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Ujabb adatok Nyitramegye bogár- és lepke-faunájához. Ily czím

alatt bocsátja közi'e Kelecsényi Károly az 18í)6-ban meg-
jelent jegyzéke (l. R. J^. IV. 125. i) óta Nyitramegyében újabban

lelt bogarak és lepkék névsorát. A bogarak közül (Ralfesberg
Hugó adalaival együtt) 808 íajt és fajváltozatot sorol fel; a

lepkék közül azonban csupán 13 fajt és faj változatot, köztük a leg-

érdekesebb az Aglia tau ab. nkjerrima, melyet edj'ig csakis Mehádia
vidékén találtak, -1.

Az apáczaszövö Budapest környékén. Az isaszegi kis fenyves-

ben az idén háromféle kártékony hernyófaji találtam, a Gnophria

<iuadra hernyóján kívül, melyet s/.ázával lehetett összeszedni, de a

mely annak daczára sem kártékony, mivel kizárólag a fatörzseken

lev zuzmóval táplálkozik. Veszedelmesebb a leveleket rágó Bupalus
piniarius és a Lasiocampa pini

; de ezelc egyike se fordult el nagy
számban, nem is oly szaporák, hogy az erdt komolyan veszélyez-

tethetnék. Ez, csupán az igen szapora Psiliira ^nonachá-lól vávható.

A törzs kérge közé rejtz és nehezen észrevehet hernyónak egy

délután vagy 20 darabját szedtem új adatként, mert eddig Budapest
környékén tudtommal egyetlenegy hímlepke került elé, a melyet a

Szép juhásznénál fogtam. Attól lehet tartani, hogy néhány év múlva
Isaszeyen hernyója már nem lesz raritás, hanem érzékeny károk
okozója. A. L.

Közép-Európa Orthopteráiról Tümpel R. figyelemre méltó
müvet írt, melynek els füzete elttünk fekszik A munka az eddig

ismert fajok ~ leírását és életmódját, meghatározá'^i táblákat és

utasításokat tartalmaz, hogy az egyenes röptüeket miként kell gyj-
teni s úgy kikészíteni, hogy színüket megtartsák. Minden füzet

számos fekete és színes ábrát foglal magában, a melyek valóban

gyönyörek, úgy hogy azok nyomán a pyjtött, állatokat bárki is

meghatározhatja. Az egész m, mely Eisenachhan, Wilckensnél
jelenik meg, ára "a 9 frtot meg nem fogja haladni.

Biró Lajostól, ki egészsége helyreállítása végett huzamosabban
a maiakkai félszigeten tartózkodott, az itt Singaporeban és még
Stefansortban, Üj-Guineába,n gyjtött tárgyak gazdag küldeménye
érkezett közelebb a Nemzeti Múzeumhoz. A küldemény számos agan-

cson, madárbörön, kételln és tömérdek csigán kívül 8—10,000
mindennem rovart tartalmaz s újabb tanúbizonysága annak a

rendkívüli ügyességnek és szorgalomnak, melyet tudós hazánkfia a

gyjtésben kifejteni képes. Igen érdekes pl. egy Psyche-faj zsákja,

mely mintegy 7—8 cm hosszií és 2 cm. vastag lévén, valami
kákaféle növénynek csupa 2— 3 mm. vastagságú szálaiból áll. Még
érdekesebb a „Mahumed koporsójo^"mmt Biró elnevezte. Ez egy
Idea genusbeli szövlepkének bábja, mely szrvastagságú fszá-
lakból készült; á ritkás szitaszer, tojásalakú szövés közepén
néhány fehér pókhalószer fonalon szabadon lebeg. Ezt Biró
márcz. 15-én Singaporeban a Botanical Gardenben egy fa oldalán,

fakéreghez ersítve találta. — Akkor, midn Bíróról félév óta

hírnk nem volt, f. é. jan. 28-án, alulírt az új guineai kormányzó-
hoz fordu't. kérrén, hogy az Biró hogy- és hollétérl értesítse
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Erre aug. 19-én az odavaló „Landeshauplmann"-nak jun. 27-éD

kelt válaszát vette, melyben arról értesíti, hogy e-iészség szempont-

jából Biró általában elég jól érezte magát, midn ra. é. szeptem-

;.er végén Stefansortról. a hol kutatásait folytatta, a „Stettin" göz-

Jiajóva] Singaporcba és Jávába ment, a honnan f. é. jun. 23-án
ugyanazon a hajón Stefansortba visszaérkezett ugyan, de azonnal

tovább u'azott Simbangba, a Langemaak-öböiben, hogy ott további

kutatásokat végezzen. Jelenleg tehát Biró ismét Üj-Guinea földjén

búvárol. Ahafi A. Lajos.

Angol lepkésznö Magyarországon. Miss Fountaine Margit
K. Bathról, London mellett, csakis nappali lepkéket gyjt s ezek

érdekében 8 év óta az évnek nagyobb részét gyjt-utazásokban
tölti. E czélra, bejárta Spanyolországot, Francziaországot, Siciliát.

Corsikát, Fels-Olaszországot, a Svájczot, és tavaly Ausztria^, a

honnan hazánkba, nevezetesen Herkulesfüfdbe kirándult. Az ered-

mény itt annyira kielégítette, hogv az idén ismét odament, de elbb
s utóbb néhány hetet Budapesten töltött s az entomologusok társa-

ságát felkeresvén, .annak több tagja elkísérte gyjti kirándulásai-

ban Peszérre, Szaárra, Isaszegre, a Csepel-szigetre s a fváros
közelebb környélrére. A kisasszony jó emléket hagyott hátra és

igen megelégedetten távozott Fels-Olaszországba, azzal a szán-

dékkal, hogy jöv évben Algírban fog gyjteni.

Veüay Imre, a m. kir. áll. Rovartani Állomás assistense f. é

augusztus hó 6- án hosszas szenvedés után a lipótmezei elmebeteg-

ápoló intézetben elhunyt Vellay noha negyvennyolcz éves korában
hunyt el, nagyobb irodalmi munkásságot nem fejtett ki; mind-

azonáltal mégis nagy érdemeket szerzett magának a magyar fauna

körül. Éveken át gyjtötte adatait Szeged határában s arra készült,

hogy megírja e város faunáját, úgy a hogyan az talaj viszonyaival

és flórájával összefügg. De hát halála megakadályozta ebben.

Mködését a következ füzetek egyikében ismertetem és ugyan-

akkor közlöm majd gyjieményének jegyzékét is. Hadd vegyék
hasznát azok, a kik Szeged faunájának kutatását Vellay után

folytani fogják. JahlonousJd.

Lepkék eltorzulását megakadályozni az által lehet, ha oly

lepkét, melynek kikelés után szárnyai meg nem nnek, vízzel jól

befecskendezünk. Erre a véletlen vezetett rá. Valamely gyjtnek
kikelt egy zúgópilléje, melynek szárnya ki nem ntt, pedig kibo-

csátott ürüléke már megvolt száradva, mikor észrevette. Ekkor

eszébe jutott a gyjtnek, hogy a lepke ki nem fejlésének oka

talán a nedvesség hiánya és miuián a lepke így amúgy is veszve

volt, vízzel jól lelocsolta és kísérlete fényesen sikerült : az állat

csakhamar megnöveszté szárnyait. Probandum est.

A Berge-fele iepkészeti mü új kiadása. Ez a m, melynek
els kiadása 1842-ben, tehát félszázaddal ezeltt, jelent meg, az

els kézikönyvek egyike volt, a melyek Németországban, de ha-

zánkban is, a lepkészetnek lassanként ezer meg ezer hívet sze-

reztek, és kivált az ifjúságban a lepkék megfigyelése és gyjtésére

nézve az érdekldé-t felköltötték. Miután ez a kedveli m már


