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a lótetü {Gryllotalpa vulgáris) is. Szórványosan volt észlelhet a

Cryptorrhynchus Lapathi L. a Salix capreán a drávántúli Lipovl-

jinén, a Ht/lesinus Farxini F. a krizsfán Orsova körül Ohába-Bisztrán
;

a Piti/ophtiiorus micrographus L. a lucz és jegenyefeoyön O. Bisztrán

és Zólyommeoyében Sziklatelepen; a Tomicus citrvidens Germ. szintén e

kétféle fenyn O. Brisztán és az ungmegyei vSztavnán ; Tomicus chal-

cngraphus L. ugyancsak liicz és jegenjefenyn, Sziklalepen ; Xylehorus

monographus F. a kocsános tölgyben a brócli kerület Njemoi és Vrbanje

község erdeiben, utóbbi lielyen vele együtt a Xyl. dryographiis lifz.

szórványosan. A Trypodendron lineatwn 01. O. Bisztrán a lucz és je-

genyefeny kérge alatt élt, mig rokona, a Tryp. domesticuni L. Sztavnán

a beteg bükkfák kérge alatt tanyázot. A hs czinczér [Cerambyx
cerdo L.) Lipovljane, Njemci és Vrbanje tölgyeseiben volt gyakori.

A Tortrix viridana L. hernyói Njemciu a tölgy lombozatát falták.

Kevésbbé volt káros a Cecidomyia Salicis Schrk. gubacsképz légy,

mely Lipovljanén a Salix Caprea fiatal hajtásait torzította el

gnbacsaival.

Népfölkelés a sáskák ellen. — Bagdad hatái-án a tavaszszal

— márczius vége felé — oly tömérdek sáska lepte el a vetéseket,

hogy az egész határ összes termését végpusztulás fenyegette. A sáska-

járás ellenében megfújták a riadót és általános népfelkelést rendeztek.

Hydajat pasa a város összes lakosságát nem- és korkülönbség nélkül

kirendelte a pusztító háborúra. Kora reggeltl kés estig a harcz-

téren volt a város lakossága, a katonákat, papokat és tanárokat sem
véve ki, és pusztította a félelmes ellenséget. Csupán a fekv betegek

és szopós gyermekek maradhattak otthon. 10 napig tartott az óriási

küzdelem, mi alatt naponta minden lakosnak legalább 21/2 kilogramm

elpusztított sáskával kellett beszámolni.

IRODALOM.
A. Preudhomme de Brre, Crustacés Isopodes recueillis par feu

Camille Van Volxem, peodant son voyage en Por-

tugál, en 1871. (Annales de la Société entomolo-

gique de Belgique XXX. Compt. rend. p. 112— 113).

Rövid jegyzéke kapcsán a szerz r. többi között felemlíti, hogy

a brüsszeli kir. múzeumban Magyarországból a következ két száraz-

földi Isopoda-faj van meg : PorcelUo politus Koch Varannóról és P. se-

rialis Koch Pécsrl és Simontornyáról ; mind a kett Dr. Horváth
Géza úrtól került oda.

Eugen Dobiasch, Adressen-Buch europaischer Coleopteren- und
Lepidopteren-Sammler. Buziás, 1886. (60. lap).

E czímtárban, mely a rovarászok között való érintkezés és csere

elmozdítására jó szolgálatokat fog tenni, hazánkból összesen 51 bogár

és lepkegyüjt van felsorolva.


