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szibériai bogárkatalóg'usát, mely az(jnl)aii Sziljériáii kívül kiterjed a

szomszédos Mongólia és Turkesztán rauiiájára is. Hkvob.v migy érde-

meket szerzett magának hazájában azzal is, hogy vezette a Rajna-

melléki borvidéken a Phyllnxera- ellem védekezést. Krdemei elisme-

réséül többször részesült kitüntetésben, a legt()l)b rovai'tani társulat,

pedig tiszteleti tagjai sorál)a iktatta. Csíki.

Irodalom.

Hoffniann, Adolf: In den transsylvanischen Alpen. (Coleo-

pterologische Knndsehau. IV, 1915, p. 118—123).

Szerzr'i leírja azt a gyüjtkirándnlást, melyet 1909. évi június

28-tól július 11-ig Blühweiss Fbiíencz bécsi bogarász társaságában

a Déli Kárpátokban tett. Az ess nyár miatt az eredmény nem volt

teljesen kielégít(5. Czikke végén szerz felsorolja a Szurul, Feleki-tó,

Xegoi és a Bucsecs-en gyjtött bogarakat. Csíki.

*

Jloeiver, Dr. C. Fr.: 106 neue Opilioniden. (Arcliiv. f. Xatin^g.

80, 1915, A, Heft 3, p. 1—152, mit 83 Textfig.)

lOB új kaszáspók leírása, ezek közül a Meiascoiolemon (nov.

gen.) (/ranulaíits Brassó vidékérl, az Absolonia (nov. gen.j iroglodytes-

Dél-Dalmácziából való. Uti^ljbi faj ^barlanglakó és vak, elfordul a

Durovic-barlangban. Csíki.
*

Kolbe, W.: Beitriige zur schlesischen Káferfauna. (Jahres-

heft der Ver. f. schles. Insektenkunde. 8, 1915, p. 16—20).

Szerz újabb adatokat, javításokat és kiegészít adatokat közöl

Szilézia bogárfaunájához, mely alkalommal néhány új fajváltozatot

is leír. Ez utóbbiak között Qgy Magyarországból származót is talá-

lunk (közelebbi termhely nélkül). Ez a Haliplus fulvus F. var. multi-

striatus R. Soholz (? i. 1.), melynél ,,a szárnyfedk közterei majd-

nem ép oly ersek mint a fsorok". Csíki.

Társulati ügyek.

A „Magyar Entoniologiai Társaság" 43. rendes ülése 1915.
deczemher 17-én. — Ui.biíicii Ede elnök megiwitja az ülést. Jablo-
NowsKi József múltkori eladása kiegészítéséül még 6 fényképet
mutat be az araszolok kártételérl. Dr. Poxgrácz Sándor „A levél-

sáskák fejldése" czímen tart eladást és bemutatja ezeknek néhány
képviseljét, valamint az állatkerti rovarházból való különböz fejl-
dési alakokat. Az eladás kapcsán Dr. Szilády Zoi.táx felhívja el-
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adó iij4yelmét apáczai ('skiíei Jánds ooyik iiu'lvérc, melyben említi,

hogy „a trópusi fák levele iniutáu lehull, útnak indul". Ez az adat

csak a levélsáskákra vonatkozhatik. Majd áttér a mimikrizmusra,
melyre ezek az állatok a legszebb j)éldát nyújtják. Ezeknél a klorofil

játsza a ioszerei)et, e rovarokban is a szín hasonló összetétel.

A klorofil megváltozásával az állat színe is megváltozik (pl. a mi
í'átyolkáink, némely poloska stb.j. Dr. Horváth (tkza a Palomena-kat
és fs/yZ/a-féléicet említi, mint a melyek a fák levelének sárgulásával

színüket szintén megváltoztatják. jABr.oxowsKi József az Oedipoda
coerulescens-t említi hasonló példaként. Ez a szürke állat a szikes

talajon fel sem tnik, de már ugyanazon a helyen a sóvirág {Statice

Gnieliiri) között mindig fahéjbama. —• Csna Erno „Egy régi rovar-
tani munkáróh' czímen tart eladást. (Jelen füzetünkben jelenik meg).
Dr. Horváth Géza az eladás kapcsán megjegyzi, hogy MriTERPACHER
tankönyvét a múlt század 40-es évéig használták az iskoláklian.

A legrégibb magyar vonatkozású le^ikenévdcént a Sarrothripus Revaya-
Qius Scop. nev. lepkét említi.

44. rendes ülés 1916 januáriiis 21-én. — Ulbrich Ede elnök
üdvözli a megjelenteket, sok szerencsét kíván az új esztendben,
majd jelenti, hogy alapító tagtársunk és volt elnökünk Mocsárt Sán-
dor kir. tanácsos, ny. múzeumi osztályigazgató 1915. évi deczember
26-án elhúnvt. Megemlékezik az elhúnvt kiváló entomologus érdemei-
rl és felhívja a jelenlévket, hogy gj^ászunk jeléül emelkedjenek fel

helvükrl, a nú megtörténik. Eíívben megköszöni Jabloxowski József
alelnöknek, hogy az elhúm't koporsójánál a társaság nevében volt

szíves gyászlieszédet mondani. — Dr. Poxgrácz Sándor „A bolhák
rendszertain helye'' ezímen tartott eladást, melyben Klapálek leg-

újabban megjelent tanulmánj^á kapcsán ismerteti ennek a csoportnalv
szisztematilíai helvére vonatkozólao: eddií? nyilvánított nézeteket. ívda-

pÁr.EK a reezésszárnyúaklval hozza közelebbi kapcsolatba, a mit el-
ad(') azonban nem tart helyesnek, lianem inkább bizonyos legyekbl
tartja levezethetknelv. \)n. Kertész Kálmán kizártnak tartja, hogy
legvekbl lehessen azokat levezetni, hiszen levált eltört semmiféle
slég,yuél nem találhatunk. Dr. Horváth Géza megjegj^zi, hogy Kla-
pÁr.EK sem fuglal véglegesen állást ezen nézetét illetleg, azonban log-

valószínljbnek tartja ezt a magyarázatot. — Csna Ern a Fülöj)-

szigetokon él í^ícln/rln/nclins-íélékvl tart eladást, bemutatja ezeket
a nagyon diferencziálódott szigetlakó ormám^os bogarakat, melyek
líözött taláfi a legszebb ormányosokat találjuk. Ezeknek az ormá-
n^'osoknak sírna és fényl szárnyfedit élénk szín sárga, zöld, kék,
aranyszín vagy más szín kerek vagy kivájt pikkelyelvbl áUó fol-

tok, vonalak, sávok, csíkok díszítik; ormányulc rövid, testük zíimök,
többnyire felfúvódott. Eddig mintegy 70 fajukat ismerjük, melyek
égjenek kivételével (P. croesus Obertii. Sanghir szigetcsoportról) a
Fülöjj-szigetek lakói. lOrdekeselc az ezeket majmoló két czinczér és

egy sáskaí'éle, a ScejHistus 2^(íchi/rr]njiicltoides Gehst. — Elníik meg-
köszíinvén az eladíjknak az érdekldéssel hallgatott eladásokat,
javasolja, hogy a kíizgyülést elkészít választmányi ülést jauuáriiis
28-áu tiu'tsuk meg a Keszev-féle vendéglben.


