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Aiilhocltarís cardamines-nek, majd pedig Khodocer i Cieopairá nak

tartottam. A lepke nagysága és röpülési ideje ellenkezett ugyan

ezzel a feltevéssel, de fonák oldalának pillanatig látott rostás

színe kiváncsiságomat rendkívül felköltötie, és midn mmtegy
30 méternyi távolságban leült, üldözbe vettem. Hálómat azonnal

elvettem zsebembl és mialatt óvatosan léptnm zsombékról zsom-

békra, pálczámra megís ersítettem. Csakhamar megközelítettem a

lepkét, mely íélig kiterjesztett szárnyainál fogva Pieris brassicae-

nek bizonyult. Bosszankodtam ugyan, hogy a várt raritás h-lyett

ily közönséges állat van elttem; mindazonáltal megakartam fogni,

hogy fonák oldalának rózsázs színe iránt tisztába jöjjek; abban a

pillanatban azonban, midn a másfél méternyire ül lepkére háló-

mat rá akartam borítani, a zsombékról lecsúsztam és hosszában a

térdig ér mocsárba zuhantam. Még fektémben ismét láttam a lepké-

nek, melyet újabb szélroham magával sodort, fonák oldalán a

rózsázs színt. Soha azeltt, se utóbb nem láttam ily gyönyör álla-

tot és még hetek múlva sem tudtam balszerencsém lölöit vigasz-

talódni. Ma megvagyok gyzdve, hogy a lepkét megfogtam
volna, ha több hidegvérrel járok el és megkerülöm, úgy hogy szél

ellen operálhatok. Wei^zmantel U'iIihos.

Magyar Mícrolepídopterák. A magjar Birodalom állai\i]a^a

lepidopterologiai részének irodalomjegyzékébl kimaradt egy munká-
lat, melynek jóllehet egyik adata fel van véve, a hazánkra vonatkozó

többi nincsen felsorolva. Ez a munkálat Dr. H. Rebel „Beittáge

zur Microlepidopteren-Fauna Oesterreich-Ungarns" (Vcrbandl. zool.

bot. Ges- Wien. XXXlX. 1889. p. 293—326. Taf. Vili.) Ebben
Magyarországra vonatkozólag a következ adatokat találó \, a me-
lyek a magyar lepke-katalógusból kimaraJtak : Gr.ipholitha exqiii-

sitana Rbl. (p. 301, 10. Taf. Vili. Fig. 2) mint új faj van leírva,

többi között Fiúméból is ; Nemotois auriellns Rag. (p. 306, 16) a

Bánságból van feljegyezve ; Gelechia Pfibitzeri Rbl. új faj, Buda-

pestrl leírva (p. 313, 23. Taf. Vili. Fig. 8, 9) ; Lecithocera BHan-
iiella Turati (p. 296, 3) Budapesten, 1859. jul. 11-én a Sashegyen
g\jtve. Dr- Kertész Kálmán.

Énnek kapcsán magam is felemlítek két új adatot, melyre

a külföldi irodalomban ráakadtam. Két igen érdekes Microlepidop-

tera. Az egyik Grapholitha Kransiana, melyet Dr. Standfuss egy

példány után új faijként leírt, a melyet a Bánságban 1880. ápril

hó végén Medicago sativa körül röpködve fogott. (Bresl. Zeitschr.

f. Ent. N. F. Vili. 1883. p. 9.) A másik faj az Ahicita cymato-

dactyla Manu, melyet Schwarz Károl}^ liegnitzi lepkész az 1893.

év május havában Mehádiánál cseppkbarlangban, a napvilágtól

ritkán érintett helyeken gyakran 20—30-ával összezsúfolva talált,

de a gyertyavilág felriasztotta ket. Ez a faj addig csak Kis-

Ázsiából és Görögországból volt ismeretes. (Bresl. Zeitschr. f. Ent.

N. F. XVlll. 1893. p. XI \'. A. Aigner Lajos.


