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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.
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helyet képviselte volna. Azonban sajnos, ezúttal csak átvonuló boly-

ként szerepelt — komn volt még'. Árnyas, bvös, mély erdei úton

mentünk, jobbra erds hegyoldal, balra mély medr, gyér viz kis

patak, i)artján magas gyertyán- és jávorfák, melj'ekre karvastagságú

iszalag' kúszik, hogy legtetejére érve kihiilnézzen és bontogassa le-

nyügüzc") lombját, fehér A'irágját. Egy üreg anyóka ér utói, szóba

ereszkedünk A'elo s mikor a korát kérdezzük, egyszeren a közeli

sudár fenyfákra ntal, a melyeket ültetett, valamikor — fiatal ko-

rában, l^gy tudjuk csak, hogy túl van a nyolczvanon, a mikor a

„forradalomról-' kezd beszélni. Friss léptekkel megy elre és el is

hagy. Az árnyas úton egy ragyogó Limenitis PojniU L. 9 tnt föl^

a mint a nap egy-egy sugárkévéjében pompázott. Szerencsésen el-

ejtettük s e feletti örömünkben egy másik, ép petéz $-nek meg-

kegyelmeztünk, szinte megilletdéssel nézve, mily gonddal keresi

meg a kiválasztott levélkét, mint illeszti oda a petét, majd tova röp-

pen, hog}^ rövidesen ismét csak visszatérjen — teljesíteni hivatását.

(315'- ragyogó volt az állat csillogó, mély kék színe, oly szinte exoti-

kusan kápráztató a szárny fonákja, hogy egy pillanatig sem haboz-

tam az ítéletemmel : ez a lejDke — tekintve bizarr alakú, színpompás

hernyóját is — egy szebb, ragyogó világ maradványa, a melyben

pálma adott hs árnyékot a forró nap közejiette ! Egy szell kapja

el ábrándjaim közepette az állatot s vele együtt ábrándjaimac is.

Az árnyas út további zsákmánya egy Gramtnesia trigammica Hufn.,

néhány Agrotera nemoralis Hb. és 2 darab Semiothisa signaria Hp,. —
^'alamennyien elsk a vármegyében — a többiela^l meg sem em-

lékezvén.

A második nagy tisztás csak úgy hemzsegett a sok Argynnis

Niohe L. és különösen változatától az Eris MEiG.-tl. Csak úgy ját-

szottunk velük, nevettük, mily ügyesen tudnak a háló ell kitérni.

Akadt meg egyéb Argynnis is, akadt Zygaena, Ino, Lycaena, sok

molyféle, de egyik sem érdemel annyi fig^'-elmet, mint a fenti var.

Eris néhány példánj^a. Van ugyanis azok között egy o^, a melynek

fels bal és egy $, a melynek alsó balszárnyán egy kb. 1'5 nmi.

átmérj leérek folytonossági hiány van. a szárnyon magán azonljan

sennni korcsosodás nem észlelhet. Míg azonban a 9 illet szárnyá-

nak rajza teljesen normális, addig a cf szárn3'-rajzai a n3dlás körül

egészen elütök a rendes rajztól, azonkívül a szárny maga vékonyabb,

líissé átlátszó, gyérebb pikkel^'ezés. Sajnos, hogy a jelentékeny

i'oltíisszefolyásokat a mellékelt kép nem nuitatja eléggé, inkább csak

sejteti. Ezen folytonossági hián^' okát kutatva és ügyelemmel külö-

nösen arra, hogy csomós hegesedés, korcsosodás inncs, okvetlenül

valann kiscfeb fajta fürkész, esetleg más, a bábon kívüli állat kár-

tételét I rágása tj kell fíiltételozni, amcl.y terutészetesen csak arra volt
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olL\a', lioLiy állatunkat lUL'^u'sebcsítSL', di; iiein arra. hno-y azt egyúttal

tönkre is tegye. Míg* azonban a $-nél a rajzok rendes voltából ki-

vehetleg' iVil kell tennünk, hogy a pnsztítás a ljábálla])()t késbbi
szakában volt. a mikor a rajzképzdés már teljesen ki volt alakulva,

addig- a o'^-nél nyilvánvaló, liogy a rágás munkája a bábállapot kezd
szakában történt, a mikor a rajzképzdés még csak megindnlóljan

lévn, az a i)usztítás folvamán. illetve okából rendellenesen folvtató-

dott és fejezdött be. Érdekesek ezek a hiányos alakok azért is, mert

közel í'ekv dolog, hog}" a báb megsebositése rendszerint annak el-

vérzését, elpusztulását vonja maga után. Itt tartom alkalomszernek

megemlékezni gyjteményem egy Colias cdicsa F. 2-érl, melynek

jobb alsó szánu'a, valószínleg szintén fürkészrágás következtében,

teljesen elvékonj^odott, átlátszó és rajztalan, szürkés-sárga szín.

De eredménvezett czobolvfalvai kirándulásom még más, érdé-

kes Árgynnis-i is, azonban már csak a harmadik, magasabl^an fekv
nagy tisztáson, ennek egy kis forrásáztatta, búja virágos részén.

Mintha csak haditanácsot tartottak volna ott az Argijnni&-Qk a Lycaena-k-

kal ! A rengeteg példánj' közül két A rgynnis tnt fel, elfakult, el-

fehéredett szárnyaival. A mellékelt kép igen szépen tünteti fel a

szárnyak egy részére kiterjed, szabálytalan elfehéredést, melyet

ezenfelül — az erek sötét színétl eltekintve — nagyrészlien a teljes

rajznélküliség jellemez. A mi rajzot a kép feltüntet, az jelentékeny

részben a szárn_y fonákjának áttetsz rajza. Hasonló ezen alakhoz,

de méreteiben kisebl) az elfehéredés azon az alakon, melyet íicsém

a gömörmegyei Sziliczén ejtett el, de ez már nem a var. Eris Meig.,

hanem Argijnnis Aglaia L. volt. Mi ezen elfehéredés oka? Az Epine-

pliele Jariina L. elfehéredését a nedves idjárásra vezetik vissza. Ez

tény is lehet, mert a fol^^ó évi ess n3'áron töljb ily Einnepliele jutott

birtokomba, de az én Argynnis-QÍn\ albinismusát lehetetlen a nedves

évszakra visszavezetni, mert itt a folyó évi május és június hava oly

száraz volt, hogv az valósággal rendellenesség számba ment. Fürkész

pusztítással alig lehet ez esetben dolgunk s így ha már a nedvesség



18
_

hatásának vitatása mellett akarunk megmaradni, legfeljebb azt tehet-

jük fel, hogy a bábok az említett forrásáthatotta, nedves föld köz-

vetlen közelében voltak s a hatást a búja, sr növényzet sötét h-
vössége is fokozhatta. Mindenesetre érdekes kérdés, mellyel más

szaktársak is foglalkozhatnának.

Hogy pedig a megkezdett kirándulás-leírást be is fejezzem,

rcividen utalok a réti bogáncs piros virágán nagy számmal legelész

Mitliymia imbecüla F.-ra, egy az ebédíhiknél röviden vizittel Lymeni-

tis Camilla L.-ra, egy, talán nem is kivételesen, kökény bokron fala-

tozó Calocampa exoleta hernyóra és végtelenül üdít epermezölíön

keresztül hazavezetem rovarász kollégáimat.

A gabona és a liszt megóvása.
Irta : Jablonowski József. *

Rosszul imádkoztunk és rosszul dolgoztunk a mindennapi ke-

nyérért s a mi a legnag3^obb bajunk, hogy legrosszabbul gazdálko-

dunk vele, mert a mi mindezek ellenére mégis birtokunkba jutott

belle, annak is rosszul viseljük gondját... Nyilvánosságra csak

nagy ritkán jut egy-eg}^ példa, hogy mennyi liszt ment veszendbe

és hogy a kapkodó elkeseredés hiába igyekezett menteni valamit

belle: az elromlott lisztbl bizonj^ csak rossz, ehetetlen kenyér sült

!

Elkésett dolog, hogy e felett most panaszkodjunk. Mhidenképpen

rosszul vagyunk nevelve s a miként nem tudunk élni a béke áldá-

sával, azonképpen fej nélkül kapkodunk ide-oda most. Azért, mert

le kellett némi mértékben mondanunk a bség ama kényelmérl, a

melyhez a béke hosszú áldása hozzászoktatott, még nem kö\'etkezik

az, hog}^ éhen is halunk. A mai nagy idk parancsa azt követeli,

hogv gondosak és kevésbé önzk legyihik.

Ma senki sem fogja ugyan elítélni azokat, a kik nem félelem-

bl, hanem inkább józan gondoskodásból gabonát, lisztet szereztek,

hogy tartalékszükségletük logyeti ama napokban, a mikor az idnk-
ben kikerülhetetlen forgalmi és más zavar miatt nem juthatnak a

mindennapi ken,yérhez. A ki azonban többet halmozott össze, mint

a mennyire szüksége lesz, vagy a ki a szerzett gabonának, liszt-

nek nem viseli gondját s az kezén elromlik, az bizony elitélni

való dolgot cselekedett, líz elpazarolta akár gondatlanságból, akár

tudatlanságl)ól azt, a mit ezután már csak mások megkárosításával

pótolhat ki. j\hir jjcdig nnnd a gabonát, mind a lisztet felette sok

1 Szerznek ez a czikke a ...Budapesti Hírlap''' 1915. évi deczcmber

25-iki számában jelent meg', fontosságánál fogva hasznosnak véljük annak

folj'óiratunkhan A'aló közlését is. — S.:erh.


