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XXr. KÖTET. 1914 ÁPRILIS-AUGUSZTUS 4-8. FÜZET.

Odontosia Sieversi Mén. Magyarországon.
Irta: De. Pazsiczky Jen.

Folyó évi április hó 1-én este a trencséni ívláinj)ák egy új

fajjal gazdagították Magyarország nagylepkéinek faunáját, az eddig

csak Ausztriából és Oroszországból ismert Odontosia Sieversi Mén.

nev Notodontidával.

Este 8 óra felé járt az id, a midn az egják ívlámpa oszlopá-

nak árnyékában egy a porban vergd, els tekintetre kopott

Biston sírataria-nak látszó lejíkét figyeltem meg, s csekély híjjá, hogy
épen ezért ott is nem hagytam az állatot. Gyzött persze a kíváncsi-

ság és hazajövet, már örömmel láttam tévedésemet az egyelre

ismeretlen Xotodontidában. Egy-kettre elkerültek könyveim: elször

Abafi—AiGXER, majd pedig, miután a hasonló Odontosia carmelita ICsp.

leírása meg nem felelt, Rebel lepkekönyve, a mely aztán nagy

örömömre és csodálkozásomra rávezetett a helyes nyomra és névre I

Valósággal élveztem a lepkém elterjedésérl írottakat: „Egy évtized

eltt még igen kevéssé ismerték . . . Elfordul Sziléziában, Morva-

országban, Gahcziában és Nyugat-Oroszországban ..." Abafi—Aigmer

csak röviden mint külföldit emhti, Spuler pedig mint ausztriai és

oroszországi állatot tárgj^alja legújabb könyvében, s így fel kell

tételeznem, hogy hazánkból az általam folyó évi április hó 1-én

fogott egy, s a következ napon elejtett két $ példány az els,

következéské|) úgy vélem, hogy nem végzek hiábavaló munkát, ha

a mellékelt képre való hivatkozás mellett röviden ismertetem észak-

nyugati felföldünk nyíreseinek új lakóját, mely kétségkívül a közel

szomszédos Morvaország fell juthatott el hozzánk.

A nstén}'-, habitusát és rajzát tekintve, ersen emlékeztet a

rokon Odontosia carmelita-ra., azonban soldial halaványabb, mint az,

különösen az elüls szárny mells felében, melynek színe az ersen

uralkodó ibolyás- szürke alapszíntl eltérleg, halvány vörhenyes-

barna, megvannak a harántsávok fels részét jelz világos, a

carmelita-énál nagyobb foltok, a tisztán kivehet és a sötét fogban

Rovartani Lapok. XXI. 4—8. (1914. VIII. 25).
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összefutó harántsávok által határolt középmez szürkével gyéren

bellintett sárgás-barna szín és ellentétben a carmeliia-éval, igen jól

kiválik a környezetbl; jellemzk még a küls harántsávból kifelé

induló, hosszú njdl-alak foltok; a barnás szürke szín hátsó szárnyon

fehéres középsáv vonul végig, mely a farzug fölött a legvilágosabb

és ugyanitt, különösen befelé, sötéten határolt. Szükségesnek tartot-

tam úgy a kép közlését, mint ezen leírást, mert úgy a Rebel-, mint

a SpuLER-féle könyvekben megjelent képek határozottan nem jók

s azok alapján lepkém egyáltalán fel nem ismerhet.

Jellemznek találom, hogy a rövid idközben fogott példányok

mind nstények voltak, s így fel kell tételeznem, hogy átvonuló,

új hazát keres lepkékkel volt dolgom, melyeket aztán az útjokba

es ívlámpák vakító fénye elkábítva, kezemre játszott. Az egyik

példánj^t felélesztve, peterakásra bírtam és most a lerakott 42 ]3etébl

kikelt kis hernyókat roj^pant gonddal nevelem, hogy azok révén

néhán}^ cT példány birtokába is juthassak, a melyeket annak idején

szívesen fogok ismét e lapok hasábjain ismertetni. A pete és a

hernyók leírását Spulbr igen pontosan adja, csak az utóbbiak ki-

kelési ideje tekintetében volt eltérés, mert azok nem a 8-ík, hanem

a 15-ik napon keltek ki, st egy elkésett a 17-iken. És még egy

dolog nincs a SruLER-ben: hogy kikelés után a kis hernj^ók hátán,

és pedig annak els felében kékes-zöld, hátsó felében pedig halvány

hússzín hosszanti foltsáv látható, a mely azonban a táplálék föl-

vétellel csakhamar eltnik. Érdekes, hogy a teljesen kifejldött hernj'-ó,

mikor bábozódás czéljából a fáról levonul, egész testét nyállal vonja

be, akárcsak a halálfejes lepke vagy a galambfarú lepke.

Ezekben gondoltam az árjegyzékek szerint aránylag nag-c-

érték, következéskép ritka jövevényünk leírását és ismertetését

közzétenni. Talán nem is kell megemlítenem, hogy az egyik példányt

a Magyar Nemzeti Múzeumnak engedtem át.
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A „vak" Trechus-ok szemérl.
(Über die Augen der „hUnden-' Trechen.)

Irta : Bokor Elemér.

MüLLER rrec/wís-monografiáj á-

iiak^ megjelenése óta coleopte-

rologusaink körében általános

szokássá vált az eddig ,,Anopli-

ihalmus" névvel jelzett Carabi-

dákat „vak Trechus"-o\aiak ne-

vezni. E megnevezés legélesebb

kifejezését NExoLiTZKY-nek nem-
régen megjelent czikkében^

nyerte, melyben a szerz a

TrecJms nemet könnj^ebb átte-

Mntés czéljából (Klarheit nnd
Cbersichtlichkeit) a „ Trechi

oculali" és „Trechi coeci'" cso-

portokra (Grappe, Artenreihe)

osztja. Utóbb megemlíti ugyan,

hogy a „Trechi coecv'- kifejezés

alatt csupán csak egy megrövi-

dített diagnózist, alfajok (össze-

gét és semmi mást sem ért,

mégis ajánlja, hogy a vak Tre-

c/iiw-okat a katalógusokban

„Trechi coeci-' felírással lás-

sák el.

Xévszerint a következ al-

nemekbe tartozó fajok lennének

a „Trechi coeci-'- névvel jelzen-

dk: Diivalius Delar., Neoduva-

lius J. MüLL., Typhloirechus J.

MüLL., Anophihalmus Stuum,

Aphaenopsis J. Mull., Scotopla-

netes Abs., Aphaenopidias J.

MtJLL., Pseudaphaenops Winkl.,

Seit dem Erscheinen derTrechus-

Monographie Müller'sI ist es im
Kreise unserer Coleopterologen

Gebrauch geworden die bis jetzt

unter dem Namen „Anophihalmus'-'

bezeichneten Carabiden „hUnde

Trechen-' zu benennen. Diese Be-
zeichnung erhielt ihre schárfste

Eormulirung in der unlángst er-

schienenen Abhandlung Neto-
LiTZKy's,^ in welcher der Autor die

Gattung Trechus zwecks Klarheit

und Übersichtlichkeit in die Grup-
pén (iVrtenreihe) „Trechi ocidaiv'

und „ Trechi coeci'' gliedert. Sj^ater

erwáhnt derselbe zwar, dass er

unter dem Ausdruck „ Trechi coeci"

nur eine abgekürzte Diagnose, eine

Summe von Unterarten (?) und
nichts weiter versteht, schlágt aber

dennoch vor die blinden Trechi in

den Katalogen mit der Überschrift

„Trechi coeci" zu versében.

Namentlich sollten folgende Un-
tergattungen mit dem Namen
„Trechi coeci" versében werden

:

Duvalius Delar., Neoduvalius J.

MüLL., Typhlotredius J. Mull.,

AnopMhuhnus Sturm, Aphaenopsis

J. MüLL., Scoto/planetes Abs., Aphae-

nopidius J. MüLL., Pseudop)haenops

Wlxkl., Aphaenops Bonv., Neotrechus

1 Dr. Jos MüLLER : Beitífige zur Kenntiiis der HöliTenfauna der Ost-

alpen und der Balkanhal binsel. II. Revision der bliüden Trechus-Arten.

(Denkschr. d. math.-naturw. KI. d. kais. Akad. d. Wiss. XC. 1913.)

2 Dr. Fritz Netolitzky : Dr. J. Miillers Monographie der blinden

Trechusarteo. (Coleopt. Rundschau. III. p. 28 etc.)
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Apliaenops Bonv., Neolrechus J.

MüLL., Orolrechus J. Mull.

Részemrl nem óhajtom itt

MüLLER kiváló munkáját kell-

leg méltányolni, nem is kivánok

Netolitzky czikke felett pálczát

törni, csupán csak arra akarok

hivatkozni, mily káros és fel-

tartóztató hatással van az „ocu-

latus" és „coecus" kifejezés a

Irechus-nem szisztematikájának

elitéletlen kiépítésére, mily ke-

veset nyertünk az igazság" meg-

ismerésében az által, hogy a

Trechus és AnopMhalmus neme-

ket egybevontuk ugyan, azon-

ban ket mégis két nagy al-

nemcsoportra osztottuk. Mind-

addig, a Tjág nem vagyunk ké-

pesek a „vak" és „látó" kife-

jezésektl magunkat teljesen

emanczipálni, nem is számítha-

tunk a Trechus—Ánopliiliahniis

probléma elitéletnélküli meg-

oldására.

Coleopterologusaink kétségte-

len abból a nézetbl indulnak

ki, hogy mindazon fajoknál,

melyek a fenti alnemekbe tar-

toznak, teljesen hiányzik a lá-

tás érzéke, vagyis az állatok

vakok. Arra nézve azonban,

vájjon e fajoknál a szemek

csökevényeikimutathatók-e, csak

egészen általános, többé-kevésbé

határozatlan, vagy hiányos vá-

laszt kapunk. Pedig e kérdés

kifogástalan megfelelése felette

nagy fontossággal bír a „vak"

kifejezésnek teljes mértékelésére.

J. MtJLL., OrotrecJius J. Mull.

Meinerseits beabsichtige ich hier

nicht Müllbr's hervorragende Ar-

beit gehörig zu würdigen, auch

wünsche ich nichtüber Netolitzky's-

Abhandlung den Stáb zu brechen,

ich möchte nur darauf hinweisen,,

wie schádlich und hemmend die

Ausdrücke „oculatus'-' und „coecits''

auf den vorurteilsfreien Ausbau
der Sj^stematik der Gattung Trechus

einwirken, wie wenig wir im Er-

kennen der Wahrheit dadurch ge-

wannen, dass wir zwar die Gat-

tungen Trechus und Anophihalmus

zusammengezogen hatten, sie aber

trotzdem in zwei grosse Unter-

gattungsgruppen teilten. Solange

wir nicht im Standé sind uns von

den Ausdrücken „blind" und
„sehend" vollkommen zu emanzi-

piren, können wir auch gar nicht

hoffen das Trechus— Anophihalmus-

Problem vorurteilsfrei zu lösen.

Unsere Coleopterologen gehen

zweifellos von der Voransetzung

aus, dass bei allén Arten, welche-

zu den obigén Untergattungen

záhlen, das Sehvermögen voll-

kommen fehlt, dasheisst, die

Tiere sind blind. Bezüglich der

Frage aber, ob bei dicsen Ar-

ten die Rudimente der Augen
noch nachzuweisen sind, erhalten

wir nur mehr oder weniger un-

bestimmte, ganz allgemein gehal-

tene, oder lückenhafte Antworten.

Hingegen ist die einwandfreie Be-

antwortung dieser Frage behufs

richtiger Bewertung des Aus-

druckes „blind" von eminenter

Bedeutung".
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Xem volna czélszerütlen. ha

e kérdéssel tüzetesebben fog--

lalkoznánk. Mi a vakság- ? ^gy
fiziológ-iai-pathológiai jelenség",

mely a látóérzék hiányát téte-

lezi fel alapokul. Egy TrecJius

uem lát. ha a fénjnnger nem
lesz a szenzórikiis idegközpontba

vezetve. Ha a szemet fém-inger

éri is. de nincs meg" az össze-

köt ideg {nervus opiicus), mely

az ag3*ba vezetve fényérzéket,

látóérzéket váltana ki, beáll a

vakság", már akkor is, ha a

küls szem esökevénye még
megmaradt. Hány Trecliiis-on

lett a szemideg megszakadása,

vagy teljes hiánya kimutatva ?

Veg3'ük a vakságot morfoló-

giai szempontból tekintetbe. A
morfológia úgj^is azon tudo-

mányág, a melyre a modern
coleopterológia a fajok osztá-

lyozásánál a fsúlyt' fekteti.

Tehát morfológiailag tekintve

mikor vak egy Tredais ? Most

kapjuk a legeltérbb feleleteket.

RadikáMs szisztematikusnak azt

kellene felehiie, ha a szemnek

minden küls m^oma (s ezzel

kapcsolatban természetesen min-

den bels is) eltnt. Más azt

állítja, már akkor, midn a szem

pigmentje elveszett, ismét más
csak akkor, ha a szem facettái

sem mutathatók ki. Az elbbi

szisztematikusnál a szemcsöke-

Es wáre iiieh unzweckmassig,
wenn man sich mit dieser Frage
eingehender befassen Trürde. Was
ist Blindheit? Eme physiologisch-

patholog-ische Erscheinung, welche
das Fehlen des Gesichtssinnes als

Grundursache zur Voraussetzung
hat. Ein Trechus sieht nicht, wenn
der Lichtreiz nicht in das senso-

rische Xervcnzentrum ' geleitet

wird. Wenn das Auge auch em
Lichtreiz trifft, aber der verbm-
dende Xerv (nervics opiicm) nicht

vorhanden ist. der ins Gehirn füh-

rend, den Gesichtsshm auslösen

würde, tritt die Blindheit selbst

dann em. wenn das Rudiment des

áusseren Auges noch vorhanden

sein sollte. An wie \\e\ Trechen

wurde aber die Unterbrechuníí

oder das ganzhche Fehlen der

Augemierven nachge^viesen? Ich

könnte dies an den Fingern einer

Hand abzáhlen.

Xehmen Avir die Blindheit vom
morphologischen Standpunkte aus'

m Betracht. Die Morphologie ist

ohnehin jener AVissenszweig, auf

den die moderné ColeojDterologie

bei Klassifizirung der Arten das

Hauptgewicht legt. Alsó morpho-

logisch betrachtet wann ist em
Trecli US bhnd ? Xun erhalten wir

die abweichendsten Antworten.

Radikale Systematiker müssten

sagen, Avenn eine jede Spur des

áusseren Auges (und mit ihr in

Yerbmdung selbstredend jede in-

nere) verschwunden ist. Ein ande-

rer behauptet, bereits dann, wenn
das Pigment der Augen erloschen

ist, abermals ein anderer. nur

dann. wenn auch die Facetten der
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vény még nem jelent vakságot,

az utóbbiaknál ennek daczára

is beállhat a vakság. jSIincl-

egyiknek igaza lehet, de egyik-

nek sem, ha a vakságot magát

vagy a szemhiányt egyedül a

rendszerezés alajojául veszi.

Ezzel csak oda jutnánk, a mely

állásponton már túlhaladtunk.

Akkor a vakságot nemi elkülö-

nít bétyegül használtuk, ma
egy az alnemek felé emelt „cso-

port"-ra akarjuk alkalmazni és

vele szembe állítjuk a látóképes

csojDortot! Cseberbl vederbe.

Alég hozzá az egjik csoportról

azt mondjuk „vak" (coecus)^ a

másikról „szemmel bíró" {om •

latus). De vájjon ki tudja nekem
a Trechus-ok hadánál kimutatni,

hol van a' válaszfal a két „cso-

port" között?

A ma él nagy, apró, majd

csökevényes szem s végre tel-

jesen szem nélküli Treclius-ok.

csaknem hézagtalanul állíthatók

össze egy skálába, melynek leg-

alsó fokán a nagy és teljesen

funkcióképes szem s innen fo-

kozatosan visszafejldve, a leg-

fels végén a teljes fiziológiai

és morfológiai szemhiány helye-

zendk. Csaknem hézagtalanul

mondtam, mert némely helyütt

az alnemeket összeköt fajok

ma már kihaltak s itt-ott
a_

skálán kömiyen áthidalható hé-

Augen nicht mehr nachzuweisert

sind. Beim ersten S^^stematiker

bedeutet des Augenrudiment noch
keine Blindheit, bei dem letzteren

kann - diese trotz der Rudimente

eintreten. Ein jeder kami Reclit

behalten, aber keiner, der die

Blindheit selbst, oder den Augen-
verlust alléin zur Begründung der

Systematik anwendet. ]\Iit ihr wür-

den wir dorthin anlangen, welchen

Standpunkt wir bereits überwun-

den hatten. Damkls verwendeten

wir die Blindheit als Gattungstren-

nendes Merkmal, heute wollen

wir sie für eine ober die Unter-

gattungen erhobene „Gruppé" be-

nützen und stellen ihr eine mit

dem Gesichtssinn begabte GrujDpe

entgegen ! Aus dem Regen in die

Traufe. Noch dazu sagen wir von

der einen Gruppé „blind" {coecus)^

von der anderen „mit Augen
versében" (oculaius). Aber wer
kann mir bei dem Heere der Tre-

chen zeigen, wo die trennende

Wand zwischen beiden Gruppén

besteht ?

Die heute lebenden gross-, klein-,

dann rudimentáugigen und zuletzt

ganz augenlosen Trechen können

beinahe lückenlos in eine Skála

eingereiht werden, an derén unters-

ten Stufe das grosse und vollkom-

men funktionsfáhige Auge und von

da angefangen stufenweise sich

rückbildend am obersten Ende die

physiologisch und morphologisch

vollstándige Blindheit zu setzen

wáre. Beinahe lückenlos, sagte ich,

demi an manchen Stellen sind

die Untergattungen verbindenden

Arten heute bereits ausgestorben



zas'ok mutatkoznak.

Alár a microphthalniikus
Trechus-ok maguk (Longlúi Coii.,

microplitlialmus Mill., Boliorianus

Csíki, subterraneus AIill., ruiíie-

nus Rttr., Kimakoiviczi Gülb.)

képezik az összeköt kapcsot a

,,TrecM oculati'-' és „TrecM coed"'

csoportok fajai között. Utánuk

sorakozik számos csökevé-

nyes szem Treclius, mely

eddig „Anophthahniis"' néven

szerepelt. Az srégi Treclius-

typust hen megrz, nem j)e-

dig az aphaenopoidszeren

messze kifejlett alnemeknél kell

ket keresnünk. Ityen a Duvalius

Delar. legegyszerbb alnem,

melynél a szemcsökevénj^esedés

kezdetleges folyamata is kell-

leg bizonjátja a fejldéstanilag

régibb typust. De ott van a

különös, a ma él fajokhoz köz-

vetlen nem csatolható (mert

hímeik csak egy kiszélesedett

mells ujjal birnak) két alnem,

Neoireclius J. Mull. és Orotreclius

J. ]MüLL., a melj'^eknél az el-

mosódott körvonalú szemdob

még éppen kivehet (dalmaihius

subsjD. siituralis Schauf.). Tovább

menve, a TypMotrechus J. ]\Iüll.

alnemnél a szemcsökevénj^ már
ki nem mutatható; szigorúan

véve, csak ettl az alnemtl

kezdve az Aphaenops Bonv. al-

nemig volna alkalmazható a

„Trtchi coeci-' kifejezés.

und es hatten sich hie und da an
der Skála leicht zu überbrückende

Lücken ergeben.

Schon die microphthalmen
Trechen alléin (LongJiü Com.,

microplithalmus ]\íill., Bokorianus

Csíki, subterraneus Mill., ruthenus

Rttr., Kimakoiviczi Gglb.) bilden

die Verbindungsbrücke zwischen
den Arten der Gruppén der „ Trechi

oculaii-'- uud „TrecM coeci''. Ihnen
folgen eine Anzahl Trechen mit
rudimentáren Augen, welche
jetzt unter dem Namen „Anoph-
thalmen" die Rolle spielten. AVir

habén diese unter jenen Unter-

gattungen zu suchen, welche den

urtümlichen Trechus-Ty-pus am
treuesten bewahrt und sich nicht

aphaeii0230id-artig weit entwickelt

hatten. Eine solche einfachste

Untergattung ist Duvalius Delar.,

bei welcher auch schon der primi-

tive Veiiauf der Augenrückbildung

den phylogenetisch álteren T,ypus

hinlánglich kennzeichnet. Dórt

sind auch die sonderbaren, zu den

heute lebenden Arten unmittelbar

nicht anzureihenden (weil ihre

Mánncheii nur einen erweiterteii

vorderen Tarsus besitzen) Vertreter

der Untergattungen Neoireclius

J. MüLL. und Orotrechus J. Mull.,

bei denen die • verschwommenen

Umrisse der Aug-enhügel noch eben

erkennbar sind (dabnatinus subsp.

suluralis Schauf.). Weiter verfol-

gend ist das Augenrudiment bei

der Untergattung Typldotreclius

J. Mull. nicht mehr nachzuweisen;

streng genommen, könnte der Aus-

druck „Trechi coecv' nur von dieser

Untergattung angefangen bis zur
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A mellékelt néhány ábra. me-

lyeknek eredeti rajzai Bokor

Imre fhadnagy-bátyámtól ered-

nek, kellleg bizonyítja, mily

határozott kifejezés szemeket

(habár már csökevényesedket)

találunk a ,. Treclii coeci c s o -

port"-ba kényszerített alnemek

eg^Tiehánj'- fajánál.

Xézetem az, hogy a ..Treclii

ocnlaii-' és ,, Ti-eclii coeci" kifeje-

zések csak gyjtfogabnak le-

hetnek, meh'ekkel a TrecJius-

nemet két csoportba kénysze-

ritjük, hogy eg^Tészt a teljesen

fmikcióképes. másrészt a csöke-

vényesed szem és szemnélküh

alnemek képviselirl egységes

szempontból beszéhii tudjunk,

— nem jDcdig nomenklatúrák

a szisztematika számára. A
mennyiben szisztematikai
értékük nincsen, a Trechus-

nemnél kevésbbé járatos

entomológusokat csak tév-

útra vezetnék, ajánlom a

Trechus-nejn subgeneráinak
csoportosításánál e két ki-

fejezés teljes mellzését.

Untergattung Aphaenops Boxv. an-

geweudet werden.

Xebenstehende Figureu. derén

Originalzeichnimgen von meinem
Brúder, Oberleutnant Emmerich Bo-

kor herstammen, beweisen hinláng-

hch, ^velch ausdruckvoUe Augen
(wenn auch bereits rudimentáre)

wir bei manchen Arten aus den

in die „GrupjDe Trechi coe-ci"

gez\vángten Untergattungen vor-

finden können.

^íeine Anschauang ist die, dass

die Ausdrücke ^Treclii oculaii" und
..Trechi coeci" nur Collectivbegriffe

sein können, mit denen wir die

Gattung Treckus in zwei Gruppén
zwángen, um einerseits von den

Vertretern der Untergattungen mit

gutentwickelten. funktionsfáhigen

Augen. andererseits von solchen

mit rudimentáren Augen oder g-anz

augeulosen Arten aus einheithchem

Gesichtspunkte sprechen zu kön-

nen, — niemals aber Xomenklatu-

ren für die Systematik. Xachdem
sie für die Systematik kei-

nen AVert besitzen, die bei

der Gattung TrecJuis weniger
bewand érten Entomologen
nur auf Irrwege führen könn-
ten, schlag'e ich vor bei der

Gruppierung der Subgenera
der Gattung Treclms beidé
Ausdrücke völlig ausser Be-

tracht zu zielien.

A Jiépek magyarázata.

Az eredeti rajzok Bokor Imre

fhadnagytól származnak Ké-
szítésüknél a fsúly a szemre

és annak a fej többi részéhez

való \iszonyára lett fektetve.

Erklarung der Figuren.

Die Originalzeichnungen stam-

men vom Oberleutnant Emmerich

Bokor. Bei ihrer Verfertigung

\vurde das Hauptgewicht auf das

Auo'e. sowie auf dessen Verháltuis
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Hogy a rajzok pontosság-ukból

és eredetiségükbl ne veszítse-

nek, el lett tekintve minden

sematizálástól és a rajzok egy-

öntet, egysíkbani készítésérl.

A szájrészek, sörték, stb. nem
képezték tanulmány tárgyát.

Készültek ZEiss-féle mikrosz-

kóppal, ABBÉ-féle rajzolóeszköz-

zel, nagjátás: fejproíilok: 60 X,

szemrajzok: 160 X. — Az alant

alkalmazott elnevezések az euró-

pai bogárkatalógus (Edm, Reit-

TER : Catalogus coleopterorum

Europae, Caucasi et Armeniae

Rossicae, 1906) és a Treclms-

nemet e katalógus után tárgyaló

közleménynek, dolgozatok nyo-

mán történtek.

A szemcsökevényesedés ská-

lája fbb vonásaiban, teljességre

igényt nem tartva:

1. \é]). — Treclms (Lasioirechus)

discus F. ; nagyszem Tre-

clms. — a) baloldali fejprofil.

— &) szemébl egy mezcske
facettákkal.

2. kép. — Thalassophüus lon-

gicornis Sturm; rendes sze-m Trechus. Jobboldali fej-

profil.

3. kép. — Treclms {Treclms s.

str.) strigipennis Kiesw. ; kis-

szem Trechus. Jobboldali

profil. A szem 60—80 darab

facettával.

4. kép. — Treclms {Treclms s.

str.) subterraneus Mill. ; mi-

zu den übrigen Teilen des Kopfes
gelegt. Damit die Zeichnungen vorL

ihrer Pünktlichkeit und Originalitát

niclits verlieren, wurde von jedem
Schematisiren, dem gleicliartigen

Ausfertigen derselben Abstand ge-

nommen. Die Mundteile, Borsten,.

etc. bildeten nicht den Gegenstand

der Untei'suchung. Verfertigt wur-

den sie mit Hilfe eines ABBÉ-schen

Zeichenapparates am ZEiss-Mikros-

kop; Vergrösserung: Kopfprofile:

60|,X, Augenzeichnungen: 160 X. —
Die untén angewendeten Benen-

nungen sind auf Grund des

europáischen Káferkatalogs (Edm..

Rbitter : Catalogus coleoptero-

rum Europae, Caucasi et Armeniae-

Rossicae, 1906) und der seit dem
erscheinen dieses Kataloges die

Gattung Treclms behandelnden

Arbeiten und Mitteilungen ge-

liefert.

Die Skála der Augenrudimenti-

rung in ihren Hauptzügen, auf die

VoUstándigkeit nicht Anspruch

erhebend

:

Fig. 1. — Treclms (Lasioirechus)

discus F.; Trechus mit grossen
Augen. — a) linkes Kopfprofil. —
h) ein Stück des Augenfeldes mit

Facetten.

Fig. 2. — Tlialassopliilus longi-

cornis Sturm; Trechus mit nor-

malen Augen. Rechtes Kopf-

profil.

Fig. 3. — Trechus {Trechus s. str.)

strigipennis Kiesw.; Trechus mit

kleinen Augen. Rechtes Kopf-

profil. Das Auge mit 60—80 Stück

Facetten.

Fig. 4. — Treclms (Treclms s. str.)

subterraneus Mill.; microj)hthal-
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croplithalmikus Trechiis. —
a) baloldali fejprofil. — &) a

jobb szem felülrl, — c) a bal

szem oldalról nézve. Jól kiugró

pigmentezett szem, mintegy 80

darab srn és rendetlenül álló,

domború facettával.

5. kép. — Treclius (Treclius s.

sír.) micropMlialmus Mill. ; mi-
crophthalmikus Trechus.

—

a) baloldali fejprofil. — &) a bal

szem felülrl, — c) a jobb szem ,

oldalról tekintve. Kevésbbé ki-

ugró, elég domború, pigmente-

zett szem, mintegy 35—40 da-

rab alig kiemelked, elég srn
álló facettával.

6. kép. — Trechus (Trechus s.

str.) ruthemis Rttk.; micropli-

thalmikus Trechus. — a)

jobboldali fejproíil. — fc) a jobb

szem felülrl és — c) oldalról

tekintve. Kevésbbé domború,

pigmentezett szem, mintegy

30—33 darab jól kivehet, elég

srn álló facettával.

7. kép. — Anophthalmus (Du-

valius) cognatus Fmv. ; csöke-
"vényes szem Trechus. —
a) jobboldali fejproíil. — &) a

jobb szem felülrl és — c) a

bal szem oldalról tekintve. Alig

domború, pigmentezett szem,

mintegy 30—34 darab még elég

srn és elszórtan álló, alig ki-

emelked facettával.

8. kép. — Trechus Bokorianus

Csíki; csökevényes szem.
Trechus. — a) jobboldali fej-

profil. — &) a jobb szem felül-

rl és — c) oldalról tekintve.

Alig kiemelked, pigmentezett

mer Trechus. — a) linkes Kopf-

profil. — h) das rechte Auge von

oben, — c) das linké von der Seite

aus gesehen. Gut hervorspringen-

des, pigmentirtes Auge, mit etwa

80 Stück dicht und unregelmássig

stehenden, gewölbten Facetten.

Fig. 5. — Treclius (Trechus s. str.)

microphthalmus Mill.; microph-
thalmer Trechus. — a) linkes

Kopfprofil. — h) das linké Auge
von oben, — c) das rechte von

der Seite aus gesehen. Wenig her-

vorspringendes, genügend gewölb-

tes, ]3Ígmentirtes Auge, mit etwa
35—40 Stück kaum hervorgetrete-

nen, genügend dicht stehenden

Facetten.

Fig. 6. — Trechus (Trechtis s. str.)

ruthenus Rttr. ; microphthaimer
Trechus. — a) rechtes KopfprofiL

— h) das rechte Auge von oben

und — c) von der Seite aus be-

trachtet. Weniger gewölbtes, pig-

mentirtes Auge, mit etwa 30—33

Stück, deutlich erkennbaren, ge-

nügend dicht stehenden Facetten.

Fig. 7. — Anophthalmus (Duvalius)

cognatus Friv. ; Trechus mit ru-

dimentáren Augen. — a) rech-

tes Kopfprofil. — h) das rechte

Auge von oben, — c) das linké

von der Seite aus betrachtet. Kaum
gewölbtes, pigmentirtes Auge, mit

etwa 30—34 Stück noch genügend

dicht und zerstreut stehenden, kaum
hervortretenden Facetten.

Fig. 8. — Trechus Bokorianus

Csíki; Trechus mit rudimen-
táren Augen. ^— a) rechtes Kopf-

profil. — h) das rechte Auge von

oben und — c) von der Seite aus

betrachtet. Kaum hervortretendes.
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szem, minteg'y 25—30 darab

kevésbbé domború, ritkán álló.

csaknem elmosódott facettával.

9. kép. — Anophlhahnus (Du-

valius) Imvgaricus var. szilicensis

Csíki; csökevényes szem
Trechus. — a) jobboldali fej-

profil, alant három eltér egyén-

nek jobb szeme. — b) a t3al

szem felülrl és — c) oldalról

tekintve. Alig kiemelked, pig-

mentezett szem. minteg}' 15 — 18

darab ritkán és elszórtan elhe-

lyezett, elmosódott, de még elég

jól Idvehet facettával.

10. kép. — AnopiiÜialmus (Du-

vülius) Boliori Csíki: csökevé-
nyes szem Trechus. —
a) j.obboldali fejprofil. — h) a

jobb szem felülrl és — c) oldal-

ról teldntve. Alig kiemelked,

pigment nélküli szemdomb. mint-

egy 17 darab különböz nagy-

ságú, elmosódott facetta.

11. kéjD. — Anoplxilialmus {Du-

valius) Deubeli G-glb. ; csöke-
vényes szem Trechus. —
a) baloldah fejprofil. — h) a Ijal

szem felülrl és — c) a jobb

szem oldalról teküitve. Elmosó-

dottan domború, homályos fehé-

res szín szembdomb. tán 15—20
egészen elmosódott, inlvább csak

képzelhet facettával.

12. kép. — ÁnopliÜiahnus (Du-

valius) Budae Kender.: csöke-

vényes szem Trechus. —
a) jobb fejj)rofil. — b) a jobb

pigmentirtes Auge, mit etwa 25—30
Stück weniger gewölbten, schütter

stehenden, beinahe verschwomme-
nen Facetten.

Fig. 9. — AnopiiÜialmus (Duva-

lius) Iningaricus var. szilicensis Csíki:

Trechus mit rudimentáren
Augen. — <i) rechtes Kopfprofil,

untén das reöhte Aug^e von drei

abweichenden Indi\áduen. — b) das

hnke Auge von oben und —
c) von der Seite aus betrachtet.

Kami hervortretendes, jDigmentir-

• tes Auge. mit etwa 15—18 Stück

schütter und zerstreut stehenden.

verschwommenen. aber noch ge-

nügend deutlich wahrnehmbaren
Facetten.

Fig. 10. — AnopMlialmus (Duva-

Uiis) Bokori Csike; Trechus iiit

Augenrudimenten. — a) rech-

tes Kopfprofil. — b) das rechte

Auge von oben und — c) von der

Seite aus betrachtet. Kaum hervor-

tretender. pig'mentloser Augen-

hügel, mit etwa 17 Stück ver-

schieden grossen, verschwommenen

Facetten.

Fig\ 11. — Anoplithalmus (Duva

lius) Deubeli Gglb. ; Trechus mit

Augenrudimenten. — a) hnkes

Kojífprofil. — b) das linké Auge
von oben, — c) das rechte von der

Seite aus betrachtet. Yerschwom-

men gewölbter, blasser, weisslich

g-efárbter Augenhügel, mit etwa

15—20 Stück ganz verschwomme-

nen, eher nur zu ahnenden Fa-

cetten.

Fig. 12. — Anopjldlialmus {Duva-

li US] Budae Kender
. ; Trechus

mit Augenrudimenten. — a)

rechtes Kopfprofil. — b) das rechte
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szem felülrl és — c) a, bal szem
oldalról tekintve. Ki nem emel-

ked, liomálj^os, tejfehér szín
szemdomb, facetták alig- szám-

láihatók, csak néhány elmosó-

dott dudorodás vehet ki rajta.

13. kép. — Trechus^ {Neoire-

chus) dalmatinus subsp. suturalis

ScHAUF.; csöke venj'-es sze-m Trechus. — a) jobboldali

fejprofil. — h) a jobb szem fe-

lülrl és — c) oldalról tekintve.

Elmosódott, bizonj^talan kör-

vonalú szemfolt, benne homá-

lyos felhvel (a khitinen alul

beszáradt lágy részek?).

14 kép. — Trechus {Typlúo-

ireclius) Bilimeki subsp. ? ex

Croatia; szemnélküli Tre-

chus. Jobboldali fejprofil.

15. kép. — Trechus {Aphaenop-

sis) ApfelbécJci Gglb ; szemnél-
küli, aphaenopoid-szer
Trechus. Jobboldali fejprofil.

16. kép. — Áphaenops Pluto

Dieck; szemnélküli, aphae-
nopoid-szeren, legmesz-
szebb kifejlett Trechus.
Jobboldah fejprofil.

Auge von oben, — c) das linké von
der Seite aus betrachtet. Nicht

hervortretender, blasser, milch-

weisser Augenhügel,Facetten kaum
zu záhlen, nur einzelne undeuthche
Wölbungen wahrzunehmen.

Fig. 13. — Trechus (Neotrechus)

dalmatinus subsp. suturalis Schauf.
;

Trechus mit Augenrudimen-
ten. — a) rechtes Kopfprofil. —
h) das rechte Auge von oben und
— c) von der Seite aus betrachtet.

Verschwommener, unsicher be-

grenzter Augenfleck, in demselben
mit undeutlicher Trübung (die ein-

getrockneten Weichteile unter der

Chitinhaut?).

Fig. 14. — Trechus {Typhlotrechus)

Bilimeki subsp. ? ex Croatia;

augenloser Trechus. Rechtes

Kopfprofil.

Fig. 15. — Trechus {Aphaenopsis)

Apfelbecki Gglb.; augenloser,
aphaenopoid-artiger Trechus.
Rechtes Kopfprofil.

Fig. 16. — Aphaenops Pluto Dieck;

augenloser, aphaenopoid-ar-
tig am Aveitesten entwickel-
ter Trechus. Rechtes KojDlprofil.

16. kép. — Aphaenops Pluto Dieck.
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Adatok xMagyarország lepkefaunájához.

{Beiircige zur Lepidopterenfauna Ungarns).

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

VIII.i

Az alább felsorolt és Magyar-

ország lepkefaunájára új fajokat

legnagyobbrészt Dobiasch Fe-

RENCz úr (Zengg) gyjtötte

lámpafénynél. Egynéhány ré-

gebben gyjtött faj meghatáro-

zása pedig ez alkalommal lesz

helyesbítve. A két új Phycidea

leírása Rebef. tanár úrtól (Bécs)

származik.

Die nachstehenden für die Le-

pidopterenfauna Ungarns neuen

Arten wurden zum grössten Teil

von Herrn Franz Dobiasch (Zengg)

durch Lichtfang erbeutet. Einige

früher erbeutete Arten erfahren

hier eine Richtigstellung ihrer

Bestimmung. Die Beschreibung

der beiden neuen Phycideen rührt

von Herrn Prof. Rebel (Wien) her.

Hesperiidae.

1. Hesperia armoricanus Obthr. — Deliblat : Flamunda V, IX
(Predota) ; Meleg-Földvár, Búza V (Mezség, Predota).

Eddig H. Alveus-nak. tartották. Bisher für H. Alveus gehalten.

Noctuidae.

2. Hydrilla hospes Frr. — Zengg X. 24 (cf).

3. Xylina lapidea Hb. var. cupressivora Stgr. — Zengg X. 13

(Dobiasch).

Pyralidae.

4. Crambus dalmatinellus Hmps. — Gorskikolar IX. 4, cT (Croatia,

Dobiasch).

5. Crambus graphellus Const. — Gorskikolar IX. 1— 3 (Dobiasch).

6. Homoeosonia compsotella Rebel, n. sp. cT?.

Egynéhány Predota által

1913. évi augusztus hó 7—27-ig

a delibláti Flamundán gyjtött

friss példány (cT?), egy elég

nagy új fajhoz tartozik, melyre

a keskeny elüls szárnyak

okersárg-a színe és az els ha-

Eine kleine Anzahl ganz frischer

Stcke (cf$), von Predota vom
7—27. August 1913 bei Flamunda

in Deliblat erbeutet, gehört einer

neuen, ziemlich grossen Art an,.

welche durch die ockergelbe Fár-

bung der schmalen Vorderflgel

1 Lásd: Rov. Lap., XXI, 1914, i Vgl. Rov. Lap., XXI, 1914, p. 27.

p. 27.
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ráiitcsikot képez teljes pontsor

jellemz.

A fej. úgy mint a test és az

elüls száruj'ak alapszíne oker-

sárgás. Az elüls szegély ^A ré-

széig terjed csápok barnások,

alul sötétebbek. A hosszú tapo-

gatók (kétszer oly hosszúak mint

a fej szélessége I éleket képezve

pikkelyesek és küls oldalukon

sötétebb feketés-barnák. A tíz

töve sárgás. A tor és a lábak

világos okersárgák. utóbbiak

küls oldala ersen barnásán

beporzottak. A 1 hosszúra nyúlt

potroha messze kiálló tojócsövet

mutat. A potroh felül okersárga,

a szelvények oldalt feketések, a

hason feketék sárg-a szegélvlvel.

A hosszúra n3'últ elüls szár-

nyak elüls széle csak a csúcs

eltt gyengén hajlott, alapszínük

sárgás-barna, a szegéh^en és az

elüls szélükön feketésen be-

hintettek, különösen a o" szárny-

hossza ^/3 részében, az elüls

szélen fekszik egy fekete csík.

A legvilágosabb marad a nem
homályos tharmad. A fekete

vállfolt apró. Az els harmad

mögött fekv els harántcsüí

három megm'últ fekete jjontból

áll, amelyek közül az els kett

úgy fekszik, mint H. vebidella

HB.-nélj a harmadik kisebb (ott

hiám'zó) pont pedig közelebb

fekszik a t felé az elüls sze-

gély alatt. A két középs pont

und die voUstándige Punktreihe,

Avelche den ersten Querstreifen bil-

det, sehr ausgezeichnet ist.

Der Kopf, soAvie der übrige Kör-
per und die Grundfarbe der Vor-
derflügel sind ockergelblich. Die
bis 3.4 des Yorderrandes reichen-

den Fühler sind bráunhch, unter-

seits dunkler. Die langen Palpen

(in derLángé der doppelten Ko^Dfes-

breite) sind schneidig beschuppt

und aussen schwarzbraun verdun-

kelt. Das Basalglied bleibt an der

AVurzel gelblich. Thorax und Beine

licht ockergelh. letztere auf der

Aussenseite stark braun bestaubt.

Der langgestreckte Hinterleib zeigt

beim $ eine weit hervorstehende

Legeröhre. Er ist am Rücken ocker-

gelb, mit schwárzhchen seithchen

Verdunkhmgen der Segmente, die

auf der Bauchseite ganz schwárz-

lich erschemen mit gelblichen

Segmentrandern.

Die langgestreckten, fást gieich-

breiten Vorderflügel mit nur vor

der S]3itze schwach gebogenem

Vorderrand, zeigen eine gelbbráun-

liche Grmidfarbe und smd lángs

des Saumes und am A'orderrand

schwarzlich bestaubt, namentUch

hegt beim c bei -/-s der Flügel-

lange am Vorderrand eine scliAvarze

Strieme. Am hellsten bleibt das un-

getrübte Basaldrittel. Der schwarze

Schnlterfleck ist klem. Der erste

nach V'a liegende Querstreifen be-

steht aus 3 schwarzen in die Lángé

gezogenen Punkten, von denen die

beiden ersten üi der Lage ^vie bei

H. nebulella Hb. der drítte viel Mei-

nere (dórt fehlende) aber weiter

basalwarts unterhalb des A^order-
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közül az alsó sokkal nagyobb.

Egy vékony, majdnem egyenes

pontsor fekszik még a szegély

eltt. Az okersárga rojt tövén

szintén van néhány fekete pon-

tocska.

A hátsó szárnyak félig áttetsz

sötétszürkék, a szegély eltt feke-

tések világos okersárgás rojtok-

kal, melyeknek tövén barna be-

hintés vonal van.

Alul az elüls szánwak és a

hátsók elüls szegélye feketés, a

hátsó szárny többi része szüi'ke.

Az elüls szárnyak 9— 10, ki-

feszítze 19—22 mm.
Typusok BÁRÓ N. Ch. Roth-

schild (cf?) és a bécsi udvari

múzeum gyjteményiében (2 o^).

A H. grossa Bang-Haas i. 1.

néven a Szaján-hegységbl a ke-

reskedésbehozottfaj a H.compso-

tella-i6\ nem különíthet el.

Az új faj legjobban H. nebu-

lella Hb. után helyezhet el.

7. Ephestia afflatella Mn.

A nyári hónapokban lámpa-

randes liegt. Von den beiden Mittel-

punkten ist der untere vielgrösser.

Eine dünne,fast gerade feinePunkt-

reihe liegt noch vor dem öaum. An
der Basis der ockergelben Fransen

liegen aueh einige scliwarze Pünkt-

chen.

Die Hinterílügel halbdurchschei-

nend dunkelgran, vor dem Saum
schwárzlich mit hellockergelblichen

Fransen, welche an der Basis eine

braune Staublinie führen.

Unterseits sind die Vorderflügel

und der Vorderrand der Hinterílü-

gel schwiirzlich, der übrige Teil

der Hinterílügel grau.

Vorderflügel 9—10, Expansion

19-22 mm.
Tj^Dcn in der Sammlung von

Baron" N. Ch. Rothschild (cT?)

und im Naturhist. Hofmuseum (2 o^)-

Die als H. grossa Bang-Haas i. 1.

aus dem Sajan-gebiet in dem Ver-

kehr gebrachte Art lasst sich von

H. compsoíella nicht trennen.

Die iieue Art wird am bestén

nach H. nehnklla Hb. eingereiht.

- Zengg V. 11—IX. 25.

In den Sommermonaten an Licht

in grosser Zahl erbeutet (Do-fénynél nagy számban gyjtve

(DOBIASCH.) BIASCH.)

8. Psorosa micleolella Möschl. — Zengg VIII. 11 (cT).

9. JEmsophera Charlottae Rebel, n. sp. $.

A csápok fél szárnj^hosszúak,

alul elálló ízvégekkel, színük

vöröses-szürke. A kívül feketés-

szürke, belül világosabb szín
tajDOgatók a halván}'' vöröses-

szürke homlok közepéig érnek.

A fejtet és a fej hátsó része

szürke pikkelyesek, a gallér.

Die Fühler über V2, unterseits

mit abstehenden Gliederenden, sind

rotgrau gefárbt. Die aussen

schwárzlichgrau, innen lichter ge-

fárbten Palpen reichen zur' halben

Höhe der blassrötlichgrauen Stirne.

Scheitel und Hinterkopf sind mehr
grau beschui3pt, Halskragen, Tho-
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tor és a vállfed vörüses-szürke

szín. A szürke potroh háta is

különösen a töve felé vöröses

behintés, világosabb szürke

szelvényszélekkel. A mell és a

lábak porszürkék, a lábszárak

küls széle és a lábfejízek vége

fehéresen foltos.

A megnyúlt elüls szárnyak

kifelé meglehetsen kiszélesed-

nek, elüls szegéljáilí gyengén

hajlott, csúcsuk tompa, szegé-

lyük rövid és hajlott, bels sze-

gélyük majdnem eg,yenes. Alap-

színük szürke, srn rézvörösen

líehintett. A két világos haránt-

csík közül a fels az elüls sze-

gély közepe, a vele párhuzamos

küls csík a szegély Vs-öd részé-

ben fekszik. Mindkét harántcsík,

különösen pedig a küls hullá-

mos, azaz a középen egy kifelé

gyengén kiálló kerekített ki-

ugrással. A két harántcsík által

^határolt esíkszer mez mély

ibolyásfekete, közepén fehér fol-

tocskával, németykor azonban

'Csak egy fekete ponttal a kö-

zépen. A vöröses-szürke és fe-

kete behintés rojtok tövén egy

sor fekete szegélypont van,

melyen kívül még egy világos

wonal is marad a szegélyen.

A kesken}^ hátsó szárnyak

feketés-szürkék, némelykor a

szegélyek felé kissé vörösesek,

világosabb rojttal, melynek tö-

vén sötét pikketysor van. Az
.összes szárnyak alul egyszín

rax und Schulterdecken sind

röthchgrau gefarbt. iVuch der grauo

Hinterleib ist am Rücken, nament-
lich basalwárts rötlich angeflogen

mit heller grauen Segmentrándern.

Brust und Beine sind staubgrau,

letztere aussenseits an denSchienen
und Tarsen mit weisslicli gefleck-

ten Gliederenden.

Die gestreckten Vorderílügel er-

weitern sich betráchtlich nach
aussen und zeigen einen schwach
gebogenen Vorderrand, eine

stumpfe Spitze, einen Kurzen, ge-

bogenen schrágen Saum und einen

fást geraden Innenrand. Ihre

Grundfarbo M'ird durch dichte

ku])ferrötliche Bestáubung gedeckt.

Von den beiden lichten Querstrei-

fen liegt der innere bei V2, der

áussere fást parallelé, nahe darán,

bei Vs der Vorderrandslange. Beidé

Querstreifen, namentlich aber der

áussere ist gewellt, das heisst er

bildet in seiner Mitte einen schwa-

chen. nach aussen gerundeten

Vörsprung. Das von. den beiden

Querstreifen begrenzte, binden-

artige Féld ist tief violettschwarz

und zeigt in seiner Mitte ein weis-

ses Fleckchen, zuweilen aber auch

nur einen schwarzen Mittelpunkt.

An der Basis der röthchgrauen,

schAvárzlich bestáubten Fransen

liea't eine Reihe tiefschwarzer

Saumpunkte, worauf der Saum
noch in einer Linie hell bleibt.

Die schmalen Hinterflügel snid

schwárzlichgrau, zuweilen gegen

die Ránder etwas rötlich, mit hel-

leren Fransen, M^elche eine dunkle

Schuppenlinie in ihrer Basalhalfte

führen. Die Unterseite aller Flügel
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szürkék, az elüls szárnyak

sötétebbek.

Elüls szárny 7—9 mm., ki-

feszítve 15— 18 mm.
Ennek az új fajnak egy egé-

szen friss 9 példányát báró N.

Ch. RoTHScmLD fogta 1913. évi

augusztus 13-án Cséhteleken

(Bihar-megye) ; az új lepkét

kivánság*ára Wertheimsteix Sa-

rolta úrhölgy nevérl nevez-

tem el.

Egy nagyobb és Átlagosabb

példányt (ugyancsak $j „Tult-

scha (Dobrudscha) Maxn 1865"

jelzéssel találtam az udvari mú-
zeum gyjteményében Euz. hi-

gella alatt. Egy példány a budai

Svábhegyrl, metyet Uhryk
gyjtött 1898. augusztus 12-én,

a Magj^ar Nemzeti Múzeumban
van.

Euz. bigella-iól az új faj az

elüls szárnyak vöröses alap-

színe és a széls harántvonal

solíkal élesebb Idszögelése által

kömiyen megkülönböztethet.

Euz. CJiarlottae-hez minden-

esetre legközelebb áll az Euz.

cuproiaeniella Chr. Utóbbinak

úgy a leírások mint Raooxot
képe (Mon. II., t. 32, f. 10) sze-

rint azonban sötétel3b, rézbarna

az alapszíne, melytl a sötét

közéj^mez nem annyira elüt

mint E. Charlotiae-ná\, azonkívül

az elüls szárnj'akon éles vilá-

gos llaránt^"onalak vannak, a fej

pedig rézvörös (Ragoxot sze-

rint okersárga), mely utóbbi E.

Charlottae-nél felül szürke. Az

einfar])ig grau, jené der A'order-

ílügel dunlder.

Vorderflügel 7—9 mai., Expan-
sión 15—18 mm.
Ein ganz frisches Q dieser neuen

Art wurde m Cséhtelek (Bihar-

Komitat) von Báron X. Ch. Roth-

schild am 13. August 1913 erbeu-

tet und auf dessen AVunsch nach

Fráulein Charlotte vox AVertheim-

STEiN benamit.

Ein grösseres, lichteres Stüek

(ebenfalls ein Q) mit der Bezeich-

nung „Tultscha (Dobrudscha ) Maxx
1865" fand sich unter Euz. higella

im Hofmuseum. Ein Stück A'oni

Schwabenberg in Budapest (Uhryk,

12. August 1898) beíindet sich im

Uno^arischen National-^íusemn.

Von Euz. higella unterscheidet

sich die vorliegende neue Art so-

frt durch die ausgesi^rochene

rötliche Grundfarbe der Vorder-

flügel und durch den viel deut-

licheren Yorsprung der aüsseren

Querlinie.

Am nachsten kommt der Euz.

Charloiiae jedeirfalls die Eaz. cu-

proiaeniella Chr. Letztere hat nach

den Besehreibungen und der Ab-
bildung l)ei Ragonot (Mon. II, t,

32, f. 10) aber eine dunklere, dur-

chaus kupferbraune Grundfarbe,

gegen welche das dunkle Alittel-

feld nicht so stark kontrastiert wie

bei Charloiiae, ferner sehr deutliche

lichte Querstreifen der A'orderflügel

und einen kupferroten (nach Ra-
goxot ockergelben) Kopf, welcher

bei Charloiiae oben grau gefárbt
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E. cuprotaenieUa-t azonkivül az

oly messze fekv Ussuri-vidékrl

írták le.

Etiz. Alplierakyella egy távo-

labb álló, sokkal nagyobb faj,

.az elüls száriwak világosszürke

középmezvel és fehéres hátsó

szárnj'^akkalPerzsiából és Közép-

Ázsiából.

ist. x\uch wurde E. cuprotaeniella

aus dem so weit entlegeneii Us-

surigebiet beschrieben,

Euz. AlpJierakyella ist eme ent-

fernter stehende, viel grössere Art,

mit hellgrauem Mittelfeld der Vor-

derflügel mid weisslichen Hinter-

ílügeln, aus Persieii und Zentral-

Asien.

10. Bradyrrhoa trapeziella Dup. — Zengg VIII. 3 (cf).

11. Alophia combustella HS. — Zengg Y. 28 (2).

12. Nephopteryx divisella Dup. — Zengg VII. 2 ($).

13. Phycita 7iephodeeUa Rag. — Zengg VIII. 5 (Q).

Ez az eddig csak Örménj'-

országból ismeretes faj a hozzá

legközelebb álló Ph. spissicella-

tól vörös tünet nélküli kékes-

szürke elüls és fehéres hátsó

^szárn3"ai által különbözik.

Diese bisher nur aus Armenien

bekannt gewesene Art unterschei-

det sich von der zunáchst stehen-

den Ph. spisskella F. durch blau-

graue Vorderflügel ohne rötliche

Einmischung und durch die weiss-

li chen Hinterflügel.

14. Myelois ceratoniae Z. — Zengg VIII. 11 (o^).

15. Scoparia ulmella Knaggs (b. sp.) — Tátrafüred 1913. VI.

28—VII. 30.

16. Scoparia basistrigalis Knaggs — Dráva-Szarvas (Szerem

vm.) 1909. VI. 7 ; Cséhtelek (Bihar vm.) 1912. V. 26.

17. Scoparia manifestella HS. — Zengg VI. 1—6 ($).

18. Evergestis caesialis HS. — Zengg A^III. 9 (cf).

19. Phlyctaenodes nudalis Hb. — Zengg VIII.

20. Antigastra catalaunalis Dup. — Zengg VIII.

21. Xoctuelia floralis Hb. var. stygialis Tr. — Zengg VI. 16.

Gelechiidae.

-22. Paltodora bohemiella Nick. — Zengg VIII. 1 (cf, M. C).
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Magyarországi rovargyjtésem jegyzéke.
Közli : Dr>. Szilády Zoltáx.

///, Hi/nienopíera.^

Húsz éve foglalkozom hártyásszárnyúak gyjtésével. Ezekre

A'onatkozó adataim egy része már a Magyar Birodalom Állatvilágá-

nak illet kötetében megjelent. A Retyezáton az 1898. és 1899. évek-

ben végzett g^áijtésem eredménye az ízeltlábúak függélyes elterje-

dése . .
.'' ez. dolgozatomban a Múzeumi Füzetek 1906. évi I. kötetében

foglaltatik. Ezúttal tehát csupán az említett heh^eken még nem közölt,

azóta gyjtött és azóta meghatározott anj-ag jeg3"zékét állítottam össze..

Ebbl is kihagytam azokat a helyneveket, amelyek mások gyjtése

alapján a Magyar Birodalom Állatvilágában már fölvétettek.

Hártyásszányúak meghatározásával magam ahg foglalkoztam.

Az itt közlend adatok tehát elssorban azok szorgalmát és szak-

értelmét dicsérik, akik gyjtésem földolgozását végezték. ]\Iunkássá-

gukért kedves kötelességem hálás köszönetet mondani. Az oroszlán-

részt a meghatározásból világ-hir szakbúvárunk Mocsáry Sáxdor

vette ki. Ujabb gjáijtésem egy részét Dr. Zilahi Kiss Endre beth-

leni járááorvos determinálta, a hangyákat Dr. Szabó József, a Bra-

conidákat pedig Szépligeti Gyz freáliskolai tanár, a Prosopisok

Dr. Kiss útján Alfkex-Iigz jutottak földolgozásra.

G3áijtésem java része, amely eredetileg sajátom volt, ma a

kolozsvári egyetem, állattani intézetének birtokában van. A többi,

különösen az alsófehér-megyei gyjtések anyaga a nagyenyedi

Bethlen-kollégium természetrajzi múzeumában riztetik.

Gj'üjlésemben sokat segítettek tanítván^^aim, legtöbbet Sáska

László, jelenleg a kolozsvári egj^etem orvosi karának hallgatója.

]\íieltt jegyzékemre térnénk, még néhány oikologiai vonatko-

zású megfigj^elést kell közölnöm, amelyeket a gyjtéssel kapcsolat-

ban jegyeztem föl.

A Mezségen .1904-ben nagy hernyójárás volt. Több fajhoz

tartozó hernj'^ók, ameí^'^ek közt az Aporia crataegi és Cnethocampa

processionea voltak a legközönségesebbek, valósággal letarolták a

fákat. Az erdk Nagyenj^ed és Marosvásárheh' vidékén, de tovább

is messzeföldre koj)aszon állottak. Ekkor figyeltem meg, hogy a für-

kész darazsak közt az Ephíaltes carbonnrius járt ell példányszám-

ban, különösen Nyárádszeredán, ahol gyümölcsös kertekben hosszabb

idn át figyelgettem járásukat és gyjtöttem is bellük.

Xagyenyeden csaknem minden júniusban nagy tömegben röp-

köd a galagonj^ajaille (Aporia crataegi). Ih'enlvor százával gyüjthetjük

1 Lásd: Rovartani Lajjok XIX. 1912, p.
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a bábjait, amelyekbl legtöbbször a Pimpla instígalor és Theronia

flavicans nev fürkész darazsak nevelhetk. Ezek itt az Aporia leg-

közönségesebb parazitái.

A Cijnips Kollari gubacsaiból ugyancsak Nagyenyeden gyakran

neveltem a bennük élsköd Ellamjms auraius L. var. maculaius Mocs.

fémdarazsat és a Cemonus unicolor. F. nev Sphecidát.

Meihoca icluunimonoides Latr. Ezt a meglehetsen ritka és saját-

ságos szervezet Heterogynidát a Xagyenyed melletti rhegy fokánv

a kollégiumi szl lépcszetes részében párzásban fogtam.

Cerceris iuberculata A'ill. Tanítványom, Sáska László figyelte

meg, hogy a Cerceriseknek ez az óriása a Torda melletti réteken a

répabogár _(C/eoiíMs punctiventris) fogdosásával szerez érdemeket. Föl-

kapja ket a földrl és vigan szárnyalva czipeli nasítása számára,

íme réiDatermelésünknek egy új védelmezje, amely méltán meg-

érdemelné, hogy répament darázsnak nevezzük el.

A legtöbb adatom Erdeijébl származik, köztük sok olyan faj-

ról szól, meh'et itt eddig nem találtak, de akadt néhány hazánk

faunájára is új, ezek a következk :

Lj/da fíaviceps Retz., Ichneumon extensorius L. és rarus Tischb.,

Colpoiriddn- nffinis Voll., Glyptomorplui iascripior Nees, Pimpla in-

vesihjator L., Amicroplus coUaris Spix., Iphiaulax mactator Ger^i. var.

piciUS Kav., Brácon hipariitus Wesm., iornator Marsh., aluiaceiis Szépl.

és rufipedator Szépl.. .Chelonus ohscurator HS., Áthanicolus signaius

Nees, Amicroplus coliaris Spin., Proctolrupes brevipcunis Xees, Mutilla

marginaia Baer, Tiphia rugósa Tourx., Sceliphron iabifex Latr., Blio-

pihites Hartmanni Friese, Anthrena lucens Lmh., Halictus laevis K.,

puncialissimus Schck., Prosojyis styriaca Forst.

Az egyes fajok elterjedésére vonatkozó adataim pedig a kö-

vetkezk :

Tenthredinidae.

Cimbex liumeralis Geoffr. Nagyenyed V. — femorala L. Xagyenyed.

Clavelluria amerinae L. Xagyenyed V: Oláhlapád V; Buda V; Ta-

varnok.

Abia scricea L. Igenpataka A"II : Runk VIII : Boksánbám^a VIII.

Hyloioma coeruleipennis Retz. Xagyenyed IV; Topánfalva V; Csepel

VII. — bcrberídes Schr. X^agj^enj^ed V—IX; Runk VIII.

— usiulata L. Igenpataka VIÍ. — segmenlaria Pz. Crkvenica

\1. — pjagana Pz. X^agj^enyed VI ; Alarosgombás V
;

Xagy-(Jklos VIII : Topánfalva VIII ; Boksánbánya IV, \,

VIII : Hodrus VIII ; Csobánka VIII. — melanochroa Gm.

Xagyenyed VI;.Alsóorbó VI; Igenpataka VIII; Boksáu-

bánva V, VII, VIII. — cyanocrocea F()Rst. Xagyenyed
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YII. — rosae Deg. Nagyenyed V—VIII; Miriszló VII;

Igenpataka VII ; Vízakna VII ; Gyergyó-Tülgyes VII
;

Crkvenica VI ; Széplak (Szolnok-Doboka m.) VIII.

Cypliona furcata Vill. Vízakna VII.

Cladius loectinicorms Fourcr. Radnaí havasok VIII (1000 m.)

Pteronus myosotidis F. Nagyenj^ed VII ; Rnnk VIII ; Honda VII.

Amauronematus hisirio Lep. Gj^ergyó-Tölgyes VII ;. Crkvenica VI
;

Sensko Bílo VII.

Pacliynematus pallescens Htg. Csepel VI.

Pristophora appendiculaia Htg. Buda V.

Hoplocampa fulvicornis F. OláhlajDád TV.

Ardis plana Klg. Abrudbanya VII ; Radnaí havasok VII (700 m.)

Tomostetkus gagatinus Kg. Nagj^enyed IV ; Nyírmez VII. — epMppium

Pz. Nagyenj^ed lA^

—

VII ; Oláhlapád V ; Radnaí havasok

VIII (700 m.).

Blennocampa pusilla Klg. Nagyen3^ed IV—VII ; Oláhlaj^ád VII ; Torda

IV ; Csík-Szent-Márto-n VIII ; Boksánbánya VI ; Széj:)-

haloni VIII. — assimüis Fall. Nagyenyed V.

Monopliadnus monticola Htg. Miriszló A"II ; Alsóorbó VI. —
• albípes

, Gm. Nagyenj^ed IV—VII.

Athalia glahricollis Thoms. Nagyenyed A'III

—

IX ; ^Miriszló A^III ; Oláh-

lapád V ; Torda VIII ; Toj)ánfalva IX ; Széjjhalom A'^III

;

Kassa A^III ; Vörösvár A'III ; Csepel A^II. — spinarum

Fabr. Nagyenyed Y—IX ; Alarosgombás A^ ; Radnaí ha-

vasok VIII (800 m. j ; Balánbánya A^I ; Csobánka \lll
;

Bélabánya A'II ; Léva A^III ; Knnszentmíklós. — rosae h.

Nag^'enj^ed IV, IX. — var. cordaia Lep. Nagyenyed IX
;

Oláhlapád III—A"; Budaörs A^. — annulaia F. Nagyenyed
IV—A-^ ; Oláhlapád III ; Topánfalva A'" ; Csíkszentmárton

VIII ; Széphalom A^III.

Selandria serva F. Nagyenyed A^—A'III ; jSlarosújvár A'I ; Topánfalva

A'^III ; Boksánbánya IV. — morio F. Nagyenj^ed V—A^III

;

Oláhlapád IV.

Poecilosoma luteolnm Klg. Nagyenj^edA"—A^II ; IgenjDataka A^II ; Oláh-

lapád A"II. — guttaüüii Fall. Nagj^enyed lA"—A'
; Miriszló

\. — exciaum Thoms. Buda Y.

Empliytus cincius L. Marosgombás Y. — rufocinctus Retz. Nagyenyed
lA^-V ; Oláhlapád IA\

Dolerus pratensis L. Nagyenyed A'—A'III ; Fugád VII ; Marosgombás
V ; Alíriszló A^III : Topánfalva A'III ; Csepel A"I. — aericeps

Thoms. Csepel A'I -A'II. — dubius Klg. Nagj^enyed VII
;

A^örösvár A''III. — gonager F. Nagyenyed IV—Y ; Oláh-

lapád IV ; Alíriszló lA-' ; Boksánbánya IV. — picipes Htg..
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Topánfalva A'. — fissus Htg. Xagyenred IV : Alsóorbó V
;

Pozsony IV : VisegTád IV. — niger L. Oláhlapád Y. —
haematodes Schrnk. Xagyenyed IV. — acneus Htg. Xagy-
enyed IV—V : Boksáiibáuya V : Doljsiua VIIl.

SciaiAerijx consohrina Klg. — Oláhlapád IV. — cosialis Klg. Oláh-

lapád IV : Máriavölg'3^ (Pozsony m. ) IV.

Hhogogastera picta Klg. Marosgombás V ; Boksánbánya Y\ —V. —
viridis L. Xagyenyed V : Remete VII ; Runk A^III ; Balán-

bánya A'II ; Selmeczbánya \l.

TentJiredopsis Tliomsoni Kxw. Xagyenyed IV—A'
: Alarosújvár A'I

;

Szászkabánya A' ; Boksánbánya IV : Balatonfüred A'I. —
sordida Klg. Xagyenyed A'' ; Szászkabán5'a \. — pavida

F. Xagyenj'ed lA" ; Oláhlapád A". — neglecta Lep. Xagy-
enyed lA^

—

Y ; Alsóorbó A'I : Czelna A'. — stigma F. Xagy-
enyed Y : Radnai havasok (1100 m.) A'III : Szászkabánya

A' ; Boksánbánya IV—A'
: Budaörs Y. — excisa Thoms.

Xagyenyed lA'. — tessellata Klg. Xagyenyed A^. — in-

siabilis Klg. var. dimidiaia Lep. Xagyenyed A^I.

Facliyproiasis rapae L. Xagyenyed A^ : Boksánbánya IV.

Macropliya rusiica L. Torja A^II : Boksánbánya lA', VII : Crks'enica

A^I ; Senjsko Bilo A'II. — rufipes L. Xagyenyed A''I : Oláh-

lapád V : Boksánbánya lA'. — liaemaiopus Pz. Xagj^enj'-ed

Y. — quadriinacidata F. Oláhlapád A" : Alsóorbó VI. —
punctum-album L. Xagyenyed A'—A^I ; Alarosgombás Y.—
crasmla Klg. Xagyem'ed A'I ; Tusnád A'II. — albicincta

ScHRXK. Xag3'enyed IV—A"
: Aliriszló A^ ; Igenpataka VI.

— blanda F. Xagyenyed A'—A'I : Runk A'II : Torda Y
;

Boksánbánya IV.

AXlanius tenmlns Scop. Xagyenyed lA'—A'
; Alsóorbó A'I ; Szászka-

bánya A'. -7 albkornis F. Igenpataka A'I : Gplkos-tó ATT.

viduus Rossi Sarajevo A'I. — Bossii Panz. Havasgyógy

VII : Torda A' ; Ovilkos-tó A'II. — scroplndariae L. Grjol-

kos-tó A'II. — zóna Klg. Igenpataka A'II. — marginellus

F. X"ag3'enyed A'III. — viennensis Pz. Xagj^enved IX
;

Remete A^II : Kászon A'III : Radnai havasok (800 m.)

Xéma (Szohiok-Doboka vm.j A'III ; Kassa A^III : Szép-

halom A"ni : Boksánbánj-a AT:IL — bicinc.tiis F. Xagy-

enyed IV— A'I : Aíarosgombás A' ; Czehia V ;
Xagj^oklos

A^II ; Phtvice Yll. — fasdaius Scop. Igenpataka A^ll

;

Havasgyógy A'II ; Csáklyak A' El ; Torda V ;
Szászka-

bánya V : Boksánbánya A^III. — Schaefferi Klg. CT^ólkostó

A'II. — arcu.atus Forst. Xagyem^ed VIII : Xyírmez IX
;

Remete A'III : Havasgyógy A'III : Xagyoklos A^III ; Topán-
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falva IX rGyilkos-tó MI ; Radnai ha^•asok (800—1400 m.)

VII—YIII : Kászoii VIII : Kassa VIII.

Tcnihredo ciira L. Xagyeuyed V—\l. — dispar Klg. Xagyeiu'ed V :

Marosgombás V : Szászkabáuva V. — livida L. Torja VII;

Boksánbánj^a V. — mesomelaena L. Xagyenyed VI ; Ig-en-

pataka VI : Gyilkos-tó VII ; Radnai havasok (l-tOO m.)

VIII ; Szemenik VII. — flaya Scop. Xagyenyed V
;

Felenyed V ; Igeiipataka VI.

Lyda enjihrocepluila L. Xagyenyed IV—VI. — flavicejjs Ketz. Xagy-

enyed IV.

PampltUius sylvaiicus h. Xagyernyed V; Marosgombás V; Torda V.

Jlegalodontes plagiocephalus F. Xagyenyed V—VI ; Alsóorbó VI. —
sjnssicornis Klug Alsóorhó VI: Gyilkos-tó VII.

JManop'isFabricü Leach XagyenyedV—VII; Oláhlapád V; Fagad VII.

Siricidae.

Cepluis pygmaeus L. Xagyenyed V.

Xipjliydria dromedária F. Xagyenyed \1.

Sirex speciriun L. Topánfalva V : Radnai havasok (1800 m.) VII. —
juvencus L. Xagyenyed IX. — nociüio F. Xagyenyed IX.

— gigás L. Xagj'enyed VII ; Gyergyótölgyes VII ; Radnai

havasok (1300-1600 m.j VII.

"

Cynipidae.

Dryoplianla foJii L. Xagyenyed. Csobánlía.

Cynips Inmgárica Htg. Xagy-Halmágy. — Kollari Htg. Xagyenyed. —
cuUcís'Bgsd. Xagyenyed. — caput-^Iedasae Htg. Xagyenyed.

Evaniidae.

Gasterupdion aff'ectalor L. Xagyenyed VIII. — pedemonlamim Tour.v

Xagyen^'ed VIII. — Thomsoni Sghlett. var. ? Xagy-

enyed VIII.

Iclinetunonidae.

ExepJianes hilaris Grav. Dévény IV.

Ichneumon exteiiHorius L. Xagj^enyed V ; Detmiáta VIII ; Topánfalva

VIII. — ferreus Grav. Radnai havasok (1400 m.) A'II. —
bilineaius Gr. Gyilkos-tó VII. — fascipes Gm. Xag'yem'ed

X. — sarciiorius L. Xagyenyed VII —VIII ; Holdvilág VII
;

Széplak (Szolnok-Doboka vm.) VIII. — suspiciosus Wesm.

Túr VIII. — gracilentus Grav. Igenpataka A'II. — iermi-

natoriíis Grav. Torja VII; Bedell VH ; Balánbánya VII :

Radnai havasok (800 m.) VIII. — gradarius Wesm. Rad-
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nai havasok (1300— 1600 m.) VII—VIII. — balteatus Wesm.
Nagyenyed VI. — aJpicola Kriechb. Raclnai havasok
(1600 ni.) VII. — cnlpaior Schrnk. Igenpataka VII. —
moUlorins L. lieniete (Alsó-Fohér vm.) VII. — gracüicornis

Ctrav. var. nigrícauda Berth. Igenpataka VII ; Raclnai

havasok (800, 1600 m.) VII-VIII. — zonalis Gravh.
Xagyenyed V. — xanihorius Foerst. Radnai havasok
(1400 ni.) VIII. — sexciiiclus Grav. Nagyenyed V ; Igen-

pataka VII. — Janguidus Wesm. Igenpataka VI ; Runk X.
— saiuraiorius L. Nagyenyed \. — corniscaior L. var.

Inridus (jR. Nyírniez IX ; Oláhlapád III. — disparis Foda
Nyírniez IX : Tövis. — icri;hrosns Wesm. Radnai havasok
(1100 ni j VII. — rarus Tischb.

Amhhjieles paUialorius Grav. Balatonfared VI. — fasciatorins F. Bre-

dest,y (Als(3-Fehér vm.) : Csató-barlang VII. — quadri-

punctorius Mull. Nagyenyed IV—VII ; Marosújvár VI :

Szohodol : Lucia-baiiang VIII ; Igenpataka : Kápolna-

barlang VII. — subsericans AVesm. Nagyenj^ed VI. —
glaucaiorüis F. Topánfalva V. — vadatorms Illig. Nagy-
enyed V—VI ; Radnai havasok (1400 m.) VIII. — nega-

toriuíi F. Nagyenyed VI ; Remete (Alsó-Fehér vm.) IX
;

Detunáta A'III ; Runk X ; Tusnád VII. — uníguttalns Wesm.

Radnai havasok (1100 — 2200 iii.) VII. — conspurcatiis

Grav. Nagyenyed IV. — fusorias L. Radnai havasok

(1700 m.) VIII. — íiispf'dor Wesm. Nagyenyed IX. —
Fanzo-i Wesm. Hold\'ilág VII : Balánbánj^a VII.

Colpognathus cidouilor Gr.w. Xagyenyed VII.

Grypturus argiolas Grav. Nagyenyed VII ; Széplak (Szolnok-Doboka

vm.) Vlll.

Cryptus tarsoleacufí Gr.w. Nagyeiiyed VI. — vidualorius Grav. Nagy-

enyed IV—VI.

Mesoleptus igplian Fol'rcr. (Jláhlapád V.

Colpotricliía affíis Voll. Nagyenyed IX.

Metopius MoíJíjgus Foerst. Crkvenioe VI. — fusdpennis Wesm. Nagy-

enyed V.

Ophion luteus L. Nagyenyed IV. — parvidm Krchb. Nagyenyed VI.

— rtpcnliiíus Hlmgr. Nagyenyed VI.

Paniscus tesfacens Grav. Budafok VII.

Campopjlex hurculeníus Hlmgr. Nagyenyed IV. — nitidulator Hlmgr,

Nagyenyed IV ; Oláhlapád V.

Cremastus bellicosus Grav. Nagyenyed VII. —puugens Grav. Nagyenyed.

Baiiclius falcator F. Nagyenyed VIII ; Bedell VII ; Csorba VIII. —
pirlKs F. Topánfalva IV. — similís Krchb.. Oláhlapád IV,-
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Exeiasies fornicaior F. Igenpataka VII.

Ghjptomorpha inscripior Nees Nagyenyed A'III.

Perilhous divinator Rossi Nag^^enj^ed VI—YII. — varius Grav. Nagy-

enyed VI.

Lissonoia hellator Graa\ Magas-Tátra VIII. — conflagrata Grav. Nagy-

enyed Xí. — parallela Grav. Széphalom (Abauj-Torna

vm.) VIII.

Pimpla examinator F. Nagyenyed VI. — instigalor L. Nagyenyed VI.

— inflaia Grav. Nagyenj^ed VI ; Vízakna VI. — inquisitor

Scop. Verespatak VIII ; Balánbánya VII ; Pécs VI. —
• investigaior L. Nagj^enyed VI. — rufata Grav. Nagyenyed

VI ; Bolya VII. — illecebraior Gr. Crkvenice A"I.

Theronia fiavicans F. Nagyenyed VI ; Crkvenice VI.

Ephialtes carbonarius Christ. Nagyenyed V, VII ; N^^árádszereda V
;

Balánbánya VII.

Mhyssa persuasoria Grav. Nagyenj'-ed III, A'II ; Plitviee VII.

Acoenites saltans Grav. Csepel VI. — dnhítator Panz. Nagyenyed IV.

Perosis annulaia Brischke Nagyenyed VI.

Xorides nitens Grav. Nagyenyed V.

Alomya quator L. Radnai havasok (1400 m.) VIII.

Amicroplus callaris Spin. Nagyenyed VII— VIII.

Braconidae.

Vipio nominaior F. Csepel VI.

Pseudovipio inscriptor Nees Tövis VII.

Iphimdax imposior Scop. Nag3^en3^ed V ; Fiume VII. — maclator Germ.

var. piciiis Kav. Nagyenj^ed VI.

JBracon biparíüus Wm. Budapest IX. — tornalor Marsh. Budapest V.

— alutaceus Szépl. Kispest VIII. — carinatus Szépl. Kis-

pest -VIII. — rufipedator Szépl. Solymár VIII. — ohscuri-

cornis Szépl. Széj^halom VIII. — minutaior Nees Budaörs

IX. — fidvipes Nees Nagyenyed V. VII— VIII. — dichro-

mus Wesm. Kassa VIII. — variator Nees Széphalom

(Abaúj vm.) VIII ; Csepel VII. — coUinus Szépl. Nagy-

enyed VIII ; Széphalom VIII.

Spatliius exarator L. Oláhlapád III, IX ; Széj^halom VIII.

Dorycies leucogaster Nees Nagyenyed VI, VII.

Chremyliis ntbiginosus Nees Budapest IX.

Rogas reücidator Nees Vorösvár VIII. — var. nobilis Cürt. Debreczen

VIII. — dimidiatus Spin. Oláhlapád III. — circumscriptus

Nees Nagj^enyed IV, VIII. — vittiger Wesm. Nagyenyed

VIII. -- gasierator Jur. Oláhlapád VII.
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Chelonus inaniins L. Xa^venyed VIII. — carhonator ]\L^rsh. Nao-v-

enyecl VIII. — ohscurator HS. Csepel VII.

Micropliiis varipes Rüthe vSzéphalom VIÍI. — var. 2. Budapest IX.

Microgasier iibialis Xees Xagyem-ed IX.

Agatliis nigra X^'ees X'agyenyed VIII. — iibialis X'^ees X^agyenyed VIII.

Cremnops desertor Latr. X^'agyenyed VII—VIII: BoksánbányaVII—A'III.

Disophrys inculcator L. Xagyenyed VIII ; Boksánbánya IX.

Jlicrodus calculator F. Nagyenyed IX.

Meteorus clirysopMlialmus X^ees X'agyenj^ed VII. — pulcJiricornis Wesm.
X'agyenyed VIII. — laeviventris A\'sm. var. medianus Ruthe.

Xagyenj^ed VIII.

Eiibadizon exteusor Nees Oláhlapád IV.

Diospilus oleraceus Halid. Xagyenyed VI.

Zele testaceator Ctjrt. Xagyenj'ed VIII.

AiJianacolus signaius Nees Xagyenyed VI. IX.

Amicroplus coliaris Spin-. Xagyenyed VÍII.

Proctotrupidae.

Froctotrupes hyevipennis Xees Xagyenyed.

Chálcididae.

Leucospis dorsigera F. Bok&ánbánya VII—vm.
Chalcis femorata F. Xagyenyed IX.

Chrysididae.

Cleptes pullipes Lep. Miriszló A'II.

Ellampns scutellaris Paxz. Xagyenyed A'II ; X'jármez VII : Cse-

pel VII. — bidens Först. X'agyenyed VI. — coeru-

lens Dahlb. Xagyenyed IX : Tusnád VII. — aura-

ius L. X^agyenyed VI, IX ; Remete (Alsó-Fehér vm.)

;

Crkveiiica VI. — var. rirescens Mocs. X^agyenyed IX;

X^yírmez IX: Vízakna VI: Budapest VI—VII. — var,

maculatus Mocs. X^agyenyed III. — a&mis F. X'agyenyed

Vin—IX. — pusilhis F. Xagyenyed V, VIII—IX ;
Asz-

alnia VIII.

Holopijga amoemda Dhlb. Xagyenyed A' ; Igenpataka A'II : Kászon-

újfalu Xll. — curvata FOrst. X^agyenyed A'II : Balánbánya

A'II. — gloriosa F. X'agyenyed Y \ Kispest V. — fervida

F. Tövis A'II. — coriacea Dhlb. Boksánbánya. — rosecc

Rossi Hadrév A'II.

Hedíjclinim Gerstaeckeri Chevr. Boksánbánya. — nobile Scop. Xagy-

enyed YIJI : Széplak (Szolnok-Doboka vm.) A^II. — ru-

tilaiis Dahlb. X>gyenyed A'II ; Kászonújfalu A^II.
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Doboka vm.) VIII. — x>'^^s'Hlom Ab. Crkvenioa VI. —
dicliroa Dahlb. Miriszló VII. — cnprea Rossi Hadrév VII.

— cyanea L. Csíkszentmárton VIII. — nitidula F. Nagy-
enjí^ed V ; Zengg- VII. — fiilgida L. Nag'j^enj'-ed VII. —
scuiellaris F. Tövis VII. —- Chevrieri Mocs. Remete (Alsó-

Fehér vm.) VII ; Holdvilág VI. — ignita L. Xag3''enyed

IV—XI ; Marosszentkirály VII ; Miriszló VII ; Abrndbánya
VII ; Mnndra VI ; Benedek VIII ; Székelyndvarhely VIII

;

Radnai havasok (1400 m.) VIII. — var. nílüiveniris Ab.

Széplak (Szolnok- Doboka vm.) VIII.

Formicidae.

láyrmecina Latreülei Curt. Nagyenyed VIII— IX ; Miriszló A^III

;

Radnai havasok (800 m.) VIII.

Solenopsis fugax Latr. Nagyenyed IX; Magyarbagó IX.

Messor barharus L. var. nigra Er. Zeng-g VII.

Aphaenogaster structor Latr, Nagyenyed IV—V; Oláhlajjád IV.

Myrmica laevinodis Nyl. Nagyenj^ed IX ; Csombord VIII ; Magyar-

bagó VIII; Detunáta VIII. — lohicornis Xyl. Radnai ha-

vas (1300—1400 m.) VIII. — rtibida Latr. Pareng-havas

(1000—1600 m.) VIII—IX. — ruginodis Nyl. Nagyenyed
VIII ; Topánfalva IX ; Radnai havasok (1300 m.) VIII. —
rugtdosa-scahrinodis Remete (Alsó-Fehér vm.) IX.

Teiramorium caespitum L. Nagyenj^ed VI—IX ; Igenj^ataka VII ; Torda

VI ; Kászonújfalu VII.

Doliclioderus guadripunctatiis L. Nagyen3''ed V.

Prenolepis imparis Say var. nitens Mayr. Nagyenyed XI.

Plagiolepis pyginaea Latr. Nagj^enyed A"I.

.Lasiiis alienus Först. Nagyenyed IV, VII, IX ; Igenpataka VII
;

Gyulafehérvár VII ; Dévény IV ; Tusnád VII. — alieiio-

niger For. Nagyenyed Yll^ IX ; Miriszló VIII—IX
;

Alarosszentkirály VI; Radnai havasok (1100 m.) VII. —
affinis ScHCK. Nagyenyed VII. — flavus F. Nagyenyed
III—IV, VII; Gyulafehérvár VII; Kászonújfalu VII. —
fidiginosus Latr. Nagj^enj^ed V—IX ; Oláhlapád III. —
niger L. Nagyenyed IX ; Igenpataka VII ; Topánfalva

VIII ; Bedell VII ; Kászonújfalu VII ; Tusnád VII.

.Formica cinerea Mayr. Topánfalva IX. — fnsca L. Detunáta VIII
;

Hargita VIII ; Kászonújfalu VII ; l^adnai havasok (1400

m.) VII. — gagaies Latr. Pareng-havas (1600 m.) VIII. —
mfibarbis F. Nagyenyed VII ; Oláhlapád V ; Igenpataka

VII ; Remete (Alsó-Fehér vm.) ; G^^ulafehérvár A"II ; Torda
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Vin : Topánfalva Alii ; Kunk X : Hargita YIII : Kászoii-

újfalu Yll : Radiiai havasok (1600 m.) VII ; Crk%'enica

VI. — sangninea Latr. Baláiibáuya YU. — iruncicola Xyl.
Torja Xll

; Tusnád VII ; Pareng-havas (1700 m.) VIII.

Pohjergus rufescens Latr. Magvarbagó VIII ; Tusnád VII.

Mynnecorystiis viaticus F. var. orientális For. Mészk (Torda-Aranyos
vm.) X.

icimjjonoius aethio2)s Latr. ^liríszló IX. '— lierculeanus L. Igenpataka
VII • Detunáta VIII ; Topánfalva V ; Ptadnai havasok

(1100 m.) Vn : Xéma (Szohiok-Doboka vm.) VIH ; Sel-

meczbám'a VI. — herculeano-hjf/nijyerdus For. Oláhlapád

IV : Topánfalva IV : Raduai havasok (1000 m.) ; Csobánka
VI. — marginaius Latr. Xagyenyed III. V—VI. — laterális

Oliv. Xagyenyed IX. — ligniperdus Latr. Detunáta VIH

;

Gyilkos-tó vn. — pensglvanicus Deg. Oláhlapád IV" ; Mi-

riszló VII. — vagus F. Xagj'-enj'ed VII ; Igenpataka

;

Havasgyógy V : Remete (Alsó-Fehér rm.) IX : Szász-

keresztur VII.

Heterogyn iae.

Midilla calva Vill. Xagyenyed V—VI. IX ; Fugád VII : Toroczkó

VIII. — erytlirocepliala Latr. Xagyenyed IV—V : Magyar-

bag'ó Alii. — europaea L. Vizakna VII ; Bolya VII. —
marginata Baer Radnai havasok (1400 m.) VII. — maura

L. Zengg VII. — montana Panz. Xagyenyed V ; Zengg
VII. — rufij^es F. Xagyenyed VII ; Tövis VII : Rmik VÜI

;

Párkány A'III ; Crk^^euica VI.— viduata Páll. Crkvenica Yl.

Myrmosa mdanocephala F. Xagyenyed VII—VIH : Igenpataka VII;

Remete (Alsó-Fehér vm.) VII ; Holdvilág VII : Széphalom

(Abauj-Toriia vm.) VHI ; Boksánbánya VII ; Balánbánya

VII ; Kispest \1 : Szászkeresztur VII.

Metlioca iclineumonoidés Latr. Xagyenyed IV : Torda IV.

Pristocera depressa F. Oláhlapád IV—V ; Aliriszló IV.

Scolia flavifrons F. var. haemorrhoidalis F. Xagyenyed V, VII ; Petro-

zsény V ; Boksánbám^a VIH ; Jablanicza VI ; Zengg VII.

— JúHa ScHRXK. Xéma (Szolnok-Doboka vm.) VIII ; Ivis-

pest A'HI : Fiume YH : Zengg VII. — qiiadrijnmctata F,

Xagyenyed VII : Miriszló YIL : Tö\ás YU : Yizakna. VE

;

Fugád YU ; Holdvilág A'II : Boksánbáuya YU : Spalato

VI : Zengg Yll.

Elis sexmaculata F. Soroksár YIU.

Tipliia fuloipennis Sm. Xagyenyed A' : Crla^enica A"I. — minuta A^drl.

Xag-venved M. — vwrio F. Xagvenved lA'

—

Yl ;
Oláh-
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lapácl IV ; Igenpataka IV, VII ; Vízakna VI ; Marosújvár

III ; Székelykocsárcl VII ; Kispest VI. — riificornis Schck.

Igenpataka VII. — rugósa Tourn. Vízakna VI ; Nagy-
baczon VII. — semipolita Tourn. Nagyenyed VIII ; Víz- '

akna VII ; Tövis VII ; Kis-Ludas VII ; Radnaí havasok

(800 m.) VIII ; Senjsko Bílo VII ; Széphalom (Aljauj-

Torna vm.) VIII.

Sapyga quinguepunctata F. Nagyenyed VII.

JPoinpilidae.

Ceropales maculatus F. Néma (Szohiok-Doboka vm.) VIII.

PompiUus cellularis Dhlb. Igenpataka VII ; Kispest V. — cTudyhealas

ScHDTE. Igenpataka VI. — fumipennis Zett. Runk X. —
Magreitü Kohl Nagyenyed V, IX; Radnaí havasok (1400

m.) VI ; Nagy-Baczon VII. — nígerrimns Scop. Nagy-

enyed VI ; Csombord V ; Nagy-Baczon VII. — phmibeus

F. Kispest V. — quadrispinosus Kohl Crkvenica VI. —
rufi.pes L. Crkvenica VI. — viaiicus L. Nag3'enyed IV—
VIII ; Oláhlapád IV ; Alamor VI ; Tojoánfalva.

Calicuryus fasciatellus Spin. Csepel VII ; Léva VIII.

Salius exaliai'us F. Njárniez IX ; Zengg VII. — fusrus F. Nagyenyed
IV—VI ; Oláhlapád IV—V ; Topánfalva VIII. — versicolor

Scop. Nagyenyed IV—V ; Remete (Alsó-Fehér vm.) VI
;

Míríszló VII ; Tövis VII ; Fiigad VII. — var. Fahricü

Vdrl. Nagyenyed VII ; Vízakna VII ; Széplak (Szolnok-

Doboka vm.) VIII. — Sclienckii Kohl A^izakna VII ; Hold-

világ VII.

Pseudagenia carbonaria Scop. Nagyenyed VI, VIII.

Trypoocylon figulus L. Nagyenyed VIII ; Míríszló VII ; Verespatak:

VIII ; Topánfalva V. — altenualum Sm. Nagyenyed VIII.

— claviceriim Lep. Nagyenyed VI—VII ; Vízakna VI
;

Radnaí havasok (700 m.) VIII ; Vilmjí-e VII.

Larra anaihema Rossi Nagyen3'ed VII.

Tacliytes europaeus Kohl Tövis VII.

Tacliyspliex pectinipes L. Igenpataka VII ; Torda VIII ; Ból^^a VII.

Dinelus pictus F. Bótya VII.

Astata hoops Sohrnk. Nagyenj^ed VIII ; Igenpataka VIII ; Balánbánya

VII ; Radnaí havasok (800 m.) VIII. — minor Kohl Nagy-

oklos VIII. — iricolor Vdrl. Csepel VII.

Mimesa equeslris F. Radnaí havasok (800 és 1400 m.) VII—VIII.

Psen airatus Pz. Nagyenyed VII ; Míríszló VII—VIII ; Hadrév VII ;.

Crkvenica VI.

Fempliredon lugubris IjAtr. Nagyenyed V ; Pareng-havas (1000 m.)
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IX. — unkolor F. Xagjeuyed III, Vil, IX; Tírds VII;
Miiüszló YIII; Hadrév VIT. — Sclrc.cknrdi ]\Ior. Xaoy-
enyed IX ; Topájifalva VIII.

Sclielipron destiUaiorium III. Xagyeuved VIII : Xovi VI ; Plitvicza

VII. — omissum Kohl Xovi VI. — iubifex Latr. Spalato VI.

Spliex occiianicus Lep. Xagyenyed VIII.

Ammopliila Heydeni Dhlb. Xagyenyed VI; Vizakua VI. — sabulosa

L. IgeuiDataka VI ; Remete (Alsó-fehér vm. ) VII. — Xyír-

mez IX ; Balánbánya VII ; Kászonújfalu VII : Tusnád
VII; Pareug-havas (1000-1200 m.) VIII -IX; Csepel VI.

liirsuta Scop. Xagyem'ed VIII; Balánbánya VII ; Pareng'-

havas (1900 m.) VIII

Ph.Uanthiis triangulum F. Xagyenyed IX; Xyírmez IX; Xagyoklos
Vni ; Hadrév vS ; Rmik VIII ; Hold^-ilág VII ; Széplak

( Szoluok-Doboka vm.) A'III ; Budaörs VII. — coronatus

F. Holdvilág VII. — rennstus Rossi Fagad VII.

Cerceris rybiensis L. Ruiik VIII. — cmarginata Pz. Xagyenyed VIII
;

Fng'ad VII ; Xyínnez IX ; Xag.5''oklos VIII. — hupresücida

DuF. Torda VIII. — arenaria L. Xagyenyed VIII ; Radnai

havasok (800 m. ) VIII ; Csepel VII ; Plitvica VII ; Senjsko

bilo VII ; Crk\'eniea VI. — rubida Jur. Xagyenyed VII

;

Hadrév VII. — quadrifasciata Pz. Gyilkos-tó VII ; Crk^^e-

nica VI. — Ferreri Vdrl. ^^liriszló VII. — lahiata F.

Xagyenyed VIII : Remete (Alsó-Fehér vm.) VII ; Hold-

^-ilág VII ; Szászkeresztur VII. — iuberculata \ill. Torda

VIIL

Oxijbelus aniglumis L. Budaörs VII.

Xtjsson spinosus Forst. Marosgombás V.

Alyson fuscataü Pz. Xagyenyed IX.

MeUinus sabulosus F. Xagyoklos VIII ; Topánfalva VIII.

Goryies campestris L Xagyenyed V ; Radnai havasok (1100 m.
)
VII:

— mysiaceus L. Oláhlapád \. — dissectus Pz. Xagyenyed

VII.— quinquecinchis F. Igenpataka VII ;
Fugád VII;

Gyilkos-tó VII; Bolya VII.

Stizus tridens F. Xagyenyed VII. — liungarims Friv. Csepel VII.

Bembex integra Pz. Budaörs VII.

Cabro brevis Vdrl. Xagyenyed VIII—IX ;
CTyulafehérvár VIII;

Gyilkos-tó VII ; Budaörs VII. — Panzeri Vdrl. Igen-

pataka VII ; Holdvilág VII. — albilabris F. Bndaörs VII.

— leucostoma L. X.}^'mez IX. — Wesmaelí Vdrl. Xagy-

enyed IX: Bolya VII. — quudrimaculatus F. Miriszló VHI.
—'

sen-ipes Panz. Xagyenyed VII. — cribrarius L. Xagy-

enyed VIII : Igenpataka VII ; Havasgyógy VII
;
Gyilkos-tó
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VII ; Gyergyótölgyes VII. — dives Lep. Nagyenyed VIII.

— vagus L. Nagj^enyed IX ; Gyilkos-tó VII. — chryso-

stomus Lep. Gyilkos-tó VII. — sexcinctus F. Vihnye VII.

— cavifrons Thoms. Xagyenyed VI. — quaclrícindias F.

Nagyenyed VII. — dypeatas L. Xagyenyed VIII; Remete
(Alsó-Fehér vm.) VII; Torda VIII ; Széplak (Szolnok-

Doboka vm.) VIII.

Vespidae.

Discoelius zonalis Panz. Bolya VI.

Eumenes coardata L. Tövis VII ; Torda VII ; Gyergyótölgyes VII :

Plitvica VII. — pomiformis F. Igenpataka VIII; Xyír-

mez IX ; Torda VIII ; Rinik VIII ; Xagyoklos VIII

;

Xéma (Szolnok-Doboka vm.) VIII. — mediterranea Krchb.

Crk^'enica VI.

Odynerus allohrogus Sauss. Tusnád VII. — cuUosus Thoms. Xagyenyed
IX. — Clievrierianus Sauss. Xagyenyed \ .

— crassicornis

Pz. Xagyenj-ed A'I

—

VII ; Gyilkos-tó VII. — jucundus

Mocs. Ditró VII. — melanoceplialus Gmel. Xagyenyed
VIII. X ; ]\Iarosg'ombás V ; Gyergyótölgyes VII ; Crla-e-

nica VI. — parieium L. Xagyenyed V ; Alamor VI
;

Vihm'e VII ; Fiume VII. — renifonnis Gmel. Xagyenyed
VII; Torja VII; Zengg^VII. — sinuntKsF. Xagyem^ed IX.

Polisfes gallicus L. Xagyenyed IX : Miriszló VII ; Vizakna VII.

Yespa crabro L. Xagyenyed IX ; Remete (Alsó-Fehér vm.) VII
;

Magyarbagó VIII ; Vizakna VI ; Igenpataka VII ; Ha^'as-

gyógy V ; Dunaszentpál IX: Csobánka VIII. — germanica

F. Xagyenyed V. X ; Xyirmez IX ; Topánfalva VEI

—

IX
;

Pareng-havas (1900 m. ) A'III : Xagybaczon A'II : Xéma
(Szolnok-Doboka vm.) VIII : Stomfa IV. — média Retz.

Kol^íaeh VIII : Crkvenica VI. — sylvesiris Scop. Xagy-

enyed VIII ; Tövis VII ; Igenj^ataka VI : Runlí VIII

;

Bolya VII ; Balánbánya VII : Radnai havasok (800—1700

m.j VIII ; Pareng-havas (1900 m.) VIII. — vulgáris L.

Xagyenyed \, VIII ; Xyirmez IX ; Igenpataka X ; De-

tunáta VIII ; Topánfalva VIII : Xagyoklos VIII ; Torja

VII; Senjsko bilo VII.

Apidae.

Bomhus agroriim F. Xagyenyed V ; Igenpataka VIII, X ; Székely-

kocsárd IV ; Torja VII ; Xéma VIII ; Pareng-havas (1000

m.) IX. — Jiortorum L. Xagyenyed VII ; Oláhlapád VII
;

Czelna IV ; Detunáta VIII ; Havasgyógy VI ; Igenpataka
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VI
; Nagyoklos VIII ; Topánfalva VIII ; Hargita VIII

;

Radnai havas (1300 m.) VII. — var. argillaceus Scop.

Xagyenyed IV—V ; Marosújvár VIII ; Oláhlapád IV
;

Remete (Alsó-Fehér vm.) VII ; Topánfalva IV ; Bedell
A'II. — pratorum L. Torja VII ; Néma (Szolnok-Doboka

vm.) VIII ; Plitvica VII ; Senjsko bilo VII. — Derhamelliis

K. Xag-yenyed V—\1 ; Baláiibánj^a VII ; Pareng-havas

(1000-1900 m.) vm—IX. — liypnorum L. Torja VII. —
süvarum L. Xagyenyed IV—VII ; Torda VIII. — arenicola

Thoms. Havasgyógy VII ; Széj)halom (Abauj-Torna vm.)

VIII. — pomorum Pz. Oláhiapád IV. — lapidariiis L.

Xagyenj^ed V—VI ; Tövis VII ; Xyírmez IX ; Detunáta

VIII ; Torda VIII ; Runk X ; Szászkeresztar VII ; Gj'ilkos-

tó VII ; Topánfalva VI. — confusus Schck. Xagyenyed V
;

Magyarbagó IX ; Gyulafehérvár VIII ; Torda VIII ; Senjsko

bilo VII. — ierrestris L. Xag-yenyed V ; Igenpataka VI
;

Miriszló IV ; Xyírmez IX ; Runk VIII ; Xagybaczon VII
;

Balánbánya VII; Radnai havasok (1300-1400 m.) VII;

Pareng-havas (1000 m.) IX. — var. autumnalis F. Xagy-

enyed IX ; Kászon VIII ; Radnai havasok (2200 m.) VII :

Csobánka VIII ; Vihnye VII ; Senjsko bilo VII. — var.

cryptarum F. Oláhlapád IV ; Csobánka VIII. — var. liico-

rum L. Xagj'-enyed VIII ; Igenpataka VII ; Runk VII :

Topánfalva VIII. — variábilis Schmied. Xagyenyed V
;

Xagyoklos VII. — var. irisiis Seidl. Vizakna VI. — var.

notomelas Schmied. Xagyoklos VIII.

Podaliriiis garndus Rossi Xagyenyed. — magnilahris Mok. Miriszló

VII. — himaculatus Pz. Xyírmez IX. — pubescens Lep.

Vizakna VII. — crinipes Sm. Xagyenyed IV. — acervoriim

L. Xagyenyed III, V ; Czehia IV ; Oláhlapád IV ;
Topán-

falva V ; Székelykocsárd IV ; Hadrév VII. — furcaius

Pz. Igenpataka VIII.

Eucera Mngarica Friese Budaörs VII. — iricincla Er. Fagad VII. —
armeniaca Mor. Vizakna VI ; Oláhlapád VII. — nana Mor.

Oláhlapád VII. — scabiosae :^Iocs. Xagyenyed VIII. —
malvae Rossi Miriszló VE. — longicornis L. Xagyenyed

IV, VII; Marosgombás V. — clifficilis Pz. Xagyenyed V.

— iniernipta Baer Xagyenyed IV, VI. — caspica Mor.

var. Pérezi Mocs. Xagyenyed A' ; Balánbánya VII ;
Crkve-

nica VI. — seminucla Brllé. Xagyenyed IV. — cinerea

Scop. Xagyenyed IV, A'I ; Fugád VII. - clirysopyga Pér.

Xagyenyed VI ; Alvincz VII.

Xylocopa violacea Poda Xagyenyed V, VII, VIII ;
Remete (Alsó-Fehér
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vm.) YII : Spalato VI. — vahja Gerst. Nagj^enyed VI ;

Oláhlapád IV: Növi Ví.

Sysirojíha cnrvicomis Scop. Nagyeuyed VI—VII : ]\Iiriszló VII

—

VIII :

Széplak (Szohiok-Doboka vm.) VIIT. — planidens Gir.

Nagyeuyed ^TI.

Meliíta melanura Nyl. Nagyeuyed A'III. — leporina Pz. Nyírmezrj IX
;

Nagybaczon ^11 ; Kászonújí'alii VII.

Panurgus calcaratus Scop. Nagyeuyed VI—VIII : Runk VII ; Raduai

havasok (1500 m. i VIII : Senjsko bilo VII.

Camptúpeum p-ontale F. Nagyoklos VII.

Eliophifes quinquespinosus Spix. Nagyoklos A'II. — canus Ev. Nagy-
euyed VIII: Topánfalva Y. — Hartmanni Friese ]\Iiriszló

VII.

Halictoides denhveníris Nyl. Raduai havasok (1000—1400 m.) A'II—VIII:

Dobsiua Vni.

Colletes jjicistigma Thoms. Nagyeuyed VIII. — Davesianus K. Miriszló

vni.

Anthrena fumijjennis Schmdkx. Havasgyógy VI. — ilioracica F. Oláh-

' lapád IV : Igeupataka Vm ; Széplak (Szoliiok-Doboka

vm.) vm : Csepel VII. — nitida Fourcr. Nagyeuyed V. —
oviiia Klg. Nagyeuyed V : Nagyoklos VIII. — albicans

MüLL. Nagyeuyed IV. — ühialis K. Nagyeuyed V : Oláh-

lapád IV. — iaraxaci Gir. Nagyeuyed JX. — symphyti

ScmuED. Xag.yeuyed V
; ^^larosgombás V. — Gwynana K.

Nagyeuyed III—IV : Dévéuy IV. — variáns K. Nagy-
euyed IV—V ; láhlapád IV. — hucepUala Steph. Nagy-
euyed V. vm. — xmrvala K. Vihuye Ali. — nünutula K.

Nagyeuyed V. — nana K. Nagj'euj^ed A', VII
; IgeujDataka

Vlf : Olálilapád IV : Nagyoklos Vm ; Hadré^- Vn. —
ventralis I^rn. Nagyeuyed III. — marginaia F. Nagyeuyed
vm ; Nagyoklos VIII. — austríaca Pz. Igeupataka Vm.
Haitorfiana K. A'izakua VII : Baláubánya VII. — exiriata

K. Nagyeuyed IV—V ; Fagad VII ; Nagyoklos XHI ;

Csepel VII; Garainberzeucze \I — ftavipes Pz. Nagy-
euyed V

; Miriszló VII : Oláhlapád IV : Vizakna VI :

Baláubánya VII. — chrysopjyga Schck. Baláubám^a VII. —
xanihara Nyl. Marosgonibás V. — convexiuscula K. Nagy-
euyed V : Oláhlapád IV. — dentiadata K. Nagyeuyed
vm. — conibinata Christ. Nagyeuyed V. VIII. — lucens

Lmh. Tövis VII.

HaJicius albipes F. var. affinis Schck. Nagyeuyed VIII. — calceaius

Scop. Nagyeuyed Vm, IX ; Aliriszló IV. VIII : Nyírmez
IX ; Ruuk X ; Igeupataka VII ; Nagj^oklos VIII ; Torja
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VII ; Csíkszentmártoii VIII ; Gyilkos-tó VII ; Radnai ha-

vasok (1400 m.) A^II—VIII: Crkvenica VI; Senjsko bilo

VII. — cephalicus Mor. Igenpataka VII. — fasciatellus

ScHCK. Xagyenyed VII. — interruxjtus Pz. Nagyenyed
VI—VIII ; Igenpataka A"II ; Xagybaczon VII. — laevis K.

Xagyenyed IX ; Radnai havasok (800 m.) VIII. — laevi-

galus K. Radnai havasok (1000—1300 m.) VII-VIII. —
leucozonhis Schrxk. Torda VIII. — longulus Sm. Nagy-

enyed A'III ; Oláhlapád IV. — maculatus Sm. Xagyenyed

IX ; Xagyoklos VII ; Torda VIII ; Hadrév VII. — mala-

churiis K. Xagyenyed V, VII ; Remete (Alsó-Fehér vm.)

;

Igenpataka VII ; Magyarbagó IX ; Oláhlapád IV ; Senjsko

bilo IX. — major Nyl. Igenpataka VI. — marginatus

Brllé. Oláhlapád IV. — morhülosuft Kriechb. Vizakna

VIII ; Topánfalva VIII. — morio F. X'agyenyed VIII
;

Igenj^ataka VII ; Oláhlapád IV. — mucoreus Ev. Xagy-

enyed VII : Vizakna VIII ; Radnai havasok (1000 m.)

VIII. — nüidus ScHCK. Verespatak VIII. — poliius Schck.

Oláhlapád VIII. — punciatissihnus Schck. X'agyenyed IV. •

— quadricincitis F. Zengg VII. — quadrinotaius K. Mi-

riszló VII. — rubicundus Christ. Remete (Alsó-Fehér vm.)

VII ; Vizakna VIII ; Holdvilág VII. — sexdnctiis F. Zengg

VII. — sexnotatus K. Xagyenyed V ;
Vizakna VI ; X'agy-

oklos VII. — Smeathmanellus K. Zengg VII. — subfascia-

ius Imh. var. vulpimis X"yl. Igenpataka IV ; Senjsko bilo

VII. — ielrazonius Klg. Xagyenyed V—VIII ;
Topánfalva

V ; Garamberzencze VI ; Crkvenica VI. — iumidorum L.

Xagyenyed IX ; Torda VIII ; Kászonújfalu VII ; Pareng-

havas (1000 m.) IX; Széphalom (Abanj-Torna vm.) VIII.

— vulpinus Xyl. Torda VIII. — xanihopus K. Xagyenyed

IV. — zonuhis Sm. Xagyenyed V, IX; Igenpataka VII;

Nagyoklos VIII.

Eriades truncornm L. Xagyenyed VII; Igenpataka VII; Miriszló

VII—VIII. — crennlatns Xyl. Xagyoklos VII ;
Rnnk VIII

;

Zengg VIII. — campannlarum K. Crkvenica VI.

Osmia rufa L. Xagyenyed IV—VI ; Miriszló V
;
Abrudbánya IV. —

cornuta Latr. Fóth IV. ~ coendescens L. Xagyenyed

lY—Y, VIII. — melanogasira Spin. Hadrév VII. — fidvi-

ventris Pz. Igenpataka IV, VII ; Topánfalva VIII. — Pan-

zeri Mor. Xagyenyed V, VI ; Miriszló VIII. — Lepeletieri

Pérez. Miriszló VIII. — Spinolae Schck. Topánfalva VIII.

— aurulenta Pz. Xagyenyed IV—V ; Zengg VII. —-
hicolor

ScHRNK. Xagyenyed IH. — dalmatiea Mor. Xénia (Szolnok-
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Doboka vni.) VIII. — bidealata Mor. Nagyenyed VI;
Yizakna YII.

Lithurgus fascipennis Lep. Xéma (Özolnok-Doboka vm.) YIII. —
clirysurus Fonsc. Xagyoklos YIII.

Megachile lagopoda L. Fiume YII. — maritima K. Nagyenyed VI
;

Balánbánya YII. — Wülughbiella K. Szászkeresztur VII.

— pilicrus ]SIoR. Igenpataka YIII ; Zengg VII. — ericeto-

rum Lep. Xagj'eiwed \1 : Igen]3ataka YIII ; Remete (Alsó-

Fehér vm.) YII ; Yizakna YII. — melanopyga Costa Xagy-
enyed YIII. — centuncularis L. X'yírmez IX ; Xagyoklos

YIII. — versicolor Sm. Xag,yenyed \1. — oclosignata Xyl.

Xyírmez IX.

Chalcidoma mararia F. var. nestorea Brl. Fiume A'II ; X'ovi YI

;

Crkveiiica YI.

Trachusa serraiulae Pz. Plitvica YII.

Anthidium cingiilatum Latr. Fiume A'II. — manicatum L. Xagyeiiyed

vi, IX ; Remete (Alsó-Fehér vm.) YII ; Torda YIII ; To-

roczkó VI ; Xéma A^III. — fíoreniinum F. CsejDel.

Prosopis hrevicornis Xyi>. Xagyenyed Wll. — communis Xyl. Xagy-
» enyed Y, IX ; Toj)áiifalva YIII. — dífformis Ev. Xagy-

enyed YIII ; Csíkszentmárton YIII. — kynlinata Sm. Runk
VIII. — nigrita F. Xagyenyed YIII. — sinuaia Schck.

X"agyenyed VII— VIII : Igenpataka VII. — styriaca Forst.

X'agyenyed YIII. — bipunctaia F. Magyarbagó IX. —
variegaia F. Tövis YII ; X3ármez IX ; Xagyoklos YIII.

Spjliecodes fiiscipennis Germ. Runk VIII. — gibbus L. X'agyenyed YI

;

Remete (Alsó-Fehér vm.) YII. — pilifrons Thoms. Maros-

gombás Y ; Miriszló YIII. — reticulaius Thoms. Topánfalva

YIII. — subquadi'ahts Sm. X^agj^enj^ed YIII : Remete (Alsó-

Fehér vm.) YII ; Alsóorbó YI ; X'agyoldos YIII ; Széplak

(Szohiok-Doboka vm.) YIII.

Psitliyrus Barbutellas K. Torda A^'III ; Radnai havasok (1500, 1900 m.)

VII—YIII. — veslalis Frcr. Topánfalva YI ; Torja YII

;

Tusnád YII ; Pareng-havas (1000, 1900 m.) YIII—IX.
Melecta armata Pz. X^agyenyed IV—Y ; Oláhlapád lY. — luctiiosa

Scop. Gyulafehérvár VI ; Runk YII.

Crocisa scutellaris F. Miriszló YII.— ramosa Lep. Miriszló YII. ^
truncata Pér. Jvemete (Alsó-Fehér vm.) VII.

Epeolus irislis Sm. Xagyenyed VII.

Nomada flavomaculata Luc. Xagyenyed lY, YI. — succincta Pz. X'^agy-

enyed VI. — fucaia Pz. Xagyenyed lY—Y, YIII ; Yizakna

VI ; Oláhlapád IV. — jacobeae Pz. X'agyenyed YIII ; Runk
YIII. — sexfasciata Pz. X^'agyenyed Y. — verna Schmdk.
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;

Topánfalva IV. — oehrosioma K. Radnai havasok (1400

m.) VIII. — rhenuua Mor. Nagyenyed V.

Biastes hrevicornis Pz. Nagyenyed VI ; Remete (Alsó-Fehér vm.)

Pasites maculatus Jur. Vízakna VI.

Coelioxys polycentris Foerst. Vízakna VI. — conoidea Illig. Nagy-
enyed V. — rufescens Lep. Nagyenyed VII ; Csíkszent-

márton VIII. — aurolimbaia Forst. Nagyenyed VI ; To-

roczkó VII : Zengg- VI.

Stelis pliaeopiera K. Nagyen^'^ed VII.

különfélék.

Személyi hirek. — F. évi május végével a Magyar Nemzeti

Múzeum állattani osztályának két régi buzgó tisztviselje, Mocsíry
Sándor kir. tanácsos és Kuthy Dezs igazgató-rök, nyugalomba

vonultak. K nyugalomba vonulás azonban csak a tényleges szolgálatra

vonatkozik, mert mindkettjük még továbbra is a rovarok tanulmá-

lyozásával fog foglalkozni és szakmájukat a múzeumban ép oly sze-

retettel mívelni, mint ezideig. Helyükbe a vallás- és közoktatásügyi

miniszter Dr. Szabó József, Dr. Szombathv Kálmán és Dk. Pongrácz

Sándor múzeumi gj^akornokokat nevezte ki fizetéstelen segédörökké.

A. Synanthedon fiaviventris Stgr. magyar honossága. —
A Rovartani Lapok 1913. évi XX. kötetének 11— 12. füzetében To-

MALA Nándor ismertette a fenti Aegerida-ííii életmódját és megállapí-

totta annak magyar honosságát. Ezen ezikkre kívánok jelen soraim-

mal reflektálni s az abban foglalt észleletek helyességét megersíteni.

A m. kir. állami Rovartani Állomás lepkegyüjteménj^ében, amint errl

t. tagtársunk személ3^esen is meggyzdött, szintén van két példány

S. flaviventris Stgr. A rajtuk található termhelyjelzés tanúsága sze-

rint Szabadkán gyjtött nj^árfából keltek ki intézetünkben még 1908

szeptember havában. Úgy a gazdanövény, mint a kikelés idpontja

egyezik az említett czikkben foglalt megállapításokkal. Az utóbbi

esetnek érdekessége elssorban az, hogy Szabadka s nem a czikkíró

által említett termhely, a két S. flaviventris Stgr. szülhazája. ICzek

alapján a S. flaviventris Stgr. magyar honossága minden kétséget

kizárólag bebizonyult. Kadocsa Gyula.

Két bagolypille érdekes megjelenésérl. — Folyó évi már-

czius hó 16-án egy trencséni kertész üvegházában az Agrotis pronuba

ab. innuha Tr. egy d j^éldányát fogtam, a melynek teljesen ép és

sértetlen volta az áttelelés lehetségét kizárva, arra mutat, hogy a

különben áttelel hernyó a szokatlan körülmények hatása alatt no-

vember hóban is vígan dézsmálta a kertész virágjait, míg csak telje-
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sen ki nem fejldött, hogy aztán bebábozódva, ebben a legtokélet.e-

se]3b nyugalmi állapotban húzza ki az üvegház enyhe telét s a legels

melegebb napsugarak kicsalják az imagót. mely ekként éppen V^ esz-

tendvel elzte meg kevésbbé szerencsés társait.

Itt kívánok megemlékezni a Pliisia gamma L. nevíi bagolypillé-

nek egy szintén érdekes megjelenésérl is. Az 1910. év november
13-ának verfénj^es hideg délutánján fogtam ugyanis a nevezett pille

egy frissen kelt példányát, a mely ekként megersíti azt a föltevést

(Rbbel : Schmetterlingbuch p. 281), hogy a lepke áttelel.

Dr. Pazsigzky Jexö.

Hermafrodita Satyrus Hermione L. — Az 1913. év júliusá-

nak közepén Isaszeghen több Saiyrus Hermione-t fogtam, me-

l^^elaiek feszítése alkalmával kitnt, hogy az egyik példány herma-

frodita. A le^ike baloldali fele határozottan a nstények, a jobboldah

/'"jí^^BBS
H^ '^fl^^H^^Hr
^^k .d^H^H^^^^^^HB

IfelÉriH^^nF
"^í^BM|H^H^

fw
pedig a hímek sajátságait mutatja. A hátsó szárnj^ak alsó oldalának

rajza is az illet ivarokénak felel meg. A bal elüls szárny hossza

37 nnn., a jobboldali-é 36 mm. A példányt g.yüjíemén3^emben helyez-

tem el. Ez az els hímns lepke, melyet 18 évi lejíkészésem alatt

fogtam. Ulbrich Ede.

Irodalom.

Trof. H. Rebel: Beschreibung einer neuen Tortricide. (Verh.

zool.-bot. Ges. Wien. LXIV, 1914, p. (58)— (61), fig. 5—6.)

A Paniene agiiotana nev új faj leírása. Ez a lepke Alsó-Ausztria

több pontjáról, Erdélybl (Nagyszeben) és Kelet-Ruméliából (Slivno)

került elé
;
galagonya bokrok körül repül. Szerz ezt a fajt eleinte

P. vernana^ majd Gr. iomiana és F. pineataiiíúc tartotta, de a mint

utóbb kiderült, ezek egyikével sem azonosítható. Csna.
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L. Oldenherg: Beitrag zur Kenntniss der europaischeii Dro-
sophiliden (Dipt.) — fArchív f. Xaturg. 80. Jahrg. Abt.

A.. 2. Heft. p. 1-42. 1014).

A Drosoi)hilidák — köznyelven musliczák — a ke^-éssé ismert

és nehezen meg-határozó legyek közé tartoznak. Szerz behatóan fog-

lalkozik ezikkében ezen család egyes nemeivel és fajaival és a tár-

gyalt nemeket a dolgozat végén meghatározó táblázatban is össze-

foglalja. Minket azért is érdekel ez a dolgozat, mert több magyar-
országi adatot is találunk benne és mert a szerzrj Herkulesfürdt a

legjobb termhelyek egyikének mondja.

Hazánkból egy új nemet : Mycodrosojjhila
{
poeciloc/astra Lw.

részére) és a következ két új fajt írja le: Chimornyza cundahila és

PJwrtica ruftiscens (valamennyi Herkulesfürdrl való). Magyarország-

ból még a következ érdekes és ritka fajokat emHti : Drosophila iri-

vittaia Stróbl. D. unimacidata Stróbl. D. histrio Schix. (? ]\Ieig.),

D. 7'ufífrons Lw , Leiicojjhengü maciihda Duf., PJwriica alhoguttata

Wahlbg., Pli variegata Fall.. Siegaiia Stroblí Mik, St. coleoptrala

Scop. (Herkulesí'ürd), Scapioviyza flava Meig. (Pöstyén. Zernest). Aula-

cogaskr leucopeza (Magyarország). Cyrtonoium amis Meig. (Pöstyén).^

Dr. K. K.

Társulati ügyek.

A „Magyar Entomologiai Társaság'' ülései.

Választmányi ülés 1913. december 29-én. — A Bíró La.jos

elnöklete alatt tartott választmányi ülés az 1914. évi januárius 17-én

tartandó közgylés elkészületeivel foglalkozott, megállapította annak

tárgysorozatát, valamint a tisztikar és választmány kiegészítésére

megállapította a közgylés elé terjesztend névjegyzéket. Titkár

jelenti, hogy alapszabályszeren bejelentette kilépését 4 tag. törölte-

tett 1 tag. Pénztáros jelentést tett a pénztárról és felhatalmazást kért

400 K érték értékpapiros vásárlására, amit a választmány megadott.

Közgylés 1914. januárius 17-én — Társaságunk 3. közgy-

lését íi ]Síagyar Xemzeti ^Múzeum igazgatósági tanácstermében tartotta.

Az ülést Bíró Lajos elnök, miután a határozatképességet megállapí-

totta, a jegyzkönyv hitelesítésére dalxokfalvi Bartha Viktor és

Tömösváry La.jos urakat felkérte és gróf Teleki Sándor kiment

levelét bemutatta, a következ beszéddel nyitotta meg

:

Tisztelt Közgylés ! A Magyar Entomologiai Társaság harmadik

közgylése hozott össze itt bennünket, a kik a természetrajz egyik

szép ágának vagyunk tudományból és kedvtelésbl raíveli és ked-

veli. Ifjú még Társaságunk, még gyermekkorát éh, még csak az

éleüiek örül. nem hívatkozhatik még nagy eredményekre, inkább
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csak aranyfényes remény csillogtatja vszemeink eltt a szép jövendt,

Társaságunk nagyra hívatott munkás korát. szinte ürömmel köszön-

töm Társaságunk megjelent tagjait, kik együttesen hivatvák alkotni

egy. ha nem is örök élet, de beláthatatlan idig él társas egységet,

melynek tagjai csak egyenként vannak alávetve a haladóságnak, de

mint az él test szervei, ug3^anaz marad, bár sejtjei új és más él
sejtekkel cseréldnek ki. ]\íagam is, egy talán nem sok id múltával

kicserélend sejt, e díszes helyrl Társaságunknak sok szép idt, öröm-

teljes és haszonnal töltend ifjúságot, munkás, érett kort kívánok

!

Lefolyt évünla^e visszatekintve, nincsen semmi okunk szomor-

kodni, de minden okunk van örülni azon, hog}^ Társaságunk egész-

ségesen fejldött és gyarapodott, metyrl következ tiszti jelentések

fognak részletesen beszámolni. E beszámolók maguk ismertetik leg-

jobban Táreaságunk életét és nekem, abból csak egyetlen pontot kell

különösen kiemelnem, mert félek, hogy pénztárosunk szerénységbl

nem fogja eléggé hangsúlyozni tevékenységébl azt, hogy ez év fo-

lyamán Társaságunknak 800 K alapítvánj-'t tett s melyet ez alkalom-

mal is van szerencsém megköszönni. Látogatott havi üléseinken sok

érdekes eladás és tanulságos bemutatással, élénk társaséletben örül-

tünk egymásnak, értesülést szereztünk egymásnak a gylések keretén

kívül lefolyt törekvéseirl, munkásságáról és terveirl, ösztönzést nyer-

tünk társainlv munkájáliól, lelkesedésbl lelkesedést, szorgalomból

szorgalmat nyertünk.

Társulatunk els elnökeinek ama bölcs intenczióit, hogy a fehér

asztalnál való társaságos életnek túlsúlyt adtak a zöld asztal felett, a

magam részérl is híven ápoltam, abban a megg3^zdésben, hogy

mostani viszonyaink között ez a leghelyesebb. líjú társaságunk tagjait

ez hozza közelebb lélekben egymáshoz : sok életrevaló ^gondolat,

eszme és tanulság találja meg a hangját, amely kötött formában né-

mán maradt volna. A szóbeli társasélet fontos kiegészít része a ma-

radandóbb munkát szolgáltató zöld asztalnak és az ezeket megörökít

folyóiratnak. í^utó élet, az igaz, de termékenyít hatású és munka-

kedvre ébreszt.

Társulatunk ifjú korát jellemzi és mutatja ebben az, hogy ez a

fehér asztali élet mindig élvezetes, kedélyes és örömteljes volt. Xem
került bele soha semmi zavaró hang, mondhatni túlságosan rendes

volt. ^Méltóztassék megbocsátani nekem, ha én hozok belé zavaró

hangot, annak a szerén}" vélemén3"emnek adva kifejezést, hogy ez

nem jól van így. Túlságosan nagy köztünk a rend. Rend van a te-

met kapuján bell, de kívül már nincs, mert ott élet van

!

Ne tessék megijedni, nem akarok arra izgatni, hogy most mind-
járt vesszünk össze. Eljön az magától is, mert el kell jönnie, elhozza

a természetes fejldés, elhozza az élet. Nem kell ahhoz nagy profé-
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tának lenni, liogy ezt megjövendöljem, mert természetszerleg' meg-
hozza azt Társaságunknak ifjú kora, y-dgy elbb, vagy utóbb.

Én csak azt kívánom, hogy a mikor elj majd a természetes

fejldésnek ez a mozzanata, társaságunk akkori vezeti ne ragasz-

kodjanak túlságosan ahhoz az elvhez, hogy .,minden jól van, a hogy
van-, mert sokan lesznek abban a hitben, mint magam is, hogy soha

sincs jól úgy, a hogy van, mindig jobban kellene lenni I A súrlódó

véleménj^ekben legyen meg mindig az ügynek szeretete, egymásnak
megbecsülése és — a mi a f — soha se tévesszék szem ell vitat-

kozásuk tárgyát.

Tisztelt Társaság ! Ha a jöv felé nézek, látok abban ennél

szebbet és vigasztalóbbat is, melyre most csak mint kegyes óhajtásra

gondolhatunk, de késbb valóságra kell válnia, hogy módja legyen

Társulatunlniak legközelebb megersített alapszabályaiban kifejezett

czélját megfelelen megvalósítani. E czél els pontját, a „rovartant

általában mívelni' szerény eszközeinkkel megvalósítani semmi sem
akadályoz. De tovább egy lépéssel, hogy „Magyarország faunáját

rovartani szempontból vizsgáljuk'', nehezen mehetünk, mert szerény

eszközeink csak azt engedik meg, hogy lakóhelyünk környékét vizs-

gálhatjuk akadálytalanul, hazánk legjellemzbb vidékei csak alkalmi-

lag nyílhatnak meg elttünk. }*Ii a vasutak kifejlett hálózata mellett

is nehezen juthatunk el azokra a vidékekre, metyeket kikutatni fel-

adatunk volna. Hiszem és remélem, hogy Társulatunk hasznos mun-

kássága megértésre talál majd illetékes helyeken s megtalálják a

módját annak, hogy hazánk faunájának kutatásában mozgékonyabbak

lehessünk és czélunkat azzal a buzgalommal szolgálhassuk, mely a

természettudományoknak e szép és hasznos ága mindnyájunk lelkét

foglalkoztatja.

Tisztelt Közgylés ! Midn hálás köszönetemet fejezem ki azért

a megtiszteltetésért, hogy e helx^et betölteni alkalmam volt. Társula-

tunknak a legszebb jövt kívánva, mai közgylésünket ezennel meg-

i]yitottnak nyilvánítom.

A tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után Csíki Erxö titkár a

következ jelentést olvasta fel

:

Titkári Jelentés. — Tisztelt Közgylés ! Ismét elmúlt egy esztend

és pedig Társaságunk életében a 3. esztend, melyrl ezúttal számot

kell vessünk. Az 1913. évrl nem emlékezhetünk meg, mint valami

nagyon jó évrl, hiszen csak gondoljunk vissza azokra az elemi csa-

pásokra, a melyek hazánk egyes vidékeit úgyszólván teljesen el-

pusztították, — mégis Társaságunk életében elég kedvezen folyt le.

A rendkívül rossz idjárás ugyan kedveztlen befolyással volt a

rovartani kutatásokra, annál több idt szentelhettek azonban róva-
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rászaink tárgyukba A'aló mélyedésre és így másrészrl kedvezbb ered-

ménynj^el járt ; emellett Társaságaink vagyonilag is szépen ersbödött.

n mint azt pénztárosunk és köm'vtárosunk jelentésébl látni fogjuk.

Társaságunk bels életérl röviden a következkben számol-

hatok be.

1913-ban 9 rendes ülést tartottunk 22 eladással, a mi az 1911.

évi 12 és 1912. évi 19 eladással szemben némi haladást mutat.

Dr. Horváth Gtéza, Dr. Kertész Kálmán, MmóK Ottó és Dr. Sghmidt

Antal 2—2, Bíró Lajos, Jablonowski József, Kadocsa Gyula, Dr.

Kertész Aba, Mocsáry Sándor, Dr. Pongrácz Sándor, Dr. Szabó

József és Dr. Szilády Zoltán 1—1 és magam 6 eladást tartottam.

Külön kell megemlékezzek azonban 3 eladásról, nevezetesen Jablo-

NowsKi József alelnökünk eladásáról a szlillonczálíról, Dr. Kertész

Aba alelnökünk eladásáról az Erebia Christi-v6\ és ]SímóK OTTó-éról

horvátországi bogarászati kirándulásáról, mel}'' eladások kapcsán

számos vetített kép került bemutatásra és így nemcsak tagtársaink-

nak, hanem vendégeinknek is oktató iránjaik mellett kellemes szó-

rakoztatásul is szolgáltak. Tárgyukat illetleg az eladások követ-

kezkép oszlottak meg : lejíkészeti volt 6, bogarászati 5, legyészeti 4,

hymenopterologiai 3, neuropterologiai 1, hemipterologiai 1 és általá-

nos tárgyú volt 2 ; a felsorolt eladások közül azonkívül 3 a gya-

korlati entomologia körébe is vágott.

A rendes üléseken kívül 1913. évi februárius 15-én tartottak

II. közgylésünket, a társaság belügyeinek tárgyalására pedig 4 vá-

lasztmánjá ülést tartottunk. Szépen látogatott üléseinket rendes össze-

jöveteleink hetyén tartottuk, egy ízben azonban a m. kir. Rovartani

Állomás vendégszeretetét vettük ig'énybe, közgylésünket és egyik

rendes ülésünket pedig a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósági

tanácstermében tartottuk, — fogadják ezért is hálás köszönetünket

ez intézetek iga-zgatói báró Szalay Imre és Jablonowski József.

Tagjaink száma az 1912. évi állománjaiyal szemben sajnos

visszaesést mutat, a mennyiben a létszám egy taggal kisebbedett.

Választottunk ugyan 6 új tagot, azonban a halál kiragadta körünk-

bl Ehmann Ferencz leUces bogarásztársunkat, a ki választmánj^unk-

iiak is tagja volt, azonkívül törültünk 1 tagot és kilépett 5 tag-. Az
1914. évet tehát 97 taggal kezdjük. Egyelre a tagok létszámának

gyarapodására kevés kilátásunk van, mert ha sok gyjtnk közül

azok, a kik még mindig inkább a külföldi egyesületek felé húznak,

sikerülni is fog új tagokat szerezni, másrészrl a tagdíjat nem fizet

és érdekldést nem mutató tagjaink közül kénytelenek leszünk né-

hánj^at kihagyni. Hogyha a tagszerzést illetleg ezek után a közel

jövben nincsenek is valami nagyon kedvez kilátásaink, másrészrl

tudni fogjuk, hogy kikre számíthatunk biztosan. Egy kisebb, de lel-
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kes gárda kitartása mellett azt hiszem Társaságuiilv jobban fog fej-

ldhetni, megersödni.

A mi a Társaságunk hivatalos folyóiratát, a Rovartani Lapo-
kat illeti, nincs sok mondani valóm, hiszen t. tagtársaim eléggé
ismerik. Örömmel jelenthetem azonbau, hog.Y az évi deficzit. épjjen

azáltal, hogy Társaságnnlí ezt a lapot választotta liivaíalos közlö-

nyévé, tetemesen kisebbedett, úgy hogy a folyóirat terjedelmének

megnagyobbítására is gondolhattam. Tagtársaüiknak az idén V-z ív-

vel több szöveget és két táblamellékletet nj-iijthattam. A Rovartani
Lapok 1913. évi XX. évfolyama 20 szerztl 26 nagyobb és 11 kisebb

köziemén}- 1, számos irodalmi ismertetést és a mennyire a rendelke-

zésre álló hely megengedte Társaságunk ügyeirl is elég b tudósí-

tásokat hozott. A közlemények egy része rovarfaunánkrol való isme-

reteinket nag3'ban elbbre vitte, úgy hogy ez a kötet is fontos for-

rásmunkája lesz a késbbi kutatóknak.

Tervbe vett kirándulásainliat Tatatóvárosra, majd ]\íargithgetre

az elmúlt év felette rossz idjárása teljesen megliiusította. Hasonló-

képen jártak különhen azon tagtársaink is, a Idk távolabbi vidékek

kikutatására vállalkoztak. Ez az esbe fojtott esztend azonban így
is szép eredménnyel végzdött, hazánlí rovarfaunája minden téren

egész sereg' új felfedezéssel gyarapodott.

E helyen említhetem meg, hogy alapszabályaink, a melyeket

1912. évi közgylésünkbl a m. kir. Belügymmiszterium által kívánt

kiegészítéssel újból felterjesztettiüik jóváhagyás végett, végre 1913.

évi márczius T-én jóváhag3'attak és így azokat füzet alakjában is

kinyomattuk.

Tisztelt Közgylés I Ezekben voltam bátor Társaságunk mkö-
désérl beszámolni. Hogy Társaságimk mködése ez évben is oly

szép eredményeket mutathat fel, azt mindenekeltt buzgó munlra-

társaiiiknak köszönhetjük. Fogadják minchiyájan a kik Társaságunk

ügj^ét felkarolták, szívesen közremunkálkodtak, szinte köszönetemet.

Ez alkalommal már harmadszor van szerencsém Társaságunk

mködésérl beszámolhatni és most a mikor megbízatásom ideje le-

jár és visszatekintek az els három nehéz esztendre, csak meg-

elégedéssel szólhatok az elért eredményekrl. A Magyar Entomolo-

giai Társaság megalapításával nemcsak az sikerült, nogy az egy

téren munkállíodókat anmira a mennyire összehozhattuk, hanem

alkalmat nyújtottunk arra, hogy munkálkodásuk gyümölcsét mások

is felhasználliassák. Voltak ugyan disszonáns hangok is, a melyek a

békés együttmködést nénüleg zavarták. — azt hiszem azonban,

hogy daczára emiek az elért eredményekkel meg lehetünk elégedve,

különösen aklíor, a mikor még oly kevesen vagyunk a kik testtel-

lélekkel a rovartan mvelésében lelik legnagyobb örömüket.
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Dr. Szabó József könyvtáros a könyvtárrrjl a következ jelen-

tést teszi.

Könyvtárnoki jelenlés. — Mélyen tisztelt közg-yülés I Köny\'tá-

runknak ismét örvendetes gyarapodásáról számolhatok be. A tavalyi

kimutatás szerint ugyanis 239-et tett ki könyveink száma, az idén

X^edig" már összesen 64G munka van könyvtárunkban. Az 1913. évi

gyarapodás tehát 407 darabot tett ki. Könyvtárunk gyarapítását né-

hány tagtársunknak kriszönhetjük. A m. kir. Rovartani Állomás 2G2,

az ,. Annales Musei Nationalis Hungarici" szerkesztsége 29 darab

munkát ajándékozott, a melyekért Jablonowski József és Dr. Horváth

Géza uraknak tartozunk köszönettel. x\zonkivül Dr. Kertész Kálmáx

107 darabbal, Csíki Ern, Dr. Szabó József és Újhelyi József pedig

néhány darabbal gazdagították könyvállományunkat, fogadják k is

Társaságunk köszönetét. Az ajándékozott munkák legnagyobb része

különböz folyóiratokból való különlenyomat, melyek csalaiem mind

az entomologia körébe vágnak.

Dr. Kertész Kálmáx pénztáros a következ jelentést ter-

jeszti el :

Pénzlnri jelentés. — Tisztelt Közgylés I

A M. E. T. 1913. évi pénztári eredményérl beszámolva, jelen-

tésem részben szomorú, részben örvendetes télibbeknek a felsorolása.

Sajnálattal kell ugyanis megállapítanom, hogy tagtársaink ma-

gától értetd kötelezettségüknek, t. i. a tagsági díj befizetésének,

nagyon lanyhán tesznek eleget. Többen immár 3 évi, sokan 2 vagy

1 évi tagsági díjukkal vannak hátralékban. A választmány határoza-

tából tett azon felszólításunknak, hogy kötelezettségüknek eleget

tegyenek, sajnos, nem volt meg a kell eredmém^e. Fel kell tehát

használnom ezt az alkalmat is arra, hogy felkérjem t. tagjainkat,

tegyenek eleget alapszabályszer kötelezettségüknek s fizessék be

tagsági díjaikat az év els negyedében. Egy embernél nem tesz nagy

különbségGt, hogy a 10 koronát néhány hónappal elbb vagy késbb
fizeti-e be, de a társaság ugyancsak megérzi az e réven érte kamat-

veszteséget.

Örvendetes része jelentésemnek az, hogy vagyoni állapotunk

ismét szilárdabb lett. Pillich Ferencz tagtársunk alapítóink sorába

lépett, Dr. Kertész Kálmán pedig egy nagyobb alapítványt tett, mely

neve alatt külön lesz kezelend s melynek további gyarapítását is

kilátásba helyezte. Az alapítvány jelenlegi összege 1240 K-t tesz ki.

Ha az 1913. évi elirányzatot a zárószámadással összehason-

lítjuk, azt találjuk, hogy a bevételek minden egyes tételénél többletet

értünk el, még pedig az alapítványok tételénél 1200 K, az oklevél
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díjaknál 42 K, a kamatoknál 41 K 70 f, a tagdíjaknál 62 K-t, a mi
azt bizonyítja, hogy költségvetésünk teljesen reális volt.

A Idadásokat véve sorba : értékpapírt 900 K-val többet vásá-

rolhattuk, a Rovartani Lapok-nál 30 K, a postadíjaknál 38 K 62 f,

a könyvtárnál 100 K megtakarítást értiüik el, viszont a nyomtatvá-
nyok tételét az alapszal^ályok nyomtatási költségei miatt 62 K 22 f-rel

túlhaladtuk. A könyvtárnál elért megtakarítást azonban csak fájlal-

nunk leket, de jelenlegi körülményeink, fleg a könyvtár ideiglenes és

meg nem felel elhetyezése nem engedik meg a túlgyors fejlesztést.

Múlt évi zárószámadásunk és vagvonmérlegünk a következ :

A ..Magyar Eniomologiai Társaság'' zárószámadása az 1913. évrl.

BEVÉTEL K f KIADÁS K f

1

9

3

4

5

6

Maradék az 1912. évrl

Alapltvánj'ok ....
Beiratási díjak . . .

Tagdíjak

Rendkívüli bevétel . .

Kamatok

336

1300

52

762

91

52

05

70

1

9

3

4

5

6

Értékpapírok vásárlása

Rovartani Lapok . . .

Postadíjak

Nyomtatványok . . .

Kisebb kiadások . . .

Maradék 1914-re . . .

1847

450

21

122

11

89

68

38

22

80

10

2.542 27 2542 Í27
1

1 1

A „Magyar Eniomologiai Társaság'' vagyonmérlege 1913 december 31-én.

ACTIVUM K f PASSIVUM K f

1

2

3

4

5

Készpénz

Értékpapír az Els Pesti

Hazai Takarékpénz-
tárban

Tagdíjliálrálék :

a) Alapítvány 100'

—

h) Tagdíj 693-—

c) Beiratási díj 2o-

—

Könyvtár

Leltári felszerelés . .

89

3000

819

911

3

19

80

01

1

9

Kertész-féle alapítvány

Tiszta vagyon ....
1240

3583 -

\
\

4823 — 4823
!

—
1
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Titkár jelenti, hogy a múlt évi közgylésbl kiküldött szám-

vizsgálók a következ jelentést nyújtották be :

Tisztelt Közgylés I Alulírottak mint az líJlo. évi közgylés
által kiküldött pénztárvizsgálók mind a számadási könyveket, mind az

az értékpapírokról szóló elismervényt és a pénztári készletet meg-
vizsgáltuk és a számadást minden tekintetben rendben találtuk. Buda-
j)est, 1914. ian. 16-án. — CIyörffy Jen s. k., Dr. Soüs Lajos s. k.

A közgylés a jelentést tudomásul veszi és a jJénztárosnak a

felmentvényt megadja, majd elfogadja a ]Dénztáros által elterjesztett

1914. évi költségvetést és az 1914. évi számadások megvizsg'álására

kiküldi Dr. Soós Lajos és Gyrffy Jen tasrokat.

A „Magyar Entomologiaí Társaság'' 1914. évi költségvetése.

BEVÉTEL K f KIADÁS K f

1

2

3

4

5

6

Maradék az 1913. évrl

Alapítvány

Tagdíjak

Beiralási díjak . . .

Hátralékos tagdíjak . .

Kamatok

89

100

500

10

200

130

19 1

2

3

4

5

6

Ertékpapirok vásárlása

Rovartani Lapok . . .

Postadíjak

Kis nyomtatványok . .

Könyvtár

Kisebb kiadások . . .

800

480

60

40

100

49 19

1029 49 1029 19

Titkár jelenti, hogy az alapszabálj^ok rendelkezései alapján.

most visszalép az egy évre választott elnök, a három évre választott

tisztikar és a választmány Vs-a, vagyis négy választmánya tag, azon-

kívül a lemondás folytán megüresedett helyre még egy választmányi

tag és elterjeszti a legutóbbi választmányi ülésen jelöltek listáját.

A szavazólaj^ok kiosztása után az elnök a választás idejére a

közgylést felfüggeszti, majd annak befejezte után az ülést újból

megnyitván, a titkár a következket jelenti

:

Beadatott összesen 28 szavazó-lap, melyek szerint megválasz-

tatott ehiökké Dr. Kertész Aba (26 szavazat), alelnökökké Jablo-

NOwsKi József (25) és Szlabey Ern (24), titkárrá Csíki Erxö (27),

pénztárossá Dr. Kertész Kálmán (28), könyvtárossá Dr. Szabó Jó-

zsef (22), jegyzvé Dr. Streda Rezs (22) és választmányi tagokká

:

Dr. Horváth Géza 1914—16 (28), Mocsáry Sándor 1914-16 (27),
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ToMALA Nándor 1914—16 (26), Ulbrich Ede 1914—16 (22) és Sándor
Sándor 1914-15 (20).

A választás eredményének kihirdetése után Dr. Kertész Aba,

az újonnan megválasztott elnök, úgy a saját, mint az új tisztikar és

S:Z új választmányi tagok nevében megköszöni a megválasztást és

ígéri, hogy a rájuk hárult kötelességnek mindnyájuk a Társaság ér-

dekében tlük telhetleg legjobban fognak igyekezni megfelelni.

Több tárgy nem lévén, Bmó Lajos elnök megköszöni az iránta

tanúsított bizalmat, üdvözli az új vezetséget és az ülést bezárja.

27. rendes ülés 1914. Januárius 17-én. — A közgylés utáni

rendes ülés egyetlen tárgya Mallász József dévai tagtársunknak

„A hangyales" czím poétikusan megírt tanulmányának felolvasása

volt, melyet a jelenlév tagok és vendégek osztatlan tetszéssel fo-

gadtak.

Választmányi ülés 1914. februárius 20-án. — Üj tagokul

megválasztattak : Dudich Endre tanárjelölt (Budapest), Dr. Gorka
Sándor egyetemi m. tanár (Budapest) és Herczog József gyógy-
szerész (Versecz). — A választmány elhatározza, hogy budapesti

tagjai részére a székesfváros tanácsától gyjtési igazolványok en-

gedélyezését fogja kérni. — Dr. Kertész Kálmán jelenti, hogy az

oxfordi nemzetközi entomologiai kongresszuson állandó nomenklatura-

b)izottság alakult, melynek felhívására a magyarországi bizottság

megalakulására volna szükség, annál is inkább mert néhány kérdést

véleményezésre meg is küldöttek. A választmány a bizottságba meg-

választja elnöknek Dr. Horváth Gézá-í, titkárnak Dr. Kertész Kál-

mán-! és tagokká Csíki Ern-I, Jablonowski JózsEF-et és Tomala

NÁNDOR-t.

28. rendes ülés 1914. februárius 20-án. — Dr. Horváth

Géza egj^es déh fajoknak Magyarországon való elterjedésérl és

azoknak északi elterjedési határáról beszélt. Ezt a határt az Alföldet

környez hegyek koszorúja képezi, mely hegykoszorú például elter-

jedési határa a Teltigia orni-nok. A Földközi-tenger táján és Afrika

északi felében elforduló óriási vízi poloska {Amorgius nüoticus) Te-

mesvár és Szatmár-Németibl ismeretes. Ezekhez járul újabban a

Phyllomorpha ladniata Vill. aiev Coreida, melyet eddig csak Orso-

váról ismertünk és melyet utóbb Kuthy Aradmegyében (Apatelek)

is megtalált. — Az eladás kapcsán Dr. Kertész Aba megemléke-

zik Sándor Sándor kísérleteirl, ki a Hármashatárhegyen megkísé-

relte az Antheraea Yamamai nev japán selyemszöv lepke tenyész-

tését, a mi azonban nem sikerit, mert a madarak kipusztították a

liernyókat.

29. rendes ülés 1914. márczius 20-án. — Dr. Kertész Aba

elnök „Kirándulásom Courmayeurbe" ozímen ismerteti múlt évi al-
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jDesi gyüjtkiránclulását ; számos vetített kép bemutatása mellett el-

vezet minket az Alpok e gyönyör vidékére és jellemzi e vidék

leiDkefaunáját. A nagy tetszéssel fogadott elrjadás után még bemu-
tatja a Boarmia umbraria Hb. egy Gödölln fogott példányát, melyet

a M. Nemzeti ^Múzeumnak ajánlott fel, a mennyiben a múzeumi gyüj-
teménj^ben honi példány még nem volt. Hazánkban eddig Nagyvárad

és Magiódról volt ismeretes.

Válaszimányi ülés 1914. április 17-én. — Új tagokúl meg-
választattak : Dr. Laxghoffer Ágost egyetemi tanár (Zágráb) és-

E. Le Moult entomologus (Paris).

30. rendes ülés 1914. április 17-én. — Dr. Kertész Kálmán
,,A házi légyrh' czím eladásában ismerteti annak a betegségek

terjesztésében való szerej^lését és ezért irtásának fontosságát. Az ér-

dekldéssel hallgatott eladás kapcsán megindult vitában Cserxy

Lajos, Cerva Frigyes, Dr. Horváth Géza és Dr. Szabó József vet-

tek részt, kik egyes vidékeken alkalmazott irtási módszereket ismer-

tettek. — Csíki Erx ismertette Verity tanulmányát a Lix^'É-féle

lepke-typusokról, meljiiek értelmében egy egész sereg európai lepke-

nevét meg kell változtatni, a memiyiben Linné nem mindig a közép-

európai,, hanem északi vagy déli (jelenleg más néven szerepl) faj-

ták alapján írta le fajait. Majd ismerteti Dr. Kaufmanx Ern .,Pécs

város és Baraiwa vármegye bogárfaunája" czím munkáját (az is-

mertetés irodalmi rovatunkban fog megjelenni).

Választmányi ülés 1914. május 15-én. — Pénztáros az els

negyedévrl szóló pénztári jelentését olvassa fel. A bevételek 698'19 K^

a kiadások 13'S1 K-t tettek ki. A választmánj' felhatalmazást ad

200 K névérték koronajáradék vásárlására. A taggyüjtés szempont-

jából pénztáros egy körlevél kinj^omatását és szétküldését javasolja,

mellyel különösen földbirtokosaink figyelmét óhajtaná társaságunkra

felhívni. A felolvasott körlevél tervezetét a választmány eKogadja és

annak kinyomtatását elhatározza.

31. rendes ülés 1914. május 15-én. — Csíki Ern bemutat

néhány egyenesszárnyú rovart, melyet a messze keleten házi állat-

ként tartanak. Ilyen a Gryllus infernalis Sauss., melyet a khinaiak

tücsökrviadalaikhoz használnak, továbbá a Ganqjsocleis gratiosa Brunn.

nev sáska-féle, melyet czirokszárból készült apró kalitkákban tar-

tanak és ébreszt-órának használnak. — Bíró Lajos GiRAULT-nak egy

tartalmilag is exotikus munkáját mutatja be, melj^ben egy sereg új

apródarazsat ír le és ezeket mindenféle híres ember (politikusok,

orvosok, írók, mvészek, stb.) nevérl nevezte el. — Csíki Exrö be-

mutatja Kaufmann Ern egyik újabb munkái át (KéjDek a ]\íecsek-

hegység bogár\álágából).


