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skiilptúráját miki^ofotogTafiai fel-

vételek alapláii képben is be-

mutatni. Sajnos ezt nem tehet-

tem meg", mert Fleischer úr. a

kitl e czéka a t\^pust újból el-

kértem, még ajánlott levelemre

sem válaszolt. így kéuj'telen

vagyok feltenni, — ezt Sokolár

határozott állítása is, hogy a

kérdéses állat egy Parreijssi. is

megersíteni látszik — hog,y

Fleischer talán Bécsbe egy va-

lódi Parreyssi-t küldött, miután

levélbeli értesítésemre meggy-
zdött arról, hogy brassói j)él-

dánya tényleg egy abnormáhs

alakú eucliromus.

deckenskulptur von. C. Farreyssi

und var. Deuhelianiis pubhziert.

Leider kami ieh dies aber iiicht

tliun, da Herr Fleischer, von dem
icli zu diesem Zwecke die Tj'pe

nochmals verlang-te, auch auf mei-

nen eingeschriebenen Brief nicht

reagierte. Alsó muss ich annehmen,
— und dies scheint Sgkolár's kei-

nen Disput zulassende Behauptung
nur zu bekráftigen, dass das frag-

hche Tier ein Parreyssi ist, — dass

Fleischer nach Wien tatsáchhch

einen echten Parreyssi sendete,

nachdem er sich auf meine brief-

liche ^ílitteilung darüber überzeigte,

dass sein brassóer Exemplar tat-

sáchhch ein abnorm geförmter

euchromus ist.

Különfélék.

f Ehmann Ferencz. — Másfélévi betegség és szenvedés után

1913 januárius hó 25-én elhunyt Ehmaítn Ferexcz székesfvárosi

elemi iskolai cz. igazgató, a ^Magyar Entomologiai Társaság választ-

mányi tagja, bogarásztársmik. Benne buzgó bogarászt, faunánk lelkes

kutatóját veszítettük el. Ehmann 1851 november 20-án született a fehér-

megyei Szaár községben, a hol elemi iskoláit is végezte, iinien tanul-

mányai foh'tatására Budapestibe került, a hol elemi iskolai tanítói

és középiskolai tornatanítói oklevelet szerzett. Tanítói mködését
1870-ben kezdte meg' szülfalujában, a hoinian 18Tl-ben Promontorra,

1873-ban Tatára, 1874-ben Székesfehérvárra és 1880-ban Budapestibe

került. ^lint buzgó turista, csakhamar érdelddni kezdett a természet

iránt ; régi tanáram kívül, fleg Kohaut Rezs volt az, a ki a rovarok

gyjtésére serkentette és azok tanulmám-ozásába bevezette. 1893-ban e

sorok írójának buzdítására tisztán a bogarak gyjtésére és tanulmányo-

zására adta magát és azóta szép nagy gyjteményre tett szert, niely-

ben ahg van mások gyjtötte anyag, minden saját keze munkájának
eredménye. Ha jelzett id óta ugyan saját részére csak bogarakat

is gyjtött, kirándulásai alkalmával a memiyire ideje engedte a

többi rovarokra is figyelemmel volt. ellátta rovarásztársait megfelel
anyaggal. Irodahnilao' nem io-en mködött, azonban tanulmánvozásra
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mindig felajánlotta az érdek-

ldknek gyjteménye anya-

gát. Gyjteménye fleg Buda-

pest tágabb környékének,

valamint a Balaton mellett

fekv szöd vidékének fau-

nája tekintetében volt gaz-

dag. Faunánk nem egy ér-

dekes faja az buzgólko-

dásának eredménye. Az
nevét viseli egy szép kis

Erotylida-bogár, melyet a

Budai hegyekben fedezett

fel (Tritoma hipustulata var.

Ehmanni Csíki). Gyjteménye
özvegye jóvoltából legna-

gyobb részében a Magyar
Nemzeti Múzeumba került, a

melynek gyjteményében ál-

latjai gazdájuknak örökös

emléket állítanak.

Csíki Ern.
A világ legnagyobb rovarai. — A legnagyobb rovarok az

Orthoj)terák rendjébl, a Phasmidák családjából kerülnek ki. A Phas-
midák, a botsáskák, tudvalevleg a fák ágait utánozzák, testk
hosszú és keskeny, szárnyasok vagy szárnyak nélkül valók. A leg-

nagyobb fajok a Phryganisiria, Pharnacia, Phobaeticiis, Nearchus és

Palopliiis nemekbe tartoznak. Az eddig ismert legnagyobb fajok a

Phobaeticus Kirhyi Redt. és a Pharnacia serraiipes Gray ; hosszasá-

guk 33 cm., mindkett szárnyas és Borneo lakója. A szárnynéUcl
valók között a Nyugat-Afrikában él Paloplius centaurus Westw.
volt eddig a legnagyobb, 25'5 cm. testhosszal, most azonban eléje

került a Paloplius titán Sjöst., melynek hossza eléri a 26"3 cm.-t;

hazája Nyassa. — A kihalt rovarok között azonban még ezeknél is

nagyobb alakokra bukkanunk, melyek közül csak a Meganeura
Monyi Broug. nev szitakött említem, melynek hossza 35 cm., szé-

lessége kifeszített szárnyakkal 64 cm. Dr. Kfrtész Kálmán.

Irodalom.

Böttcher, O.: Sarco]3haga mehadiensis nov. spec. (Dipt.) (En-

tomologische Mitteilungen. I, 1912, p, 144, íig.)

A ozímben megnevezett új fajt L. Oldenberg német dipterolo-

gus gyjtötte Herkulesfrdn. Dr. Kertész Kálmán.


