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A Stauropus fagi hernyöjánaTc regeneráló képességérl. —
1914- évi május— juiiius havában a hernyó különleges alakjára való

tekhitettel a Stauropus fagi L tenyésztésével foglalkoztam. Sokszor

lekötötték a figyelmemet a hernyók, különösen kicsi korukban, a

mikor hosszú ellábaikat idegesen mozgatták, akárcsak a hogy a

hangyák szokták tenni tapogatóikkal s ilyenkor laikus ismerseim
mindig hangyákat láttak bennük Sr vedléseik közepette megesett

egyikkel-másikkal, hogy hosszú ellábuk karma vagy els íze, vagy

ezek mindketteje kiszakadt s ilyenkor a szegény hernyó bizony sán-

tikálni ^"olt kénytelen. A következ vedlés azonban már rekompen-

zálta. mert kiszakadt lába hel,yett újat kapott, olyant, a mely bár

nagyságában nem multa felül a leszakadtál, mégis lett rajta új ka-

rom, st ha az els lábíz is kiszakadt volna, új izület is. csakhogy

a láb maga ilyenkor csak fele volt a többinek.

Dr. Pazsiczky JexG.

Irodalom.

Dr. O. Krancher : Entoinologisches Jahrljueh. XXIV. 1915.

Leipzig\ 1915 (Frankenstein & Wagneri. — Ára l-(50 M.

i\z entomologiai évkönyv 24 évfolyama az 1915. évre a hábo-

rús idk közepette pontosan megjelent. A naptáron kivül, úgy mint

rendesen, számos czikk szolgál az entomologus oktatására, szóra-

koztatására A naptárt kiegészíti az aprólepkék néhány családjának

(Erioceph.alidae, Microplerí/í/idae. Hejnalidae) gyjtésére vonatkozó havi

útmutató, melynek szerzi Dr. Meixxer és Dr. Meyer. A lejikészt.

bogarászt több czikk érdekli, de talál a többi rovarrend iránt érdek-

ld is magának való tanulmányt, st a faunisztikusnak is jutott

Dalla-Torre tollából valami, a tiroli poloskafélék jegyzéke. A köte-

tet számos szövegközti kép és egy fábla díszíti, utóbbin néhány fel-

tn alakú Xeuroptera kerül bemutatásra. Az olcsó kis zsebkönyv

legújabb kötetét is bátran ajánlhatjuk az érdekldk figyelmébe (leg-

czélszerbben egyenesen a kiadónál : Frankenstein & Wagner —
Leipzig, Lange Strasze 14. rendelhet meg). Csíki.

Pillich F.: Aus der Arthropodeuwelt Simont ornya's. Ein

monographischer Beitrag. Simontornya. 1914. (172 1.. 3 képpel).

A folyóiratunk olvasói eltt jól ismert szerz ezen díszesen

kiállított kis nyolczadrét alakú kön3'^'ecskében megismerteti velünk

a toluamegyei Simontornya környékének ízeltlábú állatjainak fauná-

ját. Miután a vidéket ismerteti, áttér az egyes rovarrendek és más
ízeltlábúak felsorolására, minden fajnak pontos elfordulási adatait
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ismertetvén. Szerz 14 évi gyjtésének eredménye az a 4005 faj,

157 faj változat és 225 fajeltérés, melyet Simontonwa vidékérl

kimutatni tud. Összegezve a fajokat, fajváltozatokat és faj eltéréseket,

ez a szám következleg oszlik meg az egyes rendek és csoportok

között: Lepidoptera 7S2, Coleoptera 1931, Apierygogenea 1, Pseudoneu-

roptera 46. Neuroplera 47, Thysanopiera 3, Hemiptera 468, Fonnicidae

37, Chrysididae 23, OrÜioptera 30, Dipiera 742, Myriopoda 27, Pseudo-

scoipiones 10, Opiliones 4, Araneae 233, Acarina 3. Az egyes csopor-

tok meghatározásában a legkiválóbb szakemberek segédkeztek a

szerznelí. (Jrömmel üdvözöljük szerzt, hogy költséget nem kiméivé

ily szép kiállítás könyvecskében adta közre a Simontornyára vonat-

kozó ismereteinkot. A könyvecske szerznél rendelhet meg, ki

2 K. 40 f. beküldése után azt l)érmentvo küldi meo\ Csíki.

Társulati ügyek.

Kirándulás a Csepelszigetre 1914. június 11-én. — Társasá-

gunk rnapján a Csepelszigeten lév Szigetszentmiklós környékére

rendezett kii^ándulást, hogy tagtársaink a homokbuczkák rovarvilágát

tanulmányozhassák. A gyjt tagtársak Qgj része ebbl a czélból a

Szigetszentmiklóson túl fekv Szilágyitelepre igyekezett az els kora

reggeli vonattal, a honnan a buczkákon keresztül gyjtve ment Szi-

getszentmiklósra, a hol a késbbi vonatokkal érkez résztvevkkel

találkoztak. A dél felé megindult zivatar megakasztotta a gyjtést,

úgy hogy délután csak az elzárt Dnnaág mentén vált lehetvé rövid

gyjtés. Kirándulásunk daczára a rossz idjárásnak jól sikerült, a

mit különösen Szigetszentmiklóson lakó rovarásztársunknak, Vágó

Aladár fv. tanárnak és családjának köszönhetünk, kik kirándulá-

sunkat kellen elkészítve, társaságunknak Qgj felejthetetlen kelle-

mes napot szereztek. A mint résztvev tagtársainktól értesülünk a

gyjtött anyag több érdekes rovart szolgáltatott, st akadt egy való-

színleg a tudományra is új kabócza, melj^et Dr. Horváth Géza

volt szerencsés több példáiyban gyjteni. — i.

32. rendes ülés 1914. október 16-án. — Dr. Kertész Aba

elnök üdvözölvén a megjelenteket, kéri rovarásztársait, liog}^ a meny-

nyire ezekben a nehéz idkben csa.k lehet, ne feledkezzenek meg*

kedvencz foglalkozásukról és ezentúl is ismertessék megfigyeléseiket,

tanulmányaikat társaságunk ülésein. Majd bemutatja elnök a Lycaena

Bellarcjus egy nagyon érdekes példányát, melyet Praszky fogott Bncla-

pesten. Ennek a példánynak egyik féloldala typikus Bellargits, a

másik oldal pedig az ab. ceronus jellemz tulajdonságait tünteti fel.

Az érdekes példányt a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta.


