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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


