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mint magában az összefont gerezdben, de mindenütt oly helyen,

ahol a nap nem éri. A második ivadék pedig különösen az

elszáradt venyigék belében, a szlkarókon s a venyige héja alatt

található. A föld alatt való elbábozását még nem figyelték meg.
A báb 12— 14 napig pihen, úgyszintén a két ivadék petéje, mint
a moly nsténye 30—3(3 -ot a zsönge hajtásokra ragaszt. — L-tá-

sára a szerz a következeket ajánlja .' 1. A kitelel báb ellen : a)

Mindennem holt venyigét ki kell vágni és ápril 15-ig elégetni;

V) A régi venyigekön\'ököket, mel3'eken laza héj mutatkozik, le

kell nyesni, illetve a héjat eltávolítani ; r) A venyigén nyesés foly-

tán látható bélbe köttt vagy sodronyt bele kell döfögetni, esetleg

azokat a hel^'eket vastag kátránynyal, viaszszal, jól gja'irt agyag-
gal be is lehet tapasztani ; d) A szlkarókat alaposan meg kell

vizsgálni, esetleg sr olajfestékkel bemázolni és szénkéneggel des-

inficiálni ; é) A szalma- és fzkötegeket és lombcsomókat meg
kell semmisíteni. II. Az 1 és 2. ivadékú lepkét fogdosni kell, még
pedig széles sodrony- vagy tüU-Iapátokkal, melyek oldala ragadós
anyaggal be van kenve. III A hernyót kell pusztítani : d) nyo-
más, szúrás vagy kivágás által ; li) permetezés által megfelel
szerekkel, min pl. a Neszleré (4 gr. fekete szappan, vízben fel-

oldva, 50 gr. fuzelolaj, 200 gr. borszesz, (30 gr. dohánjdúg, mind-
ezt eg3'^ liter vízbe téve és jól keverve, kis olajkannával a hernyót
1—2 csöppel leönteni) ; c) a II. ivadékúra nézve a tle megtámadott
bogyókat le kell szedni és megsemmisíteni. Végül a szerz a kor-

mány erélyes intézkedését s a szlgazdák egyöntet eljárását

követeli. A.

Entomologiaí kirándulások. A budapesti entomologusok a buga-
czi expeditión kívül, melyrl más helyen van szó, egyéb kisebb tár-

sas kirándulásokat is tettek, így P Pes^zévre : Ulbrich, Baudisz, Török
és Aigner ; Isaszegre : VVachsmann, Uiiryk, Ulbrich és Török ; Szaár-

ra : Uhryk, Ulbrich, Götzelmann és Aigner ; a Mátrába : Cerva,

Uhryk, Baudisz, Kosztka és Ulbrich ; Mehádiára és Orsovára '

Bordán és Aigner, Miss Fountainenel ; szödre : Wachsmann, Ulbrich

és Götzelmann az ott lakó Ehmannhoz, a ki Tihanyban is gyj-
tött ; míg Dr. Horváth Géza és Wachsmann Novihan gyjtött, az

utóbbi azonkívül Pápán, Kúpon, Sukorón és Agárdon is ; Baudisz
Csobánkán ; .Szépligeti Fonyódon, Siófokon és a pilisi hegyeken :

Daday Kúnfélegyházán ; Aigner Török-Bálinton : Pá vei Péczelen

és Deliblatnál stb.

Angolország lepkéit tárgyalja Meyrick Edward (A handbook of

Britisch Lepidoptera. London, Macmillan & Co. 843 lap). A beveze-

tésben ismerteti a lepke szerkezeti viszon3'ait s azok fejldését, a

fajváltozatot, a rendszer alapelveit stb. Azután következik a frész,

a fajok analytíkus feldolgozása. A fajig világos, analytikus meg-
határozási táblák útján elvezet s a fajok, valamint hernyóik jellem-

zése pontos, x'ilágos. A meghatározást a lepke erezetére alapítja s

annak rajzát minden nemhez csatolja. Ennyiben igen használható

a könyv, a rendszerével azonban sehogy sem tudunk megbarát-
kozni s azt hiszszük más sem. Az összes lepkék élén állnak az
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Arctiadae s ezek els képviselje a Gnophria (itt Oenistis) qiiadra,

majd következnek a Caradrinidae, Plusiidae, Ocneriadae, Geometri-
dae, Sphingidae, Notodontidae, Saturnidae, Lasiocampidae s ezek
után a nappaliak ép oly furcsa össze-visszaságban : Nymphalidae,
Satyridae, Erycinidae, Lycaenidae, Pieridae, Papilionidae, Hesperidae.
Közvetlen ezek után jönnek a Pyralidina, majd a Psychina (Psychi-

dae Zeuzeridae, Zygaenidae, Heterogeneidaej Ezeket követik a Tor-
tricina és Tineina, végül pedig adja a Hepialidae és Microptery-
gidae csoportját. Valóságos quodlibet ! Összesen 2061 fajt sorol fel,

köztük 7 1 1 Macrolepidopterát, vag3ns a magyar faunának mintegy
felét. A.

Botanikai l(épes mre, melyben a növényekre könnyen rá le-

het ismerni, szüksége van minden entomologusnak. Ilyen a Hoffmann-
féle „Botanischer BilderAtlas", melynek teljesen átdolgozott má-
sodik kiadása közelebb jelent meg 80 színes táblával 459 ábrával

és 704 fametszettel. A szöveg könnyen érthet és bár rövid, még
is elég b arra, hogy mindenki mintegy játszva ismerkedhetik meg
a középeurópai flóra kiválóbb alakjaival. Ezt számos fametszet és

gyönyören színezett ábra könnyíti meg A könyv megszerzését
(megjelent Stuttgarton, J. Hoffmann, ára 10 frt 80 kr.) melegen ajánl-

juk mindazon entomologusoknak, kik az entomologiával behatóbban
foglalkozni óhajtanak.

Két biológiai megfigyelést tettem Pancsován, a hol a nyár és

sz egy részét röltöttem. A vendégli kert, a hová este járni szok-

tam, egyszer izzólámpákkal volt megvilágítva. Ezek egyikén, a
reflector alatt pókot vettem észre. Megvizsgálván a dolgot, azt

láttam, hogy az izzó sodronyt tartalmazó üvegen kívül, a fö-

delet képez reflector pléhfalait a pók teljesen besztte hálójával,

úgy hogy a világosságnak neki röpül rovar abban könnyen meg-
akadt s a pók martaléka lett, a mely napközt kis üregben ült, me-
lyet a festéknek egy megszáradt csöppje képezett.— A pályaudvar
folyosója petróleum lámpákkal van kivilágítva, a melyek eg^-egy
faoszlophoz vannak ersítve, s ezt vadszl fonja be. Egyik
lámpa alatt este uarartgvos békát vettem észre, a mint valami
után kapkodott. Csendesen megálltam és figyeltem ; csakhamar
elmászott még 2—3 béka, mely a lámpásnak nekiröpült s az onnan
szédülten lezuhanó bogarakat felkapta. Ha jött valaki, a békák a

lomb közé ugrottak vissza, de mihelyt megint csend lett, újra

elkerültek, — Mindkét esetben többet Iátok a véletlen vagy ösz-

tönszer tudatnál, hogy a rovarok este a világosságnak röpülnek

;

itt alighanem úgy a pók, mint a béka részérül tapasztalati tényen

épített tervszer eljárás forog f.nn, mert különösen a póknak a

lámpásra feljutni, egyáltalában nem volt könny. Seyfcrt Vilmos.

Magyarország Hemipterái. A magyar fauna katalógus újabb

füzetét, mely Dr. Horváth. Géza nemzeti múzeumi igazgató r
tollából a hazánkban eddig felfedezett s biztosan megállapított He-
mipterák teljes névsorát foglalja magábkn, Saunders E. a Linncan

.Society tagja s kiváló angol hemipterológus ismerteti a London-
ban megjelen „The Entomologists Monthly Magaziné" októ-


