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fol a gyjtk figyelmét, ;l nii\'ol a tudománynak sokkal többet hasz-

nálhatnának, mint azzal, hogy aberratiók len\ásával vagy egyszeren
nihiél több fajnak a jegyzékekben való megjelölésével, hogy meg-

vannak, töltik idejket. A biológiai megfigyelések közlésével a régi

titokbantartással már fel kell hagyni. Epígy haszontalan munkának
mondja azt, mikor valamely vidék faunája czímén egy csomó nevet

közölnek. Nem az a fontos, hogy sok legyen a név, hanem inkább

kevesebb, de ott azután találjunk pontos biológiai adatokat. Az új

Calwer tulajdonkép az ifjúságnak vagy a kezdnek szánt bevezet

munkának készült, azonban a szakavatott szerz sokkal többet adott,

úgy hogy a szakavatott bogarász is nagy haszonnal fogja forgatni

és használhatni. A munkához nagy terjedelménél fogva két czímlap

készült, hogy két kötetbe lehessen köttetni, a mi csak a könny
kezelhetés elnyére válik. Most, hogy a nmnka befejezést nyert, az

eddigi elfizetési árral (31 márka) szemben a bolti ára 38 márkára

emelkedett. A most már teljes munkát nemcsak jóságáért, kitn
összeállításáért, hanem elég jó színes táblái kedvéért is csak a leg-

melegebben ajánlhatjuk az érdekldknek. Csíki.

Pfitzner, JR.: Entomologische Erinnerungen an Hercules-

bad. (Elit. Rundschau. XXXIII, 1916, p. 2—3, 7-8).

Szerz Qgj általános bevezetés után, melyben a vidék egyes'

helyein elforduló fajokra utal, névleg is felsorol 138 fajt. Csíki.

Scholí^, 31. F. Bichard: Beitrag zur Kenntnis und Verbrei-

tung europáischer Wasserkáfer. (Haliplidae, Dy-
tiscidae). íEiitom. Blátter. XI, 1915, p. 232-250, fig.

1-7).

A Háliplus fulvHS ab. muUistriaius Simontoriiyáról (Pósa-tó) való,

a hol PiLLiCH Ferencz gyjtötte. Magyarországból említi szerz még
az Agabus undidatus következ fajváltozatait : ab. interruptus Schilsky,

ab. picius Meier, ab. imperfectus Meier. Pillich gyjtésébl való és

pedig a Siótól északra való mocsarakból a RMntus notatiis ab. semi-

circulatus O.-Schneid., melyet eddig csak Borkum szigetérl ismer-

tünk. Csíki.

Steiner L,.: Ein kleiner Beitrag zur Lepidopteren-Fauna
von Kroatien und Slavonien. (Rhopalocera). (In-

ternat. Ent. Zeitschr. Gnben. IX, 1916, p. 106-107).

Szerz czikkének els részében három mediterrán fajnak {Li-

hyiliea celtis Esp., Lampides hoeticus L. és Telkaims Íjang.) elfordu-

lásáról emlékezik meg Zágráb környékén és közelebbi adatokkal

szolgál ezek elfordulási viszonyairól. Azután két, a horvát-szlavón-
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országi faunára új Erehia-i {EpipTwon var. Cassiope F. a Snijcznik-

rl és Pronoe lísr. a Risiijak-ról) említ meg és végül a Vanessa

xanthomelas Esp. egy példányáról tesz említést, melyet Jarek-nél

(Podsused mellett) fogott és rámutat ennek a fajnak Horvát- és

Szlavonországokban való nagv ritkaságára. Csíki.

llébel. Prof. H.: Besclireibung neuer lieimisclier Mikrole-

pidopteren. [Verli. zool.-bot. Ges. Wien. LXVI, 1910,

p. flO)-(Í7)].

A leírt három új faj közül az egyik (Arislotelia remisella Z.

subsp. rufobasella) Ausztrián kívül Magyarországon (Nagy-Nyír, 1914

YII. 4 és VIII. 9, Predota gyjtése) is elfordul. A tcirzsfaj a Fíild-

közi-tenger tájában fordul el, nálunk Fiume körnj'ékén. Csíki.

Hí -

Zerny, D7\ H.: Formenkreis von Lythria purpuraria L.

[Verh. zool.-bot. Ges. Wien. LXVI, 1916, p. (18) -(25), fig.]

Szerz a hímivarszervek alkata alapján megersíti Prout azon

nézetét, hogy Közép- és Észak-Európában két Lylliria-isi] fordul el.

Ezelc a Lyihria purpuraria L. és L. purpuraia L., melyeknek faj vál-

tozatait is tárgyalja. A Lytliria purpuraria-i a következ magj^arországi

termhelyekrl látta :' ^Slorvamez, Pozsony, Fert-tó vidéke, Kis-Pse,

Almádi, Fen3'f,T3udapest, Kun-Szent-Miklós, Mezberén3^ Nagyha-

lomzug, Ferenczfalva, Orsova, Ilerkulesfiírd, Szent-Gothárd ; a pur-

piurata L.-t pedig : í^Iorvamez, Lajtahegység, Fenyf, Budapest,

Eperjes, Sárospatak, Mehádia. Csrci.

Társulati ügyek.
A Magyar JEntoinologiai Társaság ülései.

Választmányi ülés 1916 januáritis 28-án. — l j tagokul aj ánl-

tattak és megválasztattak : if.i. Hrabák Viktor mszaki hivatalnok

(Budapest, VIII., Losy Imre-u. 3) ésÜR. Lendl Adolf állatkerti igaz-

gató (VI., Városliget, Állatkert). Titkár jelentést tesz a Rovartani La-

])ok-ról, majd elterjesztést tesz a fcbruáriusban tartandó közgylésre

vonatkozólag. A választmáu}^ a közgylés napjául február 19-ét tzi

ki, megállapítja az ala})szabályok által elíii tárg3^sorozatot és meg-
ejti a mcgih^esed elnöki, jeg\'zi és választmányi tagsági helyekre

íi jelölést. — Pénztáros elterjeszti pénztári jelentését, mel}^ elég ked-

vez. — Dk. HoRVÁTh Géza indítványozza, hogy a tagok tájékozta-

tása ezé] iából helves volna az ülések tárgvsorozatában az eladások
<,'zíméiick közlése, a mihez ;i választmány hozzájárul.

5. közgyüléa líPlG februárius 10-én.— A Magyar Entomologiai

Társaság 5. közgylését a m. kir. Rovartani Állomás helyiségében


