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Hosszú élet báb. Régebben külföldrl hozatott csemetékrl
leszedett Harpyia viuula gubót kaptán-;, melyet, miután a lepke
a negyedik évben sem kelt ki, felvágtam és mivelhogy a bábot
életben találtam, a bábszekrénybe viszatettem. Három évig hevert

így szövedék nélkül és csak a hetedik évben kelt ki az igazán
várva vart lepke. Dr Czekelius D.

Brazíliai kutató utazás. Brazíliában lakó hazánkfia Stanzel-
Lachnit J. R. (Alto d< Serra, Estado de Sao Paulo) néhány
más az odavaló viszonyokkal ismeretes úrral körülbelül két évre

tervezett kutató utazásra készül, a mely Sao Paulo, Matto Grosso

és Amazonas brazíliai tartományokat, vagyis a tömérdek országot

az atlanti oczeántól (Rio de Ianeirotól) az Amazonas folyamig át-

szelné. Fczelja : ennek a részben még át nem kutatott országrész-

nek természeti tárgyait összegyjteni. Az eziránt érdekld inté-

zetek, társulatok vagy gyjtk forduljanak a fentnevezett úrhoz.

A Phylloxera Spanyolországban is nagy károkat okozott. 170,

985 hektár szol t pusztított el, s ebbl csak 50.581 hektárt

ültettek be újra amerikai venyigével, a többi területnek nagyobb
részét gabona termesztésére használtak fel.

A fülbemászó (Forficula auricularia L.) hasznos-e vagy
kártékony, arra nézve megoszlanak a nézetek A híres német gaz-

dász báró Schilling határozottan hasznosnak mondja, de ép oly

határozottan Emich Gusztáv, a gyümölcs kirágása miatt, kárté-

konynak. Mind két irányban hoztak példát a R. L. is. (IV. 189
;

V. 64: VI. 175.) Legújabban a Rajna mentén figyeltek meg, hogy
mint föle 5 növényev, nemcsak a virágokat ersen rontotta, ha-

nem a magtokokat is, kivált a szegfét, nagyon megdézsmálta.
A méhesekben is sokszor találták, leginkább ott. ahol sok volt a

viasz, nyilván azért, hogy az ahhoz tapadt mézbl lakmározzék.

Az állat kétségtelenül hasznos is, kártékony is, a kérdés csak az,

hogy mely tulajdonsága a túlnyomó ?

A Magyar Birodalom Állatvilága czím nagyszabású mnek
újabb^ füzete jelent meg az imént. Tartalma a következ : Orthop-

iera, irta : Pungur Gyula; Thysmopteta, írta : Jablonowski
József; Apterogenea, írta : V e 1 1 a v Imre; végül Nenropta és

Psendo-Neuroptera, írta : Mocsáry Sándor. Mindezekrl külön-

külön bvebben fogunk megemlékezni. A füzet 4-rét 47 lap, tér-

kép mellékletével.

A hazai Thysanopterák száma Jablonowski József
jegyzéke szerint 9 nembl összesén 37 faj. Ezzel a renddel hazánk-
ban ez ideig senki sem foglalkozott tüzetesen ; a felsorolt rajok

példányai szerz gyjteményében vannak meg. Némi biológiai jegy-

zeteket közölt a Thrips frnmeutaria Bel.-vcA Dr. Szaniszló
Adalbert; három új faj leírását pedig a szerz adja.


