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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
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rántják s miután a hernyó a magban benne van, a jelenség azt a

benyomást kelti, mintha a magvak ugrálnának. Ujabban a Tamarix

nüoiica magvait is „ugró magvaknak" tanulták megismerni. Ebben
az. esetben a Ncmopliyes waculaíus nev orrmánj'-os bogár kis lárvája

idézi el az ugrást, mely 5 cm. magas és 8— 10 cm. hosszú is lehet.

Dr. K. K.

Irodalom.

L, Oldenherg : Einige neue und alté Hilara-Arten (Dipt).

(Archiv f. Naturgesch., LXXXI, 1915, Abt. A., 9 Heft,

pag. 166—172).

A dolgozatban egy új magyarországi faj, a Hilara perversa is

le van írva ; termhelve Tátrafüred és a szomszédos Kohlbachvölgv.

Dr. Kertész K.

Társulati ügyek.
A Magyar Entotnologiai Társaság ülései.

Választmányi ülés 1916. márczius 17-én. — Dr. Streda Rezs
elnök az ülést megnyitván mindenekeltt bejelenti, hogy Csíki Ern
titkár lemondott és kéri a választmány ez ügyben való intézkedését.

A választinány többek hozzászólása után a titkárt kéri, hogy lemon-

dásától álljon el és vezesse tovább is a társaság ügyeit, a miben

mindenképen segítségére lesz. A titkár lemondását erre vissza-

A^onta. — Dr. Kertész Kálmán pénztáros jelenti hogy Dr. Horváth

GÉzÁ-né eddigi rendes tag az alapító tagok sorába lépett, majd aján-

latára rendes tagokul megválasztatnak

:

Dr. Degen Árpád, a m. kir. vetmagvizsgáló állomás igazga-

tója — Budapest, VI. Városligeti fasor 20b.

Fejérváry Géza Gyula báró, egyetemi tanársegéd — Budapest;

I. Döbrentei-u. 0.

Károlyi Gyuláné grófné, sz. Károlyi Melinda — Mácsa
(Arad megye).

46. rendes ülés 1916. niárcsitis 17~én. — Dr. Horváth Géza
„A Saga serrata F. elterjedése hazánkban" czímén tart eladást

(teljes terjedelmében megjelent elz számunk 33 — 35. oldalán), mely-

hez Bíró Lajos, Dr. Szilády Zoltán, Dr. ScmiiDT Antal és Sándor
Sándor szóltak hozzá. Utána Dr. Kertész Kálmán a Pachygastrinák

származásta,ni kapcsolatáról tartott eladást, melyben kifejti, hogy a

legyeknek ez az alcsaládja fejldése folj^amán két csoportra szakadt

;

az egyiknél a potroh megnyúlt, a másiknál megrövidült. Eladó az

elbbi csoportot tartja az sibbnek. Végül arra a következtetésre jut.


