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méternyi kis knyomatú térkép foglal helyet, mely arra való, hogy
az illet rovarfaj földrajzi elterjedését, vörös színnel, rá lehessen

festeni. A belgiumi országos gyjteményben a kis térkép Európát,

az általános gyjteményben mind az öt világreszt mutatja.

A lepkék új rendszerét állítja fel Grote A. R. (Die Schmet-
terlingsfauna von Hildesheim í. Tagfalter. Hildesheim, Roemer-Mu-
seum 44 1. 4 táblával és számos szövegbeli ábrával ; ára 6 márka.)

A szerz, lakhelyének 82 fajta nappali lepkéjébl kiindulva, azoknak,

az erezet beható tanulmányozására alapított törzsfáját nyújtja, két

törzset állítván fel : I. melynek fels szárnyán a 9. ér megvan, a

8. pedig hiányzik : Papilionidae, Thaiinae, Parnassiinae ; II. melynél

a 8. ér megvan, esetleg nyoma, a 9. pedig hiányzik: 1. fág:
Anthocharinae, Pierinae ; mellékágai : Leptidiinae, Rhodoeerini, Eüry-
mini, Aporiini. 2. fág : Argynninae, Nympalinae : mellékágai : Líby-

theidae, Linmadidae, Agapetinae, Pararginae, Melitaeini, Araschiini.

Charaxini. Vanessini, Apaturini, Limenitini ; 3. fág Lycaeninae,

Zephyrini, Thecliní ; mellékágai: Riodinidae, Nemeobiidae ; 4. fág

:

Hesperiinae ; mellékága : Pamphilinae. Ezen törzsfa megokolásául

szerz azt mondja : „A lepkék a lineáris sorozatot egyáltalában el

nem trik, és azon lepkészek, kik a nappali lepkék ennek vagy
annak a csoportját állítják rendszerük élére, mivel az. nézetük sze-

rint a legtökéletesebb, azok homokra építenek", oly vélemény, mely-

hez mások más úton is eljutottak. Utóvégre azonban mégis csak

valamely sorozatban meg kell állapodni, s ennélfogva talán helyes

úton járnak azok, a kik, minthogy systematikus sorrend lehetetlen,

olyant ajánlanak, a mely az asthetikának is megfelel (L. Abafi,

Lepkészet törtéuete 30. 1.) ^4.

Az Ocneria dispar L. hernyója tudvalevleg igen polyphag
;

az idén azonban oly növényen találtam, a melyen tudtommal mé
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senki sem észlelte meg. A Budapest környékén lev kincstári erd
szélén ugyanis, miután az erd fáit és cserjéit alaposan lekopasz-

totta volna, az éhség arra vitte, hogy a szlt is megtámadja, a

melynek levelén rágicsálva százával találtam. Valamivel késbben
ugyanott tömérdek mennyiségben röpködött a hímlepke is; de fel-

tnt, hogy egyik fzfát tömegesen ostromolták. Kíváncsi voltam

ennél-: okát megtudni ; körülnéztem tehát a fát, de azon nstényt
nem láttam, míg végre a fa törzsét alul eltakaró füvet szétválasztva,

ott láttam ülve frissen kelt nstényt. íme a keresve keresett ns-
tény. Alig hogy hozzáférhetvé tettem, már ott is volt egy hím,

méh nyomban copulába bocsátkozott vele. Török Arthur.

Harcz czinke es darázs közt. 1895. július 14-én részint

entomologiai, részint geológiai kirándulást tettem hámmal Bujturra,

Vajda-Hunyad környékén. Két nappal elbb nagy felhszakadás

lévén, igen kevés lepkét fogtam, de annál több kövesült csigát

agylót találtam, a melyet a víz kimosott. Szedtünk is annyit,

minduntalan pihennünk kellett. Ily pihennél tlem mintegy
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> lépésnyire észrevettem egy tölgyfán fel és le ugrándozó

szénczinkét, a fa kerge körül a rovarokat kiszedegetve. Nem igen

ügyeltem ím, egyszerre azonban figyelmeztet fiam, nézzem azt a
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madárkát, hogyan verekszik lódarazsakkal. Láttam ugyan valami

10 Vespa crábfot a fát egyhelyen támadni, de a madarat egy
ideig észre nem vettem. Késbb azonban egyszerre kirohanást

tett és menekülni akart, de ezt nem tehette, mert akkor már egész
raj darázs fogta körül. Darab ideig közel a fához a levegben
folyt a harc/.. Nemsokára azonban a darázsraj a madárkát lete-

perte a földre, a honnan keserves csipogatását hallatta, de 15

perez múlva már a tölgyfa gyökere közt halva feküdt. A küzdket
nem zavartam, mert gyermekkoromból ismerem ennek a darázsnak
egy kiállhatatlan szokását, és mert kíváncsi voltam a küzdelem
kimenetelére. Most is vártam addig, míg a gyzk bsz csapata
kissé lecsendesedett és részint az odvas fába, fészkébe vissza-

vonult. Ekkor felvettem a madarat és élesztési kísérletem sikertelen

lévén, haza vittem és kitömtem. A nyúzás alkalmával 1 1 fulánk
szürást észleltem, melyek közül 4 a hátán hatolt be a tüdig, a

többi 7 pedig a hasán és mellén volt. Bordán István.

Kártékony hernyókat észleltem az 1897. év tavaszán, amelyek
itt Izsákon leginkább a kukoriczát es dinnyét kikelése alkalmával
néhol teljesen megsemmisítették, különösen ott, a hol füves helyek
voltak a szántás elótt. A kukoriczának és dinnyének földben lev
gyönge szárát rágják egészen a magig, úgy hogy a ket széklevél
lefekszik és elszárad. Ha ott kaparunk, biztosan találunk a föld-

ben egy-két hernyót. Nagyobb számmal szedtem össze ket és

háromféle bagolypille kelt ki bellük, úgy mint Ag.rotU fugax.
Agrotis vestigialis és Mamestra dissimilis, az utóbbiból jóval ke-
vesebb. Tudtommal egyik se volt eddig mint kártékony is-

meretes. Egyébiránt gyjtöttem a nevezett pilléket is. még pedig
nem is sejtett búvóhelyen. A vályogvetk felé vetdvén, felemeltem
egy-két vályogot, hát az alatt volt az A. fugax, melyet azután
szép számmal rendszeresen gyjtöttem is a vályog között.

Koszlka László.

Levélszekrény.

Húsz Ármin úrnak. Szíves igéretét tudomásul vettük és kérjük annak

mielbbi beváltását.

Tomala Nándor úrnak. Kívánságához képest, ideigtatjuk a Fauna
Regni Hungariae« eddig megjelent füzeteinek tenedelmét : 1. Coelenterata

41) 1. II. Myriopoda 23 1. III. Arachnoidea 48 1. IV. Lepidoptera 82 1. V.

Coleoptera 213 1. VI. Hemiptera 72 1. VII. Hymsiioptera 113 1.


