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Eine Zwergform des typischen alutaceus, dessen Zierlich-

keit im Vergleiche mit gut entwickelten Tieren sehr auffallig ist.

Lange ohne Rüssel 8—9 mm, Breite 4*5 mm.
Fundort: Bahnstation Bakar, Zlobin und Plase (Croatia).

Kisebb közlemények.

újabb rovargyüjtemények a M. Nevn»eti Múzeum-
ban. — A Magyar Nemzeti Múzeum Állattárába újabban ismét

két jelents rovargyüjtemény került. Mihók Ottó bogárgyjte-

ménye az egyik, néhai Dr Kertész Aba lepkegyüjteménye a

másik. Mihók Ottó nagy szorgalommal összehozott magyar-

országi bogárgyjteményét, mely 5782 fajt és fajváltozatot 21,715

példányban tesz ki, a múzeumnak ajándékozta, kivéve a barlangi

vak bogarak értékes részét, melyet tudományos intézményeink

egyik bkez mecénása támogatásával szerzett meg a múzeum.
Néhai Dr Kertész Aba, mint ismeretes, Parnassida-gyüjteményét

halála esetére a múzeumnak hagyományozta, a nappali lepkék

többi családját, melyek gyjtésével és tanulmányozásával foglal-

kozott, a múzeum vétel útján szerezte meg. Mindkét gyjtemény
nagyban hozzájárul a múzeum eddig is nagy gyjteményeinek
megnagyobbodásához. Csíki E.

Résumé. — E. Csíki : Neuere insektensammlungen
im Ungarischen National Museum. — Dieses Institut

gelangte in letzter Zeit in den Besitz zweier grosser Sammlungen.
Herr Otto Mihók schenkte seine grosse Sammlung ungarischer

Káfer, mit Ausnahme der Blindkáfer, welche aber durch Unter-

sttzung eines Mácenen unserer wissenschaftlichen Institute káuf-

lich erworben werden konnte. Herr Dr Aba Kertész hinterliess

dem Museum die Parnassiden seiner Sammlung, die brigen Teile

seiner Sammlung (Pieriden, Lycaeniden) wurden vom Museum
káuflich erworben.

Néhány futrinka nevérl, — Rájöttem arra, hogy
faunánk három futrinkaféléjének nevét kell megváltoztatni, mert a

CaröÖMS-nemben azok már képviselve vannak. Hogy ez figyelme-

met eddig elkerülte, azon nem lehet csodálkozni, hiszen eddig

közel 3000 nevet kell ebben a bogárnemben számon tartanunk.

Megváltoztatandó a következknek a neve

:

Carabus (Orinocarabus) carinthiacus Strm. var. Borni Csíki

(Cat. Col. Europae Cauc. et Armen. ross. 1906, p. 26; Magy.

Bogárf. 1, 1905—8 (1906), p. 170) [nec Meyer-Darcis, 1902] ==

Kendii n. n.
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Carabus (Morphocarabus) Scheidleri Panz. var. pulchellus

Csíki (Magy. Bogárf. I, 1905—8 (1906), p. 156; Ann. hist.-nat.

Mus. Nat. Hung. IV. 1906, p. 250, 257) [nec Brüggemann,
1874] = Feketéi n. n.

Carabus (Morphocarabus) Hampei Küst. var. validus Csíki

(Magy. Bogárf. I, 1905—8 (1906), p. 158; Ann. hist.-nat. Mus.
Nat. Hung. IV, 1906, p. 252, 261) [nec Kraatz, 1884] = hu-
nyadensis n. n. Csíki E.

Résumé. — E. Csíki : Über die Namen einiger
Laufkáfer. — Qegen 3000 Namen erschweren eine leichte

Übersicht in der Qattung Carabus, alsó ist es leicht erklárlich,

dass 3 Formen unserer Fauna seinerzeit schon vergebene Namen
von mir erhielten, welche nun umgeándert werden.

Irodalom.

Jickeli, Dr. Carl F. : CarI Henri eh. (Verh. u. Mitt.

Siebenbürg. Ver. f. Naturw. Hermannstadt. LXXI, 1921 [1922],

p. 47—57, mit Biidniss).

Megemlékezés Henrich Károly nagyszebeni gyógyszerészrl,

aki 1920 július 24.-én elhunyt. Nagy érdemei vannak Nagyszeben
vidékének állattani kikutatásában. Rovarokról több tanulmánya

jelent meg, igy az erdélyi antophil-méhekrl (1880, 1881, 1882),

a levéltetvekrl (1910) és gubacsokról (1916). Tevékenyen részt

vett a nagyszebeni múzeum fejlesztésében, melynek gyüjteményó'ri

és könyvtárnoki állását sok éven át töltötte be. — i.

X-

Jicheli, Dr. med. Carl : M o r i t z v. K i m a k o w i c z.

(Verh. u. Mitt. Siebenbürg. Ver. f. Naturw. Hermannstadt. LXXI,
1921 [1922], p. 58—62, mit Biidniss).

A nagyszebeni természettudományi múzeum volt igazgatója

és a Bruckenthal-múzeum re 1921 március 5.-én 72 éves korá-

ban elhunyt. Ó volt a múzeumnak modern intézménnyé való fej-

lesztje, Erdély és Bosznia állatvilágának, különösen madár- és

csigafaunájának egyik legalaposabb ismerje. Kutatásai alkalmával

a rovarokra is kiterjesztette figyelmét és különösen bogarak és

egyenesszárnyúakból teremtett magának nagy gyjteményt, melyek

közül a bogárgyjteményt a szebeni múzeumnak ajándékozta.

Két bogár (Trechus Kimakowiczi Ganglb. és Dichotrachelus

Kiniakowiczi Ganglb.) és sok más állat viseli mint felfedezjének

nevét. — Az elhunytnak fiatal barátja szép szavakkal méltatja

érdemeit, de az erdélyi zoológusok feladata marad, hogy minden
személyi ellentét félretevésével Kimakowicz érdemeit és munkál-

kodását az utókor számára méltóan megörökítsék. —i.


