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.Í7iterruptaScH.xw., Callimorpha quadrq)inictaría ab. medionigra

Spul. (fig".)? C s cini a striata ab. intermedia Spul., 21 il t o c hri s t a

miniata ab. fasciata Rbl., L i t /< o s i a sororcula ab. jjlumbea Rebel

(t. Vn, f. 2.), Zygaena Ej^Trialtes ab. atritella Hirschke, carniolica

ab. dichroma Hirschke. C o c li l i o d o n Umacodes ab. Umax Bkh., ab.

biifo F., Ex)}tesiia tephrinella Led. (Orsova), Euzopliera higella

Z., S^J ]j clial c i a Ghilianü Stgr. (Orsova, Horvátország), D i o-

ryctria sjjlendidella HS , Acr ob a si s glaucella Stgr. (Orsova),

Fallouella Rag., S te m m a t o p Ti o r a combustalis FR , S c o p a r i a

laetella Z., Aludta malacodacíyla Z. (Orsova), Orneodes desmo-

dactyla var. major Rebel, Lozopera tornella Wlsgh., Oletlireu-
t e s ohlongana ab. adelana Rbl. (Domogled, Orsova), P o I y chr o si s

iicinctana Dup., S te ammer da m i a alpicella HS., An a c a m p s is

nigritella Z., halcanica Rbl. (Orsova), E li i n o sia flavella Dup. (Her-

kulesfürd, Orsova), Aplota palpella Hw. (Szlavonországban is:

Garcin), AJ ab o ni a Kindermanni HS. (t. 7. f. 17; elfordul a Czd-
völgyben is Szeben vármegj'^ében), B o rk li a u s e n i a Borlilmiiseni

Z., Scytliris apicistrigella Stgr. (Orsova), ElacJiista Martini

'HoEM., Graciliaria Hauderi Rbl. (Orsova), Op) o ste g a spatulella

HS. (Orsova), So Jen obi a pineti Z., Tinea angusiipennis HS. (Or-

sova). — Ezek szerint faunánkat 30 faj. 8 variétás és 93 aberráczió

gazdagítja. A fényképfelvételek után készült fekete táblán 17 lepke

képét találjuk, a képek egy része azonban nagyon gyenge, azokról

a lepkét felismerni aligha lesz lehetséges. A különben nagy szorga-

lommal összeállított munkában lepkászeink sok érdekes adatra, meg-

jegyzésre fognak találni. Csíki.

Hothschild, Báron X. Charles : Beitrag zur Lepidopte-
renfauna der Mezség. (Verh. u. Mitt. vSieben-

bürg. Yereins f. Xaturw. Hermannstadt. LXH, 1912, p.

1—32, mit 7 Textfiguren).

Szerz féltvén a lepkészeti szempontból kevéssé ismert Mez-
ségnek a tavak és álló vizek lecsapolása és a kultúra terjedése foly-

tán való hamaros megváltozását, ügj^es gyjtt küldött Predota Ká-

roly személyében erre a vidékre. Predota április közepétl julias

közepéig gyjtött a Mezségben, a hol állandó tanyájául Búza köz-

ségét választotta és innen rendezte kirándulásait Budatelke, Czege,

Feketelak, Göcz, Szt.-Gothárd, Katona, Maros-Ludas, Melegföldvár,

Mezkók, Mezszengyei, Meztóhát, Szászzsombor, Szurduk és Mez-
sámsond környékére. A gyjtött fajok és fajváltozatok száma 720,

melyek közül több faunánkra is új van. A meghatározást kevés ki-

vétellel Dr. Rebel végezte. Faunánkat a következ lepkék gazdagít-

ják : Melitaea Aurelia ab. Charloita Rebel íezt az új eltérést május
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30-án Szurdukon gyjtötték ; nevét Wertheimstein Sarolta után

nyerte ; az ábrák a lepkét felülrl és alulról mutatják be), *Pararge

Maera var. silymbria Frust. (Noszoly, V. 12, $), Hesperia crihrellum

Ev. (Búza IV. 30—V. 12, Noszoly V. 2, Melegföldvár V. 17, Szurduk

V. 20 ; a lepke legelkön Spiraea filipendidae-n ül ; a képek a lepkét

felülrl és alulról mutatják be), Tajnnostola Bondii Knaggs (Tóhát VI.

14), Acidalia incanata ab. seminigra Rebel (Búza V. 25; ábrával),

Ortholitha subvicinaria Stgr. (Melegföldvár IV. 29 ; összehasonlításul

ennek a fajnak és a közeli rokon 0. vicinaria Dup. képét közli a

szerz), *Sarroiliripus Révayana ab. ilicana F. (Melegföldvár, VII. 14),

Acalla lubricana Mn. (Noszoly), Cnepjliasia sinuana Stph. (Sámsond

VI. 20—23), Concliylis moribunda Stgr. (Katona, Feketelak, Zsombor,

Búza), *Prays Curtisellus Don. ab. rustica Hw. (Mezsámsond VI. 21),

Aristoielia ProliasJcaella Rbl. (Búza V. 7— 13, Tóhát VI. 12), Scythris

obscurella S. nov. ab. flavidorsella Rebel (Búza VI. 3, Szurduk V. 28),

*CoJeopliora cornuta Stt. (Büdatelke V. 29), *Wockeella Z. (Noszoly

VI. 3), *caelebipenella Z. (Tóhát VI. 13, Sámsond. VII. 25), Gracüaria

gradatella HS. (Mezsámsond VI. 24), *Orníx scoticella Stt. (Zsombor

V. 9), Bucculairix rhaniniella HS. (Mezsámsond VI. 21, 27), *Adela

fibulella F. ab. immaculata Wck. (Búza V. 7). — Rothschild gyjtje
a mint látjuk elég szép eredménynyel gyjtött a Mezségben, ámbár
gyjtésébl sok jellemz állat hiányzik. A czikk összeállítása nem
történt elég gonddal, sok a sajtó- és íráshiba, az egyes fajokhoz

ajkalmazott megjegyzések sem mindig megfelelek. így „Neu fr
Ungarn"-nal jeleztettek a következ, faunánkból már rég kimutatott

fajok : Salebria adelpliella F., Concliylis atricapiitana Stph , Olethreutes-

bifasciana Hw., Lita Moritzella Hb,, YpsolopJius limoseUiis Schlg. és

Phaulernis dentella Z., viszont a faunára tényleg újaknál ez a meg-

jegyzés hiányzik, ezeket fenti ismertetésben *-gal jelöltem meg.

Csrci.

Társulati ügyek.

A,„3Iagyar Entoniologiai Társaság" 17. ülése 1912 deczeni-

her Jió 21-én. — Mocsáry Sándor elnök üdvözölvén a megjelent

tagokat és vendégeket, majd „Bogarászati élményeim" czím eladá-

sát tartja meg, melyet a jelenlévk nagy érdekldéssel hallgattak,.

(Teljes terjedelmében közölni fogjuk). Utána Dr. Horváth Géza be-

mutatja ScHMiDT ÁNTAL-nak „Az Oxytrypia orbiculosa fejldéstörté-

nete" czím czikkéhez készült és kitnen sikerit színes táblát,

röviden ismertetvén a lepke fejldésének egyes részleteit. — Csíki

Ern titkár ennek kapcsán jelenti, hogy Dr. Horváth Géza szíves

volt a táblának reprodukálását a Rovartani Lapok részére is meg-


