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változat, melyet gyjtje boldogult Fuss Károly emlé-
kére var. Fussi névvel jelöltem, a Feleki-hegyekbl
(Szeben vm.) származik. ') .__ ... ... ;. crticiata SchalL

1^ Endoiiijv^clius í*anz.

Hosszúkás ovális, skárlátpiios (elfakult példányok sár-

gásvörösek), a fej, egy középs hosszanti sáv az el-
törn es négy folt a szárnyfedkön feketék, a csápok
és lábak feketék. Némelykor a fej és az eltör egeszén
vörösek (=- var. Bielvi Reiit./ Hossza 4—6 mm. —
Hegyvidékeinkben elég gyakori ; fajváltozata Zemplén
megyében és Erdélyben fordul el. ... 1. coccineiis Liiin.

Szélesen, ovális, skárlátvörös, a fej, az egész eltör és

négy íolt a szárnyfedkön fekete, kissé ibolyásan fényl,
ritkán az eltör sötét barnásvörös. Hossza 5—6 mm.
— Az erdélyi és krassó-szörény-megyei havasokon fordul el.

2. thoraciats Chaip.

Küloníélék.

Állattani szakosztály. A Kir. M. Természettudományi Társulat

állattani szakosztályának i. évi feb. íl-én tartott ülésén D r.

Horváth Géza bemutatott egy kis tölgyfaágat a Pterocliloi ns

longipes DítJ nev levéltetünek tömegesen letojt petéivel. Az ujjnyi

vastagságú ágacska melyet Pável János 189ÍI. novemberben
a budai kamaraerdbl hozott, mintegy 20 cm. hosszúságban

teljesen borítva volt az apró fényes fekete petékkel; ezeknek

száma, az eladó becslése szerint, valami 1600-ra rúgott. A márc.

2-án tartott ülésen Aigner Lajos „Az Acherontia Atropos

hangja" czímen tartott eladást, melyhez érdekes megjegyzéseket

fzött K r i c k Jen lévai tanár és mások. Utána Dr. Kertész
Kálmán bemutatta az általa összeállított „Catalogus Tabanida-

rum"-ot, mely hézagpótló munka az egész földkerekségrl eddig

leírt bögölyfélék jegyzéke, majd „A magyarországi Notacanthák-

ról" értekezett, mely dolgozat az új folyóiratban, az „Állattani

Közlemények" ben fog megjelenni. Mocsary Sándor meg-

tartotta „Á legnagyobb nappali pillangók" czím eladását, mely

múlt havi számunkban jelent meg. Az április 6-iki ülésen C s i k i

Ern bemutatta „Magyarország Cicindela-féléi" czím eladása

mellett az eddig hazánkból ismeretes Cicindélákat. M a 1 1 á s z

József a Loxocarabns alnembe tartozó Carabus obsoletits és

varietásairl kritikus tanulmányt írt, melyet az illet állatok bemu-

1; E^y másik érdekes fajváltozatot nem régiben írtam le (Természet-

lajzi Füzetík XXIII. 1900. 401.) a Balkán íelszisetröl i'a>-. baUanica név alatt,

ennek szárnyf-idöi egészen feketék, csak az cpipieurák vörösek.
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tatása' mellett el is adott. Szépligeti Gyz a palaeark-

tikus Bracon- és Sigalphus-féléket felölel munkáját löviden is-

mertette és néhány új állatot be is mutatott. Szilády Zoldán
a „Formaldehyd-praeparatumokról" tartott eladást, röviden vázol-

ván úgy a saját mint mások kutatásainak eredményét. A május

1 1-iki ülésen Dr. Horváth Gézaa szakosztály nevében

meleg szavakkal üdvözölte Mocsár y Sándort abból az al-

kalomból, hogy t felsége „a tudomány terén szerzett érdemeiért"

a királyi tanácsosi czímmel kitüntette. Ezután az ünnepelt eladást

tartott „A legszebb méhfélékrl" és bemutatta ennek kapcsán a

M. Nemz. Múzeum páratlan Eugl^tssa- és Centris-gyjteményét.

Utána Dr. Kertész Kálmán ismertette Ficalbi: Venti specie

di zanzare (Culicidae) italiane classate stb. czímü munkáját.

Érdekes Carabus-torz. A Szolnok-Doboka megyei Deés hatá-

rában a Carabus Hampei Küst. egy oly példányát gyjtöttem,

melynek hátulsó balczombja a rendesnél

^C^^^^^*^*"*^ háromszorta vastagabb és vége eltt két
mr ^^°>?«*a^ > ágacskára oszlik. A czomb mindegyik ágá-

ból egy-egy rendes lábszár indul ki, a

fels lábszárhoz a rendes öt lábfejíz (tarsus)

sorakozik, az alsóhoz azonban csak kett,

ezek közül a második lábfejíz lapított,

végefelé csúcsosodó. A mellékelt ábra a. alatt a torzláb rajzát

mutatja oldalról nézve, b. alatt pedig alulról nézve. Józsa János.

A „Természetrajzi Füzetek" újabban megjelent kötetei és

füzetei ismételt tanúbizonyságai annak a nagy gondnak, melylyel

kiváló tudósunk Mocsáry Sándor ezt a folyóiratot szerkeszti.

A XXII. köt. négy füzetének gazdag entomologiai tartalmából megem-
lítjük els helyen Dr. Horváth Géza közleményeit, me-

lyekben az Aphelocheirus-genus monographiáját, új madagaskari

Notonectidák, japáni Hemipterák és új Heteropterák leírását adja.

Mocsáry Sándor új Centris- és Chrysida-fajokat ír le
;

Szépligeti Gyz hazai fürkész darazsakat ismertet ;

C s i k i E r n új Coleopterákat. Külföldi tudósok közül F r i e s e

H. az Englossa-genusról, K 1 a p á 1 e k F. pedig a magyar Trichop-

terák- és Neuropterákról ír. Különösen érdekes az a czikk, melyben

Bíró Lajosa legyek asztalközösségét tárgyalja ; az külde-

ményeivel pedig többen is foglalkoznak, így Dr. Horváth Géza
és Mocsáry Sándor leírnak egy új Troides-fajt, melynek

gyönyör ábrája a legújabb füzeiben jelent meg; Dr. Kertész
Kálmán néhány új légyfajt, C s i k 1 E r n új bogarat, S i 1-

V e s t r i F. pedig új Diplopodákat ír le. A legújabb ketts füzet

tartalmának jó része szintén Bíró Lajos gyjtéseivel foglal-

kozik; így Szépligeti Gyz Braconidák, C s i k i Ern
új Coleopterákat (3 közleményben), Förster F. Odonatákat,

S t e i n P. Anthomyidákat ír le, Dr. Horváth Géza és

Mocsáry Sándor pedig a N. Múzeum Troideseit ismertetve

új fajváltozatot Biró után neveznek el. Ezeken kívül írnak Dr.


