
Xagyenyecl IV. — irispinosa Schmdk. Nagyenyed VI
;

Topánfalva IV. — oehrosioma K. Radnai havasok (1400

m.) VIII. — rhenuua Mor. Nagyenyed V.

Biastes hrevicornis Pz. Nagyenyed VI ; Remete (Alsó-Fehér vm.)

Pasites maculatus Jur. Vízakna VI.

Coelioxys polycentris Foerst. Vízakna VI. — conoidea Illig. Nagy-
enyed V. — rufescens Lep. Nagyenyed VII ; Csíkszent-

márton VIII. — aurolimbaia Forst. Nagyenyed VI ; To-

roczkó VII : Zengg- VI.

Stelis pliaeopiera K. Nagyen^'^ed VII.

különfélék.

Személyi hirek. — F. évi május végével a Magyar Nemzeti

Múzeum állattani osztályának két régi buzgó tisztviselje, Mocsíry
Sándor kir. tanácsos és Kuthy Dezs igazgató-rök, nyugalomba

vonultak. K nyugalomba vonulás azonban csak a tényleges szolgálatra

vonatkozik, mert mindkettjük még továbbra is a rovarok tanulmá-

lyozásával fog foglalkozni és szakmájukat a múzeumban ép oly sze-

retettel mívelni, mint ezideig. Helyükbe a vallás- és közoktatásügyi

miniszter Dr. Szabó József, Dr. Szombathv Kálmán és Dk. Pongrácz

Sándor múzeumi gj^akornokokat nevezte ki fizetéstelen segédörökké.

A. Synanthedon fiaviventris Stgr. magyar honossága. —
A Rovartani Lapok 1913. évi XX. kötetének 11— 12. füzetében To-

MALA Nándor ismertette a fenti Aegerida-ííii életmódját és megállapí-

totta annak magyar honosságát. Ezen ezikkre kívánok jelen soraim-

mal reflektálni s az abban foglalt észleletek helyességét megersíteni.

A m. kir. állami Rovartani Állomás lepkegyüjteménj^ében, amint errl

t. tagtársunk személ3^esen is meggyzdött, szintén van két példány

S. flaviventris Stgr. A rajtuk található termhelyjelzés tanúsága sze-

rint Szabadkán gyjtött nj^árfából keltek ki intézetünkben még 1908

szeptember havában. Úgy a gazdanövény, mint a kikelés idpontja

egyezik az említett czikkben foglalt megállapításokkal. Az utóbbi

esetnek érdekessége elssorban az, hogy Szabadka s nem a czikkíró

által említett termhely, a két S. flaviventris Stgr. szülhazája. ICzek

alapján a S. flaviventris Stgr. magyar honossága minden kétséget

kizárólag bebizonyult. Kadocsa Gyula.

Két bagolypille érdekes megjelenésérl. — Folyó évi már-

czius hó 16-án egy trencséni kertész üvegházában az Agrotis pronuba

ab. innuha Tr. egy d j^éldányát fogtam, a melynek teljesen ép és

sértetlen volta az áttelelés lehetségét kizárva, arra mutat, hogy a

különben áttelel hernyó a szokatlan körülmények hatása alatt no-

vember hóban is vígan dézsmálta a kertész virágjait, míg csak telje-
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sen ki nem fejldött, hogy aztán bebábozódva, ebben a legtokélet.e-

se]3b nyugalmi állapotban húzza ki az üvegház enyhe telét s a legels

melegebb napsugarak kicsalják az imagót. mely ekként éppen V^ esz-

tendvel elzte meg kevésbbé szerencsés társait.

Itt kívánok megemlékezni a Pliisia gamma L. nevíi bagolypillé-

nek egy szintén érdekes megjelenésérl is. Az 1910. év november
13-ának verfénj^es hideg délutánján fogtam ugyanis a nevezett pille

egy frissen kelt példányát, a mely ekként megersíti azt a föltevést

(Rbbel : Schmetterlingbuch p. 281), hogy a lepke áttelel.

Dr. Pazsigzky Jexö.

Hermafrodita Satyrus Hermione L. — Az 1913. év júliusá-

nak közepén Isaszeghen több Saiyrus Hermione-t fogtam, me-

l^^elaiek feszítése alkalmával kitnt, hogy az egyik példány herma-

frodita. A le^ike baloldali fele határozottan a nstények, a jobboldah

/'"jí^^BBS
H^ '^fl^^H^^Hr
^^k .d^H^H^^^^^^HB

IfelÉriH^^nF
"^í^BM|H^H^

fw
pedig a hímek sajátságait mutatja. A hátsó szárnj^ak alsó oldalának

rajza is az illet ivarokénak felel meg. A bal elüls szárny hossza

37 nnn., a jobboldali-é 36 mm. A példányt g.yüjíemén3^emben helyez-

tem el. Ez az els hímns lepke, melyet 18 évi lejíkészésem alatt

fogtam. Ulbrich Ede.

Irodalom.

Trof. H. Rebel: Beschreibung einer neuen Tortricide. (Verh.

zool.-bot. Ges. Wien. LXIV, 1914, p. (58)— (61), fig. 5—6.)

A Paniene agiiotana nev új faj leírása. Ez a lepke Alsó-Ausztria

több pontjáról, Erdélybl (Nagyszeben) és Kelet-Ruméliából (Slivno)

került elé
;
galagonya bokrok körül repül. Szerz ezt a fajt eleinte

P. vernana^ majd Gr. iomiana és F. pineataiiíúc tartotta, de a mint

utóbb kiderült, ezek egyikével sem azonosítható. Csna.


