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drosiis (subg. nov. Tylodrusinus) Julianus n. sp. (Kuldzsa), P. subg".

jiov. Chaerodrosus {Foucartia Karamani Strl. részére) ; Chlorophamis

kubanicus n. sp. (Kaukázus), CM. iokatensis n. sp. (Tokát) ; Lixus nor.

subg. Lixestiis., Eulixus, Orlholixus, Compsolixus, Callistolixus, Hapa-

lixiis, Lixopachys, Trachylixus, Dilixellus és Lixochelus ; Magdalis nov.

subg. Neopanus^ M. allaiensis (Altáj) ; Anoplus sehdosus var. nov.

eaiicasicus (Kaukázus), Cryptorhynchus lapathi ab. nov. obsoletus

;

Acalles creticiis n. sp, (Kréta) ; Ceuthorhynchus subg. Zadadus nom
nov. (Allodaclylus Wetse) ; Coeliodes ruhicundus va,r. nov. suhrubicundus

(Transbaikalia) és var. nov. sibiricus (Kelet-Szibéria) ; Ceiothorhynchus

subg. nov. Mogulones, Pr isistus., EÜielcus.. Orethelciis, Glocianus^ Pre-'

nesdtis., Oprorhinus, Dionorenus és Marklissus, C. coeUodoides n. sp.

(Spanyolország), C. viridipennis var. Jidiamis (Görögország), C. bar-

bareae ab. carpathicola ; Bhinonais sanguinipes n. s. (Hannover) ; Liího-

dactyhis leucogaster subsp. nov. semiruber (Korfu) ; Amalorhynchus nov.

gen. Cenlh. melanarius Steph. részére : Amalus latibasis (Kaukázus)

;

Drusenatus nov. gen. C. nastiirtii részére ; Pseudotyphlus orthochaetinus

n. sp. (Altáj-hegység) ; Dorytomus subg. nov. Euolamus és Olamus •

Tychius quinquepunclatiis ab. nov. connexus ; Rhynchaetius erythropus ab.

nov. uniformis; Corimalia subg. nov. Hadrophyes és'Hypophyes ; Apion

subg. nov. Taphrolopiurn, Diplapion^ Pirapion Euirichapion^ A. puncii-

rsire var. nov. araxellum (Orosz-Örményország) ; Diodyrhynchus aus-

triacus ab. nov. fulvipennis (Siarre) ; Rhynchites subg. nov. Euvolvuhis,

Bh. rubripes n. sp. (Transbaikalia), Rh. hungaricus ab. nov. suturifer

(Örményország), ab. nov. maculicollis (Kis-Azsia) ; Attelabiis nitens

var. nov. fascicolUs és var. nov. rubricoUis (Araxes-völgy). — A kö-

tetet pótlások (W. KoLBE, W. KoLTZE és L. HEYDEN-tl) és javítandók,

valamint egy apró bogarak preparálása alkalmával czélszeren hasz-

nálható eszköz ismertetése zárja be. . Csíki.

Társulati ügyek.
A Magyar Entomologiai Társaság ülései.

Választmányi ülés 1916. május 19-én. — Pénztáros jelenti,

hogy tagtársunk, Diószeghy Károly a harcztéren szerzett betegség-

ben elhunyt. Új tagokúi megválasztatnak

:

Fábry Alfréd mérnök — Budapest, II. Szilágyi Dezs-tér 1.

[Lepidopt)

Adonyi Takarékpénztár r. t. — Adony (Fehér m.)

Czeglédi Hengermalom r. t. — Czegléd.

..Hunnia' gzmalom r. t. — Dárda. (Baranya vm.)

Elhatároztatott, hogy a szokásos gyüjtkirándulást június 1-én

Leánvfalu környékére rendezik.
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48. rendes ülés 1916. május 19-én. — Dr. Pongrác? Sándoií

„A rovarok faji kritériuma" czímén tartott eladást, mel3'ben azt az

újabb irányzatot (fleg reczésszárnyúaknál) igyekszik megczáfolni,

mely szerint a rovarok fkép az ivarszervek alapján ismerhetk fel.

Számos Neiiropteraról kimutatja, hogy az ivarszervek egyes fajokon

belül is mennyire változók. Az eladás kapcsán Dr. Horváth -Géza

megjegyzi, hogy az eladó elvét nem általánosíthatja, mert a He-

mipterák fajainak java részét az ivarszervek alapján jól lehet meg-
különböztetni. Dr. Kertész Kálmán megjegyzi, hogy a szisztema-

tikasok helytelenül összecserélik az ivarszerv, közösül szerv és

ivarszelvén}' fogalmát ós a rovarok egy részénél közösül szervnek

tekintik azokat a khitinképzdményeket is, a melyek csak annak
támasztékáúl szolgálnak. Egyben sürgsnek tartaná ennek a kérdés-

nek a tisztázását, a mely a szisztematikában annyi zavart okoz. —
Dr. Horváth Géza bemutatja az Aphdocheiriis aestivalis nev vízi-

poloskát, melyet Dr. ünger EiiiL-nek sikerült a Duna fenekén meg-
találnia. A faj a mély és sebesfolyású vizek lakója. — Dr. Szabó-

Patay József a hangj^ásztücsök {Myrmecophila acarvorum) életmód-

járól szerzett újabb megfigyeléseit ismerteti. Wasmann szerint a han-

gyák ezt a tücsköt társaságukban megtrik, Schirmer szerint azonban

ellenségesen viselkednek vele szemben. Utóbbi nézethez csatlakozik

eladó is, a kinek alkalma volt megfig^^elni, hogy a hangyák nem-
csak hogy nem tekintik vendégnek, hanem fel is falják. — Az ülés

befejeztével még felszólalt Dr. Horváth Géza és eladja., hogy Jablo-

xowtíKi József „Nemzetközi vonatkozások és a rovartan" czím alatt a

m. évi novemberi ülésen tartott eladásának tartalmáról, minthogy

azon az ülésen nem volt jelen csak a Rovartani Lapok legutóbb

megjelent ketts füzetébl (XXH. kötet 11.- 12. füzet) értesült. Nem
bocsátkozik az eladásnak bírálatába, de "sajnálatát fejezi ki annak

megtartása és a Magyar Entomologiai Társaság hivatalos közlönyé-

ben történt közzététele felett. Hogy a franczia Rovartani Társaság elé

terjesztett kizárási indítvány és kivált annak megokolása miatt egyes

német entomologusok felszisszentek, azon nem lehet csodálkozni. De
hogy ehhez az egész ügyhöz nekünk magyaroknak, a kik sem a

kárhoztatott indítványban, sem mogokolásban egy árva szóval sem
vagyunk megemlítve, mi közünk van, azt nem bírja megérteni és

nem tartja helyesnek, sem tapintatosnak, st egyenesen károsnak ily

módon a Magyar Entomologiai Társaságba a politikát belevinni.

Választmányi ülés 1916. Július 14-én. — Az ülés tárgyát a

következ új tagok megválasztása képezte :

Alapító tagok :

Burqhard-Bélaváry Konrád. — Budapest.

Györgyei Illés, földbirtokos. — Tápiógyörfve.
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Hermann Ferencz, földbirtokos. — Bácstóváros.

BARsi Leidenfrost Ernü, földbirtokos. — Sissó (Xyitra iii).

Nemzeti Casiiio. — Budapest.

Rendes iagok :

Haimbach János, raíiszerész. — Budapest (VIII., Nap-u. 18).

Lenz Ferencz, magánzó. — Budapest (I., Városma-jor-u. 68).

Varga István, joghallgató. — Budapest (IV., Irányi-u. 21.)

Választmányi ülés 1916. október 2í-én. — Dr. Streda Rezsö

elnök megnyitja az ülést és jelenti, hogy Csíki Ern titkár Albániába

utazott és így nem lehet jelen az ülésen. Dr. Kertész Kálmán jelen-

tést tesz a pénztárról, majd új tagokul felvételre ajánlja a Nagymaros-

Visegrádi Takarékpénztár r t. — Nagj^maros-on rendes és a Temes-

vári mümalom r. i. — Teraesvárott alapító tagnak. Mindkett a tagok

sorába felvétetett. Dr. Kertész Kálmán felajánlja szakkönyvtárát,

illetleg annak eladásából befol3^ó összeget a társaságnak, a mit a

választmány hálás köszönettel tudomásul vesz.

49. rendes ülés 1916. október 21-én. — Az ülés egyetlen tár-

gyát Kadocsa Gyula eladása képezte „Ujabb tenyésztéseirl", mely-

nek kapcsán számos nevelt aprólepkét mutatott be, közöttük a viasz-

molyt (Galleria mellonella) és az Endrosis lacteella-t. Az eladás kap-

csán felmerült eszmecserében részt vettek Dr. Horváth Géza és

Dr. Schmidt Antal.

Választmányi ülés 1917. november 18-án. — Az ülés tár-

gyát a pénztárosi jelentés meghallgatásán kívül egy új alapító tag'

felvétele képezte : Wolf Lipót fiai — Kismarton.

.50. rendes ülés 1916. november 18-án. — Dr. Streda Rezs
elnöklete alatt tartott ülés tárgyai a következk voltak : 1 . Dr. Hor-

váth Géza- „A Hemipterák ivari dimorphizmusáról", melyben kifej-

tette, hogy a Hemipteráknál inkább dichroismusról (kétszínség)

l^eszélhetünk, mint kétalakúságról. Majd rámutatott egynéhány érde-

kes korrelatív jelenségre, mely a bels szervek és ama küls függe-

lékelv között áll fenn, melyek a másodlagos ivari jellegeket hozzák

létre. Néha eme jelenségeknél a mimikry is szerepet játszik, mint

azt a Byrsoplera rufif'rons Fall. bizonyítja. Végül utal arra is, hogy '

a hangadás szintén az ivari dimorphizmushoz tartozik. . 2. Gyrffy
Jen „A Chalcooybebus nemnek Djguineában honos fajairól" czím
eladásában kifejti, hogy eme érdekes bogarak szárnyfedin gyakran

nagyon sajátságos tüskés képzdmények jelennek meg, melyeknek

kialakulásáról és jelentségérl eddig mit sem tudunk, de a melyek-

jiek a meghatározásnál annál fontosabb szerepük van. Ezeknek a

bogaraknak életmódját még nem ismerjük. — 3 Dr. Kertész Kálmán
„A Platystoma-nem egjaiéhány érdekes alakjáról"' czím eladásában

ezeknek a legyeknek érdekes életmódját és .ivari dimorphismusát
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ismertette. A nevezett legyek pollenbl és a virágok nektárjából

élnek. Fejldésükrl kereset tudunk, de valószín, liogy átalakulásuk

a földben megy végbe. A föld keleti féltekéjén tíil^li fajuk él mint

a nvugatin.

Választmányi ülés 1910. deczembei' 16-án. — Dr. Streda

Rezs elnök megnyitván az ülést, üdvözli a választmány megjelent

tagjait és az Albániából jó egészségben visszatért titkárt, Csíki ERNö-t.

Pénztáros új tagként megválasztásra ajánlja

BiTTERA Gyula egyetemi tanársegédet — Budapest (I., Krus-

pér-u. 8.), a kit a választmán}' a társaság rendes tagjává megválaszt.

Pénztáros jelenti, hogy Jablonowski József alelnök felajánlotta két

dolgozatának, különlenyomatát a tagok részére való szétküldésre és

javasolja, hogy a választmány köszönetét fejezze ezért ki az alelnök-

nek, a mi megtörténik. Pénztáros jelenti továbbá, hogy 400 K érték-

ben jegyzett hadikölcs"ont. Tudomásul szolgál. Végül a jannáriusban

tartandó^választmányi és közgylés elkészítése került szóba.

51. rendes ülés 1916. deczemhev 16-án. — Dr. Streda

Rezs elnök megnvitván az ülést, a következ beszéddel emlékezik

meg Felsége elhunytáról

:

A szenvedést és a gyászt, melyet a sokáig dúló világháború

liozott hazánkra, a Ivözelmúltban fokozta ama mélységes, lesújtó

gyász, melj" a jóságos uralkodónknak, I. Ferexcz Józef császári

és apostoli királyi felségének elhunytával szakadt a magyar nemzetre.

Szívünk sugalatának teszek eleget, midn a legmélyebb tiszte-

lettel és hálával emlékszem meg nag}^ uralkodónkról, kinek nemzeti

kultúránk és a tudomány fejldése oly sokat köszönhet. Az ural-

kodása alatt alakult meg hazánk legtöbb tudományos intézménye

s ezek között a mi Társulatunk is.

Szívünk bánata igaz és mél}^ lelkünk kegyeletének egész me-

legével fordul emlékezete felé. Legyen: emléke áldott a jelen és kés
utókor eltt. Maradjon mindig él tanulság és felemel nemes példá-

kéul mindnyájunk eltt.

Ez érzésektl megilletdötten s gondolatoktól áthatva nyitom

meg a mai ülésünket.

Dr. Köxtzei GrERü „Lepkészeti gyjtési viszonyok a Retyezát-

hegységben" czím tanulmáiyát olvasta fel (megjelenik az 1917. évi

1—2: füzetben), melyhez Cserny Lajos és Dr. Kertész Aba szóltak

hozzá. — Jablonowski József bemutat egy pálmát (Keniia)^ moljei

egy coccida {(JeratapTiis) lepett el. Áprilistól október elejéig rengeteg

szárnj^as tet volt rajta. Nevezett fajon kívül akadtak még Thrips-ek,

Aspidiotus és Daclylopus. — Tomala Nándor a következ bejelentést

teszi a prioritás megóvása érdekében „vad seljmiérek meghonosítá-

sáról-' és bemutatja a normális vagyis tj^pikus Dactyoploca japoníca Btlr.
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3 ö"" és 3 9 példányát, luelj-eket a Mag3^a,r Nemzeti Múzeumnak ajándé-

kozott. Ezt a fajt sikerült neki évi egy nemzedékben a budai, illetleg-

pilisi hegységben néhánj' év óta teljesen meghonosítani és a be-

mutatott példányokat a szabadban összeszedett gubókból kelesztette

ki több variátóban. Nevezett lei^ke kiváló ellenálló erteljes fajnak

bizonyult, ámbár áttelel petéit több czinegefaj kóborló csapatai rend-

kívüli módon pusztították. Gubóit is egy élsdi gomba támadja meg.

Kísérletezett még a következ fajok meghonosításával is : Samúi

Gynlhia ab. Walkeri Fldr. évi két generáczióban, melynek hernyóit

több éven át a \-iaszkos brizzadmánya miatt több H^nnenoiJtera-í'aj

(hang3'ák, darazsak, Bombus-ié\é\\) rövid id alatt kipusztította, de az

apró hernj'ókat is elrabolták, úgy hog}^ sokszor hernyó-pillangó is

nyom néllíUl eltnt. Rhodinia fugax Btlr. évi két generáczióban,

metynek hernyóit legyek (Tuchina^ EcMiiomyia) pusztították el. Aclias

Selene Hübn. és ab. nnuKhchurica Stgr., melyeknek a szabadban való

tenyésztése évi két generáczióban több éven át teljesen sikerült, de

meghonosítása az éghajlati viszonj'^ok miatt nem sikerült, azonkívül

kevés volt a tenyészanj^aga is. Anthcraea Periiyi Gukr. évi két gene-

ráczióban, de nyáron petéit, télen az áttelel gubóit a harkátyok és

a czinegék kóborló csapatai ol^'^annyira pusztították, hog}^ meghono-

sítása eddig nem sikerült. Ebbl is végre teljesen elfogj'-ott a tenyész-

anyag. Hernyóját a legyek és darazsak és a madarak nagyon bán-

tották. A verebek az imitt amott elfogott í^g^'es pillangóval nem
okoztak nag3^ kárt. A hernyók, madárcsípéstl szenvedett sérülései

jól regenerálódtak, a testbl kiténett részek rövidesen pótlódtak, a

sebek nyom nélkül beforradtak. Pusztulását csakis a petéknek és

kisebb részben a gubóknak a czinegék által való pusztítása okozta. —
Az érdekes bejelentés kapcsán felmerült eszmecserében részt vettek

:

Dh. Horváth (Iéza és Jari.onowski 'Józsrf.


