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(Ch. palustre) és a közönséges ligetszépe {Oenothera liennis)^ azon-

kívül még egynéhány mívelt Onagracea-ífii. Hogy a bogár a káposzta-

féléket nem kedveli, azt kísérleti úton is megállapíthatta Heikertix-

GER. ug3^anis különféle káposztafélékre helyezte az összefogdosott

Haltieákat, az eredaiény azonban mindig nemleges volt, a bogarak

azt nem ették, mig másfajta földi bolhák annak azonnal nekiestek.

A káposztafélék valódi kártevi a földi bolhák Phyllotreta és Psyllio-

des nemeibe tartoznak. A kártékony földi bolhák közül els sorban

a PhyUoiyeta- íajok jönnek tekintetbe (Ph. nigrijjes, atra, cruciferae,

undulaia, vittula, nemonim). mig a Ps?/?ZeoíZes-fajok {chrysocephala) csak

lárvaállapotban kártékonyak, amennyiben a téli vetés szárában fej-

ldnek. " Gsna.

Irodalom.

Tomala, Ferdinánd: Thais polyxena Schiff. var. k r e-

usa mihi. (Entom. Rundschau. XXIX, 1912, p. 84i.

Szerz a Csillaghegy környékén (Békásmegyer mellett) egy

Polyxena- Silakot gyüjt'itt, melynél a fekete rajzolat kiterjedt és a

hátsó szárny elüls szélén lev nagy vörös folt helyén is fekete folt

van és a szegélye mentén lev nyílalakú vörös foltok nagyon aprók,

többnyire pontszerek, az alattuk lev kék színt pedig többé-kevésbé

fekete szín váltba fel. Ennek az alaknak a kreusa nevet adta.

.

' Csíki.

Simon?/t Semadám Sándor jun. : Z u Thais polyxena var.

kreusa Tomala. (Entom. Rundschau. XXIX, 1912,

p. 95).

Szerz közleményében arról ad hírt, hogy a múlt évben a

Csillaghegyen gyjtött 120 jyo/^.reua-hernyó rövid néhány nap alatt

bábozódott. A bábokból elég szép számmal kelt a var. kassandra és

egyetlen nsténye ennek az új fajváltozatnak. Csíki.

Tiltscher, P. : E i n H u n g e r e x e m p I a r von S a t. p a v o n i a

L. (Entom. Zeitschr. Frankfurt a. M. XXVI, 1912, p. 54).

Szerz 1910. évi augusztus végén egy magasabb hegyrl szár-

mazó S. j^di'onia-hernjót kapott és hozzá egy áfonya-ágacskát táp-

lálékul. Miuthog}^ szerz a hernyónak áfonyalevelet nem nyújthatott,

megkísérelte más növénynyel, de a hernyó ezeket nem fogadta el,

hanem rövidesen bábbá alakult. Feltnt, hogy a báb a rendesnél

sokkal kisebb volt. A lepke 1911. évi máreziusban kelt ki, hím volt

és szárnvai kifeszítve csak 43 mm.-t tetí^^k ki, a szárnyak fehér


