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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Lepkészetí jegyzetek. — Az 1883-ik év szeptember közejje

felé egy éjjeli lepkét fogtam, melynek meghatározásával semmikép

sem tudtam boldogulni. A Hadenidae család általános ismertet

jeleit határozottan ki lehetett venni rajta, dehogy melyik nembe

és fajhoz tartozik? — azt kisütni nem tudtam. Végre látván, hogy

fejtörésem czélhoz nem vezet Dr. Staudingernek küldtem ki

meghatározás végett. röviden ennyit irt : Neuronia Cespitis 9

aberatio, egyszersmind kérte, hogy e ritka példányt saját gyjte-

ménye számára engedném át, — a mit meg is tettem. Azóta eleget

kerestem, de hozzá hasonlót mindeddig nem sikerült fognom, A
lepke valamivel kisebb, mint a közönséges Neuronia Cespitis ns-

ténye ;
— mells szárnyai egyforma hamúszin, eltn foltokkal

és alig kivehet sávrajzokkal, úgy hogy az egész szárny egyszínnek

látszik. A hátsó szárnyak pedig világos hamuszinek és nem barna

— mint a typikus fajnál — hanem valamivel sötétebb hamúszin

szegélylyel ellátottak.

Az 1884'ik év tavaszán a galagonya pille (Aporia Crataegi

L.) vidékünkön Göllniczbánya környékén oly nagy mennyiségben

volt található ; hogy este felé kertembe kimenvén, valóságos ha-

vazást véltem látni, oly nagy számban hullott a fákról a szél

által földre rázatva az épen bábjukból kibúvó galagonya pille.

És sajátságos, hogy a következ év tavaszán ped'g valószínleg

az ilyen esetben rendesen elszaporodó fürkész- darázsok pusztí-

tása következtében ahg volt látható egy-egy példány. Ezen eset

szintén elég tanúságul szolgálhat arra nézve, hogy a rovarvi-

lágban némely faj néha rögtön roppant mennyiségben mutat-

kozik, de ép oly gyorsan — a laikusok szemében, kik a rendesen

nem csoportosan tanyázó frkészeket nem veszik észre, minden

szembetn ok nélkül — meg is fogy. A galagonya pille helyett

1885. év sze felé a káposzta pille {Pieris Brassicae L.) hernyója

lépett fel oly roppant számban, hogy a népnek méltó oka volt ültetmé-

nyeinek vógpusztulása felett panaszkodni. Hudák Ede Ágoston.

Adatok Scmogymegye bogárfaunájához. — Somogymegye

eddig rovartanilag az ismeretlen vidékek közé van sorolva; habár

területe épen nem mondható egyhangúnak. Egyfell a Balaton tava,

a nagy homok területeivel és kiterjedt mocsaraival, másfell a Dráva

erd borította partjai és az ezt kisér halmos- dombos vidék már


