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Cl. Betj, Notices sur les Palpicornes et diagnoses d'espéces nou-
velles ou peu connues. (Revue cl'Entomologie. III. p.

266—271.)

Több új vagy kevésbbé ismert Hydrophilida között a szerz
hazánkból Hydraena hungarica név alatt egy új fájt ír le, mely sze-

rinte a H. politá-lioz áll legközelebb.

Dr. Richárd R. v. Stein, Tenthredinologische Studieo. VII. Drei

neue Blattwespen. (Entomolog. Nachrich-

ten: X. p. 301— 308.)

A leírt három új levéldarázs-faj közöl az egyik, Tenthredopsis

opacipleuris, a szerz szerint alkalmasint Magyarországból való, mint-

hogy egy régibb gyjteménynyel Geittner József budapesti rova-

rásztól kapta, ámbár az illet példányok származási helye közelebb-

rl nem volt megjelölve.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Kérdések.
(13.) A tankönyvekben általában azt olvassuk, hogy a házi

poloska mindig csak szárnyatlan állapotban fordul el. E napokban
szobámban egy lapostest, sárgásbarna poloskát találtam, melynek tö-

kéletesen kifejlett repül szervei vannak, és melyet ide mellékelve

küldök — tisztelettel kérdezvén, hogy vájjon nem a házi poloska

szárnyas alakja-e? N ^^
(14.) A jöv tavaszon selyemhernyókat óhajtván tenyészteni,

óhajtanain megtudni, hogy honnan szerezhetnék be selyembogár-pe-

téket?
. Gál Bertalan.

Feleletek.
(13.) A házi poloskának soha sincsenek szárnyai; eddig leg-

alább még sehol sem találtak belle szárnyas példányokat. Gyakran
annak néznek ugyan egy némileg hasonló, de kisebb és hosszúkásabb

poloskafajt (Lyctocoris campestris Fabr.), melynek tökéletesen kifej-

ldött repül szervei vannak, és mely rendesen a szabadban a fák

kérge alatt él, de azért házakban sem ritkán található. Ehhez az

utóbbi fajhoz tartozik a beküldött példány is. o sí

(14.) Az országos selyemtenyésztési felügyelség Szegszárdon a

petéket ingyen osztja ki a termelknek ; minthogy azonban a peték

eltartása a kikeltésig gondozást igényel, a szétküldés csak közve-

tetlenül a tenyésztés megkezdése eltt történik. Magánosoktól peté-

ket beszerezni nem tanácsos, mert a selyemhernyók átörökölhet és

ragályos betegsége, a szemcsekór, könnyen bekerülhet hernyóink közzé

s azokat még a begubózás eltt elpusztítja. Bíró Laios


