek találom, hogy a rövid idközben fogott példányok

mind nstények voltak, s így fel kell tételeznem, hogy átvonuló,

új hazát keres lepkékkel volt dolgom, melyeket aztán az útjokba

es ívlámpák vakító fénye elkábítva, kezemre játszott. Az egyik

példánj^t felélesztve, peterakásra bírtam és most a lerakott 42 ]3etébl

kikelt kis hernyókat roj^pant gonddal nevelem, hogy azok révén

néhán}^ cT példány birtokába is juthassak, a melyeket annak idején

szívesen fogok ismét e lapok hasábjain ismertetni. A pete és a

hernyók leírását Spulbr igen pontosan adja, csak az utóbbiak ki-

kelési ideje tekintetében volt eltérés, mert azok nem a 8-ík, hanem

a 15-ik napon keltek ki, st egy elkésett a 17-iken. És még egy

dolog nincs a SruLER-ben: hogy kikelés után a kis hernj^ók hátán,

és pedig annak els felében kékes-zöld, hátsó felében pedig halvány

hússzín hosszanti foltsáv látható, a mely azonban a táplálék föl-

vétellel csakhamar eltnik. Érdekes, hogy a teljesen kifejldött hernj'-ó,

mikor bábozódás czéljából a fáról levonul, egész testét nyállal vonja

be, akárcsak a halálfejes lepke vagy a galambfarú lepke.

Ezekben gondoltam az árjegyzékek szerint aránylag nag-c-

érték, következéskép ritka jövevényünk leírását és ismertetését

közzétenni. Talán nem is kell megemlítenem, hogy az egyik példányt

a Magyar Nemzeti Múzeumnak engedtem át.


