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Ooleophora vihicicjerella Z. VI. 5.

— helychrisella Krone. VI. 9, VII. 2.

— caelebípennella Z. VI. 9.

— ihipennella Z. VI. 8 ($).

— chamaedryeUa Stt. V. 19.

-— ciconiella H-S. VI. 1 (?)

Gracilariidae.

Gracilaria tringiyennella Z. V. 25.

Tálaeporiidae.

Solenobia adriatica (Rbl. i. 1.) III. 24 (2 d').

S. NickerUi'EFA's. mellé tartozik, Bei S. NickerUiREis., nouli kleiuer,

de kisebb, nagj^on világos, az sebr hell, mit groben grauen Gitter-

elüls szárnj^akon durva szürke fiecken der Vorderflügel und weiss-

rácsos foltokkal, a hátsó szár- licheii Hinterflügeln. Vorderflügel-

nyak fehéresek. Az elüls szár- lángé 5 mm.

nyak hossza 5 mm.

Tineidae.

Scardia holeti F. Ylll. S (2).

Tinea Boesslerella Hbyd. V. 26 (cTj.

Egy erdélyi új vak bogárról.

Irta : Mallász . Jüzsei?.

A Biharhegység néven összefoglalható hegyvidék erdélyi kifutói

még számtalan barlangot rejtenek, melynek kikutatása a jöv feladata.

Az elmúlt nyáron a hunyadmegyei Boicza község melletti Karácsony-

falva barlangjait kutatván, ezek egyikében egy Anop}itlialnms-i gyjt-

hettem, melyet újnak ismervén fel, alábbiakban óhajtom leírni.

Anophthaltmis Gabrielláé Mallász, n. sp.

Capite pronoto angustiore et cnm mandibulis multo longiore,

sulcis frontalibus profundis, oculorum loco vix distinguendo. Anten-

nis gracihbus, dimidium corporis haud attingentibus, articulp secundo

articulo tertio breviore, articulo tertio articulo quarto vix longiore,

articulis quarto et quinto. aequilongis. Pronoto latitudine vix longiore,

cordato, margine antico minus fortiter sinuato, lateribus antice rotun-

datis, postice angustatis et ante angulos posticos haud sinuatis, disco

levissime convexo, margine laterali retrorsum sensim dilatato, sulcis

basahbus obsoletis. Elytris elongatis, paulo convexis, profunde punc-
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tato-striatis, striis iibique aequaliter impressis, interstitiis punctis

setig-eris totis interniptis, humeris rotnndatis, marg-ine" laterali hori-

zontali. Long. 55 - G mm.
Hungária orientális: Antrum prope Karácsonyfáivá.

A. Mallászi Csíki forma pronoti, A. Sziládyl Csíki forma scu]])-

turaque elytrorum afíinis, sed notis stipra allatis distinctus.

A fej keskenyebb és a fels állkapcsokkal jóval hosszabb, mint

az eltör, hajlított homlokbarázdái mélyek, a szemek helye alig jel-

zett. A 'csápok karcsúak, a test felét nem érik el, a második csáj^íz

rövidebb mint a harmadik íz, a harmadik alig hosszabb mint a ne-

gyedik íz, utóbbi az ötödik ízzel egyenl hosszú. Az eltör alig

hosszabb mint széles, szívforma, elüls széle gyengén ívelten kimet-

szett, oldalai elül kerekítettek, innen hátrafelé keskenyedk és a hátsó

szögletek eltt nem öblösek, a korong alig domború, az bldalperem

hátrafelé szélesbed, a tbarázdák gyengék. A szárnj'^fedk, hosszú-

kásuk, gyengén domborúak, az oldalakig mélyen pontozottan baráz-

dások, a sörtétvisel pontok a köztereket teljesen megszakítják, a

váll kerekített, az oldalperem lapos. Hossza 5'5— 6 mm.
Elfordul a Karácsonyfáival barlangokban Boicza mellett Hunyad

megyében.

Az A. Mallászi Csíki és A. Szüádyi Csíki legközelebbi rokona

és pedig elshöz az eltör alakja, utóbbihoz a szárnyfedk alakja és

pontozottsága révén áll közel, egyebekben a fentiek alapján különbözik.

Az új fajt kirándulótársam Heutschy Ella kisasszony tiszte-

letére neveztem el.

Különfélék.

I f Wachsmann János \ Folyó évi februárius hó 2.-n elhunyt

Pápán 78 éves korában Wachsmann János ny. kasznár, a Magyar
Entomologiai Társaság volt tagja, Az elhunyt maga entomologiával

nem foglalkozott, azonban évekkel ezeltt elhunyt bátyja, Wachsmann
Ferencz részére a legnagyobb buzgalommal gyjtött. így az gyj-
tése eredményeként közölhette bát3ga a „Rovartani Lapok" 1907. évi

XIV. kötetében „Pápa környékének bogárfaunája" czímü munkáját.

Sok érdekes faj gyjtését köszönlietjük neki. Pápán kívül fleg Buda-
pest környékén és a Bakony-hegység észak-nyugati részében gyjtött.

Cs. E.

Ugró magvak. — Mint ismeretes, egyes apró lepkék (Tortrici-

dak) hernyója különféle magvakban él. A hernyók különös és gyors

helyzetváltoztatása nlkalmával a magokat természetesen magukkal


