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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-


