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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
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hét kiadást ért — oly siker, melylyel igen kevés mü dicseked-

hetik, — a kiadó (Hoffinann J., Stuttgartban) kötelességének ismerte,

a most meginduló nyolczadik kiadás kiállítására a legnagyoL'J)

gondot fordítani s az ábrákat fényképezés és s/.ínnyomás segítsé-

gével egé-zen újonnan s oly lökélylyel elkészíttetni, a minket
szélesebb köröknek szánt, más munkában alig talaluiik. A lepkéken
kívijl számos hernyó s a/.ok tápnövénye is ábrazoitatik, miáltal a

kezd azokkal a növényekkel is megismerkedik, a melyek a lep-

kéázre nézve különösen- fontosak. A bevezetés a lepke természet
rajzát, valamint utasítást a hernyók, bábok és lepkék gyjtésérc,

kikészítésére stb. foglalja magában, míg a speciális rész a Közép-
Európában honos legtöbb nagylepkének és hernyójának rövid

leírását, a hernyó tápnövényének megnevezését s a lepke röpülési

idejének feljegyzését tartalmazza. A leírt fajok száma k. b. 1500:
az 50 tábla k. b. 1300 ábrát nvujt. Az egész m 14 füzeiben

jelenik meg s az ára teljesen 12 frt 60 kr lesz. Kezd lepkészek-

nek melegen ajánlható.

A méhek a hadakozásban is szerepeltek hajdanában és noni

egyszer vitték véghez azt, a mire az ember nem volt képes: az

ellenséget futásra kényszeríteni. Vii'gilius római költ az ellenség

elül méhei közé menekült, a melyek üldözit csakham;ir megfuta-

míiották, mert a méhek ellen nem használ se vitézség, se bátor-

ság. Hasonló esetek ismeretesek a középkorból is. így midn
I. Albrecht osztrák herczeg 1289 ben Német- Újvárt (Vasmegyében)
ostromolta, a lakosság igen vitézül védekezett s az o-^íromlókat

üszök és forró víz, de leginkább méhkaptárok alkalmazása álta!

visszaverték, söt elvonidásra kényszeríttették. Épen így menekült
meg Székesfehérvár is a törökök elöl; mert midn ezek 1593-ba:i

a várat ostromolták és már-már elfoglalták, a vái'beliek utolsó

eszközként számos méhkaptárt dobtak az ostromlók közé. Ez

használt : a törökök eszeveszett futásnak indultak s újabb rohamra
rá nem voltak vehetk — Legújabban a franczíák jutottak arra

a gondolatra, hogy a mézel méhnek (^4/jís me////ít!a) a hadakozás-

nál hasznát vegyék, még pedig értesítések szállítására, mely czélra,

a feltnbb ga'ambnál alkalmasabb, mert az ellenség figvelmot

könnyebben, st egyáltalában elkerüli s a mellett kitn orientáló

tehetséggel bír, kivált ha nem túlságos nagy a távolság. Az ebbeli

kísérletek bíztató eredmények voltak

Apatura íris ab. Jole-ról felsorolja a Rhl-féle mü (Gross-

schmetterlinge 323 1.) a termhelyeket is, megemlítvén,^ hogy a

pillangó eliordula többi közt „auch hei Franzenau (Siebenbürgen),"

vagyis Franzenau érdemes lepkészünk nevét heh/névnek tartja. —
Hasonló félreértés található az „üngarische Revue"-ben is, melyet

Riedi Szende híres nyelvészünk 1869-ben kiadott Ebben egy

valaki igen gyarló kivonatát adja Frivaldszky Imre a jellemz
adatainak, melynek már czimét sem adja vissza helyesen (Aus den
charakteristischen Angahen zur Fauné üngarns), szövege pedig

hemzseg a hibától. így pl. azt állítja, hogy a Thalpochares pannoniait

elször Bécsben,- azután hazánkban is felfedezték, pedig az eredeti
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