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apricans Herh., nigritarse Krh., punctigerum Fagk.^ virens Herh.,

filirostre Kirh
,

pisi Fab. : és laevigatum Pagk. ; Spermophagus

variolosopundafMS 01. , lomicus 6-dentatus Boer. ; Clgtus semi-

pundatus Fab., detritus L. és speciosus Sch. ; Croceris lé-ptundatis

Scop. és Asparagi L. ; Chrgpomela haemoptera L. ; Podagrica malvae

FII. ; Longitarms pusillus Ggll. ; Scgmm frontalis Fab. és Apetzi Mull.

Polinszkg Emil.

A Trochosa infernalis Motch elterjedésérl. — E szép állat

egyike a legérdekesebb pókjainknak. Elfordulási viszonyairól kevés

megbízható adattal bírunk. Déli Oroszország és Délmagyarország

számos helyérl ismeretes ugyan, de Budapestnél északabbra

fekv helyen mind eddig nem találták. Csak a legújabb idben
— f. év június havában — sikerit a Mátra hegységben. Hat-

vanon, Gyöngyösön és Pászton feltaláinom. Gödölln igen gyakori,

hasonlóan Budapest közvetlen környékén is, a hol egy délután

— a gubacsi határon a Dunaág partján — 20 példánynál többet

ástam ki a homokból. Csepel szigeten, Rákos több pontján nem-

különben Szent- Endre szigeten (Biró) szintén elfordul. Kiváló el-

szeretettel tartózkodik a homokos talajban a gyér fvel bentt

lankás lejtkön. £,gncll Adolf.

Az ákáczfa levél-tetü tömeges megjelenésérl. — F. évi

június 17-én d. e. Kecskemét városának utczái mindenütt, a hol

azokat ákáczfák szegélyezik, a gyalogjárókon sren tele voltak

hintve sötét szín apró rovarkákkal. E rovarkák mintegy 2 mill.

hosszú fekete test és ugyancsak feketével tarkázott sárga lábú

levéltetvek voltak. Közelebbi szemügyre véve a dolgot, azonnal reá

"jöctem, hogy a földet borító rovarkák tömege nyilván csak az

ákáczfákról hullottak le ; mert az ákáczfáknak különösen fiatalabb

zöld ágai sren lepve voltak ugyanilyen levéltetvektl.

Az illet levéltet-fajt tüzetesebb megvizsgálás végett Dr.

Horváth Géza úrhoz küldtem, a ki azt az Aphis laburni Fialt.

nev fajnak ismerte. E faj, melyet Kaltenbach 1843-ban a

Cytisus laburnum és Sarothamnus scoparus cser-

jékrl írt le, júniustól augusztusig pillangós virágú fák és cserjék

csúcshajtásain tenyészik s hazánkban kivált a közönséges ákáczfán

meglehetsen el van terjedve. Dr. Horváth Géza úr a piros

ákáczfa (E, o b i n i a h i s p i d a) ós a S o p h o r a j a p o n i c a var.

pendula hajtásain is észlelte. Krécsy Béla.


