
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-


