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Négy hét a vrátnai völgyben.
Irta : Dr. Pazsiczky JenÓ.

Már 1914-ben tervezgettem azt a kirándulást, mely Trencsén-

megye égy elrejtett zugába vezetett volna, de a háború kitörése

folytán azt jobb idkre kellett halasztanom. Végre 1916-ban meg-

valósíthattam tervemet, . eljuthattam a világeseményektl oly távol

fekv, elrejtett hegyvidéki zugba, a Zsolnától észak-keletre fekv
Terhely községhez tartozó Vrátna-völgybe, mely nemcsak a turisták

kedv^encz kirándulóhelye, hanem néhai Dr. Brancsik Károly kedvencz

gyjthelye is volt. Ezt a völg^^et már azért is választottam, mert ezt

a megyénk legmagasabb hegyei (Kis-Kriván, Rosudecz) övezte terü-

letet lejDkész vagy neuropterologus még nem kereste fel és így a

lepkék és reezésszárnyúak faunájának szempontjából feltétlenül érde-

kesnek és értékesnek kellett tartanom. Hogy feltevésemben nem
csalódtam, mutatják a felsorolandó adatok, melyekhez Dr. Schmidt

Antal nemzeti múzeumi segédr, Hauder Ferencz linzi mikroleioi-

dopterologus és Laczó József urak meghatározásai révén jutottam

és ezért kedves kötelességet teljesítek, a mikor fáradozásukért ezen

a helj'^en is kifejezem hálás köszönetemet.

'1916. évi július 8-án keltem útra öcsémmel. A legragyogóbb

nyári délután tettük meg a 16 km.-n^d kocsiútat és élveztük a távol-

ból trenosénmegyei havasainkat, st képzeletünkben már ott jártunk

gerinczeiken és a mi havasi lepke csak eszünkljo jutott, azt már
mind el is fogtuk. A Vrátnai-szoros kóriásai között és a mesés

vízesésnél csodálattal bámultuk a természet hatalmas erejét és kijövet

a szorosból a hatalmas arányaival elibénk táruló Kriván-hegycsopor-

tot, a közepén az 1712 m. magas Kis-Krivánnal. Emiek alját és kö-

zepét erd, fels, részét rengeteg gyalogfenj^terüleiek borítják, majd

a mint ezek is eltnnek, fellépnek a pompás havasi legelk. Utunk
a balra nyíló" völgybe vezetett, melynek patakja az 1606 m. magas
Rosudecz mészktörmelékét görgeti, a hegy lábánál épült erdészlak,

Horváth Antal erdész háza felé. Mosolygó leányarczok fogadnak,

á Horváth házaspár magyaros vendégszeretettel üdvözöl minket, alig

gyzünk a széjD vidék szemlélésével eltelni, úgy érezzük magunkat,

mintha mmdig itt laktunk volna. Rövidesen egy kis tanúlmánja'itat

teszünk, de mire esteledni kezd, hatalmas kis zivatar kerekedik, a,

csodás Rosudecz fehér sziklait és zöld gj'alog'fenyit a felhk közül

elbukkanó lenjaigvó nap sugarai aranyozzák be és mintegy világí-

tanak a borús-zivataros háttérben. Még szivárvánj'" is képzdött a

kísérteties esti fényben.

A következ napon els kirándulásunk sr fenyvesen, harma-

tos napsütötte réteken keresztül a forráshoz vezetett. A lepkevilág
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még csak ébredezett, a nagy lapú (Peiasites) hatalmas levelei alatt

pihen Erebia Eurynle Esp. változatos példánj^ai csak itt-ott merész-

kedtek el, egy-egy Pieris víigy Argynnis szelte át a rétet, a finom

bársonyos Odezia atrata L. pedig versenyt szitta sÉínes nappali tár-

saival együtt a pompás alhavasi virágok mézét. Egyéb felemlitésre-

méltó állat nem akadt a forráshoz vezet úton, de a forrás közvetlen

környéke sem dicsekedhetett az Erebia Euryale sok szép példánj'-án

kívül egyébbel. De egyelre elég élvezni való volt a forráson, amely

azonban nem is forrás, hanem a sziklából egyszerre elretör víz-

tömeg, mely csakhamar tekintélyes hegyi patakként zuhog tovább,

méltó azokhoz a hegytömegekhez (Kriván-csoport), melyeknek mélyé-

bl született. Délután az aprólepkék iránt érdekldtünk melegebben,

estére azonban újra csak zivatar kerekedett, mely az amúgy is hvös
levegt alaposan lehtötte. Ettl kezdve az es mind gyakoribb ven-

dég lett, úgy hogy volt olyan hetünk is, a melyben alig egyszer

nézhettünk kedves foglalkozásmik után. Egyáltalában itt tartózkodá-

sunk egész négy hete alatt valósággal össze kellett lopkodnunk a

lepkék és reczésszárnyúak több száz példányát és most midn a

gyjtött anyag feldolgozva elttem fekszik, hihetetlennek látszik,

hogyan lehetett ol}^ sok es, borult id és kevés napfény mellett

ennyit is összehozni. Az eredmény lepkékben 208 faj 453 példámé-

ban, melyek közül 48 a megyére és 12 pedig a hazai faunára nézve

is új, a reczésszárnyúakban 54 faj 172 példánj^ban, közöttük 9 a me-

g3'ér.e új. Gyjtöttem még 11 faj egyenesszárnyút és 51 faj bogarat.

Jelentékeny a megye faunájára az új fajok száma, ha tekintettel

vagyunk arra, hogy az aprólepkéknél túl vagyok a 700-on és a

reczésszárnyúaknál közel a 250-hez. Kicsin}^ az eredmén}^ a nagy-

lepkéknél, de nem is csoda, hiszen a háborús világban csak egyszer-

kétszer merészkedtünk ki messze világító aczetilénlámpánkkal a

völg3^be.

A környék magas hegyeit valósággal szerencsésen megválasz-

tott szép napokon másztuk meg és pedig a Sztoh-ot (1450 m.) július

24-én, a Rosudecz-et (1606 m.) július 28-án és a Kis-Kriván-t augusz-

tus 3-án. Legérdekesebb volt a Sztoh faunája ; itt fogtuk az Erebia

Euryale legváltozatosabb jDéldányait, az E. Lygaea ab. subcoeca és

E. Manto egy-egy példányát, utóbbit kb. 1000 m. magasságban, míg
az aprólepkék közül sok érdekes Scopnria, Argyresihia és Plerophorida

akadt. E. Euryale és E. Mauto akadt szép számmal a sziklás Rosu-

deczen is, a hol a megj^e els öt Psodos quadrifaria ját és a Miana

raptiuncula két példányát, \'alamiiit az aprólepkék közül a Pluiella

renitella és Catapleclica fuluigulleUa-i sikerült fogni. Reczésszárnyúak

inkább a völgyben akadtak, fennt csak egy-egy szitaköt czikkázott,

no meg egy sereg Lininophilus idegeskedett, ha közelükbe tértünk.
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A Kis-Kriváiiról valók az els Thamnonoma hrunneaia-k, az apró-

lepkék közül pedig a Dichrorampha cacaleana és Scoparia murana

érdemelnek említést. De sok lepke nem is akadt, mert ers szélben

közelítettük meg" észak fell a hegycsúcsot és csak az 1300 m. ma-
gasságban lév Eötvös-menedékház serdszer környékén akadt

ögy-egy érdekesebb dolog.

A felette érdekes és festi vidéket augusztus 6-án hagytuk el,

megfogadván, hog}'' a következ évben még buzgóbban fogjuk

kutatni.

Alábbiakban felsorolom a gyjtött fajokat, megjegyezvén, hogy
a Trencsén vármegye faunájára új fajokat csillaggal (*), az ország

faunájára nézve is újakat pedig kövér betvel emeltem ki.

1. JLepidoptera.

Papilio Machaon L. — Parnassius Apolló L.i, Mnemosyne L.

Aporia crataegi L. — Pieris brassicae L., rapae L., napi L.

— Euchlpé cardamines L. — Leptidia sinapis L. — Colias
Hyale L. — Gonopteryx rhamni L.

Apatura Iris L. — I^imenitis Sj^billa L. — Pyrameis Ata-

lanta L, cardui L. — Vanessa Jo L., urticae L., Antiopa L. —
Polygonia c-album L. — Melitaea Cinxia L., Athalia Rótt. —
Argynnis Latonia L., Aglaja L., Paphia L. — Melanargia Ga-

lathea L. — 'Erebia *Manto Esp., *Pronoe Esp., ab. Pitho Hb.,

aethiops Esp., Ligea L., ab. suhcaeca Schulze, Euryale Esp., ab. Phi-

lomela Esp.7 ab. * eurj^aloides Tgr., ab. ocellaris Stgr. — Satyrus
Dryas Se. — Pararge Aegeria L. var. egerides Stgr., Maera L. —
Aphantopus Hyperantbus L. — Epinephele Jurtina L. — Coeno-
nymph a Iphis ScmFF., Pamphilus L.

Thecla W-album Kn., acaciae F. — Chrysophanus virgau-

reae L. — Lycaena Árgus L., Argyrognomon Brqstr., Icarus Rótt.,

Hylas Esp.2, Corydon Poda, minima Fssl., semiargus Rótt., Árion L.

Augiades Sylvanus Esp. — Hesperia Alveus Hb. — Tha-
naos Tages L.

Deilephila Euphorbiae L. (hernyói. — Macroglossa stella-

tarum L.

Stilpnotia salicis L.

1 A g.yüjtött c/' Jifififjon érdekes példány, tiszta fehérszín kissé

visszafejldött fekete foltokkal, a hátsó szárnyak piros foltjai ersen redu-

kálódtak, úgy hogy a fels folt éppen hogy észrevehet, a fehér mag pedig

mindkettben hiányzik.

2 A hátsó szárny alsó oldalán a fehéren szegélyezett fekete pontok

teljesen hiányzanak.
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Macrothj'-lacia rubi L. (hernyó).

Acronycta tridens Schiff., rumicis L. — Craiiiophora

ligustri F. — Agrotis baja F., cuprea Hb. — Miana *captiuncula

Tr. (Rosudecz havasi rétjein 2 péld.) — Caradrina quadripunctata

F. — Amphipyra tragopogonis L. — Gucullia lucifuga Hb.

(hernyó). — Rivula sericeahs Se. — Prothymia firidaria Cl. —
Emmelia trabeahs Se. — Plusia jota L., gamma L. — Hermi-
nia derivahs Hb. — Hj^pena proboscidahs L.

Acidalia similata Thbg., rufaria Hb., incanata L., virgularia

Hb., ornata Se. — Timandra amata L. — Ortholita limitata Se,

bipunctata SeniFF. — Odezia atrata L., ab. ]tU^cf^<^i(^<^'^ Gmp.^ —
Anaitis praeformata Hb. — Lygris prunata L., ab. interrupta

Hmscn., reticulata F., populata L. — Larentia dotata I./., ocellata

L., variata SeniFF., truncata Hufn., ab. perfuscata Hw., siderata

Hfn., immanata Hw., *aptaía Hb., sahcata Hb., fluctuata L., monta-

nata Schff., ferrugata Cl., designata Rótt , *oaesiata Láng., *C3^anata

Hb., *verberata Se., sociata Brkh., tristata L., albicillata L., procel-

lata L., higubrata Stgr., molluginata Hb., alchemillata L., *h3^drata

Tr., minorata Tr., adaequata Bkh., albulata Schiff., bihneata L.,

sordidata F., ab. infuscata Stgr. (a legváltozatosabb színezéssel és

rajzokkal), comitata L. -- Tephroclystia sobrinata Hb., denotata

Hb. — Phibalapferyx corticata Tr. — Abraxas marginata L.,

. adustata Schiff. — Deilinia pusaria L. — Nnmeria caj)reolaria

F. — Ellopia prosapiaria L. — Epione apicaria Schiff. — Venilia

macularia L. — Boarmia ribeata Cl. — Gnoplios *ambiguata Dup.,

dilucidaria Hb. — Psodos *quadrifaria Schulze (5 péld.). — Bupa-
liis piniarius L. — Thamnonoma *brimneata Thngr. (a Kis-

Krivánra vezet havasi réteken). — Phasiane clathrata L.

Callimorpha dominula L. — Cybosia mesomella L. —
.

Lithosia lurideola Zck.

Zygaena achilleae Esp., íilipendulae L.

ICpichnopteryx pulla Esp. var. ponthrillantella Brd. (?)

Hepialus hecta L.

Crambus *Coulonellus Dup'., contaminellus Hb., falsellus Schiff..

eiilmoUus L., pratelkis L. — Aglossa pinguinalis L. — Psammo-
tis hyalinalis Hb. — Scojiaria centuriella Schiff.. Zelleri Wk.,

1 Az Odezia atrata L. nagy számban repül példányai között akadt

egy 1916. július 14-éa fogott, sajátságos külsejével rögtön feltn példány.

Ennek színe ugyanis bársony-fekete helyett világos kávébarna, mely szín

nemcsak a szárnyakra, hanem az állat egész testére, lábaira, csápjára is

kiterjedt. Ez az állat a Pireneiisokból és Közép-Olaszországból ismeretes

var. 2-)yrenaica Qmp., melynek magyar honosságát ezennel megállapítom.
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ambig'ualis Th., *phaeoleuca Z.. pettophila Standf , *SLidetica Zeit.,

niurana Curt , *resinea Hw., crataegella Hb. — Evergestis sophialis

F. — Diasemia litterata Se. — Pionea *nebLilalis Hb., *olivalis

ScuiFF. — Pyrausta *alpinalis Schiff.. purpuralis L. var. chermo-

siualis Grx , aurata Se.

FlatA'ptilia Zetterstedti Z. — Alusita pcntadactyla L., xauthu-

(lactyla Tr., tetradach'la L. — Pterophor us- *tephradactylus Hb
,

distinctus H-S., ostodactylus Z., microdactylus Hb. — Stenoptilia

pelidnodactyla Stein, *graphodacfyla Ti?., pterodactyla L., *stigniato-

daetvla Z.

Pandemis * cinnamomeana Tk., heparana Schiff. — Tortrix

*Bergiiianniana L.. *rogaua Gx. — Cnephasia osseana Sc, argeii-

taiia Cr.., AVahlbomiaua L. — Anisotaenia ulmaiia Hb. — Coii-

chyHs ciliella Hb. — Phtheochroa Schreibersiana Froel. —
Euxanthis hamaiia L. — Olethreutes salicella L.. rufaiia Sc,

rivulaua Sc, lacunaiia Dup., Charpentieraiia Hb . hercyniana Tr. —
Steganopt3''cha Ratzeburgiana Ratz., nanana Tr., cruciana L. —
Bactra lanceolana Hb., furfurana Hw,, Semasia Iwpericana

Hb. — Xotocelia suífusana Z. — Epibleina eana Hw.. coeci-

maculana Hb., tedella Cl., proxiniana HS., Penkleriana F. —
Grapholitha jautbinana Dup, — Ancj^lis lundana F. — Dioliro-

ramplia cacaleana HS.

Simacthis Fabrieiana L, — Glyphipteryx Thrasoiiella Sc.

Fischerella Z.

Swammerdamia *Iutarea Hw. — Arg-yresthia mendica Hw..

retinella Z., *cornella F., *sorbíella Tr. (eddig csak Dalmácziából

ismertük); *pygmaeella Hb., Goedartella L.

Plutella porrectella L., maculipennis Curt,, *semlella Zett. —
('erostoma aspersella L., falcella Hb.

Bryotropha terrella Hb., senectella Z. — Gelechia *rhum-

bella Schiff., *sororculella Hb. — Lita artemisiella Tr. — -Teleia

vulgella Hb., dodecella L. — Acompsia cinerella Cl., tripunctella

Schiff. — Xystophora * unicolorella Dup. — Anacampsis anthyl-

lidella Hb., vorticella Sc. — Recurvaria leucatella Cl. — Brachmia
rufescens H\v. — Rhinosia ferrugella Schiff. — Soph rónia *se-

micostella Hb,. humerella Schiff. — Depressaria applana F. —
Borkhausenia tinctella Hb.. *flavifrontella Hb., *similella Hb., tri-

puncta Hw.
Epermenia *scurella HS. — Scythris *obscurella Sc, pro-

ductella Z. — Cataplectica fulviguttella Z, — Mompha contur-

batella Hb., subbistrigella Hw. — Coleophora *albitarsella Z.,

alticolella Z., caespititiella Z.. succursella HS. — Elachista nigrella

Hw.. humilis Z. .
"
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(jracilaria syriugella F. — Ornix auglicella Stt., avellauella

kStt. — Lithocolletis salictella Z., cerasicolella HS., *blancardella

F., apparella HS.

Tinea graiiella L., cloacella Hw., misella Z.. pellionella L. —
IncLirvaria *praelalella Sciuff., *rupella Schiff. — Adela associa-

tella Z., violella Tr.

Micropterj'-x arimcella Se.

2. Neur&pteroidea.

Tricliadenoetenum sexpunctatum L.

Lachesila f)edicularia L. ^

Mesopsocus *unipunctatas Mull.

Perla maxima Scop., marginata Panz.. abdominalis Burm. —
Chloroperla grammatica Scop.

Leuctra sp.

Nemura *subtilis Klp. (?), laterális P., variegata Ul. — Proto-

iiemura marginata P., *humeralis P.

Rhitrogena semicolorata Ct., auraiitiaca Burm. — Ecdjairus

venosus F.

Cordulegaster bidentatus Sol.

Sympetrum vulgatum L., striolatum Ohahp.

Raphidia flavipes Stein.

Hemerobius micans Ol., hamili L., inni St.

Chrysopa aspersa Wesm.. perla L.. vulgáris Schx.

Panorpa alpina Rb
,
germanica L.

Rhyacophila nubila Zett. (?}, *fasciata Hg., *vulgaris P.,

torrentium P. — Glossosoma Boltoni Ct.

Philopotamus ludiíicatus McL., *variegatus Scop. — W or-

maidia triangulifera McL.

Plectrocnemia conspersa Cx. — Pol5''centropus *multi-

guttatus Ct. (irroratus Br.), flavomaculatus P.

Hydropsyche pellucidula Ct., saxouica McL.

Beraea puUata Ct.

Odontocerum albicorne Scop.

Grammotaulius nitidus Mull., atomari lis F. — Limiiophi-
lus rhombicus L., vittatus F,, affinis Ct. (?), auricula Ct., griseus L.

— Peltostomis *sudetica Kol. — Ecclisopteryx madida MoL.
Sericostoma personatum Sp. — Lasiocephala basalis Kol.

3. Orthopter-a.^

Forficula auricularia L.

1 Az Orthopterákról még nem készült treuosénmegyei jegyzék, így a

felsorolt fajok mind gazdagítják a megye faunáját.
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Steiiubuthrus lineatus Fz., parallelus Zett., dorsatus Zbtt.,

mtipes Charp., viridulus L. — Gomphocerus rafus L. — Pezo-

tettix alpinus Koll.

Thamnotrizon sp. (lárva). — Deetieus vorrucivorus I^.

CTryllus eampestris L

4. Coleoptera.

(Jicindela eampestris L.

Carabiis granulatus L.. var. rubripes Géh.. cancellatus III.

var. femoralis Géh., Linnéi Panz. -^ Panagaeus bipustu.atus F. —
Poeoilus lepidiis Leskk. — Pterostichus füssulatiis Quens.

Tachinus ílavipes F.

Silplia tirolensis var. nigrita Creutz.

Lj^gnstopterus sang'uineus L. — ('antharis abdominalis F.

ali. cyanipennis Bach. — Dasytes striatuUis Brull.

Bvturus tomentosus F.

A doni a variegata Gze. ab. constellata I^aich. — x\ dalia bipune-

tata L. ab. impunctata Everts. — Halyzia 16-punctata L.

Elater ferrugatus Lac. — Limoniu.? pilosus Lbske. —
Athous nigger L. — Corymbithes purpureiis Poda.

Anoncodes *ruficollis F.. fulvicollis Scop.

Diaperis boleti L.

Spondylis buprestoides L. — Pachj^ta quadrimaciilata L. —
Gaurotes virginea L.

'— Leptura rubra L., virens L., dubia Scop..

sanguinolentaL.. cerambvciforniis Schrk., niaculata Poda. — Rosalia
alpina L. ab. prolongata REnr. — Clytiis arietis L. — Monocha-
mns sartor F.

OtiorhynciiLis niger F.. morio F. var. ebeninus Gyll., Kollari

Gyll. — Phyllobius glaucus Sgop. — Polydrosus cerviniis L. —
Liophloeus liptoviensis Weise. — Hypera ovális Boh. — Li pa-

rii s glabrirostris Küst.

Chrysouiela staphylaea L., polita L. — Orina intricata Germ.
— Crepidodera impressa F.

Aphodius depressLis Kug. — Serica brunne'a L.

Különfélék.
Az ékes bdbrabl (Calosoma sycophaiita L.) életmódja. —

Ennek a szép és hasznos bogárnak életmódjáról, hasznos míiködé-

sének részleteirl, a legújabb idkig keveset vagy mondjuk csak

általános dolgokat tudtunk. Hogy ennek a nálunk is elterjedt és

közismert bogárnak életmódját megtudjuk, egy amerikai rovarászra

volt szükség. Az amerikaiak ugyanis a gyapjas pille (Lymantria


