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Edni. Beitter : Zwei neue Coleopteren-Varietáten.
(Wiener Entom. Zeitg. XXX, 1911, p. 291.)

A leírt faj változatok közül az egyik raag-yarországi és pedig a

Mycetopliagus quaclripasiulatus var. Winteri, melyet Winter János

Nag-yszeben kornyékén gyjtött. Ez abban tér el a törzsfajtól, hogy

egészen fekete (a fej is), csak a tapogatók, a csápok utolsó íze és a

lábak vörösek, a csápok töve barnás-vörös. Csíki.

Edm. Reuter : Coleopterologische Notizen. (Wiener
Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 294-295).

Ezekben a jegyzetekben szerz leírja azt a kis bogarat, melyet

DiENER Hugó múlt évi június elején a Tátrában, Barlangliget kör-

nyékén, gyjtött gombáktól ellepett fenytörzsön. Szerz a bogarat

az Endomychidákhoz tartozó Agaricophüus nembe tartozónak vélte és

A. Dieneri néven írja le. Az egyetlen példány azonban elveszett,

lepattant a ragasztóczéduláról és nem volt többet megtalálható. Az
AgaricopMlus-nQm eddig csak a Kaukázusból volt ismeretes és így

érdekes bbgárföldrajzi szempontból annak hazánkban való elfordu-

lása, ha beigazolást nyerne az a tény, hogy e faj tényleg Agari-

cophilm. Csíki.

Társulati ügyek.
A „Magyar Mntoniologiai Társaság" 9. ülésejanuártus 20-án. —

Dr. Horváth Géza elnök üdvözölvén a nagy számban megjelent

tagokat. Csíki Ern „Néhány érdekes bogárról" czím eladása kap-

csán bemutatott néhány a faunánkra és a tudományra nézve új

bogarat. Legérdekesebb a Sátoristyea Meschniggi Reitt. nev faj,

melyet Reitter 1905-ben egy a baranyamegyei Sátoristye mellett

gyjtött példány alapján írt le. A M. Nemzeti Múzeumba Dr. Kauf-

MANN Ern tagtársunk révén került két Simontornyán gyjtött pél-

dány. Reitter az állatot eleinte a testalakja alapján a Mycetophagi-

dákhoz sorolta és csak késbb utalta a Byturidákhoz. Hogy a kér-

déses faj tényleg Byturida, amellett szól az, hogy elüls csípjén

sarkantyút találunk, a lábfejízek száma négy, ezek közül a 3. íz

nagyon apró és az els két ízen hosszú hártyás lebeny van, végül

pedig, hogy a karmok tövén ers fog van. Eladó bemutat még
négy új bogarat, melyeket Laczó József gyjtött Trencséu vár-

megyében (leírásukat lásd jelen fzetben), ezek a Bradycelhis liarpa-

linus ab. Csikii Laczó, Notoxus Szalavszkyi Laczó, Orsodacne cerasi ab.

Horváihi Laczó és Crioceris asparagi ab. Brancsiki Laczó. Bemutatott

továbbá még négy külföldi új fajt, ezek az Oplionus (Pm-ojjJionus)

Birói Csíki Kréta szigetérl és három közép-afrikai czinczér, neve-
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zetesen a Sternotomis Enizi és ucjandae Ugandából és St. coliaris

(Fairm. i. 1.) Gabunból. — Utána Schmidt Antal „Angol lepkészek

kutatásai hazánkban" czím eladásában megemlékezik azokról az

angol lepkészekrl, a kik 1893 óta Magyarországon jártak és több-

nyire csak néhány heti itt tartózkodásuk élményeit és lepkészeti

eredményeit angol szaklapokban közölték. Mindnyájan kedvesen

emlékeznek meg nemcsak szakköreinkrl, intézményeinkrl, hanem

a magyarok páratlan vendégszeretetérl és jóindulatáról, melylyel az

idegent fogadják és jó tanácscsal, tettel támogatják. Áttérve az

egyes gyjtkre említi, hogy 1892-ben W. E. Nicholson járt nálunk,

a ki kirándulását „A Fortnight's Collecting at Budapest" czím alatt

írta le az „Entomologist" czím folyóiratban (Vol. XXVI, 1893, p.

191—193, 210—212). Utána Miss Margaret E. Fountaine érdemel

említést, a kit a budapesti entomologusok akkori vezet emberei

kalauzoltak mindenfelé. „Two Seasons among the Butterflies of

Hungary and Austria" czím alatt számol be kirándulásairól ugyan-

csak az „Entomologist"-ban (Vol. 31, 1898, p. 281-289). Budapest

festi környékén kívül járt Pusztapeszéren is és nem gyzi dicsérni

ezt a fenséges si növényzettel és még eredeti vadságában fenn-

maradt lepke-eldorádót. Járt Herkulesfürdn, a hol talán utoljára

fogta a Pararge Clymene Esp.-t, legalább tudtunkkal azóta senki sem

látott egyet sem. Az utána itt járt gyjtk is ezen a három fhelyen

fordultak meg és gyjtöttek több-kevesebb szerencsével. 1906-ban

Albert Hugh Jones járt nálunk, a ki „Lepidoptera in Hungary in

June" czím alatt számolt be az „Entomologist's Record"-ban (Vol.

19, 1907, p. 245—247, 281—285). 1908 szeptemberében Albert F.

RosA töltött nálunk néhány napot és be is számolt gj^ijtésérl

ugyancsak az „Entomologist"-ban (Vol. 42, 1909, p. 108—112) „Col-

lecting in Hungary" czím czikkében. Ugyanabban az évben fordult

meg nálunk W. Gr. Sheldon és kísérje Mr. Tylecote. Sheldon ezen

kirándulása alatt olyan jól érezte magát hazánkban, hogy a követ-

kez évben újra eljött és a családját is elhozta. három czikkben

számol be kirándulásairól : „The 'Large Copper', its Habits, and One

of its Present Haunts" (Entomologist, Vol. 42, 1909, p. 219—221)
;

,Six Weeks among Hungárián Butterflies" (Entomologist, Vol. 42,

1909, p. 246—251, 272—276, 302-308)
;
„Notes om somé Hungárián

and Austrian Butterflies in 1910'-' (Entomologist, (Vol. 43, 1910,

p. 269—273). Az utolsó czikkben élvezettel olvashatjuk ennek a

búvárnak a természetért való rajongását, a mikor leírja látogatását

és gyjtéseit az azóta elhunyt nemeslelk Br. Vécsey IsTvÁN-nál.

Szadán és Gr. Teleki Sándor- nál a Tátrában. Sheldon felejthetetlen

szép emlékekkel távozott körnkbl abban a reményben, hogy a

mint csak teheti újra visszatér. Legutoljára járt nálunk J. N. Keynes
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cambridgei egyetemi tanár feleségével és fiával (G. L. Keynes). Ok
csak Budapesten és Herkulesfürdn gjúijthettek, mert a peszéri

terület akkoriban már mindenki eltt el volt zárva. A két Keynes

„Butterflies in Hungary in 1910"' czím alatt írta le kirándulását az

„Entomologist's Record^-ban (Vol. 23, 1911, p. 161-164, 189-193).

Bámulatos, hogy k igazán 1—2 nap alatt milyen szerencsével

gyjtöttek, különösen sok faj nappali pillangó került hamarosan

hálójukba. Megemlíteud, hogy az angol lepkészek fleg nappali

lepkéket gyjtenek, mert élvezni akarják a szép természetet és

tapasztalatokat akarnak gyjteni. Még meg kell, hogy említsük

N. Ch. Rothschild ot is, a ki évek óta jár hazánkba, azonkívül

gyjtet az ország különböz vidékein. róla bvebben nem kell

megemlékeznem, mert gj^üjtéseinek eredményérl a „Royartani

Lapok"-bau beszámolt, czikkei mindnyájunk eltt ismeretesek. —
Az eladás kapcsán felmerült eszmecsere után Jablonowski József

alelnök felhívja a társaság tagjainak figyelmét arra, hogy kirándu-

lásaik alkalmával figj^eljék meg egyes fajok biológiai viszonyait,

mert ezzel sok évszázados tévedés helyreigazításához járulhatnak

hozzá. Ilyen pl. a Folypliylla fullo hangadása, mert úgy a mint azt

ma általában tudjuk és magyarázzuk, t. i., hogy a szárnyfedk és

potroh dörzsölése következtében keletkezik, az nem áll, a mirl min-

denki könnyen meggyzdhetik ; helyesen magyarázta ezt különben

Landois, a kinek magyarázata azonban nem ment át a köztudatba.

Epigy vagyunk a Xyleborus dispar lárváinak tájilálkozásáról való

ismereteinkkel. Ez a lárva pl. nem tágítja a lárvameneteket, nem
vesz fel táplálékot a fából, melyben bölcsje fekszik, hanem azokat

a gombákat fogyasztja, melyek a lárvemenetek falát borítják, melyek-

kel már az anyaállat a meneteket megfertzi, hogy utódjainak legyen

mibl táplálkozniok. Hozy ez tén3'-leg így van, azt megersíti a lárva

egészen más testalkata, eltestének gyenge volta.

Választmányi ülés 1912. janxiárins 20-án. — Titkár új tag-

nak bejelenti Dr. Kaufmann Eeno orvost (Mecsekszabolcs, Baranya

vm.), a ki megválasztatik. Titkár elterjeszti a februáriusban tar-

tandó közgylés tárgysorozatát. A választmány elhatározza, hogy a

közgylést februárius 24-én délután 6 órára tzi ki, továbbá hogy
azt a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósági tanácstermében tartja

meg, a közgylés utáni rendes ülés programmjába pedig két el-

adást vesz fel. A választmány ezután megállapította a választás alá

kerül tisztviselk (elnök, 1 alelnök, könyvtáros) és választmányi

tagok névsorát, mel3'"et a közgylésen megválasztásra ajánlani fog.

A pénztár megvizsgálására kiküldi Diener Hugó és MraóK Ottó
választmányi tagokat. A pénztáros elterjeszti múlt évi zárszámadását

és az 1912. évi költségvetési elirányzatot.


