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Biró Lajos újabb küldeményei. Biró Tvajos. Uj Guineában
tartózkodó hazánkfiától az 1897. év folyamán a Nemzeti Múzeum-
hoz összesen 13.599 állat példány érkezett. Ezek közt van 11,726

példány a következ rovarokból : Hymenoptera 780 példánv és

14 fészek, Goleop'era 6006 példány, Lepidoptera 900. Diptera 440,,

Neuroptera 165, Orthoptera 963, Hemiptera 2522, Myriopoda 171

Arachnoidea 1122, Crustacea 71, Mollusca 500, Vermes 8 é^

Echinodermata 1 példány. Állatokon kívül érkezett számos ethno-

graphiai tárgy is, így legújabban (f é január havában) is nagyobb
küldemény; de minden értesítés nélkül. Legújabban azonban érke-

zett tle levél, melyet jan. 30-án írt Kuala Lumpurból, Singapore

közelében, a hol egészségének helyreáhtása végett tartózkodott

es barlang kuttatasokat végzett. Errl Abaíi A. Lajos a k. m.
Természettudományi Társulat állattüni szakosztályának utóbbi ülé-

sében jelentést tett, mely a lapokba is kiszivárgott Ennek folytán

Dr. Fanzler Lajos hajósurvos közölte, hogy 1897. okt. havá-

ban Bírót Singaporeban betegen találta, Jávái ól visszautaztában,

decz. havában már egészséges volt. és tömérdek jegyzetének feldolgo-

zásával foglalkozóit, égve a vágytól, hogy megkedvelt Tamoljai

közé visszamehessen. A. L.

Az Aporia craiaegi hernyója a 80-as evek végén Zilahon és

környékén oly óriási mértékben lépett fel, hogy lekopasztotta a

környék összes kökény-, vadalma és körte bokrait. Ezek eltartot-

ták az utolsó vedlesig, akkor az éhségtl zetve, a fiatal tölgy

bokroknak esett neki s azok levelét is lepusztította. Azon évben,

mint valóságos hóesés tnt fel a rettent sok iepke. A következ
évben alig volt egy is. Tudtommal ez az els eset, hogy az

Aporia crataegi tölgyfa levélre fanyalodott. Z. Aí'sx h'ndrc.

Brotolomia meíicuiosa L. 1896-ban Verbénán találtam Noctua-

hernyót, melyet fel is neveltem: bábjából, nagy csodálkozásomra
B. meticulosa kell ki. Ezen a növénj^en tudtommal még nem ta-

lálták a hernyót. Dr. Ihiudisz Antul,

Saturnia spini hernyóját 1895-ben a Bómai fürdnél Agrimonia
pratensisen találtam, miután a közelben lev Salix caprea bokrot

alaposan lekopasztotta volna. Egyébiránt találtam már Populus
nigrán, Prunus machalepon, Rhamnus catarticán és ülmus eam-
pestriBen is. Egyúttal megemlítem, hogy néhány évvel ezeltt az
Ocnnio. dispar polyhag hernyóját a Dreher-palota udvarán Thuján
is láttam. Dr. Ulmjk Ndmior.

Éjjeli fogásbeii törzsvendégelt. Midn 1897. aug. lO-én
háromheti gyüjtutamról Boszniából visszatértem, igyekeznem kel-

lett, hogy a távollétem alatt elmulasztottakat pótoljam. Nappal
gyjtésem eredményének feldolgozásával s egyéb ügyekkel el-

foglalva levén, újabb gyjtésre fleg az éjre voltam szorítkozva.

így tehát hazatértem napjától, szeptember hó végéig csaknem
minden nap rendeztem éjjeli fogást, még pedig a házamnál lev
kertben. Ennek dísze, különféle virágon és bokron kívül, egy öreg

körtefa. Ezt azonban a csaléteknek rákenésére kevesellem, s ennél-

fogva e czélra a kerítés egyik czövekét is használtam. Alig, hogy



KUliONFELEK.

e két tárgyat, csalétekkel bekentem, s a sötétség beállt, máris két
csinos leveli béka (Rana arborea) belyet foglalt, az egyik a körte-

fán, a másik a czöveken, még pedig zsákmányt váró helyzetben.
Mindig pontosan megjelentek, s ennélfogva bízvást nevezhetem
ket törzsvendégeknek. Éjjeli fogásaim eredménye, ha nem is valami
fényes, de kielégít volt, annál inkább, mivel lakájom mellett nem járt

semmi fárad.sággal. A csalétekre nem csak lepkék, hanem eg\eb
rendbeli rovarok is jöttek A lepkék közül a fszerep a Catocalák-
nak jutott, u. m, elocata és puerpeia nagyszámban, fraxini, sponsa
és electa ritkábban jöttek; azonkívül B receptricula, Agr. janthina,

pronuba, ab. innuba, v. cohaesa, putris, exclaniationi-, segetum,
depuncta, vestigialis, Mam. trifolii. Had. strijíilis. Lene. pallens,

l-album, Car. quadripmictata (kétszer), Th. batit-', Cym. octogesima,
Simpl. rectaliá, Acid. flaccidaria, ornata, Boar, gemmaria, külön-
böz miciolepidoptera, es szöcske, forficula, szúnyof.', hangya, stb.

Törzsvendégeimre visszatérve, be kell vallanom, hogy. soha
sem vettem észre, hogy lepkét, vagy másféle rovart, akár az
odarepülésnél. akár ülve elcsentek volna. St még a Catocalák
felriadásánál, — a melyek közül egy ízben az egy körtefán 48-at
számláltam, s a melyek a lámpás fényétl felriadván, valóságos
rajt képeztek, — még akkor is mozdulatlanul maradtak vendégeim,
de a mellett elfoglalt helyükön mindvégig kitartottak. Végre meg-
gyzdést szerzend a fell, vajon csakugyan nem fognak-e el

lepkéket, s csupa kedvtelé.^böl és tisztán mint jámbor nézk jelen-

nek meg minden este az eladásra, egyik este a i)ékák egyikének
odanyújtottam egy Segetumot, mely szárnyát még mozgatta: a
béka félelem nélkül kivette a kezembl s elnyelte. Megpróbáltam
ezt a mááik békánál is, s ugyanazzal az eredménynyel. S mint-
hogy nekem a dolog tetszett, közönséges noctua pedig nagy szám-
mal volt, többször ismételtem a megvendégelést. Más alkalommal
nagyobb állatokkal tettem kísérletet, s e czélra kopott Catocalát
tartottam élve az egyik béka elé; nagy csodálkozásomra ez után
is kapott; minthogy azonban hozzá képest a zsákmány nagynak
bizonyult, ez a kísérlete nem sikerült, s azóta meg sem próbálta
azt, hogy ily terjedelmes csemege után kapjon. Vajon két
békám azalatt, míg én a fogott állatokat lakásomban feltüzdeltem,

nem tartottak-e a csalétekre jöv rovarokra kis orvvadászatot,
azt meg nem áliapíthattam. De ha az úgy van, a mint fel is

tehet, akkor nem lehetetlen, hogy sok ritka lepke, a helyett,

hogy Gyan-üvegembe potyogott volna, törzsvendegeim tág gyom-
rába került. Cerni Friyi/eK.

Uj hazai állatok. A „Természetrajzi Füzetek" újabb 3 füze-

tében (XX. 4. és XXÍ. 1., 2.) Dr. Horváth Géza 35 új magyar-
országi liomop^erát ír le u. m. : Cixius gramilatiis, C. paUtpes
V. Jumipennis, Kelisia Henschn, li'urysa clypeata, Delphax minus-
cula, IJ. palliceps, I). Mocsáryi, Siiroma montana, Idiocerus hu-
milis, Macropsis scittellaris v. purpurata, Pediopsis v'cina, Aco-
cephalus fxi^cofasciahis v. vicaritts, Paraholocratus arenarius,
Paramesus reticuíatus, Cicadula tetrasticta, Doratura impudica


