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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.


