
KLI.ÖXFÉLÉK 145

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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