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Ascalaphidae.

AscalajjJius hungaricus Ramb. — Nagj^enyed VI, Kis-Ludas VI.

JETemerobiidae.

Micromiis apMdivorus Schrnk. — Nao'3^enyed VII.

— variegatus F. — Nagyenyed V—VII, Miriszló VIII, Mag'yar-

Bagó IX.

Hemerobius elegáns Steph. — Oláh-Lapád V.

— micans Oliv. — Nagyenyed VII—VIII, Nyírmez IV.

Megalomus hirtus L. — Nagyenyed VI, Verespatak VIII, Torja VII,

Alsó-Szolcsva VII, Toroczkó VIII, Tusnád VIII.

Drepanopieryx plialaenoides Linn. — Nagyenyed VI, VIII, Kolozsvár

V, Toi^ánfalva X.

Chrysopidae.

Chrysopa viilgnris Sohneid. — Nagyenyed (IV—IX zöld szín, IX—III

vöröses-sárga), Bág3^on VIII, Miriszló VII, Remete (Alsó

Fehér vra.) VII, IgenjDataka VII, Radnai havasok VIII

(1400 m.j.

— perla L — Nagyenyed V—IX, Havas-Gyógy VI, Nyírmez
X, Alamor VI, Topánfalva VIII-IX, Miriszló VIII, Fels-

Orbó V, Tusnád VII, Szin VIII.

— aspersa Wesm. — Nagyenyed V, VII.

— formosa Brau. — Nagyenyed VII—IX, Vízakna VI.

— septempunctaia Wesm. — Nagyenyed V—VI, Rákos VII.

— Xjlujllochroma Wesm. — Rákos VI, Budaörs VII.

Chrysopa abhreviata Curt. — Nagyenyed VII, Tölgyes VII.

— -fíava Scop. — Nagyenyed VIII, Renete (Alsó-Fehér vm.) VII.

— flavifrons Brau. — Nagyenyed VI, IX. Fannánkra új.

A fent felsorolt állatok közül a legérdekesebb példányokat a

a Magyar Nemzeti Múzeumnak adtam át, gyjteményem pedig a

kolozsvári Ferencz József kir. Tudományegyetem birtokában van és

a legújabban gyjtöttek a nagyenyedi Bethlen- kollégium gyjtemé-
nyét gazdagították.

A II. nemzetközi rovartani kongresszus.

A második nemzetközi rovartani kongresszus, mely tudvalev-

leg f. évi augusztus hó 5— 10-ig ül össze Oxfordban, most küldötte

szét a részvételre való felhívást. Tekintettel a nagy érdekldésre itt

közöljük a felhívást h fordításban

:
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Az 1910. évben augusztus 1— 6-ig' Brüsszelben megtartott els

nemzetközi entomologiai kongresszus reiiiényen felül sikerült. Az

összes államok entomologusai, mind a teoretikusok, mind a prakti-

kusok, támogatták, nemkülönben több kormány és intézet is, melyek

ennek a tudománynak az orvosi tudományra és a mezgazdaságra

való nagy fontosságát végre kezdik belátni.

A tagok száma majdnem 400 volt és 300- on felül voltak azok,

kik az eladásokon hallgatókként vettek részt.

A tanácskozások eredménj^e két nagy nyolczadrét nag^^ságú

kötetben látott napvilágot, melyek közül az els az eladásokat és a

vitákat tartalmazza, a másikat pedig sok kiváló szakember értékes,

változatos tárgyú, részint tisztán entomologiai, részint mezgazdasági

irányú dolgozata tölti meg. A dolgozatokat tartalmazó kötet (515 lap,

27 tábla) most látott napvilágot s a tagok kezében vau. Az eladá-

sokat magában foglaló kötet rövidesen szintén meg fog jelenni.

Az els kongresszus határozata értelmében a második kon-

gresszus 1912-ben fog összeülni, a következk pedig ettl számított

minden harmadik évben, úgy, hogy a jövben a nemzetközi entomo-

logiai kongresszus a nemzetközi zoológiai kongresszus eltt egy

évvel lesz.

A II. kongresszus 1912 augusztus 5— 10-ig Oxfordban ülése-

zik Dr. E. B. Poulton tanár elnöklete alatt.

A fogadó bizottság tagjai a következk :

Dr. F. a. Dixey, elnök,

G. C. BouRNE, a zoológia tanára,

Dr. H. L. Bowman, az egyetemi múzeum kiküldötteinek titkára,

Dr. E. B. Poulton, a második kongresszus elnöke,

Geoffrey W. Smith, a Xew College tagja,

J. J. Walker, a londoni Entomologiai Társaság titkára,

H. Eltrixgham és

G. H. Grosvenor, titkárok.

Remélhet, hogy a fogadó bizottság az iskolákban (Colleges)

mérsékelt áron bocsáthat szobákat a kongresszus tagjainak rendel-

kezésére, de ezeket csak férfiak vehek igénybe.

A szállodák és az ajánlható lakások jegyzékét az árakéval

együtt, késbben küldjük meg.

A rendezés megkönnyítése céljából kívánatos, hogy a hölgyek

és urak, kik a kongresszuson résztvenni szándékoznak, ebbeli szán-

dékukat a végrehajtó bizottság ftitkárával lehetleg korán tudassák,

aki szívesen szolgál bvebb felvilágosítással.

A rendes tagok tagsági dija 1 font (25 korona) s ezért meg-

kapják az összes kiadványokat. A tagok családtagjai, hölgyek és

gyermekek, személyenként 10 sillinget (12 K 50 f) fizetnek s ezért
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ugyanazokban a kedvezményekben részesülnek, mint a rendes tagok,

csak a kiadványokat nem kapják meg.

Alapító tagok, kik egyszer s mindenkorra 10 fontot (250 koro-

nát) fizetnek be, a kongresszus kiadványait élethossziglan kapják.

Az alapítványok el nem költhetk-, csak a kamatok állanak a

végrehajtó bizottság rendelkezésére. Az alapítványok kezelését Hon.

N. Charles Rothschild és Dr. DA^lIBL Morris urak voltak szívesek

elvállalni.

Azokat, kik a kongresszuson résztvenni vagy dolgozataikat

elterjeszteni szándékoznak, felkérjük, hogy a mellékelt szelvényeket

töltsék ki, Írják alá s küldjék el a végrehajtó bizottság ftitkárának

a következ czimre :

Dr. Malcolm Burr, c/o Entomological Society of London,

11, Chandos Street, Cavendish Square, London, W.
A IL nemzetközi entomologiai kongresszus jDrogrammját kora

tavasszal fogjuk szétküldeni s azt hiszszük, hogy érdekességével sok

entomologust s az entomologiának sok barátját fogja Oxfordba von-

zani, kiket szinte örömmel fogunk itt üdvözölni.

A bizottság nevében

E. B. PoüLTON, elnök.

Malcolm Burr, ftitkár.

Adatok Simontornya bogárfaunájához.

Közli : PiLLicn Ferencz.

A millenniumi faunakatalógusban Simontornyáról még csak

1 bogárról történik említés, a Gnaptor spinimatms PALL-ról. E folyó-

irat XVII. és XVIII. kötetébeni felsorolt 715 faj és néhány fajvál-

tozat azonban már némi betekintést enged e nagyközség gazdag

bogárvilágába. Midn e közleményemben felsorolt bogarakkal a köz-

ség közelebbi határában immár 1168 fajt, 18 változatot és 15 eltérést

ismerünk és így Simontornya a bogarászatilag elég jól átkutatott

magyarországi községek számát szaporítja — ez Dr. Kaufmann
Ern úrnak köszönhet. Az útmutatásai révén gyjtöttem ugyanis

itt behatóbban a lefolyt két évben ; a küldött bogarak meghatározá-

sára, de fként a nagymennyiség rostált anyag tüzetes átvizsgálá-

1 Helyreigazítás : A XVII. kötet 157. oldalán alulról a 17. sorban

kimarad: „pulicaria F. IV 25". — A XVIII. köt. 8. old. kimarad: „Micras-

pis sedecimpunctata L. II "
; ebbl u. i. csak a v. 12-punctata fordul itt el. —

A XVIII. köt. 24. old. alulról a 6. sorban kimarad : „hieroglyphicus Laich. ab."^ —
A 25. oldalon pedig a alulról a 13. sorban „scutellaris" elé teend : „Phyl-

lobius".


