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Téli gyjtés Zelenikán.

Irta Dr. Chyzer Kornél.

Ott, hol az Adria azúrkék vize kelet felé keskeny szoroson

át magas festi hegyek közé benyúlva kiszélesedik, hol a catta-

rói öböl (Bocche di Cattaro) partján, Castelimovo városától

5 kilométernyire, a tenger partján fekszik déli Dalmáeziának

azon kedves pontja, melyet ma Z e 1 e n i k a néven ismer a

világ s hová most vasúton is eljuthatni Bosznián keresztül, ez

lévén a cattarói öbölbe vezet vasút végpontja.

Még néhány évvel ezeltt nem volt itt egyéb, mint egy

csodaszép tengeri öböl, melybl sr lombos erdvel borított

hegygerincz emelkedett ki, melynek lábánál 6—7 házból álló

tanya viselte e nevet ; s ma egy honfitársunk vállalkozó szelleme

folytán itt a tenger habjaiból ritka szépség üdülhely emelke-

dik ki, hol nemcsak édesdeden pihenni és gyógyulni, de szép

sikerrel bogarászni is lehet.

Sajnos, hogy engem egy havi itt idzésem csak az elbbi

tekintetekben elégített ki, gyjtés tekintetében kevésbbé, mert

november végén érkezve ide, ittlétem els három napján a hír-

hedt Scirocco-szél annyi est hozott s olyannyira átáztatta a

talajt, hogy rostálásra gondolni sem lehetett s késbb is, midn
deczemberben valóságos nyári napokat élveztünk, (déltájban

26—30° C. volt) a hvös éjjelek után oly nagy s árnyékban

egész nap megmaradó harmatot láttunk, hogy alig tudtuk elhinni,

hogy az éjjel nem esett, — a mi ismét meghiúsította a rostálást.

De meg azt is bevallom, hogy engem nem a bogarászat hozott

ide s így egy kis utánjárással s rostálásra alkalmas helyek fel-

keresésével — a mi nekem már kissé nehezen megy — bizonyo-

san sokkal többet és érdekesebbet lehetett volna hazahozni.

Ezen évszakban ugyanis a rostálás azon egyedüli gyjtési

mód, mely eredménynyel kecsegtet, mert daczára annak, hogy a

rózsa és kamélia itt még elutazásom napján, deczember husza-

Rovartani Lapok XIII. 1906. május.
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dikán a legszebben virított a szabadban s az örökzöld Osz-tavaszfa,

(Arbutus ühedo) fehér nagy gyöngyvirágaival és egyidej eper-

szer piros gyümölcseivel féjedelmileg pompázott, az állatvilág

bizony téli álmát alussza s a gyjtésnek rostálásra s kövek és

fakéreg alatti keresésre kell szorítkoznia s az én gyjtésem

a mondott okoknál fogva csakis az utóbbi két módra szorít-

kozott.

A verfényes nap heve ki-kicsalt néha egyes pillangókat,

melyek közül, csak színök után Ítélve, háromfelét láttam, kicsalt

egyes Bombusokat s más méhteleket is, de nem lévén hálóval

felszerelve, azok velem együtt tovább örültek a szép nyári me-

legnek.

De még a kövek alatti gyjtés sem járt nagy eredmény-

nyel rovarászati tekintetben.

A nagy es utáni els kirándulásom kezdete nagyon kecseg-

tet volt, mert az els k alatt a mit felemeltem, találtam azon

Carabust, melyet alább felsorolok, de azután egész délután semmi

más rovart s a késbbi kirándulások eredménye is nagyon

gyarló volt, mert Coleopterákból összesen 9 fajt gyjtöttem. Ezek

a következk

:

Carabus (Procrustes) coriaceus L. var. rugosus Dej., Dromius

guadrisignatus Dej., Helops picipes Küst. és exaratus Germ.,

mely utóbbi idáig csak Dalmácziából ismeretes, Opatrum verruco-

sum Germ., a földközi tenger partvidékére jellemz faj, úgy mint

az Arrkenocoela lineata Rossi, Adalia bipunctat<uAt^ Miarus meri-

dionalis Briss., melyre nézve ez új termhely, mert ez déli Fran-

cziaországból leírt faj és a Karszt vidékére jellemz Dolicaon

illyricus Er.

Látni ebbl, hogy ez a csekély számú gyjtés is hány érde-

kes bogárfajhoz juttatott.

A Diptera és Lepidoptera rendekbe tartozó állatok közül

egyet sem fogtam. A Hymenopterákból csak néhány hangyát

sikerült gyüjtenem.

Az Orthoptera rendbl a kövek alul és közül többeket szed-

tem, névszerint a következket : For/icala auricularia L., Ectobia

livida Fabr., Aphlebia brevipennis Fisch., Periplaneta orientális

L., Bacillus Rosshis Fabr., Acridium Aegyptium L., Plutyphyma

Oiornae Rossi, Gryllus desertus Pali., és Mogisoplistus brunneus

Sérv. Ezek többnyire fiatal, még fejletlen példányok.

A Neuroptera rendbl egyedül a Diplax striolata-t Charp.

fogtam, de ezt repülés közben.
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A Hemipterák távoliétökkei tntek fel. Egyetlen egyet sem

láttam.

Sokkal szerencsésebb voltam az Arachnidák (Pók-félék)

gyjtésében, melyeknek egyes, kövek alatt tartózkodó családaira

nézve ez a gyjtési idszak talán még kedvezbb a nyárinál,

mert a kitelel fajokat ilyenkor begubózva találja a gyjt, s

könnyen szerezheti meg, míg nyáron hihetetlen gyorsasággal me-

nekülnek üldözjük ell.

A pókokból aránylag legtöbbet s legértékesebbet gyjtöttem,

de szemeim már nem engedvén a mikroskoppal való nem köny-

ny meghatározásokat, mert ezeknél a palpusok bonyolódott szer-

kezeti alkata és az ivarérett nstények epigyne alakja dönti

el a faj külön voltát ; a gyjtött pókokat Kulczynski
Ulászló krakkói tanárral, évtizedek óta e téren való dol-

gozó társammal határoztattam meg, ki gyjtésemben az

alább megnevezett fajokat találta : Mindenekeltt három, a

tudományra nézve új fajt, melyeknek részletes leírása és rajza

már ki van nyomva s a nemzeti muzenm Almaleseinek legköze-

lebbi füzetében meg fog jelenni. Ezek: Ciniflo (Amaurobias)

annulatus nov, sp. ?; Harpaetes Chyzeri nov. sp, J?; és Tegena-

ria dalmatica nov. sp. ?.

A három új fajon kívül még a következ biztosan megha-

tározottakat gyjtöttem : Scytodes thoracica Latr. fiatal ; Prosthe-

sima oblonga C. L. Koch. $; Uroetea Durandii Wk. fiatal; Eury-

opis acuminata Luc. ? ; Theridium denticulatum Wk. fiatal ; Th.

uulicum C. L. Koch. fiatal ; Lithyphantes Paykullianus Wk. fia-

tal ; Mangora acalypha Wk. fiatal ; Araneus {Epeira) umbraticus

Cl. í; Ar. (Zilla) x-notatus Cl. ?; TJwmisus albus Gm. fiatal;

Clubiona compta C. L. Koch. fiatal ; Tegenaria agrestis Wk. $ ;

Lycosa radiata Latr. ? ; L. cdbofasciata Brullé fiatal ; Pseudicins

encarpatus Wk. J ; Euophrys imitata E. Sim. fiatal.

A következ fajok meghatározása nem egészen biztos,

mert a példányok fiatalok és éretlenek. Ilyenek: Ciniflo Titanoe-

ca sp. ? ; Lathys humilis Bl. ; Drassodes lutescens C, L. Koch. :

Dr. lapidicola Wk. ; Pterotriclia exornata C. L. Koch. ? ; Araneus

(Epeira) diodius Wk. ? ; Pistius truncatus Pali. ? ; Philodromus

sp. ? ; Clubiona decora Bl. ? ; Chiracanthium Mdéi L. Koch. ?
;

Mesiotelus sp. ? alkalmasint új faj, de fiatal ; Anyphaena accen-

tuata Wk. ?; Philaeus chrysops Poda ?; Phalangium (Platybu-

nus) sp. ?.

Biztosan meg nem határozhatók voltak a következk

;
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Dysdera sp. ? ?; Phálangium saxatile C. L. Koch. var. ? ? £;
és Phálangium sp. ? alkalmasint új faj.

A Skorpiókból hat darabot gyjtöttem. Ezek különösen ér-

dekeltek, mert az európai skorpiónak azon faja körül, melyet

Éuscorpius carpatkicus L. név alatt sorolnak fel az újabbkor!

szerzk, a zavar képzelhetetlen.

Ennek tisztázására évek óta törekszem s e czélból sok százra

men példányt gyjtöttem és gyjtettem Európa igen sok pontjáról.

Ezen carpathicus-fa.) zavarának tisztázásába itt nem bocsátkoz-

hatom, annál kevésbbé, mert vizsgálataim még befejezetlenek,

csak azt mondom el, a mit részben már a „Magyar birodalom

állatvilága" czím millenáris munkában megírtam, hogy hazánk-

ban ezen zavaros fajnak két határozottan különböz alakja van

:

az egyik a krassószörénymegyei és zsilvölgyi sötétbarna, majd-

nem fekete, a másik az adriai régióban elforduló világos, vör-

henyes alak, melyek azonban nemcsak színre, de egyéb állandó

jelleg bélyegekre nézve is igen jelentékenyen különböznek egy-

mástól. Az elbbit Eu. banaticus, az utóbbit Eu. tergestinus név

alatt soroltam fel s ma is két külön fajnak tartom.

A zelenikai ^carpathicus" alak ezek egyikéhez sem tarto-

zik. Ez egyes bosnyák, továbbá az olasz és franczia rivierai

példányokhoz hasonlít.

Egyébiránt Bosznia és Herczegovina az Éuscorpius carpa*

thicus chaosát még csak növeli. Ott annyiféle alakot találni, hogy

maga Simon, ki 12 fajt vont össze ezen gyjt név alatt,

midn bosnyák példányaimat neki megmutattam, bevallotta, hogy

lehet köztük új faj is.

Sajátságos, hogy Zelenikán az adriai régióban oly gyakori

Éuscorpius italicust, mely Lussin grandéban ép. Raguzában a

Monté Sergion gyakori, a honnan nálam sok példányban van

meg, nem találtam. Valószín, hogy nyáron ez is el fog ke-

rülni Zelenikából.

Az álskorpiók közül elkerült egy vén birsalmafa kérge

alul a Chelifer maculatus L. Koch. s az atkák közül a Xeoliodes

concentricus Say kiszednem.

A Myriopodák, melyekbl sok és úgy látszik érdekes pél-

dány került el, még feldolgozás alatt vannak.

Szárazföldi csigát egyetlenegyet hoztam, de ez annál érde-

kesebb, mert Zelenika harmadik ismert termhelye, ez tudniillik

a Fruticicola (Trichia) Kusmici Clessin, melyet szerzje Dalmá-

cziából írt le és eddig csak Cattaro és Imoschiról volt ismeretes.
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Tengeri állatok gyjtésére figyelmem nem terjedt ki, de azt

még sem állhattam meg, hogy midn a tengerre kirándult isme-

rseim egy óriási Pinna nobilist hoztak haza és elttem bontot-

ták szét, ki ne szedjem belle a benne nyüzsg idegen állatokat.

Ilyenek voltak a rákok közül a Palaemon serratus és a Pinno-

terus genus egy fiatal példánya.

Az ugyanezen alkalommal a tengerbl kihozott Cladocera

caespitosa L. nev korallból kiszedtem a ritka szépség Carinella

superba Kölliker nev Annelidát s egy Mermis albicansti, mely
nyilván valamely szöcske hullájával került a tengerbe s vendég-

társaim látván, hogy mivel foglalkozom, az országúton szedtek

fel és hoztak nekem egy Gordius aquaticust, mely biztosan vala-

mely Carabusból mászott ki.

Ezekbl látható, hogy megfelel idszakban való gyjtés
mily kedvez zsákmánynyal kecsegtetné itt a zoológust.

Középiskolai rovargyüjteményterv.
Irta Dr. Szilády Zoltán.

I.

Minden középiskolánk természetrajztanárának elkerülhetetlen

kötelessége, hogy tárgyának szemléltet oktatása czéljából meg-
felel szertárat és gyjteményt szervezzen és tartson fenn. Az
anyagi eszközök mellett megtalálhatja a kivitel módozatait is az

illet tervekben és utasításokban. Ha helyes érzéke vezeti, tanít-

ványait is segítségül fogja venni a gyjt és kikészít munká-
latokban úgy, hogy abból paegagogiai eredmény is származzék.

Talán a legfbb feladata a gyjteménykezel tanárnak az,

hogy a környék állat- és növényvilágából, kzeteibl, kövületeibl és

egyéb földrajzi, esetleg technológiai stb. tárgyaiból kiválogassa azo-

kat, amelyek tananyaga illusztrálására szükségesek és megfelelk.

Nem lesz tehát jelentéktelen az a kérdés, amelyet itt fel-

vetek és megoldani próbálok. Melyek azok a fajok, amelyeket leg-

nagyobb, ide s tova 20.000 ismert hazai fajból álló állatcsopor-

tunkból, a rovarok osztályából bemutatni leghelyesebb ?

Az angol olvasóközönség közt elterjedt egy kis jegyzék, a

mely a világirodalom száz legjobb könyvének czímét adja, azok

kedvéért, akik keveset, de érdemeset szeretnek olvasni. A ma-
gyar közönség kezében még nem láttam effélét. De a magyar
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természetrajz-tanárok talán mégis szívesen veszik, ha a rovar-

világból válogatok ki ilyen minta sorozatot. Az 1895. évi 14893.

sz. ministerí rendelettel kiadott utasítás közöl egy ilyen jegy-

zéket a rovarokról is, de az több tekintetben idejét multa. Fbb
hiányai

:

1. hogy kétszer annyi faj sem elegend arra, hogy csak a

legfbb alakokkal is megismertessük a tanulót

;

2. hogy a külföldi fajokkal egyáltalán nem tördik
;

3. hogy nem jelöli meg azokat a fajokat, amelyek kiváló

fontosságuk miatt biológiai keretben mutatandók be. Csupán azt

jegyzi meg a végén, hogy „Az egész 130— 150 fajból álló gyj-
temény ára 20—25 fit. E rendszeres gyjteményen kívül kívána-

tos, st a tanítás szempontjából megfelelbb a rovaroknak bioló-

giai csoportok szerint való összeállítása . .
,"

Ezek a sorok pedig a Iegtévesebb felfogást árulják el, mert

azt a „biológiainak" nevezett helytelen irányt követik, amely a

külföldön már megbukott. Wagner János kitn kis érte-

kezésébl*) tudjuk meg, milyen káros hatása van az ilyen

biológiai csoportosításoknak az igazi, rendszeres tudományos

ismerettel szemben.

Igenis szükséges a biológiai felállítás, de csak a rendszer

keretében ! Mutassuk be rovar-gyjteményeinket könnyen kézbe

adható, rendes ívnél kevéssel nagyobb külön-külön dobozokban,

amelyek mindegyike a természetes rendszer egy-egy csoportját

tartalmazza fbb képviselível és azoknak petéivel, fészkeivel,

álczáival stb.

De pusztítsuk ki azt az üres dekoratív „biológiai környeze-

tet", amely csak a gyjtemény moly-fészkeinek számát szapo-

rítja. Avagy ér-e valamit az az odabiggyesztett néhány fszál,

homok vagy sár egy kitömött madár mellett? Szép dolog, ha

egy darab fakérgen a színben és alakban mimikrizáló alakokat

együtt és külön is bemutatjuk, de ne feledjük, hogy ezzel csak

a mimikrizmns jelenségét demonstráltuk, de sem természetes,

sem „biológiai csoportosítást" nem adtunk. Egy madárka hullája,

a dögbogarak közt semmivel se mond többet, mint ha az illet

faj mellé odaírom, hogy ilyen, vagy amolyan dögbogár a neve.

St épen tévedésekre vezet, mert saját tapasztalatom, hogy az

ilyen tárgy látása után az a téves fogalom keletkezik a gyer-

mekben, hogy ilyen bogarakat csak a madárka hulláján találni,

*) A természetrajz tanításának módja és eszközei. Arad 1905. A szerz
kiadása.

í
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vagy hogy az itt együtt lev bogarak egyúttal rokonok is. Ne
igyekezzünk rossz készítményekkel akarni megmondani azt is,

amit jobban megmond a bet, a helyesen alkalmazott felírás.

Hanem mutassunk be lehetleg sok fajt egész fejldésmenetében,

minden alakjában a rendszeres gyjtemény során.

Termhely és gyakorlati felhasználás szempontjából pedig

ajánlom a nagyobb középiskolai rovargyüjteményeknek az itt kö-

vetkez négyes tagozásr.

I. Hazai fajok demonstráló gyjteménye.

II. Külföldi fajok „ „

III. Hazai és különösen lokális determináló gyjtemény.

IV. Esetleg külön külföldi gyjtemény, ha adományokból

annyi kerül, hogy a II. számú sorozatba be nem osztható, vagyis

több, mint a mennyi a tanítás czéljára állandóan bemutatandó.

Ezek közül a két els sorozat állandóan látható legyen a

szertárban, vagy múzeumban, a tanteremben pedig az illet cso-

portok tárgyalásával kapeso'atban mindenkor, dobozonként, tehát

üvegfedél alatt, vagy a nélkül. Ez a két sorozat a rendes hasz-

nalati gyjtemény, mely romlás esetén felújítandó; ne rejtsük,

ne féltsük ezt épsége kedveért. Az a jó könyv, mely sok kézen

fordul meg és hamar kopik. A díszpéldányokat rizzék azok,

akik avidiores sünt libros emendi, quam legendi.

A hol nagyobb és könnyen hozzáférhet muzeumok vannak

a városban, ott a III. és IV. pont alatti gyjtemények bizonyos

fokig nélkülözhetk a középiskolában. De a mai viszonyok közt

elvárható minden rátermett vidéki tanártól, hogy igyekezzék lega-

lább egy-egy .rovarcsoportból kimerít szakszer helyi gyjteményt
is szervezni.

Ezzel tartozik a magyar faunakutatás nagyszer munkála-

tának és tartozik tanítványainak és polgártársainak, akik mint

helyi szaktekintélyhez, hozzá fordulnak sokszor gyakorlati kérdé-

sekben, hogy ezt vagy azt a rovart határozza m?g. Meghatározni

pedig gyjtemény nélkül ne vállalkozzék senki!

A hazai demonstráló gyjtemény összeállításában figyelembe

vettem a Magyar Birodalom Állatvilágát, a magyar Brehmet, a

Rovartani Állomás kiadványait és a fent említett ministeri

útmutatást.

Fajaimat az egész magyar fauna-terület faunájából válogat-

tam.— tehát Dalmácziát is beleértve. így kerál ide pl. a jellemz

alakú Bacíllus Rossius stb. Igyekeztem kikeresni családonként

azokat az alakokat, amelyek nálunk legközönségesebbek, hasznuk-
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kai vagy kárukkal föltnnek, vagy alaki, vagy élettani sajátságok

által érdekesebbek a többieknél és ritkább esetben az u. n. jel-

lemz alakokat is. A jellemz alakok tekintetében ugyanis ma
még nem bírálhatjuk el a rovarok rendjét, mert Keleteurópa és

a Balkán rovarvilága, st még hazánké is sok részében ismeret-

len. És így a ma jellemzknek tartott fajok keleti vagy déli be-

vándorlók is lehetnek, ami már eddig is sok „jellemz "-nek vélt

alakunkról bizonyult be.

Természetesen nem tekinthet az ilyen jegyzék dogmatikusan

helyesnek és mások másképen állítanák össze. Lehetne talán egyiket

másikat alkalmasabbal pótolni és ebben a tekintetben köszönettel tar-

tozom minden megjegyzésért vagy hozzászólásért. Mindazonáltal azt

hiszem, hogy az így válogatott fajok számát a paedagogiai gya-

korlat szempontjából nem volna czélszer még jobban szaporítani.

A jegyzékben cursiv betkkel szedett nevek olyan fajokat

jelentenek, a melyeket lehetleg biológiai részletekkel kell felál-

lítanunk. A felírások ne legyenek túl szkszavúak, adják a ma-

gyar nevet is a latinnal együtt lehetleg feltn, pl. rond írással.

Egyenesszárnyúak. Orthoptera.

Közönséges fülbemászó. (Forficularia auricularia), Lapp csó-

tány. (Ectobia lapponica). Fekete sváb. (Periplaneta oiientalis.)

Muszka csótány. (Phyllodromia germanica.) Ájtatos manó. (Ma ni is

religiosa.) Rossi botsáskája. (Baeillus Rossius*) Orrmányos sáska.

(Tryxalis nasuta.) Közönséges sáska. (St< nobothrus bicolor.) Bunkós
esápú sáska, [Oomphocerus rufus.) Marokkói sáska. (Strauronotus

maroccanius.) Kékszárnyú sáska. (Oedipoda coerulescens.) Zörgsáska.
(Psophus stirdulus.) Egyptomi sáska. (Acridium A-sgffptium.) Olasz

sáska, (Caloptenus italicus.) Suta sáska. (Podisma pedestris.) Födeles

sáska. (Tettix bipunctatus.) Zöld szöcske. (Locusta viridissima.)

Kaszás szöcske (Decticus verrucivorus.) Nyerges pirreg. (Ephippigera

vitium.) Fürészes szöcske. (Saga serrata.) Pirreg tücsök, (Oecantkus

pettucens.) Mezei tücsök. (Oryllus campestris.) Házi tücsök. (Gryllus

domesticus.) Lótücsök. (Oryílotalpa vulgáris.) Tarka retye. (Tridac-

tylus vuriegatiis.)

A Physopodák és Thysanurák, ha nem mellzendk, esetleg

mikroskopiumi készr menyben mutathatók be.

Reczés-szárnyúak. Neuroptera.

Európai termesz (Termes lucifugus.) Nagy Perla (Perla

maxima.) Tiszavirág (Palingenia longicavda.) Közönséges kérész

(Ephemera vulgata.) Kétszárnyú Cloeon (Cloeon dipterum.) Déli

*) A species nagybets Írását itt paedagogiai okokból szükségesnek tartom

meghagyni, ha azok személyt, vagy növény genust jelentenek.
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szitaköt (Diplax meridionalis.) Lapos szitaköt (TÁbellula depressaA

Közönséges ácsa (Aeschna afpinis.) Fényes szitaköt (Calcpteryx

splendens.) Tollaslábú szitaköt (Platycnemis pennipes.) Zöldes
vízitündér (Lestes virens.) Barnás vízitündér (Sympyena fasca.)

Nagy tegzér (Phryganea grandis) (vagy más közönséges rokon
faj; különböz tegzek.) Pettyes vízipille (Hydropsyche guitata.)

Tevenyakú fatyolka (Éaphidia ophiopsis.) Skorpió légy (Panorpa
communis ) Szúnyog fatyolka (Bittacus tipularius.) Közönséges

hangyalés (Myrmeleon europaeus.) Bolyhos fatyolka (Megaloniué
liirhis.) Zöldes fatyolka (Chrysopa vulgáris.) Gyöngyös fatyolka

(Chrysopa perla).

Bogarak. Coleoptera.

Mezei cziczindela (Cicindela campestris.) Homoki cziczindela

(Cievndela hybrida.) Bábrabló (Calosoma sycophanta.) Óriás futrinka

(Procerus gigás.) Kérges futrinka (Carabus coriaceus.) Violaszínú
futrinka. (Carabus violaceús) Karcsú futrinka (Carabus intricatus.)

Kezes futrinka (Carabus cancellatus.) Linné futrinkája (Carabus
Linnéi.) Csigabúvó futóbogár (Cychrus rostratus.) Havasi futrinka

(Nebria Cyllenhali.) Csillámló futrinka (Notiopkilus palustris?)

Kató alakú, futrinka (Omophron limbatus.) Parti futrinka (Elaphrus
riparius.) Asó futrinka (Clivina fossor.) Pataki futrinka (Bembi-
dium variam.) Vak futrinka (Anopthalmus sp.) Lapos futrinka

(Platynus assvmilis.) Közönséges futrinka (Pterostichus vulgá-

ris.) Útszéli futrinka (Amara aenea) Gabona futrinka (Zab-
rus gibbus.) Molyhos futrinka (Ophonus pubescens.) Fényes
futrinka (Harpalus aeneus.) Zöld futrinka (Chlaenius vesti-

tas.) Keresztes futrinka (Lebia crux minor.) Pöfög futrinka

{Brachinus crepitans.) Vonalkás csibor (Sydroporus lineatus.)

Szegélyes csíkbogár (Dgtiscas marginális.) Kering bogár
(Oyrinus natator^'FeJcete csibor (Hydrous piceus.) Gömbös ganéj-
bogár (Sphaeridium bipustulatum.) Csillámló kurtaszárnyú bogár
(Tachyporus hypnorum.) Aranyszr kurtaszárnyú bogár (Emus
Jdrtus.) Ezüstszr kurtaszárnyú bogár (Emus maxillosus.)

Aranyzsinóros kurtaszárnyú bogár (Síaphylinus caesareus.) Parti

kurtaszárnyú bogár (Paederus riparius.) Kétpettyes kurtaszár-
nyú bogár (Stenus bigüttatus.) Bunkóscsápú hangyabarát (Chviger
testaccus.) Temetbogár (Necrophorus vespillo.) Pirosnyakú dögbogár
(Pseudopelta thoracica.) Fekete dögbogár (Silpha obscara.) Négy-
pettyes dögbogár (Xylodrepa gnadripunctata.) Paránybogár (Tri-

chopteryx atomaria.) Vörös gombabogár (Eudomychus coccineus.)

Káposzta fénybogárka (Meligethes Brassicae.) Szalonnabogár (Der-
mestes lardarius.) Szacsbogár (Atiagenus pellio.) Muzeumbogár
(Anthrenus museorum.) Kávébogár (Byrrhus pilula.) NégyfoJtú
sutabogár (Hister quadrimaculatus.) Szarvasbogár á ? (Lucanus
cervus.) Kis szarv sbogár (Dorcus parallelepipedus.) Szent bogár
(Scarabeus sacer.) Löcslábú ganajtúró (Sysiphus Schafferi ) Pati-

kárius bogár (Gymnopleurus piiularius.) Tülkös ganajtúró (Copris
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lunaris.) Tehénszarvú ganajtúró (Onthophagus vacca.) Vors ganaj -

bogár (Aphodius fimetarius.) Nagy galacsinhajtó (Geotrupes ster-

corarius.) Csajkó (Lethrus apterus ) Orrszarvú bogár (Oryctes

nasicornis.) Sárga cserebogár (Bhizotrogus solstitialis.) Kalló csere-

bogár (Polyphylla fullo.) Közönséges cserebogár (Melolontha vulgáris.)

Finánczbogár (Anomala Vitis.) Rozs-szipoly (Anisoplia segetum.)

Aranyos rózsabogár (Cetonia aurata.) Pompás rózsabogár
(Potosia speciosissima.) Tojócsöves bogár á ¥ (Valgus hemipterus.)

Zöld virágbogár (Onorimus nobilis.) Prémes virágbogár (Trichius

fasciatus.) Remete bogár (Osmoderma cremita.) Bronzfény dísz-

bogár Chaleophora mártana.) Pompás díszbogár (Anthaxia Salicis.)

Sávos tölgybogár (Corocbus fasciatus.) Zöld fémbogár (Agrüus
viridis.) Vörös pattanóbogár (Elater sanguineus.) Vetési pattanó-

bogár és álczája a „drótféreg
1

' (Agritotes lineaíus.) Poczokszín
pattanóbogár (Archontas murinus.) Fémes pattanóbogár (Ludius
aeneus.) Fekete pattanó bogár (Athous niger.) Szent-János bogár
(Lampyris noctiluca.) Vörös zsidóbogár (Cantharis fusca.) Fekete
zsidóbogár (Cantharis rustica.) Bibircses bogár (Malachius aeneus.)

Hangyaforma fabogár (Clerus formicarius.) Méhészbogár (Tricho-

des apiarius.) Tolvajbogár (Ptinus far.) Kenyérbogár (Anobium
paniceum) Kapuczinus bogár (Bostrychus capucinus.) Vargányafaló
(Cis Boleti.) Poszogó bzbogár (Blaps mortisaga.) Sárosbogár
(Opatrum sabulosum.) Lisztbogár és liszikukacz (Tenebrio molitor.)

Gyászbogár (Podonta nigrita.) Pejbogár (Omophlus Betulae) Sajka-
bogár (Mordella fasciata.) Tollascsápú bogár (Bhipiphorus para-
doxus.) Közönséges nüuüJce (Meloe proscarabeus.) Krisbogár (Lilla

vesicatoria.) Hangyaforma tülkösbogár (Notoxus monoceros.) Zöld
álczinczér (Oedemera uirescens.) Hamvas vincellérbogár (O/i-

orrhynehus ligustici.) Kendermagbogár (Peritelus familiáris)

Aranyoszöld orrmányos (Phyllobius argentatus.) Csipkéz bogár
(Sitones liaeatas.) Lisztes répabogár (Cleonus punctiventris)

Kétpettyes orrmányos (Lepyrus colon) Fenyvesboj^ár (Hylobius
Abietis.) Óriás orrmányos (IÁparus germanus.) M*tgtári zsuzsok
(Calandra granaria.) Mogyoró-zsuzsok (Balaninus nucum) Alma-
rügyfúró bogár (Anthonomus Pomorum.) Körterügyfúró bogár
(Anthonomus cinctus) Tölgyfaló orrmányos (Orchestes Quereus.)

Cziczkánybogár (A/non Trifolii) Tölgy-levélsodró (Attelabus cnrcu-

lionides.) Szóíöeszelény (Bnynchites Betule'i ) Laposorrú bogár
(Anthribus fascialas.) Borsó zsizsik (Bruchus Pisorum) Betz
szú (Boslrtjclms typographus.) Csszbogár (Prionus coriarius.) Da-
rázshátú czinczér (Strangalia maculata.) Darázs czinczér (Necydalis

maior.) Hs czinczér (Cerambyx heros.) Piros czinczér (Pyrrhidium
sanguineum.) Házi czinczér (Hylotrupes bajulus.) Havasi czinczér

Eosalia alpina.) Pézsmaczinczér (Aromia moschata) Fekete zömök
czinczér (Dorcadium aethiops) Sávos zömök czinczér (Dorcadium
pedestre ) Gyász czinczér (Morimus tristis) Feny czinczér (Acantho-

(cinus aedilis.) Bogáncs czinczér (Agapanthia Cardui) Nagy nyárfa
czinczér (Sapetda carchdrias ) Hengeres czinczér (Oberea oculata)

Szegélyes sásbogár (Donacia limbata.) Gabonafehérít bogár
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{L&ma melanopus) Spárgabogár (Crioceris Asparagi.) Zsákos bogár
(Clythra quadripunctata ) Selyemfény kurtabogár (Cryptocephalus

sericeus.) Négyfoltos kurtabogár (Cryptocephalus Moraei.) Hoiivéd-

bogár (Entomoscélis Adonidis.) Aranyos csalánbogár (Chrysomela

fastuosa.) Havasi aranybogár (Orina alpestris) Fzi bogár (Phy-

todeeta viminalis.) Vörös nyárfabogár (Melasoma Populi.) Kék éger-

bogár (Agelastica Alni) Pohos olajbogár (Oaleruca Tana ceti.)

Firkáló bogár (Adoocus Vitis.) Repczebolha (Psilliodes chrysoce-

phala.) Káposzta bolha (Hal/int oleracea.) Csíkos fldibolha

(PhyUotreta nemorum.) Felhs paizsbogár (Cassida nebulosa.) Zöld

paizsbogár (Cassida viridis.) Luczerna böde (Subcoccinella 24-punc-

tata.) Kétpettyes böde (Adalia bipunctata.) Hétpettyes böde (Cocci-

nella septempunetata.) Tizennégypettyes böde (Halyzia 14-punctata.)

A Rhyparoides Metélkanaról.

Irta Cerva Frigyes.

Ennek a szép és Magyarország faunájára jellemz lepke-

fajnak történetét és életmódját leírta A. Aigner Lajos a „Termé-

szetrajzi Füzetek"-ben és a „Rovartani Lapok" 1902. évfolyamá-

ban. — Minthogy a lepkét az utóbbi években ismételten nagyobb

számban tenyésztettem s alkalmam volt hernyóját fogságban és

Pest-megye különböz vidékein a szabadban is megfigyelni, több

érdekes jelenséget vettem észre s ezért reá vonatkozó tapaszta-

lataimat ezennel a nyilvánosságnak adom át.

Mindenekeltt leírom a hernyó fejldését a petétl kezdve,

valamint a vedlések folytán változó külsejét.

Számos báb birtokában lévén, 1903. július végén és augusz-

tus elején hat izben sikerült az újonnan kikelt lepkéket pároso-

dásra bírnom. Öt esetben ép, erteljes példányok párosodtak, míg

a hatodik esetben a nstény eltorzult szárnyú volt. — Feltn,

hogy ebben az esetben egyáltalán sikerült a párosítás, mert elbbi

kísérleteim — eltorzult példányokkal — mindig eredménytelenek

maradtak. A párosodás mind a hat esetben este történt — a mi

természetes is, mert a Metelkana lepkéinek legnagyobb része,

— körülbelül 70%-a, - - az esti szürkületben kel ki. A jól meg-

termékenyített nstény 200, st olykor még ennél több petét is

rak, — az említett eLorzult példány azonban csak 28-at tojt s

ennek is alig egyharmada kelt ki, a többi összezsugorodott, tehát

nem volt megtermékenyítve. A meg nem termékenyített nsté-

nyek is petéznek ugyan, — mint más fajokéi is, — de ezek
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kevés számú, többnyire csak 10—20 petét tojnak. A nstény a

petéket már a párosodási követ napon, elég szabályos sorokban

30—80 darabból álló kisebb-nagyobb csoportokban srn egymás

mellé rakja le.

A pete gömbalakú, átmérje 0'8 mm. ; eleinte sárgás fény.

A megtermékenyített petén, a letojás után hatodnapra egymás

mellett vízszintes irányban két fekete folt látszik a burkon ke-

resztül, melyek szabadszemmel nézve pontoknak tnnek fel, ezek

a hernyónak félkörbe összeszoruló fiókszemei. Csakhamar, több-

nyire még ugyanaznap eme pontok alatt kis hosszanti sáv mutat-

kozik : a hernyó állkapcsai. A pete e mellett megtartja eredeti

színét s csak a következ, vagyis a letojást követ hetedik na-

pon vált sötétebb, szrkésbe hajló színt és márványozott mustrá-

zatot az által, hogy a fiatal hernyónak aránytalanul hosszú és

— különféle hajlásokban— a testhez tapadó szrei szintén áttetszenek

a pete burkján. A nyolczadik napon kikel a hernyó, mely alkalom-

mal a peteburkon kerek lyukat rág, mely épen csak oly nagy,

hogy a fiatal állat keresztül fér rajta. Ez úgylátszik elég nehéz-

séggel jár, mert számos hernyó nem képes kibújni és a petében

elpusztul ; a petének megnedvesítése nem jár eredménynyel. A
hernyó kikelése eltt a pete burka oly vékonynyá és áttetszvé

válik, hogy kézi nagyítóval tisztán láthatjuk a hernyót, kivált

fejét és folyton mozgó állkapcsait. Az újonnan kikelt hernyó

alapszíne sárga, hátán hosszú fekete szrök emelkednek. Az els

vedlés némelykor az ötödik vagy hatodik, azonban gyakran csak

a tizedik napon következik be. Ennek megtörténte után az els

három és az utolsó kivételével a hernyó minden testgyrjén

12— 12 szemölcs tnik fel, melyek közül a hátvonalhoz legkö-

zelebb fekv két nagyobb és két kisebb fekete pontnak látszik és

csak nagyítóval vehet ki tisztán. A fej valamivel sötétebb a

test színénél.

A hernyó elégséges táplálkozás mellett 14 nap alatt 8

mm.-nyire növekszik s közben másodszor is vedlik ; a másod-

szori vedlés után kivált a hátvonal mellett lev 4—4 szemölcs

feltn fekete lesz s már szabad szemmel is látható ; az oldalt

lev szemölcsök sárgák, mint a test színe. Az elbbieken fekete,

az utóbbiakon sárga szrök emelkednek, melyek közé imitt-amott

néhány fekete szr is vegyül. A fej sötétebb barnás színezet.

Három hét múlva, mely id alatt a hernyó a harmadik ved-

lésen is túlesett és 11 mm. hosszúra ntt, a szemölcsök közei a

háton sötétebb színvé válnak s azáltal két oldalt a tulajdon :
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képeni hosszanti sávot alkotják. A hátvonal, mely a hosszanti

sávokat egymástól elválasztja s a testgyrkön kissé megszakad,

világosabb szín és tisztán látható lesz. A két oldal, valamint a

has világos marad, a fej pedig fényes fekete színt ölt.

A hernyó ebben a korban megersödik s étvágya teterresen

növekedik. Míg fiatalabb korában a tápláló növény levelének csak

epidermisét rágja le, azt most átlyukasztja, vagy oldalvást egész-

ben megeszi. Ezen stádiumban fürgébb is lesz s a legcsekélyebb

háborgatásnál is elsurran, a mit fiatalabb korában nem szo-

kott tenni.

A negyedik vedlés után, mely már a 32—35. napon bekö-

vetkezik, 17—18 mm. hosszúra növekszik és külseje ugyanolyan,

mint a teljesen kifejlett példányokké, melyek olykor 40 mm.-nyire

is megnnek. Leírását lásd a „Rovartani Lapok" 1902. évfolya-

mának 181. lapján.

Miután a hernyó negyedszer vedlett volna, — a mi rend-

szerint szeptember második felében, azonban gyakran csak októ-

ber elején esik meg, — étvágya csökkenni kezd, s néhány nap

múlva teljesen megsznik táplálkozni. Meghúzza magát a tenyészt

házikó egyik sarkában, vagy elrejtzik a házikó fenekén lev

moha alá, gyakran a tápláló növény elszáradt levelei közé is és

így téli álomba merül; megesik, hogy egy-egy hernyó olykor

rövid idre elhagyja rejtekét s a növényen rágicsál, de ez rend-

szeres táplálkozásnak nem tekinthet. Téli álma október elsején

kezddik és április közepéig tart.

Az envliébb idjárás beköszöntése gyakran kicsalogatja a

hernyót rejtekébl, de ilyenkor még akkor sem táplálkozik, ha

egészen friss növényt kap is. Csak április végén kezd rendszere-

sen táplálkozni, s akkor kezdettl fogva igen mohón eszik, de ez

csak néhány napig tart, mert akkor újból — tehát már ötödször

— vedlik. Elbábozódásáig, — a mi rendesen június közepe és

vége között következik be, (egyeseknél elhúzódik július közepéig

is) még 2— 3-szor vedlik; ezek a vedlések azonban már nem

történnek szabályos idközökben, s a hernyó étvágyától függnek.

Táplálék dolgában egyáltalán nem válogatós : megeszik min-

denféle növényt és méltán nevezhet polyphagnak. A nádas szé-

lén gyakran található Euphorbia palustris-on, ott pedig, a hol

mélyebb a víz, különböz mocsári- és vízi növényeken p. o.

Caltha palustris-ow. és lris pseudoacorus-on., sokszor találtam

Nymplaea alba-n is, de az Arundo-t sem veti meg, st jófor-

mán minden dudvát megeszik, mely a parton és a vízben el-

fordul.
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Fogságban igen könnyen tenyészthet, s minthogy megelég-
szik bármiféle táplálékkal, e tekintetben alig juthatunk zavarba.

Gyakran megesett, hogy friss táplálék nyújtása alkalmával a
rendkívül fürge hernyók egyike-másika megugrott s a szökevé-
vényekre csak napok múlva akadtam reá az Urtica dioica-n,

vagy Ampelopsis hederacea-n, melynek leveleit eszegették s amellett
]gen jól érezték magukat. Igen könnyen nevelhet Lappá tomen-

tosa-xíú is, melyet úgy látszik különösen kedvel.

Egyáltalában nem szükséges, hogy a hernyónak túlságos

gyakran nyújtsunk friss táplálékot, st az ilyenkor csaknem ki-

kerülhetetlen háborgatás néha többet árt, mint ha a tápláló

növény félig elfonnyadt. Ha a tápláló növényt - bármiféle

legyen is, - - vízzel telt üvegbe helyezzük, s a szárát mohával
vagy kóczczal jól köri csavarjuk, hogy a víz gyors elpárolgását

megakadályozzuk, - - akár egy hétig, st tovább is kitart. A f-
dolog, hogy a tenyészt házikót árnyékos, lehetleg hvös helyre

állítsuk. Ügy a hernyóra, mint a bábra nézve is szükséges, hogy
olykor megnedvesítsük.

A hernyó mind a szabadban, mind a fogságban fleg éjjel

táplálkozik, habár napközben is hozzálát az evéshez, mivel az

árnyékot kedveli, a napsugár heve ell a tápláló növény szárán

lefelé menekül, a mi különösen a szabadban észlelhet.

A hernyó nem csak a nádasban található, hanem a part

közelében a száraz talajon is. Ennek magyarázatát abban látom,

hogy a tél folyamán a nád levágása alkalmával kihurczolják a

partra, miként a Laelia coenosa hernyójával is gyakran megtör-

ténik; azonban általában véve a JJh. Metelhana a mocsár la-

kója, Magyarország legtöbb mocsarában elfordul ; én nemcsak
Dabas és Puszta-Babád környékén, hanem Izsák és Uj-Hartyán

turjánaiban és egyéb mocsarakban is találtam.

A báb friss állapotban csaknem fehér, de csakhamar kiszi-

nezdik s eleinte vörhenyes, majd sötétbarna, végül pedig csak-

nem fekete színvé válik. Hossza 18—21 mm.
A levetett hernyóbr rendszerint a báb fargyrjéhez tapad

és miután a laza szövedékben megakad, a bábot mintegy meg-
rögzíti s ilyenformán a lepke kikelését elmozdítja. Oly bábból,

melyhez a hernyó bre nem tapadt hozzá, vagy torzpéldány kel

ki, vagy egyáltalában nem képes kikelni a lepke.

A bábnyugalom 20—25 napig tart. Rendes körülmények
közt július elejétl a hónap második feléig kel ki a lepke ; ki-

vételek — melyek elbb, vagy késbb hagyják el a bábot —
mint más fajoknál, úgy itt is elfordulnak.
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Eleinte rendszerint csakis hím példáitok kelnek ki, utóbb

csupán nstények, késbb vegyesen. Általában túlnyomó a ns-
tények száma,

Feltn, hogy a szabadban, alkalmas helyen mind a hernyót,

mind a bábot könnyen meglehet találni, míg a lepkét rendkívül

ritkán lehet látni. Élénken emlékeztet ez az Arctia Caja-ra,

melynek hernyójával úgyszólván lépten-nyomon találkozunk, ho-

lott a lepkét ritkának mondhatjuk.

Valamint a legtöbb hernyónak, úgy a Eh. Metélkana-anak

is van élsdije. Az Ichneumonidák családjába tartozó szép für-

készdarázs, a Metopius leio'pygus Först. az, mély a hernyót a

szabadban üldözi. A megszúrt hernyónak még marad annyi

ereje, hogy elbábozódjék, de a bábból a, vart lepke helyett für-

készdarázs kel ki.

Adalék Kassa környékének lepke-

faunájához.

Összeállította Dr. Fischer Herminius.

I.

Négy évig (1901— 1904.) gyjtöttem a lepkéket Kassa köze-

lebb és távolabb környékén és megfelel idjárás mellett csak-

nem naponkint tettem kirándulást
;

gyakrabban használtam a

csalétket s az acetylinlámpást, gyjtöttem és tenyésztettem a

hernyókat is. Ennélfogva azt hiszem, hogy a vidék lepkéit any-

nyira ismerem, a mennyire az az említett id alatt lehetséges

volt. Mindazonáltal, természetesen, még mindig igen hézagos lesz

az alábbi jegyzéV, de a környék gazdag lepke-faunájának mégis

annyira-mennyire h képét fogja nyújtani.

A talajviszonyok változatossága, a terület különböz magas-

sága, a gazdag erdállomány (túlnyomóan tölgy- és bükkerd), a

s )k meleg völgy s a vízbség : mind olyan tényezk, melyek

Kassa környékén a legkülönbözbb lepkefajok számára, megad-

ják az életfeltételeket, a lepkésznek pedig ez a terület bséges

alkalmat nyújt a sikeres gyjtésre és megfigyelésre.

Íme adom az általam gyjtött lepkék jegyzékét, belefoglalva

azokat a fajokat is, melyeket A. Aigner Lajos barátom Kassa

környékén megfigyelt és melyeket csilaggal (*) jegyeztem meg.*)

*) V. ö. A. Augner L. közleményét is „Kirándulás Abauj-Tornamegyébe,"

R. L. X. küt.
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Papüio Podalirius L. két ivadékban, a nyári ivadék némely
évben rendkívül gyakori ; - Machaon L. szintén két ivadékban,
nem nagyon gyakori, de többnyire nagy példányokban, a, nyári
ivadék közt elvétve elfordul az ab. awrantiaca Spr,

Thais Polyxena Schiff. a Hradován gyakori, közte nem ritka

az ab. ochracea Stgr.

Parnassius Apolló L. A Hernád mentén, Abos és fleg
Hámor vasúti állomásnál igen gyakori. A nstény olykor csaknem
oly sötét szín, mint az ab. Brittingeri Rbl.-Rghf., nem ritkán

találkozik az ab. pseudonomion Christ., mely a fels szárnyon
piros foltokat mutat; - Mnemosyne L. sehol sem ritka.

Aporia ( Wataegi L. közönséges.
Pieris Jinissicae L. és Eapae L. közönséges ; — Napi L.

és gen. aest. Napaeae Esp. igen gyakori, nem ritkán akad átme-
net az ab. Bryoniae O.-hez is

;

Daplidice L. és g. vern.
Bellidice 0. gyakori.

Euchlo'é Cardamines L. június végéig igen gyakori.
Leptidia Sinapis L., g. v. Lathyri Hb. és g. ae, diniensis

B. mindenütt található.

Colias Hyale L és ab. flava Húsz közönséges ; — Edusa
F. némely évben igen gyakori ;

— Myrmidone Esp. ritka, (Phicomme
Esp.-t, mely a Fauna R. Hung. szerint elfordul, nem találtam.)

Oonopteryx Rhamni L. közönséges.
Apatitra Iris L. ; llia Schiff. és kivált v. Clytie Schiff a

Csermelyvölgyben és Aboson igen gyakori.

Limenitis Populi L. nagy példányokban, melyek a v. buco-

vinensis Horm. megközelítik, a Csermelyvölgyben és Szt.-Istvá-

non gyakori ;
— Sibylla L. nem ritka.

Neptis Lucilla F. Kassán ritka, a szádelli és áji völgyben
gyakori ;

— Aceris Lep. két ivadékban igen gyakori.
Pyrameis A f(dárda L. gyakori; — Cardui L, némely évben

nagy mennyiségben repül.

\'anessa JoL.és ürticae L. közönséges ;
— XantkSmélas Esp.

ritka ;
— polyochloros L. igen gyakori ; - - Antiopa L. gyakori.

Polygonitt c-album L. közönséges.
Arachnia Levana L. és g. a. Prorsa L. gyakori. Az ab.

pórimat nem figyeltem meg. -

Melitaea Cinxia L. közönséges ;
— *Phoebe Kn. ; - Didyma 0,

és alpina Stgr. igen gyakori; - Trivia Schiff. gyakori, második
ivadéka kisebb; — Athalia Rótt. és Aurelia Nick. közönséges; —
*Dictynna Esp.

Argynnis Selme Schiff Aboson szórványosan; — Euphro-
syne L., Dia L., Latonia L. és Aglaja L, igen gyakori; — Aiobe
L. és v. Eris Meig. nem ritka ; - Adippe L. és v. Cleodoxa 0.

gyakori ;
— Paphia L. közönséges.

Mclanargia Galalea L. mindenütt található.

Erebia Medusa F. és AetJUops Esp. gyakori; — Lig rta L.

csak a szádelli völgyben található.

Satyrus Circe F. és Hermione L. igen gyakori

;

Briseis
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L. csupán a Hradován igen kis köves és kopár területen ;
—

Sernek L. és Arefhusa Esp. gyakori ; — Dryas Se. közönséges.
Pararge Egeria v, Egerides Stgr. két ivadékban gyakori ;

—
Hiera F. Aboson és a Csermelyvölgyben egyaránt; — Megaera
L. nem ritka ; — Maera L. meglehets gyakori.

A/phantopus Hyperonthus L. közönséges.
Epinephele Jurtina L. közönséges ; — Lycaon Rótt. csak

Aboson gyakori.

Coenonympha Iphis Schiff. és Arcanio L. gyakori; — Phau/-
philus L. közönséges.

Nemeobius Lucina L. két ivadékban gyakori (április végétl
május végéig és július—augusztusban).

Thecla Lpini Schiff. gyakori; — w album Kn. szórványos, a
szádelli völgyben gyakori; — llicis Esp. gyakori ; — Acaciae l< '.

ritka ;
— Pruni L. gyakori.

Callophrys Bubi L. három ivadékban gyakori.

Zephyrus Quercus L. igen gyakori, az ab. bellus Gerh. csak
a kassai hegyen ;

— Betulae L. gyakori.

Chrysophanus Virgaureae L. közönséges ;
— Thersamon Esp.

igen gyakori ;
— Dispar Hew. v. rutilus Wernb. igen ritka ; csak

egy pé dányt fogtam a Hradován ;
— Hippothoe L. szórványos ;

—
Alciphron Rótt Szt-Istvánon nem ritka; — phleas L. igen gyakori;
a v. caeruleopuncta Stgr. csak egy példányban került elé ;

—
Dorilis Hufn. és v. subalpina Stgr. nem ritka.

Lycaena Argiades Pali., valamint ab. Coretas 0. és g. v.

Polysperchon Berg.. gyakori ;
— Árgus L. (Aegon Schiff.) és Argyrog-

nomon Bgst. igen gyakori; — Boton Berg. ritka, Tornán gyako-
ribb

;
— Ónon Pali., g. v. ornata Stgr. és ab. nigra Gerh. nem

ritka ;
— Astrarche Bgst. ritka ; — Icarus Rótt. közönséges ;

—
Hylas Esp., Meleager Esp. és Bellargus Rótt. gyakori ; — Corydou
Poda, igen gyakori kivált a Hradova meszes területén; — minima
Fuess. két ivadékban igen gyakori, a második ivadék nagyobb

;

— SsmiargusTtott., Cyllarus Rótt. és Árion L. gyakori.

Cyaniris Argiolus L. nem ritka.

Pamphila Palaemon Pali. ritka.

Adopaea lineola 0. és Thaumas Hufn. igen gyakori ; — Actaeon
Rótt. ritka.

Augiades comma L. és sylvanus Esp. igen gyakori.

Carcharodus Alceae Esp. szórványosan akad.

Hesperia Carthami Hb., orbifer Hb. és Sao Hb. nem ritka

;

Alveus Hb. és Malvae L. igen gyakori.

Thanaos Tages L. közönséges.
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Irta A. Aigner Lajos.

XII.

5. Limenitis Populi L'.
1
)

Linné, Systema Naturae. Ed. X. p. 476 (L758); Esper, Die

europ. Sehraetterl. in Abbild. I. tab. 12. fig. 1.. tab. 114.

fig. 1, 2. (1777).

Alapszíne feketés barna, csaknem fekete. A fels fzárny kö-

zepén többé-kevésbbé tisztán feltn fehér pettyek harántos sora

áll ; elüls szegélyén, közel a thöz egy fehér petty, csúcsán

egy vörös vonal és néhány petty van. Alsó szárnya közepén fe-

hér szalag fut le, szegélye eltt vörös félholdak sorakoz-

nak. Alsó lapja vöröses sárga, fehéres szürke pettyekkel és

kékes szürke szegélysávval.

Magyarország összes hegyes-dombos vidékein, elvétve még
Budapest környékén is található májustól júliusig, vagy júniustól

augusztusig tekintélyes nagyságú (65—80 mm. széles) példányok-

ban. Legkönnyebben úgy mint az Apaturák vagy nedves erdei

utakon korán reggel fogható, mert késbb igen nyugtalanul és

magasan röpül.

Az ab. Tremulae Esp. 2
), melyen a középs szalagok igen kes-

kenyek, apicalis pettyei pedig vagy igen aprók, vagy teljesen

hiányzók, - - ritkább és a törzsfajnál valamivel késbben jelenik

meg; így Gölniczbányan június végétl július közepéig, Iglón jú-

lius közepén, a Magas Tátrában július vége felé észlelték, azon-

kívül Tavarnok, Eperjes, Zágráb, Fuzine, Nagysz'ében, Nagyág

és Mehádia környékén is, az utóbbi helyen különösen szép és

nagy példányokban.

Petéje hosszúkás tojásforma, bordázott. Hernyója zöld,

barna és fekete foltokkal, hátán két sor szrös tüske emelkedik,

melyek közül a fejen álló kett a leghosszabb, 50 rrm. hosszú.

Kitelelve májusig Populus tremula és nigrán (rezg és fekete

nyárfa) és fiatal Ulmus campestrisen (szilfa) él. Bábja sárgás,

barna foltokkal.

Parasitája: Pirnpla capulifera Kriechb. (John).

Elfordul a következ szomszédországokban : A. Ausztria,

!) Populus : nyárfa.
-) A rezg nyárfa.
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Karinthia, Salzburg, Cseh- és Morvaország, VI.—VII. Szilézia,

Galiczia és Bukovina V—-VI. Románia V.—VII.

Elterjedési köre : Szent-Pétervártól Toskanáig 60—44° és

Paristól Japánig, 1— 160°.

6. Limenitis Sybilla L. 1

)

Linné, Systema Naturae. Ed. XII. 781. (1767.); Esper, Die

europ. Schmetterl. in Abbild. I. tab. 14. fig. 2. (1777)

;

Camilla Esper 1. c. I. tab. 14. fig. 3. (1777).

A szárnyak alapszíne feketés barna, mindegyikén többé-

kevésbbé egybefolyó fehér pettyek harántsora van. A fels szár-

nyon nem tisztán feltn fehéres középfolt éá csúcsán 3 fehér

petty áll. Alsó lapja barnás sárga, a fels szárny szürkés barna

vegyülékkel s a felület nagyított fehér rajzaival ; az alsó szárny

bels szegélye szélesen kékes szürke, mindkét szárny szegélyén

két sornyi fekete petty mutatkozik. Kifeszítve 48—60 mm.
A Tengermellék kivételével országszerte junius-juliusban

gyakori, helyenkint azonban ritka. Az egészen fekete ab. nir/rina

Weym.-t-) eddig csak Novákon (Nyitra m.) figyelték meg. (B o s-

sányi József.) Kedveli az erdszéleket és árnyékos erdei

utakat, melyeken már korán reggel röpköd

Petéje gömbalakú, alul lelapított. Hernyója sárgás zöld,

két sor vöröses barna tüskével, 40—45 mm. hosszú. Kitelelve

májusig található Lonicera coerulea, xylosteum, nigra, caprifoliu/m

és periclymenumon. Bábja szögletes, fején két tüske van.

Parasitája: Apanteles Vanessae Reinh. (Braconida).

Elfordul a következ szomszédországokban : A. és F.-

Ausztria, Salzburg, Karinthia, Morva- és Csehország, Szilézia,

Galiczia és Bukovina, mindenütt VI—VII., Romániában Vili.

Elterjedési köre : Livlandtól Kalabriáig 5b'—37° '>s Tenerifá-

tól Japánig 1—160°.

2. nem. Neptis P. 3
)

A mindkét feketés barna szárnyon nyílt középsejt mells

része ersen rövidült. A szem csupasz. A pete gysz alakú. A
hernyó hengeres, púpszer szemölcsökkel, feje kéthegy. Bábjá-

nak feje kéthegy. Az indoausztráliai területen számos faj él

;

Európában csak kett.

b Római látnokn.
2) A fekete.
3
)
Neptis, az unoka, az elbbi nemmel való rokonsága miatt.
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7. Neptis Lucilla F. 1

)

Fabricius, Mantissa Insectorum II. 55. (1787); Hübner,
Sammlung europ. Schraetterl. fig. 101—2. (1787). Camillft

E s p e r, Die europ. Schmetterl. in Abbilcí. I. tab. 59. fig.

1. (1777.)

Alapszíne feketés barna. Az alsó szárny közepén széles fe-

hér szalag van ; a fels szárnyon 8—9 fehér petty megszakított

sora áll ; a tbl indul ki egy igen keskeny sáv, melynek végén

egy kicsiny s egy nagyobb fehér petty van. Alul vöröses barna,

a felület fehér rajzolatával.

Hazánkban országszerte található, csupán a Tengermelléken

nem figyelték még meg, s úgy látszik, az egész Alföldön is hiány-

zik, hegyi állat,"mely nálunk 43—53 mm. szélességetér el. Lomhán
röpköd a bokrok körül, reggel többnyire virágzó tápláló növényén,

kivált nedves erdei réteken és árnyékos erdei utakon. Eperjesen

Dahlström Gyula két hermaphroditát fogott, melyek egyike

jobb, másika baloldalt hímnem. A kisebb és megfogyatkozott

ehér rajzú var. Ludmilla H. S., melyet ifj. K i n d e r m a n n A.

Erdélyben fedezett fel és melyet nvére után neveztek el, —
csupán Nagyszeben, Brassó és Lipik környékén figyelték meg.

Hernyója barnás piros, hátán halvány sáv és kidudorodá-

sok vannak, 40—44 mm. hosszú. Kitelelve májusig él Spiraea

saliáfólia, flexuosa és ulmifolián (Bajnócza). Bábja zömök, feje

kéthegy.

Elfordul a következ szomszédságokban : A. Ausztria

VI—VII., Tirol, Karinthia V—VII., Csehország és Galiczia VII.,

Bukovina VI., Románia VIII.

Elterjedési köre : Kasantól Kis-Ázsiáig 56—40° és Svájcztól

Japánig 25—160°.

8. Neptis Aceris Lep. 2
)

Lepechin, Reise durch versch. Prov. d. russ. Reiches I. 203"

tab. 17. fig. 5—6(1768); Plantilla Hübner, Samml. europ.

Schmetterl. Fig. 99. 100 (1793).

Alapszíne feketés barna. Az alsó szárny közepén fehér szál-

lag. a szegély eltt fehér pettyek sora áll ; mögötte, a fels szár-

nyon, a szegélytéren nagy fehér foltok megszakított sora van,

a tbl indul ki egy megszakított fehér hosszanti sáv, mely ama
foltsorig terjed. Alsó lapja vöröses barna, a felület fehér rajzola-

tával.

J
) Lucilla, római ni név.

2
J Acer: juharfa, mint tápláló növénye, a mi helytelen.



Különfélék. 111

A Tengermellék kivételével egész Magyarországon két iva-

dékban többnyire gyakori, Budapest környékén azonban rendkívül

ritka. Az I. ivadék rendszerint kicsiny (35—40 mm.), a II-dik

nagyobb (45—50 mm.), szélesebb sávokkal és nagyobb pettyek-

kel. Erdszéleken egész nap lomhán, lassan röpköd.

Petéje kúpalakú, alul lapos, zöldszín. Hernyója sárgás

barna, feje kéthegy, hátán 3 pár tüske emelkedik. Kitelelve áp-

rilis—májusig és június—júliusban él Orobus vernuson (lednek).

Bábja zömök, feje kéthegy.

Elfordul a következ szomszédországokban : Cseh- és Morva-

ország V—VI. VIIL, Salzburg, Karinthia VIII. , Galiczia V—VII.,

Bukovina V—VI. VII—VIIL, Románia V—VI, MI—IX., Bul-

gária V.

Elterjedési köre: Kasantól Törökországig (Ázsiában Indiáig)

56—43 (20)o és Salzburgtól Koreáig 35— 160o.

Különfélék-

Megeszik-e a madarak a méheket? Erre a kérdésre
nézve érdekes és fontos megfigyeléseket tett C s ö r g e y Titusz

1905. augusztus közepén a kisczenki erdészlak méhesében. Ezidtájt
tömérdek szürke légykapó (Muscicapa grisola) volt a környékén,
javarészt átvonulóban, ele ezek közül csak egyetlen öreg példány
volt a méhes állandó vendége, még pedig délutánonkint. Les-
helye a méhes mellé állított üres Dzierzonkaptár fedele volt. A
legközelebbi kaptár lakói alig két arasznyira sürögtek a madár
eltt, de nem nyúlt ezek után, hanem perczekig is mozdulatlanul
figyelve idnkint felrebbent s keresztülrepülve a méhek kavargó
tömegén, sokszor a 3-ik—4-ik kaptár eltt vagy épen a méhes
túlsó oldalán kapott el egy-egy méhet, melyet azután leshelyén
eldarabolt és lenyelt. Az egyik áldozat fejét ott találta a szerz
a leshelyén: herémén feje volt. Ez megmagyarázta a madár saját-

ságos viselkedését. Herére lesett, azért ült perczekig is mozdu-
latlanul, nem tördve a körülötte nyüzsg munkásokkal. További
bizonyítékokra számítva, a madár leshelye körül simára taposta

a földet, hogy a lehulló köpetekbl mi se menjen veszendbe.
Az ily módon két hét alatt szép számmal egybegyl köpetek
tisztára méhek alkatrészeibl állottak, még pedig csupa herébl

!

Az erdész közlése szerint évek óta fészkel a légykapó a méhes-
ben vagy annak közvetlen közelében. Ezidén meg épen négy
pár költött ott, de a méhállományban semmi kár se mutatkozott.

E mindenesetre dönt erej ténybl s az itt vázolt észleletekbl

az következik, hogy e madárnak nem lehet a méh a ftápláléka,

de még kedvelt csemegéje sem, mert hiszen a sok légykapó közül
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csak egyetlen példány látogatta idnként a méhest. Fiait se neveli
méhekkel, mert hisz akkor az a négy pár, mely ezidén a méhes
környékén fészkelt, ugyancsak megtizedelhette volna az állományt.
Abban, hogy e madár pár lépésnyirl felismeri a munkásnál jóval
nagyobb és pohosabb herét, semmi különös sincsen, mert ehhez
elég a normális látású emberi szem is. Sokkal fogasabb s nagyon
messzire vezet kérdés az : miért fogdossa csakis a herét ? Ebben
nem vezetheti a fulánktól való félelem, mert ismeretes, hogy e
madár olykor darazsat is fog. Még talán legközelebb jár az a
föltevés, hogy ezt a szervezeténél fogva fulánk nélküli rovarokra
utalt madárfajt a munká«méhektl a méregzacskó hangyasavának
szaga és íze riasztja vissza, Bár e tekintetben az emberi szaglás
és ízlés épen nem irányadó. Hisz tudjuk, hogy a bzös és maró
váladéka poloskákat a varjak s más madarak is szívesen eszik.

Ez észleletekhez még néhány tanulság fzdik. Elször is az,

hogy még a gyomortartalmak kétségtelenül pozitív adataiból is

csak nagy óvatossággal szabad következtetnünk, mihelyt a madár
gazdasági szerepének nem általánosságáról, nanem részletkérdé-
seirl van szó. Másodszor meg az, hogy a közvetlen megfigyelés
és a köpetek egybegyjtése révén a pozitív adatok egész soro-
zatára tehetünk szert anélkül, hogy csak egyetlen madarat is fel

kellene áldoznunk. Végül pedig, nem szabad minden a méhes
körül tartózkodó madarát az els látásra kártétellel gyanúsítanunk.
A méhes környékén ugyanis mindig hevernek rovarhullák, megölt
herék, a kaptárokba tolakodó sokféle rovar, darazsaktól megölt s

csak részben kiszívott munkás-méhek tetemei; a mézszagra lep-

kék és legyek is gyülekeznek. Ezekért járja a méhes táját a
fecske, a czinege s a Ruticilla phoenicura, a nélkül, hogy a
méhállományban kárt okozna. (Aquila XII. *L90ö)

bj lepke-fajváltozatokat írt le legközelebb gróf Túra ti

Emil olasz lepkész (Naturalista Siciliano 1905.) ; ezek közül csak
azokat említem fel, a melyek hazánkban is elfordulnak Ezek a
következk : Aporia Crataegi L. v. Augusta. Szerz azokat a pél-

dányokat tekinti törzsalakoknak, melyeken az összes erek kiszé-

lesedés nélkül érik el a küls szegélyt, a fels szárny középsejtjét

lezáró harántéi' pedig egyszer vonal ; ettl eltér a v. Augusta,
melyen a fels szárny h-.rántere többnyire igenerteljesen kifej-

ld' tt, az összes erek pedig a küls szegély felé kiszélesednek,

st itt egész kis szürke foltot alkotnak. Hazai példányaink leg-

nagyobb része idetartozik. Orthosia nitida F. ab. Garibaldina,

melynek fels szárnya egyszín pirosos barna, azaz olyan mint
az 0. pistacina ab. rubetra Esp. Egyik példányom (Hunyadból)
átmenetet képez, a mennyiben még némi rajzot mutat. Phasiane
clathrata L. v. aarata, melyéknek alapszíne nem fehér, hanem
sárga : hazánkban országszerte elég gyakori. Endotricha flamme-
alis Schiff. v. adustalis. Alapszíne sötét barna (olyan mint Actenia

brunnealis Tr..) több-kevesebb sárga rajzolattal: található Buda-
pesten és Újpesten ; v. lutealis, alapszíne egyszín sárga : ilyent

fogtam N. Verczén. A. Aigner Lajos.
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S. 91. Dr. K. Chyzer : Sammeln im Winter in ZeleniJca.

Verfasser verbrachte aus Gesundheitsrüeksichten 4 Wochen

(Ende Nov. bis Ende Dez. 1905.) in Zelenika, einem reizend ge-

legenen klimatischen Kurort unweit Castelnuovo in Süd-Dalma-

tien und beseháftigte sicli nebenbei auch mit dem Sammeln von

Naturalien. Trotz der sommerlichen Temperatur (26—30 C°.

Mittags) lag die Tierwelt im Winterschlaf. Dipteren und He-

mipteren waren überhaupt nicht zu sehen, Lepidopteren, Neu-

ropteren und Hymenopteren waren sehr schwach vertreten, wenig

zahlreich zeigten sieh auch die Coleopteren und Orthopteren, am
ergiebigsten war da's Sammeln von Arachniden, u. z. fand Ver-

fasser drei neue Arten, die W. K u 1 c z y n s k i demnachst be-

schreiben wird, u. z. Cinifi'a annulatus, Harpactes Chyzeri und

Tegenaria dalmatica. An Skorpionén fand Verfasser einige

Exemplare, die den bosnischen, italienischen und südfranzö-

sischen gleichen.

S. 95. Dr. Z. Szilády : Insektensammlung fiir Mittelsclmlen.

I. Verf. halt die amtl. Instruction zur Anlage von Insektensamm-

lungen ftir Mittelsclmlen nicht fiir zureichend und gibt eine Zu-

sammenstellung derjenigen Arten, die unbedingt zu berücksichti-

gen waren ; die wichtigeren schadlichen oder nützlichen Insekten

sind in biologischen Gruppén (Ei, Raupe, Puppe) vorzuführen,

die ganz müssige, biologische Staffage mit Umgebung aber hat

zu entfallen, weil sie die Begriffe der Schülers nnr verwirren.

S. 101. F. Cerva: Über Rhyparoides MetelJcana. Biologisches

über diesen Faltér.

S. 105. Herm. Fischer: Beitrage zur Lepidopterenfauna von

Kassa, wo Verf. 4 Jahre unermüdlich gesammelt hat.

S. 108. L. v. Aigner-Abafi : Die Tagfalter Ungarns. XII.

Limenitis Populi im Mittelgebirge ganz Ungarns stellenweise

ziemlich hiiufig, die ab. Tremulae selten ; L. Sibylla weit ver-

breitet, die ab. nigrína sehr vereinzelt. Neplis Lucilla in Berg-

gegenden ziemlich haufig ; die var. Ludmilla sehr selten ; N.

Aceris in 2 Generationen im Hügelland stellenweise recht haufig.
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Kleinere Mitteilungen.

S. 111. Fressen die Vögel Bienen ? Über diese Frage machte

T. Csörgey im August 1905. am Bienenstand des Försters

von Kisczenk interessante Beobachtungen. Vier Paare des Flie-

genschnápperns (Museicapa grisoia) nisteten in der náchsten Um-
gebung, aber nur ein altes Exceraplar war eine bestándiger Be-

sucher des Bienenstandes. Der Vogel postierte sich auf eineni

leeren Bienenkasten ; einige Spannen davon entfernt sehwárm-

ten die Bienen, von Zeit zu Zeit schoss er durch clen Schwarm
und fing, wie sich spater zeigte eine Drohne, ohne die Arbeiter

zu beachten. Nun sammelte Verf. zahlreiche Gewölle, die aus-

schliesslich aus Drohnenteilen bestanden. Wichtig ist die Frage,

wesslialb der Vogel nur Drohnen fángt ? Die Furcht vor dem
Stachel kann ich nicht abhalten, den er frisst doch zuweilen

auch Wespen, wahrscheinlich hált ihn der unangenehme Geruch

und Geschmack der in der Giftdrüse enthaltenen Ameisensáure

davon ab. Keinesfalls darf man jeden beim Bienenhaus vorkom-

menden Vogel als schádlich betrachten ; hier sind immer Insek-

tenleichen zu finden, getötete Drohnen, mancherlei Insekten die

in die Bienenstöcke dringen, von den Wespen getötete Arbeiter-

bienen etc. Wegen dieser besuchen Schwalben, Meisen und Ru-

ticilla phoenicura die Gegend des Bienenhauses, ohne den Bie-

nenbestand zu schádigen. (Aquila XII. 1905.)

S. 112. Neue Schmetterlingsvariationen beschreibt Gráf E.

Túra ti in Naturalista Siciliano 1905. darunter Aporia Crataegi

v. Atigusta, bei weleher die Querader sehr kráftig entwickelt

ist, samtliche Rippen aber gegen den Aussenrand verbreitet sind

und hier kleine graue Flecken bilden ; Orthosia nitida ab. Gari-

baldina, einfárbig rotbraun ; Phasiane clathrata v. aurata, die

Grundfarbe gelb ; Endotricha flammealis, Grundfarbe dunkelbraun,.

v. lutealis, einfárbig gelb. Ali diese Variationen kommen aucli

in Ungarn vor.



Entomologiai mvek.

Altalános. A Magyar Birodalom Állatvilága. (Fauna Regni Hungá-

riáé). III. kötet. Arthropoda. Kiadja a k. m. Természettudományi Társulaa

Ára 35 kor., társulati tagoknak 20 kor, — Kárpáti E. Állatmii/ceum, utasítás álla -

tok ö meséres eltartására, és csontvázak készítésére,kkal kof ábra A ki a

40 fill.s — Bein ro K. — kitvargyjt. Utasítás a kiválóbb rovarok megisme

résére é g.yjtésére 2 kor. — Szekeres F. Ö. A rovargyjtö 1 kor. 60 fill.

—

Lejtényi S Rovargyjtö. Segédkönyv a középiskolai ifjúság számára, kötve

1 kor. — Kriesch J. A rovarok világa. 16 ábrával 80 fill. — Kiránduló

zsebkönyve. 70 rajzzal, kötve 3 kor. 50 fill. — Dr. Lénái A. Rövid útmutatás

: természetrajzi gyjtemények konzerválásához 80 fill. — Dr. Daday J. Rovar-

tani mszótár 1 kor. 60 fill. — Hoffer, Praxis der Insektenkunde. 3 kor. —
Kolbe, Einführung in die Kenntniss der Insekten 17 kor.

Hymenoptera. Mocsáry S. A magyar fauna fémdarazsai 2 kor. 40 fill.

A magyar fauna másnejü darazsai 2 táblával 1 kor. 20 fill. Adatok Magyaroi-

szág fürkész darazsainak ismeretéhez I. 1 kor. 20 fill. Földünk lémdarazsainak

magánrajza 40 kor.

Lepidoptera. Bein K. A kis lepkegyjt. A lepkék ismertetése és

gyjtése 2 kor. — A. Aigner L. A lepkészet története Magyarországon

^ kor, _ Aigner-Pável-Uhryk, Magyarország lepkéinek jegyzéke 5 kor. —
Berge, Schmetterlingsbuch 8. Aufl. 1300 Abb. auf 50 farb. Tafeln 25 kor.

20 fill. — Rofmann, Die Gross- Schmetterlinge Furopas 2. Aufl. 2000 Ab b

auf 71 farb. Tafeln 30 kor. Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas

1900 Abb. auf 50 Tafeln 30 kor.

Diptera. Tém&sváry Ö. Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna

mellékeire 1 B rJSHl 60 fill. — Kertész K. Catalogus Tabanidaium orbis terra-

rum universi 6 kor.

Coleoptera. Török P. Bogár-határozó 2 kor. 80 fill. —Bein K. A kis

bogárgyüjt. A bogarak ismertetése és gyjtése 2 kor. — Calwer, Káferbucl"

5. Aufl. mit 48 color. Tafeln 24 kor. — Seidlitz, Fauna Transsylvanica 12 kor.

Hemiptera. Dr. Horváth G., Adatok a hazai félröpek ismeretéhez

40 fill. A magyarországi Psyllidákról 40 fill. Az Eremocoris-fajok magánrajza-

2 tábl. 60 fill.'

Orthoptera, Pseudoneuroptera és Neuroptera. Pungur Gy. A magyaror,

szági tücsökfélék természetrajza 6 tábl. 5 kor. — Kohaut R. Magyarország

szitaköt-féléi. 3 színes tábl. 2 kor. 60 fill.

Myriopoda. Dr. Daday J. A magyarországi Myriopodák magánrajza

4 táblával 4 kor.

Araehnoidea. Dr. kyzer K. és Kulczynski L. Araneae Hungária

3 kötet 24 kor. — Hermán O., Magyarország pókfaunája 3 kötet, csak a

2— 3. kötet kapható 16 kor. — Dr. Lendl A. A pókok, különösen a kerekháló-

pókok természetes osztályozása 1 kor. — Karpe/es L. Adalék Magyarország

atkafaunájához. 8 táblával 2 kor.

Crustaeea: Dr. Daday J. A Magyarországban eddig talált szabadon

él evezlábú rákok magánrajza. 4 tábl. 3 kor. A magyarországi Branchipus

lajok átnézete. 1 kor. A magyarországi Diaptomus-fajok átnézete 1 kor.
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Magyarország bogárfaunája.
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Vezérfonal a magyar szent korona országainak terü-

letén elforduló bogarak megismerésére.

ÍRTA

OHIKI ERN
A Magyar Nemzeti Múzeum segédre.

A három kötetes munka els kötete a bevezet

morphologiai részen kívül a Caraboideákat és

Staphylinoideákat, a második kötet a Palpicorniá-

kat, Diversicorniákat és a Heteromerákat a harma-

dik kötet pedig a Phytophaga, Rhynchophora és

Lamellieornia esaládsorozatokat fogja tartalmazni

A munka 5 íves füzetekben jelenik meg

egy-egy füzet elfizetési ára '-' korona, bolti ára

2 kor. 40 fill

Megjelent az 1. kötet els és második füzete.

•^ Eljegyzések és elfizetések a szerz czímére (Buda-

pest, VIII., Nemzeti Múzeum) küldendk.

m
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Schmidl Sándor könyvnyomdája Budapest, VI., Uj-utcza 3.
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