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vau immacnlata felsszárnya ellenben élénk fzöld, csaknem kékes
zöld, holdfolt nélkül ; alsószárnya pedig halvány zöld. Júliusban
virágzó bogáncson ülve együtt is találtam. — Aedia funesta Esp.
Hernyója a borterm szln él és különösen a lugas-szlt kedveli.— Pellonia vibicaria Cl. A Zsarnóczán gyjtött példányok jóval na-
gyobbak a rendesnél, a szárnyak közepén lefutó vonalak pedig
mindkét szárnyon teljesen ki vannak töltve bibor-vörös-színnel

,

némely példánynál az említett vonalak egymás közti távolsága miatt
ez a bibor-vórös szalag a szárnyak felületének csaknem egy har-
madát födi be. Ezeket a példányokat az ab. roseata Ersch.-hez tar-

tozónak vélem. Nécsey István.

A gyümölcsrontó Hyponomeuta malinella Zell. hernyója, mely
nagy fonadékban társasán él fákon és bokrokon, olykor nagy mér-
tékben károsítja az alma- és körtefákat. A pókháló hernyó narancs-
szín, hátán ketts sor fekete pontokkal és nagy fekete petytyel
az els szelvényen ; fehér gubót sz, a mely a nagy fonadékban
srn egymás mellett fekszik. Irtására Bérlése A. az ismert ento-
mologus, mint leghathatósabb szert a pitteleinát ajánlja, melylyel a
fákat peronospora-fecskendvel permetezik ; fdolog hogy a fecs-

kend sugara a fák tetejét is elérje. A permetezést ismételni kell,

még pedig fél percentes anyaggal, ha a hernyó mintegy fél Cm.
hosszú, egy perczentessel pedig 2 hét, és háromperczentessel 3 hét
múlva. Kell gondosság mellett azonban elégséges az elsf perme-
tezés is. A folyadék a hernyót gyorsan megöli, feltéve, hogy a
permetezést oly bven alkalmazzák, hogy a fonadék szinte csurog,
mintha bemártották volna. A fáknak a pitteleina sem árt, st azt
esetleges in vasi ótól megóvja, mivel kátrányt is tartalmaz, melynek
szaga sokáig megérzik a leveleken. A pókháló hernyó már hazánk-
ban is több helyen lépett fel kártevóleg.

Új kövesült bogarat fedezett fel Dr. Meunier F. a solenho-
feni lithographikus palában. Az állat meglehetsen rósz karban
van, feje épen nem, torának pedig csak körvonala ismerhet fel,

a mely alatt némi leké ékített lemez fekszik, mely alighanem a
potroh végs szelvényeit fedte, ha az állat csendben volt. A szárny-
fedk hossza 7, szélessége 3—5 mm. A felfedez ezt az allatot

Mourloniella solenhofensis-na.k nevezte el, rendszeri helyét azon-
ban ki nem jelöli.

Régi budapesti lepkészekrl. A 70 es évek elején Budapesten
az északkeleti vasut-társaságnál mint rajzoló voltam alkalmazva s

a mellett buzgón gyjtöttem a lepkéket. 1873. januárhó végén
hirdetést olvastam, hogy rovarszekrény eladó, mint rég óhajtottam
bírni. Felkerestem a szekrény tulajdonosát. Igen megnyer modorú,
ezüst hajfürtös becsületes aranyozó fogadott, ki nagy örömemre
elmondta, hogy valamikor is lepkét gyjtött, maradék készletét

is megmutatta, Ez a derék ember Eckstein János volt, a ki

a Psyche Ecksteini, Ps. Zelleri, Thalpochares purpurina és Cochylis
aurojasciana fajokat felfedezte. Ismertem Pech Jánost (meghalt
49 éves korában 1880. febr. 20-án), Anker Lajost és L a n-
gerth Józsefet is, kik igen ügyes gyjtk és tenyésztk, de
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egyúttal nagy titkolódzók is voltak. Langerth fleg a Microle-

pidopterákat gvjtötte. Legkedvesebb gyjttársam volt a bécsi

származású Hacker Mór, lottó-igazgatósági számvev, a ki engem

az entomologia titkaiba beavatott. Macro- és Microlepidopterát gyj-
tött és tenyésztett. Utóbb egészen a Coleopterákra adta magát és

a Gregersen-féle faraktárban Horváihországból érkezett fákon

felfedezte az Anthaxia Hackeri nev bogarat. 1895. jun. 8 án halt

meg Budapesten. l
)

Trendi Vidor.

Vidéki gyjtemények sorsa. A lévai fgymnasiumban lev
Szepessy-féle lepkegyjtemény 15— 16 üvegfedel dobozban van

elhelyezve. Inkább csak anyagi értéke lehet, mert összevásárolt fa-

jokból volt összeállítva, még exoták is vannak benne, szóval nem
helyi gyjtés. Mikor utolszor vagy tíz esztend eltt végig szem-

léltem a mindenesetre mintaszeren praeparált alakokkal bíró gyj-
teményt, már ersen ott szaladgáltak a dobozok alján az Anternusok

a Microlepidopterák pedig, melyekben, ha jól emlékszem a gyj-
temény különösen gazdag volt, alaposan megvoltak rágva.. Léván

különben a 20 év eltt elhunyt evangélikus lelkész M assányi
Mihály, ki mint selmeczi tanár került ide, Coleopterákkal fog-

lalkozott és tapasztalatait a lévai tanítóképz intézet egyik értesí-

tjében közre is adta. Krick Jen.

„Sirius" a neve egy új szerkezet „lepke- és molypille-fogó

lámpának," melyet Kovalik J. S. Szolnokon két nagyságban

(5 kor. és 7 kor.) áiúba bocsát. A leírás után Ítélve, ez a lámpa a

gazdának, kivált a szl-gazdának nagy hasznot tehet.

Magyar Entomologusok külföldön. Bordán István sok

kellemetlenség után máj. 2-án szerencsésen Cyprus-szigetére érke-

zett, a hol két évig nem lévén nagyobb es, nagy szárasság

uralkodik. Mindazonáltal már számos rovart stb. gyjtött. —
Kelecsényi Károly az idén újra Boszniába és a Her-

czegovinába utazott. Máj. lö-én Metkoviczán volt, onnan Jakha

szigetére ment, a honnan Gravosán át Montenegróba szándékozik

utazni. — M e r k 1 Ede kisázsiai útja abban maradt. — Dr.

Kertész Kálmán 3 hétre Berlinbe utazott, az ottani Dip-

tera-gyjteményeket tanulmányozandó.

!) Budapesten a 80-as évek végén gyjtött még lepkét az ismerteken

kívül: N ikol 1 t s Albert, az osztrák-magyar állami-vasút társaság hiva-

talnoka, ki 1890-^en Pozso íyba helyeztetett át; valamint A nton Ármin,
távirdai ellenr, ki 1891—1893-ig Budán lepkéket, utóbb bogarakat gyjtött

és késörb L^itm-ritzbe költözködött. A. L.


