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Levélszekrény.

Szontagh Gyula úrnak. Az acetylenlámpással az idén Svejczban

bámulatos eredményeket értek el. Ilyenek beszerzését ismételten ajánljuk s

az összes szaktársakat is figyelmeztetjük erre.

Néesey István úrnak. Tökéletesen igaz, hogy a deczember hónap

fényesen megczáfolta a bécsi meterologiai intézet jóslatát az idei télnek enyhe

lefolyására nézve. Hiába ne hiddj a — jóslónak ! 10—15 fokú hideg után, ha

a január- és február hó még oly enyhe lenne is, csakugyan b rovarszüretre

lehet számítani, csak a májusi fagy ne szóljon közbe

!

S. A. úrnak. Az állatfajok számát kerek 400 ezerre becsülik. Az orosz-

lánrész a rovarokra esik. Ezek leírt fajait 280 ezerre teszik, t. i. 50,000 lepke,

120,000 bogár, 38,000 hártyaszárnyú-, 28,000 légyfaj stb.

Nyilt-tér.

Rovar-gyújtemények tulajdonosait (magánosokat úgy mint intézete-

ket) felkérjük, szíveskedjenek velünk közülni, hogy azok min rovarrendekel

ölelnek fel, körülbelül hány fajt és példányt foglalnak magukban, ki gyj-
tötte, mely években? A ^Rovartani Lapok* szerkesztsége.

Aeherontia Atropos. Felkérem t. rovarászainkat, hogy a halálföpillét

és bábjai lehet nagy számban hozzám beküldeni szíveskedjenek: Készséggel

szolgálok cserében más lepkékkel. Szívesen fogadnék el cserében Saturnia

pyrit, Vanessa C-albumot és egyéb közönségesebb fajokat is, s e czélra

kérem a lölös példányok jegyzékét.

Budapest VIII. Rökk-Szilárd-u. 32. A. Aigner Lajos.

Kérelem. Hazánk bogárfaunájából a Buprestidákat, Ceuthorrhynchi-

nákat és Apioninákat különös tanulmány és kutatás tárgyává téve,

már néhány év óta ersen dolgozom e szakban, hogy az eredményt

a R. L.-ban annak idején közzétegyem. Kérem tehát a tisztelt ro-

vargyjtö urakat, szíveskedjenek nekem a nevezett csoportokból bár-

mennyit borszeszben az én költségemre küldeni. Felkészítés és meg-

határozás után a bogarakat köszönettel viszaszármaztatom. Egyúttal kö-

szönetet mondok mindazon uraknak, kik ezen munkámban nevezett rovarok

beküldésével eddig is szívesek voltak támogatni.

Baranya-Szabolcs. Dr. Kaufmann Ern.



Kérelem. Lepkészeinkct felkérem, hogy eltorzult lepkéket (egyenet-

len alakú vagy szín szárnyakkal stb.), beszáradt vagy kikelt bábokat,

gubokat és lepkepetéket (megölve), úgyszintén hernyóból vagy bábból kikel

parasitakat (ezeket külön-külön borszeszben, lehetleg a lepke-faj megneve-

zésével) részemre félre tenni s alkalmilag beküldeni szíveskedjenek. Cserébe

adhatok lepkéket és kifujt hernyókat.

Budapest, VIII., Rökk-Szilárd-u. 32.

A. Aigner Lajos.

Coleoptera-kereskedés. Mint honunkban a legrégibb és legnagyobb

rovarkereskedés tulajdonosa, ajánlom magángyjtknek, iskoláknak, gazdá-

szoknak és erdészekuek 8L00 hibátlanul meghatározott honi és külföldi fajból

álló rovar-készletemet. Honi faunánk közönséges és legritkább fajai nagy

számban, továbbá több száz exotikus faj. Iskolák részére gyjteményeket

olcsón állítok össze. Honi gyjtkkel szívesen lépek csereviszonyba.

Megkeresésre nyomatott árjegyzéket ingyen és bérmentve küldök.

Német-Bogsán. (Krassó-Szörénymegye.)
Merkl Ede.

Magyarország madarai. A hazai madárvilág megismerésének vezér-

fonala. Irta: Dr. Madarász Gyula. Ezen munkából megjelent az

els füzet, mely a szisztematikai részszel kezddik s az Éneklök rendjének

négy családját, úgymint: a varjú-, sárga-rigó-, seregély, és pintyféléket, a

második füzet, a pacsirta-, billegtetö- és poszátaféléket tartalmazza.

A munka díszes kiállításban, a szeiz eredeti rajzaival, és színes táb-

lákkal, quart formátumban 10—12 füzetben fog befejezést nyerni. Az álta-

lános ismeretekre vonatkozó bevezet rész az utolsó füzetben a tárgymu-

tatóval egvetemben jelenik meg.

Elfizetési ára 1—1 füzetnek 1 írt 50 kr, az egész munkának 15 frt.

Az elfizetési pénzek Dr. Madarász Gyulá-hoz, (Magyar Nemzeti Múzeum)

vagy a Rovartani Lapok szerkesztségéhez czímzendk.

Nagy rovargyjtemény különösen gazdag Coleopterákban , Homopte-

rákban és Hymenopterákban, melyeket a legkiválóbb szakemberek deter-

mináltak, szekrénynyel együtt igen jutányosán eladó. Bvebb

felvilágosítást szerkesztségünk ad.

Schröder Chr. tr., az »Illustrirte Zeitschiift fr Entömologie« szerkesz-

tje, az Eiipithecia-genus tanulmányozásával foglalkozván, az Eupithecia-

lepkék és él bábok lehet nagy számát kívánja beszerezni. Ajánlatokat és

küldeményeket e lanok szerkesztsége szívesen közvetít.

Bátorkodom a tisztelt bogarászokat a nálam már megjelent XIX.

számú európai, de különösen Magyarország-, Bosznia-, Herczegovina- és

Dalmátiában általam az idén gyjtött igen ritka és mintegy 5000 fajt és vál-

fajt (köztük egészen újak) tartalmazó Goleopterák árjegyzékére figyelmez-

tetni. Tavarnok u. p. N.-Tapolcsány. Kelecsényi Károly.

lm Selbstverlage von H. Wernicke in Blasewitz bei Dresden er-

schien : knleitung %ur deutschen Normalpráparation von Sehmetterlin-

gen. Preis 3 Mark.


