
Ti'sted (irökrü ulpihen, de szellemed örökké l'og" köztünk éluí . . .

Hidd meg', hog-y a meddig a gyöu3'örüséges, virágíjs magyar mOzt
valóban az arany és a g3'émántok ragyogásával, pompájával vetekecV^

Clnysisek. Pcpsisek és más jnozgó-szálló szárnyas tündérek — mind-

]nind a te kedvelt állatjaid — pompájukkal ékesíteni, díszítem fog-

ják, a míg a nagy vdágban lesz ember, a kit szíve-lelko emez álla-

tokhoz köt, a te szellemed mindaddig élni fog I

Mi pedig, kartársaid, barátaid, az elválás o szomorú, bánatos

perczében nem fogadkozunk, hogy emlékedet kegj^elettel rizzük

meg és mindenha tiszteletben is tartjuk. Hiszen te mindig' a mienk,

a rovartan magvar mívelié voltál s az maradsz szívihikben-lelkünk-

ben (irökké.

Bánatos és fájdalmas szívvel köszöntüidí utols(3 utadon: sit

terra tibi levis! Mocsáky Sándor, Isten veled!

Egy régi rovartani munkáról.

Irta : Csíki Er>-0.

A le<i'töl)b rovarász nem naan* örömére gvakran kell búcsúz-

kodnunk valamely általánosan használt tudományos rovarnévtol, meg'

Íveli tanulnunk az újat és fleg megszoknunk azt. lízért sokan szi-

dalmazzák azt, a ki il3"en névcserét ajánlatba hoz, de a pokolba kí-

vánják a régi salabakter könyveket is, a melyeidbl ilyen ne\'eket

ki böngésznek.

Innen van. liog}' újabban oh^an né\'jegyzék összeállításán fá-

radoznak, a mel}' nevek örökre meg volnának tartandók, a melyeket

a prioritás elve alajíján sem lenne szabad megváltoztatni. Ez min-

denesetre szép törekvés, azonban nem hiszem, hogy olyan könnj^en

elfogadná mindenki, vagy hogj'ha el is határoznák annak kötelez

elismerését, idvel ne tennének kivételt egyik-másik „megóvandó''

név megváltoztatásával.

Csak gondoljunk pl. Lixxk lepkéire. Ezeket az angolok anu\'ira

zár alatt tartották, hogy nem igen akadt senkisem, a ki azok meg-
tekintésébe, megvizsgálására gondolt volna. Végre másfél száz esz-

tendre vállalkozott erre A^ERrry és mindenkinek elcsodálkozására

kisütötte, hogy Linné „Systema Xaturae-' czínui munkájában egész

más lepkefajokat vagy fajtákat írt le, mint a hogyan ezekiK^'k a ne-

veit napjainkig értelmeztük.

És íg-y van ez sok más munkával is. Ott ^•an pl. Scoí-oli J. A.

..Entomologia Carniolica exhibens insecta Carnioliae indigena. Vindo-

bonae, 17G3" ezím munkája, melyben a selmeczi fiskola egykori

tanára Krajna rovarvilágát ismerteti. Az ebljen a munkában leírt



jknak csak eo'v részét azonosították ecldia\ többnyire a munkát

-tráló gyarló képek alapján. A többi i)edig még ott rejtzik az

iretlenség homáh^ában. Ezeknek a rovaroknak az azonosítása egy

<jnai rovarász munkájára vár. A ki az illet ország faunáját nem
aieri, ne is vállalkozzék erre a munkára.

Nekünk magyaroknak is van egy munkánk, a melyet ritkasá-

gánál fogva alig ismernek és így a benne leírt rovarolaiak eddigelé

csak néhánj^ faját tudták azonosítani és nevüknek általános haszná-

latát biztosítani. De, liogy az ebben a munkában leírt fajoknak eddig

csak eg}'' részét tudták azonosítani, annak legfbb oka, hogy az

azonosítást eddig csak két külföldi búvár, az angol Crotchi és a

franczia Bedel^ kísérelték meg. A mi rovarászaink tudtommal csak

eg"yes fajok azonosítását kísérelték meg, de hogy az egész munkát
elejétl végig áttanulmányozzák és az abban alkalmazott neveknek

általános használatát biztosítsák, nem igen gondoltak.

Ez a munka az akkori budai egyetem els két természethisz-

toria-tanára Pillér MÁxyÁs-nak és mitterburgi Mitterpacher Lajos-

nak egy közös mve, mely „Iter jier Poseg'anam Sclavoniae provin-

ciám mensibus Junio et Julio anno MDCOLXXXII. susceptum" czím

alatt az egyetemi könj^vnyomda sajtója alól került ki 1783-ban

Budán.

]SIieltt a munka ismertetésére áttérnék, lássuk kik voltak an-

nak szerzi. A nagyszombati egyetemen, melyet Márl\ Terézlv

1769-ben a nagyszombati felsbb iskolák egyesítésébl alakított,

1774 óta tanították a természetrajzot, metynek els tanára Pillér

Mátyás volt. Pillér 1733 április 15-én született Gráczban, a hol az

iskolákat is végezte, majd belépett a Jezsuiták rendjébe, melynek
feloszlatása után mint világi pap a bécsi Theresianumban é^ r774-beii

a nagyszombati egyetemen lett a természetrajz tanára. Nagyszom-
batról az egyetem áthelyezésekor 1777-ben Budára, majd 1783-ban

Pestre költözött, a hol 1788-ban elhunj^t. Pillér kiváló professzor

volt, a ki els kötelességének tartotta, hog"y tanítványainak jó taii-

kíinvvet. bocsásson rendelkezésükre. Ez a könvv ,.Elementa históriáé

naturális" czímeii 1775-ben jelent meg Nagyszombatban és már 1781-

ben érte meg harmadik kiadását. A tudomán3^os entomologia szem-

pontjából azonban legfontosabb az a munkája, melyet Mitxerpacher-

rcl egyetemben írt és melynek ismertetése jelen közlemény czélja.

l^iLLKR mint szorgalmas gyjt ós megfigyel nagy természetrajzi

^ Transactions Ent. Soc. London. 1870, p. 41—52 ; Coleopt. Hefte,

München. VI, 187Ü, p. 70—83.

2 L'Abeille. XXVII, 1890—1892, p. 291—300 [1892].



gyüjteinéiiyre tett szert, mely halála iitáu az egyetem birtokaiba ju-

tott. A oyüjteméin'rl késbb külön jegyzéket is adtak ki^

MiTTERGURGi MiTTERPACHER Lajos 1734 augusztus 25-éii szülo-

tett Béllyéii (Baranj^a, vármegye), a hol atyja Jen herczeg birtokai-

nak ig'azg\atója volt. O iskoláit Pécsett vég'ezte, 1749-ben szintén a

Jezsuiták rendjébe lépett, r755-ben a so]Droni gimnáziumban a latin

ii3''elv tanára, nemsokára rá j)edig Bécsben a matematikai kurzusra

hívták, 175S-ban a gyri gimnáziumban a retorikát tanította, 1759-

ben újra Bécsbe ment, a hol 4 évig teológiát hallgatott. Ekkor lett

a Theresianumban tanulmánvait végz Batthyány Lajos herczeg"

udvarmestere és ugyanebben az intézetben a hittan és késbb a filo-

zófia és raezgazdaságtan tanára. A nagj^szombati egyetemnek Bu-

dára való áthelyezésekor a mezgazdaságtan tanárává hívták meg,

illetleg nevezték ki és 178o-ben az általános természetrajz és kéz-

mtan tanszékét is reábízták. jSIitterpacher nagv tudását több kül-

földi társaság azzal ismerte el, hogy tagjául választotta, a királj^

pedig monostori apáttá és 1807-ben nagyváradi kononokká nevezte

ki. A kanonoki állást azonban nem fogadta el, hanem h maradt

1814 július 24-én bekövetkezett haláláig az egyetemhez, megtartotta

tanári állását. AIitterpacher kiváló professzo]' volt, kinek eladásait

alaposság és világosság jellemezte, tanítványai ezért rajongtak érte

és mindig megtöltötték tantermét. Számos mezgazdasági, földrajzi,

kézmtani és természetrajzi tankönyvet írt, utóbbiak közül a gimná-

ziumi ifjúság részére írott természetrajzi tankönyveit 2 félszázadon át

használta a magyar ifjúság, ebbl merítette tudását.

Lepkészeink, st szlsgazdáink eltt is ismeretes Pillér neve

a Toririx PiUeríana révén, a melyet Schiffermüller bécsi lepkész

nevezett el barátja és szaktársa tiszteletére. Ugyancsak ScmFFMiJLLER

MiTTERPACHER-t ís uicgtisztelte BgY lepkc elnevezésével, az nevét

nyerte el a Plwxopteryx Mitterpaclieriana.

De térjünk át Pillér és íSIitterpauher könyvére, metyben szla-

vóniai utazásukat írják le.

Az utazás czélja tulajdonkép az volt, hogy az egyetem utasí-

tására látogassanak el a Pozsega vármegvében fekv Eminovac köz-

séo'be. a hol 1779-ben és a következ években szokatlan láng ütött

ki a földbl, mely tüzet okozott és a babonás népet aniwira meg-

rémítette, hogy a községet ott akarta hagyni. A jelenség okának

1 Colleclio naturaliuin, cxuae e triplici regno minerali, vegetabili, et

animali undequeque complecta, post obitiim domini M. Pillér reperta est.

Grac, 1792. 124 p.

- „Primae lineae históriáé naturális. Budae, 1795. 132 p."' és „Com-

pendium his'.oriae naturális Budae, 1799. 457 p."'



kikutatásától keveset reniéhéii, a kirándulást g-azdaság-i és termé-

szetrajzi búvárkodásra használták föl és (isszegyiijtötték az állat- és

növényvilág' érdekes jelenségeit.

A két tudós Budát 1782. évi jnnius 17-éni hagyta el. ltjuk

Promontor, Tettény, Hansabég és Ercsin át Földvárra vezetett, a

honnan a Teucrium Laxmanni-t írják le és képben is bemutatják.

Estefelé egy nagy túzokot íigveltek meg, melv magát mauvakkal.

növényekkel és apró állatokkal tcimte meg. Az út toválib Xádasdon

keresztül Pécsre vezetett, a hol a Mecsek növény- és állat^'ilágának

kutatását el nem jnulaszthatták. Június 20-án jiiár az Eszék melletti

Csepin-ra érkeznek, miután Siklósról a Harsánya liegyet látogatták

meg és Dárdán meg Béllyén keresztül jutottak oda. Eszéken három

napot töltöttek An.\MüviCH János Kapistrán szíves vendéglátása foly-

tán. A házigazdát azért említem, mert a mint látni fogjuk, egy bo-

garat az tiszteletére neveztek el {Melo'ides Adamovichianá). Itteni

tartózkodásuk alkalmat adott a szerzknek, hogy a vidéket alajiosan

szemügyre vegyék és az állat- és növényvilág'ot összegjáijtsék. A vi-

zek tömege, melyek a várat körülveszik, hasonló azokhoz, a melyek

Kolozsvár erdítvén3'ei körül vannak. Jellemz ennélfogva eiuiek a

vidclaiek állat- és növénj^világa, melj'^eknek rövid leírását is adják.

A sok víziniadár közül a II. táblán képben is bemutatott Ardea

ohscura- és a III. táblán Ijemutatott Charadrius illyricus^ i'ij fajokat

akarom említeni, de leírnak más új vagy az eddig- ismeretesektl

kissé eltér fajokat is. A Csepin és Ten^^e közötti út melletti erd-
ben a Fraxinus ormis-oii nagv mennyiségben fordult el a Meloe'

vesicaioria (most Lytia). De gazdag ez a vidék más rovarokban is,

így felsorolnak mintegy 80 bogarat, 3 kabóczát és 20 lepkét, kíizöt-

tük sok új fajjal és ismertetik a CurcuUo panqüecticus (mosv Lixus)

elfordulását, illetleg fejldését a Pliellandriam aquaticiim-hí\n.

J'Zgy napi, de hosszú utazás után június 24-én értek Pozsegába.

A Vercze megj'én át vezet út rövid leírása után, ennek a vár(js-

nak, illetleg- az egész vidéknek természetrajzi jellemzését adják.

Az út ügy a síkságon mint majd a hegyekben régi erdkön, töl-

gyeseken vezetett át. Pozsega vidékét hegyek határolják, inelyek

részben Horvátországtól, részben A^ercze meg3^étl választják el. a

..(•am])us Poseganus" déli határában pedig Brod és Gradiska fekszik.

Pozsega vidékét orografiai viszonyai ala]iján egy fels (proeessus

í A szerzk „XV. Kalendas Julias"-t irnak, de valószínleg ,.XV. ante

Kalcudas Julias"-t értenek, a mi megfelelne a kötet czímlapján megjelölt

idnek is.

2 Mostan használatos neveik : Xycticorax nyctieora L. 17G6 és Oedicne-

)»ns oedicnetnus L. 1766.



11

supcriur) és als(3 Ví^gy mély (processus iureriür) tájra osztják.

A Papuk-liegység' jellemzésére felemlítik az Tlex aquifolium-oi és a

csertülg-^^et, a hegyvidék nagyobb állatjainak jellemzésére pedig a

l'arkast, rókát, st a liiuzt is, melybl évekkel azeltt a Csernek

melletti hegyeken ejtettek el néhányat. Miután az egykori Eminovacz

vidékét a felesapó tüzeket illetleg átkutatták, július 2-án Makkovich

IsTVÁx meghívására Csernek-re utaztak, a honnan a gyjtésül': több

új rovarral gyarapodott. Itt ismerkedtek meg a szilvapálinka el-

állításával és ismertetik annak felhasználását különféle gyógyszerek

elállításához.

Július 11-én utaztak Mitroviczán keresztül Velika felé. Ez a

vidék megismerteti velük az almák aszalására szolgáló bódékat, me-

lyeknek leírását, st képét is közlik.- Aleglátogatták a Velika melletti

meleg forrásokat, melj^eknek vize azonban 84 foknál (Fahrenheit-

féle hmérvel mérve) melegebb nem lesz. A Yelisanka patakból a

pisztrángot említik, majd a lacerta stelUo-t és számos bogarat, melyek

részben új nemek képviseli is. Velika vidékéixil való a Tenebrio

velikensis (a mostani Enoplopus velikensis) és a három új bogárnem. is

(DenticolUs, Corticeiis és Tenehroides) ; ugyancsak e heha'l tesznek

említést két kagylóról {Mijas pictorum, Mytillns cigneus) is.

Ezután július 15-én a Pozsegai fels vidékre mentek. Bucs
községe után, a hol megkövesült tüskebrüeket találtak, Kutinán át

Pakráczba érkeztek, majd rövid látog^atásra Daruvárra mentek, hogy
DARUvÁEi Jankovich Antal gTüf pozsegai fispánnál tiszteletüket

tehessék. Július 20-án a Biela és Perkos hegyeken át Sirácsra, majd

Pakráczra" és Július 21-én Lipik-re utaznak, hogy július 22-én Po-

zsegára visszajuthassanak. A Csernek melletti DruganoA'acz-hegyrl

még két bogarat ismertetnek (Carahus parallelepipedas és Silpha

MarkovicMana), méhnek közül az els az Abax ater Vir.r.Eus nevét lesz

hivatva pótolni, utóbbi pedig az EndojjJdoeus spímdosus nevét már
fel is váltotta.

Július 24- ét Dresnik-en és juhus 25- ét Pozsegán töltik, hogy
jidius 27-én a Papuk-hegységbe rándulhassanak, meh'uek növény-

világa mellett a bogárfauna is nyújtott néháu}^ újdonságot. Július

28-án Kutjeva-n keresztül elhagyták Pozsega vármegyét és Csepinre

tértek vissza, majd folytatták útjukat hazafelé, míg augusztus 12-én:

Budára visszaérkeztek, közben még néhány növénnyel gazdagítván

a magyar flóra ismeretét.

Pn.LER és MiTTERPACHER útleírág-ukban felsorolják nnndazokat a

rovarokat, fleg bogarakat, melyek kezükbe kerültek. Ezeket áz ere-

deti írásmód megtartása mellett alábbiakban sorolom fel termhelyeik
szerint csoportosítva, megjegyezvén, hogy azokat a fajokat, melyeket
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a szerzk leírással láttak cl *-gal jelültem meg, az új fajokat pedig-

k(1vér betvel emeltem ki.

Bogarak {Coleoptera).

Eszék \4deke : p. 32^ = Scarahaeus sacer Linx., p. 33 = *rufi-

pes Scop., *spinipes Scop., *pulicarius Scop., *hibridus Scop., p. 34 =
aeneus de Geer, mus niger Voet., Lucanus Caraboides Linn., Hister

nanus (t. 8, f. 10, 11 [recte flg. 9, lOJ), Curculio *papülosus Scop.,

Mspidas LixN., similis Mull., suluralis Fabr., icosandriae Scop., Colva

Linn. (palustris Scop.), Syngenesiae Scop., punciatus Scop., p. 35 =
SUpliaairata., thoracica^ quadrijmnctata^ rugósa, ferruginea, scabra Linn.,

porcafa, Attelabus moliis & ceramboides Linn., *fasciatus (Scopolii

NotoxHs)^ Cerambyx coriarius, alpinus, iristis, scalaris, ocidatus, imbri-

cornis Ltnn., hispidtiliis, *fasciculatus {Stenocorus Scopoli), p. 36 =
*bipunctaius (Stenocorus Scopoli), *rugosus {Stenocorus Scopoli), Le-

pAurd melanura & varietates ejnsdem, sanguinolenta, detrita^ arcuata,

arietis, praeusta Linn., Dubia Scop., aquaíica fasciata de Geer, *bili-

neata (Stenocorus Scopoli), *rubens, {Drionus ntber Scop.), 37 = *bicolor

[Cantharis bicolor Scop.), Necydalis major et coendea Ltnn., viridis,

Lampyrus sanguineaJumN., nigro rubra de Geer, Cantharis sanguinolenta,

Elater riificollis^ castaneiis, balteatas, tesselatus Linn., Cicindela germanica,

campestris, riparia Linn., Buprestis cJirysostigma & rustica Linn., rosacea,

nebulosa, liungarica Scop., CyaneaF., *degener (Elater Scop.), pannonica
(Mordella Scop.), p. 38 =^ 22-punctata, flavo-fasciata (t. 7, f. 12),

diíbia (t. 7, f. 11), higuttata (t. 7, f. 13), 39 = Tenebrio mortisagus

& gihhiis Linn., tristis, capreae, flavus Scop., *maxillosus Scop., scara-

boides, riifus (t. 7, f. 4), Meloides adamovichiana (t. 9, f. 1).

Pozsega, fleg Csernek vidéke: p. 66 ^= Scarabaéus albo

pnnctatns (t. 7, f. 1), ovatus (t. 7, f. 2), p. 67 = Dermestes assimilis

(t. 9, f. 4), Ptinus unicolor (t. 8, f. 7, 8), Cerambyx poseganus (t. 8,

f. 7, recte f. 6). subpilosus (t. 8, f. 6, recte f. 5), Tenebrio sylphoides
(t. 7, J'. 7), p. 68 = Tenebrio dermestoides (t. 7, f. 8), Bup)restis

18 guttata (t. 7, f. lOj, Curculio sericeiis (t. 8, f. 1, 2, recte f. 1),

lythri ft. 9, 10, 11), p. 69 = salicariae (t. 9, f. 12, 13).

Vclika: p. 83 = Tenebrio Velikensis (t. 7, f. 3), testudineus
(t. 7, f. 6), Y).

S4 = Curcidio nodulosus (t. 7, f. 16, 17), planirostris
(t. 7, f. 14, 15), Buprestis higuttata (t. 7, f. 1^), flavo-fasciata (t. 7,

f. 12j, p. 85 = Cucujus anceps (t. 8, f. 5), p. 86 = Denticollis hicolor

{\. 8, f. J7|, ríiheus (t. 8, f. 16), p.- 87 = Corticeus unicolor (t. 9,

f. 3). Tenebroides complanatus (1. 9, f. 9).

1 A jnimka lapszámai.



Daravár : p. 97 == Scarabaeus triangulum (t. 9, f. 15), p. 98 =
Curculio salicis (t. 9, f. 12, 13), Carabus flavescens (i. 8, f. 14).

Csernek (Mons Druganovacz) : p. 105 = Carabus parallele-

pipedus (t. 8, f. 15), Sylplia MarTcovichiana (t. 9, f. 2).

Papiik-hegység- : p. 112 = Lep túra biarcuata (t. 9, f. 14),

p. 113 = Sylplia paradoxa (t. 7, f. 5), Bupresiis dubia (t. 7, f. 9),

Sylplia Boleti (t. 7, f. 9), p. 114 = Cantliaris bipunctata (t. 8, f. 12,

reete f. 11), quatuor pnnctata (t. 8, f. 13, recte f. 12).

Lepkék {Lepidopiera).

Eszék : p. 40 = Papüio Camüla, Sybilla, Briseis, Semele & Her-

mione Linn., Europine Esper, *Lucilla Syst. Verz., p. 41 = Leucoilioe

LiNN. (t. 5, f. 3, 4), Kolosvarensis (t. 4, f. 5, 6) [= Melitaea aurinia\y

maiurna Linx. (t. 5, f. 1, 2) [= Melitaea ab. meliadiensis]^ Bombyx
ilicifolia, liebe, villica, plantaginis, furcula, aulica, graminis etc. Linn.,

Flialaena noctua Baiis, glypliica^ leporina, sponsa, nupia^ pacta Linn.^

variábilis (t. 6, f. 3) [= Plusia illustris].

Pozsega, fleg Csernek vidéke : p. 69 = Papüio *tremulae

(t. 4, f. 1, 2) [= Melitaea Phoebe], Cynthiae S. V. (t. 4, f. 3, 4) [=
Melitaea maturna]. Noctua *liymaenea (t. 6, f. 1) [= Catocala liymenea]^

Noctua purpureo-fasciata (t. 6, f. 2) [= Eriopus purpureofasciatusly

variábilis (t. 6, f. 3) [= Plusia illustris], p. 71 = Plial. Geometra

trifasciata (t. 6, f. 2, recto f. 4) [= Numeria capreolaria], Pyralis

*barbalis Linn. (t. 6, f. 5) [= Zanclognata iarsip)lumalis\

R e c z é s s z árny ú ak (Neuroptera).

Velika : p. 85 = Pliryganea luctuosa (t. (3, f. 6) [= Stenopliíjlax

giganteus Br].

Kabóczák {Homoptera).

Eszék: p. 39 = Cicada hemiptera (t. 9, f. 7), p. 40 = viridis

(t. 9, f. 6), dubia (t. 9, f. 8).

Pozsega: p. 69 = Cicada Thlaspi (t. 9, f. 5).

Az e mnnkában leírt új bogarak és azoknak most használatos

vagy használandó nevei a következk

:

Hister nanus, p. 34, t. 8, f. 10, 11 (recte fig. 9, 10).

Silplia porcata, p. 35.

Cerambyx liispidiilus, p. 35. = Pogonocliaerus Mspidulus Pill. & Mittp.

(bidentatus Thoms).

Necydalis viridis, p. 37.

Buprestis pannonica, p. 37 = Agrilus biguttatus F.

— 22-punciata p. 38 = Acmaeodera degener Öcop,
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Biqyrestis flavofasciata, ]). 38 et 84, t. 7, f. 12 = Acmaeodera flavo-

fasciata Pill. & Mittp. {taenüita F.)

— duhia, p. 38, t. 7. f. 11. = V Oí/ío spondyloides Germ.

— hifjutlata, p. 38 et 84, t. 7, f. 13. = Drapetes Mguttatus Pili..

& MiTTP. {eqiiestris F.)

Tenehrio scarnboides, p. 31).

— rnfiis, p. 39, t. 7, f. 4 = Melasia {TJloma) rufa Pilt.. & Mittp.

[Ferroudi Muls.)

MeJoides adamovichiana, p. 39, t. 9, f. 1 = Cerocoma Adamovichiana
PiLL. & MiTTP. (Mühlfeldi Gyll. $).

Scarabaeus alho-punclalus, p. 66, t. 7, f. 1. = Gnoriimis variábilis L.

— ovatus. p. 66, t. 7, f. 2. = Anomala ovata Pill. >Sc Mittp. (aurnta F).

Dermesles assimilis^ p. 67, t. 9, f. 4.

Ptiniis unkolor, p. 67, t. 8, f. 7, 8, = Niphis unicolor Pir.L. & Mitti'.

{c.renatus F.)

{Jerambfjx poseganus, P- G7, t. 8, f. 7 (recte fig. 6). =^ Phytoeda jnis-

tulata ScHRNK.

— siibpüosus, p. 67, t. 8, f. 6 (recte fig". 5). = Exocentrus balfeus L.

Tenehrio sylphoídes, y>. 67; t. 7, f. 7.

. — dermestoides^ 13. 68, t. 7, f. 8. = Necrohia riifipes De Geer.

BupresÜs 18-fjuitala, p. 68, t. 7, f. 10. = Acmaeodera degener Scop.

Curcnlio sericeas, p. 68, t. 8, f. 1, 2 (recte fig. 1).

— hjihri^ p. 68, t. 9, f. 10, 11 = Nanopliyes martnoratus Goeze.

— salicariae, p. 69, t. 9, f. 12. 13 = Nanopliyes marmoratus Goeze

ab. salicariae Píll. & Mittp.

Tenehrio Velikensis, p. 83, t. 7, f. 3. = EnopMopus velikensis Pill. &
Mittp. (caraboides Petagn.)

— tesludineus, p. 83, t. 7, f. 6. = Alpliitobms testudinens Pill. óc

Mittp. (chrysomelinus Hbst.)

CurcuUo nodulosus, p. 84, t. 7, f. 16, 17. = Acalles nodiilosus Pill.

»!<: MriTi'. [camelas F.)

— planiroürift, ]>. 84, t. 7, f. 14, 15. = Tropideres alhirostris

Hkkbst, 1783.1

Cncujiis anceps, p. 85, t. 8, f. 5.

Deníicollis bicolor, j). 86, t. S. f. 17 (recte f. 16) = Denticollis lineáris
IjInn.

— rnbens, p. 86, t. 8, f. 16 (recte f. 15) = Denticollis ruhens
Pill. & Mittp. {denticollis F.)

Coríicens unicolor, p. 87, t. 9, f. 3. = Cortieeus {Hypophloem) unicolor
Pill. & Mittp. (casianeus F.)

1 Egy és ugyanazon évben jelent meg a két leírás
; a prioritás eldön-

tése lebetetlen, azért az általájiosan használt HiíRBST-féle nevet tartottam mog.
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Teaehroides coiiiplauaius, j). 87, t. *.).. f. í). = Tenehroides (Trogosita

Oliv.) mauHtanicus Linx.

Scurabaeas iriangulum, p. 97, t. 9. f. 15. = Áphodins fossor L.

Curcnlio salicis, p. 98. ^ = Orchesles populi F.

Carabus flavescens, p. 98, t. 8, f. 14. = Harpalus flavescens Pill. >.^'

í^IiTTP. (riifus Brüggm.)

— paralleUinpedus, p. 105, t. 8. f. 15. = Ahax parallelepipedus

PiLL. & MiTTP., nec De.j. (aier Yillers).-

SyJpha Markovichiana, p. 105, t. 9, f. 2. ^ Endoploeus 3Iarkovichia-

nus PiLL. & MiTTP. (spinulosiis Latr.)

Leplnra hiarcuata, p. 112. t. 9, f. 14. == Phymatodes alni L.

Sylplia paradoxa, p. 113, t. 7, f. 5. = Xitidula hipunctata L.

— Boleti, p. 113, t. 7. f. 9.

€antliaris hipunctata, p. 114, t. 8, f. 12 (recte f. 11) = Euzonüis

quatuorpunctata Pill. & ]\Iittp. ab. c. Escherich. D. E.

Z. 1891, p. 247.

— quaiuorjmnctaia, p. 114. t. 8. f. 13 (recte f. 12) = Euzonüis

quatiíorpnnctata Piu-. ^^' Mittp. (4 pímctata F.

)

Lepkészeti kirándulás a czobolyfalvai

hegyekbe.
Irta : Dr. Paz.íiczky Jen.

Ragyogó nyári reggelre ébredtünk 1915 június 17-éu. Teljes

lepkészeti felszereléssel vígban mentünk az állomásra, a jó báni

.^express" is mintha a rendesnél vígabban prüszkölt volna, a mint a

meredek pályán Czobolyfalu állomás felé igyekezett. Itt leszálltunk,

bevártuk, a míg a vonat lassan fölfelé kapaszkodva elhagy, aztán

neki\ágtunk a czobolyfah'i rétek mentén elhúzódó kis patak mellett

a nagy útnak. Egy-egy felzavart il/eZawaröría ^aZaí/<m L., néhány kicsi

Coenoníjmpha PampMlns L., egy-egy szorgos Lycaena, majd czikkázó

Argynuis-ek és sok unalmas Pieris között értünk Trencsén várostlnak

a mostani háborús idk közepette néhány öreg népfelkel által r-
zött vízvezetéki forrásához, majd egy ritkás bükkösön át az Erdipar

r.-t. kis vasútja által szegélyezett tisztáshoz, mely az els lepkészeti

1 A. szerzk ennél a fajnál is valószínleg tévedésbl czitálják a t. 9,

f, 12, 13-t : ^ezek a képek azonban a Curcnlio salicariae-ra vonatkoznak.

A Pillér és Mitterpacher adta névnek a popidi F. névvel szemben priori-

tása lenne, de a salicis nevet már elbb Linné is alkalmazta az Orcliestes-ék

-egy másik fajára.

2 Abax parallelepipedus De.j. nec Pill. &- Mittp. = Filleri nov. nom.


