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ismeretes, és melyet C s i k i Ern 1898-ben Szovátán, Maros-

Torda megyében fogott.

Ezt a csaknem félszáz új alakot, — a fent említett egy faj

és egy fajváltozatnak levonásával, — vagyis. .6 fajt és 40 fajvál-

tozatot tekintetbe véve, ismert , Macrolepidopteráínk száma irnmár

1408 fajra és 453 faj változatra rúg.

Különfélék.

Két új paízstetü fenyegeti a gardákat úgy északi Afrikában

mint az európai continensen Dr. Marchal P. értesítése szerint az

.egyik á „Red scale of Florida" (vörös ítoridai paizstel), Chrysom-
phaltís ficiis^ mely valószínleg az Antillákról származik, Észak-

Amerika Egyesült Államainak délnyugati részén valóságos csapásként

befészkelte magát és kivált a narancs-ültetvényekben óriási kárt

okoz. Ausztráliában és Japánban, valamint Ceylon-szigetén és Egyip-

tomban IS elfordul. Európában eddig csak egy ízben, nevezetesen

íFlorenzben üvegházban, találták. Közelebb Algírból is beküldték

Marchalnak azzal az értesítéssel, hogy ott már 20 év óta igen el

van terjedve, de nagyobb' kárókat eddig még' nem Okozott. —
Közeli rokona a ClUy^oúiplialiia mlnormétr Európában -is megho-
nosult nevezetesen déli: b^ancziaországbaijj/.a .hói C3ia.i3ne&i környé-

;kén fleg, a (..narancs-.fákbani tesz kárt. ...,^ •,-,;-.: „c.? ;. ,.;,

- Rovarok az étlapom- i-A^^Kongóbao hoaos négerek mhiztrnék

neveznek mindennemUj:.á'''jy*toít*. I^^^ly^^ bármily alakban v táplálékul

használnak. Azok közt,- y^i^.vTóvar i^s, különösen kedvelik a her-

nyókat (nguka), meíyeV íruatt ném fítká a perpatvar Míg gazdáink
örülnének, H'ai szómszétfjük' éjjel fá'iróí'a hernyót leszedne, addig

otr a Kongón lopásnál^ ¥ékintik. Ig-y egyik ^örzs-fnök pana&zt

-emelt, hogy fái egyikérölííéllopták.ia' hernyókat. ..melyek tenyétóté-

csérjB. .aflnyj jgonx^pt ^fqrG^ítofct. Kjp.uhatol^ák a tolvajt és .miyelj a.hej'-

rnyóka-t még fel ne^p em^:^t;eUe. a^^^okat gondosan a fára visszahe-

lyezték: hadd hízzanak és kövéredjenelc. hasonló értékek a"*hagy

kabóczák (mankonko), melyet fleg hájiiálbán' és este fogdésrílak'

a^ mikor íá harmattói ;: nehéz a' 'SzárrBy,tik': é^mem.is. látnak.Xtisztán.

Midn Qgyikí,falu: gyermekei,' egy , ó^iii^aJ^ft ^(),^g,, kabócz4f óssz^-

szedtek, a falp.népe, .nagy ünnepet csapat. A kabóczát meg is

'Szárítják' 's így^ SÓkáig^^Bláll.''^ 'né^ér asztaláh''ft'ely^t ta^ál a-z-^apróbb

-tücsök' is ' (tnzen'zi'T.'^ítiétfe^'élevéneri' 'phiáz^ra- dóbftak S azután nagy
élvezettel elcsemegéznek. Az évnek bizonyos szakában a,/öldbl

kikelnek ai.nagy^vgz^rnya^ fehér, lia^gyák (lunso), s akikor a csibék

és rí'égérék tö|zt ..nagy a, vers"engés," meiyi|c bft^jaygyeseblDeini.' elfogni.
'
t^fénkor ''''t'^ríé0r^'^'£f&re^e^^^ hahgyákk^al,^"Söt

^hk' bö''^'^S\lTíf§'tí^, níínd k'-két^markük^is!-' ru^L.-hi* .-^sik-iv


