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ál)t. Hogy a macska ettl a szokatlan eledeltl roszul lett, st
talán elpusztult volna, mint az más esetben megtörtént (1. R. L.

IV. 199. 1 ) azt egyáltalában nem tapasztaltam. Dr. Baudis Antal.

Hazai rovargyííjtemények. Danis tröm Gyula, Eperjesen,

Lepke-gyjtemény '2520 palaearktikus Macrolepidoptera-íaj mintegy
8500 példányban és kisebb számú exóta lepkék. A gyjtemény
magva, mintegy 1260 faj és fajváltozat, Eperjes környékérl való,

ahol azt a gyjt 1871. óta gyjtötte. Minden egyes példány
datum-czédulával van ellátva. A gyjtemény 38 nagy fiókot tölt

meg.

W agner János* K.-Félegyháza : Rovargyjtemény : 1584
bogár, 545 lepke, 468 hártyásszárnyú, 36 szitaköt, 40 poloskaféle,

27 sáska ; 18^6— 90-ben Arad-, Temes- és Túrócz-megyében, 1895.

óta Temes-és fleg Pest-megyében gyjtve.

Józsa János áll. fgymnas'.umi tanár Szamos-Újvárt:
Lepke-gyjtemény, 425 hazai lepkefaj 1030 példányban, nagyobbára
a lepke petéjével, hernyójával (tápnövényén) és bábjával együtt, —
20 év óta gyjtve. A gyjtemény 10 üveges fiókban van elhelyezve.

Lévai tanítóképezde: Rovargyjtemény 2900 faj

különböz rovar; 29 év óta Léva környékén gyjtötte Krick Jen,
képezdei tanár.

A. Aigner Lajos Budapesten : Lepkegyjtemény, m. e. 2600
palaearktikus Macrolepidoptera-faj, mintegy 7000 példányban, m.

e. 700 faj hernyójával, 300 faj bábjával és 100 taj petéjével: to-

vábbá m. e. 400 exotikus lepkefaj 500 példányban és m. e. 450
torz-lepke. A gyjtemény 1885 óta szaporodott fel és 65, nagyobb
részt üveges nagy fiókot tölt meg. — (További adatok beküldését

kéri a szerkesztség.)

Parnassius Apolló nálunk, Nyitra vármegye észak-keleti részén

csak a Nóvák mellett elterül szép vadregényes völgyben fordul

el tömegesen július hó közepétl végéig. Nagyon sok ott az Ar-

gyfinis ab. Cteodoxa és ab. Pelopia. Fogtam ott egészen fekete

Apatitra lliát és egészen fekete Limenitis Sibyllát is ; az utóbbit

Weymer mint ab. mgrina írta le (Jahres-Ber. Nat. Ver. Elberf. VI.

p. 66. Tab. 24.) A Zygaena ab. Aeacust is fogtam egy példányban a

gajdeli Reván hegyen és még néhány ritkább fajt. Bossányi József.

A hermaphrodita Hymenopterákról értekeztek közelebb Dalia

Tire és Friese. Összesen 65 gynandromorph állatot sorolnak fel, a

melyek laterális, transversál, frontalis és vegyes koresalakokra oszt-

hatók. I. csoport: 38 eset, köztük 17 balra í> jobbra ?, 18 balra

?, jobbra & keresztben 1 balra á és 3 jobbra ? 5 ezek közül 38-nál

csupán a fej korcs, 3-nál csupán a tor. 10-nél fej és tor, 2-nél

fej és potroh. 3-nál tor és potroh, 9-nél az egész test. II. csoport

:

1. eset, alul ?, fölül 5, még pedig csupán a fej. III. csoport: 16 eset,

melyek közt 6 ell ó. 10 ell ?; közülök 9-nél csupán a fej, 3-nál

fej és tor, 4-nél csupán a tor másnem. IV. csoport : 18 eset. A
tüzetesebben megvizsgált, valóban hermaphroditikus külsej 5 állat


