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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-


