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Adatok xMagyarország lepkefaunájához.

{Beiircige zur Lepidopterenfauna Ungarns).

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

VIII.i

Az alább felsorolt és Magyar-

ország lepkefaunájára új fajokat

legnagyobbrészt Dobiasch Fe-

RENCz úr (Zengg) gyjtötte

lámpafénynél. Egynéhány ré-

gebben gyjtött faj meghatáro-

zása pedig ez alkalommal lesz

helyesbítve. A két új Phycidea

leírása Rebef. tanár úrtól (Bécs)

származik.

Die nachstehenden für die Le-

pidopterenfauna Ungarns neuen

Arten wurden zum grössten Teil

von Herrn Franz Dobiasch (Zengg)

durch Lichtfang erbeutet. Einige

früher erbeutete Arten erfahren

hier eine Richtigstellung ihrer

Bestimmung. Die Beschreibung

der beiden neuen Phycideen rührt

von Herrn Prof. Rebel (Wien) her.

Hesperiidae.

1. Hesperia armoricanus Obthr. — Deliblat : Flamunda V, IX
(Predota) ; Meleg-Földvár, Búza V (Mezség, Predota).

Eddig H. Alveus-nak. tartották. Bisher für H. Alveus gehalten.

Noctuidae.

2. Hydrilla hospes Frr. — Zengg X. 24 (cf).

3. Xylina lapidea Hb. var. cupressivora Stgr. — Zengg X. 13

(Dobiasch).

Pyralidae.

4. Crambus dalmatinellus Hmps. — Gorskikolar IX. 4, cT (Croatia,

Dobiasch).

5. Crambus graphellus Const. — Gorskikolar IX. 1— 3 (Dobiasch).

6. Homoeosonia compsotella Rebel, n. sp. cT?.

Egynéhány Predota által

1913. évi augusztus hó 7—27-ig

a delibláti Flamundán gyjtött

friss példány (cT?), egy elég

nagy új fajhoz tartozik, melyre

a keskeny elüls szárnyak

okersárg-a színe és az els ha-

Eine kleine Anzahl ganz frischer

Stcke (cf$), von Predota vom
7—27. August 1913 bei Flamunda

in Deliblat erbeutet, gehört einer

neuen, ziemlich grossen Art an,.

welche durch die ockergelbe Fár-

bung der schmalen Vorderflgel

1 Lásd: Rov. Lap., XXI, 1914, i Vgl. Rov. Lap., XXI, 1914, p. 27.

p. 27.
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ráiitcsikot képez teljes pontsor

jellemz.

A fej. úgy mint a test és az

elüls száruj'ak alapszíne oker-

sárgás. Az elüls szegély ^A ré-

széig terjed csápok barnások,

alul sötétebbek. A hosszú tapo-

gatók (kétszer oly hosszúak mint

a fej szélessége I éleket képezve

pikkelyesek és küls oldalukon

sötétebb feketés-barnák. A tíz

töve sárgás. A tor és a lábak

világos okersárgák. utóbbiak

küls oldala ersen barnásán

beporzottak. A 1 hosszúra nyúlt

potroha messze kiálló tojócsövet

mutat. A potroh felül okersárga,

a szelvények oldalt feketések, a

hason feketék sárg-a szegélvlvel.

A hosszúra n3'últ elüls szár-

nyak elüls széle csak a csúcs

eltt gyengén hajlott, alapszínük

sárgás-barna, a szegéh^en és az

elüls szélükön feketésen be-

hintettek, különösen a o" szárny-

hossza ^/3 részében, az elüls

szélen fekszik egy fekete csík.

A legvilágosabb marad a nem
homályos tharmad. A fekete

vállfolt apró. Az els harmad

mögött fekv els harántcsüí

három megm'últ fekete jjontból

áll, amelyek közül az els kett

úgy fekszik, mint H. vebidella

HB.-nélj a harmadik kisebb (ott

hiám'zó) pont pedig közelebb

fekszik a t felé az elüls sze-

gély alatt. A két középs pont

und die voUstándige Punktreihe,

Avelche den ersten Querstreifen bil-

det, sehr ausgezeichnet ist.

Der Kopf, soAvie der übrige Kör-
per und die Grundfarbe der Vor-
derflügel sind ockergelblich. Die
bis 3.4 des Yorderrandes reichen-

den Fühler sind bráunhch, unter-

seits dunkler. Die langen Palpen

(in derLángé der doppelten Ko^Dfes-

breite) sind schneidig beschuppt

und aussen schwarzbraun verdun-

kelt. Das Basalglied bleibt an der

AVurzel gelblich. Thorax und Beine

licht ockergelh. letztere auf der

Aussenseite stark braun bestaubt.

Der langgestreckte Hinterleib zeigt

beim $ eine weit hervorstehende

Legeröhre. Er ist am Rücken ocker-

gelb, mit schwárzhchen seithchen

Verdunkhmgen der Segmente, die

auf der Bauchseite ganz schwárz-

lich erschemen mit gelblichen

Segmentrandern.

Die langgestreckten, fást gieich-

breiten Vorderflügel mit nur vor

der S]3itze schwach gebogenem

Vorderrand, zeigen eine gelbbráun-

liche Grmidfarbe und smd lángs

des Saumes und am A'orderrand

schwarzlich bestaubt, namentUch

hegt beim c bei -/-s der Flügel-

lange am Vorderrand eine scliAvarze

Strieme. Am hellsten bleibt das un-

getrübte Basaldrittel. Der schwarze

Schnlterfleck ist klem. Der erste

nach V'a liegende Querstreifen be-

steht aus 3 schwarzen in die Lángé

gezogenen Punkten, von denen die

beiden ersten üi der Lage ^vie bei

H. nebulella Hb. der drítte viel Mei-

nere (dórt fehlende) aber weiter

basalwarts unterhalb des A^order-
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közül az alsó sokkal nagyobb.

Egy vékony, majdnem egyenes

pontsor fekszik még a szegély

eltt. Az okersárga rojt tövén

szintén van néhány fekete pon-

tocska.

A hátsó szárnyak félig áttetsz

sötétszürkék, a szegély eltt feke-

tések világos okersárgás rojtok-

kal, melyeknek tövén barna be-

hintés vonal van.

Alul az elüls szánwak és a

hátsók elüls szegélye feketés, a

hátsó szárny többi része szüi'ke.

Az elüls szárnyak 9— 10, ki-

feszítze 19—22 mm.
Typusok BÁRÓ N. Ch. Roth-

schild (cf?) és a bécsi udvari

múzeum gyjteményiében (2 o^).

A H. grossa Bang-Haas i. 1.

néven a Szaján-hegységbl a ke-

reskedésbehozottfaj a H.compso-

tella-i6\ nem különíthet el.

Az új faj legjobban H. nebu-

lella Hb. után helyezhet el.

7. Ephestia afflatella Mn.

A nyári hónapokban lámpa-

randes liegt. Von den beiden Mittel-

punkten ist der untere vielgrösser.

Eine dünne,fast gerade feinePunkt-

reihe liegt noch vor dem öaum. An
der Basis der ockergelben Fransen

liegen aueh einige scliwarze Pünkt-

chen.

Die Hinterílügel halbdurchschei-

nend dunkelgran, vor dem Saum
schwárzlich mit hellockergelblichen

Fransen, welche an der Basis eine

braune Staublinie führen.

Unterseits sind die Vorderflügel

und der Vorderrand der Hinterílü-

gel schwiirzlich, der übrige Teil

der Hinterílügel grau.

Vorderflügel 9—10, Expansion

19-22 mm.
Tj^Dcn in der Sammlung von

Baron" N. Ch. Rothschild (cT?)

und im Naturhist. Hofmuseum (2 o^)-

Die als H. grossa Bang-Haas i. 1.

aus dem Sajan-gebiet in dem Ver-

kehr gebrachte Art lasst sich von

H. compsoíella nicht trennen.

Die iieue Art wird am bestén

nach H. nehnklla Hb. eingereiht.

- Zengg V. 11—IX. 25.

In den Sommermonaten an Licht

in grosser Zahl erbeutet (Do-fénynél nagy számban gyjtve

(DOBIASCH.) BIASCH.)

8. Psorosa micleolella Möschl. — Zengg VIII. 11 (cT).

9. JEmsophera Charlottae Rebel, n. sp. $.

A csápok fél szárnj^hosszúak,

alul elálló ízvégekkel, színük

vöröses-szürke. A kívül feketés-

szürke, belül világosabb szín
tajDOgatók a halván}'' vöröses-

szürke homlok közepéig érnek.

A fejtet és a fej hátsó része

szürke pikkelyesek, a gallér.

Die Fühler über V2, unterseits

mit abstehenden Gliederenden, sind

rotgrau gefárbt. Die aussen

schwárzlichgrau, innen lichter ge-

fárbten Palpen reichen zur' halben

Höhe der blassrötlichgrauen Stirne.

Scheitel und Hinterkopf sind mehr
grau beschui3pt, Halskragen, Tho-
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tor és a vállfed vörüses-szürke

szín. A szürke potroh háta is

különösen a töve felé vöröses

behintés, világosabb szürke

szelvényszélekkel. A mell és a

lábak porszürkék, a lábszárak

küls széle és a lábfejízek vége

fehéresen foltos.

A megnyúlt elüls szárnyak

kifelé meglehetsen kiszélesed-

nek, elüls szegéljáilí gyengén

hajlott, csúcsuk tompa, szegé-

lyük rövid és hajlott, bels sze-

gélyük majdnem eg,yenes. Alap-

színük szürke, srn rézvörösen

líehintett. A két világos haránt-

csík közül a fels az elüls sze-

gély közepe, a vele párhuzamos

küls csík a szegély Vs-öd részé-

ben fekszik. Mindkét harántcsík,

különösen pedig a küls hullá-

mos, azaz a középen egy kifelé

gyengén kiálló kerekített ki-

ugrással. A két harántcsík által

^határolt esíkszer mez mély

ibolyásfekete, közepén fehér fol-

tocskával, németykor azonban

'Csak egy fekete ponttal a kö-

zépen. A vöröses-szürke és fe-

kete behintés rojtok tövén egy

sor fekete szegélypont van,

melyen kívül még egy világos

wonal is marad a szegélyen.

A kesken}^ hátsó szárnyak

feketés-szürkék, némelykor a

szegélyek felé kissé vörösesek,

világosabb rojttal, melynek tö-

vén sötét pikketysor van. Az
.összes szárnyak alul egyszín

rax und Schulterdecken sind

röthchgrau gefarbt. iVuch der grauo

Hinterleib ist am Rücken, nament-
lich basalwárts rötlich angeflogen

mit heller grauen Segmentrándern.

Brust und Beine sind staubgrau,

letztere aussenseits an denSchienen
und Tarsen mit weisslicli gefleck-

ten Gliederenden.

Die gestreckten Vorderílügel er-

weitern sich betráchtlich nach
aussen und zeigen einen schwach
gebogenen Vorderrand, eine

stumpfe Spitze, einen Kurzen, ge-

bogenen schrágen Saum und einen

fást geraden Innenrand. Ihre

Grundfarbo M'ird durch dichte

ku])ferrötliche Bestáubung gedeckt.

Von den beiden lichten Querstrei-

fen liegt der innere bei V2, der

áussere fást parallelé, nahe darán,

bei Vs der Vorderrandslange. Beidé

Querstreifen, namentlich aber der

áussere ist gewellt, das heisst er

bildet in seiner Mitte einen schwa-

chen. nach aussen gerundeten

Vörsprung. Das von. den beiden

Querstreifen begrenzte, binden-

artige Féld ist tief violettschwarz

und zeigt in seiner Mitte ein weis-

ses Fleckchen, zuweilen aber auch

nur einen schwarzen Mittelpunkt.

An der Basis der röthchgrauen,

schAvárzlich bestáubten Fransen

liea't eine Reihe tiefschwarzer

Saumpunkte, worauf der Saum
noch in einer Linie hell bleibt.

Die schmalen Hinterflügel snid

schwárzlichgrau, zuweilen gegen

die Ránder etwas rötlich, mit hel-

leren Fransen, M^elche eine dunkle

Schuppenlinie in ihrer Basalhalfte

führen. Die Unterseite aller Flügel
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szürkék, az elüls szárnyak

sötétebbek.

Elüls szárny 7—9 mm., ki-

feszítve 15— 18 mm.
Ennek az új fajnak egy egé-

szen friss 9 példányát báró N.

Ch. RoTHScmLD fogta 1913. évi

augusztus 13-án Cséhteleken

(Bihar-megye) ; az új lepkét

kivánság*ára Wertheimsteix Sa-

rolta úrhölgy nevérl nevez-

tem el.

Egy nagyobb és Átlagosabb

példányt (ugyancsak $j „Tult-

scha (Dobrudscha) Maxn 1865"

jelzéssel találtam az udvari mú-
zeum gyjteményében Euz. hi-

gella alatt. Egy példány a budai

Svábhegyrl, metyet Uhryk
gyjtött 1898. augusztus 12-én,

a Magj^ar Nemzeti Múzeumban
van.

Euz. bigella-iól az új faj az

elüls szárnyak vöröses alap-

színe és a széls harántvonal

solíkal élesebb Idszögelése által

kömiyen megkülönböztethet.

Euz. CJiarlottae-hez minden-

esetre legközelebb áll az Euz.

cuproiaeniella Chr. Utóbbinak

úgy a leírások mint Raooxot
képe (Mon. II., t. 32, f. 10) sze-

rint azonban sötétel3b, rézbarna

az alapszíne, melytl a sötét

közéj^mez nem annyira elüt

mint E. Charlotiae-ná\, azonkívül

az elüls szárnj'akon éles vilá-

gos llaránt^"onalak vannak, a fej

pedig rézvörös (Ragoxot sze-

rint okersárga), mely utóbbi E.

Charlottae-nél felül szürke. Az

einfar])ig grau, jené der A'order-

ílügel dunlder.

Vorderflügel 7—9 mai., Expan-
sión 15—18 mm.
Ein ganz frisches Q dieser neuen

Art wurde m Cséhtelek (Bihar-

Komitat) von Báron X. Ch. Roth-

schild am 13. August 1913 erbeu-

tet und auf dessen AVunsch nach

Fráulein Charlotte vox AVertheim-

STEiN benamit.

Ein grösseres, lichteres Stüek

(ebenfalls ein Q) mit der Bezeich-

nung „Tultscha (Dobrudscha ) Maxx
1865" fand sich unter Euz. higella

im Hofmuseum. Ein Stück A'oni

Schwabenberg in Budapest (Uhryk,

12. August 1898) beíindet sich im

Uno^arischen National-^íusemn.

Von Euz. higella unterscheidet

sich die vorliegende neue Art so-

frt durch die ausgesi^rochene

rötliche Grundfarbe der Vorder-

flügel und durch den viel deut-

licheren Yorsprung der aüsseren

Querlinie.

Am nachsten kommt der Euz.

Charloiiae jedeirfalls die Eaz. cu-

proiaeniella Chr. Letztere hat nach

den Besehreibungen und der Ab-
bildung l)ei Ragonot (Mon. II, t,

32, f. 10) aber eine dunklere, dur-

chaus kupferbraune Grundfarbe,

gegen welche das dunkle Alittel-

feld nicht so stark kontrastiert wie

bei Charloiiae, ferner sehr deutliche

lichte Querstreifen der A'orderflügel

und einen kupferroten (nach Ra-
goxot ockergelben) Kopf, welcher

bei Charloiiae oben grau gefárbt
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E. cuprotaenieUa-t azonkivül az

oly messze fekv Ussuri-vidékrl

írták le.

Etiz. Alplierakyella egy távo-

labb álló, sokkal nagyobb faj,

.az elüls száriwak világosszürke

középmezvel és fehéres hátsó

szárnj'^akkalPerzsiából és Közép-

Ázsiából.

ist. x\uch wurde E. cuprotaeniella

aus dem so weit entlegeneii Us-

surigebiet beschrieben,

Euz. AlpJierakyella ist eme ent-

fernter stehende, viel grössere Art,

mit hellgrauem Mittelfeld der Vor-

derflügel mid weisslichen Hinter-

ílügeln, aus Persieii und Zentral-

Asien.

10. Bradyrrhoa trapeziella Dup. — Zengg VIII. 3 (cf).

11. Alophia combustella HS. — Zengg Y. 28 (2).

12. Nephopteryx divisella Dup. — Zengg VII. 2 ($).

13. Phycita 7iephodeeUa Rag. — Zengg VIII. 5 (Q).

Ez az eddig csak Örménj'-

országból ismeretes faj a hozzá

legközelebb álló Ph. spissicella-

tól vörös tünet nélküli kékes-

szürke elüls és fehéres hátsó

^szárn3"ai által különbözik.

Diese bisher nur aus Armenien

bekannt gewesene Art unterschei-

det sich von der zunáchst stehen-

den Ph. spisskella F. durch blau-

graue Vorderflügel ohne rötliche

Einmischung und durch die weiss-

li chen Hinterflügel.

14. Myelois ceratoniae Z. — Zengg VIII. 11 (o^).

15. Scoparia ulmella Knaggs (b. sp.) — Tátrafüred 1913. VI.

28—VII. 30.

16. Scoparia basistrigalis Knaggs — Dráva-Szarvas (Szerem

vm.) 1909. VI. 7 ; Cséhtelek (Bihar vm.) 1912. V. 26.

17. Scoparia manifestella HS. — Zengg VI. 1—6 ($).

18. Evergestis caesialis HS. — Zengg A^III. 9 (cf).

19. Phlyctaenodes nudalis Hb. — Zengg VIII.

20. Antigastra catalaunalis Dup. — Zengg VIII.

21. Xoctuelia floralis Hb. var. stygialis Tr. — Zengg VI. 16.

Gelechiidae.

-22. Paltodora bohemiella Nick. — Zengg VIII. 1 (cf, M. C).


