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A British Museum fémdarázsai.
Irta: Mocsáry Sándor. ^

Ez év tavaszán a British Mnseiim igazgatósága Londonban.

G. Meade-Waldo asszisztens útján azt a kérdést intézte hozzám,

hogy nem vohiék-e hajlandó a múzemn kühüldi Chiysididáüialv a

meghatározására '? En e szokatlan nagy megtiszteltetést örömmel
fogadtam, mert hiszen tudvalevleg a British Museum állatait hármas
lakattal rzik és abból eddig még nem igen adtak ki példánj'okat,

még a specziáhstáknak sem tanulmányi czélra.

A gyjtemény megérkezvén az 210 fajhoz tartozó 460 darabot,

legnagyobbrészt exotilvus állatokat foglalt magában, melyek között

44 új fajt találtam.

A meghatározásokat elvégezvén s minden egyes példány nevét

aláírva, a gyjteményt nem régen haza is küldöttem.

Femiti anyag feldolgozása allcalmával meghatároztam a Magyar
Xemzeti ^Múzeum gyjteményének még név nélküli fajait, meh'ek
között 41 új faj volt s a nálam lev fokföldi fémdarázsok között is

két új faj akadván, a három gyüjtemém^bl összesen 87 új fajt Mam
le, melyeknek leírása a Xemzeti Múzeum aimáleseiben fog megjelenni.

Ha most szemlét tartnnk az általam ismert nagyobb fémdarázs-

gyjtemények fölött, úgy Idtnik, hogy a belgáknak és müncheni
múzeumnak inintegy 300—300, a bécsinek és a SAUSsuRE-gyjte-

ményuek Genfben 350—350, a berhni és párizsi múzeumoknak s való-

.szmüleg a British Aíuseum-nak is mintegy 400—400 faj fémdarázsa

van, mert ez utóbbinak euróiDai fajait nem láttam. Ezeklíel szemben
nekünk 855 jól meghatározott fajunk és 99 varietásnnk van 7124

példányban. Tehát mégegyszer annyival több mint akár a berlmi,

párizsi vag\' londoni múzeumoknak. Ha tekintetbe vesszük, hogy
eddig mintegy 1600 fajt írtak le, a melyek közül azonban mmtegy

1 Eladta szerz a Magyar Eatomolojiai Társaságnak 1913 október

.hó 18-án tartott ülésén.
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200 synoi\yin és varietás, akkor láthatjuk, liog}" gyjteményünkben

íi leírt fajoknak majdnem kétharmada képviselve van. Gyjteményünk

hecsét nag-yban. emeli az a körülmény is, hogy a legritkább fajokból

is számos példányunk van, továbbá, hog-y az általam len-t 625 fajból

gyüjteménjáinlíben mintegy 400 fajnak van meg a typikus példánya.

Ha most tekintetbe vesszük, hogy a fémdarázsok parazita élet-

módjuknál fogva többnyire ritka állatok, melyeknek nagy része csak

€gyes j)éldányokban ismeretes, úgy bátran mondhatjuk, hogy az

említett múzeumoknak még 50 év múlva sem lesz olyan gyjtemé-

nye mint a milyen nekünk már van s hogy a Nemzeti ISIúzeum

fémdarázsgyüjteménj^e a legnagyobb, a legszebb e Földön, melyre

méltán büszkék lehetünk.

Adatok Magyarország lepkefaunájához.

{Beitrage zur Leindopterenfauna Vngarns).

Irta : báró N. Ch. Rothschild (London).

YI.i

Alábbiakban néhány általam

Cséhtelek és Peszér vidékén

gyjtött lepkérl kívánok egyet-

mást közzétenni. Az öt Pyralida

kivétel nélkül Magj^arország

faunájára új. Az új Phycida le-

írását Rebel tanár úr Bécsben

volt szíves elvállalni.

ImNachstehenden gebe icheinige

von mir selbst gemachte Lepido-

pterenfunde aus Cséhtelek und
Peszér bekamit. Die 5 Pyrahden
sind sámtlich neu für die Fauna
Ungarns. Die Beschreibung der

neuen Phycidee hatHerrProf. Rebel

(Wien) freundlichst übernommen.

Noctuidae.

1. Mainestra eavemosa Ev.

Emiek a Magyarországon is

nagyon ritka fajnak egy friss

példányát 1913. évi augusztus

4-én fogtam Cséhteleken.

Ein frisches Stck dieser auch

in Ungarn sehr seltenen Art fuig

ich am 4. August 1913 in Cséhtelek.

1 Az elz öt közlemény a Ro- i Die fünf vorangegangenen Beitrage
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