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Megemlítjük egyúttal, hogy Méhely Lajos új Batrachust ír le,

s annak részére új genust állít fel, ábráját is adja.

Külföldi gyjtök Magyarországon. J a n d e r boroszlói lepkész

1897-ben Krapinán járt s a rósz id miatt csak Neptis aceris^

Lucilla és Camilla^ Mdan'irgia Galafhea v. procída^ Lycaena argus^

(legon és cyllaruü talált. — Pietsch, sziléziai bogarász 1897.

júliusban a magas Tátrát s a liptói hegység északi részét járta

be, a hol W e i s e is gyjtött (1. Deutsch. Ent. Z. 1894.) és körül-

belül ugyan azokat a fajokat találta, a ritka Gaurotes excellens egy

példányát is ; ellenben nem lelte a . Clytus antilope Z.-t, mely

Weise szerint ott gyakori, de talált számos Ch/tus láma Muls.-t, s

ennélfogva gyanítja, hogy elde ezt a két fajt összetévesztette,

annál inkább, mivel a C. antilope tölgyhez van kötve, a 'mely

pedig ott elö nem fordul. — G r u n a k A. berlini gyjt pedig Brassó

vidékén gyjtött bogarakat és Dipterákat, s azok jegyzékét a

„Societas entomologica" 1897. 15. 16. számában közölte.

Tropideres coffeae. 1891-ben Bocskón, Máramarosmegyében
lakván, Triesztbl hozattam kávét, mely nem légmentesen záró

pléhdobozokban érkezett meg, fel is használtuk, kivéve mintegy'

fél kilót, melyrl teljesen megfeledkeztünk. 1893. tavaszkor Buda-
pestre költözködvén, véletlenül kezembe került az illet doboz, a

melyben számos megszáradt s összetördelt Mikrolepidopterán kívül

valami 30 darabot a fentnevezett bogárból találtam, a melyek

vígan élték világukat. Néhányat a Nemzeti Múzeumban élve adtam
át, a hol addig csak egyetlenegy sérült példány volt; a többi saját

gyjteményemben foglaltatik. Seyfert Vilmos,.

Lycaena minima. Fssl. több hernyóját találtam 1897-ban a L.

jolas keresése közben Coluteán ; a kikelt lepkék igen nagyok és

sötétek. Szépligeti Gyz a minima hernyóját a Sangui-

sorba magtokjában is találta. A. L.

LeVclszekrény.

Kováts Lajos úrnak. A k. m. Term. tud. Társulat az idén ismét hálára

kötelezte a budapesti rovarászokat az által, hogy mint az elz években is,

kieszközölte az engedélyt arra nézve, hogj'^ a fváros erdeiben és telkein,

valamint a vasiiti gátak oldal rézsin szabadon gyjthetnek. Lehet ilyenért utó-

lagosan is folyamodni. Mikor látjuk ?


