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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
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Aconiira paJlifrons, A. margaritacea, ThamnoteUix Latiri, Th. pia-

cidus, Deltocephahis Pliragmiiis v. higen'<, D. formosus v. gutti-

collis, D. fugax^ D. pi/gmacus, D ornaticeps, D. Chyzcri, Typhlocyba

Jicaria, Zyginella albifrons, Z. ochroletica, Z. dorsalis, Z. discolor..

Aplialara Kochiac^ Psylla síUuralis, Trieza frandatvix és T.

Greisigeri ; — Mocsáry Sándor 5 új Hywienopterát ír le:

tíckizocera Syrmiensis, Ephialtes longicaiida, Chrysis inillennaris,

Ch Fáveli, és Nomada elegáns ; — T h a 1 h a m m e r János Ela-

chiptera pnbescens új légyfajt ír le ; — Dr. Kertész Kálmán
Asphondylia Rilbsaameni névvel új Gecidomyiát ; — Szépligeti
Gyözö pedig- 7 új Chelonus-ÍSiit u. m. Ch. pulchricornis, a Sesia

stelidiformis bábjából, Cli. sculptiiratus, Ch. síUuratiis, Ch eion-

galus, Ch. Schmiedeknechti, Cl>. inimitus és Ch compressiscapus,

továbbá Cephaloplites Mocsáryi név alatt új genust állít fel és új

speciest ír le. — Ugyanott ismerteti Friese H. a Megachile genus

s az Kulema inéb-genus új fajait; Van der Wulp az Asilis

Herculest; Kertész K. a Diplocentra Amist s a Loxoneura

faciaUs új fajt, a Psilocephala laticovnis leírását pedig helyesbíti;

Schulze A. két új Ceutorrhynchust ; Gestro R. pedig három
új Hispidát ír le; Konow F. W. az Oryssini tribus kritikai fel-

dolgozását adja; Sehmiedeknecht 0. pedig a Hemiteies nem
ismertetését fejezi be.

IxcVélszekréay.

Kelecsényl Károly úrnak. Bunyitay Vincze, kanonok Nagyváradon lakik.

A biológiai csoportokra alkalmas növényeket Cerva Frigyes gyönyören

praeparalja, nemrég a Termt. Társ. állatani szakosztályon be lnek mutatva

s általános tetszésben részesültek. — Dr. Czekelius Dániel úrnak. A Nonagria

nettricd Hb , melyet Ön Nagyszeben környéki-n talált, Anker Lajox jegyzetei

szerint Budapest környékén is elfordul. Szerinte a hernyót j unius hó elején

kell oly nádszálakban keresni, a melyek hegye elszáradt ; az ilyent mélyen
alul kell levágni ; tenyésztése nagyon fáradságos. Levél közelebb megy. —
Bordán István úrnak. Újabb hírt vára várok. A „Lepkészet története

Magyarországon" sajtó alatt van és legnagyobb része már ki is van szedve
;

remélhetleg pár hét múlva meg fog jelenni. — Kaberhauer József úrnak.

A szlivnoi lepke -fauna folytatását kérjük ; elbb a közlést meg nem
kezdhetjük.


