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sárban él, de csakhamar a brbe, st legtöbbnyire a húsba is be-

fúródik, és kivált a hasi oldalon brgyuladást okoz. A nyár fo-

lyamán a betegség a br felületén tejed el, azután mélyebbre,

a subcutan kötszövetbe, >t az izomhúsig hatol, a melyet a ku-

kacz át meg átjár és felemészt. Ritsema ezt a járványt, mely
csak 1860 óta ismeretes, a németalföldi kövér rétekre szont-

kozó betegségnek s a Lncilia sericatát az eg3sz európai conti-

nensen honos légynek tekinti, a mely Németalföld buja riövén}^-

zet rétéin, de talán egyebütt is a parasitismusra rászokott, és

azokon a vidékeken aránylag rövid id alatt valóságos parasitává

vált, míg oly tartományiban, ahol ezt a betegséget nem ismerik,

még a sárban vagy rothadt hiísban fejldhetik. A betegség a né-

metalföldi sovány és homokos legelkön tényleg nem fordul el.
hanem csupán a buja réteken g^^akori hasmenésben szenved ju-

hoknál. Utóbb Karsch megállapította, hogy ez a légy Berlinben

igen közönséges és petéit nemcsak sárba, hanem rothadó hiísba

is lerakja, tehát valóságos húslégy Gyakorságánál és az íme
megállapított azon hajlandóságánál fogva, hogy petéit eleven álla-

tokra lerakja, nem indokolatlan az a gyanítás, hogy a 'Lncilia

sericaia a Sacrophila Wohlfalirti mellett a Myisiasban az ember-
nél is szerepelhet.

„Bogarak Biró Lajos újguineai gyjtésébl" czím alatt

Csíki Ern a kir. m. Természettudományi Társulat állattani

szakosztályában 1900. jan. 5-én eladást tartott, bemutatván az

Endomychidae családba tartozó fajokat, számszerint tizet. Ezek
közül az Encymon Eriniae, Saula Birói és Stenotarsiis Birói új

fajok ; érdekesebb még az eddig csak eg}^ példányban ismert és

angol Új-Guineából leírt Beccaria Wallacei Geth. és papiiensis

Gerk. Érdekes még a Dryadites bonieensis Friv.. mel^^et F r i-

valdszk}'^ János Borneo szigetérl írt le, a hol Xántus
János gyjtötte : ezt most Biró Lajos Singa porénál is

megtalálta. — Ezután „ Új Endomychidák a Nemzeti Múzeum
gyjteményébl czímen 6 új fajról értekezett, s azokat be is

mutatta, nevezetesen a következket : Mycetina cniciata var.

halcanica (Balkán), Mycetina montana (Kelet India. Darjeling),

Trycherus elegáns (Kamerun : Lolodorfj, Haploscelis líitidus és

madegassus (Madegascar), valamint H. nossibianiis (Nossibé szi-

getérl.

A magyarországi Aoterygogeneák jegyzéke jelent meg néhai

Vellay Imrétl. Hazánkban ezzel a rovarcsoporttal csak Dr.

Tömösváry Ödön foglalkozott behatóbban, aki gyiljteseinek

eredményét, valamint az e tárgyra vonatkozó megfigyeléseit há-

rom terjedelmesebb és egy rövidebb ismertetésben közölte. E
kitartó szorgalmú búvárunk elhalálozása után e rovarcsoport tanul-

mányozásában szünet állott be s azóta csak igí-n kevés idevágó

hazai közlés és adat került "lyilvánosságra, s az is mind apróbb

enumeratiókban és egyes külföldi munkákban van elszórva.

Még leginkább foglalkozott vele Vellay Imre, a ki a Nemzeti

-Múzeumban rzött azon gazdag gyjteményt is tanulmányozta, a


