
Különfélék.

A 3Iagyar Wemzeti 3Iúzeuin rovargyüjteményének gyarapo-

dása lOlO'hen. A Nemzeti Mázeum nem régen megjelent 1910. évi

jelentése szerint a rovargyiijtemény 39,407 példánynj^al gyarapodott,

ebbl ajándék 3756, vétel 25,037, csere 112 és gyjtés 10,492 pél-

dány. Ez a szám az egyes rovarrendek szerint következleg oszlik

meg : Hymenopiera 5343, Coleoi^tera 16,253, Lepidoptera 6791, Diptera

5434, Neuroptera 254, Ortlwptera 228 és Heniip>tera 5104 példány.

1910-ben a múzeum tisztviseli közül Dr. Horváth Géza osztály-

igazgató Békés-, Bihar-, Borsod-, Hont-, Pest- és Temesmegyében,

Dr. Kertész Kálmán r Brassó-, Pest- és Szebenmegj'ében, Csíki

Ern r Brassó-, Pest-, Szeben- és Torontálmegyében, Dr. Soós

Lajos segédr a Nagy-Alföldön és Schmídt Antal segédr Pest-,

Szepe=;-, Szolnok-Doboka- és Zemplénmegyében gyjtött a múzeum
gyjteményeinek gyarapítására rovarokat. A rovargyüjtemény újból

való modern felállítását a tisztviseli kar serényen folytathatta.

Csíki.

Irodalom.

Horváth Géza : Annales historic o-n aturales Musei
Nationalis Hungarici. — A Magyar Nemzeti
Múzeum természetrajzi osztályainak folyóirata. IX. kötet,

Budapest, 1911 ; 612 1., 16 táblával.

A Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi folyóiratának vas-

kos múlt évi kötete, mint eddig is, számos rovartani tárgyú czikket

tartalmaz, melyek részben a múzeum tisztviselinek, részben külföldi

szakembereknek a Nemzeti Múzeum anyagáról irott czikkei. A kö-

tetet Dr. Horváh Géza szerkeszt „Nomenclature des familles des

Hémipteres" czim tanulmánya vezeti be, melyben a félszárnyú ro-

varok családjainak egyedül helyes és használandó latin nevét igyek-

szik az összes irodalmi kútforrások fölhasználásával, a prioritás elve

alapján megállapítani. Erre nagy szükség volt, mert az utolsó évek-

ben a családok elnevezésében alapos felforgatást okoztak egyes szer-

zk, különösen pedig a közelmúltban elhunyt angol Kirkaldy. Hogy
csak egy-két példával szolgáljak, igj pl. a régi Pentatomidae név helyett

Kirkaldy nyomán a Cimicidae, Goreidae helyett Lygaeidae, Lygaeidae

helyett MyodocMdae majd Geocoridae, Cimicidae helyett Clinocoridae

stb. nevek kezdtek tért foglalni, a mi persze óriási zavart kezdett

okozni, mert ha pl. valaki egy Lygaeidáról írt, nem tudtuk, Vcijjon

bodobácsfélérl vagy Coreidáról van-e szó, vagy ha valaki Cimici-

dákról beszélt, nem tudhattuk, hogy a házi poloska családját érti-e

alatta vagy a Pentatomidákat. A nagy gonddal készült tanulmány
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kimutatta a nomenklatura-felforg'atójának minden alapot nélkülöz

eljárását és végleg tisztázta a kérdést. — Th. Becker „Chloropidae.

Eine monographische Studio. III. Teil : Die indo-australische Region"

czím monográfiájából ez alkalommal az indo-ausztráliai fajokat tár-

gyaló részt közli. — Dr. Achille Griffini „Nuovi studi sopra diversi

Grillacridi del Museo Nazionale di Budapest'' czím cziííkében a

múzeum néhány Grillacridájáról értekezik. — A. L. Montandon
„Deux genres nouveaux d'Hydrocorises" czím czikkében két új

vízipoloska-nemet írt le, melyek közül az egyik kiváló hemipterolo-

gusunk tiszteletére a Horvátliinia nevet kapta, a másik nem (Sagocoris

Birói) Bíró Lajos újguineai gyjtésébl való. — Dr. Bolkay István

„Description of somé new Brenthidae" czím czikkében a Brentlndák

egy új nemét {Pseudotapliroderes), három új fajjal {Ps. forficatus,

papuanus, formosaniis) írja le. — Friedr. Hendel „Über die Sepedon-

Arten der aelhiopischen und indo-malayisohen Region" czím czik-

kében ennek a légynemnek monografikus feldolgozását nyújtja. —
J. A. Alfken „Eine neue ungariíche Andrena-Art" czikkében egy

magyarországi új méh félét ír le Áiulrena setnjera név alatt, melj^ot

Dr. Zilahi Kiss Endre gyjtött Hadad-on (Szilágy m.) és Bogsán-

ban. Az új faj az A. ecMnulata Pér. közeli rokona, melytl fleg

abban különbözik, hogy lábfeje és hátsó lábszára, valamint utolsó

három csápíze felül fekete. — Kuthy Dezs (Orthoptera nova exotica

in Museo Nationali Hungarico asserv^ata) új egyenesszárnyuakat ír

le {Eupromaclms Mocsáryi, Biróella Bolivari, Gephalocoema^fiisca^ PMaeoba
Horváthi). — Mocsáry Sándor „Insectorum messis in insula Creta a

Lud. Biró congregata. II. Hymenoptera : Chrysididae" czikkében

Bíró Lajos 1906. évi krétai gyjtésének díszdarázsait sorolja fel

termhelyeikkel eg3áitt, mely alkalommal egy új fajt is [Glirysis

(Holochrysis) creticaj ír le. — Pongrácz Sándor (Insectorum messis

. . . stb. III. Pseudoneuroptera et Neuroptera) ugyancsak Bíró Lajos

krétai gyjtésének reczés- és álreczésszárnyú rovarait ismerteti. Ezek
közölt is akadt egy új fajváltozat, a Calopteryx splendens var. cretensis.

— Dr. Horváth Géza „Miscellanea hemipterologica. I—V" czím
czikkében foglalkozik a Phyllontocheüa-nem afrikai fajaival (újak

:

Ph. corticina és laminata), leír egy-egy új Sirthenea (dimidiata) és

Saldoida- f{i\t {arniata) Formoza szigetérl, az Acanthiá pygmaea Reüt.

részére új nemet {Orthoplirys) állít fel, leír Qgy új Polyctenidát {He-

speroctenes tarsalis) Nikaraguából és a preokkupált Syncrotus név he-

lyett a Hemiscliizus nevet vezeti be, végül szinonimikai jegyzeteket

közöl. — Dr. Edoardo Zavattari „Une nouvelle Guépe sociale poly-

game du Brésil" czím czikkében leírja az új Synoecoides Mocsáryi

nev darazsat Braziliából. — Dr. Horváth Géza „Révision des

Leptopodides" czímeu a Leptopodidae családról értekezik. Újak

:
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Valleriola moesta (Uganda), Martinicola [n. g.] a madagaszkári Eriano-

tics madágascariensis ^Iartix részére és Cryptoglena [n. g.J Lepiojjus

spinosíis Rossi részére. — Thalhammer Jáxos „Empidideicus hnnga-

ricus, Dipteron nóvum ex Hungária" cz'ím czikkében fenti név alatt

Qgj nagy számban a bácsmegyei Yaskúton gyjtött legyet ír le. —
Cael Lundström „Xeue oder wenig bekainite europáisehe Myceto-

pliilidea" czím czikkében egyebek mellett magyarországi fajokat is

ír le ebbl az érdekes légycsaládból, ezek a következk : Macrocera

Kertészi (Orsova), Platyura trisiis (Budapest, Borza, Szár, Ugod),

Asindulum brevirostre (Növi), Bracliycampta fissicauda (Gyón, Buda-

pest), Br. spatlndo.ta (Mehádia), Br. pistülata (Bakony : Szépalma,

Brusanje, Orsova, Mehádia), Trichonta falcata (Orsovaj, Tr. aberrans

(Budapest), Execliia serpentina (Gyón); E. unguluta (Jászénak), Myce-

toxjhila formosa (Jászénak). J\I. curviseta (Mosunje, Mehádia, Széj^alma,

Brusanje), M. longelamellata (Mehádia), M. lamellata (Jászénak, Me-
hádia), M. tuberosa (]\Iehádia), M. tridentuta (Jeselnicza) és M. limbata

(Budapest). — Dr. Horváth Géza „Miscellanea hemipterologica.

VI—YII." czikkében 'eír külföldi új Asopinákat és kiegészíti a

Schroederia Coreida-nem leírását. — Charles T. Brues „Xew üiptera

of the Phoridae from Paraguay" czím czikkében feldolgozza azokat

a Phoridákat, melyek Báró Babarczy-xé Józsa Jolán és Fiebrig

gyjtéseibl kerültek a Xemzeti Múzeumba. — Mogsáry Sándor

„Species Chr^'sididarum novae" czím alatt a Xemzeti Múzeum világ-

hír Chrysida-g3'jteményébl 45 új fajt ír le, melyek mind idegen

világrészekbl valók. — 0. Kröber „Die Thereviden Sd- und Mittel-

amerikas" czím tanulmányában ezt a légycsaládot összefoglalóan

tárgyalja, a meiuiyiben Dél- és Közép-Amerika fajait eddig egj'tte-

sen még nem tárgyalták. A Xemzeti Múzeum anyagán kivl, a leg-

több múzeumi és magáng3''jtemény anyaga rendelkezésére állott. —
Ch. T. Brues „The Phoridae of Formosa collected by Mr. H. Sauter".

Szerz SAUTER-nek a Xemzeti Múzeumba került Phoridáit dolgozza

fel Forraoza szigetérl, i^ 21 gj'üjtött faj közül 20 újnak bizonyult.

Legérdekesebb ezek között egy szárnyatlan légy, a Bidicipliora Ker-

tészii. — Dr. AcmLLE Griffini „Stenopelmatidi raccolti da L. Biró

nella nuova Guinea" czímen néhánj' újguineai egyenesszárnj^úról

értekezik, melyek Bíró Lajos gj^jtésébl származnak ; ezek közül

újak : Papnaistus Birói és Bliaphidoxjliora Kidluji. — Dr. Horváth

Géza „Hemiptera nova vei minus cognita e regioné palaearctica. II."

czím czikkében számos új fajt ír le a palearktikus tájból és jegy-

zeteket közöl némely kevésbé ismert fajról. Faunánkból valók :

Aradus discedens a boszniai Bielo Brdo-ról és Paramesus taeniaius a

Kis-Balatonról. — CsiKt Ern (Coleoptera nova in Musco Xationali

Hungarico. TV.) leír új külföldi Erotylidákat és egy vörös havasi

czinczér-fajt (Bosalia conviva) Formoza szigetérl. Csna.


