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Lepidosioma Mrlum F. (Goera nigromaculaia Br., L. squaimdosum Rb.)

— I. Budapest ; III. Trencsén, Bellus. Torcsek, Borosziió :

YI. Krassova, Orsova, Gerebencz ; X. Krupac.
Lasiocepliala hasalis Kol. — III. Trencsén, R.-Murány, Koriüwieza

:

V. Szováta, Retyezát.

Crunoi-^cia irrorata Ct. — V. Keresztényhavas.

A 111—116. oldalakon felsorolt munkák jegyzekébe pótlásképen

még felveendk a következk

:

Bíró Lajos : 4. Halpnsztltó szitaköt-álczák. (Rovart Lapok. I, 1884,

p. 251-253).

BoDócs IsTVÁx : Kecskemét környékének szitaköt faunája.. (L. o. XV,
1908, p. 97-99).

' 'iiyz[:i; Kornél: Szitakötk vándorlása. (U. o. I, 1884, p. 125— 126.)

(JsADA Imre : Újabb adatok ]SIagyarország' szitaköt faunájához. (U. o.

XV, 1908, p. 40).

IIRABÁR Sándor : Ung-- és L^gocsa meg-^^e szitaköt faunája. (U. o.

XII, 1905, p. 101-103).

Jablonow'ski József : 3. A szitaköt nevei Magyarországon (U. o.

IV. 1897, p. 45-40).

KuTHY Dezs : Kannibál szitaköt. ( U. o. I, 1884, p. 186—187).

PuNGUR Gyula : A szitaköt; (Természet. VI, 1874, p. 190).

Vyngel Jen : Adatok ^Slagyarország rovarfaunájához. I. Odonata.

(Rovart. Lapok, kll, 1905, p. 12-14).

Különfélék.

Hínins araszoló Trencsénbl. — A Rovartani Lapok 1908.

évi XV. kötetének 124. lapján . olvassuk, hogy Xécsey István 1900

július 16-án Verebélyen a Boarmia repandala, L. nevíl araszoló Qgj
hímns példányát fogta. Tizennégy esztend elteltével nekem is si-

került a nevezett faj hermafroditáját zsákmánjaü ejtenem, még pedig

1914 július 3-án Trencsénben, ugyanazon villamos lámpánál, mely

alatt tavaty a Himera pennaíia L. hímns példányát fogtam volt.

Míg azonban Nécsey példánj^a bal oldalon r^^ a jobbon pedig ?,

addig az enyémének ellentétje, a jobb oldal. a o^, a bal j^edig 9, a

mit a csápszerkezetbl és a szárnyak rajzolatából állapíthattam meg.

A jobboldali elüls szárny küls harántsávja elül majdnem egyenes

lefutású (a baloldali $-szárn3''on ersen befelé vontil) és a közte és

a hullámvonal közötti tér közepe eltt a rjcj-ve, jellemz sötét folt

is jelezve van. A lej)ke maga kisebb az átlagos repandaia-nkl^ a pot-

roh pedig petéktl duzzadt, nstény-potroh. Dr. Pazsiczky Jen.


