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chites betul.ie, puboscens, sericeus, purpureus, auratus, Hachus,

huiigaricus, Rliinoniacor beUilae, populi, Mylabris seminaria,

Toxotus moi'idianus, Acmoops septentiionis, coliaris, Gortodera

humeralis et v. suturalis, holosericea, Frivaldszkyi, Pidonia lurida

et V. Ganglbaueri, Leptura rufipes, sexguttata et v. exclamationis,

variegata, Stenopterus ílavicornis, rufus, Phymatodes Kollari,

testaceus et v. variábilis, v. fennicus, Plagionotus detritus, floralis

et V. basicornis, antilope, Glytanthus speciosus, Purpuricenus

budensis et v. hungaricus, Koehleri, Aromia moschata, Anaglyptus

mysticus et v. hieroglyphicus, Liopus nebulosus, Haplocnemia
curculionides, nebulosa, Agapanthia asphodeli, Saperda scoralis,

punctata. Oberea oculata, Orsodacne cerasi et v. glabrata, v.

cantlinroides, lineola v. nigricollis, Cryptocephalus coryli, Phytodecta

viminalis, paliida. Melasoma 20-punctata, Chalcoides aurata, Lon-
gitarsus holsaticus. Elimann Ferencz.

Ocnogyna parasita Hb. Ezt az érdekes lepkét 1790-ben
H 1 z e r fedezte fel Budán. Elfordul déli Svájczban, Bulgáriában

és Romániában, de tán sehol oly nagy számban, mint Magyaror-
szágon, de csak kevés helyen u. m. Budapesten, Peszéren és Eger-

ben, Pécsett, Tavarnokon és Putnokon, valamint Máramarosmegyében.
Budapesten márcz. 1-töl ápril 25-ig található. Hernyója május
20-tól július 10-ig leginkább Echiumon, de Scabiosán, csalányon

és különféle füveken, st M i 1 1 i é r e szerint Gentiana luteán is

él. A hol elfordul, többnyire nagy számban található, olykor tár-

saságban is. Napközt füvek alatt és bokrokban húzza meg magát,

estefelé azonban felkeresi tápnövényét. Szereti az árnyas helyeket;

így pl. 1889-ben egy nem sr ákáczfa ültetvényben nagy meny-
nyiségben találtam. Gyjtés- és tenyésztéskor nem szabad sokat

együvé tenni, különben tönkre mennek, vagy felfalják egymást.

Föld alatt laza gubóban bábozódik el. A bábot nem kell hábor-

gatni és tavaszkor nem szabad szobában tartani, hanem megned-
vesítve szabadban oly helyre kitenni, ahol a leveg és napsugár
éri Némely bábból a lepke csak másod vagy harmad évre kel ki.

Török- Bálinton egyszer egy hímet találtam ákáczfa tskén fel-

fzve. Nem mondom, hogy öngyilkosságot követett el, a gébics se

tzte oda, mert egészen sértetlen volt ; de rósz röpül lévén,

ahghanem ersebb s^/éi vágta a tüskének. Abafi A. Lajos.

ki újguineai rovarok közül, melyeket Biró Lajos haza-

küldött, a „Természetrajzi Füzetek" XX. kötetének 4. füzetében és

XXI-ik kötetének 1. és 2. füzetében Emery C megkezdi a

FormicUlák (46 új faj) leírását ; köztük Chyzer, Horváth, Szalay,

Mocsáry, Frivaldszky és Bíróról elnevezetteket is; Fleutiaux E.

leírja az Eucnemidákat, 10 fajt, köztük egy új, melyet a felfedez

tiszteletére Microrhagus Birói-nak nevezett el. — Canestrini
G, folytatja az új Acaroideák (10 faj), — Gestro R. pedig a

Hispidák (2 új faj) leírását. — Végül dr. Kertész Kálmán
leírja azt az Asilust (Ommatius minor) és lovasát (új faj : Agromyza
minutissima), melyekrl Biró L. a R. L. 1897. 129. 1. írt. —

Rovartani Lapok V. 1898. május 1.


