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Különfélék.

A Chrysis syharita Först. gazdaállata. Ennek a ritka fém-

darázsnak gazdaállata eddig ismeretlen volt, míg- az ezidei tavasz

elején azt megállapítanom nem sikerült. Márczius elején ugj^anis

Szigetszentmiklóson az Osmia riifa L. nádtetbe rakott fészkeit ku-

tattam Bíró Lajos-srI, élsködket kerestünk benne ; de nem találtunk

benne mást, mint a már teljesen kifejldött gazdaállatot s néhány

Odynerus-lkvváX. Úgy látszik, hogy az élsködk nem telelnek ki a

gazdaállattal. Találtunk azonban egynéhány elpusztult Leucospis dor-

slgera-i s egy régi bábgubóban egy a szárn^^ak kivételével teljesen

kifejldött Chrysis syharita-i. Fémdarazsak közül az Osmia rufa fész-

kében eddig csak a Chrysis negleda-t találták. Vágó Aladár.

Adat a pókok vérengz természetéhez. Az 1911. év augusztus

végén az isaszeghi u. n. „újfenyves" erd mellett elterül térségen

lepkészve, a hálóval egy Eryngiumon ül Lycaena után csaptam.

Midn a Lycaená-t a méregüveggel meg akartam fogni, észrevettem,

hogy ezenkívül még egy Sesia és egy kis pók is akadt a hálómba.

Az utóbbi kett akkor, amikor ket felfedeztem, körülbelül egy fél

arasznyira ült egymástól a hálóban. Midn a Lycaena elhetyezése

után a méregüveggel a Sesia után akartam nyúlni, azt nagy meg-

lepetésemre sehol sem birtam megtalálni. Már ki akartam rázni a

hálóból a reám nézve teljesen értéktelen pókot, midn észrevettem,

hogy a Sesiát, mely késbb Sesia Ieucoj)siformis Esp.-nek bizonyult,

a pók tartja szorosan a karmai közt és minden elriasztási kísérletem

hiábavalónak bizonj^ult, a pók csak ki nem eresztette prédáját. Csak

amidn mindkét állatot a méregüvegbe tettem, vált el a pók áldoza-

tától. Ezen eset mutatja, mily rendkívül vérengz egy ilyen kis állat,

mely még a legnagyobb veszély pillanatában, amidn saját élete is

koczkán forog, sem tagadhatja meg vérengz természetét és még
akkor is öldöklésre gondol. Sajnos, hogy a pókot nem tettem bor-

szeszbe, hanem egyszeren rovarlre tztem, ahol annyira össze-

aszott, hogy már csak a nemét lehetett meghatározni, azt pedig, hogy

melyik fajhoz tartozik nem A pókot a Nemzeti Múzeumban Lycosa-

nak határozták mes- Ulbrich Ede.

Irodalom.

W. JTunk: Bibliographia Coleopterologica. Berlin, 1912. (p. XVI
et 146. tab j. — Ara 1-20 márka díjmentes megküldéssel.

Minden bogárgyüjtnek nagy hasznára lesz az a kis kön}^-

vecske, melyet Juxk berlini könyvkiadó állított össze és adott ki.
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A szürke vászonkötésíi könyvecske 4065 különféle bogarászati munka,

különlenyomat és bogarászati szempontból fontos folyóirat czímét, a

szükséges bibliográfiai jeg^'^zetekkel és az árával kiegészítve, tartal-

mazza. A kötet bevezet része a bogarászati irodalommal foglalkozik,

mintegy vezérfonalat nyújtván arra nézve, hogy mil^^en irodalomra

van szüksége a bogarásznak. Ismerteti a fontosabb munkákat, a

melyekre a szakembernek okvetetlenül szüksége van, továbbá ismer-

teti azt az irodalmat, melyre egyes országok, világrészek kutatójának

szüksége van, végre ismerteti a különböz folyóiratokat, els sorban

a bogarászatiakat és rovartaniakat, hogy mindenkinek alkalmat nyújt-

son azok irányáról és tartalmáról tájékozódást nyerni. Ugyancsak a

bevezet részbl megtudjuk azt, hogy egy valamire való bogarászati

könyvtár (munkák és folyóiratok) összeállítása körülbelül 30,000 már-

kába kerül, a legfontosabb folyóiratok évi elfizetési díja pedig mintegy

500 márkát tesz ki. A kötetet a „Coleopíerorum Catalogus" szerkesz-

tjének (Sohenkling) és kiadójának (Junk), valamint az eddig meg-

jelent 38 füzet szerzinek (Aiu^warth, Bernhauer, Bickhardt, Borch-

MANN, Csna, Dallá- ToRRE, Gebien^ Gestro, Gillet, Hagedorn, Kuhnt,

Léveille, Olfv^ier, Papé, Pic, Ritsbma, Roon, Schmidt, Schönfeldt,

Weise) csoportképe díszíti. A munkát, melyet mint jó kézikönyvet

alig nélkülözhetünk, melegen ajánlhatom az érdekldknek. Megren-

delhet a kiadónál : W. Junk, Berlin W. 15, Kurfürstendamm 201.
* Csíki.

I>r. F. Sokolár: Was ist Carabus catenulatus Scop.? (Societas

entomologica. XXVII, 1912, p. 13-14).

Szerz áttanulmányozván Scopoli eredeti leírását (Entomologia

Carniolica 1763, p. 86) arra az eredményre jutott, hogy az az állat,

melyet ilyen név alatt leírt Krajnából, nem azonos azzal, a melyet

manapság fenti név alatt értünk. Scopoli leírása csak a Krajnában

is közönséges C. catenatus Panz.tö illik, tehát erre alkalmazandó Az
az állat pedig, a melyet ezidszarint catenulattts-nsik nevezünk, nem
is lehetett Scopoli leírásának tárgya, mert az Krajnában egyáltalában

nem fordul el. A C. catenulatus auct. non Scop. ezentúl a prioritás

szabályai szerint problematicus ÜERBST-nek nevezend. Csíki.

*

Hans Wagner: Wissensohaftliche Ergebnisse der Bearbei-

tung von 0. Leonhard's Samralungen. 1. Apion-
Studien. (Entom. Mitteil. I, 1912, p. 9-21).

Szerz többi között leírja az új Apion {Exapion) Hilfi-t a bolgár-

országi Rila (Vrli-Vr) és Rhodopé-hegységbl (Bitsche-Bor) és ennek

új fajváltozatát, a var. Deiiheli-t^ melyet Deubel Frigyes a hátszegi

és brassóvidéki (Czenk) hegyekben gyjtött. Csíki.


