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Az amerikai bivalykabócza Magyarországon.
Itta : Dr. Horváth Géza.

(Két ábrávaL)

GyüPvFfy Jen 1912 augusztus 9-én Temesmegye déli szélén

Kevevára (Temes-Kubin) közvetetlen közelében egy feltn alakú, de

eltte ismeretlen kabóczát, egy ' Membracidát fogott, melyet aztán

meghatározás végett nekem adott át. Már az els, felületes meg-

tekintésre megállapíthattam, hogy a halovány zöld szin, 10 milli-

méter hosszú, háromszögletes rovar nemcsak Magyarország, hanem
egész Európa faunájából merben ismeretlen ; tüzetesebb vizsgálat

alapján pedig kitnt, hogy voltaképen egy amerikai nembe, a Ceresa-

genusba való, st mi több egy észak-amerikai fajhoz tartozik.

Ez a faj a Ceresa hubalus Fabr., melyet Észak-Amerikában

jellemz alakja miatt „buffalo tree-hopper" (bivalj^kabócza) népies

néven ismernek és melyet ott 1907-ben magam is több helyen bven
gyjtöttem. Egyébiránt meglehetsen közönséges rovar s az Egyesült

Államok egé-z területén és Kanada déli részében mindenféle fás

növényen, kivált alma-, körte-, fz- és jávorfán található. Némelykor
annyira elszaporodik, hogy gyümölcsö^ökben és faiskolákban elég

jelentékeny károkat okoz. Kártételei abból állanak, hogy a nstény
a fák fiatal hajtásait tojcsö vével megszúrja s azokba tojja le petéit.

A fiatal hajtások ennek következtében megsérülnek, meghasadoznak,

kérgük felrepedezik, mire aztán növekedésükben elsatnyulnak, el-

betegesednek. E kártételek augusztus, szeptember és október hóna-

pokban szoktak mutatkozni. ...

A bivalykabócza, ámbár els sorban fás növényeken él, eset-

leg másféle növényekben is tehet kárt. így egj^szer Pennsylvaniában

burgonyaföldeken lépett fel kártékonyán.

Visszatérve már most a Kevevárán talált magyarországi pél-'

dányra, önkéntelenül felmerül az a kérdés, hogy vájjon hogyan és

honnan került oda ez az amerikai kabócza ? Annyi bizonyos, hogy
csak mesterséges úton, behurczolás útján juthatott oda ; mert az tel-
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jeseu ki van zárva, hogy észak-amerikai rovarfaj természetes ter-

jeszkedés útján származott volna hazánkba, egyszerre ide Európa

délkeleti részébe. Hogy behurczolása mi módon történt, arra biztos

választ egyelre nem adhatunk. Nem lehetetlen azonban, hogy Észak-

Amerikából alma- vagy körtefa oltóágakkal hurczolták be mi hozzánk.

Ebbeli gyanúmat a következkre alapítom.

Az amerikai bivalykabócza, mint említem, gj^ümölcsfák fiatal

hajtásaiba szokta petéit letojni. A peték a fiatal hajtásokban áttelel-

nek s a következ év tavaszán, májusban és június elején kelnekid.

Megtörténhetett tehát, hogy ilyen peté'rkel megrakott oltóágak kerül-

tek valami úton-módon Kevevárára, a bennök lev peték aztán ki-

keltek s ezekbl származott az ott talált kifejlett példány is. Gyrffy
Jen ezt a példán^^t az ottani vasúti állomás közvetetlen közelében

Bivalykabócza {Ceresa hubalus Fabr.), ötszörösen nagyítva és a termé.szt-tes

nagyságban
; & = a nstény szúrásai almafa kérgén

; c = petecsomók a ké-

reg bels lapján ; d = egy petecsomó
; e = régibb sérülések az almafa kérgén.

(M.AELATT után).

egy legeln 5a/rm-bokrokról hálózta; többet nem sikerült kézre-

kerítenie. De ki tudja, hogy nem akadt volna-e még rá valamelyik
kevevári gyümölcsöskertben ?

A dolog minden esetre megérdemli a további utánjárást és

nyomozást, mert nemcsak elméleti érdekessége van, hanem gyakor-
lati szempontból is elég fontosnak látszik Ebben az esetben ugyanis
egy olyan kártékony amerikai rovarfajról van szó, amelynek meg-
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honosodását és elterjedését hazánkban nem nézhetjük összetett ke-

zekkel.

Véleményem szerint mindenekeltt ki kellene puhatolni, hogy
vájjon nem hozatott vagy csempészett-e valaki újabb idben Észak-

Amerikából Kevevárára gyümölcsfa oltóágakat ? Meg kellene továbbá

tüzetesen vizsgálni Kévevárán az összes gyümö'csös kerteket és fa-

iskolákat, hog}^ nincs e bennök bivalykabócza ? Ha pedig csakug3^an

ráakadnának, akkor az amerikai jövevény fellépését és elszaporodá-

sát gyökeres irtással már csirájában el kellene ott fojtani.

Ajánlom az ügyet a m. kir. állami rovartani állomás figyelmébe.

Coleopterologiai jegyzetek.

Irta : De. Kauffmanx Erxo.

IV.i

16. Hister plamilus Méx. — Ezt a fajt Méxétries 1849-ben

írta le néhánj^ a Kaukázusból származó példány alapján (Mém.

Petropoi. p. 54). Marséul 1861-ben Görögországból egj fajt Hister

Coquerelinév alatt ismertetett (Annál. Soc. Ent. Francé, p. 538). Ugyan-

ezen folyóiratban (p. 539) még egy a Krimbl származó újdonságot:

Hister Laco névvel írt le. — Az 1906-ban kiadott Hevdex— Reitter—
AVEisE-féle katalógusban már a H. Laco összevonatik H. planulus-sa],

míg a H Coquereli mint önálló faj szerepel. A múlt hónapban Reitter

egy levelezésében a H. plnmdus-i azonosnak ismeri el a H. Coquereli-

vel. — Ezek után világos, hogy az elsbbség jogánál fogva e faj a

H. planulus Méx. nevet kell viselje, míg a másik két név csak syno-

njmmnak tekinthet. — Csíki munkájában (Állatt. Közi. II, 3. füz.) a

H. Coquereli és H. Laco mint nálunk is elforduló két külön fajt

ismerteti s az elemz táblázatban a fsúlyt a szárnyfedk barázdái-

nak képzdésére fekteti. Gyjteményemben egj Prossnitz vidékérl

(Mcrvaország) és két, a Palicsi-tó partjáról, ahol azok ez év június

havában a sima homokos talajon mászkáltak, származó példány van.

E három példánynál a szárnyfedk két bels barázdája nag3'on kü-

lönbözen van kifejldve: m^jd teljesek, majd. szakadozottak ; majd

elül, majd hátul kurtítottak s így ezek fejlettségi foka nem lehet

alapja külön fajok megállapításának. A többi morphologiai jelenségek,

melyek eddig az irodalomban találhatók, az elemzéseknél oh^an „ibis-

redibis" értelemben közöltetnek. — Szinte a csodával határos, hogy

Ga:n-glbauer 1899 ben kiadott nagy müvében e fajokról említést nem
tesz, holott ScmiiDT a B e r 1. Ent. Z e i t s c h r i f t-ban már 1885-beu

1 Lásd: Rovartani Lapok. XVII, 1911, p. 68.
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(Heft II p 295) a H. Coquereli és H. Laco fajokat szintén a szárny-

fedk két bels barázdájának fejlettségével választja s'ét, noha Mé-

NÉTRiEs planulus fajáról nem tesz említést. Különben lehetséges, hos^y

Ganglbauer ezt a fajt nem tekintette középeurópai honosnak, bár

máshol Görögországbeli fajokat belevont munkájába. Hazánkban eddig

Palicson kivül Budapesten, Péczelen és Kalocsán találták, de úgy
látszik, hogy igen ritka.

17. Xanthochroa carniolica Gistl. — Havasi fajnak ismerjük,

de szórványosan Fiume környékén és a tengermellék alacsonyabb

hegységeiben is elfordul. Nagyon meglepett, hogy ez év augusztus

havában itt Pécsett, a Tettye fölötti fiatal fenyvesekben a Pwus
austrincá ról e^y szép egészséges fürge példán \ át gyjthettem. Való-

szinütiek taríora, hogy ez a példány a nyár elrehaladottságát tekintve,

már a második geueráczióból való ; ha pedig az els ivadék e vidéken

ilyen késn jelenik meg, akkor eddig azért nem találtam meg, mert

augusztusban már nem igen szoktunk ernj^vel ^j^üjteni. És ez a

legtöbb rovarásznak a hibája, mert nem áll az a közhiedelem, hogy

a kés nyárban, vagy szkor, kivált ha az idjárás nagyon száraz,

meleg vagy ess és hvös, hogy akkor már nem érdemes az erny-
vel dolgozni.

18. Sátoristyea Meschiiiggi Reitt. — Ezt a specziális magyar-

honi fajt 1905 ben Reitter írta le egy Meschnigg mérnök által a

sátorjstjei fherczegi erdben talált példányról (Wiener Ent. Zeit

1905, p. 243) s azt a Myctítoj^hagidák közé sorolta, késbb azonban

méltó helyére, a Byturidákhoz tette át. Azóta e ritka fajról hall-

gat a krónika, míg a múlt év deczember havában, úgy karácsony

táján, PiLLiCH Fbrencz úr Simontornyáról (Tolna m.) frissen rostált

anyagot küldött nekem átböngészés végett s ebben több példányát,

köztük élket is találtam, de a bogarat nem ismertem, bár alakját

tekintve, én is a M3^cetophagidák közt kerestem a rendelkezésemre

álló irodalomban. Elküldtem tehát két darabot Csíki múzeumi r
úrnak, a ki benne a S. Meschniggi-t ismerte fel. Nosza rajta ! Azonnal

megkértem Pillioh urat, hogy azon a helyen, ahol ezek találtattak,

tüzzel-vassal kutasson utána. Neki köszönhetjük a következ adatokat

:

A felfedezett termhelyen, lombfák törzsén, 1— 1 5 m. magasságban

a moha közt 4—5 darabból álló csoportokban találta. Ez év január

havában még elfordult, de februá.r végével már eltnt. A küldött

példányok a rostálással okozott sérülésektl eltekintve, teljesen fiissek,

és az élk fürgék voltak, de éretlen példány nem volt köztük. Ezek-

bl arra kell következtetnem, hogy o faj hihetleg télen rajzik, bár

nincsen kizárva, hogy a moha csak téli búvóhelyül szolgált, míg a

két termhely azt bizonyílja, hogy síkságon, vagy csak alacsony

dombos fekvés erdkben él. Sátoristye, Mohács és Pélmonostor
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között, mély fekvés sík vidék, Simontornya pedig csak dombos, de

szintén alacsom^ fek\-és terület. Hilietleg nem is valami nagyon
ritka bogárfaj lehet, de kinek jutott eddig eszébe il3^en erdkben
deczember végén és január elején mohát rostálni ? — Végre nem
mulaszthatom el felemlíteni, hogy az irodalomban eddig a genus
nevét helyteleuül Satonjsiia-uak írták ; a majorság neve Sátorisiye s

ígj helyesen a genust is Sátoristijea-nRk kell nevezni. ^ Reitter ezt a

felvilágosítást köszönettel vette tudomásul. — Kár, hogy Meschmgg
mérnök jelenlegi tartózkodását nem tudtam kipuhatolni. Talán is

szolgálhatott volna e jeles honi fajra vonatkozó adatokkal.

19. Rhopalopus clavipes F. és Rh. macropzts Germ. Már régen

sejtettem, hogy e két faj azonos. Hozattam tehát Európa minden
részébl több példányt, a mi csere útján a nem igen értékes rovarral

igen könnyen ment. A küldeményeknek körülbelül a fele clai-ipes, a

fele macropus név alatt érkezett hozzám. Átvizsgálván ezt a 92 darabból

álló anj^agot, az irodalmi adatokból éppen nem tudtam biztos határ-

vonalat taláhii a szétválasztásra, mert a 3— 10. csápíz vége több

nagyobb példánynál mindkét oldalt egészen tompa, míg kisebb pél-

dánynál gyakran ers tösns alakjában kihúzott. A többi sculpturáhs

jelenségek, mink : az eltör oldalainak élesebb, tompább szögletben

való kiszélesedésedése ; a szárnj^fedk pontozata, tövének ritkább

srbb szrözete stb. ol}^ ingadozást mutatnak, hogy analitikai szem-

pontból figyelembe se jöhetnek. Mivel e bogár nagy és kis példányai

egy idben és közös termhelyen fordulnak el, semmi kétség benne,

hogy egy fajt képeznek. A csápízek tövisnylvánj^ának jelenléte vagy
hiánya oly átmeneteket mutat, hogy még válfajról sem lehet szó.

20. 3IeloloiitJia melolontha L. — Udvaromban 9 m- nyi terü-

let virágágyat ez év október utolsó napjaiban 40 cm. mélységre

felrigoloztattam. Ezen forgatás alkalmával 18 drb teljesen kifejldött

él cserebogár került a felszínre s így egy négyszögméternyi terü-

letre 2 drb esik. Ezek azonban csak a megtalált példánj^ok, de nyilván

több is rejtzött ezen a kis helyen. Ha a külsségek talajában is ez

az arány, akkor a jöv tavasszal óriási cserebogárrajzás lesz. Saját-

ságos, hogy ezen a hel^^en nem találtunk lárvákat.

Adatok Bosnyákország bogárfaunájához.

Irta: Kexdi Károly.

A „Rovartani Lapok" 1910. január havi füzetében felsorolt

bogarakon kívül, azóta még következ bogarakat sikerült Bosnyák-

1 Lásd : Rovartaoi Lapok. XII, 1905, p. 194.
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ország egyes vidékein, de legnagyobb részt Zavidovic és környékén

gjáijtenem :

Cicindelidae. Cicindela campestris L. ab. 5-maculata

Beuth. — ab. 4-maculata Beuth., germanica L. ab. deuteros DTorre,
— ab. protos D"Torre.

Carabidae. C y c h r u s semigranosiis Pallrd. — Carabus
caelatus F. v. sarajevoensis Appb., scabriusculus Oliv., horteusis L.

— X e b r i a Heegeri Dej., bosnica Ganglb., Dahli Stdrm ab. litoralis

Dej. — X t i p h i 1 u s substriatus Waterh., biguttatus F. —
S c a r i t e s terricola Box. — C 1 i v i n a fossor L.. coliaris Herbst,

— Asaphidion flavipes I^. — Bembidion tricolor Fabr.,

tibiale DuFT., íliiviatile Dej., decorum Panz., glaciale Heer, articiila-

tum Gyllh., octomaculatum Goeze. — Panagaeus crux major L.

— C h 1 a e n i 11 s decipiens Duf. — D i t o m ii s cl3'peatus Ros.5i. —
p h n 11 s diffinis Dej., brevicollis Sert. v. parallelus Dej. —

H a r 2) a 1 u s smaragdinus Duft., attenuatus Steph., tenebrosus Dej.,

luteicornis Duft.. marginellus Dej., rubripes Duft., — v. sobrinus

Dej., honestiis Duft., Fröhlichi Sturm. — S t e u o 1 o jd h u s ten tónus

ScHRANK'ab. hirticornis Ejíyx., discopliorus Fisch. — Anisodac-
t y 1 11 s binotatiis Fabr. — A m a r a similata Gyllh., ovata F.,

convexior Steph., ciirta Dej., Incida Dl"ft. — Myas chalybaeus

Pallrd. — Abax parallelus Duft. — AI o 1 o p s ovipeniiis Chd. —
Pterostichus anthracinus Illig v. depressiusculus Chd., tarsalis

Apfb., melas Creutz y. depressus Dej. — Atranus coliaris Méx.

— A g n u m sexpunctatum L. ab. montanum Heer, versutum

Gyllh., angustatum Dej., scitulum Dej., gracile Gyllh. — Lebia
crux minor L. y. nigrij^es Dej. — D r y p t a dentata Rossi. —
Brachj^nus crepitans L., explodens Duft. y. strejDens Fisch.

Dytiscidae. B i d e s s u s gecDiniis Fabr. — H y d r o p o r u s

Yariegatus Aubé, pubescens Gyllh. — Laccophilus obscurus

Paxz. — Agabus guttatiis Payk., bipustulatus L. — Rliantus
punctatus Fourcr., notatus F. ^ Colymbetes fuscus L. —
Graphoderes cinereus L. — D 3" t i s c u s marginalis L. v.

conformis Kuxze.

Gyrinidae. G y r i n u s natator L. y. substriatus Steph.

Stajihi/linidae. M e g a r t h r u s denticollis Beck. — A n t h 0-

b i u m stramineum Ivr. — P h 3^ 1 1 d r e p a floralis Payk. —
Lathrimaeum atrocephalum Gyll. — Coprophilus stria-

tulus F. — T r g p h 1 e 11 s fuliginosus Gray., gracilis Manxh.
— Ox3''telus rugosus F., rugifrons Hochh., insecatus Gray.,

laqueatus Marsh., piceus L., sculptus Gray., politus £r., intricatus Er.,

nitidulus Gray. — P 1 a t y s t e t li u s capito Heer. — B 1 e d i u s

dissimilis Er. — Stcnus bio-uttatus L, ater Maxxh., calcaratus
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ScRiBA, Rogeri Kr. — Paederu-s gemelliis Kr., caligatus Er.,

litoralis Grav. — S t i 1 i c u s aiigustatns Geoffr., similis Er. —
M e d n fernigineus Er. — Lathrobiiim geminum Kr. —

r y p t b i u m fracticoriie Payk. — X a n t h o 1 i u u s piinctiüatus

Payk. — Gau röpte r US fulgidus Er. — Philonthus
ebeninus Grav., decorus Grav., varius Gyll ,

— ab. bimaculatus

Grav., cruenfatus Gmel., cephalotes Grav., discoideus Grav., punctus

Grav., nigritulus Grav. — S t a p h 3^ 1 i n u s caesarens Cederh. —
Oníholestes murinus L. — Q u e d i u s molochinus Grav.,

luciduius Er. — Conosoma littoreum L. — Tachyporiis
pusillus Grav., hj^Diiorum F., formosus Matth., abdominalis F. —
P 1 a c u s a complanata Er. — A 1 h e t a arcana Er. — Gálodéra
nigrita Maxnh.

Pselaphidae. Reichenbacbi a haemoptera Atjb. — Cteiiis-

tes palpalis Reichenb.

Süphidae. Nargus velox Spence. — Catops fumatus

Spence, AYatsoin Spence, fuscus Panz., tristis Panz. — Necro-
p h r u s vespilloides Herbst. — S i 1 p h a obscura L.

Liodidae. Anisotoma asillaris Gyllh., castanea Herbst. —
Agathidium nigripenne F.

Corylophidae. Sericoderus laterális Gyll.

Ftiliidae. A c r t r i c h i s suffocata Halid.

Scaphidiidae. S c a p h s m a agaricinum L;

Histeridae. Platysoma conipressiim Herbst, oblongum F.,

angustatum Hoffm. — H i s t e r unicolor L., cadaverinus Hoffm.,

purpurascens Herbst, bissexstriatiis F., duodecimstriatus Schrank
V. quatuordecimstriatus Payk., bimaculatus L., praetermissus Peyr.,

corvinus Germ. — P a r m a 1 u s parallelepipedus Herbst. —
S a p r i n u s semistriatus Scriba. — Plegaderus saucius Er.
— B a c a n i u s rhombophorus Aubé.

BydropMUdae. Helophorus rufipes Bosc, aquaticus L.,

— V. aequalis Thoms., glaciális Villa, creuatus Rey, pumilio Er. —
Limnoxenus oblougus Herbst. — Hydrobius fuscipes L.

V. Rottenbergi Gerh. — Helochares lividus Forster. — Lacco-
bius nigriceps Thoms., — ab. maculiceps Rottexb. — Linanebius
nitidus Mrsh. — Coelostonia orbiculare F. — Sphaeridium
scarabaeoides L., bij)ustulatum F. — Cercyon laterális Marsh.,

flavipes Thunb. ab. marginellus Payk. — C r y p t p 1 e u r u m
minutum F.

Cantharidae. Dictj^optera rubens Gyll. — Podabrus
alpinus Payk. — C a n t h a r i s violacea Payk., pellucida Fabr.,

rufa L. — Rhagonycha falva Scop. ab. usta Gemm., limbata

Thoms., elongata Fall., atra L. — Malachius scutellaris Er.,
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biiDustulatus L., — ab. immaculatiis Rey. — Anthocomus bipunc-

tatus Harrer. — Dasytes niger L., coeruleus Deg., aerosus

KiEsw., plumbeus Mull. ab. nigrofemoralis Schilsky.

Cleridae. T i 1 1 u s iinifasciatus F. — T r i c h o d e s apiarius

L. ab. subtrifasciatiis Klug. — Corvnetes coeruleus Deg. —
Xecrobia rufipes Deg. v. jDÜifera Reitt.

Bytnridae. B j^ t u r u s fumatus F. ab. bicolor Reitt., tomen-

tosus F. ab. flavescens AIarsh.

Nitidulidae. Carpophilus sexpustulatus Fabr. — Ipidia

4-maculata Quexs. — Amphotis margiuata Fabr. — Soronia
grisea L. — Epuraea fuscicollis Steph., terminális Manxh, ab.

Seidlitzi Schilsky, variegata Herbst, obsoleta Fabr , abietina

J. Sahlb., limbata Olr-. — v. Skalitzkyi Reitt. — Omosita
depressa L , colon L. — X i t i d u ! a carnaria Schall. — P r i a

dulcamarae Steph. — ]\I e 1 i g e t li e s coracinus Sturm v. pumilus Er.,

aeneus Fabr., — ab. coeruleus Mar.sh., faliginosus Er., viduaius

Sturm. — C y c h r a m u s luteus Fabr., — v. fangicola Heer. —
Pityophagus ferrugineus L., — ab. adustus Reitt. — Rhizo-
piiagus depressus F., ferrugineus Payk., bijjustulatus Fabr.,

puncticollis Sahlb.

Oiieujidae. M o n o t o m a picipes Herbst, testacea Motsch. —
Oryzaephilus surinamensis L. — S i 1 v a n u s uuidentatus F.

— Silvanoprus fagi Guer. — C u e u j u s cinnabarinus Scop. —
P e d i a c u s dermestoides F. — L a e m o p h 1 o e u s monilis F.,

testaceus F., duplicatus Waltl.

CryptojiJiagidae. C r 3^ p t o p h a g u s validus Kr., Thomsoui

Reitt., deutatus Herbst, distinguendus Strm., affinis Strm., lycoperdi

Herbst. — A n t h e r p h a g u s pallens Oliv. — Atomaria
nigriventris Steph., fuscicollis Mrsh., fuscata Schöxh. — Ephis-
t e m u s globosus Waltl, globulus Payk.

Erotylidae. T r i p 1 a x aenea Schall.; russica L. — D a c n e

bipustulata Thuxbg.

Phalací'idae. Olibrus flavicornis Sturm, affinis Strm.,

bicolor F.

Lathridiidae. E n i c m u s minutus L., rugosus Hrbst.. brevi-

cornis Maknti. — C r t i c a r i a crenulata Gyll., abietum Motsch.,

Weisei Reitt., obscura Bris. — Corticarina gibbosa Herbst,

similata Gyllh.

Mycetophagidae. Mycetophagus quadripustulatus L., —
a. antemacularis Trre, piceus F. ab. lunaris F.,. — ab. varius Marsh.,

atomarius Fabr. — L i t a r g u s connexus Geoffr.

Sphindidae. S p h i n d u s dubius Gyll.

Cisidae. H n d e c a t m u s reticuiatus Herbst. — C i s

comptus Gyll., boleti Scop.
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Colydiidae. C 1 y d i u m elogatum F. — D i t o m a crenata

F. ab. rufipennis F. — Cerylon fagi Bms., histeroides F., ferni-

gineum Steph.

Endomychidae. M y c e t i n a cruciata Schall. v. balcanica

Csíki. — Endomychus coccineus L.

Coccinellidae. C 3^ ii e g e t i s impunctata L. v. pakistris Redtb.

— Hippodamia tredecimpunctata L. ab. spissa Wse. — S e m i a-

dalia 11-notata Schneid. — Coc cinella Revelieri Muls.,

5-punctata L. ab. simulatrix Wse., 10-punctata L ab. 4 punctata L.,

— ab. 6-i3uuctata L., 4-punctata Pontopp. ab. sordida Wse. —
Halyzia sedecimguttata L., 12-guttata Poda, 14-pimctata L. ab.

tessulata Scop. — Chllocorus renipustulalus Soriba. — P 1 a t y-

n áspis luteorubra Goeze. — Scymnus subvillosus Goeze^

rufipes F., Apetzi Muls. ab. quadrigultatus J. Mull., interriiptus

Goeze, rubromaculatus Goeze.

Helodidae. H e 1 d e s flavicollis Kiesw. — C y p h n variá-

bilis Thunb. V. nigriceps Kiesw , coarctatus Payk. — P r i 11 c y-

p h n serricornis Mull.

Dryopidae. D r y p s luridus Er. — Stenelmis consobrina

DuF. — R i 1 u s niteiis Mull.

Heteroceridae. Heterocerus ílexuosiis Steph., obsoletas

CuRTis, marginatns F., fenestratus Thunbg., fusculus Kiesw.

Dermestidae. Derm estes murinus L., imdulatus Brahm,

atomarius Er., Erichsoni Ganglb. — A 1 1 a g e n u s pellio L. —
Ctesias serra F. — Anthreiius pimpinellae F., scrophiariae

L. V. gravidus Küst., verbasci L.

Byrrhidae. A'I r y c h u s aeiieus F. — Pedilophorus
auratus Duftsch. — B y r r h u s gigás F.

Dascillidae. D a s c i 1 1 u s cervinus L.

Elateridae. Agriotes gallicus Lac, ustulatus Schall. ab.

flavicornis Panz., sputator L. — L u d i u s ferrugineus L. v. occita-

nicus ViLLERs. — Adrastus rachifer Geoffr ,
montanus Scop. —

Drasteritis bimaculatus Rossi, — ab. anticus Reitt., — ab. fe-

nestratus Küst., — ab. binotatus Rossi. — E 1 a t e r sanguineus L.,

— V. semisanguineus Reitt., ]3omonae Steph., ferrugatus Lac, — ab.

adumbratus Buyss., balteatus L., nigerrimus Lac. — L i m n i u s

aeruginosus Oliv. — A t h u s hirtus Hrbst. — Deuticollis
rubens Pillér.

Eucneniidae. Drapetes biguttatus Pillér ab. mordelloides

Host.

Buprestidae. L a t i p a 1 p i s^^stellio Kiesw.^— '

';
B u p> estis

rustica L., novemmaculata L., octoguttata L. — Eurythyrea
scutellaris Oliv. — Phaenops Knoteki Reitt. — A n t h a x i a
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salicis Fabr., grammica Lap., nitidula L., — v. cyanipeiinis Lap.,

morio Fabr., sepulchralis Fabr., quadripunctata L. — Coraebus
lampsanae Bon — Agrilus viridis L. ab. lineáris F., — ab. fagi

Ratzb., — ab. ater F., obtiisus .Ab., pseudocyaueus Kies-w., elongatus

Herbst ab. c^^aneus Rossi, laticornis Illig., fuscosericeus Dan., con-

vesicollis Redtb
, integerrimus Ratzb., obscuricollis Kiesw. — Tra-

c h y s pygmaea F.

Bostrychidae. Bostrychus capucinus L.

Lyctidae. L y c t u s lineáris Ctoeze.

Ptinidae. P t i ii u s rufipes Oliv., bideus Oliv

Anohiidae. X e s t o b i u m rufovillosum Deg. — Sitodrepa
panicea L. — T r y jd o p i t y s carpini Herbst.

Oedenieridae. Xanthochroa carniolica Ctistl. — A n o n-

c d e s falvicollis Scop. v. média Gredl., dispar Dufour. — v. 2

coueolor Mlxs. — A s cl e r a coerulea L. — Chrj^santhia viri-

dissima L., — v. cuprina Rey, viridis Schmidt ab. cupreomicans

Westh.

Pythidae. R h i n s i m u s planirostris F.

Fyrochroidae. P y r o c h r o a serraticornis Scop.

Hylophiddae. H y 1 o p h i 1 u s pygraaeus Deg.

Anthicidae. Xotoxus mouoceros L., bracliycerus Fald.,

eornutus F. ab. armatus Schmidt.

3Ieloidae. Meloe proscarabaeus L., — ab. cyaneus Muls.,

violaceiis Marsh. — Euzouitis bipunctata Ph.ler.

Moi'deUidae. T o m o x i a biguttata Gyllh. — M o r d e 1 1 a

perlata Sulz., aculeata L. ab, vestita Emery. — Mordellistena
abdominalis F., himieralis L., — ab. axiilaris Gyll. — A n a s p i s

piilicaria Costa, thoracica L., aix-tica Zett.

Melandryidae- Xylita livida Sahlb.

Alleculidae. A 1 1 e c ii 1 a morio F. — P r i o n y c h u s mela-

iiariiis Germ. — Pseudocistela ceramboides L. v. serrata

Chevrl. — ]\Iyceto chara axiilaris Payk. — OmojDhlus rugi-

collis Kü.st.

Tenehrionidae. p a t r u m sabulosum L. — Hypophloeus
iinicolor Pillér, fraxini Kugel. — Diaclina testudinea Pillér. —
M e n e p h i 1 u s cylindricus Herbst. — T e n e b r i o picipes Herbst.

— H e 1 p s quisquilius Sturm.

Ceramhycidae. Tragosoma depsarium L. — Rhagium
bifasciatum F. ab. unifasciatum Mlls. — Xj^losteuLi Spinolae

Friv. — Oxymirns ciirsor L. — G a u r o t é s virginea L. ab.

thalassi'ia Schraxk. — Pidonia lurida F. — Leptura sexgut-

tata F. ab. exclamatioriis F., erythroptera Hagexb., pallens Brlxl,

maculicornis Deg., cordigera Füssl., sanguinolenta L., dubia Scop.,
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— ab. Starcki Schilsky, — ab. chamomillae F., erratica DalxM., —
ab. erythrura Küst., sexmaculata L., aurulenta F., maculata Poda

ab. unclulata Muls., iiigra L., septempurictata F. — Gramm o-

p t e r a ruficornis F. — S t e n o p t e r u s flavicornis Küst., rufus L.

— Leptidea brevipennis Muls. — I c o s i u m tomentosum Luo.

— T e t r p i u m castaneum L. v. falcratum F. — Phymatodes
testaceus L., — ab. variábilis L., — ab. fennicus F., — ab. praeus-

tu3 F. — P y r r h i d i u m sanguineum L. — C a 1 1 i d i u m aeneum

Deg. — Plagionotus íloralis Páll., — ab. basicornis Reitt. —
Xylotrechus antilope Zbtt. — Clytanthus Herbsti Brahm,

figuratus Scop. — Hoplosia fennica Payk. ~ Pogonochae-
r u s ovatus Goeze. — Agapanthia violacea F. — M e n e s i a

bipunctata Zoubk. — T e t r o p s praeusta L. — Stenostola
ferrea Schrank, nigripes Fabr.

Chrysomelidae. L e m a melanopus L. — Labidostomis
humeralis Schneid. — Clytra quadripunctata L. — Gynandro-
p h t li a 1 m a aurita L. — C r y p t o c e p h a 1 u s bipunctatus L. ab.

sanguinolentus Scop. — B r o m i u s obscurus L. — G a s t r o i d e a

polygoni L. — P h a e d o n cochleariae F. — M e 1 a s o m a 20-punc-

tata Scop., aenea L,

Lariidae. L a r i a lentis Froelich.

Curculionidae. t i o r r h y n c h u s fuscipes Ol. — P o 1 y-

drosus impar Gozis, moUis Stroem, picus F., viridicinotus Gyllh.

— S i t n a lineatus L., humeralis Steph , inops Gyll. — T a n y-

m e c u s palliatus F. — Pissodes piceae III., notatus F. —
R li i n 11 c u s bruchoides Herbst. — C e u t o r r h y n c h u s den-

tioulatus Schrank. — Sphenophorus striatopunctatus Goeze. —
G y m ti e t r n tetrum F. — A p i o n curvirostre Gyll., aestivum

Germ. — Rhynchites betulae L., nanus Payk., Bacchus L.

Ipidae. Eccoptogaster Ratzeburgi Janson. — P t e 1 e o

b i u s Kraatzi Eichh. — Myelophilus piniperda L., minor Har-

TiG. — H y 1 u r g u s ligniperda F. — Hylastes attenuatus Er. —
C r y p h a 1 u s piceae Ratzb. — Pityogenes chalcographus L.,

pilidens Reitt. — I p s typografus L., Mannsfeldi Wachtl, acumina-

tus Gyll., suturalis Gyll. — T a p h r o r y c h u s bicolor Herbst,

villifrons Duf. — Xylocleptes bispinus Duft. — Dryocoe-
t e s villosus F. Xyleborus eurygraphus Ratzb., Saxeseni Ratzeb

,

monographus F. — Xyloterus domesticus L.

Lúcanidae. C e r u c h u s chrysomelinus Hochw.

Scarahaeidae. T r x scaber L. — P s a m m o b i u s sulcicollis

Illig — Oxyomus silvestris Scop. — A p h o d i u s scrutator

Herbst v. iiigricollis Muls., lugens Creutz., immuudus Creutz., lividus

Oliv., variáns Duftsch. v. ambiguus Muls., inquinatus Herbst, pro-
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dromus Beahm, punctatosulcatus Sturm, consputus Creutz., luridus

F., — ab. nigTÍpcs F., depressus Kug. ab. atranientarius Er. —
Ochodaeus chrysomeloides Schraxk — Odontaeiis armig'er

Scop. — Geotrupes vernalis L. v. autumnalis Er. — Ontho-
phagus taurus Schreber, fracticornis Preyssl., coenobita Herbst,

austriacus Paxz., vacci L., — ab. medius Paxz., nuchicoruis L. —
S e r i c a brunnea L. — Rhizotrogus marginipes Muls., — v.

granulifer Rosh. — Ainphiniallus ruficornis Fabr., assimilis

Hrbst. — M e 1 o 1 11 1 h a melolontha L. ab. scapiüaris "We.sth.,

pectoralis Germ., — v. spatulata Ball. — H o p 1 i a praticola Duft.,

farinosa L., brunnipes Box. — A n o m a 1 a aenea Deg. ab. bicolor

ScHiLSKY — r y c t e s iiasicornis L. v. aries Jabl. — G n o r i-

ra u s variábilis L., nobilis L. ab. cujjrifulgens Reitt. — T r i c h i u s

fasciatus L., sexualis Bedel — T r o p i n o t a hirta Poda ab. seiiicula

Mén. — Cetonia aurata L. ab. piligera Muls., — ab. pisana Heer,

— ab. viridiventris Seitt ,
— ab. valesiaca Heer, — ab. tuuicata

Reitt. — L i o c o 1 a marmorata F. — Potosia caprea F. ab.

Fabriciana Reitt.

Új vak bogarak a Bihar-hegységbl.
Irta : Csíki Erxö.

Barátom Bokor Elemér az ezidei nyáron újból szentelhetett

néhány hetet a Bihar-hegység bariangi faunájának kikutatására, de

figyelemmel volt a nagy kövek alatt, a földben él vak bogarakra

is. Kutatásai most is meglep szép eredménjm}^! végzdtek. Ezidei

felfedezései közül négy fajt már ismertettem, ezek az Anoplitliahnus

Szalayi és A. HorvátM és a Pholeuon bihariense és Fh. Frivaldszkyi

(lásd: Annales hist -nat. Musei Nationalis Hungarici. X, 1912, p.

538—539), a többieket ez alkalommal óhajtom leírni.

Ezpn a helyen sem mulaszthatom el, hog}^ köszönetemet ne

fejezzem ki Bokor Elemér barátomnak azért, hogy újonnan felfede-

zett bogarait leírás végett rendelkezésemre bocsátotta.

Pholetton (Apropeus) Attila Csíki n. sp.

Rufo-ferrugineum, haud nitiduai, supra pilis tenuibus üavis

dense vestitum. Capite pronotoque subtiliter, el^'tris fortius dense

punctatis, inter punctis subtilissime punctulatis. Fronté parum im-

pressa, jíronoto latitudine paulo longiore, ante médium latissirao,

basi paulo angustiore. lateribus postice arcuato-sinuatis et ad angu-

los posticos pene rectis vix divergentibus. Elytris breviter ovatis,

pronoto vix duplo et dimidio longioribus, disco paulo planatis, sutura

antice impressa, margine laterali angusto. Carina mesosternali ob-

tusangulariter laté elevata. Long. o— 5'5 mm.
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Hungária c e n t r.-o r i e n t. Habitat in antro innorainato

nunc detecto montis Tatárheg}^ (Com. Bihar), ubi Dom. Elemér
Bokor specimina nomiulla leg'it.

A Pli. Upiodero Friv. et Pli. Hazayi Friv. elytris supra plani-

oribus et superficie dpnse punctato punctulatoquc, haud nitido, facile

distinguendum.

Barnás-vörös, fénj^telen, felületét sr testhez simuló finom

sárgás szrözet fedi. A fej és az eltör háta finomabban, a szárny-

fedk erteljeiebben srn pontozottak, a pontok között pedig na-

gyon finoman pontocskázottak. A homlok közepén kis bemélyedés

van, az eltör háta alig hosszabb mint széles, tövén kissé kes-

kenyebb mint a közepe eltt, a hol a legszélesebb, oldalai hátul

ívelten kimetszettek és hátrafelé alig széttartók, ennélfogva a hátsó

szögletek majdnem derékszögek. A szárnyfedk rövidebb tojás-

formák, alig két és félszer oly hosszúak mint az eltör háta, a var-

raton elül kissé bemélyedtek, oldalperemük keskeny, felületük a

korongon kissé lapított. A mellközép taraja széles tompaszög alakjá-

ban kissé kiemelked. Hossza 5— 5"5 mm.
Elfordul a Tatárhegy keleti lejtjén lev újonnan felfedezett

barlangban. Bokor Ele.mér gyjtése.

Az Apropeus alnembe taríozó Ph. leptoderum Friv. és Ph. Hazayi

FRiv.-tól felül lapítoítabb szárnj^fedi és sokkal srbben pontozott

és pontocskázott, ennélfogva fénj'tolen felülete által köun3^en meg-
különböztethet.

fJioleuon (Apropreus) Bírói Csíki . sp.

Rufo-ferrugineum, haud nitidam, supra pilis flavis, tenuibus et

brevibus dense vestitum. capite pronotoque subtiliter, elytris fortius

dense punctatis et inter punctis jDuuctulatis. Fronté parum impressa.

Pronoto latitudine paulo longiore, ante médium latissimo, basi parum
angustiore, lateribus antice arcuato-rotundatis, prostice profunde

sinuatis et ad augulos posticos acutiuscule prominulis fortiter diver-

gentibus. Elytris oblongoovalibus, pronoto fere triplo longioribus,

pone médium latissimis, antrorsura et postice angustatis, margine

laterali angusto, disco paulo deplanatis. Long. 5— 6 mm.
Hungária centr.-orient. Habitat in antris „Ripp-Ripp-

barlang", „Nagy Sándor-barlang" et „Csri vajda- barlang" nominatis

et in valle Szegyestel dicto locatis (Com. Biharj, ubi Dom. Elemér
Bokor detesit.

Ph. Attiláé m. affhiis ; sed differt : elytris longioribus, pronoto

lateribus postice fortius sinuatis et ad angulos posticos magis diver-

genbus, anguhs posticis acutis prominulis.
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Barnás-vörös, fénj'telen, testhez simuló finom és rövid sárgás

szrözettél srn fedett, a fej és az eltör háta finomabban, a szárny-

fedk erteljesebben srn pontozottak és a pontok között pontocs-

kázottak. A homlok a középen kissé benyomott. As eltör háta

nagyon kevéssel hosszabb, mint széles, a közepe eltt a legszélesebb,

tövén kissé keskenyebb, oldalai elül ívelten kerekítettek, hátul méhben

kimetszettek, az oldalak ennélfogva innen hátrafelé ersen széttartók,

a hátsó szögletek hegyesen kiugrók. A szárnyfedk hosszúkás tojás-

formák, majdnem háromszor oly hosszúak, mint az eltör háta, a

közepük mögött a legszélesebbek, innen elre- és hátrafelé keske-

nyedk, oldalperemük keskeny, felül a korongon kissé lapítottak.

A mellközé|) taraja ívelten kerekített és alig kiemelked. Hossza

5—6 mm.
Elfordul a Szegyestel-völgy több barlangjában, így

a „Ripp-Ripp", a „Nagy Sándor" és a „Csri vajda" -barlangban,

a melyekben Bokor Elemiór fedezte fel.

A Pli. Aüila m. legközelebbi rokona, de attól hosszabb szárny-

fedi, oldalt mélyebben kimetszett eltora és ezért hátrafelé széttartó

oldalai és hegyesen kiugró hátsó szögletei által könn3^en meg-

különböztethet.

JPholeiion (Ircnellum) Knirsclii Breit ah. interruptuin Csíki nov. ab.

A typo differt : linea marginali laterali pronoti antice interrupta,

prope angulos anticos brevissima, postice ab angulis posticis usque

ad médium producta.

Habitat cum typo in antro „K o n d o r- b a r 1 a n g" dicto.

A törzsfajtól abban különbözik, hogy az eltör hátának oldal-

szegélye nem teljes, hanem a hátsó szögletektl a közepéig terjed,

azonban elül is rövid élecske jelzi az elüls szögletek mellett.

Elfordul a törzsfaj között a „Kondor barlang"-ban.

Pholeuon (Irenelhim) Eleniéri Csíki n. sp.

Obscure rufo-ferrugineum, nitidiusculum, supra pilis flavis

vestitum, dense tenuiterque punctatum. Capite haud magnó, fronté

parum impressa. Antennis pone dimidiam corporis extensis, articulo

secundo quam articulo quarto paulo longiore, articulo octavo quam
articulo decimo paulo breviore. Pronoto latitudine aequilongo, in

dimidio latissimo, basi paulo angustiore, lateribus antice arcuatis,

postice foilius sinuatis, angulis posticis acutis. Elytris oblongo-

ovalibus, quam pronoto duplo et dimidio paulo longioribus et sesqui-

alter paulo longioribus quam coniunctim latories, convexis, sutura

paulo impressa, margine laterali angusto. Oarina mesosternali angulo
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acuto seu denticulato iDromiimlo. Társi anteriores maris clilatati et ad

apicem gradatim angiistati. Long. 4'5— 5 mm,
Hungária c e n t r.-o ri e n t. Habitat in antro novo prope

antrum „Csudor-barlang" nominato ad originem fluv. Krös, ubi

Dom. Elemér Bokor exemplaria aliquot légit.

A spociebus affinibus modo sequenti distinguendus est : a Ph.

KnirscM Breit : pronoto latitudine aequilongo, a Ph. Bokorino m.

elytrorum margine laterali angusto, a Ph. Gíjleld Mocz. antennarum

articulo secundo articulo quarto paulo longiore, a Ph. Frivaldszkyi

m. pronoto hasi latitudine maxima vix angnstiore et lateribus ante

angulos posticos tenuiter sinuaíis et a Ph. Mihki m. et Ph. Árpádis

m. carjna mesosternali angulo acuto prominulo.

Sötét barnás-TÖrös, kissé fényl, testhez simuló sárgás szrö-

zettél fedett, srn és finoman pontozott. A fej nem nagy, a homlok

kissé benyomott. A csápok a test közepén túl terjednek, a második

csápiz kissé hosszabb mint a negyedik íz, a nj^olczadik íz kissé

rövidebb mint a tizedik íz. Az eltör háta ol.yan hosszú mint széles,

a középen legszélesebb, töve ennél keskenyebb, oldalai elül íveltek,

hátul ersebben öblösek, hátsó szögletei hegyesek. A szárnyfedk

hosszúkás tojásformák, két és félszernél kissé hosszabbak mint az

eltör háta és másfélszernél kissé hosszabb -ik mint együttesen széle-

sek, domborúak, a varraton kissé bemélyedtek, oldalperemük kes-

ken}". A mellközép taraja éles szög, illetleg fogacska alakjáb m ki-

emelked. A hím elüls lábfejének ízei kiszélesedettek és fokozatosan

keskenyedk. Hossza 4-5—5 mm.
Elfordul a Krös eredeténél lev ..Csudor-barlang* közelében

fekv újonnan felfedezett barlangban. Bokor Elemér gj^üjtése.

A rokon fajoktól ez az új faj a következ tulajdonságai alapján

különböztethet meg : a Ph. Knirschi Breit tói abban különbözik,

hogy eltora olyan hosszú mint széles, a Ph. Bokoriamtm m.-tl,

hogy a szárnyfedk oldalpereme keskenj^, a Ph. Gyieki Mocz. tói,

hogy második csápizo kissé hosszabb mint a negyedik íz. a Ph. Fri-

valdszkyi m.-tl, hog}^ az eltör hátának töve ahg keskenyebb mint

legszélesebb részében és oldalai a hátsó szögletek eltt gyengén

öblösek, a Ph. Mihki m. és Ph. Arpádi m.-tl pedig abban, hogy a

középmell taraja éles szög alakjában emelkedik ki.

Pholeiion (Irenellum) Arpádi Csíki n. sp.

Obscure rufo brunneum, nitidum, supra ílavo-pilosum, dense

punctatum et subtiliter punctulatum. Pronoto longitudine vix latiore,

ante médium latissimo, lateribus hoc loco rotundatis, postice fortiter

sinuatis et ad angulos posticos vix acutis, pene rectis, parallelis.

Elytris oblongo-ovaUbus, pronoto paulo multo quam duplo et dimidio



160

longioribus, margine laterali augusto, sutura disco paulo impressa.

Carina mesosteriiali laté rotundata vei rotandata obtuse angulata.

Tarsorum posticorum articulo primo articulis duobus sequentibus

aegiiilong-o. Long. 4-3—5 mm.
H u n g a r ia cent r.-o r i e n t. Habitat in antro novo vallis

„Fehér-völgy" nominato (Comit. Kolozs), ubi Dom. Elemér Bokor

speoimina nonnnlla légit.

Ph. Mihóki lü. proximiis : sed differt : statura graciliore, etytris

longioribus, pronoto longitudino vix latiore et lateribus profundius

emarginatis.

Sötét barnás vörös, fényl, testhez simuló finom sárga szrö-

zettél fedett, felülete srti pontozott és finoman pontocskázott. Az

eltör háta alig szélesebb mint hosszú, közepe eltt a legszélesebb,

oldalai itt kerekítettek, majd hátrább ersen kimetszettnk és hátul

majdnem párhuzamosan haladnak a kissé hegyes, majdnem derék-

szög hátsó szögletek felé. A szárnyfedk hosszúkás tojásformák,

kissé többel mint két és félszer oly hosszúak mint az eltör háta,

oldaljDoremük keskeny, varratjuk a korongon kissé bemélyedt. A
mellközéj^ kiemelked taraja szélesen kerekített vagy kerekített

tompaszög. A hátsó lábfej els íze olyan hosszú mint a következ

két íz együttvéve. Hossza 4'3 — 5 mm.
Elfordul a Fehér-völg}^ (Kolozs vm.) egy új barlangjában,

a melyben Bokor Edemér fedezte fel.

A Ph. Mihóki m. legközelebbi rokona és attól fleg karcsúbb

testalkata és hosszúkásabb szárnyfedi, valamint alig szélesebb mint

hosszú eltora hátának mélyebben kimetszett oldalai alapján külön-

bözik.

Dvimeotus Jin7igaricus Csíki n. sp.

Rufo-ferrugineus, paulo nitidus, pilis brevibus flavis oblique

locatis tectus, ca23Íto pronoloque subtiliter et dense, elytris fortius

punctatis. Antennis diaiidio corporis longioribus, articulo secundo

articulo primo parte Vio longiore, articulo octavo articulo secundo

jDarte -/' breviore. Longitudinem articulorum antennarum numeri

sequentes explicarent : 5, 7, 6, 5-5, 6-5, 6, 6-5, 4, 5, 5, 6-5. Pronoto

transverso, longitudine parte quinta latiore, ante médium latissimo,

antrorsum fortiter angustato, lateribus postice pene parallelis. Scu-

tello longitudine vix latiore. Elylris ovalibus, humeris laté rotundatis

et porrectis, lateribus postice arcuato-angustatis, margine laterali

angusto et reflexo, sutura usque pone médium impressa, costis

evanescentibus et usque ad médium pertinentes. Tibiis anticis sat

brevibus. Long. 4 mm.
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Hungária c e n t r.- o r i e n t. Esemplum unicuni Dom.
Elemér Bokor in monte Boga (Com. Bihar) sub lapidem in altitu-

dine ca. 1300 metrorum detexit.

Species nova subgeneris Drimeotus s. str. a D. Ormayi Reitt.

differt : elj^tris irregulariter punctatis, a D. Ghyzeri Bíró : elytris

latitudine triente longioribus, a D. Horváiln Bíró et D. Entzi Bíró :

pronoto ad basin non angustato, a D. Kovácsi Hampe et D. Bokori

m. elytrorum margine laterali angusto et a D. laevimarginato Mocz.

elytrorum margine laterali reflexo.

Barnás-vörös, kissé fényl, rövid rézsútosan álló sárgás sz-
rözettél fedett, a fej és az eltör háta finoman és srn, a szárnj'--

fedií ertelj-jsebben pontozottak. A csápok a test közepén ti ter-

jednek, a második csápíz Vio del hosszabb mint az els íz, a nyol-

czadik íz pedig 3/7-del rövidebb mint a második íz. Az egyes csáp-

ízek egymáshoz való viszonya a következ számokkal fejezhet ki

:

5, 7, 6, 5V2, 6V2, 6, 6V2, 4, 5, 5, 6V2. Az eltör háta harántos, egy

ötödnél kevéssel többel szélesebb mint hosszú, valamivel a közepe

eltt legszélesebb, innen elrefelé ersen keskenyed, oldalai hátul

majdnem párhuzamosak. A paizsocska alig szélesebb mint hosszú.

A szárnyfedk tojásformák, a vállon szélesen kerekítettek és kiállók,

oldalaik hátrafelé ívelten keskenyedk, oldalperemük keskeny, oldal-

szélük felhajló, a varrat a paizsocskától a középen tulig benyomott,

a hosszanti bordák elenj^észek, mindegyik szárnyfedn kettnek a

nyomai láthatók, ezek is csak a középen tulig terjednek. Az elüls

lábszárak aránylag rövidek. Hossza 4 mm.
Elfordul a B g a-h egyen (Bihar vm.), a hol Bokor Elemér

egyetlen példányát mintegy 1300 m. magasságban egy mélyen a

földbe ágyazott k alatt találta.

Ez az új faj a Drimeotus s. str. alnembe tartozitr. A D. Ormayi-

tól abban tér el, hogy szárnyfedi szétszórtan pontozottak, a D.

Chyzeri-tl hogy a szárnyfedi csak Vsdal hosszabbak mint szélesek,

a D. Horváiki és D. Entzi-tcA hogy eltora a töve felé nem kesko-

n3'-ed, a D. Kovácsi és D. Bokori-iól hogy szárnyfedinek oldal-

pereme keskeny és a D. laevimarginatus iól hogy a szárnyfedk
oldalpereméuek széle felhajló.

Drhneottis Mihóki Csíki d. sp.

Rufo-ferragineus, sat nitidus, supra pilis flavis brevibus vesti-

tus. Capite dense pnnctato, fronté impressa, pronoto subtiliter den-

seque punctato. Antennis dimidio corporis longioribus, articulo.

SGCundo articulo primo quarta parte et articulo octa^o duplo longiore

longitudinem aiticulorum formula sequens explicat : 6, 8, 7, 7, 6, 7
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7-5, 4, 6, 5, 8. Pronoto transverso, triente parte longitudine latiore,

ante médium latissimo, lateribus hoc loco arcuatis, antrorsum fortiter

angustatis, postice pene parallelis, supeificie vix convexa. Elytris

oblougoovalibus, latitudine triente parte longioribus, humeris arcua-

tis, disco costis 4—4 evanescentibus, costis duabus mediis pone

médium finitis, costis suturali et laterali solum antice notatis, sutura

antice impressa. Long. 3-8— 4 mm.
Hungária c e n t r.- o r i e n t. Habitat in antris „Ripp-Ripp-

barlang" et „Nagy Sándor-barlang" nominatis in valle Szegyestel

(Com. Bihar), ubi Dom. Elemér Bokor detexit

D. Hungarico m. supra descripto affinis ; sed differt : elj^tris

oblongo ovalibus, angulis humeralibus arcuatis, haud porrectis.

Barnás vörös, eléggé fényl, rövid testhez simuló sárgás sz-
rözettél fedett. A fej a homlokon kissé benyomott, felülete úgy mint

az eltör hátáé finoman és srn pontozott. A csápok a test felénél

túl terjednek, a második csápíz Qgj negyeddel hosszabb mint az

els íz és kétszer oly hosszú mint a nyolcadik íz ; a csápízek egy-

máshoz'való viszonyát a következ számszer mutatja: 6, 8, 7, 7, 6,

7, 7-5, 4, 6, 5, 8. Az eltör háta harántos, egyharmadnál kissé többel

szélesebb mint hosszú, a közepe eltt legszélesebb, oldalai itt íveltek,

innen elrefelé ersen keskenyedk, hátul majdnem párhuzamosak,

felülete kissé domború. A szárnyfedk kissé hosszúkás tojásformák,

egyharmaddal hosszabbak mint együttesen szélesek, a vállon nem
kiállók és ívelten mennek át az oldalszélbe, felületükön 4— 4. borda

nyomát láthatjuk, ezek közül a középs kett jobban kifejldött és

a középen túlig terjed, a varrat melletti és a széls csak elül jelzett,

a varraton hosszában a középen túlig benyomottak. Hossza 3'8—4 mm.
Elfordul a S z e gy e s t e 1-v ö Így b e n (Bihar vm.) fekv

„Ripp-Ripp" és „Nagy Sándor" barlangokban, melyekben Bokor

Elemér fedezte fel.

Ez az új faj az elbb ismertetett D. hungariciis legközelebbi

rokona; attól f'eg abban különbözik, hogy szárnyfedi hosszúká-

sabb tojásformák és a vállon nem kiállók, hanem ívelten mennek át

az oldalszélbe.

Anophthalmiis cognatus Friv. var. speluncarmn Csíki nov. var.

A typo differt : antennis longioribus, pronoto paulo graciliore,

elytris latioribus.

Hungária c e n t r.-o r i e n t. Habitat in antro „Czárán-

barlang" nominato, valle Szamos (Com. Bihar), ubi Dom. E. Bokor

specimen unicum in societate PJwleuonis Milióki Csíki detexit.

A törzsfajtól hosszabb csápjai, kissé keskenyebb eltora és

szélesebb szárnyfedi különböztetik meg.
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Elfordul a Szamos-völgyében (Bihar vármegye) lev Czárán-

barlangban, a melyben egyetlen példányát a Plioleuon MiJióki Csíki

társaságában fedezte fel Bokor Elemér.

Anophthaltnns cognatns Feiv. var. nuptialis Csíki nov. var.

A typo differt : antennarum articulis 2—5 longioribus, pronoto

latiore, magis convexo, angulis posticis brevioribus acutiusculisque,

elytris latioribus et magis convexis.

Hungária c e n t r.- o r i e n t. Habitat in monte Galbina

(Montes Biharienses), ubi Dom. E. Bokor sub lapidibus invenit.

A törzsfajtól a kivetkezkben tér el : a 2—5 csápíz hosszabb, az

eltör háta szélesebb és ersen domború, a hátsó szögletek rövideb-

bek és hegyesebbek, a szárnyfedk szélesebbek és ersen domborúak.

Elfordul a Bihar-hegységben, a Galbina-hegyen, a hol kövek

alatt gyjtötte Bokor Elemér,

Nem lehetetlen, hogy ez az érdekes új állat önálló fajnak fog

bizonyulni, ez a kérdés azonban csak újabb és nagyobb anyag

gyjtése után dönthet majd el.

Uj vak bogarak Magyarország faunájából.

Irta : Mihók Ottó.

Drimeotus Csikii Mihók n. sp.

Ex affinitate Dr. (s. str.) laevimarginati Mooz., hungarico Csíki

et Mihóki Csíki. A Dr. laevimarginato Mocz. differt : corpore mnjore

et praecipue elytrorum margine laterali reflexo, a Dr. hungarico Csíki:

corpore majoré, antennis pedibusque longioribus, pronoto longiore et

elytrorum humeris arcuato-rotundatis, a Dr. Mihóki Csíki: articulis

antennarum dimensionibus, pronoto angustiore et elytris angustiorbis

longioribusque.

Hungária centr. -orient. Habitat in antro „Pacifik-

barlang" nominato (Com. Bihar) in societate Pholeuonis .GyleM Mocz.

A Drimeoüis-ddnemhe tartozik, a Dr. laevimarginatus Mocz.,

hungaricus Csíki és Mihóki Csíki rokonságába. A Dr. laevimarginatus-

tól nagyobb teste és fleg szárnyfedinek felhajtott oldalpereme,

a Dr. hungaricus-tól nagyobb testén kivül hosszabb csápja és lábai,

nemkülönben hosszabb eltora és végül azáltal, hogy szárnyfedi a

vállon ívesen mennek át az oldalszélbe, könnyen megkülönböztethet.

Legközelebbi rokona a Dr. Mihóki Csiia, melytl azonban a csápok

méretei, de fképen kesken3'ebb eltora és szárnyfedinek keskenyebb

és hosszabb alakja által már szabad szemmel is biztosan elválasztható.
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A fej finoman pontozott, a középen bemélyedés nélkül. A csá-

pok hosszúak, a test felénél valamivel túlterjednek, ízeik hosszabbak

mint szélesek ; a második csápíz hosszabb mint az els, a harmadik

és negyedik íz egyenl hosszú, az ötödik és a hetedik íz ezeknél

valamivel hosszabb, a hatodik íz kissé hosszabb mint az ötödik íz,

de rövidebb mint a második íz, a nyolczadik íz a legrövidebb, a ki-

lenczedik egynegyeddel rövidebb mint a hetedik íz, a tizedik íz

egyharmaddal rövidebb mint a kilenczedik íz és az utolsó íz valami-

vel hosszabb mint a tizedik és csúcsa ersen hegyesed. Az els

hat csápíz majdnem egyforma széles, a hetedik és nyolczadik gyen-

gébben, az utolsóeltti két íz pedig a vége felé ersen szélesed.

Az e'tor háta egynegyeddel szélesebb mint hosszú, oldalai a közé-

pen ersen í^'eltek, innen elre egyenesen keskenyedk, míg hátra-

fele öblösödk, majd a hátsó szögletek felé párhuzamosan haladnak,

a töve eltt majdnem olyan hosszú mint a középen, a hátsó szögle-

tek kiemelkedk. Az eltör sokkal keskenyebb mint a szárnyfedk

és azokkal ellentétben finoman és srn pontozott. A szárnyfedk

csaknem kétszer oly hosszúak mint szélesek, oldalperemük keskeny

és szélük felhajló, a vállon nem kiállók, hanem ívesen mennek át az

oldalszélbe, szétszórtan és srn pontozottak, bordái elmosódottak.

A mellközép taraja elül nem éles fogacskával ellátott szöglettel vég-

zdik. A lábak hosszúak és karcsúak, a hátsó lábfej utolsó íze sok-

kal rövidebb mint az elz négy íz együttvéve, a középs és hátsó

lábszár küls szélén néhány finom tüskével. Az elüls és középs
tomporok nem fogacskázottak. Az állat sárgás-vörös, kissé fényl,

finom testhez simuló sárgás szrözette! fedett. Hossza 4 2 mm.
Ezen felette ritka új fajt, melynek egyetlen hím példányát

Bokor Elemér a biharmegyei és a bécsi gyjtk által az idén eltte

felkutatott Pacifik-barlangban fedezett fel a Pholeuon Gylehi társa-

ságában. Csíki Ern barátom, a magyar entomologusok kiváló tag-

jának tiszteletére neveztem el.

Pholeuon (Irenellum) Csikii Mihók n. sp.

Ph. Árpácli Csíki et Milióki Csíki proximum et magnitudine

intermedium. A Pli. Milióki differt : corpore angustiore et eljtris

multo longioribus, a Pli. Árpádi : elytris brevioribus latioribusqúe,

praeterea ab ambabis speciebus : tarsorum posticorum articulo primo

longitudine articulorum secundo et tertio simul sumptorum aequilongo.

Hungária orient. Habitat in antro „Csiki Ern-barlang"

nominato in valle Ponor (Com. Kolozs) sito.

A Ph. {Irenellum) Árpádi Csíki és Milióki Csíki legközelebbi

rokona és nagyságát illetleg azok között foglal helyet. A Ph. Milióki-

tói karcsúbb alakja és sokkal hosszúkásabb szárnyfedi, a Ph. Árpádi-
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tói pedig rövidebb és szélesebb szárnyfedi által könn3'en meg-
különböztethet. Mindkét fajtól a csápok szerkezetén kivül még- abban

is különbözik, hogy a hátsó lábfej els íze hosszabb mint a követ-

kez két íz együttesen.

A fej olyan széles mint bosszú, a homlok a csápok eltt rövid

és oh'an széles mint a fejpaizs. A csápok vékonyak és a test felénél

túl terjednek. A második csápíz csaknem kétszer oly hosszú mint az

els íz, a harmadik és negyedik íz egyenl hosszú és rövidebb

mint a második, az ötödik és hatodik íz hosszabb mint a harmadik,

a hetedik íz majdnem eléri a második íz hosszát, a nyolczadik íz

félakkora mint a hetedik, a kilenczedik és tizedik íz egynegyeddel

hosszabb mint a hetedik és végük felé ersen szélesed, az utolsó

íz kissé hosszabb mint az utolsóeltti íz, a középen a legszélesebb

és hegyben végzdik. Az eltör háta olyan széles mint hosszú,

oldalszegélye teljes, a hátsó szögletektl az elülskig terjed, köz-

vetlenül a közepe eltt a legszélesebb, oldalai itt kerekítettek, innen

elre egyenes vonalban keskenyednek, míg hátrafelé mélyen kimet-

szettek, majd párhuzamosan haladnak a kissé hegyesszög hátsó

szögletekig. A szárnyfedk hosszúak, visszás tojásformák, többel

mint kétszer oly hosszúak mint az eltör, közepükön pedig felényi-

vel szélesebbek mint az, a csúcson egyenként kerekítettek, oldal-

peremük keskeny és felhajló. A mellközép taraja fokozatosan emel-

kedik, majd kerekített tompaszögben megy át a csipk közötti

részbe. A lábak hosszúak és karcsúk, a hátsó lábfej els íze hosz-

szabb mint a következ két íz együttvéve. Barnás-vörös, kissé fényl,

finoman és srn pontozott, felül sárgás testhez simuló szrökkel
fedett. Hossza 4-2—4-6 mm.

Elfordul a kolozsmegyei Ponor-vöJgyben fekv „Csiki Ern-
barlang'^-ban, a melyben Bokor Elemér fedezte fel. Ezt az új fajt is

Csíki Erx barátom tiszteletére neveztem el.

Pholeuon (Trenellumj Dieneri Mihók n. sp.

Ex affmitate PJi. Gyleki Mocz. ; attamen Pli. Eleméri Csíki et

FriváldszTxyi Csíki proximum, sed differt : corpore magis valido,

elytris brevioribus latioribusque.

Hungária ce n tr.- rien t. Habitat in antro adhuc in-

nominato montis Galbina (Com. Bihar').

A Ph. GíjleJii Mocz csoportjába tartozik és a Pli. Eleméri Csíki

és Frivaldszkyi Csíki legközelebbi rokona, melyektói azonban rövi-

debb és szélesebb szárnyfedi és ezáltal már szemre is feltn
zömök alakja által könnyen megkülönböztethet.

A fej sokkal keskenyebb mint az eltör, srn pontozott.
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A csápok a test felénél valamivel hosszabbak, a 2. csápíz csaknem

kétszer olyan hosszú mint az 1. íz, a 3., 4. és 6. íz egyforma hosszú

és rövidebbek mint a 2. íz, az 5. és a 7. íz kissé hosszabb mint a

6. íz, de még" mindig rövidebb mint a 2. íz, a 8. íz a 7. íz felénél

valamivel hosszabb, a 9. íz felényivel hosszabb mint a 7. íz, a 10. és

11. íz hosszabb mint a 8. íz ; a 9. és 10. íz a vége felé ersen széle-

sed, az utolsó íz a közepe eltt a legszélesebb és innen ersen
keskenyed csúcsban végzdik. Az eltör háta valamivel hosszabb

mint széles, tövén keskenyebb mint a közepe eltt, a hol a leg-

szélesebb, mögötte öblös, majd széttartó és hegyes hátsó szöglatek-

kel végzdik ; az oldalszegély teljes, a hátsó szögletektl az elülskig

terjed, töve finoman, de teljesen szegélyezett. A szárnyfedk majd-

nem kétszer oly hosszúak, mint szélesek, a középen a legszéleseb-

bek, elre kevésbé, hátrafelé ersebben keskenyedek, oldalaik egész

hosszaságukban íveltek ; a csúcson egyenként kerekítettek, oldal-

peremük keskeny és tüskeszer szrökkel van ellátva. A mellközép

taraja éles fogacska alakjában emelkedik ki. A lábak hosszúak és

karcsúak, a hímek elüls lábfejének ízei kissé kiszélesedettek.

Barnás-vörös, srn pontozott, nagyon kevéssé fényl, aranysárga

sr és rövid testhez simuló szrökkel fedett. Hossza 4'5— 5 mm.
Elfordul a biharmegyei Galbinán, a Bársza-völgy egyik név-

telen barlangjában, melyben Bokor Elemér fedezte fel. Az új fajt

DiENER Hugó barátom tiszteletére neveztem el.

Anophthalnius (Duvalitis) Csikii Mihók n. sp.

A. pseudoparoeco Csíki affinis, sed differt : corpore minre, an-

tennis brevioribus, articulo tertio antennarum articulo secundo duplo

longiore (apud A. pseudoparoecum solum sesquialter longiore), pro-

noto angulis posticis rectis, haud acutiusculis, elytris angustioribus,

lateribus minus rotundati-j, angulis humeralibus late-rotundatis, striis

punctatis, externis profundioribus. Long. 5'5— 6'5 mm.
Hungária orient. Habitat in antro „Csiki Ern- barlang"

nominato, valle Ponor (Com. Kolozs.)

Az Anoplitlialmus pseudoparoecus Csíki legközelebbi rokona, de

attól kisebb teste, rövidebb csápjai, sokkal rövidebb lábai és az el-

tör hátának hátsó szögletei által könnyen megkülönböztethet.

Sárgás barna, fényl, csupasz. A fej kissé keskenyebb és

hosszabb mint az eltör háta ; halántéka szélesedett és kiálló, a

homlokbarázdák teljesek és mélyek, hátul a fej beffízdésénél vég-

zdnek, A csápok a test feléig érnek (a pseiidopcü'oecus-i)ál jóval túl

érnek) és karcsúak. A második csápíz valamivel rövidebb mint az

els és fele a harmadiknak, mely a leghosszabb (a pseudoparoecus-
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nál a harmadik csápíz, csak IVa-szer hosszabb a másodiknál), a ne-

gyedik, ötödik és hatodik csápíz eg-yforma hosszú, a másodiknál

felével hosszabbak, a hetedik egynegyeddel rövidebb az elbbi

háromnál, a nyolczadik, kilenczedik és tizedik újból egyformák s

oly hosszúak mint az els, míg az utolsó csápíz ezeknél hosszabb s

a közepén túl keskenyedve csúcsban végzdik. Az eltör az els

negyedében másfélszer oly széles mint hosszú, ersen szívforma,

oldalpereme széles (a pseudoparoecus-nóX keskeny), oldalszéle hirtelen

felhajló, csaknem párhuzamosan egyenes vonalban halad a derék-

szögben végzd hátsó szögletekig (a pseudojjaroecus-nsd az eltör

hátsó szögletei hegyesek). A szárnyfedk hosszúkás tojásformájúak,

csupaszok, oldalaik ívesek, hátul keskenj^edk (a pseudoparoecus-nsl

a szárnyfedk jóval hosszabbak és valamivel szélesebbek is), a hátsó

sarkok kerekített . derékszögek, míg a vállon szélesen kerekített

tompaszögek. A szárnyfedk oldalszélével párhuzamosan elül egy

sorban négy beszúrt pont van. A barázdák mélyek és élesek, srn
pontozottak, a csúcs eltt elenyészek (a pseudoparoecus-ríkl a küls
barázdák bevésbé mélyen pontozottak). A lábak karcsúak és kissé

hosszúak (a pseudoparoecus-nkX sokkal hosszabbak a lábak). A hímek

els lábfejének els és második íze kiszélesedett és alul pikkelyes

lemezkékkel fedett. Hossza 5*5—6*5 ram.

Három hím és két nstény alapján leírva, melyek közül a

nstények jóval szélesebbek és nagyobbak.

Elfordul a Bihar- és Kolozsvármegyék határában húzódó

Ponor völgyének újonnan felfedezett „Csiki Ern-barlang" -jában,

melyben Bokor Elemér fedezte fel. Az új fajt Csíki Ern tisztele-

tére neveztem el.

Adatok Magyarország lepkefaunájához.

(Beiirdge zur Lepidopterenfauna Ungarns.)

Irta : bíró N. Ch. Rothschild (London).

IV, Lepkék Szvinicza IV. Lepidopteren von Szvi-

környékérl.i nicza und Umgebung.^

Az elmúlt nyáron megbizá- lm verílossenen Sommer sam-
somból Castell-itz Gyula, úr melte Herr Július Castellitz in

1 A három elz közlemény a i Die drei vorangegangenen Bei-

Rovartani Lapok következ köte- trage sind in den folgenden Banden
teiben jelent meg: 1. XVI, 1909, der Rovartani Lapok erschienen :

p. 130—148
; 2. XVIII, 1911, p. 1. XVI, 1909, p. 130—148 ; 2. XVIII,

36—43 ; 3. XIX, 1912, p. 21—29. 1911, p. 36—43 ; 3. XIX, 1912, p.

21—29.
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Krassó Szörénj'- váraiegye leg-

délibb részében, a Duna által

délfelé képezett szögletben, gyj-
tött részemre. Állandó tartózko-

dási helye Szvinicza volt, a hol

áprihs 18-tól jiilius végéig id-

zött. Rendszeres kirándulásai

észak- nj'ugaton Drenkova és

Tilva Drenetina ig és keleten

Tiszoviczaig terjedtek. Május

végén több napos kirándulást

rendezett a Kazánszorosba és

július közepén több napot töl-

tött a Duna egyik kis szigetén,

a Temes-szigeten (Ostrovo).

A gyjtés eredményét nagy-

ban befolyásolta a rossz id-

járás és ezzel összefijggésben a

kiöntések által víz alá került

partvidék.

A gyjtés ennélfogva csak

330 fajt eredméu3^ezett, a melyek

között azonban egynéhány na-

gyon érdekes elem is van, mint

pl. Pararge Boxelana, Libytkea

celtis, Lycaena Jolas^ Ochrosiigma

melagona, Tajnnostola Hellmanni,

Eublemma suava, Hypena anti-

qiialis, Acidalia sodaliaria, Ac.

poUtata, Ac. deversariá ab. dif-

fluata. Ac. im.itaria, RhodostroijMa

calahria és különösen a követ-

kez négy Magyarország fauná-

jára új aprólepke : Granibus con-

fusellus, Epihlema Hinnehergiana,

Ej), commodesiana és az itten le-

írt Psecadia RotJischildi Rbl.

Azonkívül elkerült a Cata-

hrachtnia csornensis, mely Gele-

chiidáuak eddig csak egyetlen

példánya volt israorctos.

meinem Auftrage im südlichsten

Teil des Komitates Krassó-

Szörény, ín der von der Donau
nach Süden gebildeten Ecke.

Sein Standquartier war Szvini-

cza, wo er wom 18. April bis

Ende Juli Aufenthalt hatte. Seine

regelmássigen Exkursionen er-

strecktea sich im Nordwesten

bis Drenkova und Tilva-Drene-

tina, im Osten bis Tiszovicza-

Auch machte er Endo Mai einen

mehrtágigen Ausüug in die

Kssanenge und verbrachte Mitte

Juli mebrere Tagé auf der

Donau lusel Temes-sziget (Os-

trovoj.

Die Aufsammlungen wareu

durch die schlechte Witterung

und ím Zuíammenhaoge damit

du-^ch Ituindationen der Uferge-

genden stark beeintráclitigt.

Die Ausbeute umfasst daher

nur 330 Arten, unter welchen

sich einige sehr interessante

Faunenelemente íinden, als Pa-

rarge Boxelana, Libythea celtis,

Lycaena Jolas. Oclirostigma mela-

gona., Tapinosiola Hellmanni.,

Euhlemma suava, Hypena anti-

qiialis, Acidalia sodaliaria, Ac.

politata, Ac. deversariá ab. dif-

fltiaía, Ac. imiíaria^ RhodostropiTiia

caUibraria und besonders die vier

folgenden für Ungarn neuen

Microlepidopteren : Cramiius con-

fusellus, Epihlema Hinnebergiana,

Ep. commodesiana und die hier

beschriebene Psecadia RothscMldi

Rbl. Auch wurde Catabrachmia

csornensis erbeutet, von welcher

Gelechiidae bisher nur ein Síück

bekannt Tvar.
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Általában véve ennek a vi-

déknek lepkefaunája sokkal sze-

gényebb mint a Bánság" akár-

melyik része.

Az anyag revízióját

jegyzék összeállítását a

természetrajzi udvari múzeum-
ban Rebbl H. tanár úr vé-

gezte.

A Castellitz által megjelölt

termhelyek és a gyjtés ideje

a következk :

és a

bécsi

lm allgemeinen ist die Lepi-

dopterenfauna hier vielármer als

sonst in der banatischen Re-

gion.

Die Revision des Materials

und Anlage der Liste eifolgte

am Naturhistorischen Hofmu-
seum in Wien durch Prof. H.

Rebel.

Die von Castellitz angege-

benea Fangplátzte und Daten

sind folgende :

Biger (243 m.) : VII. 20.

Birkoviti (487 m.) : V. 25.

Cukavka (Szviniczától keletre.— Östlich von Szvinicza) : A^I 6 — 12.

Drenkova: VI. 26.

Gabretina: VI. 5—6.

Glavcina : IV. 24—29 ; V. 4-6 ; VI. 13, 25.

Greben: IV. 23, 30; V. 7, 30; VI. 3, 11.

Gredita (680 m.) : VI 6, 19.

Jeselnicza : VI. 18.

Jucz: IV. 26; V. 7, 31 ; VI. 25, 28; VII. 23.

Kazán- szoros (Kasanenge) : V. 29; VI. 4.

Kozla: VI. 11—12
Lupatina : VI, 21.

Plostina : V. 21 ; VII. 2.

Prislop (530 m.) : VII. 5.

Szvinicza (Srnice) [67 m.j.

Temes-sziget (Temes Itisel ; Ostrovo) : VII. 16—19.

Tilva Drenetina (690 m.) : VI. 28.

Tiszovicza : IV. 24.

Treskovac (670 m.) : V. 1 ; VI. 26 ; VII. 24.

Uroviste: VII 13.

Varniseo (380 m ) : VII. 2-3.

Vertop (288 m.):'lV. 27; VII. 3, 10.

Zapoloka : V. 10.

Zarudine : VII. 12.

Zenska bara (338 m): VII. 9-10.

A gyjtött fajok és az azokra

vonatkozó adatok a követke-

zk :

Die gesammelten Arten und

die darauf bezüglichen Daten

sind folgende :
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Papilionidae.

Papilio Podalirius L. var. elongaia Verity. — Greben IV. 23 (cf),

Prislop VII. 5.

Thais Polyxena Schiff. — Glavcina V, 6.

Pieridae.

Aporia crataegi L. — Kazán- szoros V. 29

Pieris rapae L. — Greben IV. 23.

— napi L. var. napaeae Esp, — Lupatina VI. 22.

— Dapilidice L. — Zenska bara VII. 9, Zarudiue VII. 12, Teaies-

sziget VII. 16.

— — gen. vern. Bellidice 0. — Vertop IV. 27.

Euchloe cardamines L — Glavcina V. 6 (9)-

Leptidia sinapis L. — Greben IV. 23.

— — var. aest. diniensis B. — Lupotina VI. 21.

Golias Hytile L. — Glavcina V. 4, Jucz VI. 25.

— Edusa F. -- Glavcina V. 4 cf, Temes sziget VII. 16.

— — ab. eJirysothemoides Rbl. — Glavcina V. 4.

— — ab. Helice Hb. — Glavcina VL 13.

Nytnphalidae.

Pyrameis cardui L. — Temes sziget VII. 16.

Vanessa uriicae L. — Gabretina VII. 7.

— polycliloros L. — Gabretina VI. 5.

Polygonia c-album L. — Szvinicza VI. 12.

Melitaea Cinxia L. — Jucz V. 7, 31.

— Plioebe Knoch — Szvinicza VI. 3—5.
— didyma Esp. — Jucz VI. 25.

— Trivia Schiff. — Szvinicza VI. 3.

Argynnis Daphne Schiff. — Kozla VI. 12.

— Latonia L. — Greben VI. 3.

— Ádippe L. — Szvinicza VI.

— Pandora Schiff. — Cukavka VI. 6—12.

Melanargia Galatea L. — Jucz VI. 25, Treskovac VI. 26.

Satyrus Circe F. — Szvinicza (1 cT).

— Hermione L. — Treskovac VI. 25, cf-

— Semele L. — Treskovac VI. 12, 26.

Pararge Aegeria L. var. egerides Stgr, — Gredita VI. 19.

— Roxelana Cr. — Cukavka VII.

— Megaera L. — Jucz IV. 26, Greben V. 7, Lupatina VI. 21

(gen. II).

EpinepJiele Jurtina L. — Szvinicza, Treskovac A^I. 25.

Coenonymplia pampMlus L — Zapoloka V. 10, Kazán V. 29.
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Libytheidae.

Libythea Celtis Laich. — Glavcina YI. 13.

Lycaenidae.

Theda üicis Esp. — Szvinicza VI. 7.

— acaciae F. — Szvinicza VI. 11.

Callophrys rubi L. — Glavcina V. 6.

Chrijsoplianus virgaureae L. — Lupatina VI. 22.

— Thersamon Esp. — Zariidine VII. 12.

— Alcipliron Rótt. — Kazán VI. 3 (?), Glavcina VI. 13 (cT).

— xMaeas L. — Tiszovicza IV. 24, Glavcina V. 4.

— — ab. Eleiis F. — Treskov^ac VI. 26.

Lycaena Árgus L. {Aegon Schiff.) — Szvinicza V. 24.

— Asirarche Brgst. — Glavcina TV. 29, Greben \. 8.

— Icariis RoTT. — Elterjedt (Verbreitet) ; Temes- sziget VII. 16.

— Meleager Esp. — Lupatina VI 21 (o^)-

— bellargus Rótt. — Szvinicza V. 23.

— — ab. ceromis Esp. — Szvinicza V. 23 ; Zarudine VII. 12.

— Jolas 0. — Lupatina VI. 21.

— Cyllarus Rótt. — Greben V. 3, Glavcina V. 9.

Hesperiidae.

Augiades sylvamis Esp. — Lupatina VI. 22.

Garcliaroclus lavaterae Esp. — Tiiva Drenetina VI. 28.

— alceae Esp. — Greben V. 3.

Hesperia orhifer Hb. — Greben V. 30.

— alveiis Hb. var. friiülum Hb. — Gredita VI. 6 (cf).

— malvae L. — Jucz TV. 25, Glavcina V. 11.

Tlianaos Tages L. — Jucz IV. 25.

— — ab. unicolor Frr. — Prislop VII. 5.

Sphingidae.

DeilepJiila eiipliorhiae L. — Biger VII. 20.

Pergesa porcellus L. — Temes-sziget VII. 16.

Mao'oglossmn siellatarum L. — Szvinicza VI. 6.

Notodontidae.

Cerura furcula L. — Temes-sziget VII. 16 (o).

Spatalia argentina Schiff. — Greben V. 30, Vertop VII. 10. (Egy-

idejleg olajszürke és vöröses-okersárga elüls szárnj^ak-

kal. — Gleichzeitig mit olivengrauen und rötlich ooker-

gelben Vorderflügeln).

Ochrostigma melagona Bkh. — Zenska bara VII. 9.
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• Li/niantviidae.

DasycJiira fascelina L. —• Treskovac VI. 24.

Eaprodis cliríjsorrhoea L. — Treskovac VI. 26, Yertop VII. 3.

Lymantria dispar L. — Vertop Víl. 10.

Tjasiocampidae.

Malacosouia neustria L. — Szvinicza VI. 8, Varniseo VII. 3.

Macrotlnjlacia ruhi L. — Kazaa V. 30.

Odonestis XJ^^uni L. — üroviste VII. 13.

Noctuidae.

Demas coríjli L. — Treskovac VII. 24-.

Acronycia rwnicis L. — Szvinicza V. 20.

Agrotis j)ronuha L. — Kazán V. 29.

— comes Hb. — Szvinicza VI. 15.

— forcipula Hb. — Vertop VII. 10 ($).

Mamestra Uucoxjluiea Vie\v. — Greben V. 3 (rf).

— brassicae L. — Kazán Y- 30.

Bnjojjhila- algae F. — Vertop VII. 10, Temes-sziget VII. 16.

— miiralis Forst. — Jucz VII. 28.

Dipterygia scabriusciila L. — Varniseo VII. 3.

Tapinostola Hellmanni Ev. Treskovac VI. 24, Zenska bara A'II. 9 (Q).

Luceria virens h. — Üroviste VII. 13.

Caradrína quadrijpunctata F. — Szvinicza V.

— respersa Hb. — Vertop VÍL 3.

— ambigica F. — Szvinicza VI. 5.

Amphiptyra tragopogonis L. — Prislop VII. 5.

— pyramidea L. — Prislop VII. 5.

Calymnia irapezina L. ab. riifa Tutt — Jacz VI. 28.

Plastenis retusa L. — A^ertop VII. 10.

Heliothis dipsacea L. — Greben V. 3, Temes-sziget VII. 16.

— scidosa ScHiFF. — Temes-sziget VII. 16.

Acontia liicida Hufn. — Plostina V. 22, Temes-sziget VII. 16.

— — ab. albicollis F. — Temes-sziget ^^I. 16.

— luctuosa ICsp. — Vertop IV. 27, Greben IV. 30, Glavcina V. 4.

Eublemma suava Hb. — Jeselnicza VI. 18, Treskovac VI. 26 (9),

Prislop VII. 5.

Tluúpocliares purpiirina Hb. — Greben V. 30.

— coniinimimacula Hb. — Temes-sziget VII. 16, Biger VII. 20.

Erasiria argeniida Hb. — Greben V. 30.

Rivida sericealis Scop. — Temes-sziget VII. 16.

Emmelia irabealis Scop. — Greben IV. 30, V. 23, Temes sziget VII. 20.

Plusia guita Gx. — Tre.=kovac VI. 25, Jucz VI. 25, A^arniseo VII. 3.



Plusia gamma L. — Temes-sziget VII. 16.

Euclidia ghjplúca L. — Glavcina V. 4, Teraes sziget VII. 16.

. — iriquetra F. — Temes-sziget VII. 16—17.

Catocala hjmenaea Schiff. — Biger VII. 20.

Toxocampa viciae Hb — Treskovac VI. 26, Vcríop VII. 10.

Epizeuxis calvaria F. — Varniseo VII. 3.

Zanclognailia iarsiplumalis Hb. — S'.vinicza VI. 22.

— iarsicrísialís HS. — Prislop VII. 5 ($).

Hcrminia derivalis Hb. — Treskovac VI. 28.

Hypena prohoscidalis L. — Szvdnicza VI. 7.

— aniiqiialis Hb. — Plostina V. 21.

Geometridae.

Pseudoierpna pruinaia Hufn. — Greben VI. 11.

Euddoris smaragdaria F. — Szvinicza VI. 7, Jucz VI. 28, Temes
sziget VII. 16.

Nemoria viridata L. — Vertop VII. 10.

— piümentaria Gn. — Biger VII. 20.

TJialera fimbrialis Scop. — Treskovac VI. 26.

Acidalia similaia Thnbg. — Temes-sziget VII. 16.

. — rufaria Hb. — Kozla VI. 12, Treskovac VI. 18.

— moniUata F. — üroviste VII. 13.

— dimidiala Hufn. — Treskovac VI. 26.

— sodaliaria HS. — Temes-sziget VII. 16.

— virgularia Hb. — Greben V. 13. Kazán VI. 4.

— laevigata Scop. — Prislop VII. 5, Temes sziget VII. 16.

— Jierhariala F. — Szvinicza VI.

— poliiaia Hb. ab. ahmarginata Bohatsch — Temes-sziget VII. 16.

— rusticata F. — Prislop VII. 5, üroviste VII. 13.

— dilutaria Hb. — Treskovac VI. 26.

— degeneraria Hb. — Szvinicza VI. 16.

— deversaria HS. — Lupatina VI. 21, Jucz VI. 25, Treskovac VI. 26.

— — ab. difluata HS. — Treskovac VI. 26.

— njiginata Hfn. — Greben V. 31, Temes-sziget VII. 16.

— marginepunctata Goeze — Kazán V. 29, Vertop VII. 10.

— emuiaria Hb. — Cukavka VI. 21.

— ornata Scop. — Greben V. 10, Treskovac VI. 26, Vertop VII. 10.

— violata Thbg. var. decorata Bkh. — Szvinicza VI. 11.

Codonia albiocellaria Hb. — Birkoviti V. 2 4.

Rliodostropliia calahraria Z. — Cukavka VI. 11.

— — ab. tahidaria Z, — Lupatina VI. 21, Jucz VI. 25.

Timandra amata L. — Temes-sziget VII. 17.

Lythria pmrpuraria L. — Greben V. 3, Temes-sziget VII. 16.
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Minoa nmrinata Scop. — Tiszovica IV. 24, Glavcina IV. 29, Tres-

kovac VI. 26.

Siona decussata Bkh. — Szvinica V. 23

—

VI. 15.

Liihostege farinata Hufn. — Greben V. 9, Temes-sziget VII. 16.

— griseata Schiff. — Greben V. 3, Glavcina V. 6.

Anaiiis plagiata L. — Greben IV. 23.

Larentia- fluviata Hb. — Biger VII. 20.

— riguata Hb — Tiszovicza IV. 24, Greben V. 3— 10, Tres-

kovac VI. 26.

— galiata Hb. — Treskovac VI. 26, Prislop VII. 5.

— bilineata L. — Szvinicza V. 24.

Astliena canclidaia Schiff. -- Jucz VI. 28.

Tephroclystia oblongata Thbg. —• Uroviste VII. 13.

— isogrammaria Hs. — Szvinicza VI. 7, Uroviste VII. 13,

Phibalapteryx vüalhata Hb. — Jucz VI. 28.

— corticaia Tr. — Szviniczi VI. 7.

Abraxas marginaia L. — Treskovac VII. 24.

Ennonios qiiercaria Hb. — Lupatina VI. 21.

Venilia macularia L. — Tiszovicza IV. 24, Greben IV. 30.

Boarmia gemmaria Brahm. — Szvinicza V. 22.

Ematurga atoniaria L. — Tiszovicza IV. 24.

Phasiane dathraia L. — Treskovac VI. 26, Temes-sziget VII. 16.

— glarearia Brahm. — Tiszovicza IV. 24, Glavcina IV. 29, Tres-

kovac V. 1, Tilva Drenetina VI. 28.

Eubolia avenacearia Hb. var. flavidaria Ev. — Temes-sziget VII. 16.

— miirinaria F. — Greben V. 9, Kazán V. 29.

Syntomidae.

Syntomis Phegea L. — Lupatina VI. 21, Treskovac VI. 26.

Arctiidae.

Callimorplia quadrijiunctaria Poda — Jucz VII. 20.

Goscinia striata L, — Jucz VI. 13—26.

Miltoclirista miniata Forst. — Varniseo VII. 3.

Lithosia complana L. — Prislop VII. 5. Uroviste VII. 13.

— itnita Hb. ab. palleola Hb. — Treskovac VII. 24.

Zygaenidae.

Zygaena imrpuralis Brün. — Cukavka VI. 5 (9)-
— achiUeáe Esp. — Szvinicza V. 23.

— filipendidae L. — Szvinicza VI. 11, Treskovac VI. 26.

— Ephialtes L. ab. irigonellae Esp. — Treskovac VI. 26.
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Zygaena carniolica Scof. var. onohvychis Schiff. — Treskovac VI. 26.

Ino chloros Hb. — Kozla VI.

— suhsolana Stgr. — Cukavka V. 26, Greben VI. 7 (cT).

— tenuicornis Z. — Cukavka VI. 3

Psychidae.

Acanthopsíjche atya L. {opacella Hs ) — Treskovac V. 1 [S).

Pachytelia viUoselIa 0. — Sivinicza VI. 19 (cf).

Bebelia Sapplio Mill. — Treskovac V. 6, Cukavka VI. 7.

— nudella 0. — Szvinicza V. 9 {~S).

Psychidea homhycella Schiff. — Cukavka VI. 7

Epiclinojjfery.r pulla Esp. — Vertop IV. 27, Birkoviti V. 25.

Cossidae.

Cossus Cossus L. — Szvinicza VI. 7.

Hypopia caestrum Hb. — Varniseo VII. 3, Zenska bara VII. 9.

Dyspessa ulula Bkh. — Kozla VI. 11.

Pyralidae.

Aplwmia sociella L. — Treskovac VI. 26, Zenska bara VII, 9.

Melissohlaptes hipundanus 7i. — Temes sziget VII. 17.

Lamoria anella Sciff. — Plostina VII. 2. •

Crambus inqviuatellus Schiff. — Jucz VI. 28.

— contaminellus Hb. — Tilva Drenetina VI. 28.

— hdeelUis Schiff. — Gabretina VI. 6, Temes-sziget VII. 16.

— saxonellus Zk. — Kozla VI. 11, Biger VII. 20.

— pinellus L. — Tilva Drenetina VI. 23.

— confusellus Stgr. — Uroviste VII. 13 (cf).

— falseUus Schiff. — Varniseo VII. 3.

— clirysonuchellus Se — Glavcina V. 6.

— craierellus Se. — Gabretiua VI 5, Jeselnicza VI. 18.

— lioríiielltís Hb. — Treskovac VI. 25, Temes- sziget VII. 16.

Eromene bella Hb. — Jucz VII. 20.

Scirpophaga praelata Se. — Uroviste VII. 13, Jucz VII. 20.

Schoenohius giganiellus Schiff. — Vertop VH. 10.

— forficellus Thbg. — Temes sziget VII. 16.

Ematheudes punctella Tr. — Zarudine VII. 12, Temes-sziget VII. 16,

Eomoeosoma simiella F. — Greben V. 30, Jeselnicza VI. 18.

— subalbatella Mn. — Temes sziget VII. 16.

— nimbella Hb. — Zenska bara VII. 9.

Plodia inierpundella Hb. — Szvinicza VI. 11,

Ephestia eluíella Hb. — Greben V. 30.

Gymnancyda canella Hb. — Temes sziget VII 16, Jacz VII. 20.
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Pempelia diluiella Hb. — Uroviste VII. 13.

Euzopliera cinerosella Z. — Gabretina VI. 6, Plostina VII. 2.

— higella Z. — Pfislop VII. 5.

HtjpocJialcia ahenella Hb. — Szvinicza VI. 1.

Etíella Zinckenella Tr. — Jncz VII. 23, Biger VII. 20.

Bradyrrlioa güveolella Tr. — Vertop VII. 10.

Megasis ülignella Z. — Tiszovicza IV. 24, Temes-szig-et VII. 16.

Episclinia prodvomella Hb. — Kazán V. 29.

Selagia argyrella F. — Szvinicza.

Salebria faecella Z. — Tilva Drenetina VI. 28.

Traclionüis cristella Hb. — Biger VII. 20.

Rliodopliaea rosella Se, — Uroviste VII. 13.

Aglossa pinguinalis L. — Gabretina VI. 6.

Hypsoptjgia costalis F. — Plostina VII. 2, Uroviste VIL 13.

Pyralis farinalis L. — Temes sziget.

— regalis Schiff. — Ze.nska bara VIL 9.

Hercidia glaucinalis L — Gabretina VI. 7, Vertop VII. 10.

— rubidalis Schiff. — Treskovac VI 28.

CledeoMa moldavica Esp. — Cukavka VI. 7, Kozla VI. 11, Jesel-

nicza VI. 18.

Nymplnda siraiiotata L. — Uroviste VII. 13.

Sceparia ochreaUs Schiff. — Glavcina V. 6.

— crataegella Hb. — Jeselnicza VI. 18, Uroviste VII. 13.

NoniophUa noctuella Schiff. — Szvinicza, Temes- sziget VII. 17.

Evergestis exiimalis Se. — Szvinicza V. 22.

— aenealis Schiff. — Szvinicza VI. 1.

Phlyciaenodes verücalis L. — Glavcina V. 6, Treskovac VI. 26, Uro-

viste VII. 13.

— sídplmralis Hb. — Temes- sziget VII. 16.

Cynaeda dentalis Schiff. — Uroviste VII. 13.

Metasia opliialis Tr. — Uroviste VII. 13.

Pionea ruhiginalis Hb. — Uroviste VII. 13.

Pyrausta sambucalis Schiff. — Uroviste VII. 13, Biger VII. 20.

— fiavalis Schiff. — Uroviste VII. 13.

— mibilalis Hb. Uroviste VII. 13; Temes-sziget VIL 16.

— cespitalis Schiff. — Tiszovicza IV. 24.

— sanguinaUs L. — Greben V. 3, Plostina VII. 2, Uroviste VIL 13.

— purpuralis L. — Greben V. 3 (cf). Majdnem vörös színezdés

nélküli. — Fást ganz ohne rote Fárbung.
— aurata Se. — Glavcina IV. 24, Vertop VIL 10.

— nigrata Se. -- Greben IV. 30.

— cingidata L. — Zenska bara VII. 9.
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Pterophoridae.

Oxyptilus parvidaciijlns Hw. — Biger VII. 20, Treskovac YII. 24.

Aludta pentadadyla L. — Szvinicza A"I. 4, Treskovac VI. 28.

— tetradaciyla L. — Szvinicza VI. 7.

Pteropliorus monodaciylus L. — Greben V. 30, Temes-sziget VII. 16.

Tortricidae.

DicJielia Groüana F. — Tilva Drenetina VI. 28.

Oenoplitliira PiUeriana Schiff. — Prislop VII. 5,

Cacoeda rosana L. — Tilva Drenetina VI. 28.

— strigana Hb. — Treskovac VI. 24.

— — ab. strnmineana H3. — Jeselnicza VI. 18 ($).

Eulia odireana Hb. — Birkoviti V. 23.

Toririx Loeflingiana L. — Greben V. 30.

— viridana L. — Greben VI. 3.

Loz'opera hilhaensia Rössl. — Biger VII. 20 (cf). Eddig csak Baiaton-

Almádiról (1908. VII. 21 ; Rothschild) volt ismeretes. —
War bisher nur von Balaton-Almádi (1908. VII. 24;
Rothschild) bekannt.

Condiylis posierana Z. — Greben V. 10, Uroviste VII. 13.

— hybridella Hb. — Urovisle VII. 13 (?).
— zepJiijrana Te. — Greben V. 1, Temes-sziget VII. 16.

— Heydenianá HS. — Temes-sziget VII. 17 ($).

— epilinana Z. — Uroviste VII. 13 (cf).

EuxantJiis latJioniana Hb. — Cukavka VI, 7, Varniseo VII. 3 (?).
— liamana L. — Uroviste VII. 13.

— zoegana L. — Cukavka VI. 7.

— straminea Hw. — Kazán V. 29.

Philieodiroa pulvillana HS. — Jeselnicza VI. 18. Báró Rothschild

már 1910ben Versecznél gyjtötte, késbb elkerült a

Deliblátról (Flamunda) és Cséhtelekrl (Bihar vm.). —
Wurde von Baron Rothschild bereits 1910 bei Versecz

erbeutet, spáter aber auch in der Deliblater Puszta (Fla-

munda) und bei Cséhtelek (Kom. Bihar) gefangen.

Carposina sdrrliosella HS. — Treskovac V. 24.

Oleilireutes pruniana Hb. — Greben V. 24, Treskovac VI. 26,

— ohlougaiia Hw. — Varniseo VII. 3.

— striana Schiff. — Varniseo VII. 3.

— arcueUa Cl. — Treskovac VI. 26.

— laamana Dup. — Szvnnicza VI. 14

-- ericetana Westw. — Zenska bara VIF. 9.

Steganoptydia mimitana Hb. — Szvinicza VI. 7.

Badra furfurana Hw. — Varniseo VII. 3 (?), Temes-sziget VII. 16.

— lauceolana Hb. — Uroviste VII. 13.
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Semasia pui)illana Cl. — Temes- sziget VII. 16.

Notocelia TJddmanniana L. — Szvinicza VI. 7, Prislop VII. 5

Epiblema albidulana HS. — Temes-sziget VII. 16.

— caecimaculana Hb. — Veríop VII. 10 ('?).

— Hinnébergiana ¥vGKQ. — Jeselnicza VI. 18 (cf). [Xagj'-on sötét

hátsó szárnyakkal. — Mit sehr dunklen Hinterflügeln].

. — commodestana Rössl. — Zenska bara VII. 9 ($).

— grapliana Tr. — Treskovac VI. 26.

— tripunctana F, — Plostina V. 22.

— Pfliigiana Hvr. — Uroviste VII. 13, Temos-sziget VII. 16.

— foenella L. — Zenska bara VII. 9.

Tmetocera ocellana F. — Uroviste VII. 13.

Carpocapsa pomonella L. — Vertop VII. 10.

Ancylis tineana Hb. — Zapoloka IV. 22.

— comptana Froel. — Zapoloka IV. 22, Treskovac V, 1.

Lipoptyclia plumhana Se. — Zenska bara VII. 9, Temes-sziget VII. 16.

— saUirnana Gx. — Varniseo VII. 3.

Yponotneutidae.

Yponoraeuta pjadellus 7a. — Varniseo VII. 3, Prislop VII. 5, Temes-

sziget VII. 16.

— roretlus Hb. — Prislop.

Flutellidae.

Lluiella maciilipennis Curt. — Treskovac V. 1, Varniseo VII. 3.

GelecJiiidae.

Metzneria ajirilella Cl. — Temes-sziget VII. 16 (c^).

Brijotropilia senectella Z — Biger VII. 20.

Gelechia spurcella H3. — Greben V. 10.

— tepliridüella Dup. — Greben V. 10.

Sitotroga cerealella Olr'. — Szvinicza.

Stomoxjieryx deterselJa Z. — Treskovacz VII. 24.

Caiabraclimia csornensis Rbl. (Rov. Lap. XVI, 1909, p. 145).

Ebbl a fajból, melyet egy Von dieser nach einem weibli-

1908. július 9-én Csornán (Sop- chen Stück, -\velches am 9. Juli

ron vm.) gyjtött nstény pél- 1908 in Csorna (Komitat Sopron)

áánj alapján írtam le, július erbeutet -u'urde, aufgestellten

24-én egy friss c^ példány ke- Art, -^'urde ein frisches cf am
rült Treskovaczról, melyet kép- 24 Juli in Treskovacz gefangen.

ben is bemutatok. A sárgás Dasselbewirdhier zurAbbildung

csápok a csúcs felé jól láthatóan gebracht. Die gelblichen Fühler

fogacskázottak. Ez a példánj^ sind gegen ihre Spitze deutlich

teljesen megegyezik a typussal, gezahnelt. Das Stück stimmt voll-

mely a bécsi múzeum gyüjte- kommen mit der im ^'iener

menyében foglal helyet. Hofmuseum befindlichen Type

überein.
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Bliinosia fornwseUa Hb. — Gabretina VI. 6.

EiUelfíS KoUareUa Costa — Zenska bara VII. 9.

Oegoconia quadrij) uncia H\v. — Uroviste VII. 13, Temes-sziget VII. 16.

Fleuroia pyropelki Schiff. — Szvinicza.

— salviella HS. — Birkoviti V. 25, Temes sziget VII. 16.

— aristella L. — Plostina VII. 2.

Holoscolia forficella Hb. — Jucz VI. 23.

Catahrachmia csornensis Rbl. q"",
-i\. PsecacUa Rothschüdi Rbl. cT, -/i.

Topeuiis barhella F. — Grebeu VI. 11.

PsecacUa sexpunciella Hb. — Uroviste VII. 11.

— hiimncldla F. — Zarudine VII. 12.

— Bothschildi Rebel, n. sp. o^.

Nagyon apró, egyszín ércz-

szürke elüls szárnyak által jel-

lemzett faj, mely fci nem feszítve

egy a seliniella csoportba tartozó

Scyihris-hez hasonló.

A zömök test, csápok, tapo-

gatók és lábak egyszíníi érc-

szürkék. A csápok az elüls

szárnyak elüls szélének köze-

pén csak kissé terjednek túl ; a

gyengén felhajló tapogatók kö-

zéps íze karcsú, pikkelyektl

kevésbé megvastagodott, a vé-

kony és hegyes utolsó íz Vi oly

hosszú, mint a középs íz. Az
erteljes potroh fogója, bels ol-

dalán narancssárga pikkelyezés

gyenge nyomát mutatja. A
majdnem egyenl széles elüls

szárnyak nem mustrázottak, sö-

tét érczszürkék, a világosabb

rojt tövéhez közel sötét vá-

lasztó vonallal. Az elüls

Eine sehr kleine durch ein-

fárbigerzgraueVorderflügel sehr

ausgezeichnete Art, die unauf-

gespannt einer Scythris aus der

seliniella-GruppQ gleicht.

Dergedrungene Körper Fühler,

Palpen und Beine sind einfárbig

erzgrau. Die Fühler reichen nur

wenig über die Mitte des Vor-

derrandes der Vorderflügel ; das

Mittelglied der nur schwach auf-

gebogenen Palpen ist schlank,we-

nig durch Schuppen verdikt, das

dünne spitzeEndgliedV4 des Mit-

telgliedes láng. Die Analkappen

des kráftigen Hinterleibes zeigen

auf ihrer Innenseite schwache

Spuren einer orangegelben Be-

schuppung. Die fást gleichbrei-

ten Vorderflügel sind zeichnungs-

los, dunkel erzgrau, mit schwa-

chem Glanze. Die einfarbigen

Fransen etwas lichter. Die Hin-
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szárnjak hossza 7-3, kifeszítve terflügel reiner grau, mit dunkler

14 mm. Teilungslinie nahe der Basis der
Az egyetlen teljesen friss cf lichteren Fransen. Vorderflügel-

Glavcina-nál gyjtetett április lange 7-3, Expansion 14 mm.
24-éa (M. C. Vind.) Nur ein ganz frisches c^ wurde
Ez a faj egyetlen ismert faj- in Glavcina am 24. April erbeu-

hoz sem áll közel és Ps. auri- tet. (M. C. Vind.)

fiuella Hb. után sorozható be. Die Art steht keiner bekannten
besonders nahe und kann nach Ps.

aurifiuella ÍJb. eingereiht werden

Depressaria íjurpurea Hw. — Plostina VIL 2.

LeciUiocera luiicornella Z. — Biger VII. 20.

Borkhausenia formosella F. — Szvinicza.

— lunuris Hw. — Varniseo VII. 3.

Elachistidae.

Stagmaiopliora serratella Ts. — Uroviste VII. 13.

Coleopliora alcyonipendla Koll. — Varniseo VII. 3.

— ornalipenella Hb. — Varniseo VII. 3.

Elaclsta griseella Z. — Zapoloka IV. 22 (f'?).
— anserineUa Z. -- Greben IV. 23.

Talaeporiidae.

Solenobia inconspicuella Hofm. — Birkoviti V. 25 (a''}.

Tineidae.

Euplocamus antliracinalis öc. — Birkoviti V. 25 ($). Az elüls szárny-
fedk fehér pontjai nagyon aprók. — Mit sehr kleinen

weissen Pankteu der Vorderflügel.

Ateliotum hungaricellum Z. — Temessziget VII. 16.

Monopis imella Hb. — Prislop VII. 5.

Tinea Ankerella Mx. — Prislop VII. 5 (o'').

— pellionella L. — Jeselnicza VI. 18. (Nagyon sötét cf. — Sehr
dunkles c^}.

— simplicella HS. — Prislop VII. 5, Biger VII. 20.

Inc.iirvaria pectinea Hw. — Greben IV. 23.

— Oelilmanniella Tr. — Jucz V. 6.

Adelidae.

Nemoiois auricellus Rag. — Greben V. 30.

— minimellus Z. — Plostina VII. 2 ($).
Adela violella Tr, — Jeselnicza VI. 18.

— ri(fifrontella Tr. — Treskovac V. 1.
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Különfélék.

Bogsch János emlékének. — Még a múlt évben, 1911 március

hó 17-én, elhunyt Pozsonyban Bogsch János

ny. állami freáliskolai tanár, a magyar rova-

rászok kicsiny gárdájának Qgj régi tagja.

Mindnyájunk emlékezetében él az öreg ur, a

ki még közel 80 éves korában is elbogarászott

és nem mulasztotta el sohasem, hogy átutazó-

ban évenként legalább is egyszer-kétszer a

Magyar Nemzeti Múzeumot felkeresse és leg-

újabb gyijjtésének érdekesebb részét be ne

mutassa, st egyes jobb dolgokkal a múzeum
gyjteményét ne gyarapítsa. Bogsch 1830

június hó 7- én született a szepesmegyei Du-
randon, középiskolai és filozófiai tanulmányait

a késmárki liczeumban végezte. Ifjúságának els nevezetes mozza-

nata a szabadságharcz volt ; az iskola padjából sietett hazája védel-

mére és végigküzdötte a szabadságharczot a szolnoki ütközetig,

a melyben megsebesült. Átltt lábával jószív parasztok vették ápo-

lás alá és vitték be Szolnokra, a hol egy ideig elrejtették. Midn
félig felgyógyult az osztrákok kezébe került, kik elbb Szegedre,

majd Pestre hurczolták, de mivel hasznát nem vehették, mert lábára

még mindig nem tudott állani, nem sorozták be osztrák katonának,

hanem feltételesen szabadon bocsátották. 1851-ben újból folytatta

megszakított tanulmányait és Késmárkon theologiát hallgatott. A gya-

korlati téren elbb mint nevel mködött két évig a Szontágh- és

HEDRY-családoknál, majd 1855— 1857-ig tanároskodott Gönczy Pál

pesti finevelintézetében, 1857-ben pedig báró Podmaniczky Ármin-

hoz került nevelnek Aszódra, a hol 12 esztendt töltött, a mig

1869-ben a pozsonyi freáliskolához ki nem nevezték tanárnak.

A pozsonyi freáliskolában 1901-ig mködött, a mikor most már 70

éves korában nyugdíjba vonult. A természetrajzzal Gönczy Pál ösz-

tönzésére 1855-ben kezdett behatóbban foglalkozni. Eleinte Magyar-

ország növényeit gyjtötte és határozta meg, majd a bogarak és

lepkék^yüjtésére és tanulmányozására tért át. Pozsonyba kerülvén

e város környékének lepkéit és bogarait tanulmányozta els sorban

de nyaranként ellátogatott a Magas-Tátrába is, a hol nagy szorga-

lommal gyjtött. Az utolsó két évtizedben gyakran járt Horvát-

országban is és a Tengermelléken, a hol azonban már inkább csak

a bogarak gyjtésével foglalkozhatott, magas kora, reszket keze a

lepkékkel való foglalkozást már nehézzé tette. Szkre mért szabad

deje daczára lakóhelye lepkefaunáját eléggé kikutatta és kutatásai
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eredménj^eit „Pozsony vidékének lepkéi'" czimen a po-

zsonyi állami freáliskola 1891/92. évi értesítjében közre is bocsá-

totta. Ha egyéb megfigyeléseit és adatait nem is közölte, a fonto-

sabbakat mindig közölte szaktársaival, a kik azután nem egy adatát

használták fel és közölték tanulmányaikban. Bogsch mint tanár és

entomologus egyaránt lelkiismeretes volt, feladatát a legnagyobb

gonddal végezte. Ennek, valamint szeretetreméltó modorának kö-

szönhette, hogy csak tiszteli és barátai voltak, tanítványai hálásan

gondoltak rá, entomologus társai pedig megbecsülték tudását, eredeti

megfigyelésekben gazdag tapasztalatát. Tanulmányai, az adatok pon-

tossága és megbízhatósága folytán, hazánk északi és nyugati része

faunájának els kútforrásaivá lettek és lesznek örökké. Bogsch Já-

nos emlékét meg fogjuk rizni, önfeláldozó hazaszeretete és munka-

kedve pedig szolgáljon sok magyar rovarásznak mintaképül.

Csíki Ern.
Elhunyt magyar rovarászod. — 1912 szeptember hó 12- én

elhunyt Isaszegen almánfalvi Niamessny Imre ny. posta- és távirda-

felügyel, a Magyar Entomologiai Társaság tagja. Az elhunyt körül-

belül egy évtized eltt nyugalomba vonulván, lepkék gyjtésével

kezdett foglalkozni, hogy szabad idejét valami komolyabb szórakoz-

tató tevékenységgel töltse. Erre régi, ifjúkori barátjától A.-Aigner

LajosíóI kapott kedvet és is vezette be a lepkészet elemeibe.

Azóta Niamessny egyik legszorgalmasabb gyjtnk lett, ki nemcsak

Budapesten és nyári tartózkodási helyén, Isaszegen gyjtött szor-

galmasan, hanem megfordult e czélból többször Stájerországban is.

Szépen felállított és jól gondozott gyjteményét a Magyar Nemzeti

Múzeumnak, rovartani munkáinak egy részét a Magyar Entomologiai

Társaságnak juttatta családja. Niamessny 66 évet élt, született Temos-

várott 1844 november 29-én.

1912 szeptember 10-én elhunyt Szejoesbélán Dr. Greisiger

Mihály városi tiszti orvos 61 éves korában. Az elhunyt mint a Sze-

pesség flórájának kutatója és ismerje szerzett magának érdemeket,

de az entomologia iránt is érdekldött és neki köszönhetjük a

nevérl elnevezett kis Psyllida, a Trioza Greisigeri Horv. felfedezését

és életkörülményeinek megállapítását.

A magyar entomologusok sorából azonkívül a múlt év folya-

mán hunyt el Jámbory Kálmán honvédelmi minisztériumi számtaná-

csos, néhai Aniíer Lajos mostohafia, ki mostohaapjától a lepke-

gyjtésben alapos oktatásban részesülvén, sok szerencsével és jár-

tassággal, de inkább kereskedelmi czélból gyjtött lepkéket. Sajnos,

gazdag tapasztalataiból semmit sem közölt, akár csak sógora

Dr. Steffek Adolf ny. fvárosi kerületi orvos, a ki ugyancsak a

múlt évben hunyt el Kispesten. Steffek nevét az irodalom is meg-
rzi, a mennyiben „A Saturnia hybrida major 0. te-
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nyésztése. (Természetrajzi Füzetek. YI; 1878, p. 115— llTj" és

„Ueber die Zucht von Saturnia hybrida. (Entom.

N-achrichten. lY, 1878, p. 130—131)" czím czikkeit közrebocsátotta.

Csíki Erx.
A Pholeuon Knirschi rendszertani helyérl. — A Rovartani

Lapok 1911. évi XYIII. kötetének 141. lapján errl a bogárról azt

Írtam, hogy Breit leírásának szavai, hogy „finom és teljes eltor-

szegély' téves megfigyelésen alapul és hogy az eltör oldalszegélye

a leírással ellentétben nem teljes, tehát ez a faj nem a Paraplioleuon^

hanem a Plwleuon s. str. alnembe tartozik. Ezt egy Breit úrtól szár-

mazó, tehát typikus példányról állapíthattam meg. Késbb Breit úr

levélben értesített, hogy nem tévedett, példányain teljes az eltör

oldalszegélye és küldött is egy ilyen példányt. Az azután megvizs-

gálásra hozzám került, fleg Bokor Elemér ezidei gyjtésébl szár-

mazó példányok alapján most már teljes képet alkothattam magam-
nak errl a vak bogárról és így szükségesnek találom idézett helyen

közölt nézetemet módosítani. Megállapíthattam ugyanis, hogy a pél-

dányok nagyobb részén az eltör oldalszegélye tényleg teljes, a pél-

dánj^ok másik részénél (mintegy harmadánál) az oldalszegély nem
teljes, hanem a hátszó szögletektl a közejpéig terjed, azonban elül

az elüls szögletek mellett rövid élecske újból jelzi. Ez utóbbi pél-

dányokat ah. interruptum név alatt ismertettem ezen füzet 158, lapján.

A mi pedig ezek után a fajnak hovátartozandóságát illeti, elre kell

bocsássam azt a nézetemet, hogy a Plwleuon nemnek alnemekre való

felosztása könny volt akkor, a mikor még csak 4—5 faját ismertük,

a mostan leírt számtalan faj tanulmányozása után pedig kimondha-

tom, hogy még csak egynehány átmeneti alak felfedezése elegend

lesz arra, hogy az összes alnemeket elejtsük. A mellközép tarajának

szerkezete és a mint fenti példából látjuk, az eltör oldalszegélyének

hossza sem lesz használható elválasztó bélyegnek. A PJioIeuon

KnírscMt tehát addig a mig az alnemeket fentarthatjuk, legjobban

az Irenellum aluemben vélem elhelyezhetni, melynek fajait a csúcson

egyenként kerekített szárnyfedk eléggé jellemzik. Csíki Ern.

Irodalom.

Seitz, Frof. Dr. Adalbert : Die G r o s z-S c h m e 1 1 e r 1 i n g. e der
E r d e. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt

bekannten Groszschmetterlinge. I. Bánd : Die Palaeark-

tischen Tagfaíter. Yerlag des SEiTz'schen Werkes (Alfréd
Kernen) íd Stuttgart, p. A— C, 1—379 und 3470 Figuren
auf 89 kolorierten Tafeln. Preis gebunden Mk. 60.—

A lepkegyüjtknek eddig alig állott rendelkezésükre oly munka,

mely az egész világ- vagy egyes világrészek lepkevilágát megismer-
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tette vagy azokat képben is bemutatta voloa nekik. Ezen a hiányon

óhajtott segíteni Seitz, a mikor egy ily óriási munka megírására,

illetleg szerkesztésére vállalkozott és LEHMA>rx, majd KEEXEx-ben

oly kiadókra talált, kik óriási befektetés mellett arra igyekeztek,

hogy egy szépen kiállított és gazdagon illusztrált munkát nagyon

olcsó árban bocsáthassanak az érdekldk rendelkezésére. Most már

túl vannak a legnagyobb nehézségeken, az óriási munka legnagyobb

része már elttünk fekszik, a kötetek egymásután befejezésükhöz

közelednek, azért idejét látjuk, hogy az egyes köteteket befejezésük

után olvasóinkkal megismertessük. Mieltt azonban az els kötet

ismertetésére térnénk, szükségesnek véljük néhán3'- szót az egész

munka beosztásáról is elmondani. Az eg3''es csoportok megírására a

szerkesztn kivül a legkiválóbb szakemberek vállalkoztak, így ott

találjuk köztük a következket : Aurh-illius (Stockholm), Bartel

(Xürnberg), Eiffixger (Frankfurt), Fruhstorfer (Genf), Grüxberg

(Berhnj, Haensch (Berlin), Jakét (Paris), Jordax (Tring), MABmLE
(Parisj, Pfitzxer (Sprottau), Prout (London), Röber (Dresden),

RoTHScmLD (Tring), Standfuss (Zürich), South (London), Strand

(Berlin), Warren (Tring), Weymer (Elberfeld) és mások. Az egész

munka 4 részre, faunára, oszlik ; ezek a Fauna palaearctica,
americana, i n d o-a u s tr ali c a és africana, melyek mind-

egyike 4—4 kötetbl áll. A négy kötet közül az els a nappali lep-

kéket {BhojKilocera), a második a szöv pilléket és szendereket

[Bomhyces & Sphmges), a harmadik a bagolypilléket (Noduae) és a

negyedik az araszolókat ( Geomeiraé) tárgyalja. Az egész munka tehát

16 kötetbl áll, melyhez mint 17. kötet, egy az általános részt, a

lepkék morfológiáját, biológiáját és földrajzi elterjedésüket tárgyaló,

valamint a fmnk ához való pótlásokat tartaloiazó kötet fog társulni.

Az egész munkát mintegy 1000 színes tábla fogja díszíteni, melyen

körülbelül 40,000 lepke képe foglal helyet.

Ezek után lássuk az els kötetet, mely a palaarktikus táj nap-

pali lepkéit tárgyalja. A nappali lepkéket {Diurna) két nagy cso-

portra osztják, a valódi nappali {Rlwpalocera) és a szélesfej nappali

lepkékre {Grypocera). Elbbiek els osztályát képezik a Papilioninák,

a hová az 1. család, a Papilionidák tartoznak. Megjegyzend, hogy
a csoportok, ósztátyok, családok, majd a nemek és alnemek leírását

a legfontosabb biológiai és elterjedési tudnivalók egészítik ki. A le-

írások rövidek és csak a fontos jellegeket tartalmazzák, a terjengs
és felesleges hosszú leírásokat az összes munkatársak kerülték, a mi
a munka nagy elnyére váhk, az áttekinthetséget pedig nagyban
elsegíti. Minden egj^es fajnak külön bekezdés jut, melyen belül faj-

változatai is kell méltatásban részesülnek, a mit pedig a leírás nél-

külöz, azt pótolja az állatok jól sikerült képe. A Papihonidák közül



185

a Papilio^ LueJidorfia. Armandia, Sericinus. Tliais és Hypeymnesira ne-

mek Seitz, a Doritís és Farnassius oemek pedig Stichel avatott tolla

alul kerültek ki, a Pieridákat Röber, a Danaidákat és Sat^'ridákat

Seitz, utóbbiak közül azonban az EreMa-nevaQi Eiffinger, a Mor-

phidákat Stichel, a Nymphalidák bevezet részét és az Argynnidi

nemzetséget Seitz, a többit Stichel, az Ercynidae és Lycaenidae csa-

ládokat, valamint a Grypocerákat általánosságban Seitz, a Hesperidae

családot pedig Mabille ismertette. Az eg^^es családok ismertetését

az oda tartozó fajok els leírását kimutató jegyzék zárja be. A kötet

végén pedig a kötetben leírt új fajok, fajták és nevek jegyzékét

(összesen 128 új névvel), valamint a betrendes tárgymutatót talál-

juk, mely nemcsak a lapszámra, hanem a táblákon bemutatott lepke-

képekre is utal. Külön kötet foglalja magába a 89 színes táblát, a

melyen nem kevesebb mint 3470 lepkekép foglal helyet. A képek

reprodukcziója kitnen sikerült, úgy hogy örömünk telik azok

szemlélésében. Megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy a munka úgy
a mint azt tervezték, teljesen sikerült, a mihez úgy a szerkesztnek,

mint a munkatársaknak és a kiadónak csak teljes elismerésünket

fejezhetjük ki. A német kiadáson kivül, franczia és angol kiadás is

jelent meg, a mi a munka elterjedését az egész földkerekségen biz-

tosította és így egyöntet alapmunka áll a lepkészek rendelkezésére,

a mi a lepkészeti ismeretek további fejldésére is nagy haszonnal

jár. A gyönyör munkát, mely bármely könyvkereskedés útján vagy
egyenesen a kiadónál [Verlag des SBiTz'schen Werkes (Alfréd

Kernen) in Stuttgart, Postsrasse 7.] rendelhet meg, szaktársainknak

csak legmelegebben ajánlhatjuk. A munkából az egyes részek (fau-

nák) külön-külön is megrendelhetk. Csíki.

JáblonoivsM József: A gyümölcsfák s a szl kártev
rovarai. Harmadik kiadás. (A m. kir. földmívelésügyi

minister kiadványa 1912, 7. szám.) Budapest, 1912 ; 182

oldal, 2 színes táblával és ötvenkét ábrával.

Szerz ismert mvének a közelmúltban jelent meg a harmadik

kiadása, mely az els (1902) és második (1906) kiadáshoz mérten

terjedelemben majdnem megkétszeresedett. Színes tábláinak száma
ugyan kevesebb lett, de mintha ezek czéljuknak inkább felelnének

meg. Ezek helyett azonban sokkal több szövegközti kép njújt a

szöveg kiegészítéseképen felvilágosítást a gyümölcskertésziiek és

szlsgazdának egyaránt azokról a kártev rovarokról, melyek nekik

sokszor oly nagy kárt okoznak. A könyv az érdelteknek jó tanács-

adója lesz a bajban és a bajok megelzésében. Csna.
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DziiirzynsM, Klemens : B u p a 1 u s p i u i a r u s L. (Lep. Geom.)

Formen der europáischen Fauna. (Berliner Ent. Zeitschr.

LVII, 1912, p. 1—13, T. I—II).

Ez az eurpaszerte, de különösen Közép-Európában többé-

kevésbé közönséges lejíke, mindenütt található a hol az erdei fenj'

tenyészik. De elfordul kivételesen más fenykön is. Kártevnek,

daczára annak, hogy hegenként nagy mértékben is fellépett már és

hernyója a fenyket tüleveleitl megkopasztotta, nem mondható. Ez

a lepke színezdésre nagyon változó, a mi számos színeltérés fel-

állítására vezetett. Szerz czikkében a törzsfajon kivül 20 aberrátiót

ismertet, metyek közül 13 új, ezeket színes képben is bemutatja.

Magyarországról szerz a Kárpátok lejtirl és Erdélybl, azon-

kívül a következ helyekrl említi : Malaczka, Budapest, Isaszeg,

Pécs, Szaár, Tárcsa, Felslöv, Pozsony, Nagyiévárd, Tavarnok, Kis-

Tapolcsány, Verebély, Trencsén, Rozsnyó, Selmeczbánya, Tátra,

Eperjes, Máramaros, Élpatak, Nagyág és Herkulesfürd. Csíki.

SeidlitZf Dr. Oeorg : Berlcht über die wissenschafthchen Leistungen

ím Gebite der Entomologíe wáhrend des Jahres 1910.

Insecta : Allgemeines und Coleoptera. Ber-

lin (Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stmcker)

1912; 360 p. — Ára 40 márka.

Szerz megszokott pontossággal készült el az 1910. évi általá-

nos rovartani és bogarászati irodalom összeállításával, mely ezúttal

is hatalmas kötetté ntt. Általános rovartani munkát Seidlitz 368-t

sorol fel, melyek közül 36' önállóan és 332 folj^óiratokban jelent meg.

A munkák czímeit nem csak szerzk szerint, hanem tartalmuk sze-

rint is csoportosítja. Sokkal gazdagabb az 1910. év bogártani iro-

dalma, a mennyiben 503 szerz 1026 muukát írt, melybl 42 önálló

munka, a többi különféle folyóiratokban jelent meg. A szerzk ebben

az évben 164 új nemet, 69 új alnémet, 3779 új fajt és számos új

fajváltozatot írtak le.' A bogártani részben a következ fejezeteket

találjuk: A. A közlemények jegyzéke. B. A közlemények csoporto-

sítása folyóiratok szerint. G. A közlemények átnézet tartalmuk sze-

rint. D. A tárgyalt bogarak családok szerint. A kötetet az új nemek
és alnemek jegyzéke zárja be. Szerz ennek a kötetnek a meg-
írásával is nagy hálára kötelezte dolgozó szaktársait, mert munkájá-

val megbízható és a lehetségig teljes összeállítást nyújtott, ellen-

tétben az angol Zoological Record-dal, mely az utolsó években

nagyon is hanyatlott. Csiia.
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Társulati ügyek.

A „3Iagyar Entoniologiai Társaság" 15. ülése 1912 oMöher

hó 19-én. — MocsÁRY Sándor elnök megnyitó szavai után Jablo-

xowsKi József „Az oxfordi entomologiai kongresszusról" czím el-

adásában beszámolt a II. nemzetközi kongresszus lefolyásáról, külö-

nös súlyt fektetvén a gazdasági rovartani üléssk ismertetésére. A
nagy tetszéssel fogadott eladás kapcsán Dr. Kertész Kálmán be-

mutatja a kongresszus tagjainak csoportképét, melyet a kongresszusi

nyomtatványokkal együtt társaságunknak ajánl fel. Db. Horváth

Géza „Az amerikai bivalykabócza Magyarországon" czímon tart el-

adást (lásd jelen füzet bevezet czikkét), majd Csna Ern ismerteti

Petri erdélyi bogárfaunáját, rámutatván e munka nagy hiányaira,

melyek a magyar irodalom teljes negligácziójában lelik magyaráza-

tukat (Az ismertetés folyóiratunk valamelyik közelebbi számában

fog megjelenni).

A „Magyar Entomologiai Társaság'' 16. ülése 1912 novem-

ber 23-án. — Mocsárt Sándor elnök megnyitván az ülést üdvözli

társaságunk volt elnökét Dr Horváth GÉzÁ-t abból az alkalomból,

hog}'- felsége a magyar királyi udvari tanácsosi czímmel tüntette ki.

Dr. Horváth megköszöni a szíves üdvözlést, mely éppen a Magyar

Entomologiai Társaság részérl éri elsben, a mi különösen jól esik

neki. Majd Dr. I^jertész Kálmán tartja meg eladását „Milyen rova-

rok szolgálnak a kaliforniai indiánoknak táplálékul?' czímen. (Teljes

terjedelmében közölni fogjuk).

yálasstmánj/i ülés 1912 oTctóher lió 19-én. — Titkár jelenti,

hogy tagtársunk Niamessny Imre ny. posta- és távirdafelügyel szep-

tember 12-én elhunyt Isaszeghen. Buzgó lepkész volt, ki g3'üjtemé-

nyét a Nemzeti Múzeumnak, rovartani munkáiból egynéhányat pedig

társaságunknak hagyta. Továbbá jelenti titkár, hogy Diószeghy

László festmvész tagtársunk szép festményt küldött társaságunk-

nak ajándékba. A választmány köszönettel tudomásul veszi a be-

jelentést és elhatározza, hogy a kép értékesítést sorsolás útján esz-

közli, a befolyt összeget pedig az sjándékozó akaratának megfelelen

a társaság pénzalapjának gyarapítására fordítja. Végül tagválasztásra

kerülvén a sor új tagokúi megválasztatnak :

Horváth Paula — Budapest.

Tiltscher Pál — G^'ergyószentmiklós. {Lepidoptera).


