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Különfélék.

Entomologiai térkép. Az entomologusok Európa egyes orszá-

gaiban serényen munkálkodnak hazájuk rovar-faunájának felkutatá-

sán. E tekintetben mi magyarok vagyunk legelbbre, és büszkék
lehetünk rá, hogy a millenniumi fauna-katalógussal, mely érdekes-

és gazdag rovar-faunánk hiteles kimutatását adja és már csaknem
teljesen kész, minden más nemzetet megelztünk. Más országok
eniomologusai még legfeljebb csak az elnmnkálatokat végzik. így
van ez péld. Belgiumban. Dr. Horváth Géza múzeumi igazgató-r
a budapesti entomologusok körében nemrég ismertette azt a mód-
szert, mel^'et a belga lepkészek a belgiumi lepke-fauna összeállíiá-

sánál követnek, és melyrl ez idei külföldi tanulmányútja alkalmá-
val Brüsszelben értesült. A belgiumi lepkészek a gyjtött adatok-
nak közös feljegyzésére oly részletes térképeket használnak, a
mel3'eken Belgiumnak valamennyi községe megvan. Minden lepke-
faj számára külön-külön térképet használnak s e térképen jelölik

meg az egyes gyjtk vörös íronnal azokat a helyeket, a hol az
illet fajt fogták. E térképek egyelre csak a Macrolepidopterákra
terjednek ki és bejegyzés végett a lepidopíerologusok között kö-

röztetnek : különben pedig a brüsszeli kir. természetrajzi múzeum
entomologiai osztályában vannak letéve. Ha majd íg}'' évek folytán

elegend számú adat fog összegylni, csak akkor fogják aztán a
belgiumi lepke-fauna rendszeres lajstromát összeállítani és kiadni.
— Dr. Horváth Géza magával hozott egy ilyen eredeti térképet^

mely a Papilla Podaliriiis belgiumi elterjedését mutatja. E szerint

a lepkét eddig Belgiumnak 26 különböz helyén észlelték, de csu-

pán csak az ország délkeleti részén. Belgiumak nagyobbik észak-
nyugati felében eddig még egyáltalában nem találták. Megjegyzend,
hogy a rokon Papilio Machaon egész Belgiumban el van terjedve.

Hasznos bogár. A Laemophloens ater Oliv. nevíí, a Cucuji-
dákhoz tartozó bogárról eddigelé minden valószínség szerint nem
vcilt köztudomású, hogy mint élsdi hasznot is tehet. Ez okból,

miután közvetlen megfigyelésbl merített adattal szolgálhatok, köz-

löm, miszerint a L. ater a kocsános tölgyön elforduló s Sopron-
vármegyében igen elterjedt Kerntes reniformis Geoffr. nstényébe
rakja petéit, itt fejldik s mint kész bogár kirágja magát, idköz-
ben a Kennes petéit felemésztvén. Ez okból a L. ater az er-

dészetre nézve hasznos bogárnak tekintend, miután a Kennes
elszaporodását megakadályozza, a mi pedig kocsános tölgyeseinkre

nézve igen fontos dolog. — Hasonlóképen közölhetem, hogy az
Anobiiim patiicemn L. a hivatalos levelek leragasztásához használt

vörös ostyát sem veti meg, st abban igen jól megél és elszapo-

rodik. Ez ugyan ezzel is csak kárt tesz, de miután tudtommal
még ez a sajátsága nem ismeretes, szintén érdemes közölni. Még
az 189(J. évben vásárolt ostyában észleltem ezen bogár jelenlétét

s kíváncsi voltam vajon képes-e benne megélni, vagy csak vélet-

lenül került néhány példánya az illet dobozba. Tapasztaltam pe-


