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ELOSZD.

A tekintélyes számú külföldi folyóiratok között nem egy van olyan, a mely évenként 
megemlékezik a szakmájába vágó irodalmi termékekről s azokat vagy egyszerűen czím 
szerint, vagy pedig rövid kivonatok kíséretében közli. Ennek czélja nyilván nem más, mint 
az, hogy egyrészt számot adjon az illető tudományszak azon évi termékeiről, másrészt, hogy 
tájékoztassa a szakembert a különböző irányú mozgalmak felől, megkönnyítse a szakmá
jába vágó dolgozatok nyilvántartását. Hazánkban ily irányban ez ideig csupán a «Mathema
tische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn» czímű folyóirat dolgozik. Miután 
azonban ennek czélja a kiválóbb hazai társulatok kiadványaiban, vagy esetleg önállóan 
megjelent s az összes mathematikai és természeti tudományok körébe tartozó dolgozatok 
idegen, leggyakrabban német nyelvű kivonatok kapcsán való ismertetése, igen természete
sen nem karolhatja fel az idetartozó tudományágak összes termékeinek részletes tárgyalá
sát, és annál kevésbbó lehet tekintettel a hazai búvároknak külföldi folyóiratokban meg
jelent, vagy pedig a külföldi búvároknak hazánkra vonatkozó adatokat tartalmazó dolgoza
taira. Ez volt a fő oka annak, hogy reá szántam magamat a magyar állattani irodalom 
18S1 -tői 1890-ig bezárólag, tehát az utóbbi tiz év alatt megjelent termékeinek ismertetésére, 
lís ezt annyival is inkább szükségesnek láttam, mert ez úton a mellett, hogy a lehetőség 
határain belül teljes képet nyújthatok hazai búváraink e tiz évi irodalmi munkássága, hazai 
állattani irodalmunk gyarapodása, búváraink munkásságának iránya és intenzitása s a kül
földi búvárok dolgozatainak hazánkra vonatkozó adatairól, egyúttal mintegy folytatását 
adhatom azon munkámnak, a mely «A magyar állattani irodalom ismertetése 1870-től 
lK80-ig bezárólag» czímen ugyancsak a kir. m. Természettudományi Társulat kiadásában 

jelent meg.
Ezen olvek vezettek engemet arra, hogy e munkám összeállításánál az önállóan meg

jelent, csekély számú munkák mellett felvegyem ne csak a hazai folyóiratokban hazai 
vagy külföldi szerzőktől, hanem a külföldi folyóiratokban hazai szerzőktől, nem különben 
külföldi szerzőktől külföldi folyóiratokban megjelent, de hazánkra vonatkozó adatokat tar
talmazó dolgozatokat is. Emellett, hogy e munkám tartalmilag is valódi folytatása lehessen 
a már említett megelőzőnek, a lehetőség határain belül igyekeztem minden egyes dolgoza
tot rövid kivonatok kapcsán ismertetni. Előre kell bocsátanom azonban azt, hogy e felada
tomat nem minden esetben tudtam megoldani, mert a használt segédforrások útján több 
oly dolgozatnak is jöttem tudomására, a melyeket nein tudtam megszerezni s ezeket a tel
jesség kedvéért vettem fel, egyszerűen czím szerint.

Hogy a feldolgozott anyag teijedelme felől eleve is némi tájékoztatást adjak, 
helyén valónak látom mindazon hazai és külföldi folyóiratok felsorolását,, a melyekből ada
tokat merítettem. Esetleges félreértések kikerülése czéljából meg kell azonban jegyeznem, 
hogy a szépirodalmi, - -  ismeretterjesztő, — főleg pedig a napi lapokat munkám keretéből
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teljesen kihagytam. Azt is megjegyezhetem különben, hogy a külföldi tudományos folyóira
tok közűi nem csak az alább felsoroltakat néztem át, hanem még számos más olyant is, a· 
melyben hazánkra vonatkozó adatokat sejthettem, de ezeknek fölemlítését nem tartottam 
szükségesnek.

A hazánkban, magyar vagy más nyelven megjelent folyóiratok közül a következőket 
néztem át, illetőleg a következőkben találtam állattani dolgozatokat:

1. Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a Magyar tud. Akadémia.
2. Közlemények a math, és természettudományok köréből. Kiadja a magyar tud. 

Akadémia.
3. Mathematikai és természettudományi Értesítő. Kiadja a magyar tud. Akadémia.
4. Természettudományi Közlöny. Kiadja a kir, m. Természettudományi Társulat.
5. Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz. Kiadja a kir. m. Természettudományi 

Társulat.
fi. Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye. Kiadja a kir. m. Természet- 

tudományi Társulat.
7. Természettudományi könyvkiadó vállalat. Kiadja a kir. m. Természettudományi 

Társulat.
8. Orvos-természettudományi Értesítő. Az erdélyi orsz. Muzeum-egylet term. tud. szak

osztályának közlönye.
9. Természettudományi füzetek. A délmagyarországi Természettudományi Társulat 

közlönye.
10. A pozsonyi természettudományi- és orvosegylet közleményei. (Verhandlungen des 

Vereins für Natur- und Heilkunde zu Pressburg.)
11. Évkönyv, melyet a trencsénmegyei természettudományi egylet megbízásából szer

keszt a titkár.
12. A magyarországi Kárpátegyesület évkönyve.
13. A hunyad-megyei történelmi és régészeti társulat évkönyvei. '
14. Az alsó-fehérmegyei történelmi, régészeti és természettudományi egylet évkönyvei.
15. A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűléseinek munkálatai.
16. Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissen

schaften in Hermannstadt.
17. Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga druztva.
18. Természetrajzi füzetek.
19. Rovartani lapok.
20. Rovarászati lapok.
21. Erdészeti lapok.
22. Méhészeti közlöny. Az erdélyi méhész-egylet közlönye.
23. Méhészeti lapok. A magyar orsz. méhészeti egyesület közlönye.
24. Mezőgazdasági szemle.
25. A magyar méh.
26. Vadász- és versenylapok.
27. Vadászlap.
28. Orvosi hetilap.
29. Erdélyi gazda.
30. Gazdasági lapok.
31. Vadászok zsebnaptára.
32. Ungarische Biene.
33. Blätter für Bienenzucht.
34. Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek.
35. A m. kir. állami rovartani állomás közleményei.
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36. Zeitschrift für die gesammte Ornithologie.
37. Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn.
3<S. Acta regis scientiarum Universitatis Claudiopolitame, Francisco-Josephinse.
39. Szemle. Szerk. Grf. Kreith Béla.
Kiterjesztettem figyelmemet ezek mellett a tanodái értesítőkben megjelent és ide

vonatkozó dolgozatokra is, a melyeknek összegyűjtésénél első sorban a «Magyar könyv
szemle »-ben Horváth Igvdez-iXA összeállított «Magyarországikönyveszet», továbbá Vanyák 
Ede ár. «A magyarországi középiskolákban 1850-tőí 1885-ig megjelent összes programm- 
értekezéseknek repertóriuma» czímű munkákat használtam útmutatókul és részben segéd- 
forrásokúl.

A madarakra vonatkozó irodalmi termékek összeállításánál nagy könnyebbségemre 
volt Chernél Istvánnak a «Magyar könyvszemlében» megjelent. «Bibliographia ornitholo- 
gica liungarica» czímű dolgozata, nem különben Tschusi zu Schmidhojfenneik. utóbbi idő
ben a Clternel István segédkozésével összeállított azon irodalmi jegyzékei, a melyekben a 
hazánkra vonatkozó madártani közleményeket gyűjtik össze évről-évre. B jegyzékekből 
több. oly dolgozat jutott tudomásomra, a melyeket személyesen megtekintenem nem volt 
módomban.

A külföldi folyóiratok közűi a következőkben találtam hazai buváioktól irt, vagy 
külföldi búvároknak hazánkra vonatkozó adatokat tartalmazó czikkeket.

1. Zoologischer Anzeiger.
2. Verhandlungen der zoologisch-botanisch. Gesellschaft in Wien.
3. Archiv für Naturgeschichte.
f. Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften.
5. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie.
6. Abhandlungen, herausgegoben von der sonkenbergischen naturforschenden Ge

sellschaft.
7. Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg.
8. Mittheilungen aus der zoologischen Station zu Neapel.
9. Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig.

10. Zoologische Jahrbücher von Spengel.
11. Wiener entomologisclie Zeitung.
12. Stettiuor entomologisclie Zeitung.

■ 13. Entomologisclie Nachrichten.
JA Mittheilungen der schweizerischen entomologischen Gesellschaft.
15. Mittheilungen aus dem forstlichen Versuchswesen Oesterreichs.
16. Deutsche entomologisclie Zeitschrift.
17. Berliner entomologisclie Zeitschrift.
18. Arbeiten aus dem zoologischen Institute der Universität in Wien.
19. Morphologisches Jahrbuch.
20. Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steipimark.
21. Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Math.-naturw·

Classe.
22. Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Math.-naturw. 

Classe. 1. Abth.
23. Der Naturforscher.
24. Sitzungsberichte der königl. prcussiselien Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
25. Archiv für Anatomie und Physiologie.
26. Archiv für die gesammte Physiologie. (Pflüger).
27. Archiv für mikroskopische Anatomie.
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28. Biologisches Centralblatt.
29. Malakozoologische Blätter.
30. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie.
31. Mittheilungen des ornithologischen Vereines in Wien.
32. Ornis. Internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie.
33. Centralblatt für die medicinisehen Wissenschaften.
3t. Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn.
35. Jahresbericht des Comite’s für. ornithologisclie Beohachtungsstationen in Oesterreich- 

Ungarn.
3(i. Ornithologisches Jahrbuch.
37. Geflügelte Welt.
3cN. Hugo’s Jagdzeitung.
39. Waidmannsheil.
40. Monatschrift des deutschen Vereines zum Schutze der Vogelwelt.
41. Stettiner Zeitschrift für Ornithologie und praktische Gefliigelzüohtung.
42. Neue deutsche Jagdzeitung.
43. Ocsterreicliische Forstzeitung.
4t. Zeitschrift für Naturwissenschaften.
45. Journal für Ornithologie.
46. Weidmann.
47. Bulletin de la Société imperiale des Naturalistes de Moscou.
48. L’Aheille.
49. Annales de la société entomologiijue de France.
50. Annales de la société entomologiijue de Beige.
51. Revue d’Entomologie.
52. Association franijaise pour l’avancement des sciences etc.
53. Memoires de la société zoologiijuo de France.
5t. Comptes rendus des séanees de la société entomologiijue de Belgiijue.
55. The entomologist’s monthly Magazin.
56. The Annals and Magazin of natur. History of London.
57. The Ibis, a quarterly Journal of Ornithology.
58. Quarterly Journal of microscopical Science.
59. Proceeding of zool. Society of London.
60. Horse societatis entomologies; Rossicse.
61. Bollettino della societa adriatica di seienze natur, in Trieste.
62. Bollettino della societa entomologica italiana.
63. Denkschriften der königl. serbischen Akademie. (?)
64. Sjrrawozdanie komisyi fizijograficznej Akademii umiojgtnosci w Krakuwie.
65. Pamigtnika Tow. Tatrzanskiego. Krakowie.
A felkarolt és feldolgozott anyagot igyekeztem úgy csoportosítani, hogy az no csak 

a szakember, hanem más előtt is könnyen áttekinthető legyen s már első tekintetre is fel
világosítást nyújtson az irodalmi termékek iránya felől és különösen érzékeltesse azt, hogy 
az állattan terén mily irányban, mily fokú tevékenységet fejtettek ki a búvárok. E czólból 
az egész anyagot több fejezetre osztottam be, a melyek czímszerint a következők:

I. Általános érdekű dolgozatok.
II. Egyes állatcsoportokra vonatkozó dolgozatok.

III. Hazai búvároknak külföldi folyóiratokban megjelent dolgozatai.
IV. Külföldi búvároknak hazánkra vonatkozó adatokat tartalmazó dolgozatai.

Az általános érdekű dolgozatok közé az olyanokat vettem fel, a melyek általános 
állattani tételeket tartalmaznak. Ide osztottam be továbbá a mikroskopi technikát.-, az ana-
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tomiát, liistologiát, physiologiát, embryologiát és esetleg a systematikát általános néző
pontokból érdeklő dolgozatokat is. Ezeket azonban, a mennyiben bizonyos állatfajokra 
vonatkoznak, utalás mellett az egyes állatcsoportokra vonatkozó dolgozatok sorában is fel
jegyeztem, liogy így az áttekinthetést megkönnyítsem. Ide osztottam be a faunistikai irányú 
dolgozatokat is.

Az egyes állatcsoportokra vonatkozó dolgozatok sorában csak a hazai folyóiratokban 
megjelenteket tárgyalom a Claus C. tankönyvében kifejtett systematikai sorrend szerint, 
néhol egészen a rendekig részletezve a beosztást. De i t t  a teljesség kedvéért utalok a többi 
fejezetekbe osztott és idevonatkozó dolgozatokra is.

A faunistikai irányú dolgozatok csoportjába egyesítettem mindazon értekezéseket, a 
melyek több, különböző állatkörbe, vagy állatosztályba tartozó fajra vonatkozó adatokat 
tartalmaznak.

A hazai búvároktól irt, de külföldi folyóiratokban megjelent, nemkülönben a külföldi 
búvárok hazánkra vonatkozó adatokat tartalmazó dolgozatainak külön-külön fejezetekbe 
való sorolását főleg azért láttam czélszerűnek, m ert ez úton könnyen feltüntethetem azt, 
hogy hazai búváraink hány esetben vették igénybe a külföldi folyóiratokat s a külföldi 
búvárok mily irányban foglalkoztak hazánkat illetőleg. E két csoportnak megkülönbözteté
sét azért is tartom nagyon szükségesnek, mert -így nem érhet az a vád, hogy idegen nem
zetek nyelvén megjelent s így tulajdonképen azoknak irodalmához tartozó dolgozatokat 
minden további megkülönböztetés nélkül saját irodalmunk termékeinek vindikálok. I tt  
megjegyezhetem különben, hogy e két fejezetben is külön fejezetekbe osztottam a dolgoza
tokat tárgyuk és tartalmuk szerint.

Az oly czikkeket, a melyek betűk alatt jelentek meg s a betűk jelentését nem tudhat
tam meg, valamint a névtelenül megjelenteket is, systematikai sorrendben függelék gyanánt 
közlöm.

Az egyes fejezetekben a dolgozatokat a könnyebb áttekintés kedvéért nem, mint 
korábban, időrendben s aztán ezen belül a szerzők neveinek betűrendje szerint, hanem a 
szerzők betűrendje s aztán ennek határain belül időrend szerint csoportosítottam.

A ki tudja, hogy az ilyen szabású munkák összeállítása mily nehézségekkel jár, bizo
nyára nem vár tőlem terjedelmes fejtegetést arra nézve, hogy mily értéket tulajdonítson e 
munkámnak s legkevésbhé várja azt, hogy munkám oly teljes egész legyen, a melyből 
semmi se hiányozzék. — A magam részéről én ugyan mindent elkövettem e czélból, 
de mégis hiszem, hogy lehet egynéhány oly dolgozat még, a mely figyelmemet kikerülte. 
A kiegészítésre vonatkozó utasítást és felvilágosítást azonban bárkitől a legnagyobb köszö
nettel veszem.

Budapést 1891. évi martius 14-ón.
Dr. D aday  Jenő.
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I. ÁLTALÁNOS ÉBDEIOJ DOLGOZATOK.

a) Ismeretterjesztő dolgozatok.
1. Apathy I stván : / lerqzetés a rendszeres 

állattaniul. Orv. termtud. Értesítő. XII. köt. 
1890. term, szak. i .  fife. p. 1.

Az állat-rendszer és különösen a természetes 
rendszer szükségességének fejtegetése után rövid 
vonásokban adja a zoológia történetét LiNNÉ-től 
kezdve.

2. Apáthy István : A zooloyns műhelye. Orv. 
tennészettud. Értesítő. XII. köt. 1890. népsz. 
szak. 2. fűz. p. (15.

Népszerű modorban ismerteti a vizsgálati 
anyagot nyújtó termőhelyeket. Foglalkozik a 
nápolyi zoológiái stáczio ismertetésével. Ecseteli 
az illető állomás aquariumának életét. Befeje
zésül reá mutat a mikroskóp fontos szerepére.

3. Bálint Sándor : Eszm etelek dr. (lserny 
1 léla föyymn. tanár «(iyidafehéreár környéké
nek faunája* r.zínm két dolyozatára. Orv. ter
mészettud. Értesítő. XII. köt. 1890. term. szak.
1. fűz. p. 101.

Helyreigazító észrevételeket közöl az említett 
dolgozatokra.

4 . Chkrnel István : A honi madártan törté
neté hőt. Term.-tud. közi. XIX. köt. 1887. p. 
t i 5. p. töd. XX. köt. 1888. p. 55.

Ism erteti a magyar madártani irodalom tör
ténetét ldöö-től 1801-ig, vagyis Apáczai Cserei 
JÁNOS-tól GROSSiNCiER-ig. Felsorolja az ezen idő 
alatt megjelent munkákat s azokat röviden 
kivonatolja. Ugyan e módszerben ismerteti a 
magyar madártani irodalom történetét a 19-ik 
században a kir. m. Term. tud. Társulat ala
pításáig, azaz 1841-ig. Dolgozatát aztán befejezi 
az 1888-ig m egjelent irodalmi termékek ism er
tetésével.

5. Chernél István : , Ulatolc honi madaraink 
W’jáes elnerezéseihez. Tenn.-tud. közi. XX. köt.
1888. p . :!o:s.

Az ország több vidékéről összegyűjtött mint
egy 110 népies madárnevet közöl.

6. Chkrnel I stván : Itíblioyraphia omüholo- 
yiea hunyarica. Magyar Könyvszemle. 1889.

A magyar madártani irodalom termékeinek s 
a külföldi búvárok hazánkra vonatkozó dolgo
zatainak jegyzéke, 1055-től kezdvel 887-ig bezá
rólag.

7. Chyzer Kornél: Reliquiae Petényianae, 
néhány szó I etényiről, m int ichthyolóyról. Term.- 
rajz. fűz. 5. köt. 1881. p. 23.

Daday: Állattani irodalom.

Köviden m egem lékezik P etényi S. J. lefordí
tás végett ő hozzá küldött kéziratának történe
téről s aztán m éltatja P etényi-t m int ichthyo- 
lógot.

8. Connert D ániel : Die allmähliche Vervoll- 
kommnny der Wirbelthwre. Progr. des evang. 
Gynm. A. B. zu Mediaseh, etc. für das Schul
jahr 1887—88.

9. Cserny Béla ; Kíméljük a hasznos állato
kat. A gyulafehérvári rom. katli. főgymn. érte
sítője 1884—85. évről. p. 3.

Fejtegeti, hogy a természet háztartásában 
mily szerepet játszanak az állatok. Körvona- 
lozza ennek kapcsán a hasznos állat fogal
mát. Beá mutat, hogy melyek a hasznos álla
tok, és melyik mily utón hajt hasznot.

1 0 . D aday Jen ő : A mayyar állattani iroda
lom ismertetése 1870-től 1880-iy bezárólay. 
Budapest. 1882. nagy 8-ad rét. I—VII. és 
p. 1—186. A kir. m. Tennészettud. Társulat 
kiadványa.

Kivonatokban ismerteti a magyar állattani 
irodalom 1870-től 1880-ig megjelent termékeit. 
A hazánkban megjelent dolgozatokon kívül 
felveszi a hazai búvároknak külföldön megje
lent s a külföldi búvároknak hazánkra vonat
kozó dolgozatait is.

1 1 . D aday J enő : Házi állataink eredete. 
Orv. term.-tud. Értesítő. 1883. évf. V. köt. 
Népsz. szak. 5. szám. p. 111.

Népszerű modorban ismerteti a házi emlős 
állataink eredetére vonatkozó nézeteket, tudo
mányos adatokat. Ismertetése keretébe felveszi 
a macskát, kutyát, lovat, szamarat, disznót, 
tulkot, bivalyt, kecskét, juhot.

12 . D aday Jenő: A z dtidomuldsról. Term.- 
tud. közi. XIX. köt. 1887. p. 460. és 494.

V ir c h o w  azon értekezésének fordítása, a me
lyet a német természettudósok és orvosok 60-ik 
nagygyűlésén Wiesbadenben 1887. szept. 22-én 
felolvasott.

13 . D aday Jenő : Eyyiittéles ( symbiosis) sodró- 
férqek és májmohok között. Természettud. közi. 
XX. köt. 1888. p. 431.

A «Zeitschrift f. wiss. Zoologie» 1886. évi 
44-ik kötete s illetőleg a «Humboldt» 1887. évi 
márczius havában megjelent füzete nyomán 
ismerteti ZELiNKÁ-nak azon vizsgálatait, a me
lyek szerint májmohokban a Gallidina-genus
hoz tartozó Rotatoiia-ísjdkat talált, m int sym- 
biotikusokat.

1
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14. Daday Jen ő : A rovartani műszavakról. 
Pótfűz, a Termt. közi. 21. kötetéhez. 1889.
2. fűz. p. 88.

Több magyar rovartani műszó jegyzéke, me
lyet a Természettudományi Társulat elnökétől 
összehívott bizottság állapított meg.

15 . D arwin Ch . : Az ember származása és az 
ivari kiválás. Ford. Török Aurél és E ntz 
Géza. Budapest. 1884—85. A kir. m. Termé
szettud. Társulat könyvkiadó vállalatának illet
ménye.

16. D ezső Béla ; A keletkezés történetéről. 
Term.-tud. közi. XIII. köt. 1881. p. 321, áb
rákkal.

A föld és a szervezetek keletkezésére vonat
kozó elméletek felemlítése után népszerű mo
dorban ismerteti mindazokat az adatokat, a 
melyek az élő szerves világ lassanként! fejlő
dés útján való keletkezése mellett bizonyí
tanak.

17 . E ntz Géza : Die Chlorophyllhörperchm 
der niederen Tiere.

Tartalmát lásd az 1359. szám alatt.
18. E ntz Géza : Die Symbiose niederer Tiere 

mit Alyen.
Tartalmát lásd az 1360. szám alatt.
19 . Entz Géza : A durványos szenekről. 

Orv. term. tud. Értesítő. Népszerű szak. 1882. 
évf. IV. köt. 4. szám. p. 101.

Népszerű modorban tárgyalja a durványos 
szerveket. Felfejti, hogy mily természetes okok 
eredményezik és eredményezhetik valamely 
szervnek elesenevészedését s melyek azok a 
szervek, a melyek leghamarabb elcsenevészed- 
nek. Minden esetre találó példákat hoz fel.

2 0 . E ntz Géza : A «protista» és «véglény» 
kifejezések ügyében. Term.-rajzi Füzetek. 7. köt. 
1883. p. 74.' '

Klein Gy.-vrI szemben a protista és véglény 
kifejezések jogosultságát fejtegeti.

2 1 . E ntz Géza : A fejcsigolya-elmélet régebbi 
és mai állása. Pótfűz, a Termt. közi. XX. köt.
2. fűz. 1888. p. 86.

A fej csigolya-elmélet történetének ismertetése 
J. Peter FRANK-nak fellépésétől napjainkig. 
Ebből megtudjuk, hogy a GoETHE-ÜKEN-féle 
elm élet szerint a fej 4 csigolyából álló, míg 
GEGENBAUR-nak a porczos halak fejlődésére 
vonatkozó vizsgálatai szerint legkevesebb ki- 
lenczből.

2 2 . E ntz Géza : A zoőloqia haladása Magyar- 
országon az utolsó húsz er alatt. Termt. közi. 
1889! 21. köt. p. 521.

Ismerteti a magyar állattani irodalom hala
dását. Felemlíti a működött búvárokat, műkö
désük irányát és eredményét.

2 3 . E ntz Géza : A szerves lények tudományos 
elnevezésének szabályai. Pótfüzetek a Természet
tud. közlöny. XXII. kötetéhez. 1890. 4. fűz.
p. 180.

Ama 35 ezikkelynek összefoglalása, a melyet 
az 1889-ik évi augusztus 5—10-ig Párisban 
tartott első nemzetközi zoológiái kongresszus 
a szerves lények elnevezéséről megállapított.

24. E der János : Az állatok szajiorndásának 
módjai. A csongrádi áll. segély, községi pol
gári fiúiskola értesítője 1886—87. évről.

25. F irbás N ándor : A méh ellenségei. Méhé
szeti lapok. 9. évf. 1888. p. 218. 247. 10. évf.
1889. p. 78. 105. 124.

Ismerteti mindazon állatfajokat, a melyek a 
mélieket pusztítják, vagy bármi módon is á 
mélieknek ártalmára vannak. A tekintélyes 
számú méliellenségeket szisztematikus sorrendbe 
szedi s elmondja mindeniknél azt a kárt, a 
melyet tesz.

26. F rivaldszky János : Kszrerételek Török 
Péter «Bogár-határozó» czímű munkájára. Pót
füzetek a Term.-tud. közi. XXII. kötetéhez.
1890. 1. fűz. p. 32.

Kimutatja azokat a tévedéseket, a melyeket 
Török Péter a «Bogár -határozón műben elköve
tett, a családok, nemek és fajok összeállításánál.

27. F uchs Tivadar : A természethistóriai 
rendszer és a Darwinismus. Term.-rajzi Fűz. 
5. köt. 1881. p. 12. 13.

Köviden ismerteti a Darwinismus alapelveit 
s ezután ezek ellenében állást foglalva, azokat 
megczáfolni igyekszik.

28. Galambos Áron: .1 rovarok életm/ídja s
természeti ösztöne. A gyöngyösi katli. nagygymn. 
értesítője 1886—N7, 1887—88. és 1888—89. 
évre. ^

29. Gauss Viktor : A tenger ifjjeli fénylése. 
Természettudományi közlöny. XVII. kötet, 
p. 165.

A tenger éjjeli fénylése mindenféle alsóbb
rendű állattól származik; közreműködnek abban 
Crustaceá-fajok álczái, sőt tökéletesen kifejlett 
rákok is, melyek közűi kivált némely, sárga 
fényt árasztó Alphetix-íajók gyakoriak.

30. Géczy L ajos : A cserebogár és a hitető 
pusztításáról. Erdészeti lapok. 22. köt. 1883. 
p. 790.

Előadása ama eljárásnak, a mely mellett a 
Oryllotalpa vulgáris-1, nemkülönben a csere
bogár-lárvákat is könnyen pusztíthatjuk.

31. H alász Árpád; Néjáes rovívmevek Makó 
környékén. Rovartani lapok II. k. 8. F. 1885. 
p. 165. 1. ál»·.

Több rovarfajnak népies elnevezését so
rolja fel.

32. H alász Árpád: Noms mlgaires d'Insertes 
au.v environs de Makó. Supplement con tenant 
la revue des articles publiés dans les Rovar
tani lapok. Tom. II. p. XXIII.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

33. H anusz I stván : Alvdstnnemény az álla
toknál. Természettud. füzetek. A délmagyar· 
orsz. term. tud. társ. közlönye. X. köt. 1887. 
p. 40.

Az álom szükségességének fejtegetése után 
áttér a különböző, és főleg gerinczesálhitok 
alvásmódjának ismertetésére. Népszerű modor
ban fejtegeti a téli alvás hatását és eredmé
nyeit úgy a Gcrinczeseknél, mint a Gerinczte- 
len éknél.
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3 4 . H erman Ottó: A z átalakulások világá
ról. Ii8 ábra. Népszerű természettud. előadások 
gyűjteménye. IV. köt. 1881. 16. fűz. p. 1.

Az értekezés két részből áll. Az első rész 
érdekes képet ad a rovarok életéből. A máso
dik rész a rovarok átalakulását tünteti elénk 
érdekesen és megkapóan.

35 . H erman Ottó: Tihnöxrdry fiilön. Élet
rajz. arezképpel. Rovartani lapok. II. k. 1885.
I . f. p. 1.

Tömösváry Ödön, korán elhunyt zoológus 
életrajza és munkásságának ismertetése.

3 6 . H erman Ottó: Biographie du dr. Elm. 
Tömösváry. Supplement contenant la revue des 
articles publiés dans les Rovartani lapok. Tom.·
II. 1885. p. 1.

A megelőző tételben ismertetett életrajz fran- 
czia szövege.

3 7 . H erman Ottó : Jelentés az 1888. óv nya
rán Λ7orrégia éjszaki részében végzett útról. 
Term.-tud. közi. XX. köt. 1888. p. 368.

Annak az útnak leírása, a melyet szerző az 
1888. év nyarán Norvégia északi részében 
végzett. Ebben egyebek között több érdekes 
állattani megfigyelés is vau.

38 . H erman Ottó : Madártani elemek szép- 
irodalmunk főbb forrásaiban. Terin.-tud. közi. 
Ül. kot. 1889. p.' 54.

A magyar költőktől, különösen AuANY-tól, 
ToMi’Á-tól és Petőfi-IőI használt magyar madár
neveknek ismertetése és jellem zése. M integy 75 
Siy madárnevet jegyez fel, a m elyet a költők, 
a nép- és székely-népköltészet használt.

3 9 . H erman Ottó : A madarai! megfigyelésé
ről. Terin.-tud. közi. 21. köt. 1889. p. 199.

Ismerteti a madártani megfigyelések érdeké
ben megalakított osztrák-magyar bizottság jelen
tésének (ötödik évfolyamát. Bírálati alapon 
tárgyalja azt az utasítást, a melyet B lasius a 
német ornitliologusoklioz intézett a megfigye
léseket illetőleg. Kimondja, hogy eme utasítás 
bonyolódottságánál fogva jó eredményre nem 
vezethet. Elmondja, hogy hazánk mely vidé
kén és kik. foglalkoznak aviphaenologiai meg
figyelésekkel.

40 . H olub E mil : lémé Elephantenjagd. 
Term.-tud. füzetek. A délmagyarorsz. term, 
tud. társ. közlönye. VI. k. 2. Fűz. 1882. p. 88.

Egy afrikai elefánt-vadászatot ismertet, a 
melynek eredménye egy viselős elefánt el
esése volt.

4 1 . H orváth Géza: A rovarok dimorphis- 
musáról. Terin. tud. értek. XIII. köt. 4. szám. 
1884. 1 Tábl.

A rovaroknál igen gyakori dimorphismus 
jelentőségének fejtegetése után áttér az ivari-, 
osztó-, tdjiszerheli-, társadalmi- és évszaki dinmr- 
yhismus-nak részletes ismertetésére. Fejtegetései 
illusztrálására mindenütt találó példákra hivat
kozik.

4 3 . H orváth Géza: Egy műit századbeli 
napló. Rovartani lapok. I. köt. 11. f. 1884. 
p. 217.

Ismerteti ama naplónak tartalmát, melynek

czíme «Entomologisclies Tagebuch auf das 
Jahr 1795» s a melyet Staub Μ. dr. közvetí
tésével kapott Pozsonyból. E naplót B öhm I. 
írta, legalább erre lehet következtetni. Kivá
lóan Buda környékén végezett megfigyeléseket 
tartalmaz.

43. H orváth Géza: Un journal entoniologique 
du siede passé. Supplement contenant la revue 
des articles publiés dans les Rovartani lapok. 
Tom. I. p. XXVIII.

Tartalmát lásd a megelőző tételben.
44. H orváth Géza : A rovartan a budapesti 

országos kiállításon. Rovartani lapok. II. k. 
6. f. 1885. p. 114.

A budapesti 1885. évi orsz. kiállításon köz
szemlére tett különböző rovartani gyűjtemé
nyeknek beható ismertetése.

45. H orváth Géza : Ti Entomologie it. ΓExpo
sition nationals de Budapest. Supplément con- 
tenant. la revue des articles publiés dans les 
Rovartani lapok. Tom. II. p. XIX.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

46. H orváth Géza : Udvarokról vett magyar 
helynevek. Rovartani lapok. II. k. 9. f. 1885. 
p. '183.

Felsorolása mindazon magyarországi hely
neveknek, a melyek különböző rovarok nevei
től vétettek. Kimutatja emellett, hogy vannak 
rovaroktól vett magyar családnevek is.

47. H orváth Géza : Noms de localités de 
TJongríe composes de noms liongrois di Insectes. 
Supplément contenant la revue des articles 
publiés dans les Rovartani lapok. Tom. II. 
p. XXV.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek rövid franczia kivonata.

48. H orváth Géza : A rovarok okozta károk 
a gazdaságban. Term.-tud. közi. 21. köt. 1888. 
p. 204.

Reá mutat, hogy mily tekintélyesek lehetnek 
azok a károk, a melyeket a gazdaságban a 
rovarok tehetnek. Mint kártékony rovarokat 
az Anisopliákat, Ceddomyia destructori, Zab- 
rus gibhust, Agrutis seyetumot és Cldorops tae- 
niopust említi, a Phyüoxerán és Stauronotuson 
kívül. Hazánk speciálításának mondja a T.eth- 
rus apterus, Peritelus familiaris, Otiorhynchus 
populeti és Polyphylla fullo pusztításait.

49. H őgyes E n d r e : Adat a szerzett sajátsd- 
yok átöröklésére. Pótfűz, a Term.-tud. közi. 
XX. köt. 1. fűz. 1888. p. 46.

A «Biolog. Centralblatt» 1887. évi 14-ik 
száma nyomán közli D ingfeldeb azon észlele
tét, hogy egy csonkított farkú kutyának 7 
kölyke között 4 kurta farkú lett, félév múlva 
9 közűi 5 lett ilyen.

50. H onig I stván : A természet gondoskodása 
az állatvilágról. Vadászlap. 11. évfolyam. 1890. 
p. 333.

Fejtegeti, hogy a természet miként gondosko
dik az állatokról a védőszínek útján és erre 
több példát hoz fel.

51. Jankó János ifj.: Állatok szerepe a tele-
1
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vény képződésében. Term.-tud. közi. XX. köt.
1888. p. 395.

Kellek K. nagy művének ismertetése gya
nánt elmondja az ismertető mindazt kivonato
san, a mit Kellek Madagaszkár szigetén és 
Kelet-Afrikában megfigyelt a Földi igiliszták- 
nak a humus képződésénél játszott szerepét ille
tőleg.

5 2 . Kertész Miksa : A ragadozó állatok haj
dan és most. A premontrei k.-rend.nagyváradi 
katli. főgymn. értesítője 1887—88. évre.

5 3 . Klein Gyula: A z állat- és növényország 
határterületéről. Term. tud. közi. XIV. köt. 
1882. p. 107, ábrákkal.

«A Vampyrella fejlődése és rendszertani 
állása# ezimű dolgozatnak kivonata. E dolgo
zat a in. tud. Akadémia math. term.-tud. 
értekezéseinek során jelent meg. Tartalmát lásd 
a 400. számú tételben.

5 4 . Klug N ándor: Darwinismus és élettan. 
Orvosi Hetilap. 1882. évf. Nr. 24. 27.

Fejtegeti, hogy a darwinismus milyen hatás
sal van az élettanra s ez viszont mily szolgá
latokat tehet a darwinismusnak.

5 5 . Kohaut Kezső : A Fcrmcz-József-föld 
állatvilágáról. Term.-tud. közi. XIV. köt. 1882. 
p. 411.

Az «Ausland» nyomán ismerteti azon állat
alakokat, a melyeket a Ferencz-József-földön 
megfigyeltek.

5 6 . Kohaut Rezső : A véletlen sérülések és 
azok következményeinek öröklékenységéről. Term.- 
tud. közi. XV. köt. 1883. p. 351.

A «Comptes Rendus# 1882. évi folyama 
nyomán ismerteti Brown-Séquard azon jelen
tésének tartalmát, a melyet a sérülések és azok 
követKezményeinek öröklékenysége felőli kísér
leteinek eredményéről a párizsi Akadémia előtt 
felolvasott. Kísérleteit a Varia cohayán tette.

5 7 . Krausz Béla : Az állatok utánzási képes
ségé. Kassa sz. kir. város közs. polg. fiú- és 
leányisk. 13-ik értesítője 1886—87. évről.

5 8 . Kriesch János: Háziállataink ősei. 
Term.-tud. közi. XIII. köt. 1881. p. 172.

Háziállataink nagy része leszármazásának 
rövid ismertetése. Ebből megtudjuk házi- 
kutyánk, házilovunk, szamarunk, szarvasmar
hánk, kiválunk, kecskénk, juhunk, disznónk, 
macskánk, házi-nyúlunk, tengeri-disznónk, ga
lambunk, gyöngytyúkunk, pulykánk, fáczá- 
nunk, lúdunk, kacsánk, kanári madarunk, sőt 
a selyembogárnak és a méhnek őseit is.

5 9 . Kriesch János : A  modern zoológia szem
pontjai s czéljai. Term.-tud. értek. XIII. köt.
3. szám. 1881.

Kivonat: Math, és term.-tud. Értesítő. I. köt. 
1882—83. 5. fűz. p. 165.

A zoológia egyes korszakai vezéreinek, A r i 
stoteles, L inné, Cuvier, D arwin működéseit 
röviden elénk tárva, körvonalozza a zoológiá
nak feladatát és kiemeli a D arwin tanaiban 
alapuló jelentőségét mind a tudományra, mind 
a társadalmi életre nézve; különösen hangsú
lyozza, hogy mindnyájan a D arwin tanaiban

kim ondott természeti törvények uralma alatt 
állunk, és hogy a modern zoológia épen ama 
rendkívüli hatásánál és befolyásánál fogva, 
m elyet D arwin tanai által m indenütt gyakorol, 
többé leíró term észettudom ánynak nem nevez
hető.

60. Kriesch János : A jelenkori zoológia szem
pontjai s czéljai. Term.-tud. közi. XV. köt. 
1883. p. 315. '

Kivonatos ismertetése szerző akadémiai, lia- 
sonezímű székfoglaló értekezésének, melyet 
1883. febr. 19-én olvasott fel az Akadémiában. 
Lásd az 59. számú tételt.

61. Kriesch János: Gesichtspunkte inul Fiele 
der modernen Zoologie. Math, naturw. Berichte 
aus Ungarn. I. Bd. 1882—83. p. 181.

A megelőző tételben ismertetett dolgozat 
kivonata. Lásd az 59. szám alatt.

62. Kriesch János : Barátság az állutolc 
között. Természettud. közi. XVÍ. köt. 1884. 
p. 293.

Macska, kutya, házinyúl és vércse közötti 
barátságos együttélésnek érdekes leírása.

63. Kriesch János : Barátság az állatok 
között. Szemle. I. évf. 1884. 30. szám. p. 14.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével. Lásd a 62. szám alatt.

64. Kriesch János : A rovarok világa, külö
nösen az ipar és kereskedelem szempontjából. 
Népszerű természettudományi előadások gyűjte
ménye. VIII. k. 1885. 3-ik f. 64. lap. 17 ábr.

A rovarvilág általános jellemzésének előre
bocsátása után ismerteti azt a fontos szerepet, 
melyet a rovarok a természet háztartásában 
játszanak. Megemlékezik azokról a rovarokról, 
melyek kártékonyságukkal, vagy alkalmatlanko
dásukkal az ember figyelmét magukra vonják. 
Behatóbban értekezik azokról a rovarokról, 
melyek az embernek egy vagy más tekintetben 
hasznára vannak, sőt az ipar és kereskedelem 
szempontjából is különös fontossággal bírnak.

65. Kriesch János : A zoológia terjedelmi 
köre és feladata. Term.-tud. közi. XX. köt. 
1888. p. '129.

A természeti tárgyakkal foglalkozó tudomány
ágak körvonalozása után fejtegeti a zoológia 
czélját, szerepét s a vizsgálatoknál követendő 
különböző eljárásokat. Reá mutat a nagyító- 
üvegnek és a cliemiaiszcroknek vizsgálatoknál 
való fontos szerepére. Körvonalozza az állattan 
különböző ágainak fogalmát és jelentőségét. 
Hangsúlyozza a D arwin tanainak átváltoztató 
hatását az állattani kutatások irányára.

66 . Kuthy D ezső: Testünk satnya részeiről. 
Pótfüzetek a term.-tud. közlönyhöz. XXII. köt. 
1890. 1. fűz. p. 1.

Népszerű ismertetése mindazon testrészeknek, 
melyek az emberen satnya állapotban vannak 
meg.

67. Lendl Adolf: I logg másznak a rovarok 
sima felületen '!■ Rovartani lapok. III. k. 2. 1. 
1886.'p. 35.

Az idevonatkozó vizsgálatok eredményeinek 
ismertetése után felsorolja azt, hogy miféle
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kén/,ülők képesíti a Saperda carchaiias L. fajt 
s a (Jarabiddkat és Dytiscidákat a síma üvegen 
való mászkálásra. A mászkálást mirigy váladék 
teszi lehetővé.

68. Lendl Adolf : Comment peiwent marcher 
les insectes m r dee surface* hisses' Suppi óment 
cootenant la revue (les articles publiés dans 
les ltovartani lapok. Tom. III. 1880. p. 4.

A mégelőző tételben ismertetett közlemény
nek francain kivonata. Lásd a (17. számot.

6 9 . L endl Adolf: .1 viráguk és a liléitek. 
Méhészeti lapok. <S. évfolyam. 1887. p. 222. 
ábrákkal.

Népszerűén ismerteti azt a fontos szerepet, 
a melyet a méhek némely virág termékenyíté
sénél játszanak, fejtegeti, hogy mily módon 
végezik a különböző méhek a termékenyítést 
és hogy egyik-másik virág szerkezete miként 
alkal mazkodott a méhoktől való termékenyí
téshez.

7 0 . L endl Adolf: A virágok és a rovarok. 
Term.-tud. közi. XIX. köt. 1887. p. 272. és 
312. ábrákkal.

Népszerű modorban fejtegeti bevezetés gya
nánt azt, hogy a virágoknál az öntermékenyí
tés majdnem mindig eredménytelen, sőt a 
természet gondoskodott ennek elmaradásáról. 
Ezután áttér annak a szerepnek ecsetelésére, 
a melyet a virágokat látogató különböző Kivá
rok játszanak egyes virágok termékenyítésénél. 
Leírja, hogy egyik-másik virág milyképen ren
dezkedett be a rovaroktól való termékenyítés 
tekintetéből és egyik-másik rovar mily módon 
végzi a termékenyítést.

71 . Lendi, Adolf: Hypothese über die Knt- 
stehung run Soma- und ProyathmszeUen. Ber
lin, 1889. 8-ad rét. 1(1 ábra.

A dolgozat több fejezetre oszlik. Az első feje
zetben a halál kezdetével és okával, valamint 
az. örökös állati élettel foglalkozik. Itt kimondja, 
hogy az egyszerű, egysejtű szervezeteknél nincs 
halál, de azért ezt nem lehet egészen kizár
nunk. A második fejezetben a soma- és propa- 
gatio-sejtek keletkezésének lehetősége fölött 
elmélkedik. A harmadik fejezetben ugyanezen 
sejtele keletkezésének valószínűsége mellett ér
vel. A negyedik fejezetben a soma- és propa- 
gatio-sejtek keletkezésének elméletét fejtegeti. 
Az ötödik fejezetben a petesejt kifejlődésének 
jelenségeit ismerteti és ezt párhuzamba helyezi 
a spermatozoákkal. A hatodik fejezet az elő- 
1 ml adó fejlődés tételével foglalkozik. A hetedik 
fejezetben a petesejtek barázdálódását tár
gyalja. A nyolezadik fejezet a triploblastok 
további elkülönülését tartalmazza, nemkülön
ben általános adatokat a Metazoák fejlődéséről. 
A kilenczedik fejezet ismerteti a nemzedékek 
alárendeltségének tételét; a metazoák ivartalan 
szaporodását; a partlieuogenesist. A tizedik 
fejezet a conjugatio keletkezéséről, az ivarok 
elkülönüléséről, a tizenegyedik fejezet az örök
lésről és alkalmazkodásról szól, míg a tizenket
tedik fejezet a növények és állatok összeha
sonlítása.

72. Madarász Gyula : Literatur. Zeitschrift 
für die gesammte Ornithologie. I. Bd. 1884. 
p. Ti.

Az 1882-ben megjelent, Magyarországra vo
natkozó madártani irodalom jegyzéke.

73. Méhely Lajos : Állatok és növények egy
mással társulása. Term. tud. közi. közi. i \ .  köt. 
1889. p. 135.

Röviden körvonalozza a parazitizmus lénye
gét s ezzel szembeállítja a mutualismust. A ket
tőt Du Bary symbiosisnak nevezte. Ennek 
kapcsán ismerteti azt a symbiosist, a melyet 
E ntz G. mutatott ki először a protozoák és 
alsó rendű algák között. Ezek az egysejtű 
algák adják a protozoák zöld és barna színét 
s B randt Xuochlorella- és Zoo.eantlwlIa-csopov- 
tokba osztotta. A tárgyalás során megemléke
zik az e téren működött búvárokról, kísérle
teikről és vizsgálataik eredményeiről. Végezetül 
reá mutat, hogy mi vezeti az alsóbbrendű 
állatokat és növényeket ily társulásra, az együtt
élésre.

74. Méhely L ajos : A rovarvilág befolyása 
a természetre. A brassói m. k. áll. főreáliskola
4. évi értesítője 1888—89. évről.

75. Mihálkovics Géza : A he.nuapliroditaság- 
nil. Term.-tud. közi. XVIII. köt. 1885. p. 49. 
97. ábrákkal.

A hermophroditaság népszerű ismertetése, 
melynek bevezetéséül több oly állatnak tenyé
sző szerveit írja le, melyeknél a női és hím 
tenyészszervek egyazon egyénben vannak. Ez
után adja a magasabb Gerinczesek teuyész- 
szerveinek fejlődését és kimutatja, hogy az em
bernél is lehet hermaphroditaság, de ez álliím- 
hermapliroditaság.

76. Mojsisovics Aug. v. : Notiz. Zool. Anzei
ger. V. Jahrg. 1882. Nr. 1882. Nr. 104. p. 83.

77. Mojsisovics Aug. v. : Die zoologische 
Interatur der Steiermark 1887—88.

Lásd az 1361. szám alatt.
78. Mojsisovics Á . : Az osztrák-magyar mon

archia állatvilága. Ford. Paszlavszky J ózsef. 
Az osztrák-magyar monarchia írásban és kép
ben. Bevezető kötet, 11. fűz. 1887.

79. Mojsisovics Á . : Az osztrák-magyar mon
archia állatvilága. Vadászlap. 9. évf. 1888. 
p. 229. 243. 269. 281. 309.

Paszlavszky J. fordítása után közli Mojsiso- 
vics-nak az «Osztrák-magyar monarchia írás
ban és képben» műben megjelent dolgozatát.

80. Mocsáry Sándor : lAteratura Hymmopte- 
roruni. Term.-rajz. füzetek 6. köt. 1883. p. 1.

A Hymenopterákra vonatkozó és 1882-ig 
megjelent irodalmi termékek összeállítása, mely
hez a 121-ik oldalon még egy függelék is járul.

8 1 . N agy F erencz: Darwin és a darurinis- 
mus. A kecskeméti ref. főgymn. 1884—85-ik 
évi értesítője, p. 3.

Fejtegeti, hogy mi a lényege a D arwin taná
nak, és mily eredményeket szült.

82. Ónodi Adolf : A nápolyi zoológiái állo
más magyar asztaláról. Terin.-tud. közi. XVIII. 
köt. 1886. p. 497.
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A nápolyi zoológiái állomás magyar asztalá
nak öt éves története, melyben egyebek mellett 
az is elmondatik, hogy hazánkból kik dolgoz
tak ezen asztalnál és mily irányú közleménye
ket adtak ki.

83. Örley László : A zooloyiai állomások e's 
az állattani kutatások újabb módszerei. Term.- 
tud. közi. XV. köt. 1883. p. 145.

A nápolyi zoológiái stácziónak s az itt végre
hajtott nevezetesebb búvárlati eredményeknek 
ismertetése.

84. Öbley László : Az állatok színéről. Nép
szerű természetűid, előadások gyűjteménye. 
IX. köt. 1886. 52. fűz. 7 ábrával.

Népszerű modorban fejtegeti, hogy honnan 
van az állatok különböző, néha nagyon rikító 
színe. Ezután megemlékezik azon feladatokról, 
a melyekre a különböző állati színek hivatva 
vannak.

85. Öbley László : Hadi hajó az állattan 
szolgálatában. Term.-tud. közi. XIX. köt. 1887. 
p. 386.

Elmondja, hogy az olasz kormánytól zooló
giái kutatások czéljából felszerelt és kirendelt 
«Vettor Pisani» nevű hadihajó milyen tengeri 
utat tett meg és miféle nevezetesebb állatokat 
gyűjtött.

8 6 . Párám Kálmán : Kemydsmertetés. Orv. 
term.-tud. Értesítő. 1883. évf. V. köt. 1. fiiz. 
Termt. szak. p. 53.

Kritikailag ismerteti Graff L. d r.. «Mono
graphie der Turbellarien. I. Khabdocoeliden» 
czímű munkáját.

87. P arádi Kálmán : A symbiosis növény- s 
állattani tekintetben. Orv. term.-tud. Értesítő. 
VI. köt. 1884. évf. Népsz. szak. 1. szám. p. 1.

Népszerű ismertetése ama, legelőször E ntz 
G.-tól felismert viszonynak, a mely bizonyos 
alsó rendű növények meg alsóbb és felsőbb 
rendű állatok között van.

8 8 . Paszlavszky József : A sivatag és a kara
vánok. Term.-tud. közi. XIII. köt. 1881. p. 1!). 
ábrával.

Magyar kivonata annak a német előadásnak, 
a melyet B behm Alf. 1880. deczember havá
ban Budapesten tartott. Ebben a núbiai sivatag 
érdekes állatfajai vannak bemutatva biológiai 
viszonyaikkal.

89. Paszlavszky József : Az afrikai őserdők 
életéről. Term.-tud. közi. XIII. köt. 1881. p. 65. 
ábrákkal.

Magyar kivonata annak a német előadásnak, 
a melyet Bbehm Alfr. 1880. évi deczember 
hóban Budapesten tartott s a melyben egy 
Khartum közelében fekvő őserdő állatvilága van 
feltüntetve.

90. P aszlavszky József : A gubavsokról. 
Term.-tud. közi. XIII. kötet. 1881. p. 401. 
ábrákkal.

Ismerteti a gubacsokat termő növényeket s 
a különböző gubacsformákat. Elmondja, hogy 
mit találhatunk egy gubacsban s mily czélokra 
szolgálnak a gubacsok. Ezután áttér a gubaosot 
alkotó rovarok s különösen a gubacsdarázsok

életmódjának ismertetésére, de megemlékezik 
a másféle, gubacsalkotó rovarokról is. A guba- 
csokra vonatkozó tudományos ismeretek részle
tes tárgyalása során előadja az Adler és a 
maga azon vizsgálatait, a melyek a gubacs- 
képződésére vonatkoznak. Az értekezés népszerű 
modorban van írva.

91. P aszlavszky József: Az ausztráliai szi
getvilág életerői. Népszerű természetűid, előadá
sok gyűjteménye. V. köt. 33. fűz. 1882. p. 53. 
15 ábrával.

Ismerteti az ausztráliai szigetvilág állatéle
tét. Tárgyalása közben az emlősök és mada
rak életéből sok érdekes biológiai jelenséget 
mond el.

92. Paszlavszky József : A suezi csatorna 
mint állat-földrajzi tényező. Term.-tud. közi. 
XIV. köt. 1882. p. 371.'

Ismertetése Keller C. azon megfigyelései
nek, melyek nehány állat átvámlorlására és 
illetőleg meghonosodására vonatkoznak, s a 
melyek a «Kosmos» VT. évf. 3-ik füzetében 
láttak napvilágot.

93. Paszlavszky József : férgek a tyúktojás
ban. Term.-tud. közi. XIV. köt. 1882. p. ilü.

L andois vizsgálatai szerint az idegen testek
nek a tojásba való jutása összefüggésben van 
a tojás fejlődésével, kéjrződésével. A tojás fejlő
désének és képződésének ismertetése után elő- 
adatik, hogy mi mindent találhatni a tojásban. 
Eddig 26 férget ismerünk a tyúk belsejéből, 
de ezek közűi tojásban csak kettőt találtak, 
nevezetesen a Hete raids infle.rei és ] Hstoni um 
ovatum fajokat.

94. Paszlavszky József : Szibéria radonja, 
vadja és radászéhte. Terin. tud. közi. XV. köt. 
1883. p. 166.

Magyar ismertetése annak a népszerű elő
adásnak, a melyet B reiim Alfréd német nyel
ven Budapesten tartott volt 1883. év martins 
havában. Ebből megtudjuk, hogy Szibériában 
miféle vadállatok élnek és hogyan vadásznak 
reájuk.

95. P aszlavszky József: .1 may as hegyek 
életerői. Pótfűz, a Term.-tud. közi. XX. köt.
3. fiiz. 1888. p. 97. rajzokkal.

A magas hegyek állat- és növényvilágának 
népszerű ismertetése. Bevezetés gyanánt vázolja 
a magas hegyek természeti viszonyait. Ezután 
áttér a hegyi-, az alpesi-, a havasi régiók életé
nek jellemzésére s illetőleg az itt tenyésző 
állatok és növények ismertetésére.

96. P aszlavszky József: A hasznos állatok 
oltalmazásáról. Term.-tud. közi. XX. köt. 1888. 
p. 113.

A mező- és kert, nemkülönben erdőgazda
ságra nézve hasznos és kíméletre méltó álla
toknak felsorolása.

97. Paszlavszky József: lludolf trónörökös 
emlékezete. Term.-tud. közi. 11. köt. 188(1. 
p. 89.

Rudolf trónörökös halála alkalmából írott 
hódolatteljes, kegyeletes megemlekezés, mely
nek kapcsán a «Tizenöt nap a Dunán» czímű
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és Rudolf trónörököstől írt műből az első és 
második nap ornithologiai megfigyelésekben 
gazdag részletét ismerteti.

98. Prsó K ornél : A rovar-, may- ex niivény- 
yyirjtemény jó kariam tartásáról. Erdészeti la
pok. 26. évi'. 18,87. p. 651.

Elmondja, bogy mily eljárás és mily szerek 
alkalmazása mellett védlietjük meg rovargyűjte- 
ményiinket a romlástól, a kártékony rovarok 
pusztításaitól.

99. Römer Gyula: Dir Lehre Darwin's als
< iryenstavd wissmsidiaftlichm, wir vnwissen- 
srhaftlichm Streites. Verliandl. u. Mittheil. d. 
Siebenb. Vereins f. Natnrw. in Tiermannstadt. 
XXKIT. Jahrg. IS,so. p. 1.

Részletesen ismerteti a Darwin-elméletet, a 
mellette és ellene felhozott érveket.

100. Rudolf trónörökös: Tizenöt, nap a 
Dunán. Ford. Paszlavszky József. Budapest. 
ISIM). Kiadj, a in. Terin.-tud. Társulat.

Ama 15 napi ornithológiai megfigyelésnek 
érdekes leírása, a melyet néhai Rudolf trón
örökös az alsó Duna mentén tett 1878. év 
tavaszán.

101. S ajó Károly: llovarászati képek ama- 
Hyar alföld fidóhirnitdc-pusztáiról. Rovarászát! 
lapok. i. évf. 1. fűz. p. fi. 2 fűz. p. 20; 1! fűz. 
}). 57.; 4. fűz. p. 5(1.

A magyar Alföld déli részén elterülő homok
puszták természeti viszonyainak ismertetése 
mellett bemutatja az itt élő rovarokat. Érdeke
sen és tanulságosan ecseteli az itt tartózkodó 
különféle rovarok életmódját.

102. Ma-tó Károly: Kntomoloyixehe Bilder 
uns ilen unyarise.hm T'luysarulstqyien.

Lásd az 1362. számú tétel alatt.
103. Schneider Alfréd : Der S/ie.ziexliei/rí./f 

in der IVudoyie. Programm d. vierklassig. 
evaug. Gymn. etc. in Mühlbach für das Schul
jahr 1887—SS.

104. Mzaniszló Albert : Kártékony rovarok 
a mező- és Icvrtyazdasdyban. Kolozsvár. 1884.

105. Mzaniszló Albert: Tejtegetések a modern
zoiilut/ia köréhői. Mezőgazdasági szemle. II. évf.
1885'. p. 304. 352. 4(to.

A hosszú ezikksorozat több fejezetre oszlik. 
Az első fejezetben az egyéni változékonyság, 
öröklés tárgyaltatik, s e két tényező folytán 
egyes tulajdonságok fokozódása a házi és sza
badon (vadon) élő állatokon, nemkülönben a 
mesterséges kiválasztás a házi állatoknál s 
a természetes a létérti küzdelem által. Itt a 
tájátalakulásra vonatkozó fejtegetést is talá
lunk. A második fejezet az állatvilág leszár
mazásával foglalkozik. Reá mutat az első szerves 
lényeknek ősneinzés útján való keletkezésére. 
Ismerteti a / lathyhinst. A további fejezetekben 
felsorolja mindama érveket, a melyek a Darwi
nismus mellett, és mindama ellenvetéseket, a 
melyek ellene szólallak.

106. Szaniszló Albert: A z élősködés és az 
élősködő állatok {párásítók). Mezőgazdasági 
szemle. IV. évf. 188(1. p. 399.

Az élősködés jellemzése és a külső- meg
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belső élősködők megkülönböztetése után előadja 
az élősködők előfordulását az általuk lakott
gazdák és szerveik szerint. Fejtegeti azon oko
kat, a melyek az élősködés létrejöttére szolgál
tak. Reá mutat az élősködők orvosi jelentősé
gére és a fontosabb esetek gyógykezelésére.

107. Szaniszló Albert: Eyy pár szokatla
nabb eset a rovarok kártételei köréből. Mezőgazda
sági szemle. VI. évf. 1888. p. 224.

Feljegyzi, hogy 1888-ban almában élő Tenebrio 
álezákat talált. 1886-ban a komló gyökereiről 
szedett lárvákból Bibio hortulanus legyet nevelt. 
A hangyákról feljegyzi, hogy fiatal fák gyöke
reit elrágják.

108. Szaniszló Albert: Az öröklés és válto
zás törvényei. Mezőgazdasági szemle. VI. évf.
1888. p. 267.

Fejtegetései első sorban az öröklés törvé
nyeire teijednek ki. Az örökölt tulajdonok át
örökítése czímén elmondja a megszakítás nél
küli öröklés-, a megszakítással való öröklés, az 
ivari jellegek öröklése, — mindkét szülőtől 
való öröklés lényegét, példákat hozva fel. A szer
zett .tulajdonok átörökítése czím alatt fejtegeti 
a szerzett tulajdonságok öröklését általában, a 
szerzett tulajdonságok állandóbbá válását, a 
megfelelő korban való és a megfelelő helyen 
való öröklést. A változás törvényeit az indirect 
és direct változások csoportjába osztja. Az indi
rect változások során előadja az egyéni változást 
egyáltalában, a monstrosus és ivari változást. 
A direct változások csoportjában megemlékezik 
az egyéni változásról általában, a hatások 
cumulálása szerinti változásról, a correlativ 
változásról, az eltérő változásról és a változá
sok korlátlan voltáról.

109. Stossich Mihály : Sunto di alcuni lavori 
sopra parasiti dr. II. Moniez.

Tartalmát lásd az 1 .',63. szám alatt.
110. Stossich Mihály: Sopra alcuni lavori 

cardnoloyici del dr. Alfredo (Hard.
Ismertetetését lásd az 1364. tételszám alatt.
1 1 1 . Tellyesnicki Kálmán: Az állatok visel

kedése földrem/éskor. Természettud. közlöny. 
XXII. köt. 245. fűz. p. 39. 1890%

A «Gsea» 1889. évi X-ik füzetének nyomán 
ismerteti B isett, H amilton, Ragona azon meg
figyeléseit, a melyek a különböző állatoknak 
földrengéskor való viselkedésére vonatkoznak. 
E megfigyelések szerint az állatok 10—30 má- 
sodperczczel előbb megérzik a bekövetkezendő 
földrengést.

112. Tömösváry Öd ö n : A rovarok osztályo
zásáról. Rovartani lapok. I. köt. 1884. 3. fűz. 
p. 49. három ábra; 4. fűz. p. 65. öt ábra; 
6. fűz. p. 89. öt ábra; 6. fűz. p. 113. négy 
ábra.

Fejtegeti azon irányelveket, a melyek szerint 
a rovarokat osztályozzuk. Tipikus képviselők
kel bemutatja a különböző rovarrendeket, ismer
teti ezeknek főjellemeit.

113. Tömösváry Ödön: A rovarok átalakulá
sairól. Rovartani lapok. I. köt. 2. fűz. 1884. p. 
25, ábrákkal.
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A rovarok posztembrionális fejlődésének kü
lönböző fázisait mutatja be. Utal arra, hogy 
a rovarok e tekintetben minő csoportokba oszt
hatók.

114. Valló V ilmos: Újabb magyarázatok a 
Jajok eredetéről. Természettud. füzetek. A dél- 
maevarorsz. term.-tud. társ. közlönye. IX. köt.
1885. p. 29.

Rövid kivonatát adja Brooks «Heredity» és 
Düsing K. «Die Regulirung der Geschlechtsver- 
liältnisse bei der Vermehrung der Menschen, 
Thiere und Pflanzen» műveinek. Reá mutat 
arra is, hogy ezek megerősítik a D arwin el
méletét.

115. Vánoel Jenő : Metelka Fermes e'letrajza. 
Rovartani lapok. II. köt. 7. fűz. 188(1. p. Ϊ 29.

Eletirása Metelka F erencz magyar rovarász
nak, ki 1814—1885-ig élt.

116. VÄNGEL J enő: Biographie de Fr. Metelka. 
Supplément contenant la revue des articles pub- 
lies dans les Rovartani lapok. Tom. II. p. XX.

A megelőző tételnek franczia kivonata.
117. Vángel Jen ő : A szűznemzés ( Parthe

nogenesis). Rovartani lapok. III. köt. 9. fűz.
1886. p. 56.

Ismertetése mindama korábbi és újabbi vizs
gálatoknak, a melyek az állatok szűznemzését 
állapítják meg. Kimutatja, hogy mely állatok
nál ismerünk szűznemzést. Jellemzi a kivéte
les és állandó szűznemzést s mindeniket pél- 
példákkal illusztrálja.

118. Vángel J enő: La Partháwgénese. Supp- 
lément contenant la revue des articles publics 
dans les Rovartani lapok. III. 1886. p. IX.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

119. V ida Károly: Alkalmazkodás az állati 
életben. A csurgói ev. ref. gym n. 1880—81. évi 
értesítője p. 16.

Reá mutat, hogy az alkalmazkodás mily fon
tos szerepet játszik az állatok életében és mily 
következményei lehetnek.

120. V illám Pá l : A kertészgazda állati jó- 
barátairól. Gvümölcsészeti és konyha-kertészeti 
füzetek. VIII. évf. 1886. p. 283.

Röviden ismerteti azt a hasznot, a melyet a 
cziczkány, a denevér, a menyét, a sün, a va
kondok, a baglyok és a varas béka hajt a gyü
mölcstenyésztés és konyhakertészet szempont
jából.

I>) Vizsgálati és konzerváló mod szerek.
121. Apáthy I stván: Methode zur Verferti

gung längerer Schnittserien mit Cellmdin.
Ismertetését lásd az 1365. tételszám alatt.
122. Apáthy I stván : Nachträge zur ('elloiilin- 

teclmik.
Ismertetését lásd az 1366. tételszám alatt.
123. Apáthy I stván: Bemerkungen über die 

CeUoidin-FÁnbettungsmethode von Arm'd Flor
wan.

Lásd az 1368. tételszám alatt.

1 2 4 . Apáthy István: Mikroskopische Mit- 
theilungen. I—III. Tlieil.

Lásd az 1369. tételszám alatt.
1 2 5 . Apáthy I stván: A szövettani módszerek

ről. Pótfüzetek a Terrn.-tud. közlöny. XXII. 
kötetéhez. 1890. 1. fűz. p. 19.

Ismertetése mindazon újabb módszereknek, 
a melyek segélyével az állati szöveteket tartó
san conserválni és belőlük metszetsorozatokat 
készíteni lehet.

1 2 6 . B abes V iktor: Vher einige Färhimgs- 
methoden etc.

Lásd az 1370. tételszám alatt.
1 2 7 . B ikfalvi Károly: A haeminjegeczeh elő

állítása bromjódsólekal. Orvos term.-tud. Érte
sítő. 1886. évf. orv. szak. p. 25.

Lásd német szövegét az 1371. tételszám alatt.
1 2 8 . B író L ajos: A rovargyűjtésről. Rovar

tani lapok. I. köt. 7. fűz. 1884. p. 129; 8. fiiz. 
p. 153.; 9. fűz. p. 177.; 10. fűz. p. 193.

Igen terjedelmesen ismerteti azokat a módo
zatokat és eljárásokat, a melyeket a külön
böző rovarok gyűjtésénél követnünk kell.

1 2 9 . B író Lajos: Sur la récolta des Insects. 
Supplément contenant la revue des articles 
publiés dans les Rovartani lapok. 1884. p. XVII., 
XIX., XXIV.

A fentebbi közlemény rövid, franczia ismer
tetése.

1 3 0 . D emeczky Gyula: A véglényeit eltartá
sának módjaihoz. Term.-tud. közi. XIII. köt.
1881. p. 471.

A véglények eltartására ajánlja a kámforos 
vizet és a kámforos-glyezerint.

1 3 1 . Entz Géza: Methoden zur Anfertigung 
von Dauerpräparaten. mikroskopischer Orga
nismen.

Ismertetését lásd az 1372. tételszám alatt.
1 3 2 . E ntz Géza : A véglények kikészítésének 

es állandó eltartásának módja. Term.-tud. közi. 
XIII. köt. 1881. p. 381.

A véglények eltartására használt korábbi el
járások ismertetése után, előadja azt a legújabb 
módszert, a melynek segélyével a véglényeket 
állandó eltartásra kikészíteni lehet. Ajánlja a 
pikrin-kénsavat, BLANOHARO-féle folyadékot, 
melyek ilyen összetételnek : Blanchard-féle 
folyadék áll : 100 súlyr. lepárolt víz, 6 súlyr. 
chlornatrium, 5 súlyr. Acid, acetic, glaciale, 3 
súlyr. higanychlorid, 0·5 súlyr. tiinsó. A pikrin- 
kénsav: 100 térfogatrész telített, hideg, vizes 
pikrinsav-oldat, 2 térfogatrész tömör kénsav, a 
leszűrt oldathoz 3-szoros térfogat lepárolt víz.

1 3 3 . Gammel Alajos : A lepkék természetes 
lenyomatairól. Term.-tud. közi. XV. köt. 1883. 
p. 349.

Leírása annak, hogy miként lehet a lepke 
szárnyai után természetes lenyomatokat ké
szíteni.

1 3 4 . H őgyes F erencz: I j  eljárás a vörös vér
sejtek szüreti szerkezetének föltüntetésére. (III. 
tábl.) Math, term.-tud. Értesítő. VII. köt. 1889. 
4—5. fiiz. p. 100.

A vörös vérsejtek szerkezetének feltünteté
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sere 0‘5 "/o os kénsavas zink és 0-25 %-os kám
for vizes elegyének neliány cseppjét ajánlja.

1 3 5 . H őoyes F erencz : Uj eljárás a vörös 
célsejtek szerkezetevek feltüntetésére. Orvosi heti
lap. 33. évf. 1.889. p.' ül.

Saját kísérletei ntán egy új eljárást ír le, a 
melynek segélyével könnyen feltüntethető a 
vörös vérsejtek szerkezete. Lásd a megelőző té
telszám alatt.

1 3 6 . Kkiksch János: Méregtől mentes konzer- 
ráló szappan. Term.-tnd. közi. XIV. köt. 1882. 
p. 413.

A B au SÁNnoR-tól ajánlott méregtől m entes 
konzerváló szappannak ismertetése és leírása.

1 3 7 . Kuncze L eo : Dipterák kikészítésé. Rova
rászait lapok. I. évf. fi. fűz. 1883. p. 1893.

Részletes leírása annak, hogy miként kell a 
Dipterákat czélszerűen konzerválni.

1 3 8 . Lenhossék Mihály: A soruzatmetsze- 
tek kezdésének egy írj segédeszköze. Orvosi heti
lap. 30. évf. 1886. szám 3.

Oly eljárási módot ismertet, a melynek se
gélyével a vizsgálandó objektumból a metsze
tek egész sorozatát lehet előállítani. E czélra 
likacsos kosarat ajánl, melynek rekeszeibe a 
metszeteket sorrendbe helyezhetjük el s aztán 
így kosarastól festő- vagy más konzerváló folya
dékba tehetjük.

1 3 9 . L enhossék Mihály: Ein neues Hilfs
mittel zur Herstellung run ßerimpräparaten aus 
dem neutralen Nermisgstem.

Tartalmát lásd az 1373. tételszám alatt.
1 4 0 . Mer κι, E de : Ggüjtr'si tanácsok. Rovará

szát! lapok. 1. évf. 11. fűz. p. 180.
Részletes ismertetése azon módozatoknak, a 

melyekkel a különböző Coleoptera-féléket gyűj
teni lehet és kell.

1 4 1 . Méhely Lajos: Anatómiai készítmények 
szárazon való eltartásának új módja. Term.-tnd. 
közi. XIV. köt. 1882. p. 201.

Durvább anatómiai készítményeket szárazon 
való eltartásra úgy készíthetünk el, ha előbb 
chrómsav, MüLLEB-féle folyadék, vagy más vizel - 
vonó folyádékba helyezzük s aztán lavendula- 
vagy terpentin olajba visszük át. Az olajoknak 
elillanása után a készítmény megfeliéredik, meg
keményedik.

1 4 2 . Mihajlovits Miklós: A piros vérsejtek 
festése es állandósításának új módja. Orvosi 
hetilap. 34. évf. 1890. p. 318.

Új eljárási módot ajánl a piros vérsejtek 
festésére és állandósítására, a melyet kísér
letei utján állapított meg. Ez abból áll, hogy 
a friss vérsejteket azonnal festeni kell s aztán 
absolut alkohollal keményíteni.

1 4 3 . Pável János: A hernyóid fújás. Rovar
tani lapok. III. köt. fi. fiiz. 1886. p. 121. 1. 
ábra.

A liernyókifujás módozatának s az ehhez 
szükséges készüléknek ismertetése.

1 4 4 . Pável János: La preparation des che
nilles. Supplément contenant la revue des ar
ticles publiés dans les Rovartani lapok. Tóm.
III. 1880. p. XVII.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

145. P erényi József : über eine nme Erhär-
t ungsfliissigheit.

Tartalmát lásd az 1374. tételszám alatt.
146. P erényi József : Egy írj keményítő 

folyadékról, különösen fejlődéstani tanulmányo
zásra. Orvosi hetilap. 26. évf. 1882. szám '36.

Szövettani vizsgálatokhoz szükséges anyagok 
keményítősére 3. rész alcoholból, 3 rész V*“/u-os 
ehromsavas oldatból és 4. rész 10 'Vu-os salétrom
savból álló folyadékot ajánl, a mely bármilyen 
festékanyaggal keverhető s így keményítőskor 
festhetünk is.

147. P erényi József : A hernyók conservá- 
lása. Rovartani lapok. III. köt. 3. fiiz. 1886. 
p. 167.

Oly folyadékot ismertet, a melylyel hernyó
kat lehet konzerválni. E folyadék a következő 
részekből á ll: 20°/o salétromsavból 3 rész, 1% 
cliromsavból 3. rész, közönséges alkoholból 4. 
rész. Leírja aztán az eljárás módozatát is.

1 4 8 . P erényi József: La conservation des 
chenilles. Supplément contenant la revue des 
articles publiés dans les Rovartani lapok. Tom.
III. p. XXIII.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

149. P erényi J ózsef: Mikrőleletron, neuer 
Apparat zur Haltung, Tinctioni mul Einbet
tung histologischer und emhryologischei· Gewebe.

Tartalmát lásd az 1375. tételszám alatt.
150. P erényi József : Mikrolektron. Új készü

lék szövet és fejlődéstani anyagok kezelésére. Or
vosi hetilap. 31. évf. 1887. szám 36.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett dolgozatéval. Lásd a 149. és 1375. tétel
számokat.

151. Piso Kornél: A hernyók kifutása-, ki- 
tömése- s conserválásáról. Erdészeti lapok. 20. 
évf. 1884. p. 440.

Elmondja, hogy miként kell a hernyókat 
kifújni, kitömni és conserválni. A kitömésre a 
Lycopodium magjait ajánlja, a melyeket a her
nyó alapszínével egyező porral kell kevernünk.

152. Riley C. V.: Újabb rovarirtó szerek. 
Rovartani lapok. I. köt. 8. fiiz. 1884. p. 157.

Magyar fordítása annak az előadásnak, a 
melyet szerző franczia nyelven a Hérault- 
rnegyei gazdasági egyesület ülésén Montpellier - 
ben 1884 junius 30-án tartott. Ebben több, a 
Phylloxera ellen használt irtószert ismertet.

153. Riley 0. V.: Sur quelques Insecticides 
nouveaiu·.. Supplément contenant la revue des 
articles publiés dans les Rovartani lapok. Tom.
I. p. XIX.

A megelőző tételben ismertetett dolgozatnak 
franczia kivonata.

154. Szekeress Fr. Ödön : A rovargyűjtésről 
tanítványaimnak. A kassai premont r. főgymn. 
értesítője 1886—87. évről.

155. Teschler György: Adatok az Actias 
selene tenyésztéséhez. A körmöczbányai főreál
iskola értesítője 1883—84. évről.
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Ismerteti azon kísérleteinek eredményeit, a 
melyeket az Actias Selene tenyésztésénél elért.

1 5 6 . Thanhoffer Lajos : Ein In-igationsmes- 
ser zur Anfertigung mikroskopischer Schnittprä- 
parate.

Lásd az 1370. tételszám alatt.
1 5 7 . Thanhoffer Lajos: A nagyítókról és a 

mikroszkópról. Népszerű természetűid, előadá
sok gyűjteménye. V. köt. 34. fűz. 1882. p. 79. 
18 ábrával.

Bemutatja a nagyító üvegeket és mikroszkó
pokat. Ismerteti ezeknek fontos hivatását és 
szerepét a tudományos vizsgálatok terén.

1 5 8 . Thanhoffer Lajos: Dolgozatuk a m. 
hír. dllatorcosi élettani intézetből. 1. Adatok a 
központi idegrendszer vizsgálati módszeréhez. 
Math. term.-tud. Értesítő. ÍII. köt. 1884. 2—3. 
fűz. p. 31.

Ismertetése azon újabb eljárásoknak, a melyek
nek segítségével igen használható készítménye
ket lehet előállítani a Gerinczesek központi 
idegrendszeréből.

1 59 . Thanhoffer L ajos : Beitrag zur Unter- 
suehtmgstevhnik des CentraIwrwnsystems. Math, 
naturw. Berichte ans Ungarn. 3. Bd. 1884—85. 
p. 79.

Tartalma ugyanaz, a mi a megelőző tételben 
említett dolgozaté.

1 6 0 . Thanhoffer L ajos : Élettani eszközök 
és vizsgálatok. Orvosi hetilap. 30. évf. 1880. 
szám 10.

Több, élettani vizsgálatokhoz szükséges esz
közt ismertet, még pedig egy, szerzőtől módo
sított vérhullámjelző készüléket (dob-kymo- 
graphion); egy vérhullámjelző görbéket forgató
készüléket (kymographikai forgató-gép) ; egy 
insectographot, a mely a rovarok légzését és 
úszását írja fel; egy enterograpliot, a bélmoz
gások felírására ; egy pneumograpliot a rovarok 
lélekzésének felírására és mikroskopikus gáz
kamrát.

1 6 1 . Thanhoffer L ajos : Újabb módszerek az 
Megsejtek kikészítésére. Math. term.-tud. Érte
sítő. VI. köt. 1887—88. p. 88.

Két eljárást ajánl. Az egyik eljárás szerint 
a két fedőlemez között szétnyomott gerinczagyi 
szürke állományt a fedőlemezeknek egymástól 
való eltávolítása után pörköljük s aztán xylo- 
los damarlakkba elzárjuk. A másik eljárás sze
rint a két fedő üveg között szétnyomott állo
mányt pikrokarminban, vagy vizes methylen- 
kék oldatába tesszük. A festékben 15 napig 
hagyjuk. Kivétel után abszolút alkoholba visz- 
szttk át, majd felvilágosítás végett szegfűolajba, 
2 napig xylolba. Az elzárás xylolos' damarlak- 
kal történik.

1 6 2 . Thanhoffer Lajos: Neuere Methoden 
zur Präparation der Nervenzellen. Math, naturw. 
Berichte aus Ungarn. 6. Bd. (1887—88), 1889. 
p. 57.

Tartalma ugyanaz, a mi a megelőző tételben 
ismertetett közleményé.

1 6 3 . Thanhoffer Lajos: Neuere Methoden 
zur Präparation dir Nervenzellen.

Lásd az 1377. tételszám alatt.
164. Tóth Mike : Lejike lenyomatok. Rovará

szát! lapok. 1. évf. 8. fiiz. 1883. p. 139.
Eeljegyzi, hogy lepke lenyomatokat ő 18(j4-ben 

ckloroformban feloldott viaszszal készített.
165. Vángel J en ő : Mikroskoyi módszertan, 

kiválói tekintettel a zoológiái és histologiai vizs
gálatokra. Budapest, 1889.

Összefoglalása azon módszereknek és eljárá
soknak, a melyeket zoológiái és histologiai 
vizsgálatoknál eredményesen használhatunk.

«) Konc/.- és szövettani dolgozatok.
166. Apátiiy I stván : Tanulmány a Naja- 

deále szövettanából. Term.-tud. értek. XIV. köt. 
7. szám. 1884. 4 tábl.

Kivonat: Math. term.-tud. Értesítő. III. köt. 
1. fűz. 1884. p. 3.

A Najadeák szövettanának terjedelmes ismer
tetése azon tanulmányok alapján, a melyeket 
szerző a budapesti egyetemi zoológiái és comp. 
anatómiai intézetben végzett.

167. Apáthy I stván: Studien zur Histologie 
der Ncijadeen auf ({rund selbstständiger Unter
suchungen. Math, naturw. Berichte aus Ungarn. 
3. B d .'1884—85. p. 109.

A megelőző tételben ismertetett dolgozat rü 
vid kivonata.

168. Apáthy I stván: Studim über die Histo
logie der Najadeen.

Lásd az 1378. tételszám alatt.
169. Apáthy I stván: A sírnaizomzat gyara

podása és pótlódása. Term.-tud. értek. XV. köt. 
15. szám. 1885. Ara 00 kr.

Kivonat: A sima izonizat gyarapodása es pót
lása. Math, term.-tud. Értesítő. III. köt. 1885. 
8—9. fűz. p. 232.

Az irodalmi adatok ismertetése kapcsán rész
letesen tárgyalja ide vonatkozó vizsgálatainak 
eredményeit. Ézek szerint a szervek síma izom- 
zatának posztembrionalis növekvése az egyes 
rostok növésén kívül logvalóbbszínfíen az ek
korra fönmaradt embriói izomsejtek hozzájá
rulása és fokozatos kifejlődése által történik. 
A síma izomrost magjának osztódásakor az 
osztódás az összhuzékony állományra nem ter
jed ki. A rostok mint ilyenek egyáltalán nem 
osztódnak, nem szaporodnak, sem pedig kötő
szöveti, illetőleg más idegen sejtek síma izom
rostokká át nem alakulnak. A - síma izomzat 
minden gyarapodása legvalóbbszínűen részben 
az egyes rostok növekedéséből, részben már 
meglevő, néha még osztódó izomcsiráknak 
teljes kifejlődése által új rostok kéjjződésé- 
bőí áll.

170. Apáthy I stván: Die Vermehrung und 
Wiederersetzung der glatten Muskulatur. Math, 
naturw. Berichte aus Ungarn. 3. Bd. 1884—85.
p. 08.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer 
tetett dolgozatéval.

171. Apáthy I stván: Az -izom és idegrostok
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primitiv /ibrilluiiiairól s a protgplasma-szerkezet- 
ről. általában. Orv. term.-tud. Értesítő. XII. köt. 
1890. 3. filz. p. 305.

Mindenekelőtt az izom és idegrostok primi
tiv fibrillumainak szerkezetével foglalkozik és 
kim utatni igyekszik, hogy B ütschli idevonat
kozó állításai tévesek. Ez után a sejt protoplas- 
májának szerkezetéről szól és ki mondja, hogy 
primitiv és jellemző protolasma-szerkezetet még 
eddig senki nem mutatott ki.

1 7 2 . Apáthy I stván: Uber die «Längsfihril- 
lär-wabige Struetur> mid über Protopl asiya- 
Strurturm iw Allgemeinen. Orv. term.-tud. Ér
tesítő. XII. köt. 1890. 3. fűz. Revue p. 353.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek német fordítása.

1 7 3 . Apáthy I stván: Nach welchen· Richtung 
lein mill die Nerrenlehrc reformiert werden!

Lásd az 1379. tételszám alatt.
1 7 4 . B allagi János : A gyomor hámsejtjeiről. 

Terin.-tud. értek. XI. köt. 20. sz. 1 táb'l. 1881. 
Ara (ÍO kr.

Vizsgálatai szerint a gyomornak kétféle: 
kehelyforma- és csillószőrös liengerliámsejtjei 
vaunak. A kehely forma-sejteknek hártyájuk 
nincs és a csili ószőrösekből keletkeznek nyál
kás elfajulás utján. A kehelyfonna sejtek esilló- 
szőroi csak igen gondos kezelés mellett látha
tók s ezeket korábban hosszcsikolatoknak tar
tották.

1 7 5 . Bálint Sándor: Az l'peira diademata 
I 'I. idegrendszerének hímez- ex szövettana. Orv. 
torm.-tud. Értesítő. XII. évf. 1887. Tomit, 
szak. p. 14.5. 2 tábl.

A koronás keresztespók központi idegrend
szerének garatfeletti dúczai két körteforma dúcz- 
ból állanak s a szemeket idegzik be. A négy 
szemideg egy-egy mellékágat bocsát a mellék 
szemekhez. A garat alatti dúcz több dlíczból 
áll, de kifejlődött pókoknál csupán 7 pár mu
tatható ki. A szájrészeket, lábakat és potrólit 
a garat alatti dúcz látja el idegekkel. Az egyes 
dúczokat kötőszövet választja el. A központi 
idegrendszer kettős dúczsejtes réteggel van kö
rülvéve. A dúczok középpontját finom rostos, 
hálózatos protoplasma foglalja el, mely az ideg
rostokat hozza létre.

1 7 6 . B álint Sándob : Anatomie mul Histo
logie ilex Nervensystems der Kpeira diademata 
< 7. Orv. term.-tnd. Értesítő. XII. évf. 1887. 
Tomit. szak. Bevue. 3. fűz. p. 357.

A megelőzőben ismertetett dolgozatnak német 
kivonata.

1 7 7 . B ékésy Géza: Adatojc a szív-idegek boncz- 
tanához. Orv. torm.-tud. Értesítő. XIII. évf. 
1888. Orv. szak. p. 53. 1 tábl.

Vizsgálatai után ezen kérdésekre: van-e em
bernél a nervus vagus, nervus laryngeus supe
rior nevű ágából a szívhez menő idegág, s ha 
van, rendes-e vagy csupán változat? továbbá: 
inog van-e embernél, az állatoknál nervus 
depressor név alatt ismert szivideg vagy annak 
homológja ? az irodalom idevonatkozó adatai
nak méltatása mellett határozottan igennel felel.

178. B ékésy Géza: Beiträge zur Anatomie 
der Herznerven. Orv. term.-tud. Értesítő. XIII. 
évf. 1888. Orv. szak. 1. fűz. Revue, p. 107. 
1 tábl.

A megelőző tételben ismertetett dolgozat ki
vonata.

179. B ikfalvi Károly: Beitrag zur Strue
tur der Grundxubxtanz des hyalinen Knorpels.

Lásd az 1380. tételszám alatt.
180. B ikfalvi Károly: Összehasonlító gór

csői vizsgálatok az állati szövetek megemésztéséről 
gyomornedvben és hasnyálban. Orvosi hetilap.
1883. évf. Nr. 50—52. '

Ismerteti azon vizsgálatainak eredményeit, a 
melyeket az állati szöveteknek a gyomornedvr- 
ben és a hasnyálban való emésztődése tekinte
tében elért. Demonstrálja, hogy a gyomornedv 
és a hasnyál milyen hatással van az állati 
szövetekre, mily változásokat idéz elő azokon.

181. B ikfalvi Károly: Beitrag zur Verwen
dung der Magenverdauung als Isolationsme- 
thode.

Lásd az 1381. számú tételt.
• 182. B ikfalvi Károly: A -velőshüvely ű ideg

rostok szaruhiivelyéről. Orv. term.-tud. Értesítő.
1884. évf. Orv. szak. p. 133.

Vizsgálatai szerint a velőshüvelyű idegros
tokban a szaruhüvelyeknek tartott részek a 
velő myelinné változására vezethetők vissza; to
vábbá a velőshüvelyt! idegrostokban neuroke- 
ratin hüvelyek nincsenek.

183. B ikfalvi Károly: Adatok a gyomormi- 
rígyek finomabb szerkezetéhez. Orv. term.-tud. 
Értesítő. XII. évf. 1887. Orv. szak. III. fiiz. 
p. 2(57. 1. tábl.

Az idevonatkozó irodalmi adatok részletes 
ismertetése után áttér saját vizsgálatainak tár
gyalására. Vizsgálatai szerint a gyomorfundus- 
mirigyek oly sajátságos mirigyek, melyeknek 
esőalakba helyezett sejtjei a legnagyobb való
színűséggel a kötőszövet Sejtjeiből származnak 
és ezekből regenerálódnak. Ez oka a fundus 
mirigyek saját hártyája rekeszes szerkezetének. 
A. fedő- és fösejtek ugyanazon sejtfaj fejlődési 
fokozatai. A kötőszövet mindkétféle sejtjeiből 
fedősejtek lesznek, később fősejtekkó módosúl- 
nak s aztán felbomolván a gyomornedv erj- 
anyagait szolgáltatják. A pylorus mirigyek sejtjei 
a fundus fősejtjoivel nem azonosak, fürtösek. 
A pylorus mirigyek pepsint nem termelnek, 
hanem uyálkaképzésre szolgálnak.

184. D adayJenő: Az Álskorpiók ( Bseifdoscor- 
pionidae) b<meztana. Orv. term.-tud. Értesítő.
1882. évf. IV. köt. 1. fitz. I—VI. rajzt. p. 
1—7(5.

Önálló , vizsgálatok alapján részletesen ismer
teti az Álskorpiók teljes boneztanát. Adatai, 
miután előtte a búvárok közül e téren csupán 
Menge dolgozott, majdnem egészben újak. Érde
kesek az idegrendszerre és a vérkeringés! rend
szerre vonatkozó vizsgálatai.

1 8 5 . D avid a Leo: A aerinczagyi idegek 'mellső 
és hátsó ágainak képződésmódjáról. Orv. term, 
tud. Értesítő. 1882. évf. p. 119. tábla (5.
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A hátulsó ágak érező fonalai közvetetlenül a 
dúczokból erednek, míg mozgó fonalai a mellső 
gyökerekből s ezek átmennek a liasi dúczi 
ágak között és az érző fonalakhoz csatla
koznak. A mellső ágak érező fonalai a dúczok
ból erednek, míg mozgó fonalai a mellső gyö
kökből.

1 8 6 . H alles B éla, g r f .: Vorläufige Mitthd- 
tungm über das Ner renaystem und Mundepithel 
niederer Gastropoden.

Tartalmát lásd az 1382. tételszám alatt.
1 8 7 . H aller B éla, grf.: Zur Kenntniss der 

Mu ridden. I.
Tartalmát lásd az 1383. tételszám alatt.
1 8 8 . H aller B éla, grf.: Die Organisation 

der Chitonen.
Tartalmát lásd az 1381. tételszám alatt.
1 8 9 . H aller Béla, grf.: Beiträge zur Remit- 

nies der Ner ren iw Peritoneum von lhris  t.uber- 
euiata.

Lásd az 1385. tételszámot.
1 9 0 . H aller Béla, grf.: Untersuchungen über 

■m a rin e Wdpidigl ossen.
Ismertetését lásd az 1380. tételszám alatt.
1 9 1 . H aller B éla, grf.: Jíeitrcige zur Kennt- 

niss der Niere der Prosobranchier.
Tartalmát lásd az 1387. tételszám alatt.
1 9 2 . H aller B éla, grf. : Untersuchungen 

über marine Rhipidiglossen II.
Tartalmát lásd az 1389. tételszám alatt.
1 9 3 . H aller Béla, grf.: Über die sogenannte 

Leydig'sehe Punht-mbstanz hm Centralnervm- 
s ystem.

Tartalmát lásd az 1390. tételszám alatt.
1 9 4 . H aller B éla, grf.: Erwiderung an 

Herrn Dr. /,. Boutan.
Tartalmát lásd az 1391. tételszám alatt.
1 9 5 . H aller Béla, g r f:  Die Morphologie der 

Prosobranchier etc.
Lásd az 1392. számú tételt.
1 9 6 . H aller B éla, grf.: Beiträge zur Kennt- 

niss der Textur des Central-Nervensystems höhe
rer Würmer.

Tartalmát lásd az 1393. tételszám alatt.
1 9 7 . H ints E lek: A X l-ik  agyidegről. Orv. 

term.-tud. Értesítő. 1880. évf. Orvosi szak. p. 
197. tábla 2.

Az idevonatkozó irodalmi adatok és nézetek 
történelmi átpillantása után részletezi saját 
vizsgálatait. A vizsgálatok eredménye az, hogy 
az accesorins nyultagyi részének lefutása nem 
független a gerinczagyi rész lefutásától, hanem 
a kétféle gyökóralakelemei egymással elegyed
nek olyformán, hogy a főkép nyultagyi gyöke
rekből képződő belső ága gerinczagyi gyökerek
ből is kap alakelemeket, a különösen gerincz
agyiakból képződő kiilsőág a nyultagyból eredő 
rostokban is részesül.

1 9 8 . H ints E l e k : A vagus járulékos idege
itek körzeti elterjedése területéről. Orv. term.-tud. 
Értesítő. 1888. évf. p. 29.

Fejtegeti, hogy a különböző búvárok mily 
nézeteket vallottak a vagus járulékos idegének 
körzeti elterjedése felől. Vizsgálatainak részletes

ismertetése után 10 pontban foglalja össze az 
elért eredményeket.

199. Klug N ándor: A béka szíridegeiről. 
Orv. term. tud. Értesítő. 1881. évf. Orv. szak. 
p. 89.

A végeredmények összegezése után azt követ
kezteti, hogy a vagus eredeti rostjai és az ezek 
lefutása közben befektetett egy - nyujtványú 
idegsejtek között egyenes összefüggés nincs. 
Minthogy azonban a vagus rostok az idegsej
tekből eredő halvány idegrostokkal együtt a szív 
izomzatúban ideghálózatot képeznek, melynek 
végszálai az izomsejtekkel viszonyba lépnek, 
azért ezen hálózatban kell középpontját keresni 
azon szabályozó befolyásnak is, melyet az ide
gek szívmozgás indító és gátiéi hatásai egymásra 
gyakorolnak.

200. Klug N ándor: Uber die I lerznerren des 
Frosches.

Lásd az 1395. tételszám alatt.
201. Körösi Al b in : A kiválasztás szervei 

az állatvilágban. Természettudományi füzetek. 
XIII. köt. p. 52. 1 tábla.

Az állatországon végig tekintve, tárgyalja a 
kiválasztás szerveit. Tárgyalása folyamán külön 
méltatja a különböző állatköröket.

202. Kuncze L eo : A rovarok emésztő készülé
kére vonatkozó boncz- és élettani viszonyok. Ho- 
varászati lapok. 1. évf. 2. fűz. p. 25. 3. fiiz. p. 
40.; 4. fűz. p. 62.; 5. fűz. p. 7.3.

Rövid bevezetés után, melyben kimutatja, 
hogy a rovarok emésztőkész. illáké hány táj Hói 
áll, fejtegeti az állattörzsek egymásutánját, s 
ezek között az ízeltlábúak helyzetét. Adja a 
rovarok osztályozását. Ezután beszél az ízelt
lábúak szájrészeiről általában s a rovarokéról 
különösen. Megkülönbözteti és jellemzi a szivó- 
és rágószáj részeket. Az irodalom kellő tekin
tetbe vételével tárgyalja aztán a bélcsatornát s 
annak különböző tájait külön-külön.

203. Lendl Adolf : A rovarok összetett sze
meiről. Rovartani lapok. III. köt. 10. fűz. 1886. 
p. 199. 4 ábr.

A rovarok összetett szemeinek részletes is
mertetése. A magyarázatot ábrák világítják meg.

204. Lendl Adolf : Sur les yeux com/iosés ties 
Insectes. Supplément contenaut la revue des 
articles publiés dans les Rovartani lapok. Tom. 
III. p. XXVII.

A megelőző tételben ismertetett közleménynek 
franczia kivonata.

205. L endl Adolf : A pókok száj részei· és 
táplálkozása. Rovartani lapok. III. köt. 5. fiiz. 
1886. p. 93.

A pókok szájrészeinek és táplálkozásmódjá
nak részletes ismertetése. Kimutatja, hogy a 
különböző búvárok miként értelmezték a pókok 
különböző száj részeit. Érdekesen beszéli el a 
pókok táplálkozásmódját.

206. Lendl Ad o lf: JjVs organes bureaux et 
le mode de nourriture chez les Araignées. Supp
lément contenant la revue des articles publiés 
dans les Rovartani lapok. Tom. III. 1886. 
p. XIII.

1
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Franczia kivonata a megelőző tételben is
mertetett közleménynek.

207. L endi, Adolf : . lilátok a pókok boncz
és fíjliíijéstanálioz, különös tekintettel a vágtá
itokra. klrtek. a term.-tud. köréből. XVI. köt. 
Ί. sz. J88b.

A pókok végtagjait fejlődéstani és boneztani 
tekintetben tárgyalja. Adja .azok morphologiai
értékének magyarázatát számos ábrával illus- 
trálva.

208. L knhossék Mihály : Adatuk a gerincz
agyi dúczol; ismereb'hez a békán tett vizsgálatok 
alapján. Term.-tud. értek. XV. köt. 15. szám.
1885. 2. tábl.

Kivonat: Math. term.-tud. Értesítő. III. köt. 
1885. 8—!). fűz. p. m

Ismertetve az újabb idők idevonatkozó buvár- 
latainak eredményeit, részletesen tárgyalja saját 
vizsgálatait, mindenütt megemlékezve más bú
várok adatairól. A békánál a gerinczagyi dúczot 
alkotó idegsejtek részben egy összefüggő köpenyt 
képeznek a hátsó gyökér körül, részben pedig 
szabálytalanul ennek rostjai közé vannak 
ágyazva. A dúczsejteknek mindig egy nyuj Ir á
nyuk van. A nyujtvány tengelyfonala a sejt ki- 
vájulatának szélén ered s egyszer velős hüvelyt 
kap, míg máskor velőtlen marad.

209. L knhossék Mihály : Untersuchungen 
über die S)dnalganglwn lies Frosches. Math, na- 
turw. Berichte aus Ungarn. 5. Bd. 1884—85. 
p. bd.

Λ megelőző tételben ismertetett dolgozat ki
vonata. Ezenkívül lásd az 1897. tételszámot is.

210. L knhossék Mihály •.Összehasonlító hímez- i 
tani rizsgálatuk a velős hüvelyek fejlőde'scről a 
kiizi'jipiinti idegrendszerben. Math. term.-tud. 
Értesítő. VI. köt. 1887—88., és 7. köt. 1888—89. 
p. 108. ábrákkal.

A közlemény első része a velős hüvelyek 
fejlődését tárgyalja az egér gerinczvelejében. 
Adatai szerint a fehér állomány kötegel más
más időben kapják velős hüvelyeiket. A sor
rend, a mely szerint ez történik, nagyjában 
ugyanaz, mint az embernél. A velősödés a ->-ik 
naptól a 30-ikig ta r t; a 18-ik napon túl már csak 
a piramis-köteg velőtlen. A szürke állományba 
ágyazott rostok legnagyobbrésze a 15—18. nap 
között volősödik. A második rész nehány em
lősnek gerinezvelői piramis-pályájáról érteke
zik. Kimondja, hogy igen valószínű, miként a 
piramis-pálya annál erősebb fejlődésnek indul, 
minél magasabb rendű valamely emlős állat. 
Ezenkívül lásd még az 1398. tótelszámot is.

211. Lknhossék Mihály: A gerinezvelői ide
gek liátulsó ggökereiröl. Term.-tud. értek. XIX. 
köt. 1889. b. szám., I tábl.

A különböző gerinezes állatokon végezett 
vizsgálatok arra az eredményre vezettek, hogy 
a finom rostú, későn velősödő lateralis ideg- 
csoport csak az emberben és ragadozókban tesz 
számbajövő nyalábot, míg a rágcsálókban alig 
találjuk meg: A rostok a liátulsó gyökérről 
leválva a L issauer széli zónájává csoportosul
nak. E zóna a rágcsálókban majdnem teljesen

hiányzik. A LissAUKR-féle zóna alkotórészei 
utóbb ism ét vízszintes irányba térnek át s a 
BoLANDO-féle állom ány oldalsó részén egyenesen 
m ennek át. A RoLANDO-állományban több apró 
s néhány nagyobb, többsarkú idegsejt van, 
m elyeknek szétágazódó nyujtványai sűrű háló
zattá kapcsolódnak össze. A liátulsó eresztékben 
számos oly rost van, a m elyek nem  jönnek  
egyenesen a liátulsó gyökerekből, hanem  e 
hálózatból s ennek útján valószínűleg az em lí
tett sejtekből erednek. Ezenkívül lásd az 1399. 
tételszám ot is.

212. Lknhossék Mihály : A pajzsmirigyről. 
Pótfüzetek a term.-tud. közlöny. XXII. köteté
hez. 1890. 2. fűz. p. 9b.

A pajzsmirigy ismertetése után adja a búvá
roknak idevonatkozó nézeteit és vizsgálati ered
ményeit, melyekből kitűnik, hogy e mirigy 
hajdan a bélcsőnek kiegészítő része volt, de ma 
már csak csenevész.

213. Metzger E d e : Die Organe der Honig- 
Diene. Ungarische Biene. 17. Jalirg. 1889. p. 
b7., 82., 99., 120., 132., 149. ábrákkal.

Részletesen ismerteti a méh szerveit kitlön- 
külön, áfyrák kíséretében.

2 1 4 . Ónodi Adolf: Az együttérző-idegrendszer 
alaktani met tjei mesében. Orvosi hetilap. 26. évf.
1882. szám.', 37., 38., 39., 40., 42., 47.

Az irodalom idevonatkozó adatainak ismer
tetése kapcsán, összefoglalja saját idevonatkozó 
vizsgálat^ eredményeit is.

2 1 5 . Ónodi Ad olf: Az együttérző- ideg rend - 
szernek egyes élettani és kiirtani szempontból fon-

í tusaid) alakviszonyairól. Orvosi hetilap. 27. évf.
1883. sz. 39., 40.

Vizsgálatait a lovon is végrehajtotta s az elért 
eredményeket az irodalmi adatok kellő mélta
tásával ismerteti.

2 1 6 . Ónodi Adolf: A gemiczaggi rostkötegek 
viszonya az együttérző-határköteghez. Orvosi he
tilap. 27. évf. 1883. sz. 3.

Rövid történelmi bevezetés után saját vizs
gálatainak eredményeit nyújtja. Vizsgálatait 
emberen, lovon és kutyán tette. Ezenkívül lásd 
az 1400.,tételszámot is.

2 1 7 . ónodi A dolf: Adatok a sugárdéwz össze
hasonlít!) honeztanához. Orvosi hetilap. 25. évf. 
1881. 48. sz.

Különböző, felsőbb rangú gerinezeseken vég
zett vizsgálatok összege, az irodalmi adatok 
kritikai méltatásával. A sugárdúcz az adatok 
szerint szoros összefüggésben van a háromosztatú 
ideggel. ,

218. Ónodi Adolf : I izsgálatok az pshalak 
■idegrendszere körül. Math, term.-tud. Értesítő. 
V. köt. 188b. 1—2. fűz. p. 6.

A dolgozat két részből áll. Az első részben 
újabb adatokat találunk a bolygó idegcsoport 
ismeretéhez; míg a második részben a sugár - 
dúczra vonatkozó adatok foglaltatnak.

219. Ónodi Adolf: Neurologische Untersu
chungen an Selachian. 1. Das Ganglion ciliare. 
2. Die Vagusgruppe. Matkem. naturw. Berichte 
aus Ungarn. 5. Bd. 1886—87. p. 179—185.
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Tartalma ugyanaz, a mi a megelőző tételben 
ismertetett közleményé.

220. Ónodi Adolf: Abolygóidegcsoport alak
tani jelentősedéről. Orvosi hetilap. 30. évf. 1886. 
31. szám.

Saját vizsgálatai és az irodalmi adatok kellő 
méltatása mellett, fejtegeti a bolygó idegcsoport 
morfológiai jelentőségét.

221. Ónodi Ad o lf: Zár Krage rom Nervus 
laryngeus medius.

Tartalmát lásd az 140,1. tételszám alatt.:;
222. Pertik Ottó : Untersuchurujen über Ner- 

renfasern.
Lásd az 1404. tételszámot.
223. Ráth E vermód : Az ember jidontogra- 

iihiája. A rozsnyói róm. katli. gyinn. értesítője. 
1881—82. évről. p. 3—10.

Részletesen ismerteti az ember fogait szövet
tani és élettani tekintetből.

224. Rothman Armin : Az izummagvakról. 
Term.-tud. értek. XY. köt. 14. szám., 1885. 
1 tábl.

Kivonat: Math, term.-tud. Értesítő. III. köt. 
1885. 8—!). fűz. p. 232.

A búvárok idevonatkozó adatainak ismerte
tése kapcsán tárgyalja saját vizsgálatainak az 
izommagvak szerkezetére vonatkozó eredmé
nyeit. Szerinte az izommagvak (békaizmoknál) 
az izomrost belsejében különböző mélységek
ben fekszenek, egymással nyujtványok által össze
függésben nincsenek, hosszúkás alakjukat göm
bölyűre, vagy ritkábban dugólmzószerű alakra 
változtatják az elektromosáram hatása alatt.

225. Rothman Armin: Über die Muskelkerne 
in den quergestreiften Muskelfasern. Mathern. 
naturw. Berichte aus Ungarn. 3. Bd. 1884—85. 
p. ö7.

A megelőző tételben ismertetett dolgozatnak 
rövid kivonata.

226. Rudas Gerő : Vizsgálatok afogzománcz 
szerkezeterői. Orv. term.-tud. Értesítő. XII. köt. 
1800. 2—3. fűz. p. 223. 1. tábla.

A különböző emlős állatok fogzománczának 
szerkezetére vonatkozó irodalmi adatok rövid 
ismertetése után, tárgyalja saját idevonatkozó 
vizsgálati eredményeit. Szerinte a zománcz ha
rántcsíkolt zománczoszlopokból s az oszlopok 
közeiben lefutó élő állományból való zománcz- 
rostokból áll, melyek egymással finom nyujt
ványok által közlekednek. A zománczoszlopok 
elmeszesedett alapanyagból állanak, mely a 
zománcz-csira belső hengeres hámsejtjeiből át
alakulás utján jön létre.

227. Rudas Gerő : Untersuchungen über das 
Kínait der Zähne. Orv. term. tud. Értesítő. 
XII. köt. 1800. 2—3. fűz. Orv. szak. Revue, 
p. 241.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek német kivonata.

228. Rudas Gerő : Tanulmány a fogzománcz 
szerkezetéről. Orvosi hetilap. 34. évf. 1800. p. 
380., 403.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett dolgozatéval. Lásd a 22(i. számú tételt.

i 2 2 9 . Schwarz A .: A  hörgütc.rek letiltásáról 
a tüdőben. Orvosi hetilap. 25. évf. 1881. 41.,
42. sz.

Bevezetésül tárgyalja az idevonatkozó iro
dalmi adatokat s azután leírja saját vizsgála
tainak eredményeit. A tüdő- és hörgő-verőerek a 
tüdőszövetében nem anasztomizálnak. A hörgő
verő hajszáledényei a hörgők falazatában nem 
érnek egészen a legkisebb horgocskákig, ezeknek 
hajszáledényei a tiidőverő-értől erednek. A hör
gőverő hajszáledényei nem mennek mindenütt 
át a tüdőverőér hajszáledényeibe.

230. Szentkirályi Géza : Az emberszir ideg- 
sejtjei. Orv. term.-tud. Értesítő. 1884. évf. orv. 
szak. p. 105. Tab. 5.

Az idevonatkozó fontosabb irodalmi adatok 
ismertetése után előadja saját vizsgálatait. Ezek 
szerint embernél a szívben elhelyezett idegsej
tek egy nyujtványnyal bírnak.

2 3 1 . Székely B endegúz: Az állati pete ter- 
mékenifit esőre ronatkozó vizsgálatok és terme,kv- 
ngítés a Iliaptomnsnál. Orv. term.-tud. Érte
sítő. 1883. évf. Y. köt. 2. fíiz. p. 147.

Az állati pete termékenyítésére vonatkozó 
különböző nézetek és vizsgálatok terjedelmes 
ismertetése után a Diaptornus petéjének ter
mékenyítésére vonatkozó adatokat találunk. 
Ezzel kapcsolatban olvashatjuk a vizsgálatnál 
követett eljárást is. Szerző szerint a InapUnnus 
petéjénél nincsenek iránytestek. A női és hím 
előrnag a barázdolódási magot adja a kario- 
litikns-napkép kíséretében. A termékenyítést 
mindig csak egy ondószálacska végezi s az
után a petét lassanként erős hártya veszi 
körül.

2 3 2 . Székely B endegúz : A rovarok női irar- 
szerre. Orv. term.-tud. Értesítő. X. évf. 1. iüz. 
1885. Terűit, szak. 23.

A különböző búvároknak a különböző rova
rok női tenyészőszervére vonatkozó buvárlati 
adatainak terjedelmes ismertetése kapcsán elő
terjeszti a saját ide vonatkozó megfigyeléseit. 
Tárgyalása folyamán egyenként ismerteti a 
rovarok női tenyészőszervének egyes alkotó ré
szeit. Közleményét a búvároknak különböző 
rovarok női tenyészőszervónek fejlődésére vonat
kozó adatai ismertetésével fejezi be.

2 3 3 . Székely B endegúz: /1 pulniondtiriiiol: 
talpúi irigge. Orv. term.-tud. Értesítő. XII. évf.
1887. Terűit, szak. 1. fűz. p. 7. 3 tábl.

A tüdős csigák talpmirigyeire vonatkozó iro
dalmi adatok ismertetése után tárgyalja azon 
vizsgálatainak eredményeit, melyeket a Ι,ιιιιιιν 
transylraninis és lle lic  pmnatia  talpmirigyei
nek szerkezetére vonatkozólag elért.

2 3 4 . Székely Bendegúz : IJber Ktmdrüsetier 
Palmonaten. Orv. term.-tud. Értesítő. XII. évi. 
1887. Terűit, szak. II. fiiz. p. 247.

A megelőzőkben ismertetett dolgozatnak né
met kivonata.

2 3 5 . Székely B endegúz: A Pitliiionatiniiol: 
ideg végződései és érzősejtjei. Orv. term.-tud. Ér
tesítő. XIV. évf. 1889. Termt. szak. 111. fűz. 
p. 241. 1 tábl.



29 I. Általános érdekű dolgozatok.

Vizsgálatai szerint a Pulmonátáknál úgy az 
idegek, mint dúczsojtek, érzősejtek, ezek sörtéi, 
valamint a közönséges hámsejtek csillangói mik- 
rophistida-szorkezettol bírnak, mely azok proto- 
plasnm-tartalmának lényeges részét képezi. Ideg
sejt, idegfonat, rost és fibrilla csak a fejlődés 
fokozatára különböznek egymástól s tényleg a 
fibrillák mikroplastidái lépnek közvetlen kap
csolatba az érzősejtek mikroplastidáival.

236. Szigkthy Káholy: Λ folyami rák zöld- 
mi rig gének btincz-, szövet- és élettana. Magy. 
Tud. Akad. Értekezések a Term.-tud. köréből. 
XIV. K. 1884. ", sz. p. 1—18. 2 tábla.

Kin mat,: Math, term.-tud. Értesítő. III. köt. 
1884. 1. fűz. p. 2.

A folyami rák u. n. zöld mirigyeinek fel
adata és rendeltetése eddig még nem volt töké
letesen kiderítve ; legfeljebb csak valószínűnek 
tartották, hogy azok voitaképen liúgykiválasztó 
szervek. A tüzetes vizsgálat világot vet e miri
gyek szerkezetére, élettani hivatására s arra az 
eredményre vezet, hogy azok csakugyan nem 
egyebek, mint vesék.

237. Szigkthy KábólY: Anatomie, Histologie 
nini Physiologie tier grünen Drüse des ΡΙιιχχ- 
krebses. Math, nat.urw. Berichte aus Ungarn. 
3. Bd. 1884—85. p. 108.

A megelőző tételben ismertetett dolgozat 
rövid kivonata.

238. Szigktiiy Káuoly : A szemmozgató ideg- 
közpimtole roxtrendszerc. Orvosi hetilap. 31 évf. 
1887. Ii. sz. Szemészet.

A szeinmozgató idegközéppontok rostrend
szerének rövid ismertetése.

239. Szmolay Vilmos : A rorandi emésztő 
szervid. Természettud. füzetek. A délmagyar- 
országi term.-tud. társ. közlönye. XI. k. 1887. 
p. 145.

Itészletosen ismerteti a rovarok bélcsator
náját és annak járulékos szerveit. Ismertetésé
hez egy rajzlapot is csatol különböző rendekbe 
tartozó rovarok bélcsatornájával.

240. B/.moi.ay V ilmos : A rorarok iparszerem. 
Tcrmészettudányi füzetek. A délmagyarországi 
termsszettud. társ. közlönye. XII. köt. 3—4 
fűz. 1888. p. XIII. köt. I. fűz. p. 1. Tábl. 
1—2.

A rovarok hím tenyésző szervének részletes is
mertetése. A heréket szerkezetük szerint fonál- 
alakú és tűszős herékre osztja. Magyarázatait 
egy rajzlap világítja meg. Ezután áttér a női 
tenyészőszerv tárgyalására, melyet különböző 
rovarfajokon tett vizsgálatai után nyújt.

241. Tangl F krencz : Sziinitani tanulmányok 
a sejt-test ex a may közötti viszonyról. (II. Tábl.) 
Math, term.-tud. Értesítő. VÍ. köt. 1887.
I. fűz. p. 22.

A vizsgálatok eredménye az, hogy az acliro- 
matikus maghártya eltűnése után a mitotikus 
oszlás közben a sejt-test és mag közti éles határ 
megszűnik addig, míg új hártyák képződnek 
a leánymagvak körűi. Mitotikus oszlás alatt 
a mag sokkal szorosabban függ össze a sejt
testtel, mint nyugvó állapotban, a mi való-

színüleg a magnedv és interfilaris anyag ösz- 
szevegyülésén alapúi.

242. Tangl F erencz: [Jeher das Yerhältnixx
zwischen Zellkörper und Kern während der 
mitotischen Theilung. Math, naturw. Berichte 
aus Ungarn, 6. Bd. (1887—88). 1889. p. 61.

Tartalma ugyanaz, a mi a megelőző tétel
ben ismertetett közleményé. Ezenkívül lásd 
még az 1405. tételszámot is.

243. Tangl F erencz: Zur Histologie. der 
gequetschten peripherischen Nercen.

Lásd az 1407 tételszámot.
244. Thanhoffer L ajos : Adatok a haránt- 

csikó izmok, szerkezete e's ideg végződéséhez. Ter
mészettud. értek. XI. köt. 13. szám. 1881. 1. 
Tábl.

Az irodalmi adatok kritikai méltatása kap
csán részletesen ismerteti a liarántcsíkú izom
rostok szerkezetét, különösen azok sarkolem- 
májáét, melyről kimutatja, hogy a rovaroknál 
két elkülöníthető rétegből áll. Ezek között vég
ződik az ideg az ismert véglemezben és burka 
a sarkolemma külső burkával nő össze. A be
térő ideg tengelyszála villásan oszlik s a vég
lemezben reezét formál. Ezenkívül lásd az 
1409, tételszámot is.

245. Thanhoffer L ajos : Ein neuer Ner
ven-Endapparat im Dünndarm.

Lásd az 1411 tételszámot.
246. 1 Ihanhoffer Lajos : .4« összehasonlító 

élet- és szövettan alapvonalai. Budapest, 1883. 
196 fametszet.

A tudomány jelen állásának színvonalán, 
tudományosan tárgyalja a táplálkozás-, a vér
keringés, a lélekzés, az el- és kiválasztások, a 
mozgás- és az érzékszervek, az idegrendszer, a 
szaporodás és fejlődés élettanát. Mindenütt 
megtaláljuk a megfelelő szervek anatómiai és 
hisztológiai ismertetését is, a szükséges ábrák 
és az irodalmi adatok kíséretében.

247. Thanhoffer Lajos. Adatok, a központi 
idegrendszer szerkezetéhez. Budapest, 1887. S 
tábla.

Mélyreható vizsgálatainak főbb eredményei 
ezek. Az idegsejtek rostos szerkezetűek, nem
különben a protoplasma-nyújtványok is. Az 
idegsejtek teugelyszálrostocskái idegekbe foly
tatódnak. Az idegnyújtvány a sejtmagból, 
illetőleg a sejtmagocskából ered. Az idegsejtek 
protoplasma-uyújtványai reezébe mennek, a 
melyből tengelyszálak erednek ; a glia-sejtek a 
reezébe vannak iktatva. Ideg- és glia-sejtek 
egymásba átmehetnek. Az anasztomózisok meg
vannak s ezek finom, hosszú nyújtványúak. 
A gerinczagyi hátsó szárnak sejtjeiből szintén 
erednek tengelyszálnyujtványok, de nem a mag
ból, hanem egy protoplasma-nyújtványból, vagy 
annak tengelyszál-rostocskájából. Egy idegsejt
ből 1—4 idegnyújtvány is ered. A gerinczagy
ban az idegtengolyszálak 2—3 ágra is oszla
nak. A gerinczagyi idegsejt annál több és 
hosszabb nyujtványnyal bir, minél magasabb 
rendű állatból való, s a sejtek is annál na
gyobbak. A gerinczagy alapállománya üreges

30
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szivacsos és szernecskés, egyes helyeken rostos és 
sejtes állomány. A vérhaj száledények vakon 
végződő ágai igen finom, alig átjárható szá
lakkal függnek egymással össze, máskor kötő- 
szövetszerft sejtekben végződnek. A nyultagyi 
idegsejtek csak nagyságra különböznek a gerincz
agyiaktól. A kisagy Purkinje·féle sejtjeinek 
nyujtványai a finom szemecskézetü állomány
ban lévő sejtek nynjtványailioz fekszenek oda. 
Az agy nagyobb sejtjei nem piramisformák. 
Az idegsejtek, idegek és véredények glia-sejtek 
és ezek rostozatától képezett burokban fek
szenek.

2 4 8 .  Thanhoffek Lajos : Beitraye zur Stru
etur descentralen Nerrensystcmes.MaÚiem.uatnrw. 
berichte aus Ungarn. 5. Bd. 1886—87. p. 83.

Tartalma ugyanaz, a mi a megelőző tételben 
ismertetett közleményé.

2 4 9 . Tömösváky Ödön : A Scutiyera-félék 
léyzőszerréről. Math. term.-tud. Értesítő. I. köt. 
1882-—83. 3—4. fűz. p. 14.3. 1 tábl.

A Scutigera-félék lélekzőkészülékét ismerteti 
saját vizsgálatai alapján. Kimutatja, hogy azok 
a búvárok, a kik e szervet mirigyeknek tar
tották, alaposan tévedtek. A VoGES-től mirigyes 
szövetanyagnak tartott állományt a valódi 
tracheáknál előforduló trachea-matrix sejt- 
magvainak tekinti, a melyek még a valódi 
tracheáknál a peritonealis burok szernecskés, 
homogén anyagában vannak szétszórva, addig 
a Scutigera-féléknól a tömötten egymás mellett 
fekvő csövek közé vándoroltak be s az itt így 
szétszórt sejtmagvak kölcsönzik a szernecskés 
mirigyes külsőt.

2 5 0 .  Tömösváky Ödön : Über das liespira- 
tionsoryan der Seutiyeriden. Math, natnrw. 
Berichte aus Ungarn. I. Bd. 1882—83. p. 
J74. 1 tábla.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével. Lásd a 249 szám alatt.

2 5 1 . rJ L’ömösváry Ödön : A Geophilus-felék 
fononririyyeinel: szerkezete. Math. term.-tud Ér
tesítő. IÍ. köt. 1883. 2—3. fűz. p. 84. 1 tábla.

A fonómirigyek a Geophüus-féléknél az 
uszálylábakat viselő szelvény oldallemezein van
nak elhelyezve. Mindenik mirigy hatalmas, 
tömlőforma összetett mirigy és nagyszámú 
tömlőforma egysejtű mirigy, ől áll, a melyek 
közös vezetékbe nyílnak.

2 5 2 . Tömösváby Ödön : Ueber den Hau der 
Spmndrüsm bei den Geophitiden. Math, naturw. 
Berichte aus Ungarn. 2. Bd. 1883—84. p. 441.

A megelőző tételben ismertetett dolgozat 
kivonata.

2 5 3 . Tömösváky Öd ö n : Sajátsdyos érzőkészű- 
lékck a százlábúaknál. Term.-tud. közi. XV. 
köt. 1883. p. 268. ábrákkal.

Ismertetése azon különböző szerkezetű érző
készülékeknek, a melyek a Myriopodák külön
böző nemeinél a fejen vagy csápokon talál
hatók. Szerző ezen irányrí vizsgálódásait a 
Lithohius forficatuson , Poly.renus layuruson, 
Pauropus Hu.eleyin és Trachypauropus ylo- 
merioidesen végezte.

2 5 4 .  Tömösváby Ödön : Wiyemthümliche· Sin- 
nesoryane der Myriopoden. Math, naturw. 
Berichte aus Ungarn. I. Bd. 1882—83. p. 324. 
ábrákkal.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

2 5 5 . Tökök Lajos : A rörtis vérsejtek oszlásá
ról kétéltű éknél. (II. Tábl.) Math. term.-tud. 
Értesítő. VII. köt. 1888. 2—3. fűz. p. 77.

Leírása a Salamanilra maculata álezájának 
vérsejtjein végzett azon vizsgálatoknak, a me
lyek a vörös vérsejtek oszlására vonatkoznak. 
Lásd még az 1412. 1413. számú tételeket is.

2 5 6 . Török P éter: Az emlősök foyazata 
hímez-, szüret- és fejlődéstani tekintetben. ̂  hajdú
böszörményi ev. rof. gymn. értesítője 1883—8-4. 
évről. p. 25.

Az idevonatkozó irodalom alapos felhaszná
lása mellett, tárgyalja az emlősök fogazatát 
boncz-, szövet- és fejlődéstani tekintetben.

2 5 7 . U hlyárik F ekencz és Tóth Lajos: 
Vizsyálatiik a réhcmybél-bolyhok szörettani szer
kezetéről és a zsír fel szirtid ásd nil. Math. term, 
tud. Értesítő. VI. köt. 1887. 8—9. fiiz. p. 244.

Az irodalmi adatok előre bocsátása után 
részletezik saját vizsgálataikat párhuzamban 
más búvárokéval. Eredményképen kimondják, 
hogy a vékonybél-bolyhok egymagú henger- 
hámsejttel vannak borítva, melyek állandó fénylő 
és csikolatos szegélynek. A protoplasma nyujt- 
ványok mozgásuk közben beviszik a zsírsze- 
mecskéket a sejtbe. A felhámsejtek alatt lévő 
hártya önálló. A felhámsejtek nyujtványaik 
közvetítésével a boliolykötőszöveti sejtelemei
vel összefüggésben vannak. A boholy kötő
szöveti sejtjei csillagalakúak. A stroma-sejtek 
nyirksejtekhez és felhámsejtekhez hasonlók. 
A zsírvezető csatornák önálló hártyával bírnak. 
A központi tápnedvcsatorna és preformált űr 
önálló falazattal bír. A bolyhokban bosszant és 
körösen futó sima izomelemek vannak. A zsír
felszívódásnál sem a kehely, sem a nyirksejtek 
lényegesen nem szerepelnek.

2 5 8 . Uhlyárik F., és Tóth L .: l ieber die 
histoloyische Struetur der Dünndannzutten und 
über Fettresorjitiim. Math, naturw. Berichte aus 
Ungarn. 6. Bd. (1887—88). 1889. p. 335.

Tartalma az előbbi tételben ismertetett köz
leménynek kivonata.

2 5 9 . Vángel Jenő: Adatok a ríziboyár 
(Hydrophilus piceus /,.) táplálócsiÍrének boncz , 
szüret- és élettanához. Tóim.-rajzi füzetek. 
X. köt. 1886. p. i l l .

A Hydrophilus piceus /,. bélcsatornájára 
vonatkozó irodalmi adatok ismertetése után 
leírja annak egyes részleteit, s azután áttér a 
szöveti szerkezet részletes tárgyalására. Érde
kesek azok a kísérletei, melyeket festett víz
nek és festett tápláléknak a gyomorra való 
liatasa tekintetéből végezett. A bélcsatorna 
egyes részleteinek, nemkülönben a Malpighi- 
féle edények életműködését is behatóan tár
gyalja.

2 6 0 . Vángel Jen ő : Beitraye zur Anatomie,
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I listoloyie uml Ihysiologie. des Verdau ungsap- 
fiaraten den Wasserkäfers Hydrojihilus piceus L. 
Revue des Inhaltes der Term.-rajzi füzetek. 
X. Bd. 1S86, p . RIO.

Az «Adatok a Vizibogár (Hydrophilus pi
ceus L.) táplálócsövének boncz-, szövet- s 
élettanához» czímű dolgozatnak német fordí
tása. Tartalmát lásd a megelőző tételben.

(I) Klet inni dolgozatok.
2 6 1 . Β ικϊαΙιΜ Káholy : .1 iiiuscitrin e'n curara 

hatásáról a test hömérsékére,. Orvos termtud. 
Értesítő. 1882. évf. orv. szak p. 27. Tábla 1.

A különböző kísérletek eredménye az, hogy 
a musearin, különösen hosszabb ideig elhúzódó 
mérgezés mail, a végbél hőmévsékét, jelenté
kenyen csökkenti. Hasonlóan hat a végbél 
mélyebb részletének hőmérsékére a curara is, 
és hőmérsék-emelkedést inkább csak a külső j 
szervekben idéz elő.

2 6 2 . B ikfai.vi Káboj.y : Az állati szüretek es 
szerrel,· különböző rmésztőilésepjijirmornedrlien és j 
hasnyálhan. Orvos terrntud. Értesítő. 1883. évf. 
orv. szak. p. 183.

A véghezvitt számos kísérlet eredménye az, 
hogy a gyomornedv főleg az enyvadó és más 
kötőanyagokat, inig a lmsnyál a sejteket emészti 
meg. Húsevő állatoknál a gyomornedvnek nem 
a fehérjék, hanem főleg az. enyvadó anyagok 
megemésztésében vau főszerepe, a fehérjét tar
talmazó szövetrészeket csak előkészíti a vékony
bélben lefolyó emésztésre. A hasnyál a fő fe
lié i j e -emész tő nedv.

2 6 3 . B ikfai.vi Káholy: Milyen tápanyagokat 
emészt nieij a gyomor legkönnyebben? Orvos
tani!. tud. Értesítő, orv. szak. p .'261. 1884. 
évfolyam.

A vizsgálatok eredménye szerint a gyomor- 
nedv az enyvadó anyagokat sokkal könnyeb
ben emészti meg, mint a valódi fehérjéket és 
a fehérjében dús állati testrészeket. A gyomor 
emésztő képessége szabályosan változik az 
emésztés szakai szerint. A fehérjék megemész
tésénél a hasnyál játsza a főszerepet.

2 6 4 . B ikfalvi K ároly : Az alkohol, sör, kor, 
borszéki ríz, Jehrte kávé, dohány, konyhasó és 
tiiiisé hatása az emésztésre. Orvos termttnd. 
Értesítő. 1885. évf. orvosi szak. p. 131.

A vizsgálati módszerek részletes ismertetése 
után, tárgyalja kísérleteinek eredményeit, a 
melyeket aztán a következőkben foglal össze. 
Az alkohol a természetes gyomoremésztést 
még kis mennyiségben is késlelteti. A sör 
hatása az emésztésre még kis mennyiségben 
sem kedvező. A boroknak kis mennyiségben 
nincs hatásuk az emésztésre, sőt elősegítőleg 
is hatnak, nagyobb mennyiségű bor az emész
tést késlelteti. A borszéki viz az emésztésre 
kedvezően hat. A fekete kávé kis mennyiség
ben az emésztést elősegíti, nagyobb mennyi
ségben hátráltatja. A doliánykivonatnak a ! 
mesterséges emésztésre nincs feltűnő hatása. I

A konyhasó kis adagban az emésztésre elősegí- 
téleg hat, nagyobb mennyiségben feltűnően 
késlelteti azt. A timsó az emésztési folyama
tokat hátráltatja, a keményítő megemésztését 
pedig még igen kis mennyiségben is megszün
teti. Lásd ezenkívül az 1414. tételszámot is.

2 6 5 . Bókái Árpád : A központi idegrendszer 
befolyása az állati test hőkornidnyzására. Or
vosi hetilap 26. évf. 1882. sz. 3. 4. 5. 8. !). 10.

Sok irányú kísérletei alapján kimondja, 
hogy a gerinczagy átmetszése után rendesen 
beálló hőcsökkenés kettős okból ered ; először 
csökken az állat hőtermelési képessége, másod
szor időleges edényideghűdés áll be, mely 
később ugyan részben megszűnik, de az edé
nyeknek hőviszonyokhoz való alkalmazkodási 
képessége bénult marad, ki lévén zárva a 
pressoricus és depressoricus idegeknek vissza
hajlási úton történő szabályozási működése s 
ezért fokozódik a hőkisugárzás.

2 6 6 . Bürget József: A vér és vérkeringés a 
gerinezes állatoknál. A munkácsi állami főgymn. 
értesítője 1884—85. évről p. 3.

Közérthető modorban ismerteti a gerinezes 
állatok vérének szerkezetét és a vérkeringés 
folyamatát.

2 6 7 . Genersioh Gusztáv : Összehasonlító élet
tani adatok a pankreas-emésztés ismeretéhez. 
Orvos termtud. Értesítő. 1886 évf. orv. szak.
p . 11.

A kísérleti módszerek tárgyalását az ered
mények részletezése követi. A pankreasból elő
állított vizes- és gliczerines kivonattal tett 
kísérletekből kitűnik, hogy mesterséges emész
tési kísérletekre legalkalmasabb a vizes kivonat. 
A mirigynek alkohollal való előzetes kezelése 
után nyert kivonat gyengébben hat. A Wittivh- 
féle gliczerin-extrakczió kivált a keményítőt 
emészti meg jól. Az emésztés legczélszerűbb 
időtartama 3—5 óra. A magas hőmérsék meg
semmisíti a pankreas emésztőképességét, míg 
a megfagyasztás nem bántja. A fehéqék közül 
legjobban emészti a vérfibrint és növényi 
fehérjét, ezután a caseint, igen gyengén a főtt 
tojás fehérjét, A főtt húst nehezebben emészti, 
mint a nyerset. Legnehezebben emészthető a 
zsírok közt a disznózsír, de ez a hőmérséktől 
is függ. Összefoglalja aztán, hogy a különböző 
állatok pankreas-kivonatai mily anyagokat 
emésztenek meg legkönnyebben.

2 6 8 . H ögyes E ndre : Az associdlt szemmqz- 
gdsolc ideymechanimimáról. M. tud. akad. Ér
tekezések a term.-tud. köréből. 11. köt. 1881. 
1. szám és 1-2. kötet 1884. 9-ik szám.

Lásd az 1416. tételszám alatt is.
2 6 9 . H ögyes F erencz: A musearin kapása 

a szűre és véredényekre. Orvos termtud. Érte
sítő. 1882. évf. Orv. szak. p. 1.

Önálló kísérletek alapján fejtegeti, hogy a 
musearin mily hatással van a szívre és vér
edényekre. A musearin a szívlökéseket ritkítja, 
sőt meg is állítja, nemkülönben csökkenti a 
véredényfal izomidegeinek ingerlékenységét is.

Lásd ezenkívül az 1416. tételszámot is.
2Daday : Állattani irodalom.
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270. H utyba F erencz : A zárok átszivárgó
idról·, nevezetesen az epe he folyása alatt. Term.- 
tud. Értesítő. XI. köt. 120. szám 1881. p. 78. 
Ara 60 kr.

A kísérletek végeredménye az, liogy a zsír 
állati hártyán keresztül, diffúzió írtján áthatol
hat, ha a hártya túlsó oldalán lúgos hatású 
folyadék van. A diffúzió fokozódik, ha a lúg 
töményebb és ha a zsírok több szabad zsír
savat tartalmaznak. Ezt előmozdítja a fehérje 
jelenléte is. Az epe könnyebbíti a zsír áthato
lását, de csak akkor, ha az megelőzőleg már a 
zsírral elegyíttetett.

271. Klug N ándor: A szivlökés egyes szakai
nak időarányáról. Orv. termt. Értesítő. 1881. 
évf. orv. szak. p. 23.

A vizsgálatok eredménye szerint békánál 
rendes szívműködés közben, a szívlökés egész 
idejének 1U részét a szívpitvar, mintegy ‘2h 
részét a szívgyomor összehúzódása foglalja el. 
A házi nyúlnál rendes szívműködés közben a 
pitvar összelnízódás a szívlökés Vs-ad, a gyo
morösszehúzódás V2 idejét foglalja el.

2 7 2 . Klug N ándor : A szívgyomor összehúzó
dásának lefolyásáról. Orvos termtud. Értesítő. 
1881. évf. orv. szak. p. 32.

A kísérletek kimutatták, hogy az összehúzó
dás a szívcsúcsból az alap felé halad.

Lásd egyúttal az 1417. tételszámot is.
273. Klug Nándor: A fehérjék képződésének, 

új elmélete. Term.-tud. közi. XIII. köt. 1881. 
p. 183.

Kivonatos ismertetése Löw azon ríj elméle
tének, hogy a CHOH, a liangyasavaldeliid vagy 
a methilénoxid izomereje a feliérjeképezésre 
szolgáló atomcsoport.

274. Klug N ándor : A sötét hősuyarak hatá
sáról a retinabiborra. Orvos termtud. Értesítő. 
1881. évf. orvosi szak. p. 37.

A kísérletek eredménye általában összhang
zásban van azon viszgálatokéval, a m elyeket 
Kühne színes üveglapokkal és flintüveghasáb- 
bal tett.

275. Klug N ándor: Vizsgálatok béka szíven 
a bolygóidegek elfajulása után. Orvos termtud. 
Értesítő. 1881. évf. p. 155.

Lásd még az 1418. tételszámot is.
276. Klug N ándor: A mész szerepe az állati 

testben. Term.-tud. Közi. XIII. köt. 1881. p. 184.
Rövid ismertetése Voite E. azon irányú 

kísérleteinek, a melyek a mész szerepére és 
jelentőségére vonatkoznak az állati testet 
illetőleg. A táplálékból a mésznek hiányzása 
az úgynevezett angolkórhoz hasonló betegséget, 
csontlágyulást, vékonyodást okoz.

277. Klug N ándor: A mai élettan elvei. 
Acta reg. scient universitatis Claudiopolitanae 
Francisco-Josephinae. Anni lSS'/a.

Fejtegeti, hogy mik a mai élettani tudo
mánynak az alapelvei, melyek a végczéljai. 
Párhuzamba helyezi a multat a jelennel.

278. Klug N ándor.· A hugyanyag (ureum) 
képződése az állati szervezetben. Termtud. Közi. 
XIV. köt. 1882. p. 39.

Ismertetése D rechsel azon kísérleti eredmé
nyeinek, a melyek azt bizonyítják, liogy a 
fehérjék hasadásából amido-savak képződnek; 
ezek szénsav és ammóniákká egyesülnek; az 
utóbbi só végre oxidálásnak s azt követő re- 
dukcziónak vettetik alá, vizet veszít és lmgy- 
anyaggá lesz.

279. Klug Nándor : A szívlökés és a cardio- 
gramm. Orvos termt. Értesítő. 1883. évf. or
vosi szak. p. 1. 1 tábla 7 ábra.

Bevezető gyanánt ismerteti a békasziv ősz 
szehúzódásának módozatait. A szívgyomor 
bázisa szisztolekor lefelé húzódik, diasztolekor 
ellenben felfelé száll. Ezután előadja azon 
kísérleteinek eredményeit, a melyeket a béka
szíven a cardiogrammal elért.

280. Klug N ándor : A bőr szerepéről a szén
sav kiválasztás körül. Orvos termttud. Értesítő. 
1884. évf. orvosi szak. p. 73. Tábla 3.

A különböző kísérletekből kitűnik, hogy a 
békának a bőre igen fontos lélekzőszerv, sőt 
télen át mondhatni egymaga végzi a szénsav- 
kiválasztást. Lásd még az 1419. tételszámot is.

281. K lug N ándor: Hangképző szervUn!,' 
honcz- és élettana. Orv. term.-tud. Értesítő. 
VI. köt. 1884. évf. Népsz. szak. 3. szám. p. 4L

Az emberi hangképző szervnek népszerű 
ismertetése. Ezzel kapcsolatosan megmagya
rázza a különböző hangokat is.

282. Klug N ándor : A szív. Orvos-termtud. 
Értesítő. 1882. évf. népszerű szak. 3. fűz. p. 89.

Népszerű modorban ismerteti előbb a  szív 
anatómiai viszonyait s azután tárgyalja élet
tani működését.

283. Klug N ándor: Az emberi hangról es 
beszédről. Népszerű termttud. előadások gyűj
teménye. X. köt. 1886. 59. fiiz. 15. ábrával.

Népszerű modorban ismerteti az ember 
hangadó szerveit. Kimutatja, hogy miként 
keletkezik a hang s a beszéd.

284. Klug N ándor : Az enyv mint tápanyag. 
M. Tud. Akad. Értekezések a termtud. köré
ből. 20. köt. 3. szám. 1890. p. 79.

Ismerteti az enyv emészthetőségére vonat
kozó kísérleti vizsgálatainak eredményeit. Ezek 
szerint az enyv emészthető, de tápértéke igen 
csekély és nem pótolja a fehérjéket, hanem 
csak csökkenti azoknak elhasználását. Az enyv 
emésztési terményei a vérben nem ismerhetők 
fel. A fehér vérsejtek száma az enyvvel való 
táplálás folyamában nagyon növekedik, holott 
más tápanyagok emésztésekor csökken. Az 
enyvet tartalmazó anyagok a kötőszövetekbe 
rakódnak le.

285. Klug Nándor és Kormok Józsid;': 
A vastagbél / Áeberkiihn-j'ele mirigyei váladéká
nak emésztő hatásáról. Orvos termt. Értesítő.
1883. évf. orvosi szak. p. 75.

A különböző irányú idevonatkozó irodalmi 
adatok és nézetek történelmi áttekintése után, 
az önálló vizsgálatok eredményeinek tárgyalása, 
következik. Ezek szerint a vastagbélnek semmi 
emésztő hatása sincs és működése csupán a 
belójutott tápanyagok felszívására szorítkozik.
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A Lieberkülm-féle mirigyek, nem mirigyek, 
hanem csak nyálkahártyabetüremlések a felszívó 
fölület nagyobbítására. Lásd még az 1420— 
1121. tételszámokat is.

386. Kohaut lÍBzső: A rorarok lélekző moz
gásairól. Term.-tud. közi. XV. 1883. p. 170.

A «Nature» nyom án ism erteti PLATEAU-nak 
azon vizsgálati eredményeit, a melyeket a 
rovarok lélekző mozgását illetőleg elért.

287. Laufenauf.k Kákoly : A szaglásról és 
szerveiről. Term.-tud. közi. XIV. köt. 1882. p. 
314. ábrákkal.

A szaglásnak és a szaglószerveknek népszerű 
ismertetése.

288. L knhossék Mihály : Az ayi/relőröl, mint 
a lélek műhelyéről. Pótfűz, a Term.-tud. közi. 
21. kötetéhez. 1889. 2. tűz. p. 49. ábrákkal,

Az agynak és részeinek népszerű ismer
tetése.

289. Marozali Pá l : A kérődzés okáról. 
Term.-tud. közi. XVII. köt. 1885. p. 170.

A kérődzés lényegére vonatkozó korábbi 
kísérletek és feltevések előrebocsátása után 
ismerteti LumisiNöER-nek a kecskén ez irány
ban tett vizsgálati eredményeit. Ebből m eg
tudjuk, hogy a kérődzés csak reflex folya
mat.

290. Mátrai Gábor : Állatok a zsírjelxsiro- 
dáshoz. Term.-tud. értek. XI. köt. 5. szám. 
i tábla. 1881. p. 00.

A zsírfelszívódás nemcsak a belekben, de 
már a gyomorban is történik. A hasnyál és epe 
nem okvetetlenül szükségesek az emulzió kép
zésre s illetőleg a zsírfelszívódás eszközlésére. 
A gyomorban hamarább kezdődik a zsírfel
szívódás, mint a belekben. E végeredmények 
békán és kutyán végzett vizsgálatok szüle
ményei.

291. Müller Kálmán: A tüdőről és leletezés
ről. 7 ábr. Népszerű természettud. előadások 
gyűjteménye. V. köt. 32. fűz. 1882. p. 1.

A tüdőnek és a lélekzésuek általában nép
szerű ismertetése.

292. Ónodi Adolf : A tapintó-szőrökről. 
Termtud. közi. XIII. köt. 1881. p. 347.

Az emlősállatok arczán található különböző 
fejlettségű tapintó-szőrök általános ismerte
tése. E tapintó szőrök igen fontos szerepet ját
szanak az éjjeli állatoknál, mit kísérletek bizo
nyítanak. A felső ajkon elhelyezett tapintó
szőröket egyrészt a szemgödör alatti ideg, 
másrészt a szemgödör alatti és arcz-ideg kö
zötti fonat látja e l; a szemöldökíven levőket 
a homlokideg, a szájzug mögött fekvőket az 
arczideg ,idegezi be.

293. Ónodi Adolf : Szaylóérzésimkröl. Pót- 
tű zetek a Termtud. közlöny. XXII. kötetéhez. 
1890. 3. fiiz. p. 97.

Előzetesen megemlékezik azon anyagokról, 
a melyek a szagló érzékre hatással vannak. 
Ezután részletesen ismerteti a szaglóérzék vi
selkedését a különböző anyagokkal szemben 
és általánosságban.

294. Örley László : Adatok a Czápa-em- \

hrijók élettanához. Term.-rajzi füzetek. IX. köt. 
1885. p. 221. Táb. 12.

Érdekes adatokat közöl a czápák embriói
nak életéről. Részletesen leírja a Pristiurus 
melanostommu nevű czápa tojáshéjának szer
kezetét. A születésnél mindig a héj felső vége 
nyílik meg. A fejérje-részecskék csak igen 
későn, a fogantatástól számítva talán nyolez 
hét után diffundálhatnak. Az embrió a fejér
jét fogyasztja. A kopoltyú-fonalakban nem 
tiszta szikállomány, hanem fejérje vagy szik- 
állománynyal kevert fejérje található. A tojás
héj rései nemcsak arra valók, hogy az embrió 
születését lehetővé tegyék, hanem arra is, hogy 
a tengervíznek a tojás belsejébe való bejutását 
lassan eszközöljék. Az embrió kopoltyú-fonalai 
valószínűleg a táplálkozásra alkalmas fejérje- 
auyagok felszívására rendelvék.

295. Örley László : Zur Physiologie der 
Haiemhryonen. Revue des Inhaltes der Term,- 
rajzi füzetek. IX. köt. 1885. p. 293.

Az «Adatok a Czápa-embryók élettanához» 
czímű dolgozatnak német fordítása. Tartalmát 
lásd ,a megelőző tételnél.

296. Parádi Kálmán : Az intracellularis emész
tés, különös ' tekintettel az Örvényférgekre. Orv. 
term.-tud. Értesítő. 1882. évf. IV. köt. 2. fűz. 
p. 271.

A búvároknak az intracellularis emésztésre 
vonatkozó adatai ismertetése kapcsán körvona- 
lozza annak lényegét. Előadja, hogy kik voltak 
azok a búvárok,a kik ez irányban először tanul
mányozták az örvényférgeket. Szerinte az intra
cellularis emésztés ténye abban áll, hogy a 
táplálék érintkezésbe jön a sejt élőállományá
val, minden különös mirigyváladék hozzájáru
lása nélkül. A amoeboid plazma emésztése nem 
különbözik az egysejtértékü véglényekétől.

297. Paszlavszky József : Az állatok fény
es színérzéséről. Termtud. közi. XVI. köt. 1884. 
p. 207.

Megemlékezvén a Paul B ert 1809. évi azon 
vizsgálatairól, melyek a különböző színsuga
raknak a Daphniára való hatására vonatkoz
nak, ismerteti LuBBüCK-nak ugyanily irányú s 
a Daphnia, a Méhek és Hangyákkal tett kísér
leteinek eredményeit. Ezután áttér a Gräber 
hasonló eredményeinek részletes tárgyalására. 
Gräber nemcsak Gerineztelmekkel, hanem Ge- 
rinczesekkel is kísérletezett. Megkülönböztet 
rilágosságkedvelő (leukopliil) és sötétségkedeeló 
(leukophob) állatokat, melyek közűi az elsők 
kék-kedvelők, az utóbbiak vörös kedvelők.

298. Regéczy N agy I mre : Beiträge zur Lehre 
der Diffusion eon Eiweisslösungen.

E dolgozatot valamint a szerzőnek több, e 
csoportba tartozó dolgozatát is lásd az 1422, 
1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 
1431 tételszámok alatt.

299. Tellyesniczky K .: A fény hatása az 
állatokra. Termtud. közlöny. XXÍI. köt. 1890. 
251. fűz. p. 370. ábrákkal.

Kivonatosan ismerteti L oeb azon kísérletei
nek eredményeit, a melyek után nyilvánvalóvá

2*
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lett, hogy az állatoknál is érvényesülnek azon 
törvények, a melyek a növényeknél a heliotro- 
pizmus alatt.

3 0 0 . Velits D ezső : A szénsav és éltmy ha
tása az emlős szívműködésére. Orvos termtud. 
Értesítő 1882. évf. Orv. szak. p. 163.

Saját kísérletei után tárgyalja, hogy a szén
sav és az oxigén mily hatással vannak az em- 
lősszivre. A szénsav a vasomotoricus központot 
és a szív-vagus nyúltagybeli középpontját iz
gatja, egyúttal azonban a szívfalban székelő 
motoricus ideg központokat bénítja. Sok oxigén 
úgy a szívindító, mint ennek gátló központ
jaira ingerlő hatással van; az oxigén-hiány, 
tellát úgy mint a szénsav, ingert szolgáltat a 
szívgátló idegközpontjának, sőt a vasomotoricus 
központnak is. Ezeken kívül azonban még a 
szív intracordialis idegközpontjait is izgatja. 
Ezen kívül lásd még az 1432. tételszámot is.

ο) Fejlödéstaui dolgozatok.

3 0 1 . Apátot I stván : A pióczdk fejlődés
tanára vonatkozó vizsgálatok. Math, és term.- 
tud. Értesítő. 1888. VII. köt. 2/3. fűz. p. 65.

A pióczák fejlődéstanára vonatkozó vizsgá
latoknak előleges ismertetése. Ebben külön 
tárgyaltatik a fejlődés oekologiája, az ivadék
ról való gondoskodás, a fejlődés első stádiumai: 
a barázdálódás, a csirasávok; a szervek fejlő
déstana általában; a nephridimnok és a ván
dorsejtek szerepe a szövetképzésben, a vér
fejlődésben s az embrió táplálkozásában.

3 0 2 . B ikfalvy Károly : A nyelvszemölcsök és 
izlőkelyhek fejlődéséről. Orv. term.-tud. Érte
sítő. XI. évf. Orv. szak. 3. fűz. 1886. p. 215. 
1 tábla.

Vizsgálatai szerint a fonál- és gombaalakú 
szemölcsök alakja a nyelv kötőszövetének bur
jánzása útján jön létre. A gombaalakú szemöl
csök valamivel előbb jelennek meg, mint a 
fonálformák. A körülárkolt szemölcsök a liám 
betürődése által fejlődnek és ebből később a 
hozzájuk tartozó mirigyek indulnak ki. Az 
izlőkelyhek a marha és disznó körülárkolt 
szemölcseiben már az embriói életben biztosan 
felismerhetők. Első kezdetük csak egy övben 
jelentkező hosszúkás sejtek. A tengeri nyúl 
papilla foliatája szintén a hám betürődése 
által jön létre és az izlőszomölcsökben a koly- 
hek biztosan csak a születés után ismer
hetők fel.

3 0 3 . B ikfalvy Károly : zplatók a tüdő fejlő
déséhez. Orv. term.-tud. Értesítő. XII. évf. 
1887. Orv. szak. 2. fűz. p. 125. 1 tábla.

A beható vizsgálatok a következő ered
ményekre vezettek. A tüdő fejlődésében az 
epithelcső játsza az aktiv szerepet, mely előre
nyúlva folytonos elágazásaival megszabja a 
tüdő karélyainak és későbbi lebenyeinek alak- 
j át. Az epithelcső ágainak végén levő hólyagocs-

kák vagy provizórikus tüdőhólyagocskák hám
rétege az embriói élet első felében foly
ton változik. A maradandó légliólyagocskák 
az embriói élet 2-ik felében képződnek 
és egynemű kövezethámmal borítvák. Felnőtt 
emlősök légliólyagocskáiuak hámja kétféle : kis 
szemcskés és nagy, lapos endothelsejtszerű leme
zekből áll. A kifejlett tüdő léghólyagocskáiban 
előforduló nagy, lapos lemezek a születés után, 
a léghólyagocskáknak a légzés által okozott ki
tágulása következtében jönnek létre.

3 0 4 . E rdős János : Az allantiás-ürey kelet
kezése a gyíkféléiméi·. Math, term.-tud. Érte
sítő. II. köt. 1884. 4—5 fűz. p. 104. 1 tábla.

A gyíkok allautoisa a végbunkó legdisztáli- 
sabb részéből kidudorodó tömör képlet alak
jában lép fel s az üreg keletkezése csak 
másodlagosan következik be, mikor már a 
végbunkónak említett dudora a kezdetlegesség 
stádiumát túlhaladta. A Beptiliák e tekintetben 
különböznek a madaraktól. Az üreg keletke
zése az allantois sejtjeinek vegyi változására 
vezethető vissza, melynek hatása alatt a sejtek 
elpusztulnak s illetőleg felszívódnak. A fel
szívódás több ponton indul meg s a kis üre
gek végre egybe mennek át.

3 0 5 . E rdős János : Entivickelimy der Allan- 
toishöhle hei den Eidechsmi. Math, natuvw. 
Berichte aus Ungarn. 2. Bd. 1883—84. p. 227.

Az előbbeni tételben említett dolgozat német 
kivonata.

3 0 6 . K orányi Sándor : A szemlencse fejlődé
sének első mozzanatairól a yerinczeseknél. M. tud. 
Akad. értekezések a természettud. köréből. 
15. köt. 13. szám. 1885.

3 0 7 .  K orányi S . : Zur Nntndekelimysyeschir.hte 
der Krystallin.se hei den Wilherth irren. Math, 
naturw. Berichte aus Ungarn. 3. Bd. 1884—85. 
p. 114.

Az előbbi közleménynek kivonata.
3 0 8 . Laczkó D ezső : A yerinezes állatok 

csontrendszerének fejlődéséről. A debreczeni róni. 
katli. gymn. értesítője 1884—85. évről p. 3.

Elmondja, hogy a gerinczes állatoknál mily 
folyamat útján fejlődik ki a csontrendszer.

3 0 9 . Mihálkovkjs Géza : Vizsyálatok a ye
rinezes állatok húijij- és ivarszervemeh fejlődésé
ről. 1. A mayasahbranyéi yerinezesek (amnio- 
täte) elemi réséi (nephridia ). Math, term.-tud. 
Értesítő. II. köt. 1884. 4—5 fűz. p. 99.

Nepliridium kettő van : fejvose és ősvese. 
A fej vese csökevényes állapotban az amniotáknál 
is előfordúl, mint a legősibb kiválasztó ké
szülék. Ennek elemei a mesodermáből fejlőd
nek. Fejlődése kivezető csatornájának képző
désével indul meg, mely tömör sejtpáleza 
képében válik le a közép lemezekről. A tömör- 
pálcza egy erősebb gombban emelkedik ki. Az 
ősvesék fejlődése proximal-distalis irányban 
történik. A fejvesének elsorvadó csövei és 
gomolyaitól distálfelé körülbelül a 12-dik test- 
szelvény tájékában kezdődik meg az ősvese- 
csövek képződése, nem az ősvese csatornából 
fejlődnek, hanem kidifferencziálóduak a közép
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lemez sejtjeiből. Az ősvese-csövek eleinte erősen 
görbült merőkanál-formák.

3 1 0 . Mihálkovics Gkza : Untersuchungen 
Uber die Entirirkel ung der Hant- und Ge- 
srhleclttsorgitvr der Vertebraten, I. Vie Piim- 
ordialnittren (wphridia) der Amnioten. Mathem. 
naturw. Berichte ans Ungarn. 2. Bd. 1883—84. 
p. 178.

Tartalma azonos az előző tételben ismerte
tett dolgozatéval.

311. Mihálkovics Géza: Vizsgálatok a 
yerincsexdllatok kiválasztó ex ivtirszervcinek fe j
lődésiéről. II. A magasabb rang ti tjerinczesek 
ivarcsövci ( v. Müller-Jele csövei ). Math, termé- 
szettndom. Értesítő. II. köt. 1884. 8—!). fűz. 
[). 321.

A vizsgálatok eredménye az, hogy a Müller- 
féle cső elemeit nem a Wolll'-féle vezetékből 
meríti, hanem saját sejtjeinek szaporodásából 
hosszabbodik meg. A Müller-féle cső és a 
Wolll'-féle vezeték rövid ideig tartó összefüg
gés«· alighanem csökevényes jelensége egy ősi 
viszonynak. A női kürt tölcsére a Wolff-féle 
test felszínére függőleges, bemélyedő hám-töl
csérből lesz s innen kiindulva tart distalis 
irányban a női ivarcső növése. A Mttller-féle 
cső sem a Wolff-féle vezeték hámjából, sem a 
Wolff-féle test kötőszövetéből nem merít ele
meket, hanem egyszerűen distális irányban 
saját, meghosszabbodása által nő tova. A hímek
nél a Müller-féle eső elsorvad, mert szerepét 
a, Wolll'-féle vezeték veszi át.

3 1 2 . Mihálkovics Géza : Untersuchungen 
niter tlie Entnickelung tier Urogenitalorgane 
heiden Vertebraten. II. Vie Miiller’xrhcn Gänge 
der Anniiöten. Math. Naturw. Berichte aus 
Ungarn. 2. Bd. 1883—84. p. 300.

Az clőbboni tételben ismertetett dolgozat 
kivonata.

313. Mihálkovics Géza: Vizsgálatoka ge- 
rinr.se» állatok kiválasztó éx ivarszerveiről. 
III. Az ivarmirigyek fejlődése. Math. term. tud. 
Értesítő. 111. köt. 1884. 1. fűz. p. 5.

A vizsgálatok szerint az ivarmirigy kezdet
leges vázát nem az ősvese kötőszövete képezi, 
hanem a csirhám szaporodásából keletkező 
elemek szolgáltatják. A mirigy elemei eleinte 
gömbülyded közömbös sejtekből állanak s ezek 
fiatal poroz sejtjeihez hasonlítanak, később 
már a mirigy a felszínét borító hengeres ivar
hámból és belsejében finom sövényektől elvá
lasztott sejthalmazokból áll. A búvárok úgyne
vezett hámkötegei, az ivarliámból erednek s ezek 
a hímekben a lierecsövekké, a nőstényekben a 
üraaf-féle tüszők hámjává lesznek. A fejlődés 
menete azt mutatja, hogy az ivarmirigyekben 
csökevényes hímnősség van jelen.

3 1 4 . Mihálkovics Géza: Untersuchungen 
über die Entnickelung ties Harn- und Geschlechtt
agparatex tier Wübrrthicre. I I I . Die Entwicke
ln it;l tier ßeschleclitxdriisen. Math, naturw. Be
richte aus Ungarn. 3. Bd. 1884—85. p. 87.

Tartalma kivonatosan ugyanaz, a mi a meg
előző tételben ismertetett dolgozaté.

3 1 5 . Mihálkovics Géza: Vizsgálatok az ivar- 
csatorna, vagy Müller-féle cső fejlődéséről. Or
vosi hetilap. 28. évf. 1884. 31. 32. szám.

Tartalma azonos a megelőző 313. számú 
tételben ismertetett közleményével.

3 1 6 . Mihálkovics Géza: A gerinczes állatok 
kiválasztó és ivarszer veinek, fejlődése. Egy atlasz- 
szál. 1885.

A 309., 311., és 313. számok alatt kivona
tosan ismertetett dolgozatoknak összefoglalása.

3 1 7 . Ónodi Adolf: A csigolya közötti dttezok 
és ideggyökerek fejlődéséről. Term.-tud. értek. 
XIV. köt. 3. szám. 1884. 2 tábla.

Kivonat: Math, term.-tud. Értesítő II. köt.
1884. 4 5 fűz. p. 168.

Az irodalom adataira vetett történelmi át- 
pillantás után, ismerteti vizsgálatainak ered
ményeit s ezek a következők: a csigolya 
közötti dúczok halak, gyíkok embrióin az 
egész velőcső terjedelmében, tyúkembriókon 
csak az őscsigolyák területében lesznek a zárt 
velőcső dorsalis sejtrétegeiből. A sejtek ren- 
dezkedéaéből keletkezett sejtlap képezi a 
csigolya közti dúczok léczét, mely a velőcső 
dorsalis felszínén oldalvást és a hasi oldal felé 
növekszik. A kétoldali folytonos dúczléczen 
bekövetkezett szelvényszerű befnződések után 
a csigolya közötti dúczok a velőcsőtől levál
nak. Ezután ismerteti az ideggyökerek fejődé
sére vonatkozó adatokat.

3 1 8 . Ónodi Adolf: Ueber die Entwickelung 
der Spinalganglien und der Nervenwurzeln. 
Math, naturw. Berichte aus Ungarn. 2. Bd. 
1873—84. p. 310.

A megelőző tételben ismertetett dolgozat 
kivonata.,

3 1 9 . Ónodi Adolf: Az együttérző idegrend
szer fejlődése. Term.-tud. értek. XV. köt. 19. sz.
1885. 2 tábl. Ara 50 kr. ,

Kivonat: Math, term.-tud. Értesítő. III. köt. 
1885. 8—9 fűz. p. 237.

Irodalomtörténeti ismertetés után, melynek 
végén összegezi a búvároknak az együttérző 
idegrendszer fejlődésének kezdetét érintő néze
teit, áttér vizsgálatainak ismertetésére. Vizsgá
latait halakon, madarakon és emlősökön vé
gezte. A csigolya közötti dúczok halak és 
gyíkoknál az embrió egész hosszában, tyúknál 
csupán az őscsigolyák területében, a velőcső 
dorsalis részletéből meginduló sejtszaporodási 
folyamat közvetetten termékei. Az együttérző 
dúczok a csigolyaközötti dúczok ventralis végén 
szelvényszeriien végbemenő sejtszaporodási 
folyamat közvetetten termékei. A zsigerüregi 
dúcz összeköttetésben áll a csigolya közötti 
dúczezal, a mellső gyökerekkel, a mellső és a 
liátulsó gerinczagyi idegágakkal.

3 2 0 . Ónodi Adolf : Az együttérző idegrend
szer fejlődése. Orvosi hetilap. 29. évf. 1885. 
26. szám.

A megelőző tételben bemutatott dolgozatnak 
kivonatos,ismertetése. Lásd a 319. sz. a.

3 2 1 . Ónodi Adolf: Zur Entwickelungs
gesichte des' sympathischen Nervensystems.
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Math, naturw. Berichte ans Ungarn. 3. Bd. 
1884- 85. p. 116.

A megelőző tételben ismertetett dolgozat 
kivonata. Lásd a 319. tétélszámot, nemkülön
ben az 1433. tételt is.

3 2 2 . I’erényi József : Adatuk a yerinczhúr 
ex a yermczhúr körűi fekvő képződmények fejlő
dőéhez a Torpedo niarmoratrí-nál (I—ÍV. Tábl.) 
Math, term.-tud. Értesítő. V. köt. 1886. 1—2. 
fiiz. p. 25.

Kivonat: Math, term.-tud. Értesítő. IV. köt. 
1880. 8—9. fűz. p. 257.

A chorda az őscsik előtt proximal felé az 
entodermának az embrió-pajzs középvonalában 
kiemelkedő redőjéből, az figynevezett cliorda- 
ívből csatorna módjára lefüződik. Az össze
szorított chorda a biconcav csigolyatestek 
középpontján szabálytalan csillagalakú marad
ványképen állandóan megmarad, mig a 
csigolya közötti üregekben eredeti terjedelmé
ben, a membrana propriával együtt mutatko
zik. A subchorda köteg mesoderma eredetű. 
A canalis neurentericus ott kezdődik, hol a 
chorda villaalakra szétválik. A chorda el- 
meszesedő porczos hüvelye teljesen mesoder- 
malis eredetű, még pedig nem az elemi 
csigolyák törzssejtjeiből származik, hanem a 
splanclinikus lemez azon visszamaradt sejtjei
ből, melyek egyenértékűek a tápcsatorna izom
rétegével.

323. Perényi József: Beiträge zur Kntiri- 
ckélunq der Chorda dorsalix mid der perichorda- 
len Gebilde hei 'Torpedo marmorata. Math, 
naturw. Berichte aus Ungarn. 4. Bd. 1885—80. 
p. 214.

Tartalma ugyanaz, a mi a megelőző tételben 
ismertetett közleményé. Lásd még az 1435. 
számú tételt is.

3 2 4 . I’erényi József: Az amnion c'x aWol/f- 
féle csatorna a gyíkféléiénél (III—IV. tábl). 
Math, term.-tud. Értesítő. VI. köt. 1887. 
2—3. fűz. 92.

A gyíkféléknél a Wolff-féle elemi vesék ki
vezető csatornájának sejtjei ektoderma ere
detűek. Az ektoderma amnion-ivari vastago
dása az alatta levő mesodermán horpadást 
idéz elő, a melybe a Wolff-féle sejtek bele
helyezkednek. A Wolff-féle sejtek leválása 
szakadozva 2—4 sejttömegben történik. A 
proximális szelvényhólyagok alakulásakor a 
Wolff-féle sejtek elválnak eredeti helyüktől 
s azoknak növekedésekor feltolatnak. Az 
amnion igen korán keletkezik a csirkorong 
ektoderma halmán, a csirkorong alá görbülve 
fejsisakot képez. Az amnion-redő proximális 
irányból distal felé húzdik, az embrió hátára 
zsákmódra ráhúzódik. Az amnion-zsákot a 
csirkorong hozza létre.

3 2 5 . Perényi József : Amnion und Wolff’ 
scher Gant/ der Eidechsen. Math, naturw. Be
richte aus Ungarn. 6. Bd (1887—88). 1889. p. 14.

Tartalma ugyanaz, a mi a megelőző tétel
ben ismertetett közleményé. Lásd még az 1437. 
számú tételt is.

3 2 6 .  Perényi József: A blaxtoporus állandó 
met/maradása a hékaféléknél. Math, term.-tud. 
Értesítő. V. köt. 1880. 1—2. fűz. p. 11.

A vizsgálatok adatai szerint, a hékaféléknél 
a peteburkon belül perivitellin képződik a 
blastoporuson levált Ecker-féle petedugaszból. 
A plastoporus nem záródik el teljesen, hanem 
alsó szögletéből a végbélnyílás lesz; oldalai 
egymáshoz közeledve szűk résalakban az ős
csíkot alkotják. Az őscsík proximális részéből 
fűződik le chorda entoderma végdombja, mely 
a farkrészbe folytatódik. A blastoporns, illető
leg az őscsik oldalai a canalis nemen térien st 
hozzák létre, mely záródva a subchorda végét 
képezi.

3 2 7 .  Perényi József: Ueher das Verharren 
des Blaxtoporus hei dm Fröschen. Math, naturw. 
Berichte aus Ungarn. 5. Bd. 1886—87. p. 254.

Tartalma ugyanaz, a mi a megelőző tétel
ben ismertetett közleményé.

3 2 8 .  Perényi József,: A mesoderma keletlce- 
ze'xe. Math, term.-tud. Értesítő. VIII. köt. 1889. 
1. fii/., p. 10. 2 tábla.

A vizsgálatok adatai szerint, a békablastula fe
kete pólusa 3 sejtsorú rétegből áll, és ezek unilate
ralis epibolia utján megkettőződnek. A fedő
sejtek alatt lévő két sejtsor visszahajolva jobbra- 
balra a mesodermát képezi. A két fél mesoderma 
közötti fedősejtek választó falat alkotnak és a me
soderma alatt folytatódva az entodermát képezik. 
Azon áthidaló léczből, mely a fedősejteket össze
köti az eutodcrmával s a két mesoderma között 
van, lefüződés után chorda dorsalis lesz, mely 
előbb a fedősejtektől, majd az entodermától 
fűződik le. A sejtsorok megkettőzésének kiiu- 
dúló pontján a chorda középpontja van s a 
blastoporns a chorda végrészén. A chorda 
lépést tart a csirlovelek képződésével s a 
mesoderma két lemeze közt jön létre.

3 2 9 .  Székely B endegúz: .1 IHajitomus és 
Cjt/clops peteharázdáhidása. Orv. term.-tud. 
Értesítő. 1883. évf. V. köt. 3. fűz. term.-tud. 
szak. i>. 229.

A petebarázdálódásra vonatkozó általános 
nézetek rövid ismertetése után, reá mutat, 
hogy a különböző Crustaceáknál milyen a 
petebarázdálódás. A lHaptnmux petéinek baráz- 
dolódása szerző szerint a következőleg történik : 
a barázdálódás teljes és egyenlő. A képlőpete- 
szék nem egyszerre válik külön a táplálószék 
tői, hanem lassankint s a föliiletre húzódik. 
A barázdálódás kezdetben teljes s csak később 
lesz felületes, mikor a táplálószék a pete 
középpontjára húzódott.

3 3 0 . Vida Károly: Az elevenszülő A pilisük 
petefészkének és petéjének fejlődése. Orv. term.- 
tud. Értesítő. X. évf. 2. fiiz. 1885. Tomit. szak. 
p. 99. 2 tábla.

Bevezetésül ismerteti azt az eljárást, melyet 
vizsgálatainál követett. Ezután előadja mind
ama nézeteket, a melyek az Aphisok szaporo
dására vonatkozólag a különböző időkben ural
kodók voltak. Vizsgálatainak az irodalmi adatok 
kellő méltatása mellett való tárgyalását a pete
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fészek fejlődésének ismertetésével kezdi meg. 
Majd a pete fejlődésének leírására tér át. 
A petét túlságosan megnövekedett egyszerű 
sejtnek nyilvánítja. A vizsgálatai után levont 
végkövetkeztetéseket 18 pontban összegezi.

I) I! (indszertani dolgozatok.
3 3 1 . Martuk Lajos: Az emlősök rendszeri' 

Isii hiúi is tekintettel a rendszer fogalmára és ózdi
jára·. Értesítő a kegyes-tan!tói·, váczi főgymna- 
siumáról lS8(í—87. évben.

3 3 2 . H orváth Géza : A rovarok legújabb 
oszt.áhfozása. líovartani lapok. ΙΓ. k. 7. f. 1885. 
p. 13!).

Ismerteti P ackard A. S. amerikai zoologus 
felfogását a rovarok újabb osztályozása felől s 
egy táblázatban szemlélbetővé teszi annak vég
eredményeit.

3 3 3 . H orváth G éza: Tins ninivelle classifica
tion des Inserts. Supplement con ten ant la revue 
des articles publics dans les Rovartani lapok. 
Tom. II. p. XX.

Tartalma azonos a megelőző tételével.
3 3 4 .  Lendl Adolf: A pókul; tArmieina), 

katömösen· a kerekhálás/iákok ( Kpeiridae) termé
szetes osztályozásának kísérlete. Term.-tud. értek. 
XV Hl. kői. 2. szám. 1888. Ára 5« kr.

Kivonat.: Math. term.-tud. Értesítő. VI. köt. 
1887—88.

A magyarországi kerekhálós pókok rendsze
res felsorolása után terjedelmes irodalmi és 
önálló tanulmány alapján fejtegeti azt, hogy 
az /t/rmV/tfc-pókokat miként lehetne természe
tesen osztályozni. Fejtegetéseinek érzékelteté
sére származási fákat is szerkeszt. Szerinte az 
Epeim genust bárom genusba kellene osztani.

3 3 5 . Margó Tivadar : Az állatország rend
szeres osztályozása, különös tekintettel az újabb 
állattani rendszerekre. Termetűd, értek. 1884. 
XIII. köt. !). szám. 1 tábla. Ára 20 kr.

Kivonat: Math, term.-tud. Értesítő. I. köt. 
1882-83; 8—9. fűz. p. 281.

Iteá mutatván a rendszer szükségességére s 
annak természetes felállítását megnehezítő kü
lönböző akadályokra, felfejti, hogy milyennek 
kellene lennie a természetes rendszernek. Ez
után áttér az állatországnak törzsekre és osztá
lyokra való osztályozására. Magyarázataihoz egy 
származásfát állít fel, mely abban különbözik 
más szerzőéktől, hogy Protoplastiea kifejezést 
basznál a Protoza helyett és a Metazoa helyett 
lilastoderinikákut. Megkülönbözteti továbbá az 
Archenteráhat és Metenterákat. A magasabb 
typusokat a 1 leludnthozoák-ból vezeti le.

3 3 6 . Margó Tivadar : Az állatorxzái/ rerul- 
szeves osztályozása különös tekintettel az újabb 
állattani rendszerekre. Term.-tud. közi. XV. köt. 
1883. p. 328.

Kivonatos ismertetése szerző hasonló ezímű 
székfoglaló értekezésének, melyet a magy. tud. 
Akadémia 1883. évi junius 4-dikén tartott

ülésén olvasott fel. Tartalmát lásd a megelőző 
tételben.

3 3 7 . Margó Tivadar : Die Classification des 
Tierreiches mit Rücksicht auf die neueren zoolo- 
yischen Systeme. Math, naturw. Berichte aus 
Ungarn. Í. Bd. 1882—83. p. 234. 1 tábla.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett dolgozatéval. Lásd a 335. szám alatt, 
úgyszintén az 1438. szám alatt is.

g) Faimistikai dolgozatok.
3 3 8 . Bálint Sándor: Jelentés az 1888-ik év 

nyarán Székely földön tett rovartani kirándulás 
eredményéről. Orv. term.-tud. Értesítő. XIV. 
érd. 1889. Term. tud. szak. 3. fiiz. p. 206.

Beszámolás 1SS8. évi gyűjtés eredményéről. 
A termőhelyek kíséretében enumerál 18 csa
ládból és 77 nemből 100 fajt és 10 varietást, 
köztük a ritka Anisarthrm barldpes Carp, fajt 
egy új termőhelyről, a Bucsecs-ről.

3 3 9 . B ieltz É. A .; Vie Fauna der Wirbel- 
thien; Siebenbürgens. Hermannstadt. 1888.

Bővített és többhelyt helyesbített új kiadása 
az ugyanily ezímű korábbi műnek, mely 
Erdély Gerinczes-faunáját tárgyalja.

3 4 0 . Bíró L ajos : A keleti Kárpátok iridéké- 
nek jellemző rovarfajai. A magyarorsz. Kárpát
egyesület évkönyve. XII. Évf. 1885. p. 124.

A keleti Kárpátok rovarfaunájára vonatkozó 
irodalmi adatok ismertetése után, az eddig 
ismert jellemző fajok felsorolására tér át. 
A fajok felsorolásánál a vidék fekvését s álta
lában természeti viszonyait veszi irányadóúl a 
lapály rovarainak feljegyzésével kezdve a sor
rendet s végezve a liavasalji tájéval. E jegy
zékben az Insecták mindenik rendjének talál
juk képviselőit.

3 4 1 . B rancsik Károly: Zoologisch-botanische 
Wanderungen. Negyedik évfolyam. 1881. Év
könyv, melyet a trencsénmegyei természettud. 
egylet megbízásából szerk. Pfeiffer Antal. 1882. 
p. 69.

Koritnyicza és a Cliocs-liegyen tett kirándu
lásának zoológiái és botanikai eredményeit 
ismerteti. Koritnyicza környékéről feljegyez 
több Coleoptera- és Hemiptera—fajt.

342. Brancsik Károly : Zoologisch-bgtanische 
Wanderungen. Hatodik évf. 1883. Évkönyv, 
melyet a trencsén-megyei term.-tud. egylet 
megbíz, szerk. Pfeiffer Antal. p. 59.

Trencsén-Teplicz környékén tett kutató uta
zásai alatt gyűjtött állatfajok feljegyzése.

343. Brancsik Károly : Zoologisch-botanische 
Wanderungen. Hetedik évf. 1884. Évkönyv, 
melyet a trencsén-megyei term.-tud. egylet 
megbíz, szerk. Pfeiffer Antal. p. 77.

A Manin-szorosban tett kirándulás alkalmá
val megfigyelt állatok neveit,tartalmazza.

344. B rancsik Károly : Állat- s növénytani 
megfigyelések a rajpcz-tepliczi fürdőben.. Nyolca
dik évf. 1885. Évkönyv, melyet a trencsén-
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megyei term.-tud. egyl. megbíz, szerk. Rap
pensberger V. p. 21.

A rajecz-tepliczi fürdő környékén megfigyelt 
állatfajok neliányának nevét tartalmazza.

345. B dnyitay Vincze: Nagy-Várad termé
szetrajza. Budapest. 1890. 8-ad rét. p. 135.

Kertész Miksa ismerteti Nagy-Várad és 
vidékének állatvilágát. A dolgozat több részre 
oszlik. Az első rész a fauna jellemzését, a 
második az idevonatkozó irodalmat, a harma
dik az állatfajok rendszeres felsorolását s a 
negyedik az eredmények összegezését tartal
mazza. Emlőst feljegyez 43-at, Madarat 158-at, 
Csúszó-mászát 10-et, Kétéltűt 9-et, Halat 32-őt, 
Puhatestűt 'Λ -őt, Korait 2866-ot, Százlábút 
22-őt, Pókfélét 91-et, Rákfélét 7-et. Férget 13-at. 
Külön fejezetben ismeiteti a vízi mikroskópos 
faunát és a barlangok állatvilágát.

346. Cserny B éla : Gyulafehérvár környéké- 
nek faunája. Az alsó fehérmegyei történelmi, 
régészeti és természettud. egyl. évkönyve. I—TV. 
köt. 1888—89.

A Gyulafehérvár környékén megfigyelt állat
fajoknak névjegyzéke. A felsorolt állatfajok 
között azonban több olyan is van, a melyek
nek ottani előfordulásához sok kétely fér.

347. D aday Jenő : Adatok a Uetyezát tarai 
Crustacea-faunájának ismeretéhez. Term.-rajzi 
füzetek. 7. köt. 1883. p. 41. 1 tábla.

A retyezáti Zseminye-, Fekete- és Zenoga- 
tavakból gyűjtött mikroskópos állatfajok fel
sorolása, melyben a Protozoák közűi 8, a Fér
gek közűi 12 s a ('rustaceák közűi 21 faj van 
feljegyezve.

348. Daday Jenő : Daten zur Renntniss der 
Grwstaceen-fauna der Seen am Retyezát. Revue 
des Inhaltes der Term.-rajzi füzetek. 7. Bd.
1883. p. 131).

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

Ezenkívül lásd a 429., 444., 460., 485. tétel- 
számokat is.

349. Daday Jenő : A Balaton titkai. Orvos
természettudományi Értesítő. VI. köt. 1S84.
p. 60.

Népszerű modorban ismerteti a Balaton 
állatvilágát. A halakon, véglényeken és Rota- 
toriákon kívül, bővebben emlékezik meg az 
ott tenyésző alsóbb rendű parányi Crusta- 
ceákról is. A partok közelében 7, mindenfelé 
meglehetősen elterjedt Oyclops-fajon kívül még 
két Alona-i&i és a Balaton saját fajának te
kinthető Plcuroxus halatmvkus él. A Bala
ton közepén és a mélyebb vízrétegekben tartóz
kodó Crustaeea-fajok közűi különösen említést 
érdemelnek az eddig csak Észak-Németország- 
ból és Csehországból ismert Daphnia Kahlber- 
yiensis s a teljesen színtelen és átlátszó Lepto- 
dura hyalina. A halakon élősködő Rákocskák 
közűi leggyakoriabbak az Argillits foliaceus és 
Krga.dl.ns Sieboldü.

350. D aday Jenő : Adatok a Balaton-tó 
faunájának ismeretéhez. Math, term.-tud. Érte
sítő. íl. köt. 1885. 0—7. fűz. p. 160.

A Balaton-tóból 4 állatkörbe, 28 nembe tar
tozó 42 fajt jegyez fel mint partlakót és 3 
állatkürbe, 17 nembe tartozó 23 fajt mint nyilt- 
tiikrit. Jellemzi a Plcuroxus balatonkus új fajt.

351. D aday Jenő : Beiträge zur Kenntniss 
der Plattensee-Fauna. Math, natnrw. Berichte 
aus Ungarn. 3. Bd. 1884—85. p. 179.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

352. D aday J en ő : Vj állatfajok Budapest 
édesvízi faunájából. Term, rajzi füzetek. IX. köt. 
1885. p'. 127.'Táb. 11.

A budapesti városligeti és állatkerti tavakból 
feljegyez 4 Infusoriát, Ki Botatoriát, 14 Crusta - 
reált. Ezek között megkülönböztet 3 Infusori át, 
9 Botatoriát és 8 (Jrustareát olyant, a mely a 
budapesti faunából addig ismeretlen volt. Le
írja a Brachitmus Budapestínends új fajt, de 
e mellett észrevételeket is közöl az érdekesebb 
fajokról.

Ezeken kívül lásd még a 458,, 459., 463. 
tételszámokat is.

353. E mich Gusztáv : A mező- és kertgazda
ságra káros rovarok. Első fűz. Budapest. 1884. 
264. lap. 227. fametsz, és 4 színnyomatú táb
lával.

354. H anusz I stván : A tölgyek Imgárrilágá- 
hól. Term.-tud. füzetek. XIV. köt. 1890. I. fiiz.
p. 10.

Népszerű modorban ismertet nehány közön
ségesebb, a tölgyfákon élő és azokat rongáló 
rovart. Feljegyzi, hogy tölgyfákon mintegy 
500 rovarfaj él. A részletesebben tárgyalt rova
rok a következők: Lucanus cerrus, tlryit.es 
nasicomis, Melolonthu vulgáris, < 'nethoeampa 
procesdonea, 'Lutri.i; viridana, Hibernia de/iila- 
ria, < ’gnips calycis, Uynips tinetoria, Lecanium 
ilicis, Lecanium quercus, Graptotlera oleracea,

355. H orváth Géza: Amerikai kártékony 
rovarok Európában. Term.-tud. közi. XIV. köt.
1882. p. 72.

Feljegyzése azon kártékony rovaroknak, a 
melyeket Amerikából importáltak Európába. 
Ezek között felemlítve találjuk a Dorypliora 
decemlineatát, Schizoneura lanigerát, Bruchus 
pisit, 'Bmehrio ohscurust, Termes Jlavipest, Myr- 
mica molestát. Mindezekről föl van jegyezve a 
behurczoltatás ideje is.

356. H orváth Géza : Jelentés az 1883-ik 
évben Magyarország területén fellépett és meg
figyelt kártékony rovarokról. Budapest. 1884. 
8 ábra.

Mint kárt tevő összesen 57 ízeltlábú jegyez
tetett fel. Ezek között van 55 rovar-, 1 száz
lábú és 1 atka faj. A legtöbb rovarnál közölve 
vannak az alkalmazható ellenszerek is.

357. H orváth Géza: Egy bolgárországi 
szólótoktól talált állatok. Rovartani lapok. II. k. 
7. f. 1885. p. 148.

A bolgárországi szőlőtőkén a következő állat
kákat találta : ( ’alliceras-féle élősködő darázsi, 
Deyeeria-fajokat, Polyxeniis lagurus-1, Lithobius 
ndcrops-ot s egy új Atka-fajt, a Bilella. Ilor- 
ráthi-t. Lásd még az 556. tételszámot is.
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358. H orváth Géza : Ixlet n lodsused u 
Xayrebackoj okúim. Mjeseca novenihra. Glasnika 
Hí v. noravoslovnoga druíítva. 1888.

Podsused és Zágráb kornyékén tett kirándu
lásának ismertetése, melyben több más rovat 
mellett különösen a megfigyelt HeniipUrálc, va
lamint Aracliniddk és Acarídák jegyzékét adja.

359. J uhinac A. K  : Eaunisticni jiahirci po 
okolini Kropinskoj. Glasnik lírvatskoga nara- 
voslovnoga druztva. I. Tom. p. 145.

Varasdmegyóben Krapina környékén tett 
állattani kirándulásai alkalmával egyebek mel
lett 3 pókot, egy álskorpiót és 11 rovart is 
gyűjtött. A rovarok között legérdekesebb a 
Troytophilus caiicola Koll. nevű szöcskefaj, 
melyre két barlangban akadt és melyet előbb 
már Ogulin környékén is felfedezett.

360. K ertész J. Kártékony rorarok Borsoil- 
inegyében. Rovartani lapok. III. k. 4. f. 1886. 
p .'79.

A borsodmegyei Szendrő és környékén 1885. 
év tavaszán a következő rovarok pusztítottak: 
Ayiiotes lineatus L., Meliihmtha nil//aris L. 
lárvái s a To.ro/itera graminum Rond. nevű 
levéltetű.

361. Kertész ,T. : Insertes nuisibles observes 
ni 1HH5 dans le /ley. tie Borsod. Supplement 
nontenant la revue des articles publiés dans 
les Rovartani lapok. Torn. III. 1886. p. XII.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer- 
1 etett közleményével.

362. Koozyan Antai. : Az árvái várban őrzött 
líllat/iyűjteriiény tárgymutatója. Alaó-Knbin. 1889. 
S-rét. 1—57. lap.

Első sorban a gyűjtemény Gerinczeseinek 
jegyzékét állítja össze táblázatokban magyar-, 
latin- és német nevekkel. E táblázatokban 
53 Emlős, 220 Mail ár, 5 Osúszó-mászó, 2 Két
éltű- és 11 Hal van felsorolva. Ezután több 
fajra vonatkozólag különböző irányú megjegy
zéseket tesz, melyek különösen a termőhelyre 
és előjöveteli körülményekre vonatkoznak.

363. Kuiksch János : A mélységek faunája. 
Term.-tud. közi. XVI. köt. 1884. p. 213.

A «]>. Revue» 1,884. évi áprilisi száma nyomán 
ism erteti röviden E dward KoRBES-nek elméletét, 
m ely szerint a tengerek állatvilága a patti és 
nyílt tiikii pelagikus-fauna csoportjába oszt
ható.

364. Mocsáry Sándor: Hermaphrodita fuva
rok a in. n. múzeumban. Rovartani lapok. I. k. 
3. f. 1884. p. 63. 1 ábra.

A hermaphroditaság rövid ismertetése után 
áttér azoknak az állatpéldányoknak leírására, 
a melyeken maga herinapliroditaságot észlelt. 
A megfigyelt példányok a következő fajokhoz 
tartoznak: lejisis dimidiata Fr., Pieris DajiU- 
dit-e L., Ejdneghelr Janira L., TrochiMum ajii- 
forute ab. mredforme Esp., Ino empalophaya 
liayle., leuicoma salicis L., Oemtia dispar L., 
Satumra jryri S. V., Sat. jiarunia L., Haigyia 
riniila L. Mindezek a m. n. múzeum állat- 
tárában láthatók.

365. Mocsáry Sándor : Les Insertes herma

phrodites du Musee national de Hung lie. Supple
ment contenant la revue des articles publiés 
dans les Rovartani lapok. Tom. I. 1884. p. VII.

A megelőző tételben ismertetett közlemény 
rövid kivonata.

3 6 6 .  Öblét László : Az emberi belférgekrűl. 
Term.-tud. közi. XIV. köt. 1882. p. 137. ábrák
kal. p. 225. ábrákkal.

Az emberben élő belférgeknek s a tőlük 
okozott betegségeknek népszerű ismertetése. 
Érdekes feljegyzéseket találunk az Aiwhylostuina 
duodenale, Fi! aria medinensis, Filaria Bancrofti, 
Filaria immitis, Distoma haematobium, lihabdi- 
tis stercoratis, Rhabditis interstinalis, Rhabdi
tis terricola, Distomum hepaticum, Bothrioceplia- 
lus latus, Ascaiis luinbiicuides és , Oxyuiis 
vermicularis fajokra vonatkozólag. A dolgozat 
végén az emberből eddig ismeretes belférgek 
rendszertani jegyzéke következik, melyből meg
tudjuk, bogy a Fonálférgek közül 24, a Lapos
férgek közűi 20 ilyen faj ismeretes.

367. Öblét L ászló : A Vzápáknak és Bájak
nak bel férgei. Term.-rajzi füzetek. IX. köt. 
1885. p. 97.

Bevezetésül felsorolja azoknak a halaknak 
neveit, a melyeket a Belférgek miatt felbon- 
czolt és tanulmányozott. Az idevonatkozó iro
dalom felsorolása után áttér a talált Belférgek 
ismertetésére. A Nematodák közűi 32 fajt sorol 
fel, melyek között új az Acanthocheilus inter
medius, Ascaris affinis, Spiropteiina elegans. 
A Trematodák közűi 14 fajt jegyez fel. A i'esto- 
dák közűi 35 fajt sorol fel s ezek között új az 
< Irygmatobothrium. Dohmii.

3 6 8 . Örley László : Die Entozoen der Haien 
und Höchen. Revne des Inhaltes der Term, 
rajzi fűzetek. IX. köt. 1885. p. 216.

Czápáknak és Rájáknak belférgei czímű dolgo
zatnak német fordítása. Tartalmát lásd a meg
előző tételben.

3 6 9 . Örley László : A tenger mélységeinek 
életerői. Term.-tud. közi. XIX. köt. 1887. p. 106. 
ábrákkal.

Népszerű modorban tárgyalja a tenger mély
ségeinek állatéletét. Bevezetésül megemlékezik 
azon búvárokról, a kik a tengerek mélyének 
állatéletére fordították figyelmüket. Az ismer
tetett állatfajok a legkülönbözőbb állatkörök
nek tagjai.

3 7 0 .  Petrogalli Arthur '.Kirándulás Érm
esén közvetlen környékére. Nyolczadik évf. 1885. 
Évkönyv, melyet a trencsénmegyei term.-tud. 
egyl. megbíz, szerk. Rappensberger V. p. 93.

Az említett környéken megfigyelt különböző 
állatfaj ok felsorolása. Különösen < bleopterdk és 
Mollushák neveit találjuk feljegyezve.

371. Petrogalli Arthur : Kirándulás a Sa t
nyára. A trencsén-megyei természettud. egy
let Évkönyve. XI—XII. évf. (1888—89) 1890. 
p. 132. _

A Szitnyán tett kirándulás ismertetése kap
csán néhány Coleopterát jegyez fel. E mellett 
függelékben a Petricskó Jenő-tői megfigyelt 
állatoknak rendszeres jegyzékét közli. E név·-
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jegyzék tartalmaz 7 Emlőst, 5 Madarat, 1 Csú- 
szó-mászót, 1 KétéÜűt, 5 Lepidopterát, 19 
Hyrnenopterát, 41 Dipterát, 54 / lemipterát,, 
14 Orthopterát és Neuropterát, 1 Crustaceát, 
3 Arachnoideát, 8 Myiiopoddt, 3 Vermest, 344 
(bleopterdt és ,24 Mofluskát.

372. Pisó K öbnél: J iS'íS’5. c'A w Mára
maros-megyében előfordult káros rovarokról. Ro
vartani lapok. III. k. 11. f. 1886. p. 223.

Összesen 15 oly rovarfajt jegyez fel, a melyek 
1885. év folyamán Máramaros-megyében kárt 
tettek. Ezek között találunk 5 Coleopterát, 
egy Hyrnenopterát és 10 T.epidopterát.

373. Pisó Köknél: J.es Insectes nui sill es 
observés pendant l’armée 1885 dans le départe- 
ment de Máramaros. Supplement contenant la 
revue des articles publiés dans les l!ovártán i 
lapok. Tom. III. 1886. p. XXVIII.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

374. Pisó K öbnél: Néhány kártékony rovar 
Máramaros-megyében. Rovartani lapok. III. k.
2. f. 1886. p. 42.

Annak feljegyzése, hogy 1884. év folyamán 
Máramaros-megyében a Meloiontha vulgaris L., 
Lufílmmea (Ammónia) capreae L. bogarak, 
továbbá a Hibernia defoliaria Cl., Gheimatobia 
brmuata L. és Tortrix ríridana L. hernyói 
voltak a legkártékonyabbak. A gyümölcsös ker
tekben ezeken kívül szembetűnő kárt okoztak 
az Orgya antiqua L., Porthesia similis Fuessl., 
Portit, chrysttrrhoea L., Pieris Brassicae L. és 
P. Napi L. hernyói.

375. Stossich Mihály : Vermi parasiti in ani
mali della Oroazia. Glasnik hrvatstoga naravos- 
lovnoga druztva. Tom. 4. 1889. p. 180. 2 tábla.

Horvátországi állatokban élősködő 15 férget 
jegyez fel, a melyek között 8 Ernái- és 7 1 lapos
féreg van. Ezek között Oistomum eroaticum 
név alatt egy új fajt is ismertet, a melynek 
jellemző részeiről rajzokat is közöl. Ezt a Garbó 
graculus vékonybelében találta. Ezenkívül lásd 
még a külföldi folyóiratokban megjelent ide
vonatkozó dolgozatokat is a következő tételszá
mok alatt: 1448, 1449, 1450.

376. Szalkay Gyula : Adatok Délmagyaror
szág állatvilágához. Természettud. füzetek. 
A délmagyarorsz. term.-tud. társ. közlönye. 
VI. k. 3. Fűz. 1882. p. 113.

Egyszerű névjegyzék, a melybe 39 madár-, 
5 csúszó-mászó-, 6 kétéltű-, 12 kétszárnyú-, 
8 hártyás-szárnyú-, 5 pikkelyes-szárnyú, 1 liéjjas 
és 2 nadályfóle van feljegyezve.

377. Szaniszló Albebt : A gyümölcsfákon 
előforduló néhány rovareUenség rövid felsorolása. 
Edélyi gazda. 13. évf. 1881. p. 193.

A gyümölcsfákat különbözőképen pusztító

12 rovarfajról emlékezik meg. De e mellett 
felemlít még G oly fájt is, a melyek sokféle 
kultúrnövényen fordulnak elő.

378. Szaniszló Albert: A szőlőnöcénym elő
fordult) néhány rovarellenség rövid /elsorolása, 
Erdélyi gazda. 13. évf. 1881. p. 100.

A szőlő különböző részein élősködő 11 rovar
fajról tesz említést. Hozzáteszi, hogy Kalten
bach 33-at jegyez fel.

379. Szaniszló Albebt: A gahmaneműektm 
előforduló néhány rovarellenség rövid felsorolása. 
E rd é ly i  g azd a . 13. évf. 1881. p. 177.

A gabonanemüeken élősködő néhány rovar
fajt jegyez fel. Feljegyzéseit a gyökereken élők
kel kezdi s aztán úgy halad fölfelé. Összesen 
19 fajról emlékezik meg.

380. Tömösváby Ö .: I télmagyarország állat
tani tekintetben. Magyar orvosok és term, vizs
gálók Buziás-Temesvárott tartott XXIII. ván
dorgyűlésének munkálatai. 1886. p. 124.

Mindenekelőtt tárgyalja Délm agyarország 
faunáját általános tekintetben s felemlíti mind 
azon jellemzetes rovarfajokat, a melyek hazánk
ban csak e vidéken élnek. Majd áttér az egyes 
állatosztályok és rendek részletes felsorolására, 
azonban ez enumeráczióban csak o vidékre jel
lemző, vagy hazánk faunájában előforduló 
érdekesebb fajok nevei és termőhelyei vannak 
felsorolva.

381. Vadászfey Je n ő : Budapest környékén 
talált káros erdei rovarok. Erdészeti lapok. 
25. évf. 1886. p . 224.

E g y  tá b lá z a tb e n  m e g ta lá lju k  azon  k á r té k o n y  
ro v a ro k  jeg y z ék é t, m e ly e k e t szerző  1883— 85. 
é v b en  B u d a p e s t  k ö rn y é k é n  m egfigyelt. A tá b lá 
z a tb a n  a  ro v a ro k tó l  m e g tá m a d o tt  fák  n e v e i is 
fe ljeg y ez te ttek . K ü lö n  tá b lá z a to t  tö lte n e k  be  a  
B o g a ra k , a  L e p k é k  és egy  D arázsfa j. B ogár 
ö sszesen  77, L ep k e  27 és D arázs egy  faj sze 
rep e l.

382. VabgaGéza : Ha/jdu-megye, leírása.. 1882.
A megye állatvilágának rövid áttekintését

Schuk J ózsef dr. irta meg,
383. W iekze.iski Ant. d r .: Ide tartozó dol

gozatainak ismertetését lásd az idegenföldi 
szerzők összefoglalásánál a következő tételszá
mok alatt: 1622., 1623., 1624.

384. W isniow.ski Taiieus : Ide tartozó dolgo
zatának ismertetését lásd az 1625. tételszál n 
alatt.

385. W ezesniowski Ágost : A Tátrg és hegy
lakói. A galicziai Tátra-egyesiilet Évkönyve. 
1882. VII. k.

E ze n  h eg y ség e t geo lóg ia i, m eteo ro ló g ia i, b o 
ta n ik a i  és zoo lóg iá i te k in te tb e n , len g y e l n y e l
ven  tá rg y a lja .  (L ásd  a  M agyaro rsz . K á rp á t 
e g y esü le t É v k ö n y v e . X . le. 1883. p. 89. és 9(1.)



II. EGYES ÁLLATCSOPORTOKRA VONATKOZÓ 
DOLGOZATOK.

VÉGLÉNYEK. PROTOZOA.

a) Általános vonatkozású dolgozatok.
3 8 6 . D aday Jenő : Adatok a Pzent-Anna- é* 

Mohos-tó faunájának isunretóliez. Orv. term.- 
tml. Értesítő. 1 SS.'!, évf. V. köt. 1. fűz. Terin.- 
tud. szak. 1 tábla. p. 17.

Λ Szent-Anna- és Molios-tó vizéből meg
figyelt 13 nembe tartozó 18 Protozoa-faj név
jegyzékét tartalmazza.

3 8 7 . D aday Jenő: Állatok a lletyezát tarai 
Pru.stac.ea-faunájának ismeretéhez. Term, rajzi 
fűz. 7. köt. 1883. p. 41.

A" Zseminye-, Fekete- és Zenoga retyezáti 
tavakból megfigyelt 8 Protozoát említ.

3 8 8 . D aday .Tenő : Adatul,· a dórái vizek 
faunájának ismeretéhez. Orv. term.-tud. Érte
sítő. 1883. évf. 5. köt. 3. fűz. Term.-tud. szak. 
1 tábla. p. 197.

A Déva határában tett megfigyelések felso
rolása. Édes vízből a Protozoák közűi három 
nembe tartozó 8 fajnak, sósvízből 15 nembe 
tartozó 1!) fajnak nevével találkozunk. A nemek 
közűi az Entzia tctrastomella új Polythalamia, 
az Anijihidiniuni opereulatum pedig az ideig 
csupán tengerből volt ismeretes.

3 8 9 . D aday .Tenő : Faunistikai feljegyzések 
Erdélyből. Orv. term.-tud. Értesítő. X. évf. 
1. fűz. 1885. Termt. szak. p. 04.

Erdély különböző vidékeiről 32 Protozoa-fa,jt 
jegyez fel a termőhelyekkel. A fajok között egy 
új varietást is ismertet < Hathrulina elegáns 
var. oratis név alatt.

3 9 0 . D aday Jen ő : Új állatfajok Budapest 
édesvízi faunájából. Term.-rajzi füzetek. IX. k. 
1885. p.- 127. Táb. 11.

A budapesti városligeti és állatkerti tavakból 
4 Protozoát jegyez fel, melyek közűi 3 Buda
pest faunájából addig ismeretlen volt.

3 9 1 . E ntz Géza: A láthatatlan világról. 
Orv. term.-tud. Értesítő. 1881. évf. I. kötet. 
Népszerű szak. p. 27.

Népszerű modorban ismerteti a Protozoákra 
s különösen az Infusoriákra vonatkozó tudo
mányos ismeretek fejlődését a legrégibb kortól

mostanig. Kifejti az E hrenberg tanát és ezzel 
szemben a DüJARDiN-ét, kik közűi az első 
tudvalevőleg az Infusoriákat igen magas szer
vezetű, sokgyomrú állatkáknak, míg az utóbbi 
a legegyszerűbb testűeknek nyilvánította. Majd 
áttér a Protozoák rövid s a tudomány jelen 
állásának megfelelő ismertetésére, kiterjesztvén 
figyelmét úgy a morfológiai, valamint a bio
lógiai viszonyokra is. Ε mellett röviden vázolja 
a szaporodás módozatait s a Protozoáknak a 
természet háztartásában végzett szerepét is.

3 9 3 . E ntz Géza: A z állati véglényekről. 
Term.-tud. közi. XVIII. köt. p. 192. és 240. 
ábrákkal.

Az állati véglényeknek népszerű ismertetése. 
Az irodalom adataira vetett történelmi átpil- 
lantás után kifejti, hogy az állat- és növény
ország között egy harmadik, közvetítőt is lehet, 
sőt bizonyos fokig kell is felvenni, a melyből 
az állati véglények az állat- s a növényi vég
lények a növényországhoz átmenetek. Ezután 
ismerteti az állati véglények négy főcsoportját, 
a Gyökérlábúakat, Gregarinákat, Flagellatákat 
és Infusoriákat. Áttér aztán az érdekesebb bioló
giai viszonyok tárgyalására.

3 9 3 . E ntz Géza: Tanulmányok a Véglények 
köréből. Budapest 1888. Kiadja a Term.-tud. 
Társulat. Magyar-német szöveggel.

Az irodalom teljes felhasználása mellett 
nyújtja a Protozoákra vonatkozó tudományos is
meretek fejlődését LEEUWENHOF,K-tól napjainkig. 
Felfejti, hogy a fokozatosan szaporodó búvár
lati adatok mily mértékben gazdagították a 
fajokra vonatkozó ismereteket, hogyan fejlő
dött ki a Protozoák rendszertana. Megállapí
tani törekszik a Véglények állatkörének terje
delmét s illetőleg kimutatja, hogy az határo
zottan nem körvonalozható. Külön fejezetet 
szentel a fejlődés és szaporodás tárgyalására, 
a melyben ismerteti kiilön-külön az egyes 
csoportok szaporodási- éR fejlődési viszonyait. 
Befejezésül összeállítja a Protozoákra vonat
kozó, addig megjelent irodalmi termékek jegy
zékét.
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b) Egyes osztályokra vonatkozó dolgozatok.
1. Gxjökérlábúalc. R h izo p o d a .

394. D aday Jenő : Mikroscopisch präpari.rte 
Polythalanden aus continentalm Salzwässern. 
Matii, naturw. Berichte aus Ungarn. I. Bd. 
1882—83. p. 357.

Felemlítése annak, hogy Déva mellett egy 
sóstóból Polythalamia-vázakat gyűjtött, melyek 
valószínűleg még most is élő állatoké. Lásd 
ezenkívül az 1451, 1452, 1453. tételszámo
kat is.

395. E ntz Géza : Az Amoeba verrucosa-ról. 
Math, és term.-tnd. értesítő. VI. köt. 0—7. fiiz. 
1887—88.

Beá mutat, hogy az Amoeba verrucosa pro
toplazmája sajátságos szerkezettel bír, a m ely  
em lékeztet az állatisejteknek Η ειτζμανν401 és 
LEYDKi-től kim utatott szerkezetére.

396. E ntz Géza: Studien über Amoeba ver
rucosa Khrby. Math, naturw. Berichte aus 
Ungarn. 0. Bd. (1887—88) 1889. p. 108.

Utal arra, hogy az nmaeba verrucosa proto
plazmája sajátságos szerkezettel bír. Lásd a 
megelőző tételt is.

397. Entz Géza : Adatok az Amoehák Jino- 
luabb szervezetének ismeretéhez. Orv. term.-tud. 
Értesítő. XII. évf. 1887. Természetűid, szak.
3. fűz. p. 125.

H eitzmann már 1873-ban arra irányitá a 
figyelm et, hogy a sejt protoplazmája szivacsos 
állom ány, m elynek gerendázata — a tulajdon- 
képeni élőanyag — víztiszta folyadékkal k itöl
tött hézagokat zár körül. IíuPFEEuek, F lem- 
MiNönek s másoknak, különösen pedig Leydig- 
nak az utolsó években közölt vizsgálatai ezen 
felfogás helyességét megerősítették. Szerzőt a 
Protozoák testállományának finomabb szerke
zetére irányított tanulm ányai, ugyanazon ered
m ényre vezették. Ism erteti az Amoeba verm - 
cosán tett ezen irányú tanulm ányait.

398. E ntz Géza : Beiträge zur Kmntniss 
der feineren, Organisation der Amoeben. Orv. 
term.-híd. Értesítő. XII. évf. 1887. Term.-tud. 
szak. Revue. 2. fűz. p. 252.

A megelőző közleménynek német fordítása.
399. J ickeli C. F r. Heber die ('·ojndation 

von Diffluyia globulosa Duj. Tartalmát lásd az 
1454. tételszám alatt.

400. Klein Gyula : .4 Vampyrella fejlődése 
és rendszertani állása. Természpttnd. értek. XII. 
köt. 5. szám. 1883. 2 tábla. Ara 30 kr.

A Vawpyrellák fejlődésének önálló vizsgála
tok alapján való ismertetése. Ezek szerint a 
Vampyrella variabilis rajzói találkozáskor össze
folynak, kopulálnak vagy párosodnak. Ismer
teti e mellett a Vampyrella inermis Klein, 
Vamp, pendula Cienk., Vamp, pedata Klein fajo
kat és fejlődésüket. Szerinte a VampyreUák 
egyrészt a Chytridium- másrészt a Myxomyce- 
tákhoz hasonlítanak és oly sor kiinduló tag
jául tekinthetjük, mely eddig még ismeretlen

1 átmeneti tagok közvetítése által egyrészt egye
nesen átvezet a Myxomyeetáklwz s másrészt 
ágat bocsát a (Ihytridiu uiokhoz ; de közvetítik 
az állat- és növényországot is. Befejezésül reá 
mutat a Vampyre!Iák közeli rokonaira az állati 
Protisták közül. Lásd az 1455. tételszámút, is.

401. Ronoz Zoltán: llhizopoáu,-tanulmá
nyok. 1. Galeituba, polymorpha n. yen. n. sp. 
Math, term.-tud. Értesítő. I. köt. 1883. 8—9. 
fiiz. p. 295.

Szerző az új állatot a gráczi új állattani 
intézet aquariumábau találta. Legközelebb áll 
a BiiAny-tól leírt Aschemonella scahra-hoy., de 
váza szénsavas mészből áll. A rendszerben 
a Galcituba a Milliolidák családjához tartozik 
s itt primitiv törzsalak.

403. Ronoz Zoltán: / Ihizopodim-Studieii.
J. Galcituba polymorpha nor. yrn. v. sp. Math, 
naturw. Berichte aus Ungarn. I. Bd. 1882—S3, 
p. 265.

Felemlítése annak, hogy szerző ( ’alrituhu 
polymorpha név alatt egy új protozoa-félét- 
talált. Lásd ezen kívül még az 1456. tétel
számút is

2. Sporozon.

403. Pachinger Alajos : Néhány adat a 
Sporozoák természetrajzához. Orv. természettud. 
Értesítő. XI. évf. 3. fiiz. 1886. p. 169. 2 tábla.

Rövid történelmi bevezetés után ismerteti a 
Cocfíiiliuviokat általában. Azután áttér a ló- és 
macska meg kutya iSpo/uínow-jainak részletes 
ismertetésére. Kimondja, bogy a kutya a 
macskától kapja Sporozoonjait. Végül egy új 
Sporozoont ismertet, melyet Molybdis l'Mtr.ii 
új genus és fajnévvel jelöl meg. Lásd ezen
kívül még az 1457. tételszámot is.

404. Koboz Zoltán : Adutok a Greyarinák 
ismeretéhez. Term.-tud. értek. XVI. köt. 4. sz.
1886. 2 tábla. Ara 20 kr.

Kivonat: Math, term.-tud. Értesítő. IV. köt. 
1886. 8—9. fiiz. p. 262.

Vizsgálatait a villafrancai tengeri zoológiái 
állomáson végezte a Salpa caudatáhan élősködő 
Greyarina flava új fajon. A cuticula alatt két 
\rékony rétegben rendeződött finom izom ros
tokat talált liossz- és haránt irányban. Látta a 
conjugatio alkalmával a magokon a caryoly- 
tikus képet és irány testet.

405. Koboz Zoltán : Beiträge zur Kentniss 
der tíregarmen. Math. Naturw. Berichte aus 
Ungarn! 4. Bd. 1885—86. p. 146.

Tartalma ugyanaz, a mi a megelőző tétel
ben ismertetett közleményé.

3. A z a lé k á l la tk á k . In fu so r ia .

406. D aday Jenő : Ailatolc a < 'iliu/hiyelláták 
ismeretéhez. Term.-tud. értek. XII I. köt. 15. sz. 
1884.

Kivonat: Math. term.-tud. Értesítő. II. köt,.
1883. 2—3 fűz. p. 73.
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Azon alkalomból, hogy a dévai sósvizekben 
megtalálta az Aphiiliniitin operculatum Cl. et 
Ij. tengeri Ciliojlayrlldtdt, melyet addig con
t in e n ta l  is sósvizekből nem ismertek, részletes 
leírást nyújt ezen állatka minden szervéről. 
Érdekes azon megfigyelése, a mely a felső 
ostorra vonatkozik. Kimutatja, hogy az hul
lámzó hártya.

407. D aday Jenő : .1 Tintiwnodeáh szervezeti 
riszimyai. Math. é.s term.-tud. közi. XXIf. köt. 
t. szám. 1887. 2 tábla. Ara 50 kr.

Az irodalom ide vonatkozó adatainak átte
kintése után, részletesen tárgyalja a lintin- 
nodeák szervezeti viszonyait saját vizsgálatai és 
a korábbi búvárok ide vonatkozó adatai alap
ján. Megerősíti azt az E ntz-UíI kimutatott 
tényt, bogy a Tintinnodeák testén négy, spirá
lisán lefutó csillogószőr-sor van. Kimutatja, 
hogy a Tintinnodeák több magvúak. A tok 
tanulmányozása alapján arra az eredményre 
ütött, hogy a Tintinnodeák között lényeges 
különbségek vannak, a melyeknek alapján a 
genusokat igen jól megkülönböztethetjük és 
ennek alapján tényleg több genusra különíti 
az ismert fajokat, a melyek között két új 
genus van. Lásd ezenkívül még az 1458. tétel- 
számot is.

4 0 8 . D aday Jenő : Eyy szaluidon úszó Aci- 
luta a ndpiolyi (illőiből. Természetrajzi füzetek.
XI. köt. 1888. p. 82. Táb. 3.

A S/ihaerophrya pdayira n. sp. nevű Acineta- 
íaj leírása, a melyet 1880. év folyamában a 
nápolyi öbölben talált.

4 0 9 . Daday Jen ő : Eine frcischuim mernie 
Arinrte aus drin Golf run Neapel, ltevue des 
Inhaltes dor Term.-rajzi fűzőtek. XI. Bd. 1888. 
p. 105.

Az (i Egy szabadon úszó Acineta a nápolyi 
öbölből» czímü dolgozatnak német fordítása. 
Tartalmát lásd a megelőző tételben.

4 1 0 . Daday Jen ő : A nápolyi öböl Dino- 
jlayellatáinak rendszeres áttekintésé. Term.-rajzi 
füzetek. XI. köt. 1888. j>. 75. Tábl. 3.

A nápolyi öböl Dinoflagellatáira vonatkozó 
adatok feljegyzése kapcsán, összesen 49 fajt 
sorol fel mint olyant, a mely a nápolyi öböl
ből ismeretes. Leírását adja a (Jeratiuni fusus 
var. amis, <!er. tripos rar. mirvieorms, Cer. 
tripos rar. spinosus, Cerat, platicornis n. si). Cer. 
ori formis, u. sp. Cerati ich orris tridentata n. sp. 
I liiiopbysis annuta n. sp. és Aiiiphidiniuiii 
mulcatum n. sp. fajoknak.

411. D aday Jen ő : Systematische Übersicht 
der I Hnojlaydlatcn des Golfes von Neapel. 
ltevue des Inhaltes der Term, rajzi füzetek. 
XL Bd. 1S88. p. 98.

A «Nápolyi öböl Dinoflagellatáinak rend
szeres áttekintése» czímű közleménynek német 
fordítása. Tartalmát lásd a megelőző tételben.

Ezeken kívül lásd még ugyan e szerzőtől az 
1459. 1460. 1461. tételszámokat is.

412. D emeter Károly: Véres-tó Maros-Szt. 
(jyiiryyön. Term.-tud. közi. XIX. köt. 1887. 
p. 466.

Annak kapcsán, hogy 1887. évi szept. 8-án 
Maros Szt.-Györgyön egy kerti tónak vize vér
vörös foltokat tartalmazott s a megvizsgált 
vízben Euglena sanyvinedkat és viridüekét 
talált, felsorolja azon adatokat, a melyek eme 
véglénynek hazai előfordulásáról szólanak.

413. D kmktzky Gyula : A véres esőről. Terin.- 
tud. közi. XV. köt. 1883. p. 211. ábrákkal.

A véres esőre vonatkozó irodalmi adatok 
ismertetése után, előadja, hogy a különböző 
időkben mily magyarázatokat adtak ennek 
okai felől. Kimutatja, hogy a véres esőt a 
Chlamydococcus nivalis és pluvialis okozza s az 
utóbbit saját vizsgálatai alapján részletesen 
ismerteti.

4 1 4 . E ntz Géza : A tordai és szamosfalvi 
sóstavak ostorosai. Term.-rajzi füzetek. 7. köt. 
1883. p. 76. Tab. 3. 4.

Felsorolása a tordai és szamosfalvi sóstavak
ban élő 14 ostoros ázalékállatkának, melyek 
között két új is van, a Coilonocladiuiii. corym- 
bosinn és Menoiilium Astasia. A két új faj- 
leírásán kívül az Anisonema y rändere, Eutreptia 
ciridisrc és Hymrnonionas roseoldra vonatkozó 
vizsgálatok összefoglalását is adja.

4 Í 5 .  E ntz Géza : Die Tlayellaten der 
Korhsai zteirhe zu Turda und Szamosfalva. 
Bevue des Inhaltes der természetrajzi füzetek 
7. Bd. 1883. p. 139. Tab. 3. 4.

A Term, rajzi füzetek 7-ik kötetének 76 s 
következő lapjain közölt magyar dolgozat német 
fordítása. Lásd a megelőző szám alatt.

4 1 6 . E ntz Géza : A nápolyi öböl cdllószőrös 
Azalékállatkái. Orv. tenn.-tud. Értesítő. 1883. 
évf. V. köt. 3. fiiz. Term.-tud. szak. p. 239.

A nápolyi öbölben megfigyelt Infusoriálcnák 
enumerácziója. A jegyzék 16 családba tartozó 
70 Infusoria-fajt tartalmaz, a melyek között 
több új genus és faj van. Ezen kívül a Flayd- 
laták közűi felsorol 8 és a Rhizopodák közűi 
7-nél több fajt. Lásd még a következő tétel
számok alatt ismertetett dolgozatokat is. 1462.,
1463., 1364., 1465., 1466.

4 1 7 . E ntz Géza: Ildron/ élősdi Azalékd!lat
káról. Orv. természettud. Értesítő. XIII. évf.
1888. Term.-tud. szak. 3. fűz. p. 261. 1 tábla.

Az Apus canciiformis kopoltyúiban élősködő 
Nyvtothrrus haematobius n. sp. a Comatula 
inediterraneából való Nychotherus Comatulae 
n. sp. és az Amphivtenisből való Balantidium 
Amphictenidis n. sp. részletes leírása.

4 1 8 . E ntz Géza: Über, drei parasitische 
Oiliaten. Orv. term.-tud. Értesítő. 1888. évf. 
XIII. Term. szak. Bevue. p. 291.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

4 1 9 . Máiítonffy L ajos: A számos újvári 
sétatérí tó faunájáról. Orv. term.-tud. Értesítő. 
VI. köt. 1884. évf. 1. fűz. Term.-tud. szak.
p .  8 0 .

Az Euylena sanyvinea és egy Voiiirdlina- 
féle tömeges megjelenésének feljegyzése, érde
kes biológiai adatok kíséretében.

4 2 0 . Ormándy Miklós : Az infusoiidkról.
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A nagy-kanizsai r, kath. gymn. értesítője Ide vonatkozólag lásd még a ,Hekeli ('. 1407. 
J 881 —82. évről. p. 3 ábrával. számú dolgozatát is.

Népszerű modorban ismerteti az Infnsoriák 
természetrajzát.

ŰRBELŰEK . COELENTERATA.

1. Szivacsok·. Spongiae:

4 2 1 . D aday Jen ő : Két érdekes állatfaj Arad 
város talmájából. Orv. term.-tud. Értesítő. 1882. 
évf. IV. köt. 3. fűz. p. 297.

Az aradi korcsolyázó-tóban talált Spongilla 
lacastiis, Spongilla fluviatilis és Alcyonella 
fungosa fajoknak feljegyzése. Ezzel kapcsolat
ban felsorolva találjuk az ide vonatkozó hazai 
irodalmi adatokat is.

4 2 2 . Mártonfy Lajos : A szamosujvári séta- 
téri tó faunájáról. Orv. term.-tud. Értesítő.
1884. évf. VI. köt. 1. fűz. Term.-tud. szak.
p. 80.

A szamosujvári sétatéri tóból feljegyzi a 
Spongilla fhwiatilis-t s e mellett felsorolja 
addig ismert termő helyeit is.

4 2 3 . I Aszlavszky J ózsef : A vízi gyöngy. 
Term.-tud. közi. XIII. köt. 1881. p. 28.

Bevezetésül megemlékezvén a Spongilla- 
fajoknak szerzőtől ismert termőhelyeiről, me
lyek mind Budapest környékiek, röviden 
ismerteti azokat a példányokat, a melyeket 
Deregnyő, zemplénmegyei község határában 
gyűjtött. A Spongillák rövid jellemzése után 
elmondja, hogy a nép ezeket miért hívja «vízi 
gyöngy»-nek és megszárított összetört vázait 
miért használja orvosszerűi.

4 2 4 . Traxler László : A magyarlimihan 
eddig tapasztalt édesvízi szivacsok ( Spongillidar) 
rendszeres jegyzéke. Torm.-rajzi füzetek XII. 
köt. 1889. p. ‘13.

A termőhelyek megjelölése kíséretében 4 
nembe tartozó 5 édesvízi szivacsfajnak enu- 
merácziója.

A. Hjdroniedirsae.

4 2 5 . D aday Jenő : . Idátok a dévai vizek fa u 
nájának ismeretéhez. Orv. term. tud. Értesítő. 
1883. évf. V. köt. 3. fűz. Term. szak. 1 tábla 
p. 197.

Édes vizekből a Hydra fusca és I hydra viri
dis fajok feljegyzése.

4 2 6 . D ietrich J . : Das Lehen des Armpolypen. 
A pozsonyi term.-tud. és orvosegyesület közi. 
Új foly. i. fűz. 1875—1880. 1881. p. 11.

Az édesvízi Ilydrákra vonatkozó irodalmi 
adatok rövid felemlítése után, részletes ismer
tetését adja a Hydrák szerkezetének és élet
módjának.

Ide vonatkozólag lásd még Stossicii 1471., 
1172. számú dolgozatait is. Valamint J ickeli- 
nek következő számú dolgozatait: 1408.,
1409, 1470.

TÜ SK EBŐ R Ü EK . ECHIN ODERM AT A.

4 2 7 . Daday Jen ő : A tengeri síin szemeiről. 
Pót fiiz. a Term.-tud. közi. 21. kötetéhez. 1889. 
3. fiiz. p. 139.

A «Humboldt)i 1889. évi folyamata után 
ismerteti a Sarasin testvérek azon vizsgálatait, 
a melyekből kitűnik, hogy az Ecliinoideáknál 
tökéletes szemek vannak.

Lásd ide vonatkozólag a J ickeli, külföldi 
folyóiratokban megjelent dolgozatait az 1474.,
1475., 1470., 1477., számok alatt, valam int a 
Si'OSSiCH-óit a következő tételszámok alatt 1478.,
1479., 1480., 1481.

FÉR G EK . VERMES.

Lapos férgek. Platghelmintes.

4 2 8 . Daday Jenő : Adatai; a dévai vizek fau
nájának ismeretéhez. Orv. term.-tud. Értesítő. 
1883. évf. V. köt. 3. fűz. term. szak. 1 tábla 
p. 197._

A dévai édes vizekből a Vorte.o truncatus 
Hanaria torva és Planaria tentae illata, fajo

kat jegyzi fel, sós vízből pedig a Macrostomum 
hystri.vet.

4 2 9 . Daday J en ő : Adatok a Jletyezát tavai 
Crustacea-faunájának ismeretéhez. Term.-rajzi 
füzetek. 7. köt. 1883. j). 4L

A Zseminye-, Fekete- és Zenoga retyezáti 
tavakból aMesostomum jiersonatum Oerst. Tur- 
bellaria-fajt említi, még pedig a Zenoga-tó 
mohos köveiről.
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430. D aday Jenő : légy új Cere,aria-forma a 
nápolyi öbölből. Tcrm.-rajzi füzetek. XI. köt. 
1888. p . 84. tub. 3.

A / listrionella setosieauda új Cercaria leírása, 
melyben a közel rokon Cercaria setífera Müll. 
I., / lixtriimella eehinocerca D ies, Hi.str. elegáns 
D ies, fajokkal hasoulíttatik össze.

431. D aday Jenő : Eine neue Cercaria-förm 
aus dew Golf tan Neapel. Kevue des Inhaltes 
der Természetrajz! füzetek. XI. Bd. 1888. 
p. 107.

Az előbbi közlemény német szövege. Tartal
mát lásd a megelőző tételben.

432. Öbmíy László : Az emberi helft'rgekről, 
Term.-tud. közi. XIV. köt. 1882. p. 137. 225. 
ábrákkal.

Az emberből feljegyzi a Distomum liaema- 
tobiumot és ismerteti előfordulási körülményeit. 
Lásd a 366. száméi tételt is.

433. Öki.ey László: A Czápdknedc és Há
láknak Imfén/ei. Torm.-rajzi füzetek. !). köt. 
'1885. p. 67.

A Czápák és Eáják belférgei között 14 Tre- 
matodát és 35 Cestoddt ismertet, melyek között 
az Orygmatohothrium D ohenii élj faj. Lásd a 
367. száméi tételt is.

434. Paciiingkr Alajos : Negyedik közlemény 
békáink parazitáihoz s újabb adatok a Trenna- 
tg/lák Ixmez- és élettanához. Orv. term.-tud. 
É rte s ítő . X I I I .  évf. 1888. term.-tud. szak.
I fűz. p. 1. tábla 2.

A Di,stoma clavigerum és lHstoma cylin- 
draceum anatómiai ismertetése.

435. I’aciiinger Alajos : Neuere Beiträge zur 
. I natitmie lend J ’hysiologie der Trent értődén. Orv. 
term.-tud. Értesítő. XIII. évf. 1 fűz. Termt. 
szak. Kevue p. 1.

A fentebbi dolgozat német kivonata.
436. P aciiingkr Alajos : Taenia nana (Sík- 

hold). Természettudományi füzetek. XVI. köt. 
1800. I. fűz. p. 5. 1 téibla.

Az irodalmi adatok alapján előadja, hogy hol 
és mikor, mily körülmények között találták 
meg a Taenia némát, az emberben élősködő 
harmadik galandférgot. Giussi-nak a Taenia 
marinára vonatkozó vizsgálatait ismertetve 
azt mondja, hogy nem igazolható ama felte
vés, mintha a 'Taenia nana és ' emu er murina 
azonos lenne. Ezzel kapcsolatban téirgyalja a 
Taenia nana természetrajzát.

437. Pachinger Alajos : A galandférgek 
elleni szerekről. Természettudományi füzetek. 
XIV. köt. 1890. IV. fűz. p. 147.

Ismertetése azon orvosi szereknek, a melye
ket a legrégibb időktől kezdve napjainkig a 
galandférgek elliajtására használtak és használ
nak. Az egyes szereknek külső ismertetése kap
csán hatásukat is tárgyalja. E szerek a pelterin 
és három rokona, a tőkmag, a kusso, az Aspi
di irm polygodium, a Nephrodium Jili.v-mas és a 
kamata.

438. Parádi Kálmán : Adatok az Örvény
férgek ismeretéhez. Orv. term.-tud. Értesítő 
1881. évf. I. köt. III. fűz. p. 311.

A Microstomeák családjába tartozó Mierosto- 
mum- és Stenostomum-fajok tudvalevőleg oszlás 
utján is szaporodnak. Az idevonatkozó irodalmi 
adatok kritikai méltatása kapcsán felsorolja 
azon fajokat, a melyeken a különböző búvá
rak az oszlás utján való szaporodást megfigyel
ték. Ismerteti azon buvárlati eredményeit, a 
melyeket egy 1875. évben talált új Mierosto- 
miem-faj és a Stenostonnem leucops. nem külön
ben egy különvált ivaréi Stenostom um-fa,} oszlá
sára és illetőleg szaporodáséira vonatkozólag 
elért. Az oszlás folyamata mindig a bélen kez
dődik s innen indul kifelé. Az ivaros egyének 
nem oszlanak s így az oszlás és ivaros szapo
rodás váltakozó, az utóbbi a faj fenmaradását 
biztosítja. A kiilöni varéi Stenostomum -fajnak 
ivarszerveit és ivartermékeit behatóan tár
gyalja.

439. Parádi Kálmán : Kolozsvár környékén 
tedált töndöbelű Örvényférgek. Orvos-természet- 
tud. Értesítő. 1881. évf. L köt. 2. fűz. Term.- 
tud. szak. p. 161.

Kövid történelmi bevezetés után, fejtegeti a 
Turbellariák osztályozására vonatkozó nézete
ket. Fentartandónak nyilvánítja a Dendrocoela- 
és Bliabdocoela-csoportokat. Keá mutat azon 
jellemekre, a melyeket a fajok meghatározá
sánál szem előtt kell tartanuk. Felsorolja a 
tőle majdnem nyolez éven át megfigyelt, Ko
lozsvár környékén élő rhabdocoel Turbellariá- 
kat. A kilen ez nembe tartozó 21 faj között 
van egy élj, el nem nevezett Mierostomum, 
két lij Derostomum, névszerint a Derostomum 
anophtludmum és Derostomum Claudiopolita- 
mem, a melyeknek latin leírását is adja. A fa
jok mellett a termőhelyeket is felsorolja az 
előfordulási idővel együtt. Befejezésül érdekes 
biológiai megfigyeléseket közöl.

440. Parádi Kálmán : Jelentés az erdélyi 
vizek Örvényférgeire tett kutatások eredményé
ről, Két tábla. Math, term.-tud. közi. XVÍII. 
köt. 5. szám, 1883. p. 99.

Kutatásai folyamában összesen 13 genusba 
tartozó 33 fajt figyelt meg, melyek közül 9 ge
nus 26 fajjal a Hhahdovoel, 4 genus 7 fajjal 
pedig a Dendrocoel-turbellaridk közé tartozik. 
Részletesen ismerteti a Yorte.v transylvanus élj 
fajt s ennek rajzát is adja. Ezenkívül több 
érdekes anatómiai és biológiai adatot is nyújt.

441. Paszlavszky József: Férgek a tyúk
tojásban. Term.-tud. közi. XIY. köt. 1882.
p · 119· ,A tyúktojásban előforduló férgek között a 
Distomum ovatum fajt is feljegyzi. Lásd a 93. 
számú tételt.

442. Koboz Zoltán : Adatok a Cestoddk is
meretéhez a Solenoplwrus megedocephatuson meg
ejtett vizsgálatok alapján. Term.-tud. értek. 
XII. köt. 10. szám. 1883. 17 ábr.

Kivonat. Math, term.-tud. Eétesítő. I. köt. 
1882. 1—2. fiiz. p. 5.

A vizsgálódási módszerek felsorolása után 
részletesen tárgyalja a Solenopliorus megaloee- 
phalus teljes boncz- és szövettanát. E vizsgála-
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tait a heidelbergi egyetem állattani intézeté
ben végezte. Szerinte a cuticula alatti sejtek
nek természetét, tekintettel az alattok fekvő 
és az egész testet kitöltő kötőszövethez való 
viselkedésöket egy búvár sem ismerte fel he
lyesen. A Cestodák subcutioularis sejtjei nem 
epithelsejtek, hanem kötszöveti sejtek. A ki
fejlett Cestodáknál epithelről nem lehet szó, 
valamint nem tulaj donképeni cuticuláról. A 
mészfesték valószínűleg pathologiai képződ
mények.

443. Koboz Zoltán : Beiträge zur Kenntniss 
der (desto/len nach Untersuchungen am Solemn 
phonis megalocephalus. Mathematische natur
wissenschaftliche Berichte aus Ungarn. I. Bd. 
1882—83. p. 59.

Az előbbeni tételben ismertetett dolgozat né
met kivonata. Lásd 442. szám alatt.

Ezeken kívül lásd még a 1483. tételszámot 
is, valamint Stossicii MiHÁLYnak dolgozatait 
az 1484., 1485., I486., 1487., 1488., 148!»., 1490. 
tételszámok alatt.

63

Fonálférgek. Nem athelm inthes.

444. L a day Jenő : Adatok a lietyezát tavai 
Crustacea-faunájának ismertetéséhez. Term.-rajzi 
füzetek. 7. köt. 1883. p. 41.

A Zenoga retyezáti tó partjának növénytör
melékei közül a Ibrylaimus filiformis Bast, fajt 
említi.

445. H orváth Géza : Telekinek a sertések 
hurka zsírjában. Term.-tud. közi. XIV. köt. 
1882. p. 73.

Annak feljegyzése, hogy Chatin franczia 
búvár a hurka zsírjában is talált kifejlődött és 
betokozott tricliinákat.

446. Mezey Gyula : (Julturnörényeinknek ha
zánkban eddi// rumi ismert ellensége (Heterodera 
Schachtel Schmidt). Mezőgazdasági Szemle. IV. 
évf. 1886. p. 104.

A Heterodera Schachtel természetrajzának 
előrebocsátása után, ismerteti azon kísérletek 
eredményeit, a melyeket Kühn tett azon czél- 
ból, hogy megtudja, melyek azok a növények, 
a melyeket a fonálféreg megtámad. Elmondja 
azon nevezetesebb károkat, a melyeket e féreg 
okozott. Feljegyzi a védekezés módját s azon 
növények neveit, a melyeket a Heterodera 
megtámad. Hazánkban Szt-Miklós környékén 
zabban találta.

447. Ottava Ignácz : Adatok a látószereck- 
hen lérő cgsticercus tanához. Orvosi hetilap. 
32. évf. 1888. Szemészet. Nr. 1. 2.

Több oly esetet ismertet, a melyben a beteg 
szemben Cysticercusokat talált.

448. Örley László: A Czápáknak és Hajúk
nak belfén/ei. Term.-rajzi füzetek. IX. köt. 
1885. p. 97.

A nápolyi öbölben élő nehány halfajnak 
élősködői közül felsorol 32 Nematoilát s ezek

között a következő újakat: Acanthacheihis in 
termedius. Ascaris affinis, S/áiripterina elegans.

449. Örley L ászló : A rhabditisch magán- 
rajza orvosi és tenneszetrajzi szem ponthői. (Hat 
rajzzal.) Math, term.-tud. közi. XXI. köt. 
1. szám. 1885. 6 tábla.

Az idevonatkozó irodalmi adatok összeállí
tása után mindenekelőtt a kutatási módszere
ket tárgyalja. Ezután a Hhabditisi'k külső 
testalakját és szerkezetét ismerteti. Részletesen 
foglalkozik az egyes belszervek anatómiai és 
histológiai viszonyaival. Összefoglalja a nemek 
és fajok meghatározásánál mérvadó jellemeket·. 
A rendszertani részben meghatározó táblázato
kat nyújt az alrendekről, hogy megjelölhesse 
ezek között a Rhabditisek helyét. A fajok meg
határozó táblázatát a fajleirás követi, a mely
ben 36 Hhab/Htis, 2 Cejihalubus, 2 Angiiilliila, 
3 Diplogaster, 2 lihahdonema és 2 Anyiosto- 
mmn-fajt találunk. Ezt követi a földrajzi el
terjedésre s az életjelenségek ismertetésére vo
natkozó fejezet. A Hhaliditisek kifejlődését 
külön tárgyalja, nem különben azt is, hogy a 
lihabditisek mily szerepet játszanak orvosi 
szempontokból.

450. Örley László : A hélgilisztdnak nin
csen kis gazdája. Term.-tud. közi. XX. köt. 
1888. p· 276.

Grassi kísérletei alapján elmondja azt, hogy 
L instow azon állítása, miként az Ascaris 
liimhricoides .falits yuttulatus közvetítésével jut 
a gyermekekbe, nem tény, hanem csak föl
tevés. Grassi gyermekekkel . l.vmm-pctékct ete
tett meg s a petékből a gyermekben ivarérett 
Ascarisok fejlődtek.

Lásd ezeken kívül még az 1491. 1492. 1493. 
tételszámokat is.

451. Pachingeu Alajos: Kchvm>rhym‘hns 
haentca Hűd. Eredeti adatok az Acanthoce- 
plialok természetrajzához. Orv. term.-tud. Érte
sítő. VI. köt. 1884. évf. Term.-tud. szak. 3. fűz. 
2 tábla p. 213.

Kimerítő boneztani ismertetése az Fchinor- 
hynehus haeruca nevű élődi Buzogányfejű fé
regnek.

452. P auhingkr Alajos : A Bolhrincephahts 
latus ideiglenes gazdáiról. Pótfűz, a Term.-tud. 
közi. XX. köt. 1888. p. 184.

Előadja, bogy L euckaut egy időben azt 
hitte, hogy az ember a Bothriocephtdus latus t 
a halak húsából kapja meg ,dc később oda 
módosította nézetét, hogy nyers, salátának 
használt növényekkel veszi fel. Ugyanezt tar
totta 0. Vogt is. B raun vizsgálatai alapján arra 
az eredményre jutott, hogy az ember e galamb 
férget halak busával eszi meg és első gazda 
nak különösen a csukát tartotta. Küchenmei
ster a Salmo salart tartja ilyennek. Zschokkk 
Genfben többféle halat vizsgált meg s ezek 
majdnem mindenikében talált o féregből ál 
czákat. Tehát az ember tényleg halak húsával 
eszi meg e férget.

453. Paszlavszky J ózsef : Férgek a tgúk- 
tojáshan. Term. tud. Közi. 14. köt. 1882. p. 119.
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A tyúktojásban élő Férgek között a Hetera- 
his in/ie.va-fajt is feljegyzi.

Ezenkívül lásd még S'rossiOH-nak idevonat
kozó dolgozatait az 14'.).“)., 1496., 141)7., 1498.,
1499., 1501)., 1501. tételszámok alatt is.

454. Szaniszi.ó Albert: Tglenehus tritici 
Hoff) (gömbölyű üszői/). Orv. term.-tud. Érte
sítő. 1882. évi'. IV. köt. 3. fűz. p. 292.

A Tylenchus tritici nevű Fonálféregnek, kár
tételeinek és egyes, érdekesebb biológiai viszo
nyainak rövid ismertetése.

455. JSzANiszLÓ Albert : A gömbölyű üszői/. 
Erdélyi gazda. 14. évf. 1SS2. p. 251. ábra.

A Tylenchus tritici természetrajzi ismerte
tése, melynek kapcsán az ellene használható 
óvószerek is felsoroltatnak.

456. Szamszló Albkkt : Kiserietek a golyó- 
üszői/i/el ( Ani/uillula r. Tylenchus tritici). Mező- 
gazdasági Szende. III. évf. 1SS5. p. 91).

Előadja azon kísérleteinek eredményét, a 
melyeket a magasabb hőmérsék és a kékkő- 
oldat hatásának megállapítása végett végezett. 
A férgek .'15—40° C.-nál még életben marad
nak, épen így (10·—70° O.-nál is, bár néhány 
eldöglik. A kékkőoldat fólperczentes dilncziója 
nem elégséges a férgek megölésére, pedig en
nél tömörebbet alkalmazni nem lehet, sze
rinte, a vetőmag teljes kitisztítása és a golyó
üszögös szemek elégetése a legjobb óvószer.

So droállatkák. lio ta to ria.

457. D aday J enő : Ichthydium Kutzii mild, 
a kolozsvári édesvízi fauna egy új alakja. Terin.- 
rajzi füzetek. 5. köt. 2—4. fűz. 18,82. p. 251. 
Tab. 11.

A Uhactimotusokra vonatkozó irodalom is
mertetése után áttér az Ichthyilium Kntzii új 
faj részletes leíráséira. A leírás felöleli az ösz- 
szes anatómiai viszonyokat. Végezetül tár
gyalja a O/iaetimotiisok szisztematikai helyzetét 
s összeállítja a velők rokon állatok jegyzékét.

458. D aday Jknő : Adatok a dévai vizek 
faunájának ismeretéhez. Orv. term.-tud. Érte
sítő. 1883. évf. V. köt. 3. fűz. Term. szak. 
! tábla, p. 197.

A dévai édes vizekből 12 genusba tartozó 20, 
a sós vizekből pisiig 5 genusba tartozó 5 llo- 
tatoria-fnjt jegyez fel, m elyek közül a fíra- 
ehinnus Mülleri E hrbg. m ég addig csak ten 
gerekből volt ismeretes. E fajnak részletes le 
írását és rajzát is adja.

459. D aday Jknő : Állatok a Szent-Alma és 
Mohos-tó faunájának ismeretéhez Orv. term.- 
tud. Értesítő. 1885. évf. V. köt. 1. fűz. 1 tábla, 
p. 17.

A 8zent-Anua és Mohos-tóból 11 nembe 
tartozó 17 Rotatoria-iuj névjegyzékét közli.

460. Daday Jknő : Adatok a Retyezát tavai 
Crustacea-faunájának ismeretéhez. Term.-rajzi 
füzetek. 7. köt. 1883. p. 41.

Daday: Állattani irodalom.

A Zseminye-, Fekete- és Zenoga retyezáti 
tavakból 10 Rotatoria-fajt jegyez fel.

461. D aday Jen ő : Uj adatok a kerekes-fér
ijeit ismeretéhez. Math, és term.-tud. közi. XIX. 
köt. 2. szám. p. 17. 1885. 1 tábla.

Kivonata: Math, és term.-tud. Értesítő. 
I. köt. 1882—1883. 8—9. fűz. p. 290. Az írj 
fajok latin-magyar diagnózisai.

A Braehitmus Margói, Asplanelma trioph- 
ihatma és Schizocerea tliversicornis írj fajoknak 
ismertetése. A Schinoccrca genus új. Eme állat
káknak anatómia leírását is megtaláljuk.

462. D aday Jeyő : Neue Beiträge zur Kennt- 
nixe der Räderthirre. Math, naturw. Berichte 
aus Ungarn. I. Bd. 1882—83. p. 261.

A megelőző tételben ismertetett közlemény 
kivonata. Lásd a 461. szám alatt.

463. D aday Jenő : Faunistikai feljegyzések 
Kedélyből. Orv. term.-tud. Értesítő. X. évf. 
1. fűz. 1885. Term. szak. p. 64.

Erdély különböző vidékeiről 52 Rutatoria- 
fajt jegyez fel a termőhelyekkel. Ezek közül 
érdekeseknek nyilvánítja a Hexarthra poh/ptera 
Schm., Braehitmus Mülleri E hhbg., Schizo- 
eerea diversi cornis D aday és Brachionus Mart/ói 
D aday fajokat.

464. D aday Jenő : Uj állatfajok Budapest 
édesvízi faunájából. Term.-rajzi füzetek. IX. 
köt. 1885. p. 127. Táb. 11.

A budapesti városligeti és állatkerti tavak
ból 16 Rotatoria-i&jt jegyez fel, melyek közül 
9 Budapest faunájából addig ismeretlen volt 
s a Braehitmus builapestinensis új faj.

465. D aday Jenő : A Hexarthra Schm, boncz-, 
szövet- és élettani risztmt/ai. Term, rajzi füzetek. 
X. köt. 1886. p. 142. Tab. 8. 9.

Részletes leírása a Hexarthra poh/ptera Schm. 
Botatoria-fajnak, melyet Erdélyben talált. 
Kimutatja azt a helyet, a mely a Hexarthrát a 
Rotatoriák rendszerében megilleti. A Hexarthra 
és általában a kerekes férgek phylogenetikai je
lentőségének és értékének fejtegetése kapcsán 
arra a végeredményre jut, hogy a kerekes fér
gek tulajdonképen nem magas fejlettségi fokot 
elért állatalakok, hanem a liipothetikus Tro- 
cliozoonnak csak kis mértékben átalakult egye
nes utódai, a melyek a még fenmaradt azon 
ősféreg-alakokat reprezentálják, a melyekből 
az öröklés és az alkalmazkodás törvényeinek, 
a több irányban megindult különböző fokú 
átalakulás szem előtt tartásával a test-űrös ge- 
rincztelen állatok nagy része levezethető s phy
logenetikai kapcsolatba hozható. E feltevést 
egy táblázatban is érzékelteti.

466. D aday Jenő : Morphologisch-ghysioloyi- 
sche Beiträge zur Kenntniss der Hexarthra po- 
h/ptera Schmd. Revue des Inhaltes der Term.- 
rajzi füzetek. X. Bd. 1886. p. 214.

Az előbbi 'czímű dolgozat német fordítása.
467. D aday Jen ő : A heterogenem egy érde

kes esete a kerekes férgeknél. Math, és term, 
tud. Értesítő. VII. köt. 1. fűz. 1888. p. 11. 
1 tábla.

A Rotatoriák szaporodás-módjaira vonatkozó
3
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irodalmi adatok ismertetésének előrebocsátával 
előadja, hogy a Asplanchna Siebnldii-náA két
féle nőstényt talált, melyek egymáshoz hasonló 
nőstényeket hoztak létre. Ennek kapcsán azt 
állítja, hogy a vastagburkú, termékenyített 
petékből tömlőalakú nőstények fejlődnek, me
lyek szűz úton határozatlan számú tömlő- és 
hímalakú nőstényeket meg hímeket hoznak 
létre s az ezekkel való közösülés után vastag
burkú, termékenyített petéket raknak le. A 
szűz úton fejlődött hímalakú nőstények szűz 
úton hímalakú s esetleg tömlőalakú nősténye
ket is, továbbá hímeket s az ezekkel való kö
zösülés után szintén vastagburkú termékenyí
tett petéket hoznak létre.

4 6 8 . D aday Jenő : A nápolyi öböl Rotato- 
riái. Term.-tud. értek. XIX. köt. 7. szám. 
1889—1890. Ára 50 kr.

Kivonat: Math, term.-tud. Értesítő. VIII. 
köt. 1889. 1. fűz. p. 4.

A nápolyi öböl Rotatoriáinak ismertetése 
kapcsán adatokat nyújt a női tenyészszerv ana
tómiai viszonyai felől is. Leírását adja a tőle 
megfigyelt 12 szabadon élő Rotatoria-fajnak. 
mely között újak is vannak s ezek a követ
kezők : Eurcularia neapolitana, Diurella ma
rina:, Diurella brevidactyla, Bothrioeerea Jonyi- 
cauda, Colit rus truncatus és Col umn rotundatus. 
Ezzel kapcsolatban összeállítja a tengerekből 
eddig ismert Rotatoria-fajok jegyzékét, nem
különben azokét is, melyek tengerekből, sós 
és édes vizekből egyaránt ismeretesek. Csupán 
tengerekből 20, tengerekből, sós és édes vizek
ből 5, tengerekből és édes vizekből 32 faj 
ismeretes.

Guürüs férgek. Annelides.

4 6 9 . Ai'Áthy I stván: .1 piáé zajé lék külső 
alaktanáról. Term.-tud. értek. XIX. köt. 1889. 
3. szám. 4 tábla.

Kivonata: Math, term.-tud. Értesítő. VIII. 
köt. 1889. 8—9. fűz. p. 341.

A pióczafélék orismologiai viszonyainak ter
jedelmes ismertetése. A tárgyalás folyamán az 
irodalmi adatok kritikai méltatását is meg
találjuk az önálló vizsgálatok és eredeti fel
fogás mellett. Lásd még az 1502. tételszámot is.

4 7 0 . Apáthy I stván : A magyarországi pió
czák faunája. Rendszertani essay. Math, és 
term.-tud. közi. XXIII. köt. 4. szám. 1889— 
1890. Ára 40 kr.

Az Ökley László dr. hasonló czím ű mun
kája fölötti bírálat. A tárgyalás során minden 
tételnél igyekszik kimutatni az Ökley L. téve
déseit s azután saját vizsgálatai alapján jel
lemzi a Pióczafélék rendjét. Meghatározó táblá
zatokban bemutatja a családokat, alcsaládokat, 
nemeket és fajokat. Hazánkból 2 családba és 
5 nembe tartozó 10 fajt mutat be, melyek kö
zül új a Clemine concolor. A magyar faunára 
nézve új még a Clepsine tessulata Müll, faj is. 
Lásd még az 1503. tételszámot is.

4 7 1 . Apáthy I stván : Pseudohranchellion 
Margói egy új /rióeza család képviselője. Orvos 
term.-tud. Értesítő. XII. köt. 1890. I. fűz.
p. 11 (·.

A nápolyi zoológiái állomáson egy nagy ten
geri teknősbékán több száz pióczát találtak, 
melyeknek petéi egész kéreggel vonták be a 
teknőt. Ezen pióczák egy új családnak a kép
viselői és testüknek két oldalán öt pár faala- 
kúlag elágazó nagy kopoltyú van. Szerző sze
rint e pióczák az édesvízi csigapióczák ősalak
jának tekinthetők.

4 7 2 . Apáthy I stván: PscudohrancheHon 
Margói (Nora familia llirudincarum ). Orv. 
term.-tud. Értesítő. XII. köt. 1890. 1. fűz. 
Revue, p. 122.

A megelőző sorokban ismertetett közlemény
nek nőmet fordítása.

Ezeken kívül idevonatkozólag lásd még a 
következő tételszámokat: 301., 1502.,1503., 1504.,
1505., 1506., 1507.

4 7 3 . Örley L ászló: A magyarországi Öli- 
pockáétól: faunája. I. Terricolae. Math, term.- 
tud. közi. XVI. köt. 5. szám. 1881. pag. 561. 
3 tábla.

Rövid történelmi bevezetés után az Oligo- 
chaeták rendjének jellemzését adja, nemkülön
ben a 7>m7'o/«e-csoportnak s a J.unibricinae- 
családnak rövid ismertetését. Ezt követi a ha
zánkban élő 6 genus meghatározó táblázata és 
azon jellemek rövid összegezése, a melyek 
után a nemeket és fajokat megkülönböztethet
jük. A Lumbricus genusból a terrestris-fajt is
merteti 5 varietással s ezek között új a var. 
platyurus, var. lacteus, var, rubidus. Felállítja 
az Enterion n. genust. Az Altotohophora foet.i- 
í/ú-nak 2 új varielását jegyzi fel, még pedig 
a var. fimetoro és var. hang árivá-1. A ( 'riodri- 
lits nemből egy új fajt ír le ('/·. dubius néven, 

i Ezek szerint hazánkból 11 fajt ismertetett. 
Befejezésül összeállítja a fajok földrajzi elter
jedésére vonatkozó adatokat.

4 7 4 .  Ökley L ászló : A földi giliszták sze
repe a hétmusz képződésénél. Termtud. közi. 
XIV. köt, 1882. p. 20.

D arwin «The Formation of vegetable mould 
through the Action of Worms» műve összege
zésének magyar fordítása.

4 7 5 . Örley L ászló ; A Scrpula-félék légzési 
viszonyairól, különös tekintettel bőrük festőanya
gára. Term.-rajzi füzetek. 8. köt. 1884. p. 137.

A Serpula-féiék lélekzéséro és bőrének festék
anyagára vonatkozó megfigyeléseknek ismerte
tése. A Scrpitla-fa)oknál a bőrlégzés jelentékte
lenebb, mint a Sabella- fél éknél. A festék élénk
sége kajicsolatban áll a víz oxigén tartalmával. 
Minél több az oxigén, annál élónkebb a szín.

4 7 6 . Örley László: (Jeher die Athmimy tier 
Serpulaceen int . lllyeiiieinen, mit besonderer 
Rücksicht auf dm Werth ihrer Haut-giymmte. 
Revue des Inhaltes der Term.-rajzi füzetek. 
8. Bd. 1884. p. 199.

Ugyanannak fordítása. Lásd még az 1508, 
1509, 1510. tételszámokat is.
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4 7 7 . Örlky László : A /lalacarktikiis övben 
élő terrikrA Aknák re ri siója és rítt rjedése. Termtud. 
értek. XV. köt. 18. szám. 1885. Ára 20 kr.

Kivonat: Math. term.-tud. Értesítő. IV. köt. 
1885. 1 - 2. fűz. p. .'í.

Rövid bevezetés után az addig ismert és 
elnevezett fajok jegyzékét és az irodalom ter
mékeinek összeállítását adja. Ezután áttér a 
fajok rövid ismertetésére. Felállít egy új csalá
dot és egy új nemet. Λ fajok között több 
hazait említ fel. névszerint : < iiodrihis latnam 
Hoffm., Oetolasion rubidum n. sp., (letol axion 
Frivaldszkyi n. sp., (letol. platyurmn Fitz., 
i letol, iiraeih’ n. sp., (letol, transpadaniiin Rosa, 
Iletol. lacteum n. sp., Allolobophora dubiosa n. 
sp., Lumbricus castaneus Sav. A fajoknak meg- 
határozó és elterjedési táblázatát is adja, mely
ből kitűnik, hogy hazánkban 20 faj Terri
cola él.

4 7 8 . Örlky László: Die Derision und die 
Verbreitung der jialaearetisehen Terricolen. 
Math, naturw. Berichte aus Ungarn. 4. Bd. 
1885— 86. p. 7.

A megelőző tételben ismertetett dolgozat rövid 
kivonata.

4 7 9 . Örlky László : A magyarországi /fiú-

czák faunája. (Egy ábrával.) Math, termtud. 
közi. XXII. köt. 2. szám. 188H.

Kivonat: Math, termtud. Értesítő. V. köt. 
1886. 3—4. fűz. p. 125.

Történelmi átpillantás után ismerteti a pió- 
ezák rendszerére vonatkozó újabb irodalmi 
adatokat. Majd áttér a rendszerezésnél mérv
adó jellemek tárgyalására. Itt foglalkozik a test 
metameráinak alkotásával. Legelőször értékesíti 
a metamerák alkotását a családok és nemek 
jellemzésénél s ily alapon vonja össze a Hirudo 
és Haeuwjds nemeket. A rendszer tárgyalásá
nál adja a családok, nemek és fajok analitikus 
táblázatát. Hazánkból 25 fajt és 34 váriatást 
jegyez fél. Leír öt új fajt is, melyek a követ
kezők : Trochaeta cylindrica, Ncphelis verrucosa, 
(llepsine saharensis, Clepsine niegacephala és 
(depsine striata.

4 8 0 . Örlky László : Die Hirudinem Ungarns. 
Math, naturw. Berichte aus Ungarn. 5. Bd. 
1886— 87. p. 70.

Tartalma az előbbivel azonos.
Ide vonatkozólag lásd még a Stossioh M. 

dolgozatait, nemkülönben a H aller B.-éit is a 
következő tételszámok alatt: 1391, 1392, 1393, 
1394.

ÍZELTLÁBÚAK.

1. Rákok. Crustacea.
4 8 1 . Da day J enő: Adatoti Kolozsvár és kör

nyéke ( 'rustgeea- faunájának ismeretéhez. Orv. 
term. tud. Éitesítő. 1882. évf. II. köt. 2. fűz.
p. 211.

A felsorolt fajok a ( 'ojic/iodo, (Istraeoda, 
I Ίιι/llo/ioda, Arth rostraea és Poilophthalmata 
rendekből valók. E rendeken belül 16 genusba 
tartozó 53 fajt jegyez fel, melyek között a 
következő újak is vannak; Ci/elops hungaricus,
( '//elops Fntzii, ( 'i/eloj>s elaudiojiolitanus, Cyclops 
Tarád ifi, Cyclops roseus, Cyclops Mari μη, Cyelo/is 
tnmsi/lvanieus. A termőhelyek és szinonimák 
feljegyzése kapcsán adja a nemek és fajok rövid 
jellemzését, még pedig az újakét magyarúl és 
latinúl egyaránt. A felsorolt fajok a rendek 
szerint következőleg oszlanak meg : < 'opepoda : 
26 faj; <Istraeoda: 12 faj; Cladoeera: 15 faj. 
Feljegyzi még az Asellus aquaticus, Gamma
rus pulex és Astaeus fluviatilis fajokat is.

4 8 2  Da day J enő : Beiträge zur Kenntniss 
der Crustaeeenfauna eon Klausenlniri/ und 
I iiti/ebunt/. Math, naturw. Berichte aus Ungarn.
1. Bd. 1882—83. p. 338.

Feljegyzi, hogy Kolozsvártt és környékén 56 
Crustacea-fajt figyelt meg.

4 8 3 . Daiiay J enő : Adatok a dévai vizek 
faunájának ismeretéhez. Orv. term.-tud. Érte
sítő. 1.883. évf. V. köt. 3. fűz. Tennt. szak.
1 tábla. p. 197.

AKTHKOPODA.

A dévai édesvizekből 12 nemből 16 faj, a 
sósvizekből pedig 2 nemből 2 faj Orustaeeát 
enumerál, melyek közűi a Canthovamptus Tre- 
fijrti új s ennek részletes leírását is adja raj
zok kíséretében.

4 8 4 . Daday Jenő : Adatok a Szent-Anna- és 
Mohostó faunájának ismeretéhez. Orv. term.- 
tud. Értesítő. 1883, évf. Y. köt. 1. fűz. 2. tábl. 
p. 17.

A Szent-Aima- és Mohos-tó vizéből gyűjtött 
mikroskopikus állatkák névjegyzéke, melyben 
Protozoák, Férgek és Crustaceák neveivel talál
kozunk. A Protozoák közűi 13 nembe tartozó 
18 fajt, a Férgek s nevezetesen a Rotatoriák 
közfii 11 nembe tartozó 17 fajt, a Crustaceák 
közűi pedig 10 nembe tartozó 17 fajt sorol fel, 
melyek közfii a Pleuro.vus tusnadiensis és a 
Maina Bánffyi újak. A két új fajnak latin 
diagnosisát és magyar leírását adja a szükséges 
rajzok kíséretében.

4 8 5 . D aday Jenő: Adatok a Eetyezát tavai 
Crustacea-faunájának ismeretéhez. Term.-rajzi 
füzetek. 7. köt. 1883. p. 4L 1 tábla.

A Zseminye-, Fekete és Zenóga-tóban élő 
21 Crustacea-faj jegyzéke, melyek közűi a 
Cyclopsjdpestris, Cyd. nivalis és Ganthocamptus 
ornatus újak. Á Branchipus diaphanus Prev. 
részletes ismertetése mellett kimutatja, hogy a 
magyar faunából ez ideig e néven említett 
Branchipus nem a Branchipus diaphanus Prev., 
hanem a Branchipus Grttbei Dub.

3*
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4 8 6 . D ad ay Jen ő : Catalogus Crustae,eorum 
Faunae Transylvaniae. Orvos. term.-tud. Érte
sítő. VI. köt. ÍX. évf. 1884. p. 161.

Összesen 128 fajt tartalmaz. Minden egyes 
fajnál fel vannak sorolva az eddig ismeretes 
erdélyi termőhelyek, az új fajoknak pedig latin 
diagnosisai is adva vannak. Egészen új fajok 
az Acroperus transylvanieus, Macrothrix serrí· 
caudata és Daphnia sen'illata. E mellett meg
találjuk még a következő fajok latin diagnosi- 
sát is : Cyclops 'pectinatus, Gyei. roseus, Gyei. 
Entzii, Gyei. hunyaricus, Gi/d. claudiopolitanus, 
Gyei. Parádyi, Gyei. Hor vattái, Gyei. alpest ris, 
Gyei. FrívaldsgkíÁ, Gyei. bredsetosus, Gyei, tenni- 
caudis, Üyd, Margói, Gyei. transylvanieus, 
Ganthocamptus brerícornis,Canth. ornatus, Canth. 
Treforti, Diaptomus salinus, Pleuro.cus tusna- 
diensis és Maina Bánffyi.

4 8 7 . D aday Jenő : A Magyarországban eddig 
talált szabadon elő Evezőlábú Rákok magán- 
rajza. Matliematikai és természettudományi 
közlemények. XIX. kötet, pag. 115. 4. rajz.
1884.

Az Evezőlábú rákok (Copepoda) általános jel
lemzése és az irodalmi források felsorolása után 
következő általános részben ismerteti az általá
nos testalakot, a végtagokat, a köztakarót, az 
izom-rendszert, az ideg-rendszert és külérzéki 
szerveket, az emésztő-készüléket, a vérkeringést 
és lélekzést, a szaporodás szerveit, az életmód 
és egyéb életjelenségeket, valamint a földrajzi 
elterjedést. Ezután adja a Magyarország terüle
tén talált 42 faj latin diafnosisát, a nemek és 
fajok meghatározó táblázatát. Új fajok gyanánt 
a következőket írja le : Cyclops pectinatus, Gyei. 
llorváthii, Gyei. Frívaldszkyi, Gyl, brevisetosus, 
Gyei, tenuicaudis, Ganthocamptus brevicomis és 
Diaptomus salinus.

4 8 8 . D aday Jenő: Ujahb adatok Kolozsvár 
es Erdély Gr ustacea-falmájának ismeretéhez. 
Orvos-természettudományi Értesítő. IX. évf.
1884. VI. köt. Term.-tud. szak. p. 305.

Az erdélyi megyékből eddig ismert kopoltyú- 
lábú rákfajoknak felsorolása a termőhelyek 
kíséretében.

4 8 9 . D aday Jenő : Adatok Magyar■ és Erdély - 
ország néhány édesvízit medencéjének nyilttükrí 
faunájához. Orvos-termtud. Értesítő. X. köt.
1885. Term.-tud. szak. p. 227.

Annak előrebocsátása után, hogy a nagyobb 
vizekben élő állatok majd a partokon, majd a 
jryílt fölületen, majd meg a különböző mélysé
gekben élnek, közli azon adatokat, melyek szá
mos hazai tavunk faunájára vonatkoznak. 
A nyílttükrön élő állatok közűi több Crusta- 
ceát jegyez fel. A megvizsgált tavak a követ
kezők : retyezáti tavak, mezőzáhi nagy tó, 
kolozsvári Pokol-tó és muzeum-kerti nagy-tó, 
Szent-Anna-tó, apahidai nagy-tó, budapesti 
városligeti- és a Balaton-tó. A Copepod-rákok 
közűi í), a Cladocerák közül 15 fajt jegyez fel. 
Ezeken kívül feljegyez több Protozoát és Bota- 
toriát is, s egy táblázatban összehasonlítja 
említett tavaink faunáját külföldi tavakéval.

4 9 0 . D aday Jenő : Jelentés az 1884. év nya
rán Magyarország különböző vidékem végzett 
erustaveologiai kutatások eredményéről. Math, és 
term.-tud. közi. XX. köt. 3. szám. 1885.

A kutatások területeinek és a részleteknek 
ismertetése után összegezi a végeredményt. 
Ebből kitűnik, hogy 1884. óv nyarán Ki nőmbe 
tartozó 54 fajt gyűjtött, melyek között a léleu- 
ro.vus balatonicus új, 10 faj pedig olyan, a 
melyet addig hazánk faunájából nem ismertek. 
A közlemény végén 18 fajra megjegyzéseket 
nyújt.

4 9 1 . D aday Jen ő : Uj állatfajok Budapest 
édesvízi faunájából. Term.-rajzi füzetek. IX. köt.
1885. p. 127.'táb. 11.

A budapesti városligeti és állatkerti tavakból 
1 4 Grustaceát sorol fel, melyek közűi 8 a buda
pesti faunából addig ismeretlen volt.

4 9 3 . D aday Jenő : Neue Thierarten aus der 
Siisswasserfauna von Budapest. Eevuo des Inhal
tes der Term.-rajzi füzetek. IX. köt. 1885.
p. 208. ,

Az «Új állatfajok Budapest édesvízi faunájá
ból» czímű dolgozatnak német fordítása. Lásd 
a megelőző tételt.

4 9 3 . D aday Jenő : Az Evadne tergentim  
Claus barnászöld festék-sejtjei. Orvos-term.-tud. 
Értesítő. Term.-tud. szak. XI. évf. 1886. p. I.

Az Eradne tcryestina Cl. festék-sejtjeinek 
ismertetését adja, melyek szerinte parasit Xoo- 
xanthellák.

4 9 4 . Daday Jenő : A magyarországi Viadoré- 
rák magánrajza. Budapest. 1888. 4 tábla. Ki
adja a Természottud. Társulat,

Az irodalom történeti átpillantása után a 
Cladocerák anatómiai és fejlődéstani viszoiryait 
tárgyalja. Több adatot közöl a biológiai viszo
nyok felöl is. A földrajzi elterjedésre vonat
kozó fejezetben előfordulásuk szerint csoporto
sítja a fajokat. Egy táblázatban szembe helyezi 
hazánk Cladocera-faunáját más európai terüle
tekével. A rendszertani részben bevezetésül 
adja a rendszer fejlődését s aztán a fajok latin 
leírását. A leírt fajok száma 101, melyek között 
újak a követkozők: Pleuroxus transylranus, 
Alma balatonion, Almut stagnatis, Ahmt lacu- 
stris, Daphnia Hermám, Daphnia aljána, 
Daphnia ornata, Daphnia hrevisjrina.

4 9 5 . D aday J enő: A vizek apró lakói. Term.- 
tud. közi. 21. köt. 1888. p. 313. ábrával.

Az édes vizek mikroskopos faunájára vetett 
egy futólagos pillantás után, ismerteti a Cludo 
cera-rákokat anatómiai és biológiai nézőpon
tokból. Keá mutat, hogy tartózkodásuk szerint, 
több csoportba oszthatók és hogy hazánkban 
101 faj él. még pedig igen különböző körül
mények között.

4 9 6 . D aday Je n ő : .1 magyarországi Ilran- 
cldptts-fajok átnézeti·: Math, és term.-tud. köz
iem. XXIII. köt. 3. szám. 1889—1890.

Kivonata: Math, és term.-tud. Értesítő. VI. k. 
4—5. fűz. 1888.

A hazai Branohipus-iajókra vonatkozó iro
dalmi adatok ehi,sorolása után, jellemzi a Bran-
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cliipus-nemet, összeállítja a liazai fajok meg
határozó táblázatát magyar és latin szövegben. 
Adja a hazai fajok magyar-latin leírását és a 
termőhelyeket. Összeállítja a hazai fajok föld
rajzi elterjedését. Hazánkból 7 fajt jegyez fel s 
ezek között egy új varietast: Branchipus dia- 
pliunus var. Cliyzeri. A BraneMpus /erar-nak 
3 alakját különbözteti meg, nevezetesen tava
szi, nyári és téli alakját.

4 9 7 . D aday .Te n ő : Uehersicht der Branchi
pus-Arten Ungarns. Math, naturw. Berichte 
ans Ungarn, fi. Bd. (1NN7—88) 1889. p. 103.

Tartalma rövid kivonata a megelőző tételben 
ismertetett közleménynek.

4 9 8 . D aday J en ő : Branrhipus paludosus 
M. (>. hr. a magyar faunában. Termoszé trajzi 
füzetek. 13. köt. 1890. p. 1. 3 ábrával.

l)r. Ghyzkr K. gyűjtése után konstatálja, 
hogy a Branchipus paludosus O. Fr. M. a ma
gyar faunában is meg van. Ezzel kapcsolatosan 
feljegyzi az e fajra vonatkozó irodalmi és föld
rajzi elterjedési adatokat. Röviden összehason
lítja az idegen földi példányokat a hazaiakkal. 
Befejezésül megemlíti, hogy a llranebipus dia- 
phanus-t a Bncsecs havason is megtalálta.

4 9 9 . D aday Jenő: Branchipus paludosus 
f ). Fr. M. in der unynrísehen Fauna. Natur- 
wiss. Hefte. Revue. 13. Vol. 1890. p. 34.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

5 0 0 .  1 Iaday Jenő : A magyarországi Diapto- 
mus-fajok átnézete. Term.-rajzi fűz. XIII. köt. 
1890. p. 114. tábla 4—fi.

A hazánkban megfigyelt ÖWímúia-félékismer
tetése. A /b'íípíonms-fajok latin-magyar meg
határozó táblázatát a talált fajok leírása követi. 
M szerint hazánkból ez idő szerint 13 Diapto- 
■IIIus és egy Heteivai/ie-faj él. A .fajok között 
újak is vannak, nóvszeriiit a JHa/ptomw ungvi- 
rutatus, IHaytomus transi/lcanieus és Diaptomus 
spinosus. Ezt követi a hazai (lalanida-félék 
földrajzi elterjedése és a hazai termőhelyek 
jegyzéke.

5 0 1 . D aday Jenő: Uehersicht der IHaptomux- 
Arten Ungarns. Revue. Term.-rajzi füzetek. 
XIII. Bd. 1890.

A megelőző tételben ismertetett közlemény 
rövid kivonata.

5 0 2 . E ntz Géza : Az erdélyi sósrizekhen élő 
Artemia salhiáníl. Orv. term.-tud. Értesítő. 
VIII. köt. II. Term.-tud. szak. p. 101. 1 tábla.

Az erdélyi sósvizekben élő Artemia salindra 
vonatkozó irodalmi adatok áttekintése után 
ismerteti azokat az alakokat, a melyek a víz
aknai tömör- és liíg-sósvízben élnek. Vizsgála
tai alapján két varietást különböztet meg: 
Art. salina var. biloba és salina rar. f  areata.

5 0 3 . Friedknfelk E .: Weitere Beobachtun
gen über Artemia salina und die Salzburger 
Soul entricht·. Verliandl. u. Mittheil. d. siebenb. 
Vereins f. Naturw. in Hermannstadt. XXXV. 
Jahrg. 1885. p. 24.

Az Artenia salina vízaknai előfordulására és 
egyes biológiai jelenségeire vonatkozó adatok

mellett még nehány, sósvizben élő más állatot, 
különösen rovart is jegyez fel, melyek a követ
kezők : Culex annulipes, Stratiomys longicomis, 
Be rosus spinosus, Hetoehares dilutus, Cori,za 
Fumi, Nais sp., Acilius sulcatus.

5 0 4 .  Kriesoh János : A rákok döaeészéről. 
Term.-tud. közi. XVI. k. p. 294.

Az. utóbbi években Németországban és nálunk 
több helyen a folyami rákok valami ragályos 
betegségben pusztultak. L euckakt újabb vizs
gálatai kimutatták, liogy a vészt Saproleynia- 
félék okozzák.

5 0 5 .  Mártonffi L ajos : Három érdekes kopol- 
tyiílábú rdkr a szamosujvárí faunából. Orv. 
term.-tud. Értesítő. XIÍI. évf. 1888. Termt. 
szak. p. 253.

A szamosujvárí faunából feljegyzi az Apus 
cancrífonmst, lxpidurus productust és Fstheria 
tetracerát. Ennek kapcsán ismerteti ezen fajok
nak földrajzi elterjedését.

5 0 6 .  Mártonffi L ajos : [Jeher drei interes
sante Phyllopodm aus <jer Fauna von Szamos- 
újvár. Orv. term.-tud. Értesítő. XIII. évf. 1888. 
Termtud. szak. Revue, p. 307.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

5 0 7 . Mártonffi L ajos : Három érdekes 
kopolyúslábú rák a szamosujvárí faunából. 
Szamosujvárí önn. kath. algymn. értesítője 
1888—89. évre.

Tartalma azonos az 505. számú tételben 
ismertetett közleményével.

5 0 8 . Öblét L ászló : Dualizmus a tengeri 
rákok életében. Termtud. közi. XVIII. köt. 1880. 
p. 448, ábrákkal.

Érdekes, népszerű ismertetése annak a vi
szonynak, a melyben egyes Rövidfarkú rákok, 
a Remeterákok, Szivacsokkal és Virágállatok
kal vannak. Ezt követi több élősködő rák élet
módjának ismertetése.

5 0 9 . Örley László : Budapest és környéké
nek alsóbbrangú, rákfajai. Term.-rajzi füzetek. 
X. köt. 1880. p. 7. táb. 1. 2.

A budapesti fauna alsóbbrendű rákfajaira 
vonatkozó irodalmi adatok rövid ismertetése 
mellett 42 fajt enumerál és részletes leírását 
adja a Notodromas Madarászii új fajnak.

5 1 0 .  Örley L ászló: Ueber die Entomostra- 
ken-fauna run Budapest. Revue des Inhaltes 
der Term.-rajzi füzetek. X. Bd. 1880. p. 98.

A «Budapest és környékének alsóbbrangú 
rákfajai» czímű dolgozatnak német fordítása. 
Tartalmát lásd a megelőző tételben.

5 1 1 .  Szigethy Károly: A folyami rák 
(Astacus fluviatilis L .) életviszonya és tenyész
tése. Rovartani lapok. III. köt. 10. fűz. 1880.
p. 200.

Népszerűén ismerteti az Astacus fluviatilis 
életmódját s azután elmondja, bogy mik a 
tenyésztés föltételei.

5 1 2 .  Szigethy Károly: La biologie etUedu
cation de Véeremsse. Supplement contenant la 
revue des articles publiés dans les Rovartani 
lapok. Tom. III. 1880. p. XXVII.
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Tartalma azonos a megelőző tételével.
513. Szigethy Károly; Az Astaeus fluriati- 

lis iis Astaeus leptodactylus átmeneti alakjai. 
4 táblán 05 ábr. Math, term.-tud. közi. XX. k. 
1. szám. 1885.

Az ország különböző részeiben gyűjtött Asta
eus fluviatilis nek és leptudactylÁsnak összeha
sonlítása. Ennek alapján kimondja szerző, 
hogy az Astaeus leptodactilus a fluviatilis-bői 
fejlődött ki tökéletesedés útján.

Ezeken kívül idevonatkozóing lásd még 
Szigethy K. 230., 237., Székely B. 231., 329., 
Cab Lazar 1020, Guerne J. et Iíichabd 1027., 
1028., Koelbel 1029., P reudhomme 1030. és 
Stossich 1512., 1513. számú dolgozatait, vala
mint W ierzejski 1022., 1023., 1024. és Wis- 
NiowsKi 1025. számú értekezéseit.

2. Arachnoidea.

,514. D aday Jenő : A magyar nemzeti muzeum 
Alslairpióinak áttekintése. Term.-rajzi füzetek. 
XI. köt, 1888. p. 111. táb. 4.

A magyar nemzeti muzeum Álskorpióira 
vonatkozó korábbi adatok feljegyzése után a 
fajok részletes isméi tetésébe bocsátkozik. Össze 
állítja a családok, nemek és fajok meghatározó 
táblázatait. Leírja a Garigdninan új családot 
és nemet, továbbá a Chernes hungariais, Obi- 
situn eephalonícum, Oh. maeroi laetylum, Chtho- 
nius iliophthahnus új fajokat s a Chernes c.yr- 
neus v. hunyaricus és Ohisium dumicola v. 
nitidum új varietásokat. Súlyt fektet a syno- 
nymák összeállítására s a termőhelyek feljegy
zésére. Adatai szerint a nemzeti muzeum állat
tárában 43 faj Álskorpió van 750-nél több 
példányban.

515. D aday Je n ő : TJeliersivht der Cherneti- 
ilvn des ungarischen National-Museums in Buda
pest. Revue des Inhaltes der Term.-rajzi fnz. 
XI. köt. 1888. p. 105.

A «magyar nemzeti muzeum Álskorpióinak 
áttekintésen czímű dolgozatnak német fordí
tása. Tartalmát lásd a megelőző tételben.

516. D aday Je n ő : Ifjúbb adatok a magyar 
fauna Aixkorpióinak ismeretéhez. Terin.-rajzi 
füzetek. XII. köt. 1889. p. 25. táb. 2.

Az 1888-ik óv nyarán végzett gyűjtések alap
ján különböző hazai termőhelyekről 14 fajt 
sorol fel, melyek között új a Cheiridiuin tetruph- 
thalmum s a Cliemes srorpit rides v. Bertala
néi n. var. E kettőnek latin és magyar leírását 
adja.

,517. D aday J enő : Adatuk a Balkán-félsziget 
Alskorpió-faunájának ismeretéhez. Term.-rajzi 
füzetek. XII. köt. 1889. p. 80.

A korábbi irodalmi adatok ismertetése után, 
felsorolja azokat a fajokat, a melyeket Bosz
niában és Herczegovinában dr. H ensch gyűj
tött. Ismerteti a Chernes Hensehii új fajt. Egy 
táblázatban összeállítja a Balkán-félszigetről 
addig ismert Álskorpió-fajokat. E szerint a 
Balkán-félszigetről eddig 35 faj ismeretes.

518. D aday Jen ő : Egy brazíliai új Alskw- 
pió-faj a magyar nemzeti muzeum ál láttáidban. 
Term.-rajzi füzetek. XII. köt. 1889. p. 23.

A Chernes brasilimsis új faj latin és magyar 
leírása.

,519. Daday Je n ő : Adatuk a Kaukázus 
Alskorphi-faunájának ismeretéhez. Term.-rajzi 
füzetek. XII. köt. 1889. p. 10. táb. 2.

Összesen 13 Álskorpió-fajt sorol fel. melyek 
között újak a Chernes fhirráthii, < 'hern Eri- 
valdszkgi, Obern. eaueaxicus, Chvlifer Kwett- 
rienxis, Ohisium micropthalmum. Az új fajoknak 
latin és magyar leírását adja.

Ezeken kívül lásd még ugyanezen szerzőnek 
«Az Alskorpiók (Pseudoseorpionidíe) boncz- 
tana» czímű dolgozatát is a 180 ik tételszám 
alatt.

520. D ezső B éla : A skorpní mérgéről. Term.- 
tud. közi. XIII. köt. p. 472.

A skorpió mérgének hatása felől régebben 
uralkodott balhiedelem elösorolása után, ismer
teti MoNTEGAZZA-nak 1878. évi azon kísérleti 
adatait, a melyek a skorpió mérgének a külön
böző állatokra való hatására vonatkoznak.

521. Entz Géza: Adattik egy hazai rsiizü- 
})<ík pontosabb ismeretéhez. Rovartani lapok.
II. k. II. l'üz. 1885. p. 217. 3 tábla. 12. fűz. 
p. 241.

Az Atypus piceus Sulz, fajra vonatkozó iro
dalmi adatok rövid felsorolása után kimutatja, 
hogy hazánkból még eddig csak H erman O. 
jegyezte fel egyetlen termőhelylyel. A kolozs- 
megyei Szucság határában talált példányok 
beható vizsgálata alapján ismerteti e faj szer
vezeti viszonyait, a lakócső szerkezetét s más 
biológiai viszonyokat.

522. E ntz Géza : Notes puur serrir d V hűtőire 
naturelle de [typus piceus Sulz. Supplement 
contenant la revue des articles -publics dans 
les Rovartani lapok. Tom. II. p. XXVIII.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

523. F irbás N ándor : Eyy kecésbbé ismert 
iiiéhellenséi/rnl. Rovartani lapok. III. k. 12. f. 
p. 258.

Feljegyzi azokat az Atkákat, a melyeket a 
méhek testén észleltek s ezek között különösen 
a TiíAPJ'-tól vizsgált / lenni idei-test ismerteti 
röviden.

524. F odor József : Gabona-atka mint hi'ir- 
hetei/séy-uleiizil. Term.-tud. közi. XIV. köt. 1882. 
p. 378. ábrával.

Ismérteti Koller Gy. azon adatait, a melyek 
szerint az (Iribates-nemhez tartozó egy gabona
atka Romániából hozott gabonával foglalkozó 
munkásoknál bőrbetegséget okozott.

525. Hknbioh Károly : [Jebersüiht der Aradi- 
niilen-fauna Siebenbürgens. Verhandl. und 
Mittheil, des siebenbürg. Vereins f. Natnrw. 
in Hermannstadt. XXXI. Jalirg. 1881. p. CA.

Különböző termőhelyekről 133 pókfajt so
rol fel.

526. H orváth Géza : Alskorpiiik növényeken. 
Rovartani lapok. II. k. 1. f. 1885. p. 19.
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Feljegyzése annak, hogy 1883. szept. 30-án 
Zágrábiján növényekről két fíhisium sglvaticum 
Koch és egy (Jhtlumius trombidioides L atr. 1884. 
Julius 8-án pedig Pozsony mellett egy Obisium 
sglvaticum példányt fogott.

527. Karpkjj.es Lajos: Egy érdekeit érj atka- 
faj ( Tar··«mennis intectus). Math, és term.-tud. 
Fi (esitő. 1885. IV. köt. p. 58. 1 tábla.

A hazánkban romániai és déloroszországi 
gabonával többször behozott új atkafájnak, a 
Tarn mem us intectus- nak leírása. Ez különösen 
a gabona kirakásával foglalkozó munkásokon 
fordul elő. Erős viszketést és bőrgyuladást okoz.

5 2 8 . K arpelkes Lajos : Mine interessante 
Millie (Tarsi mew us intectus v. s/ι.) Math, na- 
1uiw. Berichte aus Ungant. 4. Bd. 1885—86. 
p. 45.

Tartalma ugyanaz, a mi a megelőző közle
ményben ismertetett dolgozaté.

529. Í jász Samu : Szövő-fimó mesterek. Magyar 
Salon. IV. köt. 171. lap. ábr.

F czikk a pókoknak, azok szervezetének és 
életmódjának népszerű ismertetését tartal
mazza. ltészletesen tárgyalja és rajzokban is 
bemutatja a fonó- és szövő-szervek, úgy szin
tén a pókhálóknak és póklakásoknak nevezete
sebb alakzatait.

5 3 0 . L endj. Adolf : A pókok érzékszerveiről, 
Természettud. Közlöny. XVII. k. 1886. p. 30.

Λ pókok látás és tapintás szerveit már régen 
ismerjük. A hullás és szaglás szerveit újabban 
Daul Fr. vizsgálatai derítették ki. Ezek sze
rint íi, pókoknál hallásra szolgálnak a hibák és 
tapogatók felső oldaléin lévő,, sajátságos szőrök, 
míg a szaglás szerve az alsó állkapcsokon van, 
a melyeknek síma mellső felületét számos, 
sűrűn hintett, apró likacs töri élt. A pókoknak 
bizonyosan ízlelő képességük is van, de ennek 
szervét eddig még nem sikerült felfedezni.

5 3 1 . Lenl Adolf : A koronás keresztespók 
( Epeim diademata Cl.) párzásáról, Term.-rajzi 
fűz. X. köt. 1886. p. 131. táb. 7.

Az idevonatkozó irodalmi adatok felemlítése 
után ismerteti az, Epeira diademata Ilimének 
párzéisi ’ szerveit s az ondófölvételt. Azután 
leírja azokat a módozatokat, a melyeknek köze
pette a hím megrohanja a nőstényt és azt 
termékenyíti.

5 3 2 . L enije Adolf : Ueher die Begattung tier 
gekrönten Kreuzspinne ( Epeira diademata CL). 
Revue des Inhaltes dor Term.-rajzi fűz. X. Bd.
1886. p. 209.

A «koronás kerosztespók (Epeira diademata 
Cl.) párzásáról» czímű dolgozatnak német fordí
tósa. Tartalmát léisd a megelőző tételben.

5 3 3 . Lenül Adolf: A Bókolc (Araneida) 
végtagjainak értelmezése honcz- és fejlődéstani 
tanulmányok alapján. Math. term.-tud. Érte
sítő. IV. köt. 1886. 6. fűz. p. 166.

Szerző szerint a pókok első lábpára liomolo- 
gizéilható a rovarok alsó ajkával. Egy táblázat
ban egyezteti morpliologiailag a rákok, pókok 
és rovarok végtagjait. Befejezésül ismerteti a 
pókok végtagjainak élettani működését.

5 3 4 . L endl Adolf : Ueber die morphologische 
Bedeutung der Gliedmassen bei den Spinnen. 
Math, naturw. Berichte aus Ungarn. 4. Bd. 
1885—86. p. 95.

Tartalma ugyanaz, a mi a megelőző tételben 
ismei'tetett közleményé.

5 3 5 .  L bndl Adolf : Arggope Brünichii 
( Scn/i.) életmódja. Rovartani lapok. III. k. 7. f.
1886. p. 129.

Sajéit megfigyelései alapján részletesen is
merteti az Arggope Brünichii nevű pók élet
módját.

5 3 6 . L endl Adolf : Les moeurs de ΓArggope 
Brünichii Scop. Supplement contenant la revue 
des articles publiés dans les Rovartani lapok. 
Tom. III. p. XIX.

A megelőző tételben ismertetett közlemény 
franczia kivonata.

5 3 7 .  Lendl Adolf: A Troehosa infernalis 
Motsch. elterjedéséről. Rovartani lapok. II. köt.
7. fűz. 1886. p. 148.

Elmondja, hogy hazánkban e pókfaj a kö
vetkező termőhelyekről ismeretes : Budapest, 
Mátrahegység, Hatvan, Gyöngyös, Pásztó, Gö
döllő, Csepelsziget, Rákos, Szt.-Endre.

5 3 8 . L endl Ad o lf: A magyarországi Tetra- 
gnath a félékről, (5 tábla, 59 ábra). Math, term.- 
tud. közi. XXII. köt. 3. szám. 1886. Ára 50 kr.

Kirónád: Math, term.-tud. Értesítő. V. köt.
1886. 3—4. füzet p. 127.

Az általános tudnivalók előterjesztése után 
elmondja, hogy a Tetragnáthdknak hány neme 
van eddig. Leírja a hazánkban eddig talált 
fajokat, melyeknek száma 11. Ezen fajok kö
zött újak is vannak, melyek következők: 
Euc.ta lutescens, Eugnatha picta, Tetragnatha 
nigrita, s egy új varietás, a Tetragnatha, eir- 
tensa var. deliblatensis.

5 3 9 .  Lendl Adolf: Ueher die Tetragnatha- 
Aiten Ungarns. Mathem. naturw. Berichte 
aus Ungarn. 5. Bd. 1886·—87. p. 88.

Tartalma ugyanaz, a mi a megelőző tétel
ben ismertetett közleményé.

5 4 0 .  L endl Adolf: A keresztespók élehnes- 
messe'ge. Természettudományi Közlöny. XVII. 
köt. p. 505.

Elbeszélése annak, hogy egy többször meg
bolygatott Epeira angulata miként igazgatta 
ki ismételten, megrongált hálóját.

5 4 1 .  L endl Ad o lf: Adatok az Arggope 
Brünichii ( Scop) életmódjának ismeretéhez. Egy 
táblával. A magyar orvosok és természetvizs
gálók 1886. augusztus 22—26-dikáig Buziás— 
Temesvárott tartott XXIII. vándorgyűlésének 
történeti vázlata és munkálatai. Budapest,
1887. p. 250.

Az Arggope általános földrajzi elterjedésének 
vázolása után leírja a Rékason tett megfigye
léseit, melyek különösen a hálószövésre, a táp
lálkozásra és a párzásra vonatkoznak. Ennek 
kapcsán megemlékezik az Epeira cornuta Cl. 
és letragnatha extensa L. fajokról is.

5 4 2 . Lendl Adolf : A Troehosa infernalis 
(Motsch.) párzásáról és párzási szerveiről
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Természotrajzi füzetek. XI. köt. 1887. p. 30. 
Tab. 1—2.

Saját vizsgálatai alapján ismerteti az emlí
tett pókfajnak párzási szerveit s a párzás 
actusat. E mellett néhány biológiai adatot is 
feljegyez.

543. Lendl Adolf : Uber die Begattung und 
die Copulationsoryane nm Trachom infernatia 
Motscli. Revue des Inhaltes der term.-rajzi 
füzetek. XI. Bd. 18S7. p. 51. Tab. 1—2.

A «Trochosa infernalis Mötsch, párzásáról és 
párzási szerveiről» czímft dolgozatnak német 
szövege. Tartalmát lásd a megelőző tételben.

544. Lendl Adolf : A pókok. szervezete és a 
hálókötés. Pótfüzetek a Termtud. Közlöny. 
XXII. kötetéhez. 1890. 3. fiiz. p. 105. áb
rákkal.

A pókok orismológiai viszonyainak rövid 
ismertetése kapcsán tárgyalja azon szerveket, 
a melyek a szövésfonásnál és liálókötósnél 
szerepelnek. Ezután részletesen ismerteti a 
hálókötés módozatait. Kimondja, hogy a póko
kat a megélhetés kényszerítette a hálókötésre, 
mert csak ennek segélyével foghatták el a 
szárnyra kelt rovarokat.

545. L endl Ad o lf: Hárommayyarorszáyi 
kévéssé' ismert jiókfajnak leírása. Természetrajzi 
füzetek. 13. Bd. 1890. p. 8. 1 tábla.

Leírja az Eucta lutescens L endl, Tetrai/natha 
niyríta L endl és Euynata járta L endl fajok 
híméit, a melyek addig ismeretlenek voltak.

Ezenkívül lásd még ide vonatkozólag ugyan 
e szerzőnek 205., 20(i., 207. szám alatt ismer
tetett dolgozatait.

546. Tömösváuy Ödön : Eyy új alak hazánk 
Aradmoida faunájában /ternyién ineyyclről. 
Term.-rajzi füzetek. 5. köt. 2—4 fűz. 1882. 
p. 226. Tab. 6.

A Zemplén megyében Chyzer ír.-tói gyűj
tött ühelifer quadnmaculatus Töm. új Ál- 
skorpió fajnak részletes ismertetése.

547. Tömösváry Ödön : Eine tume Chelifer- 
art aus dem Comitate Zemplén. Természetrajzi 
füzetek. 5. köt. 1882. p. 296.

«Egy új alak hazánk Arachnoida faunájában. 
Zemplén megyéből» czímti dolgozat német 
fordítása. Lásd a megelőző számot.

548. Tömösváry Öd ö n : A mayyar fauna  
Alskorpiói. (Pseudo scorpiones fauna· hungaricse.) 
5 rajzi. Math. term;-tud. közi. XVIII. köt. 
7. sz. p. 135. 1883. Ara 1 frt.

Az ide vonatkozó irodalom történeti átpillan- 
tása után, részletesen tárgyalja az orismologiai 
viszonyokat. Érdekesen ismerteti a biológiai 
viszonyokat, nemkülönben a földrajzi elterje
désre vonatkozó adatokat. A rendszer rövid 
ismertetése után a családok, nemek és fajok 
ismertetésére tér át. A családok keretén belül 
adja a nemek meghatározó táblázatát s ennek 
keretében a fajokét. A leirt 33 faj 8 nembe és 
2 családba tartozik. A fajok között 7 vrjjal 
találkozunk s ezeknek, valamint a többieknek 
is latin leírását is olvashatjuk.

549. Tömösváry Ödön : Adatok az Álékor-

piók ismeretéhez. Tennészetrajzi füzetek. 8. köt. 
1884. p. 16. Tab. 1.

Első sorban, összeállítja a Balkán-félszigetről 
eddig ismert Álskorpiók névjegyzékét, a mely
ben 27 fajjal találkozunk. Ezután leírását 
adja a Chemes armatus, Chernes affinis, Ühelifer 
daruin s, Ihelif. macroe.helatus, (tljávm senii vit
tatum, (Up. láareolatum, Ileterolophus yuttiyer, 
1 leter, nitens új s az Ol/dum dimidiatum 
L. Koch, fajoknak.

Ide vonatkozólag lásd még Bálint S. 175. és
176., továbbá B roker L. 1631,, 1632—1633., 
Flemming J. 1647., Kahpkllkk 1634. és Kul- 
cziNSZKY IV, 1635. számú dolgozatait is.

3 . Százlábúnk. M yriojtoda.

550. Chyzer K ornél: Állatok a (elsömayyar- 
orszáyi százlábúak faunájához. Rovartani la 
pok. III. köt. 4. fiiz. p. 74.

Tömösváry O. dr. meghatározásai alapján 
40 Myriopoda-fajt ennmerál a termőhelyek 
kíséretében.

551. Chyzer Kornél : Notes pour serrir ά la 
fauné des Myriupodes de· la IInni/eie septen
trionale. Supplément contenant la revue des 
articles publiés dans les Rovartani lapok. 
Tom. IV. 1S86. p. XII.

A megelőző tételben ismertetett közlemény 
franezia kivonata.

552. D aday Jenő : Erdély faunájának száz
lábúi. Term, rajzi füzetek. XII. köt. 1889. 
p. 85.

A korábbi irodalmi adatok felsorolása után 86 
Myriopoda fajt jegyez fel Erdélyből, a termő 
helyek kíséretében, melyek között új a Jutus 
transylvanie.us, Volydesmus albiilus, l'olyd. mon
tanus, Polyd. transylvanims, Bracltydesmus 
hunyaricus s ezeknek latin diagnosisát is adja.

553. D aday J enő: A mayyarorszáyi Myrio- 
podák maydnrajza. Budapest, 1889. 3 tábla. 
Kiadja a Term.-tud. Társulat.

A Myriopodák rövid anatómiai és fejlődés
tani ismertetése után a biológiai adatokat 
közli. A földrajzi elterjedésről szóló fejezetben 
külön csoportosítja a hazai fajokat, elterjedé
sük szerint és kimutatni igyekszik, hogy kö
zöttük melyek keleti-, déli-, nyugati- és 
északi fajok. E mellett hazánk Myriopoda- 
faunáját egy táblázatban szembeállítja más 
európai területekével. A rendszertani részben 
a rendszer fejlődéstörténetének rövid áttekin
tése után a fajok latin leírását nyújtja. 
A fajok száma 128, melyek között több új is 
van. Az irodalom jegyzékében külön találjuk 
a hazánkra vonatkozó adatokat. A termő 
helyeket megyénként állította össze.

554. D aday .Ten ő : Mayyarorszáy százlábúi. 
Term.-tud. közi. 21. köt. 1889. p. 502.

Előszava annak a munkának, a m elyet a 
TöMÖsvÁRY-féle hagyaték alapján írt meg.

555. E ntz Géza: Az ízeltlábúak «Tro-



s i Arthropoda 82

tn'wheata» osztálya. Pótfűz, a term.-tud. közi. 
XX. köt. 1888. p .  186.

A Peripatusokwrik általános ismertetése pár
huzamba helyezve a Gyűriísféryekkel és az 
ízeltlábúakkal. A Peripatusok szel vényszerveik- 
kel és idegrendszerükkel határozottan az 
Anna tatákhoz, mig lélekzőszerveikkel az sii- 
thro/ioddkho?,, különösen pedig a Myriopodák- 
lioz hasonlítanak.

556. H orváth Géza : Kyy bolyárorszáyi 
szülőtökén talált állatok. Rovartani lapok. III. 
köt. 7. fűz. 1885. p. 148.

A megvizsgált boígárországi szőlőtőkén a 1 bly- 
.I1 1MM layurus és Lithobiux urirrojis-ot találta 
meg. Lásd a 360. tételszámot is.

557. Mekki, E de : ]tyy vándor Myriopoda. 
Term.-tud. füzetek. A délmagyarorsz. term, 
tud. társ. közlönye. VII. köt. 1. fűz. 1883. 
p. lő.

1882. év szeptember havának végén Resicza 
és Székül között vándorló Myriopodák milliói 
lepték el a vasúti síneket s a közlekedést eze
ken megnehezítették. Hogy a sok közül melyik 
faj volt, nincs feljegyezve. Német fordítása a 
48-ik lapon. Tömösváp.y Ö. e Myriopodát 
/ olydesrnus acutanyulatux-ndk determinálta. 
(Lásd a 2-ik füzet 75. lapján.)

558. Meukl Ed e : Kyy rámlor Myriopoda. 
liovarászati lapok. 1. évf. 3. fűz. 1883. p. 49.

Lásd a megelőző tételt.
559. P aszi.avszky József : Λ hélgilixzta ki.x- 

yazdája. Term.-tud. közi. XVIII. köt. 1886. 
p . 434.

L instow kísérletei után megtudtuk, hogy az
Axcaiix hmibricoides ombriói a Julus yuttula- 
tus nevű százlábúban élnek s ezzel jutnak be 
a gyermekbe vagy felnőtt emberbe.

560. Tömösváry Ödön: Világító Százlábúak. 
Term.-tud. közi. XIV. köt. 1882. p. 23.

A (leophilns subterraneus és Geophilus elec
tricus világításának ismertetése, melynek kap
csán elmondatik mindaz, a mit a korábbi 
bélvárok ide vonatkozólag feljegyeztek s a mi 
a világítás okára és lényegére tartozik.

561. Tömösváry Ödö n : A rommensalismus 
ei/ii érdekes esete. Orv. term.-tud. Értesítő. IV. 
köt. 2. fűz. 1882. évf. p. 160.

Egy alkalommal Poly.vmus layurus-ok tes
tén kis légy álezákat talált, még pedig min
dig ugyanazon testtájon megtapadva. Ebből 
következtetéseket vonva, végül azt mondja, 
hogy a Foly.renus layurus és a légyáleza corn- 
men sálismusban éltek.

562. Tömösváry Ödön : A Myriopodák osz
tályának egy új alakja Borne,o-sziyetéröl. Term.- 
rajzi füzetek. 5. köt. 2—4. fűz. 1882. p. 229. 
Tab. 2.

A X ántus JÁNOs-tól Borneo szigetén gyűj
tött Edmtistmna octosulcatum n. sp. élj Myrio- 
poda-faj latin és magyar leírása.

563. Tömösváry Ödön : A hazánkban elő
forduló heteroynathák. (Egy tábla.) Math, term.- 
tud. kösd., XVIII. köt. 12. szám p. 351. 1883.
1 tábla. Ara 20 ki·.

A Heteroynathákra vonatkozó irodalmi ada
tok ismertetése után azoknak jellemzését adja. 
Erre következik a Polyxenidae család ismerte
tése a Polyxenius egyetlen genus és Poh/.venus 
layurus L. egyetlen faj ismertetésével. A taura- 
podidae család keretén belül a Pauropus és az 
élj Trachypauropus genusok leírását találjuk a 
Pauropus Huxley Lúb. és Trachypauropus ylo- 
me.rim.des új faj ismertetésével együtt.

5 6 4 .  Tömösváry Ödön : A Myriopodák osz
tályának eyy új alakja Borneo-sziyeteröl. Term, 
rajzi füzetek 6. köt. 1883. p. 162.

A korábban Edentistowa octosulcatum név 
alatt leírt új Myriopoda genus nevét Anodon 
tostmná-ra változtatja. Leírja az új genust és 
összehasonlítja a hozzá közel állókkal.

5 6 5 .  Tömösváry Ödön : Adatok a Scolopm- 
drellák ismeretéhez. Orv. term.-tud. Értesítő.
1883. évf. V. köt. 1. fűz. 1 tábla, p. 1.

A Scolojiendrellákra, vonatkozó tudományos 
ismeretek előterjesztése kapcsán, fejtegeti azt a 
helyet, a mely ezen éillatkákat a Myriopodák 
rendszerében megilleti. Részletesen tárgyalja a 
Scolopemlrellák szájszerveit és lélekzőkészülé- 
két.' Ezek után hazánkból feljegyzi a Scolo- 
pendreda immaculata és Scolopondrella micro- 
culpa fajokat, továbbá részletes leírását adja a 
Scolo/iendrella anacantha új fajnak, a melyet 
dr. Chyzer K. Zemplén megyében Kis-Azar 
határában, Tömösváry pedig Marosvásárhelytt 
gyűjtött.

5 6 6 .  Tömösváry Ödön : A Heteroynathák eyy 
új alakja hazánkban. Természetrajzi fűz. 7. köt. 
Í883. p. 39.

A Szilágy megyében Pele község határán Bíró 
L.-tól talált Trachypauropus rnaryaritac.cus új 
Myriopoda-faj latin leírása rajzok kíséretében.

5 6 7 .  Tömösváry Ödö n : Kieldromos világítás
nál verekedő százlábúak. Rovartani lapok. 1. k.
8. fűz. 1884. 171.

Ismerteti azt a viaskodást, a mely egy viha
ros napon 2—3 óra között egy Geophilus fo- 
reolatus és egy Lithobius forficatus között 
végbe ment.

5 6 8 . Tömösváry Ödön : Myriopodes se com- 
hattant attpres d'illumination électrique. Sup- 
plément contenant la revue des articles pub- 
liés dans les Rovartani lapok. Tom. 1. p. XXIII.

A megelőző tételben ismertetett dolgozatnak 
franczia kivonata.

5 6 9 . Tömösváry Ödön : Kegyetlen anyák. 
Rovartani lapok. I. k. 5. fűz. 1884. p. 102.

Elbeszélése annak, hogy egy Mecistocephalus 
rarniolcnsis C. K. nevű Myriopoda miként 
ette meg á saját petéiből kibúvó fiatalokat.

5 7 0 . Tömösváry Ödön : Mérés cruelles. Supple
ment contenant la revue des articles publiés 
das les Rovartani lapok. Tom. I. 1884. p. XIII.

Tartalmát lásd a megelőző tételben.
5 7 1 . Tömösváry Öd ö n : Myriopoda a Joanne 

Xantus in Asia orientalij collecta. Term.-rajzi 
füzetek IX. köt. 1885. p. 63. Tab. 3—5.

A; X antus JÁNOS-tól 1869—70. években Ke
let- Ázsiában gyűjtött Myriopodák latin ismer-
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tetőse. Felsorol IG nembe tartozó 52 fajt, me
lyek közül újak a következők: Orya Xanti, 
Mecistocephalus sulcicollis, Scolopocryplus geo- 
philicornis, Heterostoma albidum, Heter. Hiul
catum, liranchiostoma subsjÁnosum, Branchiost. 
puncti ventre, Branchiotrema nitidulum, Bran
chi utr. lonyicorne, Scolopendra flavicomis, Sco- 
lop. varii-sjünosa, Scolop. aurantipes, Scolop. 
nudipes, Sphavrojioeus fatcieomis, Sphaerop. 
yranulatus, Oxyurus romiam, Spirolmlus rufo 
marginatus, Spirob. erythropus, Spirob. ater, 
Siphunophora quadritubérculata.

Idevonatkozólag lásd m ég TöMÖsvÁEY-nak
249., 250., 251., 252., 253., 254., KAiiLiNSKi-nak 
163G, IÍARSCH-nak 1037, LATZFX-nek 1038., 1039., 
1040. és PKF.üDHOMMH-nak 1041., 1042. számú 
dolgozatait is.

4. Bevárok. Insecta.

Ezen osztályra vonatkozólag lásd a meg
előző tételszámok közül a következőket is : 28.,
34., 41., 44., 40., 48., 04., 07., 74., 101., 104.,
112., 113., 117., 202., 203., 213., 239., 240., 259.,
260., 280., 330., 3.32., 335.

a) Ugró farknak. Thysanura.

5 7 2 . D adát Jenő : A könyvek új ellensege. 
Term.-tnd. közi. XX. köt. 1888. p, 432.

A «Settiner Entom. Zeitung» 47-ik évi fo
lyama után elmondja, hogy a Lepisma dome
stica mint könyvek ellensége mutatja magát.

5 7 3 .  Tömösváry Öd ö n : Adatok hazánk Thy- 
sanura-faunájához. Math, term.-tud. közlemé
nyek. XVIII. köt. 1883. 0. szám. p. 119. 1 tábla. 
Ara 20 kr.

A hazánkban eddig talált Thysanurákat 
Lubbock rendszerének szem előtt tartásával 
két csoportra osztja : ( bit embola Lubb. és Thy
sanura Lubb. Az első csoport 4 családjában 
13 genus 31 speciessel van képviselve, melyek 
között az Achorustes alpinux új. A második 
csoport 3 családja 4 nemet és 4 fajt tüntet 
elő. E csoport első családja az Anisosphaeridae 
új, az Anisosphaera problematica új nem és 
fajjal. Hazánkban ezek szerint 35 Thysanura- 
faj ismeretes.

5 7 4 . Tömösváry Ödön : Magyar or szájban ta
lált Smynthurus-fa/jok. Term.-rajzi füzetek. VII. 
köt. 1883. p. 31.

A Smynthurusok rövid jellemzése után ősz· 
szeállitja a talált fajok meghatározására szük
séges táblázatot. Magyarországból hat fajt is
mertet, a melyek közül a Smynthurus macu
latus új.

5 7 5 .  Tömösváry Ödö n : Egy félreismert ár
tatlanság. Rovartani Lapok. I. köt. 7. füzet.
1884. p.' 189. 1 ábra.

A Smynthurus luteus nevű Thysanurának

természetrajzi ismertetése, a melyet addig a 
szőlőkre nézve kártékonynak tartottak.

5 7 6 . Tömösváry Ödön : Une innocence mé- 
connue. Supplement contenant la revue des 
articles jmbliés dans les Rovartani Lapok. 
Tom. I, p. XVIIT.

A megelőző dolgozatnak franczia kivonata.
5 7 7 . Tömösváry Ödön : Fyy kártékony rovar 

szobáinkban. Rovartani Lapok. T. köt. 1. fűz.
1884. p. 19. 1 ábra.

Az irodalmi adatok alapján részletes ismer
tetését adja a Lepsima surrharina L. állatká
nak s ezzel kapcsolatban ismerteti életmódját, 
és kártételeit.

5 7 8 .  Tömösváry Ödön : Fekete luí. Rovartani 
Lapok. I. köt. 11. fiiz. 1884. p. 2.38.

Leírja, hogy 1883. év május havában Ö-Moldva 
mellett egy pocsolyában a I'odúra aquatica L. 
nagy tömegét látta. Kimutatja, hogy a hónak 
feketeségét szintén a í ’odurák okozzák. Fel
jegyzi ezzel kapcsolatban a Bíró Ti. megfigye
lését az Achorutes armatus Nie. fajról.

5 7 9 .  Tömösváry Ödön : Újabb átlátok hazánk 
Thysanura-faunájához. Math, term.-tud. közi. 
XIX. köt. p. 47. 1884.

A hazánk területén újabban megfigyelt 13 
'1 'hysanura-fajnak ismertetése, melyek között 
új a Smynthurus maculatus és a Deyeeria 
cincta Lubb.-nak niyrucincta variotása. Az itt 
újabban felsorolt fajokkal együtt hazánkból 
eddig összesen 47 Thysanura- faj ismeretes. A 
dolgozat végén a Tliysanurdk egyes nemeinek 
pontosabb meghatározására szolgáló analytikus 
táblázatot találjnk.

Ide vonatkozólag lásd még H orváth (1. dol
gozatát. a 357. és ]»KRTKAU-ét az 1043. tétel- 
szám alatt.

h ) E g y e n e s -s zá rn y  v a k . O rthopteva.

5 8 0 . Baross Károly : .1 pvczv.l-niiiyládi sáska- 
járás, Gazdasági Lapok. 40. évf. 1888. 27. sz. 
p. 322. 1. ábra.

Mocsáry Sándor nyomán ismerteti a Péczel 
és Maglód határában pusztítóin" fellépett Stau- 
rtmotus marorcanux sáska-fajt.

5 8 1 .  Bálint Sándor: jelentés az 1SSS. ét- 
nyarán Székelyföldön tett rovartani yyűjtii ki
rándulás eredményéről. Orv. term.-tud. Értesítő. 
XIV. évf. 1889. Terin. tud. szak. .3. fiiz. p. 200.

Az Orthopherák 3 családjába tartozó 13 nem
ből 20 fajt sorol fel a termőhelyek kíséretében.

5 8 2 . Bíró Lajos : Halpuxztítá szitakötő-ál - 
czák. Rovartani Lapok. I. köt. 12. fiiz. 1881. 
1). 251.

Kimutatni igyekszik, hogy azok a szitakötő- 
álczák, melyeket a «Halászati Lapok» mint 
halpusztítókat az Aesvhna yrandin-fajhoz tar
tozóknak mondanak, valószínűleg az Aesclma 
cyanea, Aeschna mixta Satr., ajjinis Vaud., 
rufescens Vaud. vagy pratensis Müll, fajok va
lamelyikéi lehettek.
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5 8 3 . Bíró Lajos : A keleti kárpátok vidéké
nek jellemző rovar-fajai. A magyarorsz. kárpát- 
egyesülőt évkönyve. XII. évf. 1885. p. 124.

A Bodrogköz futóhomokjáról 2, s más vidé
kekről 8, a havasalji tájról pedig 2 fírthoptera- 
fajt sorol fel.

5 8 4 .  Chyzf.r Kornél : Érdekes szöcske-faj. 
Rovartani Lapok. I. köt. 8, fűz. 1884. p. 172.

Λ Saga serrata hazai harmadik termőhelye 
gyanánt a s.-a.-újhelyi Sátor-hegyet jegyzi fel.

5 8 5 . Chyzer Kornél: Capture de Sai/a ser
rata á A.-.I.- Ujhdy. Supplement contenant la 
revue des articles publiés dans les Kovartani 
Lapok. Tom. I. p. XXIII.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

5 8 6 .  Chyzer Kornél : Szitakötők vándorlása. 
ltovartani Lapok. I. köt. 6. fűz. 1884. p. 125.

Feljegyzése annak a tömeges megjelenésnek 
s illetőleg vándorlásnak, melyet a Ilbellula 
depressa L. és Ayrion pulchellmn v. d. L.
S.-A.-Ujhely városban 1NXO. május 3-án vé
gezett,

5 8 7 . Chyzer Kornél: Migration des I Ábel- 
I abides. Supplement contenant la revue des 
articles publiés dans les Rovartani Lapok. 
Tom. I. 1.384. p. XV.

Az döbbeni tételben ismertetett közlemény 
franczia kivonata.

5 8 8 . Duiunszky E de : Torzlábú lótetií. Rovar
tani Lapok. II. köt. 4. fűz. 1SS5. p. 85.

Ismerteti azt a Gryllotaipa vulgárist, melyet 
1884 szeptember 20-én fogott, s a melynek bal
oldali ásólába torz volt. Érdekes, hogy a torz 
lábnak izmai is torzak voltak. Tarsusmozgató 
izomcsoport csak egy volt.

5 8 9 . D uiunszky Ede : A lótetií életéből. Ter
mészettudományi Közlöny. XVII. köt 188(1. 
p. 31.

Szerző tapasztalatai szerint a Gryllotaipa 
ndgaris fogságban inkább húsevő, sőt saját 
társait is felfalja; de szükség esetén a növé
nyi eledelt sem veti meg. Védő fegyverül a 
rovar a potroli jábél kifecscsenthető, igen átható, 
kellemetlen szagú és edző hatású folyadékot 
is használ, melyet azonban csak túlságosan 
izgatott állapotban bocsát ki magából.

5 9 0 .  E ntz Géza : , I Saga serrata Kolozsvár 
környékén. Rovartani Lapok, I. köt. 12. füzet. 
1884. p. 204.

Konstatálja a Saga .semita-fajnak Kolozsvár 
környékén való előjövetelét.

5 9 1 . Gyulai Lálmán : Sáskáink. A hód- 
mező-vásárhelyi ev. ref. főgymn. értesítője 
1888—89. évre.

Ismerteti a Iiódmező-Vásárhely határában 
tenyésző sáskafajokat.

5 9 2 .  H orváth Géza : A pirreyö tücsök fejlő
dés viszonyairól. Math, term.-tud. Értesítő. II. 
köt. 1883. 2—3. fűz. p. 7(1. 1 tábla.

Szerző 1883. év nyarán Pécsett járván, figyel
messé tétetett arra, hogy a szőlőveny'gék itt- 
ott furulyaszerűen meg vannak szúrva. Ily 
vesszőknek megtekintésekor azoknak belsejében

petéket talált. Az irodalomban után nézve meg
tudta, hogy a fúrások okozói Oecanthusok le
hetnek. A tenyésztés után, melynek kapcsán a 
fejlődésmenetet is észlelte, arról győződött meg, 
hogy a fúrásokat az Oecanthus pellacem csi
nálta és petéit az rakta a venyigékbe.

593. H orváth Géza : A pirreyö tücsök fejlő
dési viszonyairól. Rovartani Lapok. I. köt. 1. f. 
1884. p. 8. tábla 1.

A pirreyö tücsök (Oecanthus pellucens Scop.) 
előfordulására vonatkozó adatok felemlítése 
után áttér arra az igen érdekes megfigyelésé
nek ismertetésére, hogy e tücsök-faj petéit a 
szőlővenyigéibe fúrt lyukakba tojja. E meg
figyelés annál érdekesebb, mert SALVi-nak 
1750-ben megjelent dolgozatának adatai után 
senki sem tett hasonlókat. A szőlővenyigék 
Pécsről valók voltak s a fiataloknak a peték
ből való kibúvását szerző maga kisérte figye
lemmel.

594. H orváth Géza : Sur revolution de 
VOecanthus pellucens. Supplément contenant la 
revue des articles publiés dans les Rovartani 
Lapok. Tom. I. 1884. p. II.

A ‘megelőző tételben ismertetett közlemény
nek kivonata.

595. H orváth Géza : Sur Vévolatiim de 
l'oecanthas pellucens. Math, naturw. Berichte 
aus Ungarn. 2. Bd. 1883—84. p. 170.

Tartalma azonos az előbbivel.
596. H orváth Géza : A magyar fauna, leg- 

natjyohh rovarfaja. Rovartani Lapok. I. köt. 
fi. 'fűz. 1884. p. 126.

Ismerteti a Fiume környékén otthonos Ba
cillus fíossü F abr. fajt.

597. H orváth Géza : A pirreyö tücsökről. 
Term.-tud. közi. XVI. köt. 1884. p. 29.

A m. tud. Akadémia III. osztályában 1883. 
decz. 10-én tartott értekezésnek kivonata. Tar
talmát lásd a megelőző tételben.

598. H orváth Géza : A pirreyö tücsök Ba
ranyában. Rovartani Lapok. I. köt. 3. fűz. 
1884. p . 60.

Vizsgálatai alapján megállapítja, hogy a 
pirregő tücsök nem csak szőlővenyigékbe, ha
nem másféle cserjékbe is rakja petéit. Össze
állítja azokat a neveket és szólamokat, a melyek 
alatt a 2iirl'eg° tücsköt Baranyában ismerik.

599. H orváth Géza : Termiták hazánkban. 
Rovartani Lapok. II. köt. 10. fiiz. 1885. p. 208.

Reámutat arra, hogy Európából az idő sze
rint csak két Termes-faj ismeretes: a Coloter- 
ates flavicollis F r. és Termes lucifugus Rossi, s 
azután felsorolja ezeknek európai elterjedését. 
Hazánkban- a Termes lucifugwst Krassó-Szo- 
rénymegyében a Dunapartján fekvő Berszászka 
határában találta meg Pliylloxerától elpusztí
tott tőkében. Kívüle megtalálta még dr. Tömös- 
váry Ö. Szvinicza határában, míg W ény J. 
Szerbiában Negotin mellett. Ezután ismerteti 
a fogságban tartott példányokon végzett bioló
giai észleleteit,

600. H orváth Géza : Sur la decouverte du 
Termes lucifugus Kösd en Honyrie meridionale.
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Supplement contenant la revue des articles 
publiés dans les Rovartani Lapok. Tom. II. 
p. XXVIII.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

6 0 1 . H orváth Géza : Vándorsáska a magyar 
tem/crparton. Rovartani Lapok. II. köt. 3. tűz.
1885. p. (10.

A hazánkban állandón tenyésző nagy vándor
sáskák a következő három fajhoz-tartoznak: 
1 ’achytylus rnigratorius L., Fach. cinét asccns 
Fr. és Acridium Aegyptiacum L. Ez utóbbi 
Fiume környékén állandóan tenyészik.

E szerzőtől idevonatkozólag lásd még a 355., 
356. tételszámokat is.

6 0 2 . Kuthy D ezső : Kannibál szitakötő. Ro
vartani Lapok. I. köt. 9. fűz. 1884. p. ISO.

Szerzőnek alkalma volt 1884. jun. 2()-án két 
összefogódzott szitakötőt fogni. Ezek közül 
egyik az Aeschna pratensis Mull., a másik a 
Cordulia jlammaculata Vand. példánya volt, 
mely utóbbinak feje összevissza volt marczan- 
golva. Ebből azt következteti, hogy az Aeschna 
gyilkos volt.

6 0 3 . Kuthy D ezső : Oannibalmne ches les 
TÁbellulides. Supplement contenant la revue 
des articles publiés dans les Rovartani Lapok. 
Tom. I. p. XXIV.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

6 0 4 . L endl Adolf : A fülbemászók irtásáról. 
Rovartani Lapok. III. köt. 1. fűz. 1886. p. 16.

Statisztikai adatokat közül Krf.yszky Venczel- 
nek ama pnisztításíiiról, a melyeket 1885. év 
folytán a Fülbemászókban tett.

6 0 5 . Mocsáry Sándor : Az iád sáskajárásról. 
Term.-tudom. közi. XX. köt. 1888. p. 318. 
ábrákkal.

Azon alkalomból, hogy 1888. év junius ha
vában hazának különböző vidékein a Stauro
notus maroecanm és Caluptenns Italiens pusztí- 
tólag lépett fel, ismerteti az Acridin»/, tatari- 
cum-ot és fejlődését, nemkülönben a Stauro- 
notus maroccanus-t is. Ezzel kapcsolatban meg
emlékezik ezeknek biológiai viszonyairól és 
felsorolja a sáskajárásokra vonatkozó fontosabb 
adatokat.

6 0 6 .  Pungur Gyula: Adatok egy kere'sbbé 
ismert szöcske-jaj természetrajzához.' Rovartani 
Lapok. III. köt. 3. fűz. 1886. p. 49. Egy tábla.

A Poedlimon Sckmidti F ieb. nevű szöcské
nek részletes természetrajzi ismertetése. Ezzel 
kapcsolatban adja a biológiai viszonyok leírá
sát is. Kiterjeszti figyelmét a czirpelésre s az 
adott hangokra is, a melyeket hangjegyekben 
tüntet fel.

6 0 7 .  P ungur Gyula: Notes pour sereit· ά 
I'hűtőire naturelle d’tm Ottlioptére péti- connu. 
Supplement contenant la revue des articles 
publiés dans les Rovartani Lapok. Tom. III.
1886. p. VII.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

6 0 8 . P ungur Gyula : Adatok egy kerésbbc

ismert szöcskefaj ismeretéhez. Math. term.-tud. 
Értesítő. IV. köt. 1886. 5. fűz. p. 90. 2 tábla.

A Poetdliiiion Schwidti Fieb. nevű szöcske- 
faj ismertetése. A szárnyak erezetének ismer
tetése kapcsán a zenehangokat is tárgyalja, de 
e mellett több érdekes biológiai adatot is tar
talmaz.

6 0 9 . P ungur Gyula : lidträge zur Natur
geschichte einer wenig bekannten Laubhett 
schneiten-Art. Math, naturw. Berichte ans 
Ungarn. 4. Bd. 1885— 86. p. 78.

Tartalma ugyanaz, a mi a megelőző tétel
ben ismertetett közleményé.

6 1 0 . P ungur Gyula: A tücskök tartózkodása 
és lakása. Terin.-tud. Közlöny. XXII. köt. 
1891). 256. fűz. p. 628.

A tücskök nagyoblrára száraz tájakon élnek, 
de egyesek majd az egyik, majd a másik ta
lajon tartózkodnak nagyobb előszeretettel. 
A lakások és üregek készítésmódja két typrrsia 
vezethető vissza. Egy részük tapasztva vájt 
üregeket vagy alagutakat épít,, a másik részük 
kaparással készít üregeket. Érdekes leírását 
találjuk eme lakásépítés-módoknak.

6 1 1 .  Sajó Károly: A 1 Vczel-inaglóiii sáska- 
irtás. Term.-tud. közi. 21. köt. 1889. p. 206.

Abból az alkalombéd, hogy Péczelen és 
Maglódon 1888 nyarán pusztítókig megjelent 
a Stauronotus rnaroccanus Thrrnb; áttekintést 
nyr'rjt azon pusztításokról, a melyeket e rovar 
Cyprus szigetén 1882-től kezdve tett. Ezután 
ismerteti azt az eljárást, a mit a sáskák irtá
sánál követnünk kell. Feljegyzi azokat a rova
rokat, a melyek a Stauronotus petéit pusz
títják.

6 1 2 .  Sajó Károly: A marokkói sáska 
Magyarországon. Term.-trrd. Közlöny. XXII. 
köt. 1890. Í-í-9. fűz. p. 225. ábrákkal.

Bevezetésül felsorolja, hogy a közelmúlt 
években (miféle sáskafajok szaporodtak el pusz
títókig. Áttér aztán a Stauronotus ntaroceantts 
fajnak Péczel határában való elszaporodására. 
Ismerteti ezen sáskafajnak egész természetraj
zát és az irtására használható különböző 
segédeszközöket. Részletesen tárgyalja a cypruxi 
vászonsövényekkel való irtóeljárást. Megemlé
kezik a sáskafaj természetes ellenségeiről, a 
madarakról általánosságban. Elmondja, hogy 
az Epicauta rufidometn bogár lárvái a sáska- 
petéket pusztítják. Feljegyzi Vkllay ,T. azon 
megfigyelését, a mely az Argyope llriinicltii 
pók sáska pusztító voltáról tanúskodik. Mint, 
természetes ellenséget még a (igmnosoma rotun
datum légy fajt is említi.

6 1 3 . Szaniszló Albert: Faehytilus stridulus 
(kerepelő sáska, pergő sáska) torzftjlötlésű felső 
szárnynyal. Orv. term.-tud. Értesítő. 1882. évf.
IV. köt. 3. fűz. p. 296.

A Faehytilus stridulusnak oly nőstényét 
ismerteti, a melynél a felsőszárnyak az alsók
nak csak egy harmadáig értek, rendes széles
ségüknek csak egy harmadát tették ki és 
egész hosszuknak belső egyharmadában csavaro
dottak, majdnem szög alatt megtörtek voltak.
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6 1 4 .  Kzaniszló Albert : A Calnptenus Italiens 
(eins:, sáska) egy rarietása. Orv. term.-tud. 
Értesítő. 1882. évi'. IV. köt. :t. fűz. p. 295.

Röviden megemlékezik a Kolozsvár határá
ban gyakori (Jidoptenus italic um ról s annak egy 
variotását mutatja be, melyet F iscjheií Calop- 
tenns margindlus Sérv. név alatt írt volt le 
«Ort,koptéra Europa» czímű művében.

6 1 5 . Tiialhammek János: Állatok Kalocsa 
riih:ke rovar faunájémak ismeretéhez. Kalocsa, 
1 N.X5. Kj. (Értesítő a «kalocsai főgymn.» 1SS5.)

Az < lilonata-családot képező szitakötőkkel 
foglalkozik s a Kalocsa vidékén talált 41 faj
nak jegyzékét tartalmazza. Az Odonatáh általá
nos jellemzése után közli az egyes alcsaládok 
csoportok, nemek és fajok ismertető jeleit, 
nemkülönben egy oly analitikus táblázatot, 
mely a tárgyalt nemek könnyű felismerésére 
szolgál.

6 1 6 . Vángel Jenő: Vérnász egy szöcske faj
nál. Rovartani lapok. II. k. l.füz. 1885. p. 18.

Leírása annak az esetnek, mikor egy (Inco
mius Aerrillei Fiscli.-faj nősténye a coitus után 
megette a kimet.

Ide vonatkozólag lásd még a 339., 340., 345., 
3 Í6„ 359., 370., 380., 382., 1644., 1645., 1646. 
tételszámokat is.

<:) Raczésszárnyúcblc. Jíeuroptera.

617. Bilié) L ajos: A magyarországi hane/ya- 
lesö fajok. Rovartani lapok. II. köt. 9. fiiz. 
p. 177. I ábra 10. fűz. p. 193.

Rövid általános bevezetés után, ismerteti a 
Mynmicimidák fejlődési viszonyait és életmód
ját. Ezután egy meghatározó táblázatot állít 
össze, a melynek ujjmutatása mellett könnyen 
megkülönböztethetjük az egyes hazai fajokat. 
Majd átfér a fajok részletes leírására. Kitűnik, 
hogy hazánkból 10 Myrmeleonvla ismeretes, 
mcl\ ek a következők: Acanthaelisis occitanica 
ViiJ,., Mci/istujnis jladcomis Rossi., (Jreaynis 
pluttthaus Oliv., bormicalm Ultra;/rammic us Fii., 
Mi/rmeeaelurus punctuiatu» Stkv., Myrmec. tri- 
t/ramnivs Páll., Derűirőlcon pantherinum ér., 
Mynttdeun europaeus Me. Lackl. Myrtiiecol. 
fnnnicarius L .; Myrm. Erheri Brauer.

618. Busó L ajos: Les Myrinéléinvides de la 
I lottyric. Bupplément contenaut la revue des 
articles publiés dans les Rovartani lapok. Tom. 
11. ]). XXIV.

'Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

619 . Busó L ajos: A keleti-kárpátok htyy- 
ridékénelc jellemző rovarfajai. A magyarorsz. 
Kárpát-egyesület évkönyve. XII. Évf. 1885. 
p. 124.

A Neu röpte rák rendjéből a Parutrpa al/iina 
Ramb.-fajt sorolja fel, mint olyant, a mely a 
havasalji tájon gyakori.

620. Szaniszló Albert : A Játyollcák át- \

teleléséhez. Orv. term.-tud. Értesítő. IV. köt. 
3. fűz. 1882. évf. p. 297.

Feljegyzése egy oly esetnek, mikor télen a 
földrepedései között Fátyolkákat talált.

6 2 1 . V illási P á l : A közönséges fátyol légy. 
Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek.
IV. évf. 1883. p. 212. ábrával.

A Ghnjsopa vulgaris-niik és átalakulásának 
rövid ismertetése.

Ezenkívül lásd még ide -Vonatkozólag Löw- 
nek 1647., 1648. és WiERZEJSKY-nek 1649. sz. 
alatt ismertetett dolgozatait.

d ) F é lfö d e le sszá rn y iu tk . H em ip té ra .

6 2 2 .  Bálint Sándor: Jelentés az 1888-ik 
év nyarán Azé hely földön tett rovartani gy/íjtő 
kirándulás eredményéről. Orv. term.-tud. Érte
sítő. XIV. évf. 1889. Terin.-tusi. szak. 3. fűz.
p. 266.

A Ílemipterák 14 családjából 33 nembe tar
tozó 4-1 fajt sorol fel a termőhelyek kísére
tében.

6 2 3 . Busó L ajos: A villámcsapás és a Phyl
loxera. Rovartani lapok. I. köt. 5. fűz. 1883. 
p. 104.

Elmondja, miként Szatmár-Németi városá
nak szőlőiben 1883 aug. 2-án egy helyen a 
villám becsapott s a tőkének karóját szétfor
gácsolta, de a gyökereken lévő Phyllo.verákban 
kárt nem tett, valamint nem tett a Lasitts 
niger nevű ugyanott élő hangyákban sem.

6 2 4 . B író L ajos : Le eouji de foudre et le 
phylloxera. Supplément eontenant la revue des 
articles publiés dans les Rovartani lapok. Tom. 
I. 1884. p. XIV.

Az előbbeni tételben ismertetett közlemény
nek kivonata.

6 2 5 . B író L ajos : Darázs-gyilkos poloska. 
Rovartani lapok. 1. köt. 7. fiiz. 1884. p. 141.

Leírja azt a jelenetet, a mikor egy Phymata 
erassipes Fr. nevű poloska egy llolopyga glo
riosa Fr. nevű arauydarázst fogott meg s 
annak nedveit szívni kezdette. Ez esetet ,1879. 
junius 2-én észlelte a budai Sashegyon. Észak- 
amerikában a Phymata erosa méhek után 
leskelődik.

6 2 6 .  B író L ajos: line pun wise assassine 
dime guepe. Supplément eontenant la revue 
des articles publiés dans les Rovartani lapok. 
Tom. I. p. XVIII.

Tartalma .azonos a megelőző tételével.
6 2 7 . B író L ajos : A keleti-Kárpátok vidéké

nek jellemző rovarfajai. A ,magyarorsz. Kárpát- 
egyesület évkönyve. XII. Evf. 1885. p. 124.

A bodrogközi fntóhomokról az Fjnhlethis 
ciliatus H or., a havasi vidékről a Dicranotro- 
jtis carpathica H or. Deltocephalus tpiadrivirga- 
tus H or. nem különben a Horváthia hieroglg- 
phica Muls. fajt jegyzi fel.

6 2 8 .  B író L ajos : Zaibpusztító levéltetű. 
Rovartani lapok. II. köt. 6. fűz. 1885. p. 127.
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Feljegyzi, hogy a Tm.ro/itera graminum 
Rond. mily pusztítást végezett Bácsmegyóben 
a puszta-péklai határban.

6 2 9 . B orbás Y incze : Bodobácsok a szoros 
daravirágon. Rovartani lapok. II. köt. 5. fiiz.
1885. p. 108.

Feljegyez egy esetet, mikor a Draha lasio- 
varpa gyümölcse tele volt Pgrrhocoiis apterus- 
sal s elmondja ezúttal, hogy a növény maga 
esenevész volt, mit épen a Pgrrhocoriso'l; jelen
létének tulajdonít.

6 3 0 . B rancsik Károly: .lilátok Trencsén- 
mcgye Bfemiptera faunájához. Kilenczédik évi'.
1886. Évkönyv, melyet a troncsénmegyei 
term.-tud. társ. megbízásából szerk. Petrogalli 
A. p. 55.

Trencsén vármegyéből összesen 15 / Icmi/itcra- 
fajnak és termőhelyének felsorolása. Lásd ezen
kívül még a 541., 542. és 348. tételszámot is.

6 3 1 . Chyzer Kornél: Hitka kéregpoloska. 
Rovartani lapok II. köt. 8. fiiz. 1885. p. 173.

A hazánkban élő Aradidák fajszámára való 
utalás mellett különösebben felemlíti a Bra- 
cliyrrhymhus Tremulae Büth. fajnak hazai el
terjedését. E szerint az említett faj a Bánság
ból, Trencsén megyéből, Zemplén és Hnnyad 
megyéből ismeretes.

6 3 2 . F irbás N ándor : A Burgonyának egy új 
ellensegáről. Rovartani lapok. III. köt. 10. fűz.
1886. p. 211.

A Tychea Phaseoli F ass, nevű növénytetű 
ismertetése, mely a burgonyát is megtámadja, 
bár rendesen a Phaseolus és Amarantlms gyö
kerein él. Elmondja továbbá a védekezési el
járást is.

6 3 3 . Gekger E d e : Védekezzünk a rértetü 
ellen. Természettud. füzetek. A délnxagyarorsz. 
term.-tud. társ. közlönye. IX. köt. 3—4. fűz.
1885. p. 81.

A vértetű természetrajzi ismertetése kapcsán 
előadja kártételeit s az ellene való védekezés 
módjait.

6 3 4 . Goethe Armin : A körte rertetii. Gyü- 
mölcsészeti és konyhakertészeti füzetek. V. 1884. 
p. 141. 3 ábra.

Népszerű és terjedelmes ismertetése a Scld- 
wmettra lanigera nevű levéltetűnek. Védeke
zésül ajánlja, hogy a körtét galagonyára oltsák, 
mert ezen nem fordul elő.

6 3 5 .  Goethe Armin : A rértetü Schizoneura 
I Aphis) lanigera. Gyiimölcsészeti és konyha
kertészeti füzetek. V. 1884. 61. 65. p.

Népszerű modorban ismerteti a vértetűt és 
az ellene használható óvó- és ellenszereket.

6 3 6 . H eneioh Károly : lJeher Phylloxera 
vastatrix. Verhandl. u. Mittheil. d. siebenbürg. 
Vereins f. naturw. in Hermannstadt. XXXI. 
Jahrg. 1881. p. 21.

A Phylloxera vastatrix részletes, népszerű 
ismertetése.

6 3 7 . H orváth Géza : llemiptera nova vei 
minus cognita. Természetrajzi füzetek. 5. köt. 
1881. p . '39.

Latin leírása a Graphosoma limatum P. var.

Stali, Plinthisus / ihilioides Put. Plinth, subtilis 
n. sp. Plinth, mehadimsis n. sp., Pithaeus 
/ricipes (Η—Sch), Peth. dalmatinus n. sp. I h y
mns confusus η. sp. Seoio/iosthetus /lictus Schill, v.
antennalis, Monanthia, angustata II—Sch. v. 
sympathycM, Pachytema taunca Har., Pavhyt. 
punctigera n. sp. és Trierphora fasciata Kh. v. 
geniculata faj oknak.

6 3 8 . H orváth Géza: llemiptera nova vei 
minus eoi/nita. Természetrajzi füzetek. 5. köt. 
2—4. fűz. 1882. p. 217.

Összesen 25 fajnak latin leírása, melyek a 
föld különböző részeiből valók. A leírt fajok 
között újak: Kcatomus latiuscuhis, Odontotar- 
siis oculatus, (hl. irroratus, pun/tlema s/ierta- 
hile, S/iathocera tuherculata, I li/ilonotus capita
tus, Plinthisus fasciatus, < 'ampglustira orientalis, 
Caloeoris lleiteri, Voranus leueo/iterus.

6 3 9 . H orváth Géza : ,1 rozshalászokat káro
sító hwltctrck. Term.-tud. közi. XIV. köt. 1882. 
p. 383.

A Márknst'al várói beküldött Siphtmophora 
granaria nevű levéltetűnek rövid ismét tetőse.

6 4 0 . H orváth Géza : .1 Fillokszera elterje
dése, hazánkban. Term.-tud. közi. XIV. köt.
1882. p. 71.

Előadása annak, hogy 1875 óta, az első fel
fedeztetés idejétől 1881-ig mily nagy területen 
lépett fel a Fillokszera hazánkban. Ebből meg
tudjuk, hogy az. ideig 38 községben találták 
meg e rovart.

641. H orváth Géza : A régi görögül;«Phthein> 
nevű rovaráról. Term.-tud. közi. 1882. p. 116.

Előre bocsátva azt, hogy a régi görög írók 
közül P osidonius és Strabo műveiben egy 
«phtheir» nevű rovar szőlőpusztításairól van 
említés téve, elmondatik, hogy a jelenkor 
búvárai miféle rovarnak tartották ezt. Wal- 
kenaer C'om/s-fajnak tekintette, inig Plán
okon fillokszerának. Signorét kimutatja, hogy 
az nem lehet más, mint a ] laetylojrius vitis. 
Ennek kapcsán részletes ismertetését találjuk 
a Dactyiopius citis-nek és életmódjának.

6 4 2 . H orváth Géza : .4 mézharmatról. Tcnn.- 
tiul. közi. XV. köt. 1883. p. 35.

A mézharmatot legtöbb esetben Aphidák és 
Coeeidák izzadják ki, még pedig nem a méz- 
csatornáknak tartott sortokén, hanem a vég
bélnyíláson. Egyes esetekben a falevelek ma
guk is izzadnak ki mézharmatot, de oz beteges 
állapot.

6 4 3 . H orváth Géza : A mézharmatról. Mé
hészeti lapok. 4. évf. 1888. p. 112.

Tárgyalja a mézharmat keletkezését. Ki
mondja, hogy az nem más, mint az Aphidák 
és (Jocddálc ürüléke, vagy pedig az illető 
növénynek beteges váladéka.

6 4 4 . H orváth Géza: Heteroptera anatóliai 
in regione B russae collecta. Természetrajzi fü
zetek. 7. köt. 1883. p. 21.

Összesen 151 llctcro/itcra-{;i}l sorol fel, me
lyek között újak is vannak, névszerint a 
Goptosoma anatolieum, a Psacasta rugulosa, a 
Dalleiia platasjás, Isehnodcmus suturalis és a
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f,ethaeus spriacus. Ezeken kívül azonban néhány 
új varietást íb ismertet.

645. H orváth Géza: /I phpl/o.rera ex a teli 
Ilidet/. — Math, és térni.-tud. Értesítő. I. köt. 
1883—84. 0—7. fűz. p. 207.

Az . Iphiilák kitelelésére vonatkozó kísérletek
ismertetése után, előadja azt a megfigyelést, a 
melyet a hidegnek a phpUo.rerára való hatását 
illetőleg tett. Kimondja, hogy a tél hidege nem 
öli ki végképen a phpUo.eerát.

6 4 6 .  H orváth Géza: Le Phylloxera et le 
/'mill (Vkiver. — Math, naturw. Berichte aus 
Ungarn. 1. Bd. 1882—8:1. p. 224.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével. Lásd a 645. szám alatt.

6 4 7 . H orváth Géza: A Eillolcxzera terjedése 
hazánkban. — Tormtud. közi. XV. köt. 1883. 
p. 127.

Λ hivatalos adatok szerint lN82-ben már 
00 községben találtak Jlllolcszerával inficziált 
szőlőt.

6 4 8 . H orváth Géza: A phyllorera-iit/y álláxa 
hazánkban. Rovartani lapok. I. k. 4. fűz. 1884. 
p. 77; 5. f. p. 99.

Részletesen ismerteti a PhyUuxerának hazánk
ban való elterjedését. Adatai szerint 18,811. év 
végéig 130 község határában találták meg a 
/ ’hi/lloxerát. Ismerteti továbbá a különböző véde
kezési módokat is.

6 4 9 .  H orváth Géza: <8'ne l’e’tat tie l’inras-ion 
pht/Uoxé-ique en Htmprie. Supplement conte- 
nant la revue dos articles publiés dans les 
Rovartani lapok. T. I. 1,8,84. p. IX. et XII.

Az döbbeni tételben ismertetett közlemény 
kivonata,

6 5 0 . H orváth Géza: JHapnoses Hemiptero- 
ruttt. Tomi.-rajz.i füzetek. 8. köt. 1884. p. 0.

A I Irnwpileunts nyxioiiles n. gén. n. sp., Alaut- 
/*« lonpiuscidns n. gén. n. sp., Homoscelis ruji- 
rnllis n. gén. n. sp., Piommmiits heterotrichux 
n. sp., Peritreehus /lusillus n. sp., Einblethis 
ihuUicollix Hör., I leraeontnis tri fasciatus L. var. 
rrpalis Horv. et var. Iri partitu.s Horv. Lahnps 
phornitrus n. sp. és Lali. arenarius új fajok és 
varietások latin leírása.

6 5 1 . H orváth Géza: Diapnoscs 1 leuiiptero- 
rnm. Term.-rajzi füzetek. ,8 köt. 1884. p. 315. j

Latin nyelvű ismertetése a következő Henri- I 
plent fajoknak: Mert teficus c.rihripennis n. sp., 
Λ'iitiirhilim cinnamiiuuiietts n. sp., Alloeonotus cas- 
pietts n. sp., I ticrawitropis r.arpathiea n. sp., 
Tliamnuthetix Lilim u. sp., Jleltoce/ihalus qua- 
tlririrpiUus n. sp., Notus pulcherrimus n. sp., 
új fajoknak s a Ilerarocoris oliraceus Er. v. 
fallax Horv., Dtiramc. oliv. var. larvatus Horv. 
vai’ietásoknak.

6 5 2 . H orváth Géza : .4 mapyarorszápi rizen- 
jání poloskákról. Rovartani lapok. I. k. 9. f. 
'1884. p. 1,87.

A Hebrus ruß ceps Thoms., Mestirdia fit irata 
Mills, és Gerris lateralis Schuinn. fajok és el
terjedésük feljegyzése. E fajok a magyarországi 
vizenjáró poloskák számát 17-re emelik.

6 5 3 . H orváth Géza: Aphida-pete'k napi/ tö-

mephen. Rovartani lapok. I. köt. !. fiiz. 1884.
p. 21.

Megállapítja, hogy azok a peték, a melyek 
a dr. DiETZ-től Veszprém város határából hozott 
cserfa-galyakon igen nagy mennyiségben ültek, 
a D r p o h it ts  ] lo h o ris  L. nevű növénytetütől szár
maztak.

6 5 4 . H orváth Géza: Zahpwsztító leveltetrek. 
Rovartani lapok. I. k. 7. 18,84. p. 143.

Leírja azokat a kártételeket, a melyeket Kecs
kemét határában zabvetésekben a Toxoptera 
!traminiim Bond, levéltetű végezett 1883. év
ben. Ezzel kapcsolatban ismerteti a kárt tevő 
állatkát s fel említi, hogy a Coccinella septem- 
punctata és lárvája pusztította a Tovojiterát.

655 . LIorváth Géza: Az Eremovaris-fajok 
mapánrtvjza. Team.-tud. értek. XIII. k. 2. szám. 
1884. 2 tábla Ara. 30 kr.

Kivonata: Math, és term.-tud. Értesítő I. köt. 
1882—83. 3 -4 . fűz. p. 89.

A genus rövid orismologiai ismertetése után 
adja a talált, fajok meghatározó táblázatát. Össze
sen 7 fajt ír le, melyek a következők: Eremo- 
roris· pleltejttx Fall., Er. podagricus Fabr., Er. 
fraternus Korv., Er. matlerensis Woll., Er. ferus 
Say, Er. erraticus Fahr., Er. fenestratus H.—■ 
Sch. E fajok közűi nehánynak egy-ket új va- 
rietását is feljegyzi. A leírásokat latinul és 
magyarul adja a synonymek és a termőhelyek 
kíséretében. Érdekesen fejtegeti, hogy miként 
származhatott le egyik-másik faj egy törzsfaj
nak tekinthetőtől az elszigeteltség útján. Vala
mennyi töhbi fajtól legtávolabb áll az Eretmi- 
coris fenestratus.

656 . H orváth Géza: Monograpide des esperes 
du genre Eromocorix. — Matli.-naturw. Berichte 
aus Ungarn. I. Bd. 1,882—83. p. 173.

A megelőző tételben ismertetett dolgozat ki
vonata. Lásd a 655. szám alatt.

657 . H orváth Géza: A phplloxeravész állása 
hazánkban 1884-hen. Rovartani lapok. II. k. 
(i. f. 18,84. p . 125.

Kimutatja, hogy 1884. év végén a fertőzött 
községek szám 142. A fertőzött szőlők területe 
körülbelől 10—11,000 hektárra tehető.

6 5 8 . H orváth Géza: A parajpoloska ősalakja. 
Rovartani lapok. II. k, 8. f. 1885. p. 172.

Ismerteti az Eunjdema oleraceum L.-nek egy 
újabban talált szinváltozatát, melyet v. atavus- 
nak nevez. Egy példányát a farkasdi pusztán, a 
másikat a Lucski fürdő mellett fogta.

659 . H orváth Géza: Dexciiption d'ime nou- 
trlle varieté ΓΕιιιη/denia oleraceum L. Supple
ment contemnit la revue des articles publiés 
dans les Rovartani lapok. Tom. II. p. XXIV.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

660 . H orváth Géza: A magyarországi szil- 
nyoppoloskákt Rovartani lapok II. köt. 10. fűz. 
1,885. p. 200., 1 ábra

A fíerptinákra vonatkozó általános ismeretek 
közlése után, adja a nemek meghatározó táblá- 
zatát. Azután felsorolja és röviden ismerteti a 

I hazánkban élő 5 nemnek hazai fajait, melyek
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a következők: Berytus kirticornis Brndt., lier, 
elavipes Fr., Her. minor Η.—Scii., Ber. consi
milis Horv., Ber. montivagus Bremi; Ber. dis
tinguendus Farr., Ber. geniculatus Fieb., Ber. 
Signareti Fieb., Neides tipularis L., Neid, fucosus 
Fieb., Cardo/losthetus annulosus Fieb., Metaean- 
thus elegans Curt., Metatro/ris rufescens N. Sch.

6 6 1 . H orváth Géza: Les Berytiens de la 
Honi pie. Supplement contemnit la revue des 
articles publiés dans les Bovartani lapok. Tom.
II. p. XXVI.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

6 6 2 . H orváth Géza : A paréjpoloska es szin- 
cáltozatai. Bovartani lapok II. k. 4. f. 1885. 
p. 74.

Az Eurydema oleraceum-naik négyféle szín- 
változata van: 1. a test felületének alapszíne 
hol zöldes, hol kékes, néha pedig bronz fényű;
2. fölül a világos foltok és sávok vagy fehérek, 
vagy vörösek, vagy sárgák; 3. a test alól és a 
ezombok feketék, vagy pedig sárgásfehérek s 
a mellett többé-kevésbbé fekete foltosak; 4. a 
test fölületéu a világos foltok különböző terje
delemben és formában vannak. Megállapítja, 
hogy mily színváltozatot kell tipikusnak ven
nünk s ebből aztán levezeti a többit. Ezek 
után jellemez 7 szinváltozatot: var. consimilis 
Hr., v»r. paradoxa Hr., v. insidiosa Mnis., v. 
triyuttata Hr., v. annulata Fall., v. nig riges M., 
v. albomargineUa Fr.

6 6 3 . H orváth Géza: J.a Punaise des choux 
et ses cariétés. Supplement contenant la revue 
des articles publies dans les Bovartani lapok. 
Tom. II. 1885. p. XII.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek kivonata.

6 6 4 . H orváth Géza: Egy yubacshéyző lerél- 
tetií biológiája. Bovartani lapok. II. k. 8. f. 
1885. p. Í53., 1 ábra, 1 tábla.

Mindenek előtt felsorolja az európai szilfákról 
eddig ismert levéltetűkct s azután áttér a Tetra- 
neu.ra Ulmi L. fejlődésének ismertetésére. Le
írja, hogy a törzsalak miként működik közre 
a szilfa levelének gubacsképzésénél. A törzs
alaktól származó kivándorló alak szárnyas, a 
gubacsot elhagyja és szétrepűl, mikor is pázsit- 
nemű növényekre száll, melyeknek gyökereire 
húzódik. Ezeknek ivadékaiból a sarjadzó nem
zedékek lesznek. E nemzedéket már a 20-as 
években ismerték és Pemphigus Zeae maidisnak 
nevezték. A sarjadzó alak utódai a bábhordó 
illakok, melyek tökéletes ivarszervvel bíró nem
zedéket hoznak létre. Ez alak a szilfákra ván
dorol s ott szaporít, még pedig hímeket és 
nőstényeket, melyek téli petét raknak le. Ismer
teti a Tetraneura Uhui kártékonyságát is.

6 6 5 . H orváth Géza: l.a biológia d’un Pucé
ran gallkole. Suplóment contenant la revue 
des articles publiés dans les Bovartani lapok. 
Tom. II. p. XXII.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

6 6 6 . H orváth Géza: Gyertyafénynél fogott

poloskák. Bovartani lapok. II. k. 2. f. 1885. 
p. 44.

A W ény J.-tól fogott llemipterdk pontos név
jegyzékét közli. Ezeket Wény ,T. gyertyafényéi 
gyűjtötte, de gyűjtött a szerző maga is 1883. 
július 16-án este Károlyfalva mellett a bánsági 
liomokpusztáu. Ezek között érdekes a Pórisa 
atom ári a Iliig; de érdekes az 1881. junius 23-án 
este Budapesten fogott ( 'orisa coleiiptrata Fahr, 
repülő példánya is, mely a maga nemében 
második eddig ismert.

6 6 7 . H orváth Géza : JJydrocorises recueillis 
auprés de hemiére. Supplément contenant la 
revue des articles publiés dans les Bovartani 
lapok. Tom. II. 1885. p. V.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek kivonata.

6 6 8 . H orváth Géza: A hodobácsok biológiá
jához. Bovartani lajiok. II. k. 5. f. 1885. p. 108.

Feljegyzi, hogy 1882. julius 7-én a budai 
Gellérthegyen Mrlihitus officinalis nevű növé
nyen nagy mennyiségű Pyrrhocoris marginatus 
Kol. példányt látott. Ezzel kapcsolatban el
mondja, hogy a Pyrrhocorisok úgy növényi-, 
valamint állati nedveket is szívnak.

6 6 9 . H orváth Géza : A magyarországi ( 'her
mes- fajokról. Bovartani lapok. II. k. !). f. 1885. 
p. 188., 1 ábra.

A ( ’hermes abietis L. részletesebb ismertetése 
után áttér a Magyarországban megfigyelt többi 
fajok ismertetésére. Hazánkból az olőbbin kívül 
még a következő fajok ismeretesek: Cher
nies strobilobius Kait., üherm. Laricis Hart. 
Valamennyinek adja hazai termőhelyeit is.

6 7 0 . H orváth Géza: A magyarországi Psyl- 
lidákról. Mathem. és term.-tud. közlemények. 
XXI. köt. p. 291. 1885.

A Bhynehoták közé tartozó Psyllidák család
jából hazánkban összesen 64 faj él. E rovar- 
család általános jellemzése után megtaláljuk a 
hazai fajok orismológiai és biológiai viszonyai
nak, valamint földrajzi elterjedésének ismer
tetését. Bészletesen felsorolja a magyarországi 
fajokat. Pontosan közli minden egyes faj termő
helyeit, életmódját, tápláló növényét. A fel
sorolt 64 faj közűi három, nevezetesen a Floria 
Horcathi Scott., Amhlyrhina maculata Löw. és 
Trioza Horráthii Löw. a magyar fauna kizáró
lagos faja.

6 7 1 . H orváth Géza: A bah gyökértetrérid. 
Bovartani lapok. III. k. 11. f. 1886. j>. 225.

Kiegészítő észrevételeket közöl F irbás N. köz
lem ényéhez. Szerinte e gyökértetű nem lesz 
veszedelm es a burgonyára.

6 7 2 . H orváth Géza: A yhi/tlairracész állása 
hazánkban 1885-ben. Bovartani lapok. III. k.
9. f. 1886. p. 188.

E közlemény adatai szerint hazánkban 1885. 
év folytán 50,000 kát. holdat lepett el a phyl
loxera 35 községben.

6 7 3 . H orváth Géza : Su.r la Situation phyl- 
loxériqnc en Hongrie en 1885. Supplément con
tenant la revue des articles publiés dans les 
Bovartani lapok. Tom. III. 1886. p. XXV.

96
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A megelőző tetőiben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

674. H orváth Géza: A mayyarorszáyi kérey- 
/loloshdk. Rovartani lapok. HL k. 8. f. 1886. 
p. I 53.

Az Λ rail illák általános természetrajzi ismer
tetése után, összeállítja a fajok meghatározására 
szí ágáló táblázatot. Hazánkból a következő fajo
kat írja le: Aradu- rrr.sicolor H. Seb., A. cin- 
nanumieus l ’anz., A. depressus Fr., A. truncatus 
Fieb., A. distinctus Ficb., A. dilatatus Duf., 
A. hetid inns Fall., A. rurticalis L., .-I. annuli- 
coniis Fr., A. sonliilus llor.. A. lugubris Fall., 
A. rarius Fr., A. 11 miskei Rent., A. Iletulac L., 
I Irachyrhynchus Tremulae Biittn., Ancurus lucris 
Fr. Valamennyinél feljegyzi a termőhelyeket is.

675. H orváth Géza: Les Aradidcs de la 
Ihmi/ric. Supplement contenant la revue des 
articles publics dans les Rovartani lapok. Tom. 
III. p. XXIT.

A megelőző tételben ismertetett közlemény 
franczia kivonata.

676. H orváth Géza: A yuhacske'pző Iccrl- 
tetrek me'zycis váladékáról. — Math. term.-tud. 
Értesítő. V. köt. 1887. 5. fiiz. p. Idd.

Az ide vonatkozó irodalmi adatok előrebocsá
tása és saját vizsgálatainak ismertetése után a. 
következő végeredményekhez jut: az apliida- 
gubacsokban található gyöngyszinű apró go
lyócskák és nagyobb cseppek az ott élő levél
te! vek ürülékei, melyek mézgából állanak. E 
mézga a polározódás síkját rendkívül nagy 
mértékben jobbra fordítja. Ezek szerint az állati 
szervezet is választhat ki mézgát.

677. H orváth Géza: Dir Excrcmente der 
yaUcnliewohnifmlen Aphiden. Mathem. naturw. 
Berichte aus Ungarn, ö. Bd. 1886—87 p. 108.

Tartalma unyanaz, a mi a megelőző tételben 
ismertetett közleményé.

678. H orváth Géza : Analecta adcognitionem 
I Ictcroptrroruiii Idiiialayensium. Term.-rajzi fü
zetek. XII. köt. 1889. p. ált.

A nemzeti múzeum állattárábeu őrzött Hete- 
rojitrráh enumerácziója s az új fajok latin leírása. 
A felsorolt 50 faj között új az Adodiphus pili- 
/ics, Morinidella Daulii n. gén. n. sp., Nezara 
automata rar. icterica n. var., Priassus cari
natus, Eurydema vicarium, (Jazdra Eriraldxzhyi, 
Acanthusoma coralii.ferum, Homoeucerus niyri- 
dorsum, IHptorius strenuus, Dieuches modestus, 
Dieuches alternatus, < hicoccphalus micropterus, 
( 'hilucrates l.cnzii n. gen. n. sp., Enithares 
lineatijies.

Ugyanezen szerzőtől idevonatkozókig lásd még 
a következő tételszámokat is: 1514., 1515., 1516.,
1517., 1518., 151!)., 1520., 1521., 1522., 152.'!.,
1521., 1525., 1526., 1527., 1528., 1529., 1530.,
1531., 1532., 1533., 1534, 1535, 1536, 1537.

679. Ili .és Nándor: Az ákácz veszedelme. — 
Erdészeti lapok. 28. évf. 1889. p. 382.

Azon Paizstctűnek ismertetése, a mely az áká- 
ezokon pusztítólag lépett fel. A természetrajzi 
ismertetés kapcsán megtaláljuk az óvóintéz- 
kedések feljegyzését, is.

680. Káán János : Phylloxera. Az esztergomi 
főreáliskola értesítője 1880—81. évről. p. 24.

Népszerű ismertetést nyújt a Phylloxerdról. 
A természetrajzi leírás mellett itt találjuk a 
kártékonyságra, vonatkozó adatokat is.

6 8 1 . K ögl Árpád: Az ákáczfa paizstetűje. ■—■ 
Erdészeti lapok. 28. évf. 1889. p. 879.

Az ákáczfákon élősködő és azokat pusztító 
Paizstetűwk természetrajzi ismertetése.

6 8 2 . Iírammek N ándor : A f  anteii! száj részéi. 
l ’ozsony. 1886. 32. lap., 9 ábra.

A Phthyrius íny vinalis szájrészeinek részletes 
ismertetése, még pedig úgy anatómiai, valamint 
fiziológiai tekintetben. Észleletéit fejlődéstani 
kísérletekkel bizonyítja s végre arra az ered
ményre jut, hogy a Phthyrius inyvinalist a 
szájszervek után a Hemipterdkhoz kell sorolni.

6 8 3 .  Krécsy B éla : Az ákdczfa-levéltetw töme
ges megjelenéséről. Rovartani lapok. III. k. 7. f.
1886. p. 148.

Rövid ismertetése az Aphis tihurni Ksilt. levél- 
tetűnek, mely Kecskemét város utczáinak ákácz- 
fáit 1886. év junius havában tömegesen ellepte.

684- L inhárt György: A gyümölcsfák ellen- 
séyriröl. — Gyüinölcsészeti és konyhakertészeti 
füzetek. II. évf. 1881. p. 172. ábrákkal.

Az Aphis mali természetrajza, melynek kap
csán kártételei is felsoroltatnak, nemkülönben 
ennek természetes ellenségei és az alkalmazható 
óvintézkedések.

6 8 5 .  Mednyánszky Sándor: A rértetiíről. — 
Gyüinölcsészeti és konyhakertészeti füzetek. VI. 
évf. 1885. p. 90.

Egy védekező eljárást ajánl a vértetű ellen. 
A szer 10 gr. oxalsav 130 gr. forróvízben való 
oldata.

686. I’aradi Kálmán: A Phylloxera vastatrix 
Kolozsvárit. — Orvos-term.-tnd. Értesítő. 1882. 
évf. IV. köt. 3. fűz. p. 290.

Konstatálja a Phylloxerának Kolozsvárt való 
jelenlétét. Ézt többedmagával találta meg Kassá
ról hozott szőlőtőkéken. Ezzel kapcsolatban fej
tegeti, hogy mi lehetett oka annak, hogy 1878 
óta 1882, évig a Phylloxera nem vett erőt a 
szőlőtőkéken. Szerinte az ok az úgynevezett 
karikás szőlőművelésben keresendő, mely mellett 
a tőke ellentálló ereje nagyobbodik.

6 8 7 . P orzsolt Ádám: A körtefa-tetü. Gyü- 
mölcsészeti és konyhakertészeti füzetek. V. évf. 
1884. p. 256., 1 ábra.

A Psylla pyrisuya Fürst, lárvájának hiányos 
ismertetése.

688. Reuter M. O.: A ley újabb felfedezések 
a rovarok fejlődéstanában. Rovartani lapok. II. k.
2., 3. f. 1885. p. 25., 49., 4. f. p. 65., 5. f. 
p. 89.

A rovarok fejlődésére vonatkozó irodalmi 
adatok ismertetése után, áttér azon vizsgála
tok tárgyalására, a melyeket Planchon, L ich
tenstein, Girard, Balbiani és Targioni-Toz- 
zetti tettek a Phylloxera fejlődés menetének 
megállapíiása tárgyában. Ezzel kapcsolatosan 
tárgyalja a Phylloxera querem Kait. fejlődés- 
menetét. is. E dolgozat előadatott svéd nyelven

4Daday: Állattani irodalom.
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a finn tudós-társaság ünnepélyes közgyűlésén 
Helsingforsban 1884. április 23-án.

6 8 9 .  R euter O. M .: Len plus recentes décou- 
vertes sur Vhütmre du déreloppement des Insectes. 
Supplément contenant la revue des articles 
publiés dans les Rovartani lapok. Tom. II. 
1885. p. III., VI., IX.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek kivonata. Ezenkívül lásd még ugyanezen 
szerző dolgozatait a következő számok alatt:
1671., 1672., 1673., 1674

6 9 0 . Szaniszló Albert : A Phylloxera állati 
ellenségeiről. —· Erdélyi gazda. 13. évf. 1881. 
p. 155.

Fejtegetései során arra a végeredményre jut, 
hogy a Phylloxerának nincsenek speciális állati 
ellenségei.

6 9 1 .  Szaniszló Albert: A kiikuricza egy 
ellensége. — Erdélyi gazda. 14. évf. 1882. p. 294.

A Pemphigus Zeae Maidis természetrajzi és 
népszerű rövid ismertetése.

Ugyan e szerzőtől lásd még a 377., 378., 379., 
tételszám alatti dolgozatokat is.

6 9 2 . Szépligeti V ictor : Adatok a budapest- 
vidéki Növénytetvek faunájának ismeretéhez. Ro- 
varászati lapok. 1. Evf. 1. f. 1883. p. 1., 2. f. 
p. 17.

A Budapest vidékén megfigyelt Aphidáknak 
s azon növényeknek enumerácziója, a melyeken 
Aphidák élnek. Összesen négy családba tartozó 
■48 fajt^találunk feljegyezve a növényekkel s a 
megjelenési idővel együtt.

Idevonatkozólag lásd m ég ViDÁnak 330., F rie- 
DENFELSnek 508., ÜANUsznak 357., KERTÉsznek 
360. számú közlem ényeit, valam int m ég a kö
vetkező tételszámokat is: 1538., 1650., 1651.,
1652., 1653., 1654, 1655., 1656., 1657., 1658.,
1659., 1660.

6 9 3 . V illási PÁL: A kerti poloskákról. —· 
Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek. XI. 
évf. 1888. p. 86., 1 ábra.

A kerti poloskáknak rövid, népszerű bioló
giai ismertetése.

e ) K étszárnyúak. Diptera.

6 9 4 . B álint Sándor : Jelentés az 1888-ik ér 
nyarán Székelyföldem tett rovartani gyűjtőkirán
dulás eredményéről. — Orv. term.-tud. Értesítő. 
XIV. évf. 1889. Termtszak. 3. f. p. 266.

A Dipterák 16 családjából 71 nembe tartozó 
86 fajt sorol fel a termőhelyekkel. A felsorolt 
fajok közül ritkábbak a Cleigastra apicalis, 
Calohata ephippium, Ascia lanccolata, Euthy- 
neura sp.

6 9 5 . B író L ajos: Szárnyatlan szúnyog. Rovar
tani lapok. II. k. 1. f. 1885. p. 17.

Röviden ismertetve az eddig leírt szárnyatlan 
szúnyogfajokat, kimutatja, hogy egy ilyen ha
zánkban is él s ez a Ghionea araneoides Dalm., 
melyet Zbinovszky J. erdész fogott a zemplén- 
megyei Beszkid-hegységben.

6 9 6 . B író L ajos: Pókokkal vendégeskedő legyek. 
Rovartani lapok. II. k. 12. f. 1885. p. 250.

Annak leírása, hogy miként volt asztalközös 
a Vesmonetopa M-atrum Meig. és M-nigrum 
Zett. legyecske egyes pókok lakmározásánál,

6 9 7 . B író L ajos: Gommensalisme tie Mouches 
aeree une Araignée. Supplément contenant la 
revue des articles publiés dans les Rovartani 
lapok. Tom. II. p. XXXII.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

6 9 8 . B író L ajos : A keleti Kárpátok vidékének 
jellemző rovarfajai. A íriagyarorsz. lvárpátegye- 
sület évkönyve. XII. Evf. 1885. 124.

A Dipterák közűi a Ghionea araneoides Dalin, 
fajt jegyzi fel némileg jellemző gyanánt.

6 9 9 . Chyzer Kornél: Myiasis esete. Rova
rászát! lapok. I. évf, 6. f. 1883. p. 196.

Ismerteti azokakat az eseteket, mikor az ember 
testében és különösen bélsarában légyálezákat 
találtak. Az irodalom adatainak tekintetbe véte
lével közli a megfigyelt légyfajok neveit s ezek 
a következők: Hypoderma horis, Gallijihura 
vomitoria, Sarcophaga carnaria, Musea dome
stica, M. nigra, M. cibaria, Lucilia Caesar, 
Helophilus pendulus, Anthomyia canicularis, 
Anth. scalaris, Hydrotaea meteorira, Anthomyia 
radicum, Sarcophaga Woldfarti.

7 0 0 . H orváth Géza: A kolumbácsi légy. Ro
vartani lapok. I. k. 10. f. 1884. p. 195. Egy 
színes táblával.

Tömösváry Ö. idevonatkozó megfigyelésének 
felhasználása m ellett részletesen ismerteti a 
kolumbácsi légy természetrajzát.

7 0 1 . H orváth Géza: Le mourhermi de ('<>- 
loumbath. Supplément contenant la revue des 
articles publiés dans les Rovartani lapok. I, Tom. 
p. XXV.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

7 0 2 . H orváth Géza: poloskákban el/ísköilő 
legyek. Rovartani lapok. II. k. 11. f. 1885. p. 283.

A Poloskák közűi eddig úgyszólván csak a 
Bhaphiagaster grisea Fr. fajnál észleltek légy
parazitákat. E paraziták Rondani szerint Phasia 
dispar Rond., Gymnosoma rotundatum L., Ocyp- 
tera bicolor Oliv, és Ocypt. Iirassicaria L., P ungur 
Gy. az Acanthosoma hacmorrhoidale L. és Nidus 
lativentris Bob. poloskákban talált légyparazi
tákat, a melyek a Leucostoma simplex Fall, 
fajhoz tartoztak.

7 0 3 . H orváth Géza: Dipteres parasites des 
Hemiptéres. Supplément contenant la revue des 
articles publiés dans les Rovartani lapok. Tom.
II. p. XXIX.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

7 0 4 . H orváth Géza: Termitákndl zselléres- 
kedő rovarok. Rovartani lapok. II. köt. 12. fűz. 
1885. p. 251.

Feljegyzi, hogy a Termes lucifugus fészké
ben egy Muscida-í&i bábjait találta, a melyek
ből a Rhgnchnmyia columbina Meig.-faj bújt ki.

7 0 5 . K ohaut Rezső: /1 Sciara militaris.
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A magyarországi Kárpát-egylet évkönyve. X. évf.
1883. p. 85.

Azon alkalomból, bogy D ietz S. 1881. szept. 
hóban a Beszkidekben gyűjtött lárvákat hozott 
meghatározás végett, ismerteti szerző a Sciara 
militaris fejlődésmenetét, mint a melynek 
lárvái voltak a hozottak.

706. K ohaut Rezső : A bolha. Rovartani 
lapok. III. köt. 2. fiiz. 188(i. p. 25. 1 ábra.

A Pillém irritans általános és népszerű ter
mészetrajzi ismertetése. K mellett megemlé
kezik a Sarcopsylla penctrans-vbl is.

707. Kohaut Rezső : La puce. Supplément 
eontenant la revue des articles publiés dans 
les Rovartani lapok. Tom. III. 1886. p. V.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

708. Kowakz F erdinand : Adatok Emijil én- 
megye természetrajzi ismeretéhez. A magyar orv. 
és term, vizsgálók 1882. aug. 23-tól 27-ig 
Debreczenben tartott XXII. vádorgyűlésének 
tört. vázl. és munkálatai. Budapest, 1883. 
p. 233.

A magyar irodalom dipterologiai adatainak 
rövid ismertetése után a Chyzeií K.-tól gyűj
tött zemplónmegyei légyfajokat euumerálja. 
Összesen 50 családba tartozó 762 fajt jegyez 
fel a termőhelyek kíséretében.

709. L enül Adolf : Légyálczák es a rorar
em növények. Természettud. közi. XX. köt.
1888. p. 315.

Ismerteti R iley és W eed azon vizsgálati ered
ményeit, melyek szerintji Símuvroa-húsevő 
növényfajok emésztő korsóiba rovarálczákat 
találtak. A rovar úlczák légy-álczáknak bizo
nyultak s a kibúvó-legyeket Sarcophaga Sar- 
raceniae-nek nevezték.

710. L inzbaueb F ebenoz : A kolumbdcsi 
légy, mint a magyar államnak közgazdasági 
táryya. A magyar orvosok és természetvizsgá
lók 1886. augusztus 22—26-ikáig Buziás- 
Temesvárott tartott XXIII-ik vándorgyűlésé
nek történelmi vázl. és munkálatai. Budapest,
1887. p. 289.

Statisztikai adatokat közöl a kolumbácsi 
légy pusztításairól s e legyek tartózkodási 
helyeit ismerteti.

711. Lipovniczky ü . : A hesszeni légy Tolna- 
megyében. Rovartani lapok. I. köt. 11. fűz.
1881. p. 231.

A Oeeidomyio, destructoniak Simontomyán 
való kártételeit ismerteti.

712. Madarassy László : Uj légy-fajok. Dip- 
tera nova e.r Hungária. Természetrajzi füze
tek. 5. köt. 1881. p. 37.

Latin jellemzése és magyar leírása az El- 
liptera hungarica, Gymnosoma ramulosa és 
Tricyphona livida új hazai légy-fajoknak.

7 1 3 . Paszlavkzky József : Mikent tud a légy, 
meg némely más rovar a függélyes ablaküvegen 
mászkálni ? Term.-tud. közi. XIV. köt. 1882. 
p. 372.

Ismertetése D ewitz IL, ide vonatkozó azon 
vizsgálatainak, melyek a «Wiener Entom. Zei

tung» 1882. évi kötetének 99-ik lapján jelen
tek meg.

714. Péoh D ezső: A hasznos legyekről. 
Erdészeti lapok. 25. évf. 1886. p. 628.

Ratzeburg után, természetrajzi ismertetését 
adja a l'achina-féle legyeknek, m elyeknek lár
vái a hernyókban élősködnek s azokat pusz
títják.

715. Szaniszló Albert: Egy éledi a juhiról. 
(Oestrus ovis). Erdélyi gazda. 15. évf. 1883. 
p. 132.

Röviden elmondja, hogy az Oestrus ovis 
mily módon lehet veszedelmessé, mint élődi.

716. Szaniszló Albert: A repczének egy 
rocarelhmségeről ( (Jeeidornyia brassicae.) Mező- 
gazdasági szemle. III. 1885. p. 264.

A kolozsmonostori m. kir. gazdasági tan
intézet repczevetésében 1885. év május havá
ban a repcze-gubacslégy (Cecidomya Brassicae) 
kukaczai nagyobb mennyiségben mutatkoztak. 
Ennek ötletéből közli a kifejlett gubacslégy- 
nek, valamint álczájának és életmódjának 
leírását.

717. Tömösváry Ödö n : Thalassomyia con- 
gregáta species Dipterorum nova e família Old- 
ronomidarum. Természetrajzi füzetek. 7. köt. 
1883. p. 19.

A Duna déli folyásának szikláin és Szerbiá
ban megfigyelt Thalassomyia congregata iij 
légyfajnak latin leírása.

718. Tőmösváby Öd ö n : Egy tömegesen te
nyésző légyfaj az Alsó-Duna mellékéről. Magy. 
tud. akad. Értekezések a term.-tud. köréből. 
XIV. köt. 1. sz. 18S4. 3 tábla.

A Chiriinomidák családjába tartozó Thalas
somyia congregata nevű légyfajnak leírása és 
biológiai ismertetése, melyet szerző az Alsó- 
Duna szerb és magyar partján nehány patak
ban óriási tömegekben talált.

719. Tömösváry Öd ö n : Lehet-e egy légy csí
pése halálos 'I Term.-tud. közi. XV. köt. 1883. 
p. 397. ábrákkal.

Tudvalevőleg a Tabanus-iélék közé tartozó 
Llaematopota és Ührysops-ia)ók azok, a melyek 
emlősökön ejtett sebekből szívják a vért s így 
ezek lehetnek a halál okozói, de nem a hulla 
méreg beoltásával, mert nem élnek döghúson. 
Lehetséges, hogy hatalmas, fürtös mirigyeik
nek váladéka okozza a vérmérgezést. Vérmér
gezést okozhat a házi légy is, de csak akkor, 
ha nyílt seben nyalakodik, mert maga sebet 
nem ejthet. Ezt igazolja a szájrészek szer
kezete.

720. Tömösváry Ödön : A kolumbácsi légy. 
Természettudományi közlöny. XVI. köt. p.
1—17. 13. ábra. 1884. ábrákkal.

Népszerű modorban ismerteti a kolumbácsi 
légy életmódját, fejlődését és kártételeit. Elő
adja a módokat és eszközöket, a melyeknek 
segélyével a marhaállományt ettől a veszedel
mes ellenségtől megóvni lehet. Felsorolja végre 
azokat a szereket, a melyekkel az erősen meg
támadott háziállatok gondos kezelés mellett 
megmenthetők.

¥'
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721. Tömösváry Öd ö n : A kolumbácsi légy. 
Mezőgazdasági Szemle. 1884. II. p. 13—20.

Tartalma azonos az előbb említett ezikkével.
722. Tömösváry Ödön : A kolumbácd légy. 

Budapest, 1881. 20. lap. 1 színes rajzt. külön 
kiadás.

Tartalma azonos a két előbbeniével. Lásd
725., 726.

723. Tömösváry Ödön : Die Kolumbacser 
Mücke. Uebersetzt von Johann W bny. Ung. 
Weisskirclien.

Tartalma azonos az előbbeni tételekével. 
Lásd 725., 726., 727.

724. Tömösváry Ödön : A Simulia-fajok bábjá
nak lélekzőszervei. Rovartani lapok. I. köt. 2. fűz.
1884. p. 34. 1 ábra.

Ismerteti a Simulia-fajok tracheás-kopoltyui- 
nak szerkezetét, a melyről az irodalomban az 
ideig nem volt említés. Ezek a kopoltyúk a fej 
mögött a pronotum két oldalán vannak és 
négy ágúak. Érdekes, hogy e kopoltyúágakban 
nincsenek tracheák, mert csak egyszerű csa
tornák s ezek aztán a testben lévő trachea
törzsbe vezetnek.

725. Tömösváry Ödön : Sur les Organes re- 
spiratoires de la nymphe des Simulies. Supple
ment contenant la revue des articles publiés 
dans les Rovartani lapok. Tom. I. 1884. p. V.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek kivonata.

726. Vángel Jenő: Lepkékre vadászó légy. 
Rovartani lapok. III. köt. 10. fiiz. 1886. p. 210.

Leírása annak, hogy az Asilus crabroni- 
formix miként vadászott pillangókra, s miként 
fogó meg 6 darab Cidaria vhenopodiát.

Ide vonatkozólag hazai búváraink adatait 
lásd még a 340., 345., 346., 356., 371., 376.,
350., 382 és 503. tételszámok alatt. A külföldi 
búvárok ide vonatkozó adatait pedig lásd a 
következő tételszámok alatt: 1661., 1662, 1663.,
1664., 1665., 1666., 1667., 1668., 1669., 1670.,
1671., 1672., 1673., 1674., 1675.

f )  P ikkelyes szárnyúnk. Lepidoptera.

727. Angyal D ezső: Gyümölcsfa-pusztító) 
hernyók a budai vinczellérképezde kertjében. 
Rovartani lapok. III. köt. 5. fűz. 1886. p. 107.

A budai vinczellérképezde kertjében a kaj- 
szinbaraczk és néha a mandulafa hajtásait az 
Anarsia lincatella Zell. támadja meg, míg az 
almafákon a fakadó rügyeket a Hypmwmeuta 
moMnella és Swanimerdamia caexiella Hb. pusz
títja.

728. Angyal D ezső; Insectes nuisibles au.v 
arbres fruitiers de l’Ecole de Viticulture de 
Budapest. Supplement contenant la revue des 
articles publés dans les Rovartani lapok. Tom.
III. 1886. p. XIV.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

729. Anker Lajos: Egy hernyójaj tömeges

vándorlása. Rovartani lapok. 1. köt. 12. fii/., 
p. 247.

A Vanessa cardui, nevű pillangó hernyóinak 
1879-ben történt tömeges felszaporodása alkal
mával megfigyelt vándorlását ismerteti.

7 3 0 . Anker Lajos: M igration d'nne- chenille. 
Supplement contenant la revue des articles 
publiés dans les Rovartani lapok. Tom. I. 
p. XXX.

Tartalmát lásd a megelőző tételben.
7 3 1 . Bíró Lajos: A keleti Kárpátok hegy

vidékének jellemzi! rovarfajai. A magyarországi 
Kárpát-egyesület évkönyve. XII. óvf. 18S5. 
pag. 124.

A Lepidopterák közűi 19 fajt jegyez fel, a 
melyeket azonban nőm tart kizárólag jellem
zőknek.

7 3 2 . D ahlström Gyula : Hermaphrodita p il
langó. Rovartani lapok. III. köt. 3. fűz. 1886. 
pag. 62.

A Smerinthus Populi L. egy, bábból nevelt 
hermapliroditáját isi nerteti.

7 3 3 . D ahlström Gyula : Un papillon lienua- 
prodite. Supplément contenant la revue des 
articles publiés dans les Rovartani lapok. Tom.
III. 1886. p. X.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

7 3 4 . F rivaldszky János : Paprikában éh) 
moly. Rovartani lapok. II. köt. 3. fűz. 1885. 
pag. 59.

A paprikában élő bogarakról legelőször 
L ucas H. tesz említést s ilyennek a Gihbium 
psyUoidest mondja. F rivaldszky J., az Eplies- 
tia  elutella Iib. hornyóját találta paprikában 
8 azt fel is nevelte.

7 3 5 . F rivaldszky János: Lepidoptera nova 
et varietates, in  e,r,pcaiti<mc ad oras Asiae 
orientalis comitis 7Sciae Széchenyi, a Dominis 
Gustavo Kreitner et Ludovico Lóezy collecta. 
Természetrajzi füzetek. X. köt. 1886. pag. 39. 
tábla 4.

A következő Lcpiduptera-fujokniik latin le
írása. Parnassius Széehmgii n. sp. P im s  Mar- 
tineti Obertli. var. Krcitruvi, Erebia Polyphe
mus Oberth., ('allerehia Ix k z y i  n. sp., Myeale- 
d s  Perseus Fabr. v. Antiimat.

7 3 6 . Gsiller Károly: Gyapotpusztító her
nyók Egyiptomban. Rovartani lapok. I. köt. 
9. fiiz. 1884. p. 188.

Ismertetése az Larias insulana  Bd. nevű 
szövőpillének, melynek hernyói az egyiptomi 
gyapot ültetvényekben 1865. év folyamán nagy 
károkat okoztak.

7 3 7 . H erman Ottó : Trochilimu api forme. 
Egy hermaphrodita. Természetrajzi füzetek. 
5. köt. 2—4. fűz. 1882. p. 194. tab. 5.

Az Ochsenheimkr ós Treitsohke-íóIo gyűj
teményben lévő Trochilimu apijorme egy her- 
maprodita példányát ismerteti. Ennél a test 
egyik fele a nőstény, másik fele a hím színét 
viseli.

7 3 8 . H orváth Géza : Paprikában élő rora- 
rok. Term.-tud. közi. XX. köt. 1888. p. Ili,
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Mint papirikában élő rovart bemutatja az 
Ephestia elutella Hb. és a Tineola biseliella 
I Imin. molypille fajokat, melyek közül az 
elsőt F rivaldszky J. fedezte fel.

739. B udák  E. A.: Adatok Gölniczhánya 
vidékének lepke-faunájához. Rovartani lapok.
111. köt. 12. filz. ISSO. p. «m.

Táblázatos összeállításban kimutatja, hogy 
1875—1886-ig mily számarányban fogta a kü
lönböző lepkefajokat. Feljegyez I ÖN nemet 
512 fajjal, mely számból 27 nem 116 fajjal 
I lliopaloeera, 0 nem 27 fajjal Sphinges, 41 nem 
~rl fajjal Bombyces, 50 nem 132 fajjal Noctuae 
és 51 nem 165 fajjal. Geometria··.

740. Huiiák 14. A .: Noten stir la Faune 
lépubiptéroloyiipie. de <lohdizbdnya. Supplement 
nontenant la revue des articles publics dans 
les Rovartani lapok. Tom. III. 18X6. p. XXIX.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

741. B udák E. Á .: Gölniczbányai lepkék. 
líovtfHari i lapok. III. köt. .'i. fűz. 1 S<S6. p. 61.

Több, 1885, év folyamán Gölniczhánya kör
nyékén fogott lepkének enumeracziója.

742. B udák E. A .: J Jjmloptéres recueiUis 
dans les environs de. Gölniczhánya. Supplement 
nontenant la revue des articles publiés dans 
les Rovartani lapok. Tom. III. 1SS6. p. X.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

743. B udák E. A .: i.epkészeti jegyzetek. 
Rovartani lapok. III. köt. 7. fiiz. 1886. p. 146.

A Neuronsa Cespitis egy aberracziójának 
és az Aporia Orataeyi meg Pieris Brassicae
1884. évi tömeges megjelenésének feljegyzése.

744. B udák E. Á. : Notes lépidoptéroloyiques. 
Supplement nontenant la revue des articles 
publiés dans les Rovartani lapok. Tom. III. 
ISS6. p. XXL

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

745. Busz Abmin : Magyarország nagy pik- 
kelyröpűint’l: (Macrolepidoptera) faunájára vo
natkozó új adatok. Az eperjesi evang. gymn. 
értesítője 1880—81. évről.

Több új és érdekes adatot nyújt Magyar- 
ország nagy lepkéinek ismeretéhez, melynek 
kapcsán nem egy oly fajt is jegyez fel, a mely 
hazánkból eddig ismeretlen volt.

746. Busz Abmin : Kpe/jes környékének nayy- 
pilekéiuröiiiii. A magyarországi Ivárpát-egyesület 
évkönyve. VIII. évi. 1881. p. 238.

Bevezetésképen részletesen ismerteti azt a 
területet, a melyen megfigyeléseit végezte. 
A / lltopalucerákból 30 nembe tartozó 133 fajt 
és több varietást; a Heteroce,rákiból 248 nembe 
tartozó 854 fajt enumerál. A közlemény német 
fordítása ugyan e kötet 269-ik oldalán kez
dődik.

747. Kelecsknyi Károly: Éjjeli lepkevadá
szat Nyitva meyyéhm. Rovartani lapok. II. köt.
4. fiiz. 1885. p. 71.

Ismerteti azt a csalétket, a melyet a pillan
gók éjjeli fogdosásánál használt. Ez áll Va liter

sörből. 3/io liter vízből s ugyanennyi ezukor- 
ból, az alkalmazás előtt közvetetlenűl 20 csepp 
aethert kell még hozzáadni. Ezután felsorolja 
azokat a pillangókat, amelyeket ez úton 1884. 
óv július és augusztus hóban gyűjtött.

7 4 8 . Kelecsknyi Károly : Chasse nocturne 
aux Léjridoptéres dans le département de Nyitva. 
Supplément contenant la revue des articles 
publiés dans les Rovartani lapok. Tom. II.
1885. p. XI.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek kivonata.

7 4 9 . Kelecsknyi Károly: Három nyitra- 
meyyei lepkefaj. Rovartani lapok. II. köt. 9. fiiz. 
p. 187.

A Deilephila livomica E sp., Deileph. Nem  
/,. és Otmpgyna parasita Bb. érdekes lepke
fajoknak feljegyzése, melyeket szerző Nyitra- 
megyében fogott.

7 5 0 . Kelecsknyi Károly: Nyitrameyyd lep
kék. Rovartani lapok. II. köt. 1. fűz. 1885. p. 16.

A következő, Nyitramegye völgyeiben és a 
Tribecsi hegységben megfigyelt lepkefaj oknak 
felsorolása. Ayrotis xanthoyrapha F abr., ab. 
cohaésa E -S ch., Ayr. obelísca B b. var. Vil
lanni Gm., Hadma objeeta H b., Catocala puer
pera Giorn., Fidonia roraria F r., Phasiane 
ylarearia B rahm., Oidaria unanyulata Hw., 
Óid. luyuhrata Stand., Óid. hastata L. var. 
subhastata Nőlek., Parnassius Apollo L.

7 5 1 . Kelecsényi Károly: Újabb felfedezések 
Nyitranieip/e lepke faunájából. Rovartani lapok. 
Ií. köt. Ü  fűz. 1885. p. 249.

Nyitramegyéből újabban a következő lepke
fajokat sorolja fel: Argynnis Niobe L. ab. 
Eris Meig., Deilephila Euphorbiae L. ab. Para
lias Mik., Sesia cephiformis Ochs., Hadena 
Dadyma E sp., ab. nictitans E sp., Oithodia 
Vaccinii L. ab. spadicea H b., Acidalia eniuta- 
ria H b., Oidaria tonniata H ufn. és Óid. alhi- 
cülata L.

7 5 2 . Kempelen Radó : Jellemző adatok Flyer 
környékének lepkefaunájához. Itovarászati lapok.
1. óvf. 3. fűz. 1883. p. 47.
, Több érdekes lepke-faj feljegyzése mellett 
leírja az Epinephele Janira egy szép herma
phrodita példányát, melyet szintén Eger kör
nyékén fogott.

7 5 3 . Kempelen Radó : Hermaphrodita pil
langó. Rovartani lapok. I. köt. 6. fűz. 1884. 
pag. 126.

Az Epinephele Janira L. faj egy lierme- 
phroditájának ismertetése, melyet Kempelen 
Béla fogott Egerben 1882. évben. E herma
phrodita hasonlít ahhoz, melyet Mocsáry S. is
mertetett volt.

7 5 4 . Kempelen Radó : Papillon herma
phrodite.. Supplément contenant la revue des 
articles publiés dans les Rovartani lapok. 
Tom. I. 1884. p. XVI.

Tartalmát lásd a megelőző tételben.
7 5 5 . Kempelen Radó: Pozsony környékének, 

lepkéiről. Rovartani lapok. I. köt. 5. fiiz. 1884. 
pag. 94.
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A Pozsony környékén megfigyelt lepkefajok
nak enumeratiója.

7 5 6 . Kempelen Radó : Sur les Lépidoptéres 
des enrirons de Pozsony. Supplement contenant 
la revue des articles publiés dans les Rovar
tani lapok. Tom. I. 1884. p. XI.

Az előbbeni tételben feljegyzett közlemény
nek rövid ismertetése.

7 5 7 . Kempelen Radó: Ueber einen Schmet- 
■terlinys zwitter. A pozsonyi természettudományi 
és orvosi egyesület közleményei. Új folyam 
5. fűz. 1881—1883. 1884 p. 79.

A különböző állatcsoportoknál előforduló 
hermaphroditismus rövid ismertetése kapcsán 
felemlíti, hogy 1883. év nyarán Eger mellett 
egy Pararye euilora liermapliroditáit fogta.

7 5 8 . K ovács Antal: A szárnyas méztolvaj. 
Természettudományi füzetek. A délmagyarorsz. 
term.-tud. társ. közi. V. köt. 3. fűz. 1881. 
pag. 85.

Ismerteti azt a módozatot, a melylyel az 
Acherontia Atropos a méhek kaptárait meg
rabolni szokta. Ezzel kapcsolatban leírja azt 
is, hogy a méhek miként szoktak a rabló 
ellen védekezni.

7 5 9 . L iebald B é n i: Az almafák eyy vesze
delmes dlenséye. Gyümölcsészeti és konyha
kertészeti füzetek. VIII. évf. 1887. p. 115.

A Cossus liyniperda hernyójának népszerű 
ismertetése. Ebből megtudjuk kártételeit és az 
ellene alkalmazható óvóintézkedéseket.

7 6 0 . L inhárt György : A (/yiirnölvsfák állati 
es növényi ellenségei. Gyümölcsészeti és konyha- 
kertészeti füzetek. II. évf. 1881. pag. 121. 
ábrákkal.

E czim alatt a C'atpocapsa pomonana kár
tételeit és átalakulási viszonyait ismerteti. 
Ezzel kapcsolatban elmondja életmódját és az 
óvószereket.

7 6 1 . N agy Sándor: A z Omieria dispar her
nyójáról. Erdészeti lapok. 22. évf. 1883. p. 664

Az Ocneria dispar lepke hernyójának, kár
tételeinek természetrajzi ismertetése. Elmondja 
az irtási eljárást is.

7 6 2 . P áter B é l a : A káposzta lepke Eszak- 
Amerikában. Természettudományi közi. 21. köt. 
1889. p. 339.

Scudder nyomán elmondja, hogy a Pieris 
brassicae lepke 1860 óta, a mikor először ke
rült Észak-Amerikába, mennyi idő alatt ter
jedt el, a különböző államokban mely években 
jelent meg. Érdekes, hogy megjelenésével az 
amerikai rokonfajok kiveszésnek indulnak. 
Kívüle valószínűleg Ázsiából még 'a Pieris 
venosa is betelepedett.

7 6 3 . Pável János: Két érdekes araszoló
pille. Rovartani lapok. I. köt. 10. fűz. 1884. 
pag. 209.

Ismerteti a Cidaria capitata H.—Sch. és 
Cidaria cyanata H b. elterjedését, melyeket ez 
alkalommal hazánk faunájából is feljegyez.

7 6 4 . P ável János: Adatok Matjyarorszáy 
Lepidoptera-faunájdhoz. Természetrajzi füzetek. 
5. köt. 2—4. fűz. p. 197.

Hat oly lepkefajt sorol fel, a melyek az 
ideig hazánkból ismeretlenek voltak s ezek a 
következők : Emydia Cribrum v. candida Cyk., 
Lophopterix cuculla E sp. ciicullina S. V., Gram
modé* Alyira L., Zandoynatha tarsiplmiialis 
F r., Zancl. yrisealis S. V. és Eriopus LatreiUei 
Dup. Mindannyia mehádiai.

765. Pável J ános: Eltérő színezetű }álla,nyó. 
Rovartani lapok. I. köt. 9. fűz. 1884. p. 185. 
1 ábra.

Egy Ejánephele .Janira L. hím példányának 
leírása, melynél a szárnyak közepén egy-egy 
sávgássziirke nagy folt volt. E példányt 
Anker L. fogta 1882. jun. 15-én a budai Sváb
hegyen.

766 . Pável János: Une aberration de ΓΕρί- 
nephele Janira L. Supplement contenant la 
revue des articles publiés dans les Rovartani 
lapok. Tom. I. p. XXIV.

Tartalmát lásd a megelőző tételben.
767 . Pável János : Eyy zsákhordó pUirfaj- 

nil. Rovartani lapok. T. köt. 4. fűz. 1881·. p. 
75. 1 ábra.

A Psychida-iólÉk rövid jellemzése után fel
említi, hogy hazánkból 16 faja ismeretes, 
melyek közűi a Psyche Ecksteini Led., és 
Tu mea Sapho Mill., kizárólag csak hazánkban 
tenyészik. Ezután részletesen ismerteti az 
Epichnoptenjx umlulella Ρ. R. fajt s különösen 
annak párosodási viszonyait.

768 . Pável János: Sur une espéce de J’sy- 
chiiles. Supplement contenant la revue des 
articles publiés dans les Rovartani lapok. 
T. I. 1884. p .  IX.

A megelőző közleménynek franczia kivonata.
769 . P éch D ezső: Az Ayrotis Seyetum. — 

Erdészeti lapok. 28. évf. 1889. p. 490.
A «Revue des eanx ot Foröte.» .1889. évi 9-ik 

száma után közli Lionvillk E.-nek az Ayrotis 
Sei/etunira vonatkozó megfigyeléseit.

770 . Pisó Kornél: Három exoticus selyem
hernyó. Erdészeti lapok. XXIV. p. 242.

Saját kísérleteire és tapasztalataira támasz
kodva, bárom kelet-ázsiai selyempille-fajnak 
tenyésztésére hívja fel a figyelmet. E fajok a 
következők: Antherea (Attains) Cynthia, Antii. 
Pernyi és Antik. Yamamai, melyeknek hernyói 
a bálványfa (Ailantlms glandulosa), a tölgyfa 
és a riczinus leveleivel táplálkoznak.

771 . RÓzsay Rezső : A uiayyar erdők eyy 
újabban felfedezett ellenséije. — Erdészeti lapok. 
21. köt. 1882. p .  49.

A Baranya megyében a selyei uradalomhoz 
tartozó Erdősi pusztán és Szegeden talált Hypo- 
nomeuta padella Microlepkliyiterának ismerte
tése. Megtudjuk e közleményből e lepkefaj egész 
biológiáját, kártételeit, olőjövetelének idejét, 
módját. Ennek kapcsán említést találunk még 
a Liparis disparrát is.

772. Szalkay Gyula: Délmayyarorszáypilléi. 
(Le}ádoptera). — A temesvári főreáliskola érte
sítője 1881—82. évről. p. 3.

A Temesvár vidékén megfigyel Lephlopterák- 
nak felsorolása.
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773 . Szászvábosy W. J e n ő : Rovartani váz
lat. — Gyilmölcsészeti ós konyhakertészeti füze
tek. VIII. évf. 1887. p. 279.

A /-fern crategi természetrajza, melyben meg
találjuk magyar neveit, rendszertani helyét, le
írását, fejlődését, biológiai viszonyait.

774 . Vángel J enő : , Illatuk Kocxócz ex kömyé- 
liáiel: lepke faunájához. Évkönyv, melyet a tren- 
csénmegyei term.-tud. egyl. megbízásából szerk. 
Pfeiffer Antal. Hatodik évfolyam. 1883. p. 29.

Gyűjtései alapján 108 nembe tartozó 302 
lepke-fajt onnmerál a termőhelyek kíséretében.

775 . Vángel J en ő : I lelyreiyazítdx. Rovar
tani lapok. I. k. 11. f. 1 8.N4. p. 234.

Kimutatja, hogy a l'idaría capitata II.—Sch. 
lepke fajt I’ável ,1. előtt 1SS1-ben már Húsz 
Akmin feljegyzi hazánkból Eperjes környékéről.

776 . Vángel J enő : I ribiszke- pusztító hernyók. 
Rovartani lapok. II. k. 4. f. 1885. p. 84.

Feljegyzése annak az esetnek, hogy Kőbá
nyán 1881. év tavaszán a Sesia tipidifurmis L. 
hernyói tömegesen és pusztitóan lepték meg a 
ribiszke bokrokat s különösen azoknak főgyö
kereit.

777 . VanceL· J enő : Ritka havasi pillangii a 
Mai/ax-Tátráhiít. Rovartani lapok. II. k. 3. f.
1885. p. 00.

Az 1884-ik év nyarán a Magas-Tátrában tett 
kirándulások alkalmával több Erebia-faj között 
az Ifrehia Epiphrtm Kn. ab. Nehmt its Bd. két 
példányát is fogta. Ez a pillangó eddig csak az 
Alposekből volt ismeretes 1400—IGOOmtr. ma
gasból.

778 . Vángel J en ő : Adatok Armmegye lepke- 
faunájához. Rovartani lapok. II. k. 8. f. 1885. 
]>. 100.

Az 1884. év julius havában Árvamegye külön
böző pontjain gyűjtött lepkéknek enmneratiója.

779 . Vángel J en ő : Contributions ά la fauné 
des Lepidiiptérex du ilepartcmcnt ιΓ Arra. Supplé- 
ment contenant la revue des articles publiés 
dans les Rovartani lapok. Tom. II. p. XXIII.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

780 . Vángel J e n ő : Adatok Trencsénmegye 
le/il.-efaunájához. Rovartani lapok. III. k. 7. f.
1886. p. 139.

Azoknak a lepkéknek enumerácziója, a melye
ket 1883—SfJ. években Trencsénmegyc külön
böző részein gyűjtött.

781 . Vángel J en ő : (lontrihutions ά la fauné 
Lepi dopte res du depaiteinents de Trencsén. Supplé- 
ment contenant la revue des articles publiés dans 
les Rovartani lapok. Tom. III. p. XX.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franezia kivonata.

782 . Vángel Jenő : A halálfejű pillangónak 
egy Iwre'sbbc ismert ellensei/e. Rovartani lapok. 
III. k. 9. f. 1880. p . 189.'

Klbeszélése annak, hogy a méhek miként 
bánnak el a méhkasba rablási szándékból be
tolakodó Acherontia /liropos-szal.

783 . Vángel J en ő : Tin ennend peu connue de 
I’Acherontia Atropos est le erapaud. Supplément

contenant la revue des articles publiés dans 
les Rovartani lapok. Tom. III. 1886. p. XXVI.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franezia kivonata.

784. Vángel J enő: A lepkék életszivóssága. 
Rovartani lapok. III. k. 12. f. 1886. p. 259.

Több adatot jegyez fel egyes lepkefajok élet- 
szívóssága felől, s különösen a felől, hogy mily 
hideget bírnak kiállani.

785. Vángel Jenő : A lepkék szaga. Rovar
tani lapok. III. k. 1. f. 1880. p. 13.

Tekintettel arra, hogy igen sok rovarnak van 
valami sajátságos szaga, fejtegeti azt, hogy né
hány pillangónak milyen a szaga. Vizsgálatait 
a következő lepkéken hajtotta végre: Parnassius 
Mnemosyne L., Thais Polyxena S. V., Vanessa 
polychloros L., Van. Urticae L., Van. Io L.

786. Vángel J enő: 11odeirr des Lépieloptéres. 
Supplément contenant la revue des articles 
publiés dans les Rovartani lapok. Tom. III. 
1880. p. III.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franezia kivonata.

787. Vángel Jenő: A Nemeophila Metelkana 
LaI. életmódja. Rovartani lapok. III. k. 0. f. 
1880. p. 123.

A Nemeophila Metelkana nevű lepke élet
módjának ismertetése, melynek első példányát 
Metelka F. nevelte 1859-ben. A hernyó a Caltha 
palustris, Iris pseudacorus virágjain, az Euphor- 
biákon és Plantagón ól.

788. Vángel J enő: Im  biologie de Nemeo- 
phüa Metelkana Ld. Supplément contenant la 
revue des articles publiés dans les Rovartani 
lapok. Tom. III. 1886. p. XVIII.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franezia kivonata.

789. Vángel Jenő : Eltérő színezetű lepkék. 
Rovartani lapok. III. k. 8. f. 1886. p. 170.

A In/cama Corydon Sep., Melitaea Athalia 
L., Nemeophila Metelkana Led., és Abraxas 
grossulariata L. pillangófajoknak a törzsalaktól 
elütő színű példányait ismerteti.

790. Vángel Jen ő : Ritka zúgó pille. Rovar
tani lapok. III. k. 1. f. 1886. p. 16.

Felsorolása annak, hogy a Veilephila Celerío 
L. lepkét Koy Tóbiás a Margitszigeten, Rózsay 
E mil Pozsonyban találta, Metelka F. a dabasi 
szőlőkből származó hernyókból nevelte fel, míg 
szerző a kőbányai szőlőkben találta.

791. Villási Pál : A gyümölcsfák állati ellm- 
ségeiról. — Gyiimölcsészeti és konyhakertészeti 
lapok. III. évf. 1882. p. 276., ábrákkal.

A Cossus ligniperda lepkének és átalakulási 
stádiumainak, nevezetesen a hernyónak és báb
nak bemutatása és ismertetése.

792. W ény János: Védekezés a szőló-iloncza 
ellen. Rovartani lapok. I. k. 6. f. p. 123.

Röviden előadja, hogy a Tortrix pilleriana 
mily károkat tett 1879-ben Fehértemplom sző
lőiben. Ezután elmondja, hogy miként védekez
hetni e lepkefaj hernyói ellen.

793. W ény János: I  a defense centre la pyrale 
de la eigne,. Supplément contenant la revue des
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articles publics dans les Rovartani lapok. Tom. 
I. 1884. p. XV.

Az előbbeni tételben ismertetett közlemény 
franczia kivonata.

794. W kny János : A szőlő-ihmcza kártételei 
Fehértemplom én Vérmez környékén. Rovartani 
lapok. III. k. 5. f. 188fi. p. 106.

Számadatokban tiinteti fel azt a kárt, a melyet 
a Tortrix pilleríana S. V. Fehértemplom és Ver- 
secz környékén a szőlőkben tett 1885. év folya
mán. A kár ez évben 30,44)8 frt 29 krra tehető.

795. W ény János: Tm pyrale de la eigne 
t Tortrix pilleriana) est un fléon du mjnohle 
den enrinms de Fehértemplom et Vernecz. Supple
ment con tenant la revue des articles pnbliés 
dans les Rovartani lapok. Tom. III. 1886. p. XIV.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

Ide vonatkozólag lásd még hazai búváraink
nak hazánkban és külföldön megjelent követ
kező tételszám alatti dolgozatait is: 101., 339.,
340., 345., 346., 354., 356., 358., 359., 364.. 371.,
372., 374., 376., 377., 378., 379., 380., 381., 382.,
1539., 1540. Ezeken kívül lásd még a külföldi 
szerzők hazánkra vonatkozó dolgozatai közűi a 
következő tételszámok alattiakat is : 1676., 1677.,
1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684.,
1685., 1686., 1687., 1688., 1689.

g ) Fö deles szár uyúalc. Coleoptera.

796. B aranyay János: A szipoly-károk. Gaz
dasági Lapok. 36. évf. 1885. p. 598., 4 ábra.

Leírja azokat a károkat, a melyeket az Ani- 
noplia tempestiva tesz és elmondja a különböző 
védekezési módokat.

797. B ielz E. A .: Siebmlríirgens Käferfauna. 
Hermannstadt 1887.

Az Erdélyből eddig ismert ( lolmpteráhnak 
jegyzéke.

798. B ielz E. A. Die Erforschung/ der Käfer
fauna Siebenbürgens hin zum Schlüsse den Jahres
1886. Verhandl. u. Mittheil. d. siebenb. Vereins 
f. Naturw. in Hermannstadt XXXVII. Jalirg.
1887. p. 27.

Bevezetésül összeállítja azon szerzők jegyzé
két, a kik Erdély Coleopteráinak tanulmányo
zásával foglalkoztak. E helyen felemlíti azt is, 
hogy melyik búvár milyen időtájban foglal
kozott s minő eredménynyel. A termőhelyeket 
szintén felsorolja. Adatai szerint Erdélyből 75 
családba tartozó 936 nemnek 3705 faja és 320 va- 
rietása ismeretes.

799. B iiíó L ajos: Adatok Zemplénmeyye ter- 
menzetrajzi ismeretéhez. (II. Dr. Chyzer Kornél 
gyűjteményének bogarai). A magyar orv. és ter- 
mészetvizsg. 1882. aug. 23.-tól 27-ig Debreczen- 
ben tartott XXII. vándorgyűlésének tört. vázl. 
és munkálatai. Budapest. 1883. p. 195.

A Zemplénin egye faunájára vonatkozó gyűj
tések történetének felsorolása után áttér e megye 
természeti fekvésének ismertetésére különös te

kintettel az egyes területekre jellemző rovar
fajokra. Ezután áttér a bogárfajok rendszeres 
felsorolására, melyek valamennyien a Chyz.hu
K. dr. gyűjteményében vannak. Összesen 61 csa
ládba tartozó 2031 fajtenumerál a termőhelyek
kel s leírja a Homalota (Geostiba) ( 'hyzeri u. 
sp. fajt.

8 0 0 .  Bíró Lajos : Szil raját pusztító bogaruk. 
Rovartani lapok. I. k. I. f. 1884. p. 21.

Felemlíti, hogy 1883 július havában Tárná
don egy szilvafát a Bontryehun dinpar Fi·., Seo- 
iytun ruyuloniix Ratz, és / .athrogun negicola Müll, 
fajok együttesen támadtak meg és tettek tönkre.

8 0 1 .  Bíró L ajos: Λ keleti kárpátok vidékének 
jellemző rovarfajai. A magyarorsz. Kárpátegye
sület évkönyve. XII. évf. 1885. p. 124.

A lapályos vidékről 20, a bodrogközi futó
homokról 2, a síkságra lenyúló előhegyekről 8, 
az erdős hegyekről és bokrokkal borított hegy
oldalokról 13, a zempléni és sárosmegyei Kárpá
tok magasabb hegyvidékéről 82 ( 'ole<iptera-t'iajt 
sorol fel a termőhelyekkel.

8 0 2 . Bíró L ajos: .1 yahona-zsuzsok. Rovar
tani lapok. II. k. 7. f. 1855. ]>· 133., 1 ábra.

A Calalulra granaria L. fajnak és kártékony
ságának népszerű modorban írt természetrajzi 
ismertetése.

8 0 3 . Bíró Lajos : ha valamire du léé. Supple
ment contenant la revue des articles pnbliés 
dans les Rovartani lapok. Tom. II. p. XX.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

8 0 4 . Bíró Lajos: Kirándulás a Pop-Ivánra. 
Rovartani lapok. IT. k. 2—3. f. 1885. p. 30. és
55., 2 ábrával.

A l ’op-Iván nevű máramarosi hegyen tett 
gyüjtőkirándulások eredményének ismertetése, 
a melyben számos érdekes rovarfaj van fel
jegyezve. A fajok közűi többet részletesebben 
ismertet, különösen a Myelophihis minor Hart, 
és Tomicus laríris Fr. fajokat, melyeket rajzban 
is bemutat.

8 0 5 . Bíró L ajos: Un excursion sue le Pog- 
Irán. Supplement contenant la revno des artic
les pnbliés dans les Rovartani lapok. Tom. II.
1885. p. IV., VII.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

8 0 6 . Bíró Lajos : Fuzfapiisztítoí levélbogarak. 
Rovartani lapok. II. k. 5. f. 1885. p. 96., 1 ábra.

A Mélámmá Tremulae L. és Met. 1‘opuli L. 
bogaraknak, egész természetrajzuknak és kár
tételeiknek leírása.

8 0 7 . Bíró L ajos: Chrysomeiides nuisibtes au.r 
sanies. Supplement contenant la revue des ar
ticles pnbliés dans les Rovartani lapok. II. Tom.
1885. p. XVII.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

8 0 8 . Bíró L ajos: A zsizsik. Rovartani lapok. 
III. k. 8. f. 1886. p. 89., 2 ábra.

A Bruchus Pisorum L. és Bruchus atomariun
L. fajoknak kimerítő természetrajzi ismertetése.

8 0 9 . Bíró L ajos : Les Brnchiden. Supplément
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eontenant la revue dos articles publiés dans 
les Rovartani lapok. Tom. III. 1886. p. XIII.

A megelőzd tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

8 1 0 . Bíró Lajos : Hogy fonják tuet/ a bmla- 
ridélri uráliak a csajkát a saját -remiében 1 Rovar
tani lapok. III. k. 4. f. 1886. p. 80.

Torbágyon a Lethrust úgy fogják el, hogy 
lyukának nyilasánál késsel körülbelül tenyérnyi 
széles és mély gödröt kanyarítanak ki, melyből 
aztán a csajkó kimászni nem tud.

8 1 1 .  B író Lajos: Adatuk a Malachias viridis 
F. életmódjához. Rovartani lapok. III. k. 5. f.
1 8 8 6 . p .  1 0 8 .

Feljegyzi, hogy egy Cemonas unicolor Fr. da
rázsfészkéből Malachius viridis Fr. fejlődött.

8 1 2 . B irthler F űikor. : lieber dis Varietäten 
iler sieltenldii gischcn Käjcrart < 'arabas 1 lathi Dej. 
Verhandl. u. Mittheil. d. sieben!). Vereins f. 
Naturw. in Ilermannstadt. XXXV. Jahrgang. 
1885. p. 69.

A ( ’arabas Uothi Dej. fajnak Erdélyből ismert 
varietásait tanulmányozva, azok között a követ
kezőket tartja megkülönböztetendőknek: aetjai- 
striatas, vaiistriatus, catenatas, latestriatas, ragu- 
lusas. Eme varietásokat latin diagnózisokkal jel
lemzi.

8 1 3 . B irtiilkr F iúkor. : Ueber siebenhtirgische
< ’arabén and deren nächste Verwandte. Verhand
lungen und Mittheilungen des siebenbürg. Ver
eins für Naturwissenschaften in Ilermannstadt. 
XXXV. Jahrg. 1886. p. 55.

Az erdélyi (larabasokra vonatkozó irodalmi 
adatok ismertetése után felsorolja azokat a ne
hézségeket, a melyek a fajok pontos meghatá
rozásánál felmerülnek. Részletesen foglalkozik 
az egyes fajok és különösen a (lavabas comptus 
hazai termőhelyeivel, s kimutatni igyekszik, 
hogy a fajok mily magasságban fordulnak elő. 
A Carabus comptas és Merkli fajokat alpesiek
nek mondja. A Carabus comptas törzsfajnak a 
a következő formáit különbözteti meg és jel
lemzi : Car. comptas var. llo/fgarteni Kraatz., 
Car. comptas (Friv.) Dej., Car. comptas rar. 
Uchaami ; ( lar. comptas var. incomptus Kraatz.,
< 'ar. comptas rar. aurosericeus Kraatz., Car. 
comptus var. Hornjai Küster. Ezek közűi az 
utolsót részletesen ismerteti s kimutatja, hogy 
azt gyakran összetévesztették más fajokkal. Ha
sonló terjedelemben tárgyalja a Carabus obso
letas Sturm, fajt is, a melynek a következő 
varietásait különbözteti meg: Car. obsoletus 
Sturm., Car. obsoletas var. aureocupreus Reitt., 
<'ar. obsoletas rar. eiichromus M rd., Car. obso
letas rar. caryathicus-nagyáf/ensis és Car. obso
letas var. Ilielzii. Külön ismerteti a Carabus 
aanmitens rar. Fscheri Mrd., fajt, melyből még 
egy másik varietást is megkülönböztet, a Car. 
aanmitens var. Fusxi-t.

8 1 4 .  B oriszlawszky János: A csereboyárpajo- 
dok makkpusztításárál.— Erdészeti lapok. 28. évf.
1889. p. 483., ábrákkal.

A Melolontha lárvái a csírázó makkot is meg
támadják. A pusztítás igen különböző módon

történik, de rendesen akkor kezdődik, mikor 
már a gyökér és szár is növekedni kezd.

8 1 5 .  B rancsik Károly: I. Toldalék Trencsén- 
■megye tíliehjröpűinek felsorolásához. Ötödik évf.
1882. Évkönyv, melyet a trencsénmegyei termó- 
szettudom. egy. megbíz, szork. Pfeiffer Antal, 
p. 64.

A négy év előtt közölt enumeráczió kiegészí
téséül 156 Coleojrtera-iajt sorol fel a termő
helyek kíséretében.

8 1 6 . Brancsik Károly : 11. Toldalék Trencsén 
vármegye téhelyröpűinek felsorolásához. Kilen- 
czedik évf. 1886. Évkönyv, melyet a trencsén
megyei term.-tud egyl. megbíz, szerk. Petrogalli 
A. p. 84.

Összesen 66, Trencsén vármegyéből korábban 
nem ismert Coleoptera-fajnak és termőhelyének 
felsorolása.

817. Chyzer B éla : A Katiczaboyár a magyar 
gyermekköltészetben. Rovartani lapok. II. k. li). f. 
1885. p. 211.

Ismerteti a Coccinella felől szóló gyermek
verseket s aztán összeállítja nehány táj- és né
pies magyar nevét.

8 1 8 .  Chyzer B éla : Kannibál Katiczaboyár- 
álczák. Rovartani lapok. III. k. 5. f. 1886. p.
107., 1 ábra.

Elbeszélése annak, hogy egyes Coccinella-lár
vák, az éhségtől üldöztetve, miként rohanták 
meg és falták fel a bábokat.

8 1 9 .  Chyzer Béla : Cannibalismc elvez les 
Coccincllés. Supplément eontenant la revue des 
articles publiés dans les Rovartani lapok. Tom. 
III. 1886. p. XIV.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

8 2 0 . Chyzer B éla : Gnaptor syinimanus Zem- 
plénmegyében. Rovartani lapok. III. k. 2. f. 1886. 
p. 44.

Feljegyzi azt, hogy Sátoraljaújhelyen 1885. 
évi deczemberben megtalálták a Gnaptor spi- 
nimanas egy példányát. ,

8 2 1 . Chyzer K ornél : Újabb adatok Zemplén
in βφ/ν bogárfaunájához. Rovartani lapok. II. k.
5. i  1885. p. 100'., 122. 6. f. p. 122., 7. f. p. 142.

Felsorolása a Sátoralyaújliely, Sárospatak, 
Tolcsva, Mád, Tállya, Mező-Laborez, Vidrány, 
Sztropkó, Viliorlát, Szinnaikő, Szinna, Rabas- 
kala, OroBZ-Ruszka, Runyina, Tokaj, Szerencs, 
Gesztely, Szomotor, Nagy-Mihály, Varannó, 
Homonna, Páczin, Czigánd, Lelesz, Ivirály-Hel- 
mecz, Czéke, Velejte, határaiban gyűjtött többé
ke vésbbé érdekes bogárfajoknak.

8 2 2 . Chyzer Kornél : Notes additionrlles a 
la fauné Coleoptéres du department de Zemplén. 
Supplément eontenant la revue des articles 
publiés dans les Rovartani lapok. Tom. II. p. 
XVIII., XIX., XXI.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

8 2 3 . Chyzer K ornél : Pótló adatok Zemplén- 
Inegye bogár-faunájához. Rovartani lapok. II. k. 
I I  ‘f. 1885. p. 251.

Több, Zemplénmegyében újabban gyűjtött bo-
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gániak enumerácziója a termőhelyek pontos fel
jegyzésével.

824. Cserháti Sándor : A gyiimölcsrügy-szúró. 
(Anthonomus piri Sch.). Mezőgazdasági szemle. 
I. évf. 1888. p. 22.

Az Anthonoiniis piri nevű bogárfajnak ter
mészetrajzi ismertetése. Ebből megtudjuk, hogy 
mily károkat tesz ezen bogár és mily módon 
védekezhetünk ellene. Különösen a fa virág
zatát teszi tönkre.

825. E mich Gusztáv : A csajkái fejlődése és 
átalakulása. Rovartani lapok. I. k. 2. f. 1884. 
p. 80., tábla 2.

A Lethrus apterus-ra, vonatkozó irodalom rövid 
ismertetése után adja annak biológiai viszonyait. 
Leírja a peterakás módozatait s aztán a lárva 
további fejlődését, mely a pete-burkát 8—10 nap 
múlva hagyja el.

826. E mich Gusztáv : Metamorphoses du 
Lethrux apterus. Supplement eontenant la re
vue des articles pnbliés dans les Rovartani 
lapok. Tom. I. 1884. p. 14.

A megelőző tételben ismertetett közlemény 
kivonata.

827. E mich Gusztáv : A Lethrus cepliaLotes 
Fab. átalakulásának története. ■— Math, term.- 
tud. Értesítő. II. köt. 1884. 4—5. fűz. p. 168., 
1 tábla.

Önálló megfigyelések alapján adja a Lethrus 
cephalotes teljes fejlődésének menetét; beveze
tésül megemlékezik e bogárfaj elterjedéséről is.

828. E mich Gusztáv: Die Metamorphose 
des Lethrus Cephalotrs Fab. — Math, naturw. 
Berichte aus Ungarn. 2. Bd. 1888—84. p. 184.

Az előbbeni tételben ismertetett dolgozatnak 
kivonata.

829. E ntz Géza : A Telephonig fuscus Lati·, 
álczájg, «hájéreg», «rovaresőn. — Orv. term.- 
tud. Értesítő. 1882. évf. II. köt. 1. f. p. 14'.).

A rovaresőre vonatkozó irodalmi adatok fel
sorolása után előadja Taschenbkrg nyom án  
azokat az okokat, a m elyek a Tiiejihorus-hlozák- 
nak télen tömegesen való m egjelenését ered
ményezik.

830. F rivaldszky János : Furájiai új téhelg- 
röpűek. Coleoptern ei tropaea nova. Term.-rajzi 
füzetek. 6. köt. 1881. p. 26.

A Trechus cavernicola, Ochthebius montanus 
és Anthrenus incanus új fajok leírása.

831. F rivaldszky János: Fndornychidae, Kelet- 
ázsiáhan gyűjtötte X ántus János. Term.-rajzi 
fűz. 6. köt. 1888. p. 128., tábla I.

Latin és magyar ismertetése azoknak az 
V/ndornychidáhnak, a melyeket X ántus J. Kelet- 
ázsiában gyűjtött. A felsorolt 29 faj között újak 
is vannak s ezek a következők: Amphisternus 
tuherifer, Amphist. se.vcristatus, Fu morphus qua- 
dripustulatus, Dryodites Borneensis n. gén. sp., 
Meilichius ferrugineus, Panoinaeapndecimnotata.

832. F rivaldszky J ános : Uj téhelyröpűek 
Hornéii szigetéről Xántus János által fölfedezve. 
Term.-rajzi fűz. 6. köt. 1883. p. 134., tábla 1.

A Dischissus Borneensis n. sp., Idiocheila 
xpinipennis n. gén. sp., Anteistis Xanti n. sp.,

Toxicum Heros n. sp. borneói új bogárfajoknak 
leírása.

8 3 3 . F rivaldszky J ános : Magyarországi új 
téhelyröpűek. Term.-rajzi fűz. 7. köt. 1883. p. 9.

A következő, új (loleoptera-iujoknak latin és 
magyar leírása. Trechus ( Anoptithalnius) dari- 
cus., Ochthebius caudatus, Lathrolduui (Olypto- 
ments) evem in, llathgscia Mrrklii, (xuthorrhipt 
chits Kitthifi, (τι/nandrtighthalina transsylianiea, 
('n/ptucephahis carpathicus, Chrysomela II'eisei, 
Uhrys. eurina.

8 3 4 .  F rivaldszky János: Uj téhelyröpűek 
Kis-Ázsiád nit. Term.-rajzi fűz. 8. köt. 1884. p. I.

A kis-ázsiai Xonitis anatolir.a, Stethelasnia 
paradoxain, Grain uuiptera Merkli, l ’kytoecia spe
ciosa, Orestia olgmpica. és Adalia notata Laich., 
var. qiánijUfMynata latin és magyar leírása.

8 3 5 . F rivaldszky János : Magyarországi érj 
téhelyröpűek. Term.-rajzi füzetek. 8. köt, 1884. 
p. 279.

A következő új öb/coyitrra-fajoknak latin és 
magyar leírása: Promius longulus, I ’holrium 
Hazatyi, Bathystda Ihitleri, Anthaxia 11ackert, 
llypera pustulata, Ihymnis reronieae ; vala
mennyi hazai termőhelyről való.

8 3 6 . F rivaldszky János : A múlt, években 
Magyarországban gyűjtött s hazánk faunájára 
nézve jellemző téhelyröpű-fajok. Term.-rajzi füze
tek. 8. köt. 1884. p. 286.

Hazánkra jellemző összesen 47 faj onuinerá- 
cziója a termőhelyek kíséretében.

8 3 7 .  F rivaldszky János: A z ivarok szátn- 
riszonyai a rovaroknál. Rovartani lapok. I. köt.
12. fűz. 1884. p. 250.

A Tharaps nigriceps Manne,rh. nevű bogár
nál azt tapasztalta, hogy a hímek és nősté
nyek különböző időben tömegesen jelentek 
meg.

8 3 8 .  F rivaldszky János : Partodén· filinii 
Aub. Rovartani lapok. I. köt. 2. fűz. 1884. 
pag. 44.

Azon alkalomból, hogy dr. Sí·aub M. 1883 
év nyarán szerzőhöz a Partodéra Jilimi számos 
példányát küldte be meghatározás végett, fel
jegyzi a hazánkból ismert íWtodw-fajokat s 
egynttal összeállítja meghatározó táblázatukat.

8 3 9 .  F rivaldszky János; Sgniminiiai helyre- 
igazítás. Rovartani lapok. II. köt. 7. fűz. 1885. 
pag. 149.

Kimutatja, hogy a Lathrohium ( (Hyptimieriis j 
anophthalmwm-faj, melyet F auvkl A. újnak írt 
le, csak synonymje a Lathrohium (Gly/ita- 
merus) caecum-nak, melyet F rivaldszky J., 
korábban nevezett el.

8 4 0 . F rivaldszky János : li/Hijiration syiio- 
nymiqite. Supplement eontenant la rovuo des 
articles publiós dans les Rovartani lapok. Tóm.
II. p. XXI.

Tartalma azonos a megelőző ‘tételben ismer
tetett közleményével.

8 4 1 . F rivaldszky János : JH/fonnitates el mm· 
strositates Coelopteroruiii. Természetvajzi füze
tek X. köt. 1886. p. 78. tábla 4.

Összesen 8 oly Imgiír-faji ismertet, a me-
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lyeknél különböző rendellenességek voltak. 
A bogárfajok a következők : < ’arairus catenatius 
P anz. <5 <lifformis; Plectes Creutzeri. Fahr. v. 
bahlmm Schaum., (Jalosoma inquisitor L. hu- 

‘ canus cervus L. v. capreolus Sulz., Geotrupex 
niiitatoi· Makth. Clyt.us arcuatius L., Ceramhy.v 
ScopoHi Füssl., Lore ad ion Markit Gangl.

8 4 2 . F rivaldszky János : Pótadatok a 
«I)é!m agyarország állattani tekintetben· ár. Tö- 
mösváky Ödön által összeállított jegyzékhez. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók 18S(i. 
ang. 22—2(i-ikáig Buziás-Temesvárott tartott 
ΧΧΙΠ. vándorgyűlésének tört. vázlata és mun
kálatai. Budapest 18S7. p. 272.

Néhány tévedés helyreigazítása után fel
sorol 2d:’ < 'oleoptera-iajt, melyeknek hazai és 
külföldi termőhelyeit is feljegyzi.

8 4 3 . F rivaldszky János : Magyarországi új 
Ulhdyszdmyúak. < 'oleoptera nova ex Hungária. 
Term.-rajzi füzetek. XI. köt. 1888. p. 159.

A Trechus ( Anophthalmias) He,radis, Athous 
tranxyleanicus, Otiorhynehus montigena, Ceu- 
thorrlijpichus Ihisimti magyarországi új bogár- 
fajok latin és magyar leírása.

8 4 4 . F rivaldszky János : Difformitates et 
monstmsitates Coleopterorum in Collectione -mu
saei national*» himjarid. Term.-rajzi füzetek. 
XII. köt. 1889. p. 72. tábla 3.

A magyar nemzeti múzeum állattárában 
őrzött Megadimtus azureseens D e j ., Megad. vio
laceus v. I!b//i Dki., < 'hn/socarahus auronitens 
e. Xuichi H eer ., ( 'ovalius auratus L . ( lar. 
I Hlrichi Germ. (Jar. Ullr. v. cupreonitens K r .,
< 'ar. cancellatus v. -moestus D e j ., ( 'ar. catenatus 
ii. Herbsti D e j ., Car. comptus D e j ., (v. Hapjf- 
garteni Kr .,/ ; var. Merldi Kr ., var. Flampd 
KiiST. v. aurosericeus Kr ., Car. liothi D e j .,
< 'ar. obsoletus v. euchnnuus F alli., Car. rhmo- 
pte.rus W agn., Car. scahriuxculux Ot. Calosoiua 
sycophanta L., Cat. inquisitor L., Ahax Schep- 
Iicli Falli., Pterostichus melas Crf.utz., fíra- 
eliinus crepitans L., Ilatrisiis Delaporti Aubé., 
Melolontha vulgaris L·., Pontodon idiota H erb. 
Phyltobius piHcornis Destr., Leptura tesserula 
Charil, Chrysomela gypsophilae Küst.-fajoknak 
eltorzult példányait ismerteti.

8 4 5 . H orváth Géza : A katonás czinczer 
fejlődési, viszonyai. Rovartani lapok. I. köt. 
7. fűz. 1884. p. 133. 2 ábra.

A I ’eramhyx ueiles-nek és lárvájának rész
letes ismertese után adja kifejlődésének törté
nőiét. Ezután összeállítja azokat az eltéréseket, 
a melyek a C. miles és C. heros lárvái között 
vaunak. Érdekes, hogy a C. miles lárvái a 
szőlőkben pusztítanak.

8 4 6 . H orváth Géza: Sut devolution du 
i 'eramby.v miles. Supplement contenant la revue 
des articles publics dans les Rovartani lapok. 
Tom. I. p. XVII.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

8 4 7 .  H orváth Géza : Torzlábú cserebogár. 
Rovartani lapok. I. köt. 8. fűz. 1884. p. 169. 
I ábra.

Leírja azon Melolontha vulgáris torzlábát, 
melyet 1884. év május 5-én a farkasdi pliyl- 
loxera-kisérleti állomás telepén fogott. Ennek 
hátulsó ballába meg van sokszorosodva, a 
mennyiben két ezombja és három lábszára vau.

848. H orváth Géza : Un hanneton man- 
strueu.r. Supplément contenant la revue des 
articles publiés dans les Rovartani lapok. Tom. 
I. p. XXIII.

Tartalmát lásd a megelőző tételben.
849. H orváth Géza : Kukoricza szemekben 

élősködő rovarálczák. Rovartani lapok. I. köt. 
5. fűz. 1884. p. 104.

Megállapítja, hogy a Kiss Ödöntől Sepsi- 
szentgyörgyről hozzá küldött úgynevezett ló
fogú kukoriczaszemeken talált lárvák a Tene- 
brimdes mauritanicus rovaréi voltak. Ezen 
álezák Sepsiszentgyörgyre egy budapesti mag
kereskedésből kerültek. Ezzel kapcsolatosan is
merteti a lárvákat is.

850. H orváth Géza: Larves vivant dans les 
grains du mais. Supplément contenant la revue 
des articles publiés dans les Rovartani lapok. 
I. fűz. 1884. p. XIV.

Tartalmát lásd a megelőző tételben.
851. H orváth Géza : Növényevő futrinka!;. 

Rovartani lapok. I. köt. 11. fűz. 1884. p. 233.
Feljegyzése azon Carabidáhmfk, a melyek a 

növényekben kárt tesznek. Ilyenek: Xabrus 
gibbus E r., Amara communis Panz., Am. tri
vialis Gyllh., Ani. familiaris D uft., Avi. tri- 
cuspidata D ej., Acinopus ammopliilux D ej. és 
Amara rufipes D ej. továbbá Harpalus obscurus 
F r. Harp, griseus Panz.

852. H orváth Géza : Szükség törvényt ront. 
Rovartani lapok. III. köt. 10. fiiz. 1886. 
pag. 210.

Feljegyzése annak, hogy a rendesen luczer- 
nát pusztító Subcoccinella 24 punctata L. a 
szükségtől kényszerítve a burgundi répa ültet
vényeket támadta meg.

853. H orváth Géza : Paprikában élő rova
rok. Term.-tud. közi. XX. köt. 1888. p. 111.

Mint paprikában élő rovart bemutatja az 
Anobium paniceum. L. és Gibhium psylhrides 
Czemp. nevű bogarakat, mely utóbbit már 
Lucas észlelte 1884-ben Kairóból kapott pap
rikában.

854. Kaufmann E rnő : Szívós életű bogarak. 
Term.-tud. közi. XIII. köt, 1881. p. 312'.

Leírása annak, hogy a jiocsolya vízből ki
vett és már döglötteknek látszott Dorcadion 
aethiops és cserebogár példányok l ‘/a, 2, 3 óra 
múlva életre ébredtek. A cziánliidrogén gőzben 
egy napig tartott Morimus funestus 17, egy 
Lamia textor 11 nap múlva éledt fel. A kemé
nyebb chilin vázú bogarak jobban ellent álla
nak a cziánliidrogén gőz hatásának.

855. Kaufmann E rnő : Trechus rhüensis n. 
sp. Rovarászati lapok. 1. évf. 12. fiiz. 1883.
p. 200.

Ezen új fajnak latin és magyar leírása, 
melyet Merkl E. Bulgáriában gyűjtött.

856. Kaufmann E rnő : Pohjdrusus Merkli
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n. sp. Eovarászati lapok. I. évf. 10. fűz. 1883. 
p. 170.

Ezen új fajt Merkl E de gyűjtötte Eesitza 
vidékén. Legközelebb áll a Iblyilrusus seri
em.s-lioz.

857 . Kertész J . : Hoc cirka ml; Borsodmegyé- 
ben 1886-ban. Eovartani lapok. III. köt. 11. 
fűz. 1886. p. 220.

Feljegyzi, bogy 1886. év folyamán Borsod- 
megyében a Zahns gibbus F r., To.rapte.ra gra
minum B ond, és (Joccinella septem punctata L. 
tett károkat.

858 . Kertész J . : Les insectes nuidbles ob
secres en 1886 dans le de'p. de Borsod. Supplé- 
ment contenant la revue des articles publics 
dans les Eovartani lapok. Tom. III. 1886. 
p. XXVIII.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

8 5 9 . Kleins János: TJjabb adat a nüniike- 
álcza természetrajzához. Méhészeti lapok. 11. évf.
1890. 10. szám.

F irbás és Méhely azon korábbi állításával 
szemben, hogy a nttnükeálczától megtámadott 
m éliállom ány elpusztul, kim utatni igyekszik  
azt, hogy a m éliállom ányra nézve a nünüke- 
álcza nem  oly veszélyes.

860 . Koritsánszky János : A kalló-cserebogár 
Kecskeméten. Eovartani lapok. II. köt. 11. fűz. 
p. 239.

Felemlíti azt a pusztítást, a melyet a l ’o- 
lyphglla fullo álezái a kecskeméti állami szőlő 
telepen végeztek. 1884. évben.

8 61 . Kuthy D ezső; Az isaszeghi korona- 
erdő jellemző Coleopterái. Eovarászati lapok.
I. évf. 5. fűz. 1883. p. 78.

Az isaszeghi korona-erdőben megfigyelt ér
dekesebb bogárfajoknak enumerácziója.

8 6 2 . Kuthy D ezső : A magyarországi szipoly- 
fajok. Eovartani lapok. I. köt. 10. fűz. 1884. 
p. 205. 4 ábra.

A hazai Anisoplia-faj ok kártételeinek rövid 
ismertetése után adja a fajok meghatározó 
táblázatát, megjegyezvén, hogy hazánkból 9 fajt 
ismerünk, míg Oroszországban 19 faj él.

8 63 . Kuthy D ezső : Les esperes hongroises 
du genre Anisoplia. Supplément contenant la 
revue des articles publiés dans les Eovartani 
lapok. Tom. I. p. XXVII.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek rövid franczia fordítása.

864 . Kuthy D ezső : Akáczfában elő bogarak. 
Eovartani lapok. II. köt. 12. fűz. 1885. pag. 249.

Az akáczfában megtalálta a Hololepta plana 
F üssl., Paromabus complanatus Banz., és 
Amphotis marginata F. példányait, nemkülön
ben az Aeyosoma scabiicome Scoi\ egy szép 
példányát is.

8 65 . Kuthy D ezső : Cole'opte’res cieant dans 
iacacia. Supplément contenant la revue des 
articles publiés dans les Eovartani lapok. Tom.
II. p. XXXI.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

8 6 6 . Kuthy D ezső : A ganéjbogarak szerepe 
legelőinken. Eovartani lapok. II. köt. 1. fűz. 
1885. p. 16.

Ismerteti azt a szerepet, a melyet a (reo- 
trupes-, Onthophayus- és OwítmVb/.s-bogárfajok 
végeznek s azt mondja, hogy ezek a föld por- 
lianyítása és termékenyítése következtében 
igen hasznosak.

8 6 7 . Kuthy D ezső: Ί rachyphloeits l'nrald- 
szleyi species Üiileojiterorum novae familia Our- 
culiimidarmn. Terin.-rajzi füzetek. XI. köt.
1887. p. 27.

A Budapest határában gyűjtött 'J’rackyyldorus 
Nrivaldszkifi új bogárfajnak latin leírása.

8 6 8 . Kuthy D ezső : ( ’cuthorhipiehus l ’aszlar- 
szkyi n. sp. Termószetrajzi füzetek. 13. Bd. 
1890. p . 7.

Az említett új bogárfajnak latin leírása. 
E faj Budapest környékén él.

8 6 9 . L ipovniuzky G .: A gabona-futrinka 
kártételeiről. Eovartani lapok. I. köt. 4. fii/.. 
1884. p . 84.

Feljegyzi azt a pusztítást, amelyet 1884-ben 
a Zabrus gibbus lárvái Simonlornya határá
ban egy 37 holdas buzavetésben tettek.

8 7 0 . Merkl E d e : A (laruhások yeterakási 
módjáról. Eovarászati lapok. I. évf. 10. f. 1883. 
p . 171.

Eészletesen ismerteti azon módozatokat, a 
melyek mellett a Carabusok petéiket lerakni 
szokták.

8 7 1 . Merkl E d e : / ‘hosphuga rar. aljáéul a 
Käst., mint a havasi legelői; ellensége. Eovará
szati lapok. I. évf. 12. fűz. 1883. p. 207.

Az állatka rövid ismertetése után adatokat 
nyújt annak életmódja felől, kimutatván kár
tékonyságát.

8 7 2 . Méhely L ajos : Újabb adatok Kedély 
s különösen a Barczasdg boydrvüdyának ismer
tetéséhez. Orv. termt. Ért. XII. köt. 3. fiiz.

Az erdélyi Muzeum-egylet megbízása folytán 
1889 év tavaszán és nyarán megfigyelt rova
roknak enumerácziója. Ezen enumeráczió 757 
fajt és fajváltozatot tüntet fel 865 új termő
hely ly el. A felsorolt fajok közül 34, a faj vál
tozatok közül pedig 19 Erdély egész területére 
nézve új.

8 7 3 .  Méhely L ajos: Nemere Daten zur 
Kenntniss der Käferwelt Siebenbürgens, insbe
sondere des llurzenlandes. Orv. terni.-tud. Érte
sítő. XII. köt. 3. fűz. ltevue p. 357.

A megelőző tételben kivonatolt enumeráczió- 
nak német ismertetése.

8 7 4 . Méhely Lajos: Állatok a Barczasdg 
bogárvilágának ismeretéhez. Orv. természettud. 
Értesítő. XIV. évf. 1889. Természettud. szak
in .  fűz. p. 193.

liövid irodalomtörténeti átpillantás után adja 
a gyűjtött Coleoptera-fajok rendszeres névjegy
zékét a termőhelyek kíséretében. Összesen 367 
nembe tartozó 716 fajt és több varietást sorol 
fel erdélyi termőhelyekkel.

8 7 5 .  Mocsáry Hándok : Cserebogaraink. Eo
vartani lapok. I. köt. 6. fűz. p. 118. 2 ábra.
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A cserebogarak általános habitusának és fej
lődésének ismertetése kapcsán jellemzi a ha
zánkban élő két fajt s aztán összeállítja e két 
fajnak és varietásainak meghatározó táblá
zatát.

8 7 6 .  Mocsáky Sándor: Λ m hannetnns. 
Supplement contenant la revue des articles 
publics dans les Rovartani lapok. Tom. I. 1SS4. 
p. XIV.

Λζ előbbi közleménynek franczia kivonata.
8 7 7 .  Mocsáky Sándor: Kártékony hoyár-e 

a isajkó? liovartani lapok. I. köt. .'i. fűz. 1884. 
pag. ói). ;

Saját és Kuthy D. megfigyelései alapján azt 
állítja, hogy a csajkó, a mennyiben táplálko
zásában nincsen kizárólag csak a szőlőre utalva, 
a szőlőkben nem feltétlenül, hanem csak ki
vételesen kártékony. Ezzel kapcsolatban fel
sorolja a csajkónak tőle ismert hazai termő
helyeit is.

8 7 8 . Okmay Sándor: Adatok Erdély hoyár- 
fetimájához. Nagy-Szeben. 1888.

Erdélyben és különösen Szebenmegyében 
tett gyűjtései és megfigyelései alapján számos 
( b/eopíem-fajt enumerál, melyek között pár ríj 
is van.

8 7 9 .  Okmay Sándor: lijahh adatok Erdély 
boyárfaunájához. Budapest, 18ÍI0. S-adrét. p. 
I—65. 1 tábla.

Számos oly bogár fajt jegyez fél, a melyek 
Erdélyből még eddig ismeretlenek voltak. 
Több fajra vonatkozólag kiegészítő és kritikai 
észrevételeket közöl. Ismertet egy új bogárfogó 
készüléket.

8 8 0 .  P aszlavszky József : Λ Coraebus láfa- 
xriatus t >1. életmódja éx kártétele hazánkban. 
Rovartani lapok. IÍ. köt. 11. fiiz. 1885. p. 232. 
I ábra.

,) ( iirarhus hifasciatus kártételeire vonatkozó 
irodalmi adatok felsorolása után ismerteti azo
kat a kártételeket, a melyekot e rovar hazánk
ban végzett. Leírja a kártétel módozatait s a 
fejlődés viszonyait.

8 8 1 .  I’aszdavszky József: Moeurx du Corae- 
Inis hi fasciatus 01. et sex rarayes en Himyrir. 
Supplément contenant la revue des articles 
publics dans les Rovartani lapok. Tom. II. 
pag. XXIX.

Λ megelőző tételben ismertetett közleménynek 
franczia kivonata.

8 8 2 .  Paszlavszky József: Eyy ritka boyár 
háitétele'ről hazánkban. Erdészeti lapok. XXIV. 
évf. p. 1888. 6 ábra.

Tartalma azonos a megelőző két tételben 
ismertetett közleményével.

8 8 3 .  Paszlavszky József: ]<.yy ritka boyár 
kártételeiről hazánkban. Természettud. közi. 
XVIII. köt. 1886. p. 265. ábrákkal.

A Coraebus hifasciatus természetrajzi ismer
tetése után előadja annak kártételeit s a kár
tevés módozatait. A megfigyelésre anyagúi 
szolgált állatkákat, lárvákat és imagokat Bo
gácsról kapta.

8 8 4 . 1 ’ávkl J ános: A Hylotrupes bajulus

mint hutorronyáló. Rovartani lapok. III. köt.
4. fűz. 1886. p. 79.

Leírása annak, hogy a Hylotrupes baj idus 
lárvái mily károkat okoznak a bútorok fájának 
elrágásával.

8 85 . Petki Károly : fídtray zur xiebrti- 
hüryischen Käferfauna. Verhandl. u. Mittheil. 
d. siebenb. Vereins f. Naturw. in Hermann
stadt. XXXVI. Jahrg. 1886. p. 72.

Részletes leírását adja az addig Erdélyből 
m ég ismeretlen Elescus bipunctatus Redtenb., 
Elexcitx scanícus Redtenb. és Elescus salivis 
fajoknak, melyek közűi az utóbbi új.

8 8 6 . P etricskó Jenő : Adatok fíesztercze- 
bánya és vidékének faunájához. A besztercze- 
bányai kir. katli. főgynm. 1882—83-iki értesí
tőjében.

A vidék topographiai viszonyainak leírásá
val a környéken gyűjtött Coleopterák 53 csa
ládban, 379 nemmel, 1122 fajjal soroltat
nak fel.

8 87 . Petrogalli Arthur : Kirándulás a 
Nayy-Tátra Hermánál nevű völyyébe. Kilencze- 
dik évf. 1886. Évkönyv, melyet a trencsén- 
megyei természettud. egyl. megbíz, szerkeszt 
Petrogalli A. p· 57.

Az említett helyen tett kirándulás zoológiái 
eredményeiről szóló ismertetés s több külön
böző állatfaj feljegyzése. A dolgozat végén a 
Szvrcsnikra tett kirándulás alkalmával gyűj
tött Coleopterák névjegyzéke olvasható.

888. Pisó Kornél: rlz aranyos futrinka 
hazánkban. Rovartani lapok. II. köt. 12. 
fűz. 2-49.

Feljegyzi, bogy a ( 'arabus auratust Mára- 
maros megyében Bnstyabázáii és Nagy-Bocskó 
mellett gyűjtötte.

8 8 9 . l ’isó Kornél: Capture du Carabus 
auratus L. dans le département de Máramaros. 
Supplément contenant la revue des articles 
publiés dans les Rovartani lapok. Tom. II. 
p. XXXI.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

890 . Polinszky E mil : Areameyyei hoyarak. 
Rovartani lapok. III. köt. 2. fűz. 1886. p. 43.

Enumeráczója azoknak a bogaraknak, a 
melyeket 188-4 július havában Vángel J., 
gyűjtött Arvamegyében.

8 9 1 . P olinszky E mil : Adatok Snmoyymeyye 
boyárfalmájához. Rovartani lapok. III. köt. 
7. fűz. 1886. p. 146.

A Somogymegyében gyűjtött Coleopteráknak 
enumerácziója.

8 9 2 . P olinszky E mil : Adatok az erdős Kál 
imtól: hoyárfaunájához. Rovartani lapok. III. 
köt. 12. fűz. 1886. p. 257.

Az erdős kárpátokban megfigyelt Coleoptera- 
fajoknak enumerácziója s különösen azoknak, 
a melyek onnan még az ideig említve nem 
voltak.

8 9 3 . Rózsay Rezső : Az ákáczcsemeték eyy 
éijabhan felfedezett ellenséye. Erdészeti lapok. 
22. évf. 1883. p. 662.
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A Peritelux griseus Oliv, orrmányos bogár
fajnak természetrajzi ismertetése. E faj Sza
badkán lépett volt fel pusztítólag az ákáczfa- 
c semetéken.

894. E ömkb Gyula: Kleinere Mittheilungen. 
Verhandl. u. Mittheil. d. siebenb. Vereins f. 
Naturw. in Hermannstadt. XXXII. Jalirg. 
1882.

A bárom kis közlemény egyike a Scoliopte- 
/'í.r libatrix életszivósságáról emlékezik meg, 
mely télen jég közé fagyott, de azért tavasz- 
szal életre ébredt. A másik közlemény a Tri- 
boliuin ferrugineum és Crgjitophagus cellaris 
tömeges megjelenése felől ad értesítést és ma
gyarázatot.

895. Sajó Károly : Néhány kártékony bogár- 
ról. Rovartani lapok. I. köt. 8. fűz. 1884. p. 
166. 1 ábra.

Az Anomal a Vitis, Amm. Friseldi, Poly- 
jildlla /nilo lárváinak, életmódjának és kárté
teleinek ismertetése.

896. Sajó Károly : Sur quelques Coléoptéres 
nuisibles. Supplement contenant la revue des 
articles publiés dans les Rovartani lapok. Tom. 
I. p. XXIII.

A megelőző tételben ismertetett dolgozatnak 
franczia kivonata.

897. Sajó Károly: A hímek és nőstények, 
számaránya a rovarok között. Természettud. 
közlöny. XVIII. köt. p. 12.

A lilmek és nőstények számaránya a külön
féle rovarfajoknál a lehető legnagyobb különb
ségeket, sőt ellentéteket mutatja. Az eddig 
ismert adatok összeállítása mellett saját pliae- 
nologiai jegyzeteiből közöl érdekes adatokat, 
a melyek különösen a Nondoides pulchellus 
Jur., Nomimdes minutissimus Rossi. Polyphil- 
la /ullo L., Femanadia larvata Schrk., Hype- 
rasjris erythrocephala F r. fajokra vonatkoznak.

898 Schwab F rigyes: lieber das Vorkom
men von Cicindela elegans Fisch, in Siebenbürgen. 
Verliandl. u. Mittheil. d. Siebenbürg. Vereins 
f. Naturwiss. in Hermannstadt. Jahrg. XXXIX. 
1889. p. 90.

Konstatálja, hogy az eddig csak Délorosz- 
országból ismert Cicindela eleyans Erdélyben 
is honos. Feljegyzi eddig ismert termőhelyeit.

899. Speiser F erencz : Calandra Oryzae 
L. alföldi galma/ajaink pusztítója. Rovarászát! 
lapok. 1. évf. 5. fűz. 1885. p. 82.

Felsorolja a Calandra Oryzae hazai elterje
dését és kártételeit.

900. Speiser F. S. J . : Coleoptcrák Kalocsa 
vidékéről. A kalocsai Jézus társaság főgimn. 
értesítője. 1883.

A Coleoptcrák rendjének a környéken gyűj
tött Carabidái és Curculiimidái soroltatnak fel. 
A Carabidák családja 13 nemből 159 fajt, a 
Curculionidáhé 66 nemből 276 fajt képvisel.

901. Tallay N ándor: Jegyzetek a természet
ből. Cserebogár. Az érsekujvári r. katli. gymn. 
értesítője. 1880—81 évről.

A Melolontha vulgáris termőszetrajzi ismer
tetése.

902. Tömösváry Ödön : A honvedboyarak 
■milliói. Rovartani lapok. I. köt. 2. fűz. 1881. 
pag. 42.

Feljegyzi az Flntomoscelix Adonidis Pali. nevű 
rovarfajnak Tárnok és Martonvásár között a 
déli vasút szakaszán 1877. évben való tömeges 
megjelenését, melyet Lrrs Gusztáv elbeszélése 
után ismert meg.

903. Török Péter: Bogár-határozó. Hajdú
böszörmény. 1889. 8-rét.

Az Inseetáh rövid jellemzése után nehány 
szóval ismerteti a < ölcopterák orismologiai 
viszonyait, melynek kapcsán összeállítja a leg
szükségesebb terminológiai kifejezések magya
rázatát. A Bogarak tartózkodási helyét és élet
módját találóan adja elő, majd utasításokat 
nyújt a bogarak gyűjtésére s a bogár gyűjte
mények rendezése és gondozása felől. Ezután 
a közönségesebben előforduló bogarak meg
határozó táblázatait állítja össze, de . csak a 
genuszokig. A fajokat nem veszi fel munká- 
j ába.

904. Vadászfy Jenő : Gyertyánját károsító 
czinczérfaj. Rovartani lapok. ll. köt. 2. fiiz. 
18,85. p. 42.

A l 'eramby.it Scopolii. Fuessl. faj rövid ismer
tetése és kártételének feljegyzése. Érdekes, 
hogy e fajnak lárváit még eddig csak bükk
fából ismerték, most pedig megtaláltatott 
gyertyánfában is.

905. Vadászfy Jenő : Oh Lonyicorne nui- 
sible an change. Supplement contenant la 
revue des articles publiés dans les Rovartani 
lapok. Torn. II. 1885. p. V.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek kivonata.

906. Vadászfy J enő : A ( loraebus bifasciatux 
01. mint hársfa pusztító. Rovartani lajrok. III. 
köt. 1. f. 1886. p. 15.

Leírása annak, hogy 1883. év július elején 
Budapesten miként tett tönkre egy 12 éves 
Tilia parvifoliát a Coroebus bi/asciatus.

907. Vasváry Géza : Adiuumia rustica, 111. 
életmódja' Rovartani lapok. Hl. k. 7. f. 1886. 
p. 137. 1 ábra.

Az Adimonia Rustica nevű bogárnak ismer
tetése, melynek lárváit az Artemisia Absynthium 
levelein találta. A lárva leírása kapcsán a báb 
ismertetését is adja.

908. Vasváry Géza : Jm  biologic de Γ Adi
monia rustica III. Supplément contenant la 
revue des articles publiés dans les Rovartani 
lapok. Tom. III. 1886. p. XIX.

A megelőző tételben ismertetett közleménynek 
franczia kivonata.

909. V illási Pál : A cseréimig vagy cserebo
gár (Melolontha vulgáris). Gyümölcsészeti és 
konyhakertészeti füzetek. II. évf. 1881. p. 123. áb
rával.

A Melolontha vulgáris rövid természetrajzi 
ismertetése, különös tekintettel átalakulására, 
kártételeire és az ellene alkalmazható óvóiutéz- 
kedésekre.

910. Villási Pá l : Katalin bogár. Gyürnöl-
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csészeti és konyhakertészeti füzetek. IV. évf. 
1.«!. p. Oil. ábrával.

A <'iin-iwlla sej item / nme tata nevű bogárnak és 
átalakulási stádiumának rövid ismertetése.

9 1 1 . W ény János: Ibwarászatgyertyafénynél. 
Rovartani lapok II. k. 2. f. 18.S5. p. 42.

Azon rovarfajoknak felsorolása, a melyeket 
1884 július 11-én este I’ancsován, gyertyafénynél 
öss/.efogdosott. Λ bogarak legnagyobb része 
< 'a rabida volt, kevesebb Staphylinida. Érdekes 
a Compsocldlus Heydeni Ei>i>. De vannak Heini- 
pterák is.

9 1 2 . W ény János Chasse des Insectes auprés 
de la honién·. Supplement contenant la revue 
lies articles publiés, dans les Rovartani lapok. 
Tom. II. 1885. p. V.

A megelőző tételben ismertetett közleménynek 
kivonata. ·

9 1 3 . W ény János: A szőlőnek egy ismeretlen j 
ellensége. Rovartani lapok. III. köt. 1. f. 1886. p. 3. j

Részletesen ismerteti az Otiorrhipichus populeti 
Boh. nevű bogarat, mint a mely 1885. év tava
szán Langenfeld község határában a szőlőket 
erősen pusztította.

9 1 4 . W ény János: Un enncmi inetmnu de 
lu eigne. Supplement contenant la revue des 
articles publiés dans les Rovartani lapok. Tóm. 
III. 1886. p. II .

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

Ezeken ki vili idevonatkozókig hazai búvá
raink dolgozatai közűi lásd még a következőket 
is: 18., 67., 101., 259., 260., 33.% 310., 341.,
312., 313,, 311., 315., 316., 351., 355., 356., 358.,
359., 360., 370., 371., 372., 373., 371., 375., 376.,
377., 378., 379., 380., 381. Hazai szerzőknek 
külföldön megjelent és külföldi szerzőknek' 
hazánkra vonatkozó adatokat tartalmazó dol
gozatai közül a következő tételszámok alattiak 
tartalmaznak még idevonatkozó adatokat: 1511.,
1512., 1513., 1511., 1690., 1691., 1692., 1693.,
1691., 1695., 1696., 1697., 1698., 1699., 1700., 
é's folytatólag az 1786. tételszámig bezárólag.

h) Ilárby ás szárny úak. Ili jure,no p terű,.

915. Alku József: Lehet-e miami /aratásuk 
a korcshrréknek a uii'hállwmlxm! Méhészeti 
közlöny. I. évf. 1886. p. 18.

Rejtegeti, hogy a nem termékenyített nőstény- 
dolgozó petéiből mind hímek fejlődnek. E hímek 
közösülhetnek is, de nemzedékük korcs lesz és 
hamar kihal.

916. Ambhózy B é l a : Az idegen méh/ajtákról. 
Magyar méh. XIV. évf. 1890. p. 178. 195.

Az olasz- és a krajnai méh fajtának leírása és 
ismertetése. E közlemény folytatódik a követ
kező évfolyamban is.

9 1 7 . B alo« Gergely : A méhek emlékező tehet
sege. Méhészeti lapok. 5. évf. 1881. p. 186.

Elmondja azon kísérleteit, melyeket a méhek 
omlékezőtehetségének megfigyelése czéljából tett.

Kísérleteinek eredménye az, hogy az anyaméh 
és dolgozók igen jó emlékező tehetséggel bírnak, 
míg a herék gyengével.

918. B író L ajos : Új leeéldarázsfaj. Rovartani 
lapok. I. k. 3 f. 1884. p. 57.

A Tasnád környékén gyűjtött Dolents quadri- 
notatus új darázsfajnak latin leírása.

919. B író L ajos: Pókon élősködő darázs. 
Rovartani Lapok. I. k. 10. f. 1884. p. 209.

A Steatoda castanea Clerck. nevű pók egy 
fiatal példányán, rágóival a potrohhoz kapasz
kodva egy lárvát talált. E lárvából pár nap 
múltán a Glypta hifoveolata Grav. nevű für- 
késző-darázsnak egy kis hímé fejlődött ki. Ezt 
az esetet Tusnádon látta 1882 május havában.

920. B író L ajos : Szabadban alvó méhek és 
darázsok. Rovartani lapok. II. k. 8. f. 1885. p. 169.

A Gellérthegy oldalán egy alkalommal több 
méh és darázsfélét figyelt meg, melyek egy 

; Centaurea arenaria ágain aludtak. Az egyes 
fajokról azt is elmondja, hogy mily helyzetben 
aludtak. A megfigyelt fajok a következők voltak : 
Tetralonia armaria Εν., Tetr. Scabiosae, Moos., 
Anthophora garrula Rossi., Νυιηία diversipes L a t r . 
Col letes floralis Panz., Vasyjmda Mitiges Fr., 
Halót us cylindricus E r ., Hal. albipes F i t . ,  Hal. 
tumidorum L., Nermada discrepans Schmdkn., 
Epeolus tristis Sm., Crocisa ramosa Lep., Codiomys 
arra Lep., (Joel, brevis Εν., Anmuphila Heydenii 
D hlb., Mise-us campestris J ur., Eumenes eoare- 
tatus F r., Elis quinquecincta F r.

921. B író L ajos: A keleti Karjaitok vidékének 
jellemző' rovarfajai. A magyarom. Kárpátegye
sület évkönyve. XII. évf. 1885. p. 124.

A lapályos vidékről 24, a síkságra lenyúló 
előhegyekből 14, az erdős begyekről és bokrokkal 
borított hegyoldalokról 3, a határbérczek felé 
a havasalji táj magasságának közeléből 25. a 
havasi vidékről 1, Hgmenoptera-fajt jegyez fel.

922. B író Lajos : Hani/ya-hdhorá. Rovartani 
lapok. II. k. 4. f. 1885. p. 81.

Feljegyzi azokat a hangya-fajokat, a melyeket 
Fiume környékén megfigyelt s aztán leírja azt 
a hangya-háborút, a melyet a Crematogsaster 
sordidula a Topinoma erraticum Ltr. hangyával 
folytatott.

923. B író L ajos: Bataille, desfourmis. Supp
lement contenant la revue des articles dans les 
Rovartani lapok. Tom. II. 1885. p. XIV.

A megelőző tételben isnfcrtetett közleménynek 
kivonata.

924. B író L ajos : Éjjel kalandozó darázs. 
Rovartani lapok. II. k. 7. f. 1885. p. 148.

Feljegyzése annak az esetnek, a mikor 1881 
augusztus 3-án Mohácson éjféltájban lámpák 
körül egy Mutilla rujipes Fr., is repdesett.

925. B odor Lajos : A méhek, mint szállás- 
mesterek. Méhészeti közlöny. I. évf. 1886. p. 60.

Saját tapasztalata alapján oly esetet beszél 
el, mikor a kirepülendő méhraj nehány dolgo
zója előre kikeresi azt a helyet, a hol az állam 
megtelepedni fog.

926. Chyzer Kornél : Zemplén vármegye 
méhtéléi. A magyar orvosok és természetvizs
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gálók 1886 augusztus 22—26-ikáig Buziás- 
Temesvárott tartott XXIII. vándorgyűlésének 
történelmi vázlata és munkálatai. Budapest, 
1887. p. 207.

Összesen 256 faj / I ymenopterát enumerál a 
termőhelyek kíséretében.

927. Chyzbe Köknél : Zemplén vánnm/yeméh
téléi. Rovartani lapok. III. k. 8. f. p. 181. 10. f. 
p. 193.

Tartartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

928. Chyzbe Köknél: Le.s Apide» ( Melli firm
I Mr.) <lu clépartement de Zemplén. Supplement 
contenant la revue des articles publics dans les 
Rovartani lapok. Tom. III. 1886. p. XXV. 
et XXVI.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

929. Chyzbe Kornél : Torzcsápéi Jurkésző- 
darázs. Rovartani lapok. III. k. 2. f. 14. 1 ábra.

A Tryphon vulyaris Fr. darázs torzcsápjának 
leírása. Ennél ugyanis a bal csáp három ágú volt.

930. Chyzer Köknél : Un llyméwptire ιικιη- 
*treu.r. Supplément contenant la revue des 
articles publics dans les Rovartani lapok. 
Tom. III. 188(1. p. VI.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

931. Csík jános : A méhek öt érzéke. A magyar 
méh. VIII. óvf. 1884. p. 87.

Népszerű modorban ismerteti a méhek külső 
érzőszerveit.

932. Csík János : A méhek kormányzati rend
szere. Magyar méh. XIV. évf. 1890. p. 1(18.

Népszerű modorban ismerteti a méhek ál
lamának társadalmi viszonyait s kifejti, hogy 
az egyes tenyészegyének mily szerepet já t
szanak.

933. D udich E de : A művéits-nrarukróL Ter
mészettudományi közlöny. XVI. köt. 1884. 448.1.
II ábra.

A czikk elején érdekesen vannak tárgyalva 
azok a rovarok, kivált darázsok és méhek, a 
.melyek kisdedeik számára többé-kevésbó mű
vészi építményeket szoktak készíteni. Ezután 
reá térvén a művész méhek építkezésére, rész
letesen leírja és rajzokban is bemutatja a 
Meyachile yenalvs Mór. nevű faj építményét, 
melyet üres hagymaszárakban fedezett fel.

934. D udich Ede : A Meyachile-méhfajuk 
hwloyiájához. Rovartani lapok. I. k. 12. f. 1884. 
p. 241. 1 ábra.

r1 Meyachile-ínjók életmódjának, különösen 
fészek építésének érdekes ismertetése.

935. D udich E de : Sor la irioloyie des Meya- 
rhiles. Supplément contenant la revue des 
articles publics dans les Rovartani lapok. Tom. I. 
p. XXIX.

A fentebb ismertetett közleménynek franczia 
kivonata.

936. D udinszky E mil és Kiss Rezső : A méh.
A nagy-kállói főreáliskola értesítője 1880—81.

évről. p. 20.
A mell teljes természetrajzát állítják össze.

9 3 7 .  F irbás N ándor: A méh rUenséyei. Rovar
tani lapok. III. k. 8. f. 1886. p. 159. 1 ábra. 
9. f. p. 177.

Mindazon állatoknak ismertetése, a melyek 
a melleknek különbözőképen ártalmára vannak. 
Ezek között a következőket találjuk említve: 
Philanthus trianyultim Fu., Vespa crabro L·., 
Vespa minaris L., Acherontia Atropos L., Gal
leria meilit nui Ia L., Achnda alvearia Fu. 1‘hnra 
incrassata Mei«., Urania eneca Nitz, Forficula 
auricularia L., Trichodex apiarius L·., Trieb, 
alrearius ül., Meloc cicatricosus Lenck Meloé 
rarieyatus Don. Elmondja továbbá, hogy mind
ezek mily tekintetben kártékonyak.

9 3 8 . F irbás N ándor : Les mnemis de l'aheille. 
Supplément contenant la revue des articles 
publiés dans les Rovartani lapok. Tom. III. 
1886. p. XX11I.

Amegelőző tételben ismertetett közleménynek 
franczia kivonata.

9 3 9 .  F irbás N ándor: A méh fullánkjának 
szerepéről. Rovartani lapok. III. k. II. f. 1886. 
p. 227.

Kimutatja, hogy a méh fullánkjának a véde
kezésen kívül más szerepe is van. A hangyasav 
szerinte a mézet állandóbbá teszi.

9 4 0 .  F odor Gyula : Az anya-méh. Méhé
szeti közlöny. I. évf. 1886. p. Ml., 49., 62.

Népszerű ismertetése az anyaméhnek. Ebből 
megtudjuk az anyaméh szerepét améhállamban.

9 4 1 .  F riese H enrik: líiirid áttekintése a. 
Mayyarorszáyban az 1886. érben tett yyűj- 
tésdmnek. R o v a r ta n i  lap o k . I I I .  k . II. f. 1886. 
p. 217.

Felsorolása mindazon érdekesebb mélifólék- 
nek, melyeket 1886. év folyamában hazánk 
különböző vidékein gyűjtött.

9 4 2 .  F riese H enrik : /lelere dr mes captures 
fakes en Honyrie en 1886. Supplément eon- 
tenant la revue des articles publiés dans les 
Rovartani lapok. Tom. III. 1886. p. XXVII1.

A megelőző tételben ismertetett közleménynek 
kivonata.

9 4 3 .  F riese H enrik: Species aliquot nome 
yeneris Amirena Fahr. Term, rajzi füzetek. 
XL köt. 1887. p. 21.

Latin leírását adja a következő, magyaror
szági élj Hymenoptera-fajoknak: Andrma llnn- 
yarica, Andrma Korlrviciana, Andrma Libur
nica, And. liraunsiana, And. croatica, And. 
Drayana, And. yrossa, Ami. Sisymbrii, And. 
atrata, And. nioeata.

9 4 4 . H enrich Károly : Verzeichniss der im 
Jahre 188Ü. bei Hermannstadt beobachteten 
Blummaexpen (Antho/ihila). Verhütull. und Mit- 
tlieil. d. siebenb. Vereins f. Naturw. in Hermann
stadt. XXXI. Jahrg. 1881. p. 68.

Összesen M2 fajt jegyez fel és helyreigazítja 
a megelőző évi közleményeinek 49—51. tétel 
számait.

9 4 5 . H enrich Károly : Verzeirliniss der im 
Jahre 1881. bei lle.rmannstadt beobachteten lHtt- 
mmwespen ( Anthophüa ).

A megelőző két évben publicált névjegyzék
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kiegészítéséül felsorol l(i Antophila-fajt. E jegy
zékbe felveszi azonban a többi Hgmenoptera- 
családok megfigyelt fajait is. A Chrysitlae-cm- 
ládból 4, a Sp//<v/übír-családból 26, a Pomjri- 
//i/ur-családból 10, a bVi/ág/dor-családból i, a 
.SiWüídrt/'-családból 2, a jlfiít/V/íi/ar-esaládból 2, 
s /'bnmbü/ae-családból 20, s a Diploptera-csa
ládból 13 fajt jegyez fel.

9 4 6 .  IIenrioh Károly: I 'azcichnisx ihr hu 
■fahre 1882. hri Ilermannstadt beobachteten lUu- 
uieiiirespen ( Anthophila. I Verliandt. n.-Mittbeil. 
d. sieben!). Vereins f. Natnrw. in Ilermann- 
stadt. XXXIII. .Tahrg. ISS3. p. 115.

Összesen 27 AnthophUa-f·,ajt sorol fel és meg
jegyzi, bogy egyik korábbi közleményében 52. sz. 
alatt feljegyzett Itomhux muscorum varietása 
liombus ráriahilis Kclidk. faj.

9 4 7 . H enrich Károly: I’erzeiehniss tin· lm 
■fahrt' 1888 tin Ilermannstadt beobachteten lUii- 
uunirespm (Anthophila ). Verliandl. u. Mittheil. 
d. siebenb. Vereins f. Naturw. in Hermann- 
stadt. XXXIV. Jalirg. 1X84. p. 136.

Összesen 15 Antliophila-fajt sorol fel mintegy 
kiegészítésül korábbi közleményeihez.

9 4 8 . H ittler Gyula : A méhek álma. — 
Méhészeti lapok. 4. évf. 1883. p. 89.

Ama észleletét írja le, a mely szerint az 
élelemhiány a melleket téli alvásra kényszerí
tette. Ez álomból meleg helyen a méhek fel
ébredtek és mesterséges etetés mellett tovább 
éltek.

9 4 9 . H offkr E iik : Tnmihitás g Ihmtbus- 
fészkrkhen. ltovarászati lapok. 4. Evf. 1. fűz. 
JSS3. p. 0.

Egy lhunhus argillaceus darázsfészek trom
bitásának s illetőleg e trombitás működésének 
leírása. Érdekes, hogy az elpusztult trombitás 
helyére egy kis dolgozó lép.

9 5 0 .  H orváth Géza : A. hangyák szellemi 
életéből. Rovartani lapok. III. k. 4. f. 1886. p. 78.

Leírása annak, hogy egy Mgrmecocgstus ria-
1 irtai F r. nevű hangya m iként vitte be fészkébe 
egy tücsök liátulsó ezombját és lábszárát.

9 5 1 .  H orváth Géza: Sur l! intdligence des 
four mis. Supplement coutenant la revue des 
articles publiés dans les ltovartani lapok. Tom. 
Ili. 1886. p. X II.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével.

9 5 2 . H orváth Géza : Magpusztító fürkésző- 
darázs. Kovartani lapok. III. k. 6. f. 1886. p. 125.

Feljegyzi, hogy a Syntomasyis ilruparum Koh. 
nevű fürkésző darázs álezái 1884-ben almamago
kat pusztítottak.

9 5 3 . H ováth Géza : Papirosból építő han
gyák. — Term.-tud. közi. 21. köt. 1889. jn 151.,
2 ábra.

Bevezetésképen felsorolja azokat a rovarokat, 
a melyek papirospusztítók gyanánt ismeretesek. 
Ezután ismerteti azt a fészket, a melyet Nagy- 
Szelezsényről beküldöttek s a melyet elrágott 
papirosból a letramwium caespitum nevű han
gya épített volt.

9 5 4 . Jakobb József: A méhek mint rablók;
Daday: Állattani irodalom.

a fecske a melleknek nem ellensége: a méhek él- 
hódítása. — Méhészeti lapok. 7. évfolyam. 1886. 
p. 25.

Több érdekes önálló megfigyelést közöl a 
méhek életéből. A fecskékre nézve kimondja, 
hogy azok a melleknek nem ellenségei. Hivat
kozik itt arra, hogy bonczolt fecske-fiókákat, s 
azoknak belsejében nem talált méheket. Egy
szer talált heréket.

955. Károlyi Gyula : A fürkészni éhekről. — 
A magyar méh. XII. évf. 1888. p. 101.

Fejtegeti, hogy a méhrajok miként küldenek 
ki úgynevezett szálláskeresőket.

956. Klein Ödö n : Roearkdrok. Erdészeti la- 
I pok. XXIII. évf. p. 278.

Feljegyzi, hogy 1882-ben Almás és Lozornó 
: községek fenyveseiben a Lophyrus Pint nevű 
j levéldarázs lárvái, a morvavölgyi fenyvesekben 
pedig a Hylcsinus pinipmla lárvái s a Trachea 
fdnijierda hernyói mily pusztításokat tettek.

957. Kohl F. F ii. : Adatok az Oxyhelus-nem- 
nek s fajainak ismeretéhez. Term.-rajzi füzetek.

I 8. köt. 1884. p. 55.
A tűrne. 1884. évi folyamának 102—107. lap

jain megjelent dolgozat magyar nyelvű ismer
tetése.

958. Kohl F. F r. : Beiträge zár Hymenop- 
teren-Gattung Oxyhelus Latr. Revue des Inhal
tes (ler Term.-rajzi füzetek. 8. B. 1884. p. 101.

Összesen 92 fajt sorol fel, melyek közül az 
Oxyhelus pharao, Őse. africanus, O.v. collaris, 
Ox. psammoldus és O.v. insularis újak. A 92 faj
ból 67 a pahearkti, 4 az sethiopi, 6 az orien
talis, 5 a neotropi és 8 a nearkti régióra esik; 
az ausztráliai régióból még eddig egy sem is
meretes.

959. Kohl F. F r. : Die Gattungen der Sphe- 
cineii und die palaearktischen Sphex-Arten. Revue 
des Inhaltes der Term.-rajzi füzetek. IX. Bd. 
1885. p. 154.

A dolgozat részletes ismertetését lásd a követ
kező szám alatt.

960. K ohl F. Fr. : A Sphex-mm fajai külö
nös tekintettel a palaearktikw alakokra. Term.- 
rajzi füzetek IX. köt. 1885. p. 95.

Reá mutat, hogy a különböző szerzők mily 
nemeket sorolnak a Spheciddh családjába. E ne
meket négy természetes csoportba osztja, neve
zetesen az AmmophUa-, Pelopoeus-, Sphex és 
Pseudosphex-csoportba. Az egyes nemek ismer
tetése után összeállítja azoknak meghatározó 
táblázatát s azután a fajok meghatározását lehe
tővé tévő kulcsot adja. A leírt 54 faj között 
újak a következők: Sphex eximius, Sphex hír- 
tus, Sphex pollens, Sphex undatus, Sphex insig
nis, Sphex muticus, Sphex tristis, Sphex melano- 
cnemis. A részletes dolgozatot lásd «Die Gat
tungen der Sphecinen und die palaearktischen 
Sphex-Arten» a Revue des Inhalt, der Term.- 
rajzi fűz. IX. köt. p. 154.

961. K orlevic Ant. : Prilozi poznacanju hr- 
vatskih upnokrüaca. Izvjesce kralj. velike gim- 
nazije na Rieci (Fiume) koncem skolske godine. 
1884/5. Zagreb. 1885. p. 2., 1 tábla.
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Érdekes adatokat közöl a hártyásszárnyú ro
varok ismeretéhez. A dolgozat tulajdonképen 
három részből áll. Az első részben a hártyás
szárnyú rovarok általános orismologiáját vázolja 
s az egyes jellemző testrészeket rajzban is be
mutatja. A második részben bővebben szól a 
a növényevő darázsokról, életmódjukról és osz
tályozásukról, míg a harmadik részben Fiume 
vidékén gyűjtött fajok névjegyzékét és termő
helyeit'állítja össze. E szerint Fiume vidékén 
eddig összesen 118 növényevő darázsfaj észlel
tetek, és pedig 113 Tenthredinida, 2 Cephüla 
és 3 Siricida.

962. Korlevic Antal : Forró földöd hangya 
Magyarországban. Rovartani lapok. III. k. 1. f.
1886.' p. 18. '

Feljegyzi, hogy Fiúméban megtalálta a forró
földövi Monumorium pharaonis L. nevű hangyát.

963. Kovács Antal : A délmagyarországi mák
fajta. Természettud. füzetek. VI. köt. 2. fűz. 
'1882. p. 55.

Oda nyilatkozik, hogy a délin agy arországi 
mézelő méh egy, Délmagyarországnak jellemző 
mákfajtája, a melyet a rómaiak hoztak be s a 
mely egyébünnen nem ismeretes. Német ki
vonatban is p. 89.

964. Krichbaumer J. Ilyinmoptera m m  vei
minus cognita in collectione musaei nationalis 
hungarici. Term.-rajzi fűz. 6. köt. 1883. p. 143.

A latin nyelven ismertetett 15 Hymenoptera- 
faj között újak a következők : Aulacus fasciatus, 
Ichneumon cuttulus, lehn. melaw>stigma, leim. 
vordiger, Amblyteles 5-cinctus, Amol, pandúr, 
Arnhl. jucundus, Ambi, carnifex, Amhl. erythro- 
pygus, Ambi, gratiosus, Cryptus turkestanicus, 
Xylonomus epkialtoides.

965. K ulisseky E ndre : A méhek érzékszer
veiről. — Méhészeti közlöny. II. évf. 1887. p. 56.

A méhek külső érzőszerveinek ismertetése. 
Említést találunk itt a méhek emlékezőíehet- 
ségéről is.

966. L endl Adolf : Honigsammelnde Insek
ten und Blumen. Blätter für Bienenzucht. V. 
Jahrg. 1889. p. 20., 30., 43., 59., 74., 87., 118.

Tartalma azonos a 69. számú tétel benismer- 
tetett közleményével.

967. L iebald B éni : Hangyák a gyümölcs
fán. — Gyiimölcsészeti és konyhakertészeti fü
zetek. VII. évf. 1886. p. 122.

Népszerű modorban tárgyalja azt a szerepet, 
a melyet a hangyák a fák életében játszanak. 
Különösen kiemeli azt a viszonyt, a mely a 
hangyák és a levéltetvek között van.

968. L inhart György : A gyümölcsfa ellen
ségéiről. — Gyiimölcsészeti és konyhakertészeti 
füzetek. II. évf. 1881. p. 207, ábrákkal.

Az Eriocampa adumbrata nevű levéldarázs
nak természetrajzi ismertetése, melynek kap
csán előadatik kártétele, életmódja és az óv
intézkedések összege.

969. Mayr Gusztáv : Az Epitritus argiolus 
Em. nevű hangya előfordulása Magyarország
ban. Term.-rajzi füzetek. 6. köt. 1883. p. 141.

A hazánkban legelőször H orváth GÉZA-tól

a farkasdi phylloxerás szőlőtelepen talált Epi
tritus argiolus Em.-faj előfordulásának ismer
tetése kapcsán felemlíti még a Myrmccorystus 
viaticus Fr. és Myr. cursor Fonsc.-fajokat is 
hazánkból, mint a mediterrán! alteriiletnek 
hazánkban is élő formáit.

9 7 0 .  Mayr Gusztáv: Uebcr das Vorkommen 
des E/átritus argiolus Ern. in Ungarn. Revue 
des Inhaltes der Term.-rajzi füzetek. 6. Bil.
1883. p. 196.

Az «Epitritus argiolus előfordulása Magyar- 
országon» czímű közleménynek'némot szövege. 
Lásd a megelőző számot.

9 7 1 . Metzger E d e : A mézelő méh életszer- 
vei. — A magyar méh. XIII. évf. 1889. p. 75.,
102., 108., 124., 163., 200., ábrákkal.

A mézelő mélinek természetrajzi ismertetése.
9 7 2 . Metzger E d e : A méhek fejlődés). — 

Magyar orv. és torm.-vizsgálók 1888. aug. 23·— 
27-ig Tátrafiireden tartotij XXIV. vándorgyül. 
munkálatai. 1888. p. 226.

Röviden vázolja a méhek átalakulását s aztán 
külső érzékszerveiről szól kivonatosan.

9 7 3 .  Méhely L ajos: A méh természetrajza. 
Méhészeti lapok. 1881. évf. p. 13., 36., 63., 107.,
156., 250., ábrákkal.

Mindenek előtt kimutatja azt a helyet, a 
melyet a méh az állatrendszerben elfoglal. Fel
fejti aztán a dolgozó-, a him- és az anyaméh 
közötti különbségeket, mindeniket pontosan jel
lemzi. Az anatómiai viszonyok tárgyalását a 
külső váz ismertetésével kezdi meg s úgy halad 
aztán a többi szerveken végig.

9 7 4 . Méhely L ajos : A különböző mélwyycdek 
nagyság- és színrdltozatai. — Méhészeti lapok. 
1881. évf. p. 8., 126.

Mindenek előtt tárgyalja azt a különbséget, 
a mely a különböző tenyészszervű egyének 
nagyságában mutatkozik. Ezután áttér az egyé
nek színének változatosságára. Kimutatja, hogy 
mi különbség van a tenyészszervek szerint meg
különböztethető egyének színében.

9 7 5 .  Méhely Lajos: A különböző méhrgye- 
dek nagyság változatai. — Erdélyi gazda. 13. évi. 
1881. p. 43.

Tárgyalja, hogy a mébállam különböző élet
feladatú egyéneinél milyen korlátok között vál- 
tozhatik a test nagysága.

9 7 6 .  Méhely L ajos: Zur Naturgeschichte der 
Biene. ■—· Blätter für Bienenzucht. I. Jahrg. 
1885. p. 17., 67., 86., 1 tábla.

A méh természetrajzi ismertetése. A tárgya
lást a méh rendszertani helyének megjelölésével 
kezdi. Ezután bemutatja a méliállam három
féle egyéneit.

9 7 7 . Moosáky Sándor: Uj hdrtyarö/mck a
föld különböző részeiből. JJyrnenuptera túrra c 
variis orbis terrarum partibus. Term.-rajzi füze
tek. 5. köt. 1881. p, 29.
* A Bolerus hispanicus, Macrophya ottomana, 
Macroph. tiicoloripes, Mactoph. aUrimacula, Ma- 
croph. cognata, Macroph. consobrina, Macroph. 
marginata, Macroph. tenella, Macroph. tibialis, 
Macroph. lineata, Tarpa orientalis, Tarp. tur-
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cira, Tar/ι. gratiosa, Sirex Sah, Sire.v cates új 
fajoknak latin leírása.

9 7 8 . Mocsáry Sándor: A magyarfauna mds- 
mjü darazsai. — Math. term.-tud. közi. XVII. 
köt. 1. szám. INNI., a tábla.

Az általános részben összefoglalja e darázsok 
jellemeit, azokat a különbségeket, melyek
kel más hozzájuk hasonlóktól különböznek. 
Ismerteti elterjedésüket és életmódjukat. Ösz- 
szeállítja az idevonatkozó irodalmat. Λ ha
zánkban talált mdsntrjű darázsok alcsaládjainak 
meghatározó táblázata után a nemek és fajok 
leírása következik. Minden nem keretén belül 
kulcsot nyújt a fajok meghatározásához. Ismer
tet 4 alcsaládból 11 nembe tartozó 34 fajt. 
Ezeknél összeállítja a synouymek pontos jegy
zékét, a földrajzi elterjedés adatait és biológiai 
megfigyeléseket. Λ dolgozat végén latin nyel
ven adja a fajokra vonatkozó különböző irányú 
megjegyzéseit.

9 7 9 . Mocsáky Sándor: .1 ///a////«/' fauna 
i'éuularázsai. Két táblával. 1882.

ltövid történelmi bevezetés után kifejti a/ém- 
darázsok rendszertani helyét. Ismerteti azokat 
a jellemeket, a melyek után ezeket felismer
hetjük. Adja az orismologiai viszonyokat, a te- 
nyész-egyének közötti viszonyokat, nemkülön
ben az életmód részletes ismertetését és itt 
felemlíti a gazdaméhféléket is az élősködővel. 
A földrajzi elterjedést az irodalom jegyzéke 
követi. A leíró részt a magyarországi nemek 
meghatározó táblázatával kezdi meg. Hazánk
ból 8 nembe tartozó 78 fajt ír le s ezek között 
3 újat, a Chrysis earinaeventnst, Chrysis Frí- 
raldszkyit, és Chrysis fallax-ot.

9 8 0 . Mocsáky Sándor : A dongó-méhek éle- 
ti'hdl. — Term.-tud. közi. XV. köt. 1883. p.
505., ábrákkal.

A /JowdnM-felek biológiai viszonyainak nép
szerű ismertetése. Ezenkívül jegyzékét talál
juk itt a Bombus-fészkekben élősködő állatok
nak is.

9 8 1 . Mocsáky Sándor : A miiveészméhekriU. Kő
váriam lapok. 1. k. 9. fűz. 1884. p. 181., 2 ábra.

A méhtelek osztályozásának részletes ismer
tetése után adja a Me.gachüe,-i&\dk fészeképítés- 
módjának leírását.

9 8 2 . Mocsáky Sándor : Sár les Ahwilles ar
tistes. Supplement contenant la revue des artic
les publiés dans les Rovartani lapok. Tom. I. 
p. XXIV.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek rövid kivonata.

9 8 3 . Mocsáky Sándor : A logő-darázsok éle
teim!. Rovartani lapok. I. k. 4. f. 1884. p. 82.

A Peliíjmeus-fajok életmódjának rövid ismer
tetése után reá mutat, hogy a / ‘elopeus destilla
torum fészkében az Osjihrynehotus seductorius 
élősködik. Felsorolja továbbá, hogy ez ideig 
Európából 11, Ázsiából 23, Afrikából 8, Ameri
kából 18 és Ausztráliából 3 faj ismeretes.

9 8 4 . Mocsáky Sándor : Két méhfaj kölcsönös 
riszoui/a eip/máshoz. Rovartani lapok I. k. 1. f.
1884. 'p. 20.

Konstatálja a B ikó L. megfigyelései alapján, 
hogy az Ammohatus vinctus Gerst. a Tetralonia 
rufie,ómis Fr. fajnak az élődie.

9 8 5 . Mocsáry Sándor : Species generis Anthi- 
(liurn Fr. regionis palaearcticae. Term.-rajzi fü
zetek. 8. köt. 1884. p. 241.

A függelékben feljegyzett fajokkal együtt 
104-et sorol fel a synouymek pontos össze
állítása mellett. A felsorolt fajok között lijak: 
Anthidium dalmatieum, Anth. excisum, Antii, 
paradarum, Anth. acuminatum, Anth. reticula
tum, Anth. Andréi Anth. barbatum.

9 8 6 . Mocsáky Sándor : Jellemző cukitok Erdély 
hártyaröpü rovarainak faunájához. Term.-rajzi 
füzetek. 8. köt. 1884. p. 185.

Reá mutat, hogy Erdély faunájából korábban 
csupán 227 faj volt ismeretes. Gyűjtéseinek 
eredményei után a fajok számát 330-ra teszi. 
Mint jellemzőt, vagy érdekeset 38 fajt nevez 
meg.

9 8 7 . Mocsáry Sándor : Species novae vei mi
nus cognitae generis Pepsis Fabr. Term.-rajzi 
füzetek. IX. köt. 1885. p. 236.

Több érdekes Pepwi-fajnak latin és magyar 
leírása. A felsorolt és részletesen ismertetett 
50 faj között több új is van, névszerint: Pepsis 
Pan, I’. hyalinipmnii), P. Amyntas, P. basalis, 
P. Parthenope, P. pulchripennis, P. ergthroptera, 
P. egregia, P. insignis, P. jucunda, P. micans, 
P. alholimhata, P. Sciron, P. fulgidipennis, P. 
chlorotiea, P. fuldcomis, lé. Hecuba, P. ama
bilis, P. violaceipennis, P. erasdeomis, P. Cha- 
ron, P. violacea, P. pallidicornis, P. advena, 
P. hymenaéa, V. nana, V. Sybitta, P. Frivakhz- 
hyi, lé Diana, lé niphe, Pulszkyi, P. diverd- 
pmnis, P. aurimacula, P. Morema, P. Circe, 
P. cinetipennis, P. Sabina, P. Chiron, P. Andréi, 
lé Atal unta, lé Hecate és P. Niohe.

9 8 8 . Mocsáry Sándor: A fazekas-darázsról. 
Rovartani lapok. II. k. 1. f. 1885. p. 15., 1 ábra.

Az Agenia punctum Vanderb. nevű Pomjdlida- 
darázsfaj fészeképítésének érdekes ismertetése. 
Kohl megfigyelései szerint e darázs a Clubiona 
triviális Koch és Anyphaena accentuata W alek. 
pókfajokat szokta fészkébe hordani.

9 8 9 . Mocsáky Sándor : Description du nid 
de I’Agenia punctum Vand. Supplement con
tenant la revne des articles publiés dans les 
Rovartani lapok. Tom II. 1885. p. II.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek rövid kivonata.

9 9 0 . Mocsáry Sándor : Jellemző adatok Erdély 
hártyaröjní rovarainak faunájához. — Math, 
term.-tud. közi. XIX. köt. 7. szám. 1884. p. 
385.

Az erdélyi Hymenopte,rákra vonatkozó iro
dalmi adatok ismertetése után előadja, hogy 
Erdélynek mely pontjain gyűjtött. Áz iro
dalomban szerinte eddig 330 Hymenoptera- 
fajt jegyeztek fel. A gyűjtött fajok közül 
csak az érdekesebbeket enumerálja s ezeknek 
száma 10G.

9 9 1 . Mocsáry S ándor: Adatok Magyarország 
fiirkészdarázsainak ismeretéhez. I. Ichneumones
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Wesm. Mathem. és term.-tud. közlemények. 
XX. köt. p. 53., 1 tábla.

A fürkésző darázsok általános rövid ismer
tetése, valamint a kizárólag csak lepkebábokból 
fejlődő Iehneumoninák alcsaládjának analitikus 
táblázata s az Ichneumon és AmblyteJes-nemek 
csoportjainak átnézete után felsorolja az ide
vágó főbb kül- és belföldi irodalmi forrásokat. 
Rendszeres jegyzékét közli a hazánkban eddig 
észlelt Ichneumonina-ÍB^őknak. Összesen 204 fajt 
jegyez fel 24 nemből. Pontosan adja a synony- 
mákat, hazai termőhelyeket s az ismert gazda
állatokat. Tüzetesen leírja az Ichneumon puer
pera Mocs., Amblytel.es Johansoni Holmgr., Andii, 
lethijer Mocs. és Ambl. Kriechbaumeri Mocs. fa
jokat. Leír azonban újakat is, melyek a követ
kezők : Amhlyteles Spilosomae, Andii, dirus, Andii, 
moestus, Phaeogenes sesiae.

992. Mocsáry Sándok : A fürkészd arázsok 
életéből. Természettudományi közlöny. XVII. k.
1885. 16., 9 ábrával.

Népszerű modorban ismerteti a fürkészdará- 
zsokat és különösen azt a tulajdonságokat vá
zolja, hogy a nőstények petéiket, hosszú tojó
csővük segélyével, más rovarok testébe, vagy 
azoknak petéibe rakják, és hogy aztán lárváik 
ezekből s ezeknek rovására táplálkozván, ezeket 
megsemmisítik. A több fajnak rajzaiban be
mutatott fiirkészdarázsok eme tulajdonságuknál 
fogva igen fontos szerepet játszanak a természet 
háztartásában.

993. Mocsáey Sándok : Két érdekes fa-rontó 
darázs. Rovartani lapok. II. k. 7. f. 1885. p. 147.

A Sirex fantom a Fr. fajnak ismertetése, melyet 
Pisó K. Nagy-Bocskón, s a Sirex augur KI. faj
nak, melyet Kolazy J. Máramarosban fogott. 
Ezekkel hazánk faunájának Sirnc-fajaiból ötöt 
ismerünk.

994. Mocsáey Sándor : Egy elcsúfított áldozat. 
Rovartani Lapok. II. k. 5. f. 1885. p. 106., 
1 ábra.

Az Iclineumonidák életmódjának rövid ismer
tetése után előadja azt az esetet, a melyben a 
Rogas circumscriptus Nees (?) egy hernyót meg
támadva, azt teljesen tönkre tette. E hernyóból 
42 kis Ichneumonida bujt ki.

995. Mocsáry Sáneor: A magyarországi, fa 
rontó darázsok. Rovartani lapok. III. köt. i f. 
p. 9., 1 ábra; 2. f. p. 38.; 4. f. p. 67.; 5. f. 
p. 98., 6. f. p. 113.

A »Stn'cíáae-darázsok általános, különösen fej
lődés viszonyainak ismertetése kapcsán leírja 
ezeknek kártételeit is. Ezután adja az alcsalá- 
dok átnézetes táblázatát és a nemek keretén 
belül a következő fajokat ismerteti: Bryssus 
abietinus Scop., Xiphydria dromedarius Fr., 
Xiph. camelus L., Xiph. longicollis Latr. Vala
mennyinél feljegyzi a földrajzi elterjedést s azt, 
hogy hazánkban ki és hol gyűjtötte. A S'iricinae 
alcsalád nemeinek táblázatos átnézete után a 
Síre® és Treme.v-fajok hímjeinek és nőstényeinek 
meghatározó táblázatait állítja össze. Részlete
sebben a következő fajokat ismerteti: Sirex. 
gigas L., Sir augur Klug., Sir Fantoma Fr.,

Sir juvencus L., Sir. noctilio Fr., Sir. spectrum 
L., Treme.v fuscicornis Fr., Tran, magus Fr., 
< 'eplií’wac-alcsaládból a következő fajokat ismer
teti: Cepinis compressus Fr., Ceph. Entichii Mock., 
Ceph. linearis Sehr., Ceph. hídon Ross., ('. gal
liges KL, C. analis KL, ( variabilis n. sp., <'. 
vagabundus n. sp., C. similis n. sp., C. nigrinus 
Korns., (.!. Mocsaryi Kirb., (J. niger Harr., ('. 
arundinis Gir., I pumilus And. s ezeknél is 
összeállítja a meghatározó táblázatokat.

996. Mocsáry Sándor : hes Siricidvs de la 
Hongrie, Supplément contenant la revue des 
articles publics dans les Rovartani lapok. Tom.
III. 1886. p. III.

Tartalmát lásd a megelőző tételben.
997. Mocsáry Sándor : Studia sgnonymiai. 

Term.-rajzi füzetek. XI. köt. 1887. p. IÁ
Összesen 100 Hymenoptera-fajnak adja a syno- 

nymjeit.
998. Mocsáry Sándor : Species trés novae 

generis Anthidium Fahr. Term.-rajzi füzetek. 
XI. köt. 1887. p. 28.

Az Anthidium uncatum, Anth. Railoszhorszkyi 
és Anth. Wüstenei új fajoknak latin leírása.

999. Mocsáry Sándor : 1 lynienoptera nova 
Europaea et exotica. Európai és másfóhli új 
húrtyarőyüek. — Term.-tud. értek. XIII. köt, 
11. szám. 1884.

Összesen 32 nembe tartozó 84 új / lymc- 
noptera-faj latin-magyar leírása. A leírt fajok 
között magyarországiak is vannak, melyek a 
következők : Aida hunyariea, Tenth redo Scm- 
seyi, Astata rufipes, Ammophila hunyariea, líem- 
bex pannonira, O.cyhelus aurantiacus, Odynerus 
jucundus, Odynerus terricola, Tctrahmia glatt ■ 
copis, Cilissa dimidiata rar. hunyariea, Nomada 
hispinosa.

1000. Mocsáry Sándor: Monographia Chry- 
sididitrum orbis terrarum universi. Tab. I. II.
1889. Nagy 4-rét.

Kivonata: Math, term.-tud. Értesítő. VII. k. 
6—7 f. p. 178.

Az irodalom általános ismertetése után áttér 
a Chrysis-íélek biológiai viszonyainak és föld
rajzi elterjedésének tárgyalására. Összeállítja a 
fajoknak meghatározó táblázatait, a synonyme- 
ket. Mindenik fajnak latin leírását nyújtja. 
Az ismertetett fajok száma 733, melyek közűi 
178 új, de van ezeken kívül 19 új varietás. 
Megváltoztatta 24 fajnak a nevét.

1001. Mocsáry Sándor: Catalogus Chrisidi- 
darum Europae et con/inum. Math, naturw. 
Berichte aus Ungarn. VII. Bd. 1889.

A megelőző tételben ismertetett munka rövid 
kivonata. Lásd az 1000. tételszámot is.

1002. Mocsáry Sándor: Additamentum pri
mum ad Monoyraphiam Chrgsididarum orbis 
Terrarum universi.. Természetrajzi füzetek. 13. 
Bd. 1890. p. 45.

Felállítja az Adelphinae ríj alcsaládot, mely
nek keretén belől leírja az Ailelphr Mexieanum 
új génuszt és fajt. Leír továbbá Cleptes femora
lis, Ellampus obesus, Ellampus spinipes, Eillam- 
pus montanus, Ellampus Schidtesi, Ellampus
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maryinellus, Ilolopyga sulcata, Holov. Caspica, 
Chrysis Naüa, Uhrys. cyanophris, Uhrys, chal
cites, Ulirys. tricingiilifera, Uhrys, confluens, 
< 'hrys. sciitclIata, ( 'hrys. maculata, < 'hrys. pla- 
yiata, Uhrys, striata, Uhrys, orygona, Uhrys. 
( 'roesux, < 'hrys. porphyrophana, Uhrys. Veringuezi 
név alatt új fajokat, néhány új varietást és 
pár hiányosan ismert fajt.

1003. Nagy Zsigmond: A méhek színváltó· 
'ása. A magyar méh. XIII. évf. 1889. p. 40.

Leírja, hogy a méhek mily színváltósatok
ban találhatók s az egyes változatok közűi, 
melyek a gyakoriabhak.

1004. OitAvnoz György : KiihleneJe-e ki a· 
méhek krártélymestercketMéhészeti lapok. 5. 
évi'. 1884. p. 59.

Nehány oly eset ismertetése, a mikor a ki
költözendő raj szálláskcresű dolgozókat küldött 
ki, a melyek aztán döngicsólő hanggal hívo
gatják társaikat.

1005. Paszlavszky József: A r0zsaijaha.es 
fejlődéséről. Természetrajzi füzetek. 5. köt. 
-í— í.  fűz. 18X2. p. P IN . tábla I.

A gnbacsok természetére vonatkozó irodalmi 
adatok és nézetek részletes ismertetése után 
áttér a rózsagubaes fejlődésének saját vizsgá
latai alapján való tárgyalására. Leírja a liho- 
ilit.es rosae peterakását, a peték elhelyezését.

1006. Paszlavszky József : Heber dic Bil
dung des Bedeguars. Revue des Inhaltes der 
Természetrajzi füzetek. 5. B. 1882. p. 277.

Az előző dolgozatnak német fordítása. Lásd 
a megelőző számot.

1007. P aszlavszky József.: Guhacsoh. ama- 
gyar tiilyyiin. Erdészeti lapok. XXIV. p. 301.

A Quercus confcrtán észlelt gubacsdarázsok 
felsorolása után leírja azt a kettős gubacsot, 
melyet ezen tölgyfajon a Uynips caput Medu- 
ilusae és Andricus May rí- gubacsdarázsok idéz
tek elő.

1008. Paszlavszky József: Adalékok a 
yubacsilarázxok faunájához a. -magyar biroda
lomban, különösen Budapest környékén. Math, 
természettud. Értesítő. I. köt. 1882—83. 0—7. 
fűz. p. 257.

Az irodalomban addig feljegyzett Gubacs
darázsok felemlítése után enumerálja a tőle 
gyüjtöttoket. Az enumeráczióban 11 nemből 
51 fajjal találkozunk a termőhelyek és termő- 
növények kíséretében.

1009. Paszlavszky József: Briträyr. zur 
Uynipiden-fauna Unyams, besonders der Um- 
yebuny von Budapest. Math, natnrw. Berichte 
aus Úngarn. I. Bd. 1882—83. p. 214.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével. Lásd az 1008 sz. alatt.

1010. Paszlavszky József: Adatok a g abacs - 
darázsok faunájához hazánkban. Természetrajzi 
füzetek. Ó. köt. 1883. p. 152.

A hazai gubacsdarázsfajokra vonatkozó iro
dalmi adatok ismertetése után felsorolja a 
megfigyelt fajokat, melyek 9 nembe és 68 faj
hoz tartoznak. A termőhelyek feljegyzése mel
lett egyes biológiai megfigyeléseket is közöl.

1011. Paszlavszky József: Beiträge zur 
Oynipiden-fauna Ungarns. Revue des Inhaltes 
der Természetrajzi füzetek. 0. kötet. 1883. 
p. 197.

Az előző dolgozatnak német fordítása. Lásd 
a megelőző számot.

1 0 1 2 . Paszlavszky József: Cynips super- 
fetationis, Gibaud. Adalék a gubacsdarázsok 
ismeretéhez. Math, természettud. Értesítő. II. 
köt. 1883. 2—3 fűz. p. 90. 1. tábla.

Azon alkalomból, hogy szerzőnek sikerült 
1882 év nyarán a (h/nips super fetationis guba- 
csait megtalálni s a darázst felnevelni, adja az 
alig ismert gnbacs rajzait és az egészen isme
retlen gubacsdarázs leírását. A gubacsokat 
Budapesten Quercus pedunculatáról és Quercus 
pubescens- rííl gyűjtötte, míg Vángfjl J. Peszé- 
ren szintén Quercus pedunculatán találta. 
A Gubacsdarázs az Andricus nemnek egyik 
faja, Andricus superfetationis.

1013. P aszlavszky József: Cynips super- 
fetationis fíir. Ein Beitrag zur Kenntniss der 
( i/nijridcn. Math natnrw. Berichte aus Ungarn.
2.’ Bd. 1883—1884. p. 172.

Az előbbi tételben említett dolgozatnak német 
ismertetése.

1014. Paszlavszky József : Adalékok hazánk 
gubacs-darázs faunájának ismeretéhez. Rovar
tani lapok. I. köt. 11. fűz. 1884. p. 223.

Feljegyez 5 oly Cynips-félét, a melyek 
hazánkból még eddig nem voltak ismerete
sek. Ezután a már korábban isméit fajoknak 
újabb termőhelyeit sorolja fel. Érdekes az, 
hogy Mayr G. dr. figyelmeztetése folytán a 
Uynips calitds és C. caput medusae fajok teljes 
önállóságát megállapítja.

1015. Paszlavszky József: Notes pour ser- 
vir Vétude des Cynipides de la Hongrie. Sup
plement contenant la revue des articles 
publiés dans les Rovartani lapok. Tom. I. p. 
XXVIII.

A megelőző tételben ismertetett közlemény
nek franczia kivonata.

1016. P aszlavszky József: A gubacs-dará- 
zsokról. Rovartani lapok. I. köt. 4. fűz. 1884. 
p. 70. 1 ábra.

A gubacsdarázsok természetrajzának általá
nos ismertetése után felemlíti, hogy eddig 141 
faj ismeretes s ebből 113 különböző Quercus- 
fajokon, míg 28 más növényeken él. Érdekes, 
hogy a Quercus-fajok közül a Quercus Herrn 
és cocciferán 7 faj, a többi 106 faj pedig a mi 
tölgyeinken él s itt felsorolja, hogy melyik 
liazai tölgyön hány faj tartózkodik. Kimutatja 
azt is, hogy a fának különböző részein miként 
oszlanak meg a gubacsdarázsok fajszám tekin
tetében. Összeállítja azoknak a növényeknek 
a neveit, a melyekről gubacsdarázsok ismere
tesek. Szerinte hazánkban 12 nemből 97 faj 
fordul elő.

1017. P aszlavszky J ózsef: Sut les Uyni
pides. Supplement contenant la revue des 
articles publiés dans les Rovartani lapok. 
Tom. I. 1884. p. IX.
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Tartalma azonos az előbb ismertetett közle
ményével.

1 0 1 8 . Paszlavszky József : Hogy épít a 
lupa darázs '! Rovartani lapok. I. köt. 2. fűz. 
1884. p. 41. 1 ábra.

Saját megfigyelései alapján részletesen ismer
teti a Pelopoens destillatorivs építkezésmódját. 
Érdekes az, bogy csak déli 10 óráig épített, 
azontúl egyszer sem.

1 0 1 9 .  Paszlavszky J ózsef: A magyar tölgy 
i/ubacsai. Rovartani lapok. II. köt. 5. fiiz. 
‘1885. p. 107.

Felemlítése annak, hogy a Quercus conferta 
Kit. tölgyről 1884 évben még csak háromféle 
gubacsot ismertek. E helyen leírását találjuk 
az Andriam Mayri W achtl. gubacsnak, a 
melyet D ietz S. hozott Sistarovecz vidékéről. 
E gubacsfaj eddig csak a Qu. pedunndata 
Erii. tölgyről volt ismeretes.

1 0 2 0 .  Paszlavszky József: Meddig élnek a 
hangyák'! Természettud. közi. XIX. köt. 1887.
p. 182.

L ubbock azon megfigyeléseinek rövid ismer
tetése, a melyek a hangyák életidejének mek- 
koraságára vonatkoznak. Ezen adatok szerint a 
JAldus niger és Formica fusca 7 sőt ez utób
biból 2 nőstény 12 évig élt.

1 0 2 1 . Pálfi Lajos: A méhek téli zúgása. 
Méhészeti lapok. 5. évf. 1884. p. 25.

A méhek téli zúgása mindig a nyugtalanság
tól ered és ennek háromféle oka lehet; 1. ha 
a méhek a téli hideg ellen nincsenek kellően 
berendezve; 2. ha eleségük fogytán van és
3., ha vízhiányban szenvednek. A közlemény
ből megtudjuk, hogy o bajokon miként segít
hetünk.

1 0 2 2 .  P áter Bé l a : A méh riszimya «a méz 
nélküli virágokhoz. Méhészeti lapok. V. évf. 
1884. p. 184.

Megemlékezvén arról a szerepről, a melyet 
a rovarok a virágok termékenyítésében játsza
nak, különösen azokról a növényekről érteke
zik, a melyek a rovarok látogatására szorulnak 
ugyan, de mézes nedvet nem, hanem csak 
virágport nyújtanak. Lubbock és Müller vizs
gálatai szerint a méh legjobban szereti a kék 
színt, legkevésbbé a sárgát, a két szélsőség 
között aztán a következőket fokozatosan : kék, 
ibolya, vörös, fehér, sárga.

1 0 2 3 . Piso K ornél: A gyérnek és fiirké- 
szekrőL Erdészeti lapok. 20. köt. 1881. p. 807.

Az Ichneumonidákra és Tachineákra vonat
kozó megfigyeléseinek ismertetése. Elmondja, 
hogy ezen állatkák mily hasznot tesznek a 
hernyók pusztításával és, hogy miben áll a 
pusztítás módja.

1 0 2 4 . Piso K ornél: A gyérnek, fürkészek- 
és hernyókról. Erdészeti lapok. 23. évf. 1883. 
p. 502.

Megfigyelési alapján leírja, hogy a Tachineák 
és Iehneumonidák mily módon és mily her
nyókba rakják le tojásaikat. A hernyók fonál
bocsátásának két okát adja. Egyik a vándor
lás, másik az önvédelem, nem tekintve termé
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szetesen azt az esetet, mikor a hernyó bábu
zás czéljából ereszkedik a földre.

1025. Resli I stván : Rendellenes eset a ki
rályné peterakása köréből. Méhészeti lapok. 
4. évf. 1883. p. 28.

Oly eset feljegyzése, a mikor az anyamell
8— 10 petét is rakott egy sejtbe.

1026 . Sajó Károly: Még egyszer a kárté
kony inűrészuiéhekröl. Rovartani lapok. I. köt. 
11. fűz. 1884. p. 232.

A korábban kártékonynak jelzett Meyachili■ 
faj újabb meghatározás alapján Megaddle 
lagopoda L.-fajnak bizonyult.

1027 . Sajó Károly : Kártékony mürész- 
vtéliek. Rovartani lapok. I. köt. 10. fűz. 1884.
p. 210.

Leírja azt a pusztítást, a melyet egy Mega- 
chile-faj a Quercus palustris és coccinea, vala
mint a Varaga alha leveleiben tett 1883. év 
május havában.

1028 . Schilberszky Károly: IHastroyhus 
Huld H art. Rovartani lapok. III. köt. 3. fiiz.
1880. p. 01.

Feljegyzi, hogy a Pilishegyen és P.-szántón 
a lluhus corylifölius-nak indáján többször ta
lálta a Diastrophus Hűld gubacsait.

1029 . Sőtér Kálmán. A méhek reyiiléséml, 
sebessége és terjedelme. Méhészeti lapok. 9. évf.
1888. p. 28.

A méhek repülésének sebességére és terje
delmére vonatkozó irodalmi adatok nehányá- 
nak feljegyzése után elmondja, hogy méresd 
szerint a méhek másodperczenkint 5—0 méter 
sebességgel szoktak kirepülni, berepülni pedig
9— 10 méter sebességgel. Ugyanily sebességgel 
repülnek a herék is, mig az anyaméh 1—2 
méterrel nagyobb sebességgel. A repülés ter
jedelme szerinte igen változó lehet és külső 
körülményektől függ; a munkakör lehet ugyanis 
28. 20—50. 24 □  kilométer, de lehet 100 □  kilo
méter is.

1030 . Sőtéu Kálmán: A méhek ingerlékeny
sége. Méhészeti lapok. í). évf. 1888, p. 6.

Érdekesen ismerteti mindazon eseteket, a 
melyekben a méhek ingerlékenyebbek, mint 
rendesen. A vadon tenyésző méhek ingerléke
nyebbek a lakások közelében tartózkodóknál, 
az idősebbek, a fiatalabbaknál, az üres gyom- 
rúak a tele gyomrúaknál, az otthon lévők a 
mezőn dolgozóknál, bő mézolés idején, mint 
szűk mézeléskor.

1031 . Sőtér Kálmán: A méhek mérge.. Ter
mészettudományiközlöny. XX II. köt. 251. fiiz. 
p. 374. _

A méhek mérgének ismertetése. Megtud
juk e közleményből, hogy milyen hatása 
van a méhek mérgének a különböző álla
tokra.

1032 . Susicn László: légy trónon írét 
királyné. Méhészeti lapok. 4. évf. 1888. p. 109.

Elmondja azon tapasztalatait, a melyeket 
két anyás méhállam életére vonatkozólag tett. 
Szerinte az öreg anyaméh maga gondoskodik 
utódjáról. Az öreg anyaméhet, miután kimé-



I4i Mollusca.

riilés miatt életképtelen petéket rakliat csupán, 
ki kell ölni.

1033. Szaniszló Albert: lUtrarok és virá
gok. Orv. természettudományi értesítő. 18S1 
évf. I. köt. Népszerű szak. p. 77.

Népszerű moderban röviden ismerteti azt a 
viszonyt, a mely számos növény és rovar 
között van az elsőknek megtermékenyítése 
ezéljál>ól. Fejtegeti, hogy a különböző virágok
nak miért van szükségük a ro v a ro k tó l való 
termékenyíttetésre és hogy bizonyos rovarok 
mily módon, melyik szervükkel eszközük a 
termékenyítést. Egy táblázatban összeállít ne
hány fészkes- és ernyős virágot az őket láto
gató rovarokkal. Kendre véve a különböző 
rovarrendeket kimutatni igyekszik, hogy azok 
közül melyiknek fajai játszanak lényegesebb 
szerepet a virágok termékenyítésénél.

1034. Tanos Pál : .1 fehlte munkások. Mé
hészeti lapok. 1 SS 1. évf. p. 124.

Az irodalomnak a fekete méhekre vonatkozó 
adatai ismertetése kapcsán előadja, B erlepsch  
azon nézetét, a mely szerint a méhek félelem
ből előállott izzadás után feketédnek meg. 
E nézethez csatlakozik a szerző is saját tapasz
talatai után.

1035. Tanos Pál: légy trónon két királyné. 
Méhészeti lapok. 18X2. évf. p. 162.

Oly esetnek ismertetése, a melyben két 
anyaméhet talált ugyan egy államban. Az 
egyik szárnyas, a másik szárnyatlan volt.

1 0 3 6 . Tanos P á l : Küldenek-e ki a méhek
«kvártély mestereket Méhészeti lapok. 4. évf.
1883. p. 30.

Feljegyzi azt az esetet, a mikor egy raj 
részére előre kiküldött dolgozók tanyát keres
tek. E tanya egy lakóháznak befalazott vak- 
ablakiiregében volt, melyből aztán a telep 
még rajt is bocsátott.

1 0 3 7 . Valló János: A méh gyomrának 
szája·. A magyar méh. IX. évf. 1885. p. 132.

S chönfeld nyom án  ism erteti a dolgozóm éh  
gyom rát és annak  m űködését.

1 0 3 8 . Valló János: A méh érzékeiről. 
A magyar méh. VI. évf. 1882. p. 34.

A méhek kiilérzéki szerveinek rövid nép
szerű ismertetése.

Ezeken kívül ide vonatkozólag lásd még 
hazai búvárainknak következő tételszámok 
alatt ismertetett dolgozatait: 0!)., 70., 213., 338.,
340., 341., 342., 343., 344., 345., 34«., 354.,
355., 359., 364., 305., 370., 372., 376., 380., 381., 
382. Hazai szerzőknek külföldön megjelent
és külföldi szerzőknek hazánkra vonatkozó 
adatokat tartalmazó dolgozatai közül a követ
kező tételszámok alattiak tartalmaznak ide
vonatkozó adatokat: 1545., 1546., 1547., 1548., 
1541)., 1550., 1551., 1552., 1553., 1554., 1787.,
1788., 1789., 1790., 1791., 1792., 1793., 1794.,
1795., 1796., 1797., 1798., 1799., 1800., 1801., 
1802 s innen egészen az 1823-dik tételszámig.
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1 0 3 9 . D aday Jen ő : Két, érdekes állatfaj 
Arait earns faimájdliéil. Orv. természettud. 
Értesítő. 1882. évf. IV. köt. 3. fiiz. p. 297.

Az Alcyonella fungosa aradi termőhelyének 
feljegyzése az ide vonatkozó hazai irodalmi 
adatok kapcsán.

1 0 4 0 . Mártonéi L ajos : A szamom jváéi séta
téri tó faunájáról. Orv. természettud. Értesítő.
1884. évf. VE köt. 1. fíiz. természettud. szak. 
pag. 80.

Az Alryemella fungosa tömeges megjelenésé
ről ad hirt a szamosujvári sétatéri tóban.

LÁGYTESTŰEK. MOLLUSCA.

1041. B rancsik Károly: Ileise an der Küste 
Italmatiens im Jahre. ΙΗΗΰ. Évkönyv, melyet 
a trencsénmegyei természettud. egyl. megbíz, 
szerk. Kappenshkrgek V. Nyolczadik évf. 1885. 
pag. 45.

Az 1885-dik évben Dalmáczia partjain tett 
utazás folyamában megfigyelt állatfajok s kü
lönösen Mullitskák neveit sorolja fel.

1043. B iíancsik Károly: Zoologisch-bota
nische Wanderungen. Kilenczedik évf. 1886. 
Évkönyv, melyet a trencsénmegyei term.-tud. 
egyl. megbíz, szerk. Petrogalli A. p. 87.

Az «Oroszlánkövün» tett kirándulás alkal
mával megfigyelt állatfajok és különösen Mol- 
htskák felsorolása.

1 0 4 3 . B rancsik Károly : A Helix austriaca 
Mhlfd. csigafaj Trencsén vármegyében. Évkönyv, 
melyet a trencsénmegyei természettud. egylet, 
megbíz, szerk. P etrogalli A. Kilenczedik évf.
1886. p. 53.

A Heli.v austriaca csigafajnak Trencsén vár
megyében ismeretes formáit tárgyalja. Leg
nagyobbak a 24 mm. s a legkisebbek a 18 
mm. átmérőjiiek. Számos példányon magas
sági méréseket is végzett. Kimutatja az 5 sáv
nak változandóságát.

1 0 4 4 . Brancsik Károly : Pupa Brancsikii 
Cless. keine Species. Évkönyv, melyet a tren
csénmegyei természettud. egyl. megbíz, szerk. 
Petrogalli A. Tizedik évf. 1887. p. 81.
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A Pupa dolium ismertetése kapcsán felsorolja 
a megfigyelt varietásokat s a következő meg
különböztetéseket teszi: var. Titan B r .. f. 
obesa, f. cylindrica, f. cnrta, var. minima B r ., 
f. obesa, f. cylindrica, f. curta, var. Kimakouriczi 
B r ., f. előnyata, f. curta, s kimutatja, bogy a 
Pupa BrancidMi Cless. nem faj, hanem csak 
varietas.

1045 . Brancsik Károly: Die Tonnen der 
Clawdlia dubia Dry. im fremdner Comitate 
und deren Terbreituny. Évkönyv,' melyet a 
trencsénmegyei term.-tud. egyl. megbíz, szerk. 
P etrogalli A. Tizedik évf. 1887. p. 45.

A Clawdlia dubia Drp. fajnak Trencsén 
vármegyében a következő varietásai élnek: 
var. Trmcdnienxis B r ., var. Manina B r ., var. 
Carpathian Β κ . ,  forma minor B r ., forma minima 
B r . műt. alhina B r ., for. yraciUiuia B r ., f. 
costata B r . var. pauperata B r . Mindezeknek 
meg van latin diagnosisok és termőhelyük is.

1 046 . B rancsik Károly: A Udniczi cár- 
rom. A trencsén vármegyei term.-tud. egylet. 
Évkönyve. 18,88—89. XI—XII. évf. p. 1. fa
metszetekkel.

A ledniczei várrom történelmi és helyrajzi 
ismertetése kapcsán 18 megfigyelt esigaféíe- 
fajt jegyez fel.

1047 . Brancsik Károly: A Váy vizhordo- 
mányában talált csipák·. lm Waayyeniste rorye- 
f undent; Schnecken. A trencsén vármegyei ter
mészettudom. egylet Évkönyve XI—XII. évf. 
(1888—89). 1890. p. 153.

A Vág vizliordományából összesen 34 csiga
félének házát gyűjtötte.

1048 . B rancsik Károly: Sammelausfiuy 
nach Bosnien im Jahre 1888. A trencsénvár- 
megyei tennészettud. egylet Évkönyve XI— 
XII. évfolyam (1888—89) 90. pag. 30. famet
szetekkel.

Kapcsolatban a Boszniában tett gyűjtő ki
rándulásainak leírásával, számos megfigyelt 
állatfajnak nevét jegyzi fel. A MoUuskák közül 
feljegyez mintegy 94 fajt, a Coleopterák közül 
25 fajt.

1049 . B rancsik Károly: Acdimatisatums- 
Versuche südlicher Schneckenarten. A trencsén- 
vármegyei természettudományi egylet Évkönyve 
XI—XII. évf. (1888—89) 1890. p. 147.

Ismerteti azon kísérleti eredményeket, a 
melyeket a Dalmácziából hozott Helve vermi
culata Müll, és secernenda Km. fajokkal tett. 
Az első faj valószínűleg elpusztult, mig az 
utóbbi életben maradt.

1050 . Brancsik Károly: Consignatio syste
matica spederum in itinere bosnensi anno 1888 
per me collectarum, novaque. data oil faunaw 
molluscorum. Bosniae. ac Hercegovináé, A tren- 
csénvármegyei természettud. egylet Évkönyve 
XI—XII. évf. (1888—89). 1890. p. 68. 1 tábla.

A Boszniában és Herczegovinában gyűjtött 
Molluskáknak enumerácziója. Összesen 84 fajt 
jegyez fel, melyek között 3 új van. Ezenkívül 
számos új varietast is ismertet.

1051 . Brancsik Károly : Trencsén rármeyyé-

ben található Molluxcák rendszeres összeállítása. 
Math, természettud. közlemények. XXIV. köt. 
1. szám. 1890. 1 tábla.

A jegyzék Trencsén vármegyéből 107 fajt, 
38 faj változatot és 20 alaki eltérést tartalmaz. 
Ezek között van 4 új faj, 11 új fajváltozat és 
7 új alaki eltérés. Minden fajnál a termőhelyre 
és biológiai viszonyokra vonatkozó feljegyzést 
is találunk.

1052. H azay Gyula: Az északi Kár]iátok és 
vidékéiül· Mól laska-faunája. Különös tekintettel 
a Magas-Tátra tenyészetére. Math. term.-tud. 
közi. XIX. köt. 0. szám. 1884. pag. 315.

Az átkutatott, területnek rövid ismertetését, 
a melyben a jellemzőbb fajok nevei is meg
vannak, a hazánk e részére vonatkozó irodalmi 
adatok történelmi átpillantása követi. A rend
szeres névjegyzékben 137 fajt találunk, továbbá 
40 varietást, melyek között 10-ot többnyire faj
nak vesznek s végül 15 oly szín- és a,lakeltérés, 
a melyet többnyire válfajnak tekintenek s így 
összesen 192 fajt és varietást. Ezek között 180 
csiga- és 12 kagylófaj. A csigák között 144 
szárazföldi, 30 vízi. Az előbbiek között van 
128 héjjalbiró, 15 meztelen. A víziek között 
van 20 Pulmonata és 10 I’rosobrancliia. 
Havasi faj van 18; síkságot és dombvidéket 
lakó 48. A tonyészésro legalkalmasabb a mész- 
talaj. Végül megtaláljuk azon fajok névjegy
zékét, a melyek hazánkban közönségesek, a 
melyek jellemzők, és a melyek annak saját 
fajai. A fajok között 53 Európa keleti fauná
jához tartozik.

1 053 . J anovszky B ajos: .1 szi'dyói völgy. 
Évkönyv, melyet a trencsénmegyei term.-tud. 
egyt. megbíz, szerk. I’ktiíogalli A. Tizedik 
évf. 1887. p. 50.

A völgy leírása mellett néhány állatfajnak s 
különösen Mollusliának a nevével is találkozunk.

1054. Kimalkovicz Mihály: Beitrag zur
Mollusken-Fauna Siehenbiiryins. Verband], u. 
Mittheil. d. sieben]). Vereins f. Naturw. in
Hermannstadt. XXXIJI. Jahrg. 1883. p. 11.

Összesen 117 fajt és nagyobbszámú varietást 
sorol fel, összeállítja a reájok vonatkozó iro
dalmi-, synonymikai jegyzéket s a termőhelyek 
sorozatát.

1055. Kimakovicz Mihály : Beitrag zur
Mollusken-Fauna Siebmliürgens. Verhandl. u. 
Mittbeil. d. siebenb. Vereins f. Naturw. in
Hermannstadt. XXXIV. Jahrg, 1884. p. 57.

A megelőző évi tanulmányainak folytatása s 
ebben 48 fajt s néhány varietást sorol fel, egy 
függelékben pedig 20 fajról közöl észrevételeket.

1056. N agy László : A szárazföldi csigákról. 
Term.-tud. közi. XV. köt. 188.3. p. 178.

A «Kosmos» Vl-ik évf. 7-ik füzetében meg
jelent czikk nyomán ismerteti JouDAN-nak azon 
megfigyeléseit, a melyek a szárazföldi csigák 
és a talajviszonyok közötti kapcsolatra vonat
koznak.

1057 . Örley L ászló: Az ehető kagylók mér
gező hatása. Term.-tud. közi. XVIII. kőt. 1880. 
p. 433.
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Gyakori eset, hogy a megfőzött Mytilusokat 
evett egyén rosszul lesz, sőt meg is lial. Ennek 
oka, mint azt Jalkowski és Brieger vizsgá
latai kimutatták, abban van, hogy a Mytilns 
teste ptomain-féle mérget tartalmaz majd kisebb, 
majd nagyobb mennyiségben, különösen, lia 
tisztátalan helyen él.

1058. Kozmanits T imót : A ggmnásiuinunk- 
nak adományozott Kin/aludt Madarász FAc féle 
kagyló- A csigayyicjtcinény ismertetés. Nagy- 
károlyi r. kath. főgymn. értesítője 1SS8—80. évre.

1059. Tell yesnicky Kálmán : A növények és 
a csigák. Term.-tud. közi. 21. köt. p. 392.

A  «Humboldt» nyomán ismerteti S t a h l  E .  
azon kutatásainak eredményeit, a melyeket a 
csigák élelmi szerére vonat közölag végzett. 
Ebből megtudjuk, hogy milyen növényeket 
nem esznek meg a különböző csiga-fajok.

1060. Tellyksniczky Kálmán: Az édesvízi

kagylók fejlődéséről. Pótfűz, a Term.-tud. közi. 
21. kötetéhez. 1880. .3. fűz. p. 137.

A «Humboldt» 1880. évi 5. száma után 
közli B raun és Schierholz azon vizsgálati 
eredményeit, a melyek szerint az Anodonta- 
fajok és más kagylók embriói az anyához ha
sonlóvá fejlődésig halakon élősködnek.

Ide vonatkozólag lásd még hazai búvá
raink következő tételszámok alatti dolgozatait:
166., 167., 233., 234., 235., 342., 343., 344., 345.,
346., 371. Hazai búvároknak külföldi folyó
iratokban megjelent, és külföldi búvároknak 
hazánkra vonatkozó adatokat tartalmazó dol
gozatai közül a következő tételszámok alattiak 
tartalmaznak idevonatkozó adatokat: 1382.,
1383., 1384., 1385., 1386., 1387., 1388., 1389.,
1390., 1391., 1392., 1393., 1394., 1555., 1556,,
1557., 1558., 1824., 1825.

GERINOZESEK. 

a) Halak. Pisces.
1061. IU nffy Auám br.: A Macrnpodas viri- 

diau ratus Lacép. Orv. term.-tud. Értesítő.
18X3. évf. V. k. 3. fűz. Term. szak. p. 192.

A Macropoilus mridmuratun halnak az ivarzás 
alatt való magaviseletét, nemkülönben másod
lagos ivarjellemeit ismerteti. Ezenkívül leírja a 
fészek-rakás módját is. A  petéket a him őrzi.

1062. Chyzer Kornél: Adatok Zemplén- 
megye. természetrajzi ismeretéhez. I. Zeni pl én- 
ilye. halai. A magyarországi kárpátegyesület 
évkönyve. TX. évf. 1882. p. 1.

A Zemplénmegye területén megfigyelt s a
M. nemz. múzeum állattárának ajándékozott 
26 nembe tartozó 39 halfajnak felsorolása. Az 
egyes fajoknál megtaláljuk azoknak termőhelyét 
és érdekes feljegyzéseket is olvashatunk felőlük. 
A közlemény német szövege a 12-ik oldalon 
kezdődik.

1063. Czirbusz Géza : Tiszai halfajok Szeged 
körül. Term.-tud. füzetek. A délmagyarorsz. 
term. tud. társ. közlönye. VIII. k. 4. fűz. 1884.
p. 162.

Összesen 30 oly halfajt jegyez fel, melyek 
Szeged körül a Tiszában otthonosak. Német 
szövege a 213-ik oldalon.

1064. H erman Ottó: Umbra canina. (Mars). 
Term. rajz. füzetek. 5. köt. 2—4. fűz, 1882. 
p. 191. tábla. 4.

Az állat színes rajza mellé kiegészítő leírást 
s több érdekes észrevételt nyújt.

1065. H erman Ottó: A magyar halászat 
könyve. Budapest, 1887. 2. köt., ábrákkal és 
rajzlapokkal. Kiadja a Term.-tud. Társulat.

A bevezető részben azt a viszonyt ecseteli, 
a mely az ember és a hal, a társadalom 
és a hal, valamint a magyar ember és a 
hal között van. Ecseteli a halászat őskorát
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a legrégibb időktől máig. Vázolja a magyar 
halászat múltját, a különböző halászkészülé
keket. Tárgyalásában kiterjeszkedik a magyar 
halász-szerszámok történeti ismertetésére is s 
ezt néprajzi tekintetből tárgyalja. A halászati 
szerszámokat külön csoportokban mutatja be. 
Ezzel kapcsolatban ismerteti a magyar halász
életet a maga teljes egészében. A Il-ik kö
tetben a halak természetrajzát mutatja be, 
melynek kapcsán elmondja, hogy a halaknak 
mik az ellenségei, milyenek a szervezeti viszo
nyaik, milyen szerepet játszanak a természet 
háztartásában, milyen a földrajzi elterjedésük 
az édesvizekben. Összeállítja a magyar vizek 
halainak rendszeres lajstromát. Jellemzi a kü
lönböző halcsoportokat és leír 70 halfajt. Be
fejezésül összeállítja a nagybecsű mesterszótárt.

1066. H erman Ottó : Angolna a Balatonban 
és a velenczei tóban. Term.-tud. Közlöny. XXII. k.
1890. 255. főz. p. 603.

Hazánkból, még pedig a Dunából még eddig 
csupán H eckel és P etényi említi az angolnát. 
H erman O. újabban megtalálta a Balatonban 
és a Velenczei tóban, a hová a Dunából a 
Sió csatornán mehetett fel.

1067. Károli János: Umbra canina tMar- 
sili), jióezhal, babáig, ( Iiibahal). Term. rajz. 
füzetek. 5. köt. 2—4. fűz. 1882. p. 188.

Az Umbra canina természetrajzi leírása után 
az irdalmi adatok történelmi ismertetése kö
vetkezik. A hazai példányokat Chyzer K. dr. 
gyűjtötte 1881. év elején a Bodrogközben. Ha
zánkban több helyről ismeretes.

1068. Károli János: Prodromus piscium 
Asiae orientalis a Domine Joanns Xantus 
annis 1868-—70 collectorum. Term.-rajzi füzetek.
5. köt. 2—4 fűz. 1882. p. 147.

A termőhelyeknek s az ott gyűjtött fajok 
számának feljegyzése után a fajok neveinek
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jegyzékét adja, melyben 625 halfaj nevével 
találkozunk.

1069. Kriesch János: A tengeri fészek építő 
hal. Term.-tud. közi. XVII. k. Í885'. p. 505.

Möbius adatai nyomán ismerteti a Spinachia 
vulgáris nevű tengeri halacska fészek-építésének 
módját. A fészket összetartó fonalak a marínhoz 
hasonló állományból állanak.

1070. P ap János: A szegedi Tisza nevezete
seié halai. Tennészettud. füzetek. A délmagyar- 
orsz. term.-tud. társ. közlönye. VI. k. 2. fiiz.
1882. p. 4!).

A szegedi Tiszában élő halakat két csoportra 
osztja: állandó lakókra és jövevényekre. Jöve
vények gyanánt az Acipenser huso, Amp. ruthe- 
nus, Αήρ sturio, Αήρ. Giililenstädti, Acip stel
latus és Αήρ. glaber fajokat jelöli meg s ezeket 
röviden ismerteti. Az állandó lakók közül a 
< íyprinus eatjiio, Caramus vulgaris, Tinea vul
garis, Kso.e lucius, Silurus glanis, Lucioperca 
sandra, Barbus ßmiatilis, Lota vulgáris, Abra
mis hratma, Leuciscus rutilus, Lene. virgo, Albur
nus lucidus, Aspro vulgaris, Cobitis barbatula, 
Cob. fossilis és Perca ßuriatilis fajokat ismer
teti, s a legtöbbről különböző, érdekes meg
jegyzést is csatol. Német kivonatban is. p. 88.

1071. Pabádi Kálmán : A lihodeus amarus 
III. másodlagos ivarjellemriről. Orv. term.-tud. 
Értesítő. 1882. évf. ÍV. köt. 3. fiiz. p. 287.

A lihodeus aniarusnalc hazai elnevezésére és 
elteijedésére vonatkozó adatok előrebocsátása 
után ismerteti azokat a színváltozásokat, a me
lyeket Kolozsvárt fogott példányokon figyelt 
meg az ivarzás idején. A hím provizórikus 
színe s a nőstény hosszú, szintén provizórikus 
tojócsöve igen hosszú időn át fejlődik ki.

1072. P aszlavszky József: Az angolna szí
vóssága. Term.-tudom. Közi. XIX. köt.*-1887. 
p. 418.

A «Nature» nyomán közli azokat az adatokat, 
a melyekből kitűnik, hogy a South Kensington! 
aquariumnak 10 angolnája 18 napig élt élelem 
és víz nélkül.

1073. Sebisanovic G.i. : Pillog za nomen
klatura nasih liba. Glasnik hrvatskoga nara- 
voslovnoga druztva. Tom. IV. 1889. p. 180.

Több halfajnak a nevét mutatja be külön
böző nyelveken. Érdekes összehasonlítást tesz 
a magyar és a szláv lialnevek között.

Ide vonatkozólag lásd még a következő tétel
számok alatti dolgozatokat is: 218., 294., 319.,
320., 321,, 322., 323., 339., 345., 346., 348.,
302., 371., 1558.

b) Kétéltűek. Amphibia.
1074. E ntz Géza : Megjegyzés a keresztes bélcá- 

nak Erdélyben való állítólagos előfordulásáról. 
Orv. term.-tud. Értesítő. XIV. évf. 1889. Term.- 
tud. szak. p. 80.

Méhely L.-nak azon állításával szemben, j 
hogy a Bufo ealamita Erdélyben előfordulna, j

tagadással lép fel s kimutatja, hogy az a saját
sága a bőrmirigyeknek, a melynek alapján 
Méhely állítását igazoltnak véli, a többi Bufo- 
féléknél is meg van.

1075. L endl A dolf: A béka nászruhájáníl. 
Term.-tud. Közi. XVHÍ. köt. 1880. p. 28.

Ismerteti dr. Gbf. H aller B.-nak a «Zool. 
Anzeiger»-ben megjelent s a Hova temporaria 
hímének nászruhájára vonatkozó vizsgálatait. 
Lásd az 1561. tételszámút.

1076. Méhely L ajos : B h f ordát-e a kerrsztes- 
hi'ka ( Bufo, ealamita) Magyarországon ’ Orv. 
term.-tud. Értesítő. XIV. évf. 18,89. Terin.-tud. 
szak. 1. fiiz. p. 77.

Felemlítve azokat a kételyeket, a melyek a 
Bufo ealamita hazai előfordulására vonatkoznak, 
konstatálni igyekszik annak Rozsnyón való 
olőjövetelét.

1077. N aoy László : A Proteus szeme. Term.- 
tud. Közi. XV. köt. 1883. p. 353.

A «Kosmos» Vl-ik évf. 7-ik füzete nyomán 
ismerteti I>EF0SSES-nek a Proteus szemének 
szerkezetére vonatkozó vizsgálati eredményeit. 
A 1 roteus szeméből a fény törő készülékek 
tinitek el s a felfogásra szolgáló szervek meg
maradtak.

Ide vonatkozólag lásd még a következő tétel- 
számok alatti dolgozatokat, is: 199., 255., 271.,
275., 279., 2SO., 320., 328., 345., 340., 302.,
371., 370.. 382., 1559., 1500., 1501., 1502., 1820.

c) Csiiszóiiiiiszók. Reptilia.
1078. E ntz Géza: Adalékok Bedéig herpe- 

tologiájához. Orv. term.-tud. Értesítő. ΧΓΠ. évf. 
1888. Termt. szak. 1. fiiz. p. 39. tál). I.

Adatokat közöl az Erdélyből gyűjtött Pelias 
herus, Lacerta mrípara, Lacerta muralis, Anguis 
fragilis és liana temporaria példányainak vari
álása felől.

1079. E ntz Géza : Beiträge zur Herpetologie 
Siebenbürgens. Orv. term.-tud. Értesítő X II1. évf. 
1888. Termt. szak. Revue 1. fűz. p. 124.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer 
tetett közleményével.

1080. E ntz Géza : .lila,lélcol: Bedéig csúszó- 
mászóihoz. Term.-tud. Közi. XX. köt. 1888. 
p. 107.

Az érd. Muzcum-egylot orvos- term.-tud. 
szakosztályának 1887. évi decz. 10-án tartott 
ülésén beterjesztett s az Orv. term.-tud. Érte
sítőben megjelent közleménynek kivonata. Tar
talmát lásd a megelőző tételben.

1081. F irbás N ándor: A viperák fogságban. 
Term.-tud. Közi. XIX. köt. 1887. p. 384.

Bevezetésképen ismerteti azon irodalmi ada
tokat, a melyek a viperáknak fogságban való 
táplálkozására vonatkoznak s azután elmondja, 
hogy a budapesti műegyetem állattani intéze
tének terrariumában tartott Belias herusuk közül 
kettőt megfigyelt azon pillanatban, mikor oda 
betett egereket ölt meg és nyelt el.
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1082. Gönczi L ajos : Két vipera-féle lágyó 
Sz.-Udvarhely környékén. Orv. term.-tud. Érte
sítő. XIV. évfolyam 1X89. Termt. szak. 3. fűz. 
p. 284.

Konstatálja a Pelian herus-ndk Sz.-Udvar- 
lielyen és fekete szinvarietásának Oroszliegy falu 
határában való előfordulását.

1083. IIaiímatii Gergely: A kígyók méreg- 
késziUéke. A nagykanizsai r. katli. főgynm. érte
sítője 1885—86. évről.

A kígyók mérgező készülékének népszerű 
ismertetése. Foglalkozik a méreg-mirigy s a 
111 éreg-fogak szerkezetével.

1084. H erman Ottó : Két alakoskodóm. 
Term.-tud. közi. XIV. köt. 1882. p. 353. áb
rákkal.

A szerzőnél fogságban ólt Chelydra serpentina 
tekenősbéka és Vipera cerantes mérges kígyó 
biológia viszonyainak ismertetése.

1085. H erman Ottó: A szareas-vipera elete 
n fogságban. Term.-tud. közi. XIX. köt. 1887. 
p. 418.

Mindazon biológiai jelenségeknek ismerte
tése, a melyeket szerző egy fogságban tartott 
szarvas-viperán megfigyelt. E közleményből 
a táplálkozás, magaviselet, vedlés folyama
tának lefolyása mellett azt is megtudjuk, hogy 
e kígyó 323 napon át koplalt a nélkül, hogy 
megfogyott volna.,

1086. Kardob Áriád : A zöldyyík és buda
pesti faj változatai. Term.-rajzi füzetek. IX. köt. 
188-5. p. 89.

A zöldyi/íkok budapesti tartózkodási helyei
nek felemlítess mellett nehány biológiai meg
figyelést és három fajváltozatnak leírását közli. 
A faj változatok a következők: sápadt zöldyyík, 
(Lac. cliloronotus Raf.) ; kétsujtásos zöldyyík, 
(Lac. bilineata D aud) és márványozott zöldyyík 
(Lac. viridis var. p. Schreib).

1087. Kardos Árpám : Die grüne Eidechse. 
Revue des Inhaltes der Term.-rajzi füzetek. 
IX. köt. 1885. p. 149.

Az előző dolgozatnak német fordítása. Lásd
a megelőző tételt.

1088. L endl Adolf: A Zammis viiidiflamx 
nevű lágyé) párzásáréd. Term.-rajzi füzetek. 
IX. köt.' 1888. p. 59.

Ismerteti a Zammis riridijlamx párzási ac- 
tusát, a melyet a budapesti műegyetem terra- 
riumában tartott példányokon figyelt meg.

1089. Lendl Adolf : Ueber die Begattung 
von Zammis viridißavus. Revue des Inhaltes 
der Term.-rajzi füzetek. XI. Bd. 1888. p. 87.

Az előző dolgozatnak német fordítása. Tar
talmát lásd a megelőző tételben.

1090. I’aszlavszky József : A kígyó-méregről. 
Term.-tud. közi. XIV. köt. 1882. p. 70.

D e L acerda azon kísérleteinek ismertetése, 
a m elyek a kígyó-m éreg ellenm érgének felta
lálására irányultak. E  búvár a felmángáusavas 
kálit találta ellenméregnek.

1091. Paszlavszky J ózsef : Magerő gyík. 
Term.-tud. közi. XX. köt. 1888. p. 314.

Fischer J. v . vizsgálatai nyom án elmondja,

hogy a Pleistodon Aldrowandii, Urornastix 
acanthiurm és Urornastix Tlardmckii növé
nyeket és növénymagvakat eszik.

1092. Still N ándor: Adatok a homoki vi
pera életmódjához. Term.-tud. közi. XVIII. köt.
1886. p. 207.

A homoki viperára vonatkozó irodalmi ada
tok rövid felemlítése után elmondja, hogy 
Baziás környékén a Ribis-völgy egy tócsájában 
egy nagy és egy kis homoki viperát, látott 
úszkálni. A nagy Vipera békát fogott s azt 
megenni akarta, de aztán a fenyegetésre el
bocsátotta és elmenekült. A béka a kígyó ma
rására megdöglött.

1093. Szterényi Hugó: Meyölhetök-e a mér
ges kv/yók saját mérgükkel'! Természettud. köz
löny. XXII. köt. 1890. 252. fiiz. p. 435.

W eir - Mitchel philadelphiai zoológus azt 
állította volt, hogy bizonyos körülmények kö
zött a mérges kígyók megöllietök saját mér
gükkel. W addel a Naja tripiutíanx-Rztú. tett 
kísérletei alapján az ellenkező eredményre ju 
tott és konstatálja, hogy a mérges kígyó saját 
mérgével nem ölhető meg.

1094. Teschler György : Ahlepharus panno
ni cus F itz. (11 táblán rajz. 81. ábra). Math, 
term.-tud. közi. XX. köt. 5. szám. 1885. Ara:

A történelmi adatok kritikai ismertetése után 
az Ahlepharus pannoniewt teljes anatómiai le
írását találjuk.

Idevonatkozólag lásd még a következő tétel- 
számok alatti dolgozatokat is : 304., 305., 324.,
325., 339., 345., 346., 362., 371., 376., 382., 
1827.

(I) Madarak. Avus.
1095. Antal Károly: A fecske a, méhwk 

ellensége. Méhészeti lapok. 7. évf. 1886. p. 81.
Konstatálja, hogy a fecske tényleg pusztítja 

a mélieket, még pedig nagyobb mértékben 
akkor, ha fiókjai vannak s a kedvezőtlen idő 
miatt más eledelt nem gyűjthet számukra.

1096. Bánffy Adám br.: Néhány észlelet a 
vándor és kóborló madarak életéből. Orv. term.- 
tud. Értesítő. 1883. évf. V. köt. III. fűz. Term.- 
tud. szak. p. 185.

Több vándor és kóborló madárra vonatkozó 
megfigyelés. A megfigyelt madarak a követ
kezők : Ardea cinerea, Erithacus rubecula, Tur
dus merula, Chrysomitris spinus, Unaria rubra, 
Erintjüla montifringilla, Turdus püaris, Corvus 
frugilegus és Bomhyeilla garrula. Az utóbbira 
vonatkozó irodalmi adatok felsorolása kapcsán 
érdekes biológiai adatokat is találunk különö
sen a fogságban való viselkedést illetőleg.

1097. B erlepsch J. v. : Beschreibung eines 
neuen Colilni mul Bemerkunyen über eine Col
lection von Vogelbälgen aus der Umgegend von 
Sta. Fe de Bogota in Colombia. Zeitschr. f. d. 
gesammte Ornithol. IV. Bd. 1888. p. 177. 
Tab. 3.

A Cya.nolesbia Nehrkernii új kolibri-faj le
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írása. De e mellett még más 4 madárra is tesz 
megjegyzéseket és 91 madárnak névjegyzékét 
adja.

1098. B erlepsch H. v. et I hering H. v. : Die 
Vöt/d der Umyeymd eon Tatjttara du mundo 
novo, pro)·. Rio (fremde do Sul. Zeitsclir. f. d. 
gesammte Ornithologie. II. Bd. 1885. p. 97. 
Tab. 7—9.

A terjedelmes monographia bevezetésül az 
I hering leírását s azután a B erlepsch meg
jegyzéseit tartalmazza. Ezt követi a megfigyelt 
234 madárfaj ismertetése. Minden fajnál meg
találjuk a termőhelyeket.

1099. B ecsei Al b in : A vándormadarakról. 
Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 423.

Ismerteti a vándormadaraknál megfigyelhető 
életjelenségeket. Felemlíti a különböző fajok
nál a vándorlás mikéntjét.

1100. Blasius V.: Beiträye zur Kenntniss 
der Voyelfauna von Celebes. Zeitsclir. f. d. ge
sammte Ornithologie. II. Bd. 1885. p. 201. 
Tab. 11—14.

Igen részletesen ismerteti a PLATEN-től 1878. 
évben Dél-Celebes-ben Mangkassar és Tjamba 
területeken gyűjtött 50 madárfajt.

1101. B lasius V.: lltiträye zur Kmntniss 
der Voyelfauna von Celebes. Zeitsehr. f. d. ge
sammte Ornithologie. III. Bd. 1880. p. 81., 
p. 193.

Az 1800. és 07. években Észak-Celebesben 
Minahassa területén gyűjtött 80 madárfaj be
ható ismertetése. E madarak a braunschweigi 
múzeumban vannak. E közlemény befejezésé
ben 15 madárfaj ismertetését találjuk meg. 
Egy táblázatban aztán összefoglalja az ismer
tetett madarak neveit.

1102. Blasy E d e : A ttTátra-métzeumn és 
a. kirdlyhei/yi sasok. Vadászlap. 7. évf. 1880. 
p. 482.'

1103. B öhm B .: Aus Martinija. Briefliches. 
Zeitsclir. für die gesammte Ornithologie I. Bd. 
1884. p. 105.

Több közép-afrikai madárra vonatkozó meg
jegyzést és megfigyelést tartalmaz.

1104. Brusina Spiridion : fírnitolozke bil
ijeiké za hrvatsku faunt). Glasn. hrvats. nara- 
voslovnoga druztva. Bd. III. 1888. p. 129.

Horvátország madárfaunájára vonatkozó meg
figyeléseket tartalmaz.

1105. B rusina Spiridion: Nőve ornitoloske 
biljezlce. Glasnik. hrvts. naravoslovnoga druztva.
IV. köt. 1889. p. 205.

Egyebek mellett a Syrrhaptes paradoxus meg
jelenésére vonatkozó adatokat is tartalmaz.

1106. B rusina Spiridion: Nőre ornitoloske 
biljeske. Glasnik hrvats. Naravoslovnoga druztva.
IV. köt. 1889. p. 205.

Több madárra vonatkozó megfigyelést tar
talmaz. Érdekesek a Syrrhaptes-re vonatkozó 
adatok. v

1107. B rusina Spiridion: (Slmijkrijesvar) 
1 ’astor roseus L. Glasnik hrvats. naravoslov
noga druztva. IV. Bd. 1889. p. 241.

A Pastor roseus L. fajra vonatkozó adatok.

1108. Brusina Spiridion: Strani ornitolozi i 
zbirka ptica nar. zoolozkoya mttzeja. Glasnik 
hrvt. narovoslovnoga druztva. IV. Bd. 1889. 
p. 337.

A zágrábi múzeum madár-gyűjteményéről 
nyújt felvilágosításokat.

1109. B rusina Spiridion : Motriocam pticjeva 
svfjeta. Napútok i popis dantacih ptica. Glasnik 
lírv. naravoslovnoga druztva. 1890. p. 100.

Honi madarak jegyzékét is tartalmazza.
1110. B uda Apám : I litnyatlineyye területén 

előforduló madarai; nérjeyi/zéke. A hunyadmegyei 
történelmi és régészeti társulat évkönyve. 1.882. 
p. 105.

Több évi megfigyelései alapján 254 madár
fajt jegyez fel.

1 1 1 1 . Chernél I stván : Korcs hamvas varjú. 
Vadászlap. 3. évf. 18,82. p. 85.

Egy tarka tollazatú hamvas varjúról emlé
kezik meg, melyet Zalamegyében ejtettek el.

1112. Chernél I stván: Párbaj a madátr- 
rikíyban. Szemle. II. évf. 1885. 12. sz. p. 9.

Érdekesen ismerteti, hogy a különböző madár
fajok Iliméi miként liarczolnak egymással nős
tény bírásáért.

1113. Chernél I stván: A fajtlok elterjedése 
a Dunántúl- ni/uyoti lietii/lánczaiban. Vadászlap. 
7. évf. 188«. p. 355.

A Dunán téli az utóbbi években bizonyos 
madarak egyénszáma csökkent, másoké emel
kedett. Emelkedőben vau a faj dóké is, melyek 
mind nagyobb tért hódítanak.

1114. Chernél I stván: Szalonkáink tavaszt 
vonulása. Vadászlap. 7. évf. 188«. p. 185.

Kimutatja, hogy mely időre esik a szalonkák 
vonulásának tetőpontja. Fejtegeti, hogy mily 
okok befolyásolják a vonulás korai kezdetét, 
vagy késését.

1115. Cheiínel I stván: Torzcsőru matlarak. 
Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 57. ábrával.

Összesen 8 esetet ismertet, a melyben a ma
dárnak egyik vagy másik csőrkávája rendelle
nes volt. Ismerteti a rendellenességeket külön - 
külön.

1116. Chernél I stván : Adatok Sopron-, Po
zsony- és Rehénneyyék tuadárfalmájához. Vadász- 
lapok. 8. évf. 1887. p. 175.

Az említett megyék madárfaunájából saját 
megfigyelései alapján több érdekes vagy rit
kábban előforduló madárfajt jegyez fel.

1 1 1 7  Chernél I stván : Madártani mey 
fit/t/elések Pozsony vidékén 1885-ben. Vadászlap. 
'8'. 'évf 1887. p. '219.

Pozsony vidékének természeti fekvését is
merteti bevezetésképen. Ezzel kapcsolatban 
aztán felsorolja a megfigyelt 110 madárfajt. 
E helyen a szalonka-félék ismertetése is adva 
van.

1118. Chernél I stván: A velenczei tó-vidék 
életéből. Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 374. ábrával.

Leírása a velenczei. tavon és környékén vég
zett madármegfigyelő kirándulásnak. Ennek 
kapcsán több madárra vonatkozólag biológiai 
megfigyeléseket is közöl.
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1119. Ciiebnkl István: (irvös hidak Emelc- 
ujrár vidékén. Vadászlap. 8, évfolyam. 1887.
p. 126.

A Brrnirla tori/uatá-mik Érsekújvár vidékén 
való megjelenése alkalmából összefoglalja a 
hazai irodalomnak idevonatkozó adatait. Is
merteti az elejtett s a tipikus példányt.

1120. Chernél István : Kérelem a havad 
szajkó vándorlásának megjigyelése ügyében. Va
dászlap. 8. évf. 18,87. p. diil., 433.

liövidon ismerteti a Nurijraga caryoeatac- 
tex-t és varietásait s aztán kéri, hogy a ván
dorlására vonatkozó adatokat küldjék be hozzá.

1121. Chkiinel I stván: A hunt madártan 
történetéből. Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 4., 115., 
Mii.

A magyar madártani irodalom ismertetése. 
A tárgyalás a század elején megjelent termékek 
bemutatásával kezdődik s úgy halad aztán a 
jelenig.

1122. Chernél István: Λ fajdfélék hyhrid- 
jriréil. Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 165.

Feljegyzi mindazon liybrideket, a melyek a 
különböző fajdfajok kereszteződése után eddig 
ismeretesek.

1123. Chernél I stván : Kérelem a siratag- 
tgiík rámlorldsa alkalmdhát. Vadászlap. 9. évf.
1888. p. 299.

Kérdőpontokat tesz föl és azokra feleleteket 
kér, hogy megállapíthassa a Si/rrhaptes-nek
1888. évi bevándorlásának határait.

1124. Chernél I stván · A pusztai talpas- 
tt/iik ez idei 'megjelenése hazánkban. Vadászlap. 
i(). évf. 1889. p. ii.

Azon hazai termőhelyeknek feljegyzése, a 
melyeken szerző tudomása szerint a Syrrhaptes-t 
megfigyelték. Itt megtaláljuk az időt és a körül
ményeket is, a melyben és a melyek között a 
madarat megfigyelték. Ezzel kapcsolatban meg
találjuk itt a korábbi bevándorlásról szóló ada
tokat is.

1125. Chernél I stván: Die. Eierlegung eines 
Bheilaropus hyperlmmis Jip. am Velenezeer See. 
Zeitschr. f. die gesummte Ornithologie. IV. Bd.
1888. p. 188.

Saját megfigyelései alapján leírja a Phalaro- 
pus lii/perliareiis fészkelésmódját a velenczei ta
von. Bevezetésül fölsorolja az idevonatkozó 
hazai irodalmi adatokat.

1126. Chernél I stván: Calamodyta me.lano- 
pat/on Bp. Brutrogd im Moraste mid in den 
Iliilirieliten van Dinnyés in der Umgebung van 
Velenezeer See. Zeitschr. f. d. ges. Ornithologie.

IV. Bd. 1888. p. 191.
Konstatálja, hogy a Calaiiindyta uielanopiii/im 

a velenczei tó környékén fészkelő madár.
1127. Chernél I stván: Madártani megfigye

lések· Pozsony vidékén 1885-hcn. A pozsonyi 
természettudományi és orvosi egylet közlönyei, 
üj foly. 6. fűz. 188í— 1886. 1887. p. 11.

A különböző madárrendekből összesen 110 fajt 
jegyez fel. Az egyos fajoknak adja magyar né
véi,, termő helyét, fészkelését és más biológiai 
viszonyait. |

1 1 2 8 . Chernél I stván: Ornithnlogische Be
obachtungen aus der Umgehuny von Presslmrg
1885. IV. Jahresbericht d. Comité’s f. ornitli. 
Beob.-Stationen in Oestr.-Ungarn. 1888.

Madártani megfigyelések Pozsony vidékén 
1885-ben. Pozsonyi term. tud. társ. évkönyv.

Lásd a megelőző tételt.
1 1 2 9 . Chernél I stván: A Magyarországban 

előforduló madarak névjegyzéke. Vadászok zseb
naptára. II. köt. 1888. p. 57.

A magyarországi madarak rendszeres név
jegyzékét adja.

1 1 3 0 . Chernf.l I stván: Xenia minutum Pali 
am Velenezeer See ( Stuhltccissenhuryer Comitat) 
in Ungam erlegt. Zeitschr. f. d. ges. Ornitho
logie. IV. Bd. 1888. p. 435.

Leírja azt a Xema minutumot, melyet a ve
lenczei tavon lőtt. Ennek kapcsán felsorolja az 
idevonatkozó hazai irodalmi adatokat.

1 1 3 1  Chernél I stván : A pusztai tol pas
ty fik ez idei 'megjelenése hazánkban. Term.-tud. 
közi. XX. köt. 1888. p. 149.

A Syrrhaptes-nek 1888. évi hazai megjelenése 
ötletéből összeállítja mindazon megfigyeléseket, 
a melyek e madárnak hazánk különböző vidé
kein való megjelenésére vonatkoznak.

1 1 3 2 . Chernél I stván: Egy magyar madár- 
hegy. Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 193., 205., 235.

A velenczei tó madárvilágából nyújt egy ér
dekes képet. Különösen behatóan foglalkozik 
az itt élő sirályok életmódjával. Elmondja a 
nevető sirályra vonatkozó megfigyeléseit.

1 1 3 3 . Chernél I stván: A rózsaszínű sere
gély meeyfii/i/cléséről. Vadászlap. 10. évf. 1889. 
p. 2 4 7 ." "

Ama körülményből következtetve, hogy ha
zánkban ez évben a sáskák felszaporodtak és 
hogy Horvátországban Pastor mvm-okat ejtettek 
el, kérelmet tesz közzé e madár megfigyelésére.

1 1 3 4 . Chernél I stván: A madarak vándor
lásához. Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 197.

Felemlíti, hogy a legtöbb vándorló madár 
vándorlásának útvonalait nem állapíthatjuk 
meg ez időszerűit biztosan. Ezután ismerteti 
röviden néhány madár vándorútját.

1 1 3 5 . Chernél Kálmán : Madaraink vándor
lásáról. A magy. orv. és term, vizsg. 1880. aug. 
21—27-ig Szombathelyen tartott XXI. nagy
gyűlésének tört. vázl. és munkálatai. Budapest. 
1882. p. 305.

Általánosságban ismerteti a madárvándorlást, 
ennek különböző jelenségeit. Kiváló súlyt fek
tet a Sopromnegyébon megfigyelt madárvándor
lásra.

1 1 3 6 . Clark J. N .: Uemarks about the white 
bellied nuthatch. (Sitta earolineiisis). Zeitschr. 
für die gesammte Ornithologie. I. Bd. 1885. 
p. 80. ábra.

A Sitta Carolinens-να vonatkozó megfigyelések 
rövid foglalatja.

1 1 3 7 . Cory Charles B.: The Birds of Haiti 
and san Domingo. Zeitschr. f. d. gesammte 
Ornithologie. II.' Bd. 1885. p. 192.

A jelzett m unka rövid ismertetése ScHALOW-tól.
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1138. Csató János: A Pyrrhula major (Ihr. 
Í j .  Brekin, elnjöreteleről Erdélyben. Term.-rajzi 
fűz. 5. köt. 1881. p. 18.

Röviden ismerteti azokat az irc talmi adato
kat, a melyek a Pyrrhula major előjöveteléve 
vonatkoznak. Leírja az Erdélyben megfigyelt 
példányokat.

1139. Csató János: Ueher das Vorkommen 
der Pyrrhula major Ch. L. fírehm in Liehe,n- 
hiiryen. Revne des Inhaltes der Term.ö aj/.i fűz. 
5. köt. 1882. p. 84.

«APyrrhnla major Brelnn. Erdélyben» cziiufí 
dolgozatnak német fordítása. Lásd a megelőző 
szám alatt.

1140. Csató János: Λ Phalarojms hyperbo- 
reus L. eh'ijöreteléről Erdélyben. Zeitschrift für 
die gesammte Ornithologie. I. Bd. 1884. p. 18.

Reá mutat, hogy egyes idegenföldi madarak 
megjelenése mily esetleges. Ezután feljegyzi a 
Phalarojms hyjierboreus L. fajnak megfigyelt 
megjelenési éveit. Szerző e madarat legelőször 
1851. jnn. 7-én lőtte, ezután 1870. aug. 15-én 
ejtett el még egy példányt. Felsorolja ezen
kívül az idevonatkozó irodalmi adatokat is.

1141. Csató Já no s: Das Vorkommen lies 
Phalarojms hyperborean L. in Siehenbiirycn. 
Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. I. Bd.
1884. p. 22.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett közleményével. Lásd az 1140. sz. a.

1142. Crató János: Ueher I.anius Homeyeri 
( 'ahanis. Zeitsehr. f. d. ges. Ornithologie. I. Bd. 
1884. p. 229. Tab. 11.

Konstatálja a Lanins Homeyeri előjövetelét 
Erdélyben. Leírja a kezeibe került példányt.

1143. Csató Já n o s: Ueher den Em/, das 
Wandern und die T.ehensweise der Vöyel in den 
<1omitaten Alsó-Fehér und Hunyod. Zeitsclir. 
f. d. gesammte Ornithologie. II. Bd. 1885. 
p. 392.

A megfigyelésre szolgált terület természeti 
és az idevonatkozó irodalmi adatok ismerte
tése után az önálló vizsgálatok feljegyzése kö
vetkezik. Összesen 280 madárfajnak megjele
nési idejét, vándorlását és más életkörülmé
nyeit adja elő. Befejezésül külön tárgyalja a 
madár vonulást.

1144. Csató János: Búváraink. Vadászlap.
7. évf. 1880. p. 380.

Ismerteti a különböző Menjus-ía.} okát és élet
módjuk felől több adatot jegyezfel saját ta
pasztalatai után.

1145. Csató János : Eryänzuny. Zeitschr. f. d. 
gesammte Ornithologie. III. Bd. 1880. p. 183.

Múlt évi közleményének kiegészítéséül Alsó- 
Fehér és Hunyad megyék faunájából még két 
madarat jegyez fel, névszerinta Syrnium aluco-t 
és Butieilla Cairii-t.

1146. Csató János: A bukddrok. Vadászlap.
8. évf. 1887. p. 102.

A Colymbm-l&jók közül ismerteti a hazánk
ban is megfigyelhetőket. Az ismertetés a rövid 
leírás mellett érdekes biológiai adatokat is 
tartalmaz.

1147. Csató János: A sivatay-tyúh hazánk
ban. Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 179.

Felemlíti a Syrrhaptes-nek korábbi megjele
nési éveit s ezzel kapcsolatban feljegyzi azokat 
az erdélyi termőhelyeket, a melyeken 1888. év 
folyamán megfigyelték.

1148. Csók Lajos: Hasznos madarainkról. 
Mezőgazdasági szemle. I. évf. 1883. p. 257.

Tárgyalása mindama haszonnak, a melyet 
a különböző madarak a gazdaságban tesznek. 
A tárgyalás rendbe veszi az egyes madárcsalá
dokat, mindenütt reámutatva a tett haszonra.

1149. F ászl I stván : Bojirimmadarai. A sop
roni sz. Benedekrendi főgymnásium értesítője. 
1882/73. évre. p. 1.

1150. F ergus Mama Soota : The emiyrant 
sjiarroir. Zeitschrift f. d. gesammte Ornitho
logie. I. Bd. 1884. p. 48.

Megemlékezik az exportált házi veréb maga
viseletéről és elterjedéséről, Tiszák-Amerikában.

1151. FiitnÁs N ándor: Érdekes méhellmséyek. 
Méhészeti lapok. 11. évf. 1890. 7. szám.

Megemlékezik a liatelus eapensis Cuv. borz
féléről és az Indicator Spann anni Stkph. nevű 
kakuk-féle madárról, melyek szövetkezve a va
don élő mézelő méheket pusztítják. Leírja 
mindkét állat életmódját s azon körülménye
ket, melyek között a pusztító kirándulások 
történnek. Nevezetes az is, hogy Dél-Afrika 
lakosai az Indicator-1 nagyon becsülik, mert 
nem csupán a Raidas uak, hanem az embe
reknek is elárulja a mélifészkeket.

1152. F irbás N ándor: A z  idei madárnmu- 
lások eredményeiről. Vadászlap. II. évf. 1890. 
p. 2(12., 449. '

Ama madárcsoportoknak ismertetése, a me
lyeket a biológiai viszonyok feltüntetése czél- 
jából a kiküldött megfigyelő ornithologusok : 
H erman O., Madarász Gy. dr., Ciiernel I., 
Szikla G. stb. állítottak össze.

1153. F insch O. et Meyer A. B., Vöyel von 
Neu-Guinea etc. Zeitschr. f. d. gesammte Or
nithologie. II. Bd. 1885. p. 3(i9. Tab. 15—22. 
III. Bd. 18NG. p. 1. Tab. 1—fi.

A HüNSTKiN-tól Uj-Guineában gyűjtött para
dicsom-madarak ismertetése. A termőhelyeknek 
rövid ism ertetése után a fajok felsorolása és 
leírása következik, m elyeknek száma 19, s ezek 
között 0 új van. A dolgozat folytatásában k ü 
lönböző családokba tartozó <19 madárfaj ism er
tetését találjuk, a m elyek között 12 új faj 
van.

1154. F ischer G. A.: Uebcrsicht der nm dr.
G. A. F ischer auf seiner im Auftraye ihr 
hamburyer yeoyraphünhm Gesellschaft unter
nommenen Reise in das Massailand yemammei
ten und beobachteten Voyelarten. Zeitschr. f. d. 
gesammte Ornithologie. I. Bd. 1884. p. 297. 
Tab. 19—20.

Az éltkutatott terület rövid ismertetése után 
a megfigyelt madarak jegyzéke következik, 
melyek száma 345. A gyűjtött 269 faj között 
36 élj is van. A fajok leirása mellett külön
böző észrevételeket is találunk.
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1155. Fisuro« Lajos br. : A Hanságból. 
Vadászlap. 8. évf'. 1887. p. 94.

A Hanságban toti egy vadászkirándulás alkal
mával megfigyelt néhány madár életviszonyára, 
kiilönöBen pedig fészkcléséro vonatkozó adatot 
tartalmaz.

1156. Gerőity György: A fakókeselyű ná
lunk. Vadászlap. 2. évf. 1881. p. 214.

Szaár község határában elejtett egy Vultur 
l'ulru.s-ról emlékezik meg.

1157. Gkkisigjík Mihály : Köri. tyúk. A ma
gyarországi Kárpátegylet évkönyve. X. évf. 
1883. p. 8(1.

Felemlíti, hogy a Kárpátokban elbocsátott 
< 'arrabis .sci.rrtű/7w-párnak az elbocsátást követő 
évben fiataljait is látták s így remény van 
meghonosulásához.

1158. G reisiger Mihály : Szejwx lie la s kör
nyékének madarai· A magyarországi Kárpátegye
sület évkönyve. XI. évf. 1881. p. 17.

Rövid bevezetés után, melyben a megfigye
lés területe is ismertetve van, a megfigyelt 
madarak névjegyzéke következik. Az egyes 
madarak mellé különböző megjegyzések is csa- 
toltatnak s a magyar madárnevek legnagyobb 
részben Vajha J. nyomán közöltéinek. A fel
sorolt madarak száma mintegy 178.

1159. Grober F .: Die Seevögel der Taratlone- 
inseln. Zoitschr. für die gesammte Ornithologie.
I. lid. 1881. p. 1(17.

A Tara!lone szigeteken előforduló tengeri 
madarakról nyújt néhány adatot.

1160. H anusz I stván: Egy igen elterjedt 
gázló. Természettud. Füzetek. A délmagyar
országi term. tud. társ. közlönye. VI. k. 4. fiiz. 
1882. p. 159.

A V anellus erixtatiix-mik népszerű ismertetése.
1161. H anusz I stván: Téli alvó madár. 

Természettud. füzetek. A délmagyarorsz. term, 
tud. társ. közlönye. XI. köt. 1887. p. 53.

Népszerű modorban több régi és érdekes 
biológiai feljegyzést közöl a fecskéről.

1162. H anusz I stván: A varjak gazdasági 
fontossága. Term. - tud. közi. 21. köt. 1889. 
p. Ki8.

Mindama, haszonnak és kárnak ismertetése, 
a melyet a különböző varjú fajok a gazdaság
ban tehetnek. Ennek kapcsán megtudjuk, hogy 
a vetési varjú igen hasznos, míg a szürke vagy 
hamvas varjú igen kártékony.

1163. H anusz I stván: A xzarka Jóid rajzi 
elterjed/.·«·. Tetmészettud. közi. XXII. köt. 1890. 
245. fűz. p. 40.

Előre bocsátja, hogy F. D iederich-Leipzig a 
/ Ϊ»·«-nőmben csupán a Pica raudata-hijt kü
lönbözteti meg, mig a többi fajt csak változat
nak tekinti. Ezután előadja, hogy a mi Ura 
rauilatá-nk milyen elterjedéssel bir s a külön
böző területeken melyik fajváltozat él. Ezzel 
kapcsolatban aztán több érdekes természeti sa
játságáról emlékezik meg.

.1164. H enke K. G .: Bcitiag zur Lösung 
der Straussen frage. Zeitsclir. f. d. gesammte 
Ornithologie. I. Bd. 1884. p. 219. Tab. 12.

A Strucz-tojások liéjjának szerkezete után 
szerinte három fajt kell megkülönböztetni: a 
Struthio ramehis-t, Str. niolyhdophanes-t és Str. 
austredis-%.

1165. H enke K. G.: Lieber reiten vorkom
mende Vöyel. Zeitsclir. f. cl. gesammte Ornitho
logie. Π. Bd 1885. p. 47. Tab. 3., 4.

A Tetrao alho-tetri.v Hyhridus. Feni. és az 
Anser ruficollis Pali. var. ? ismertetése.

1166. H enke G. K .: Schneehuhnhaxtard oder 
partieller Albinismus der Birkhenne ! Zeitsclir. 
f. d. gesammte Ornithologie. III. Bd. 188(1. 
p. 2(17.

Észrevételeket közöl a Tetrao albo-tetri.r felől.
1167. H erman Ottó: Helyreigazítás. Ter

mészetrajzi füzetek XI. k. 1888. p. 1 (54.
A korábban Xénia Sabinii név alatt ismer

tetett madarat Burnt tridactylá-nak «ledarálja.
1168. H erman Ottó: Berichtig uwg. Revue 

des Inhaltes der Term.-rajzi füzetek. XI. Bd.
1888. p. 214.

A «Helyreigazítás» czímű levélnek német 
fordítása. Tartalmát lásd a megelőző tételben.

,1169. H erman Ottó: Szárnyas vendégünk 
( Syrrhaptes parado.vus Pall). Term.-tud. közi. 
XX. köt. 1888. ji. 209. ábrákkal.

Azon alkalomból, hogy 1888 április havában 
hazánk több pontján Syrrhaptes-t lőttek, el
mondja mindazokat az adatokat, a melyek e 
madárra és vándorlásaira vonatkoznak. A ma
dár pontos leírása kapcsán érdekesen ecseteli 
annak biológiai viszonyait is.

1170. H erman Ottó: Az északi sarkkör ma- 
dáréletéból. Pótfűz, a Termt. közi. 21. köteté
hez. 1. fűz. 1889. p. 1.

Tárgyalja azon megfigyeléseket, a melyeket 
1888 junius 11-től julius 23-ig a magas észa
kon tett. Számos madárfajra vonatkozó érdekes 
biológiai adatot jegyez fel.

1171. H erman Ottó: A  «6’zerkó« mint sáska- 
pusztító. Termt. közi. 21. köt. 1889. p. 381.

Feljegyzi, hogy bizonyos Sterna, Gcochdidon 
és ITydrochelidon-fajok a szárazföldön is járnak 
táplálék után. Különösen a Híjilroi-helidon 
nigrá-ról mondja ezt. Ez irányú megfigyeléseit 
Jász-Nagy-Kún-Szolnok megye Puszta-Gyenda 
körül tette, hol a Cahrptenux italicus, a Stcno- 
bothrus declivus, továbbá az Epacromia thalas
sina volt gyakoribb.

1172. H erman Ottó: A pusztai talpas tyúk 
és a madárvonulás. Term.-tud. közi. 21. köt.
1889. p. 18.

Foglalkozik röviden a Chernél azon ide
vonatkozó közlem ényének adataival, m elyek a 
Term észettudom ányi közlöny 1888. évi köteté
nek 449-ik és következő lapjain jelentek meg. 
Kimutatja, hogy CiiERNEL-nek azon fejtegetései, 
a m elyek a pusztai talpas-tyúk megjelenése 
ötletéből keletkeztek, nem  nyugosznak positiv 
alapon s ezzel kapcsolatban elismerően nyila t
kozik P almén azon munkájának adatairól, a 
m ely a madárvonulás kérdésével foglalkozik.

1173. H omeyerE. F. v . : Ueber den Jahres
bericht (1882) des Comité''s für ornithologische
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Beobachtung»-Stationen in Oesterreich- Ungam. 
Zeitsclir. für die gesammte Ornithologie. I. Bd. 
1884 p. 172., 261.

Mintegy 70 madárfajra vonatkozó helyre
igazító vagy kiegészítő észrevételt közöl.

1174. H omeyer E. F. v . : Unsere natur
wissenschaftliche Namengebung. Zeitschrift für 
die gesammte Ornithologie. I. Bd. 1884. p. 3.

Röviden m egem lékezve a LiNNK-féle biniir- 
nomenklatura fontos szerepéről, fejtegeti, hogy 
m ily hátrányai vannak az állatok nevei gyil
kold változtatásának. Ajánlja, hogy egy adott 
nevet legalább is 20 évig érvényben kellene 
tartani.

1175. H orváth Géza: Van-e a tyúk-felek 
között hermaphrodita. Term.-tud. közi. XVI. köt. 
1884. p. 27. ábrával.

A hímnősség lényegének magyarázata után 
felemlíti azokat az irodalmi feljegyzéseket, a 
melyek tyúk-félék hermaphroditaságára vonat
koznak. Bemutatja ezután a Rózsahegyen mcg- 
íigyelt kakastollas tyúkot.

1176. H onig I stván: Miként lehet a raga
dozó madarakat fajra nézre meghatározni es 
miig ménben károsak azok a vadállományra, ! 
Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 19., 63., 101.

Rövid leírásokban ismerteti a hazánkban élő 
ragadozó madarakat. Ezeknek életviszonyait 
tárgyalva kimutatja kártékonyságuk mibenlétét 
és fokát.

1177. H onig I stván: A madarak vándorlá
sáról. Vadászlap. 11. évf. 1890. p, 76.

Röviden fejtegeti, hogy mi lehet oka a ma
darak vándorlásának.

1178. I hering H erman : Vie Vögel der Lagoa 
dos Patos. Line zoo-geographise Stadie. Zeitsclir. 
f. d. gesammte Ornithologie. IV. Bd. 1888. 
p. 142. 1 térkép.

A megfigyelés alá vont terület természeti 
ismertetése után felállítja a különböző övekét 
s ezekben kimutatja a madarak elterjedését.

1179. Keller F. C.: .las dem Lehen des 
Alpen-Maaerläafers. Zeitsclir. f. d. gesammte 
Ornithologie. II. Bd. 1885. p. 32!*.

A Tiehodroma mararia életmódjának ismer
tetése.

1180. Keller F. 0. Am Horste. Einige 
Episoden aas dem Lehen lies Iiartgeiers. Zeit
schrift f. d. gesammte Ornithologie. III. Bd.
1886. p. 39.

Megfigyelési adatokat tartalmaz a Gypaétus 
barbatas életmódjáról.

1181. Keller F. C. : Einige hicine Beobach
tungen aas dm Alpen. Zeitsclir. f. d. gesammte 
Ornithologie. III. Bd. 1886. p. 252.

Ismerteti az Alpok madárvilágának főbb vo
násait és nehány megfigyelt madárnak élet
módja felől felvilágosításokat nyújt.

1182. Kocyan Antal: I IrieJ liehe Milt heil any. 
JHe Adler im Tátragebirge. Zeitsclir. für die 
gesammte Ornithologie. I. Bd. 1884. p. 70.

Több sasfélének a Tátra hegységben való elő
fordulását konstatálja.

1183. Kühn L ajos : .1 madárvilág I >él-

Magyarországban (vagy a Bánátban). Termé
szettud. füzetek. A délmagyarorsz. term.-tud. 
társ. közi. V. köt. 2. fűz. 1881. p. 37.

Rövid bevezetés után felsorolja a megfigyelt 
ragadozó madarakat; mindenikuél feljegyzi a 
tartózkodási helyet is. Összesen 4 keselyű-félét, 
23 sólyom-léiét és 10 bagoly-félét említ meg 
mint olyant, a mely a Bánság területén is ott
honos. A latin nevek mellett magyar és német 
neveket is közöl.

1184. Kuhn L ajos: .1 madámmatás Nayy- 
Szt.-Miklós és Nagyfáiéi környékén az 1881 és 
1882 években. Természettud. füzetek. A dél
magyarorsz. term.-tud. társ. közlönye. VII. k. 
2. fiiz. 1883. p. 49.

A megfigyelési terület ismertetése kapcsán 
előzetesen felemlíti, hogy maga személyesen
134 madárfajt figyelt meg. Ezek között 94 ván
dorló, s közülük 63 faj hazánkban fészkel, míg 
31 csak át vonni. A megfigyelt fajoknál fel
jegyzi a megjelenés, a fészekrakás s a fészkeién 
idejét is. A madárfajoknak magyar nevét is 
közli.

1185. Kühn L ajos: A Madárköltés Nagy- 
Szent-Mi kiás és Nagy falú környékén az 1880-tól 
1886-ig terjedő éviiében saját megfigyelései alap
ján. A magyar orvosok és természetvizsgálók 
1886 augusztus 22—26-ikáig Buziás-Temcs- 
várott tartott XXIII. vándorgyűlésének tört. 
vázlata és munkálatai. Budapest. 1887. p. 269.

Nagy-Szeut-Miklós és Nagyfalu környékén
135 madárfajt észlelt, melyek közűi 104 ván
dor és 31 állandó. A vándor madarak közűi 
Nagy-Szt.-Miklós és Nagyfalú környékén 60 faj 
fészkel, tehát összesen 91 faj, melyeknek latin 
és magyar névjegyzékét is adja.

1186. L akatos Károly: Magyarország nap- 
piái orvmadarai. Szeged. 1882. 8-adrét. 136 oldal. 
2 tábla.

Magyarország területéről saját megfigyelései 
alapján 30 ragadozó madarat ismertet. Jellemzi 
az egyes családokat, nemeket és fajokat, fősúlyt 
fektetvén ezeknek elterjedésére és fészkelem 
viszonyaira.

1187. L akatos Károly : .1 méhész-ölgvről. 
Term.-tud. közi. XIV. köt. 1882. p. 24.

A Pernis apivorus-ra vonatkozó biológiai meg
figyelések összege, melynek kapcsán hazai elter
jedése is előadatik. Megtudjuk itt, hogy a Pernis 
apivorus hol szokott fészkelni, fészkét hogyan 
és miből rakja; hányat tojik és tojásai milye
nek : hány hétig kőtől, mivel táplálkozik.

1188. Lakatos Károly: Magyarország nap
pali orvmadarai. Vadászlap. IV. évf. 1889. p. S.

A hazai nappali ragadozó madarak rövid 
leírása mellett biológiai adatokat is nyújt.

1189. L akatos Károly: Mocsári zsicányok. 
Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 105., 118.

Ismerteti a mocsarak környékén tartózkodó 
nappali ragadozó madarakat.

1190. Lakatos K ároly: A túzok. Vadászlap. 
4. évf. 1883. p. 255.

Ismerteti a túzok természetrajzát és bioló
giai viszonyai felől több adatot jegyez fel.
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1191. L akatos Károly : A sárszalonkák. 
Válaszlap. 1. évf. 1883. p. 305.

A Gallinayo-félék népszerű természetrajzi 
ismertetése, melynek kapcsán sok biológiai 
megfigyelés is közöltetik.

1192. L akatos Károly: Nemesi/éni-fajaink. 
Vadászlap. 5. évf. 1881·. p. 158., 173., 201.

A hazánkban élő gém-fajoknak természet- 
rajzi ismertetése. Az irodalmi adatok rövid át- 
pillantása után rendre tárgyalja az egyes fajo
kat, elmondva ezeknek biológiai viszonyait is.

1 1 9 3 . L akatos Károly: A lotyó-snepf. Va
dászlap. 5. évf. 1881. p. 368., 383.

A limosa genusnak népszerű természetrajzi 
ismertetése, különös tekintettel a biológiai vi
szonyokra.

1194. Lakatos Károly: .1 raálúil. Vadász
lap. 5. évf. 1881. p. 106., 122.

Az Anser-genus fajainak feljegyzése után 
tárgyalja az egyes fajokat kttlön-külöu. A fajok 
rövid jellemzése után összefoglalja azoknak 
biológiai viszonyait.

1195. L akatos Károly : Kórsay-fajainle. 
Szemle. I. évf. 1881. 5. szám. p. 8.

Ismerteti a hazai kócsag-fajok természetraj
zát, fősúlyt fektet az életmódi viszonyokra.

1196. L akatos Károly: A madarak szerel
mi·, házasélete és fészkelése. Szemle. I. évf. 1884. 
26. szám. p. 15., 27. szám. p. !)., 28. szám. p. 8., 
29. szám. p. 9., 30. szám. p. 12., 31. szám. p. 13.

Ismerteti azokat az életmódi jelenségeket, a 
melyek a madarak házaséletére, fészkelésére és 
szerelmére vonatkoznak. Több példával illuszt
rálja fejtegetéseit.

1197. L akatos Károly: .1 madarak föld
rajzi elterjedése. Szemle. I. évf. 1881. 1. szám. 
pag. 14.

Fejtegeti a madarak elterjedését befolyásoló 
körülményeket.

1 1 9 8 . Lakatos Károly : . 1 császármadár. 
Szemle. I. évf. 1884. 36. szám. p. 9., 37. szám. 
p. 13., 38. szám. p. 13.

Ismerteti a Tetrao honasia életmódját, saját 
megfigyeléseivel gazdagítva az ide vonatkozó 
adatokat. Az előfordulási és illetőleg tartózko
dási helyek leírása kapcsán felemlíti, hogy 
Kőszegen egy alkalommal szántóföldeken is 
lőttek egy példányt.

1199. Lakatos Károly: .1 rerehek játéka. 
Szemle. I. évf. 1884. 11. sz. 11 oldal.

Ismerteti a verebek repülési játékát.
1200. L akatos Károly: .1 madarak ván

dorlása. Szemle. I. évf. 1884. 10 szám. p. 9.,
II. szám. p. 10., 12. szám. p. 12., 13. szám. 
pag. 12.

Fejtegeti azon körülményeket, a melyek a 
madarak vándorlását befolyásolják és illetőleg 
előidézik. Szerinte a költözés összefüggésben 
áll a légmérsék változásaival, a mennyiben 
indító okai főleg az u. n. kozmikus liatányok- 
ban gyökereznek. Bemutatja aztán a költözést, 
vándorlást és kóborlást.

1201. L akatos Károly: A szélkiáltó. Szemle. 
I. évf. 1884. 9. szám. p. 6.

Daday: Állattani irodalom.

A Numenius-ok természetrajzát nyújtja saját 
megfigyelései alapján. Nagy súlyt fektet az 
életmódi viszonyok ismertetésére.

1202. Lakatos Károly : Nappali orvmada
raink zsákmányolást módjáról. Vadász lap.
6. évf. 1885. p. 181., 221., 264., 302., 345.

Saját megfigyelései alapján ismerteti a hazai 
nappali ragadozó madarak zsákmány szerzési 
módjait.

1203. Lakatos Károly: Az öti/v. Adat a 
vadászat állattanához. Szemle. 1885. II. évf. 
16. szám. p. 15.

A Huteo vubjaris természetrajzi ismertetése. 
A külső habitus bemutatása kapcsán megem
lékezik a madár hazai szín változatairól. Saját 
tapasztalatai alapján megírja életmódját, tar
tózkodás helyét, ragadozás módját.

1204. Lakatos Károly: Az erdei csendéleté- 
hől. Szemle. II. évf. 1885. 18. szám. p. 14.

Leírja azt a küzdelmet, a melyet a varjak, 
ülyvek, vércsék és egy galambász sólyom a 
Huhu ma.viiniis-szál folytattak.

1205. Lakatos Károly: Apró madaraink 
réme. Szemle. II. évf. 1885. 13. sz. p. 13.

Ecseteli a karvaly életmódját. Különösen 
érdekesen tárgyalja, rablásait; de megemléke
zik e mellett fészkelési viszonyairól is.

1206. L akatos Károly: A kiválóbb éneke,s- 
madaraink daláról. Szemle. II. évf. 1885. 10. 
szám. p. 7.

A kiválóbb énekes madarak dalának ismer
tetése, melynek kapcsán az illető madarak 
életmódjára vonatkozó adatokat is nyújt.

1207. Lakatos Károly: Eyy ritka vendéi/ 
Szépeden (Havasi hüleyény). Vadászlap. 6. évf. 
1885. p. 8.

Azon alkalomból, hogy 1884 év november 
havában Szeged környékén megjelent a Mota
rii! a boarula és sülfurea, ismerti e madár meg
jelenésére vonatkozó hazai irodalomnak adatait. 
Ezután felelni igyekszik azon kérdésre, hogy mi 
kényszerítheti e madarakat a vándorlásra.

1208. L akatos Károly: A hunyod vizek. 
Vadászlap. 7. évf. 1886. p. 213., 225., 258., 265.

A horgosi vizek természeti ismertetése kap
csán számos vízi madárra vonatkozó észlele
teket is jegyez fel.

1209. Lakatos Károly: Az erdei szalonka 
húzása és költéséről. Vadászlap. 7. évf. 1886. 
p. 318., 339., 361.

Saját megfigyeléseivel bővítve ismerteti az 
erdei szalonka úgynevezett húzását és költé
sének módozatait.

1210. L akatos Károly: Az erdei szalonka 
természetrajzi leírása. Vadászlap. 7. évf. 1886. 
p. 438. 8. évf. 1887. p. 7., 34., 44.

Természetrajzi ismertetés, melyben az erdei 
szalonkára vonatkozó több önálló megfigyelés 
is van.

1211. L akatos Károly: Difformis iisőrü 
madarak. Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 140.

Összesen 8 olyan esetet jegyez fel, a mely
ben az elejtett madarak csőre torz volt. Ismer
teti a torzulás módozatait.

6
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1 2 1 2 .  L akatos Károly: A z erdei szalonkák i 
párosodása. Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 179., 
162., 232. 9. évf. 1888. p. 34. 70.

Saját tapasztalatai alapján elmondja az erdei 
szalonka magaviseletét a párosodás folyamán.

1 2 1 3 . L akatos Károly: Ragadozó mada
raink maip/ar elnevezéseinek kérdéséhez. Vadász
lap. 8. évf 1887. p. 346., 362., 390., 401. 10. 
évf. 1889. p. 5.

Fejtegeti, liogy a hazai ragadozó' madarakat 
helyesen milyen magyar névvel lehet és kell 
elnevezni. Fejtegetései folyamán tekintettel 
van az irodalmi adatokra, a madár életmódjára 
és más sajátságaira, valamint a népies nevekre 
és ezeknek keletkezésére.

1 2 1 4 . Lakatos Károly: A karácsárai/ttli- 
pán-snepf. Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 416.

A Reeurrirostra aroeetta életmódjának rész
letes ismertetése. A felsorolt adatokat szerző 
saját tapasztalatai után adja. Befejezésül közli 
e madárnak rövid leírását is.

1 2 1 5 . Lakatos Károly : Madaraink téli 
élete. Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 6.

Ecseteli azt a mozgalmat, a mely az ősz 
beálltával és a tél kezdetével a madárvilág 
életében nyilvánul.

1 2 1 6 . L akatos Károly: Oxeiláyi madarai,·. 
Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 55.

A kihalt madáróriásokat mutatja be nép
szerű modorban. Különösebben az Archae- 
opte.ry.v-szel foglalkozik.

1 2 1 7 . L akatos Károly: A szélkiáltóról. 
Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 447. 11 évf. 1890. 
p. 76. 92.

Saját észleletei alapján ismerteti a hazánk
ban is élő Numeniu.s'-fajokat. A fajok ismerte
tése után azok életmódjáról mondja el tapasz
talatait.

1 2 1 8 . L akatos Károly: Madarász-naplóm
ból. Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 241., 252:

Különböző vizimadaraknak megjelenése, vagy 
kimaradása felől jegyez fel adatokat.

1 2 1 9 . L akatos Károly: .1 hazai kánya-fajuk 
elterjedéséről. Vadászlap. 11. évf. 1890.' p." 424.

Saját tapasztalatai és az irodalmi adatok 
alapján körvonalozza a hazai kánya-fajok el
terjedését. Kimutatja, hogy melyik fajnál mik 
a kedvező és kedvezőtlen körülmények.

1 2 2 0 . L andois H . : Ober die Nalenmy der im 
Mnnsterlande heimatenden Spechte. Zeitschr. 
f. d. gesammte Ornithologie. II. Bd. 1885. 
p. 93.

Saját vizsgálatai alapján ismerteti négy 
harkályfajnak gyomortartalmát. Ennek alap
ján kimutatja, hogy melyik milyenféle rovart 
eszik kiváló előszeretettel.

1 2 2 1 . L ehoczky Teodor : Pusztai talpas- 
tyúkok fícreymeyyében Vasárnapi újság. XXXV. 
évf. 1888. p. 755..

Népszerű megemlékezés a pusztai talpas- 
tyúkról és beregmegyei eljöveteléről.

1 2 2 2 . L everkühn P .: Welche Vöyel nennt 
der Koran ? Zeitschr. f. d. gesammte Orni
thologie. IV. Bd. 1888. p. 413.

Felsorolja azokat a madarakat, a melyeket 
a Korán említ.

1 2 2 3 . L eveekühn Γ. : Zweite rorläutiye 
Mittheiluny die Pintenkojen betreffend. Zeitschr. 
f. d. gesammte Ornithologie. IV. Bd. 1888. 
p. 438.

1 2 2 4 . L ovassy Sándor: .Idátok tíihnőrmeyye 
madár-faunájához. Mathematikai természetin 
dományi közlemények. XVIII. köt. 10. szám. 
1883. p. 299.

Az átkutatott terület helyrajzi ismertetésé
nek és a kutatási idő feljegyzésének előrebocsá
tása után a megfigyelt madarak jegyzéket 
nyújtja. E jegyzékből kitűnik, hogy 1877-től 
kezdve 1882-ig 132 madárfajt figyelt meg.
Majdnem mindenik madárnál kiterjeszti figyel
mét különböző biológiai megfigyelései feljegy
zésére is.

1 2 2 5 . L ovassy Sándor: .1 Milrus reyulis 
tojásairól, Zeitschr. für die gesammte Orni
thologie. I. Bd. 1884. p. 53. tábla II.

A Milrus reyalis hazai elterjedésének előre 
bocsátása után részletesen ismerteti a tojások 
színét.

1 2 2 6 . L ovassy Sándor: Über die Piier von 
Milrus reyalis, Zeitschr. für die gesammte 
Ornithologie. I. Bd. 1884. p. 62. tábla II.

Tartalma ugyanaz, a mi a megelőző tétel
ben ismertetett dolgozaté. Lásd az 1225. szám 
alatt.

1 2 2 7 . L ovassy Sándor: Adalékai! Mayyar- 
orszáy ornitholoyiájához. Vonatkozólay a fész
keiért és elterjedési viszonyokra. Mathematikai 
természettudományi közi. XXII. köt. 5. szám.
1887. p. 213.

A fószkelésre vonatkozó biológiai, valamint 
a földrajzi elterjedésre irányúit megfigyelések 
azon konkrét része, melyeket szerző 1868—1871 
években Baja vidékén és 1872—74-ben Debre- 
czen környékén észlelt. A megfigyelések 97 
madárfajra vonatkoznak.

1 2 2 8 . L ovassy Sándor: líayailozií mada
raink map/ar elnevezései. Természettud. közi. 
XIX. köt,.' 1887. p. 283 és 327.

Részint a korábbi irodalmi adatok, részint a 
népies elnevezések alapján megállapítja a hazai 
ragadozó madarak helyes magyar elnevezését 
még periig a L inné kettős elnevezése értelmié
ben. Összesen 26 nembe tartozó 43 madárfaj
nak nyújtja helyes magyar elnevezését.

1 2 2 9 . L ovassy Sándor: Adalékok (jiimór- 
meyye madár faunájának ismeretéhez. Math, 
természettud. közi. XXII. köt. 6 szám. 1887. 
p. 243.

Gömönuegyében 1882. és 188.3. években tett 
kirándulások alkalmával eszközölt megfigyelé
sek ismertetése. A megfigyelések 102 madár
fajra vonatkoznak. A megfigyelések nemcsak a 
termőhelyek pontos megállapítására szorítkoz
nak, hanem kiterjednek a vonulás és fészkeién 
idejének s egyéb biológiai viszonyoknak, nem
különben a különböző természetű területeken 
való előfordulási körülmények följegyzésére is.

1 2 3 0 . Madarász Gyula: Adatok a czinke-
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félék lioncz- és rendszertanához. Különös tekin
tettel a magyarországi fajokra. Budapest, 1881. 
8-rét. 26. lap. 1 tábla.

A hazai Czinke-féléí anatómiai viszonyainak 
ismertetése kapcsán felfejti azoknak rendszer
tanát.

1231. Madarász Gyula : Ihmdszi’ies névsora 
a magyarországi madaraknak és az ezekre rú
nát közi! irodalom. Budapest, 18.81. S-rót. p. 46.

Szisztematikus sorrendben összefoglalja a ha
zánkból eddig ismert madarakat. Közli továbbá 
az ezekre vonatkozó irodalmat.

1232. Madarász Gyula: A fehértorku ten- 
ycliczékről. Természetrajzi füzetek. 5. köt. IS,81.
p. 2).

Iíeá mutat, hogy mi okozza a madárnál a 
rendestől elütő sziliek feltűnését s itt felemlíti 
az alliinismus-t és chloroihroismus-t. Ezután 
ismerteti a tongelioznek fehértorkú formáit.

1233. Madarász Gyula: A színéttérésről. 
Vadászlap. III. évf. 1882. p. 111.

Értekezik a madarak színezetében gyakran 
tapasztalható szineltérésekröl.

1234. Madarász Gyula: I indán elejtett 
l.estris yomarina. Vadászlap. 3. évfolyam 1SS2. 
p. 84.

Feljegyzi, hogy Buda határában egy /,estrix 
pomarina került kézbe.

1235. Madarász Gyula: A Magyarország
ban előforduló Czinkefelék ( Paridat;) kóborlá
sán)l, különös tekintettel a limla/icst környékén 
tszlelt fajok· megjelenési métájára. A magyar
orvosok és természetvizsgálók 1880. aug. 21-től 
27-ig Szombathelyen tartott XXI. nagygyűlé
sének tört. vázl. és munkálatai. Budapest, : 
J 882. p. 291).

Budapest környékéről 9 (Jfcm/ííí-fajt jegyez 
fel, a melyeknek kóborlásáról egy táblázatot 
állít össze. A kóborlás legnagyobb fokú már- : 
czius, április, szeptember, október és novem
ber hónapokban. i

1236. Madarász Gyula: Ornis Yimlobotwn· 
six. Természetűid, közi. XIV. köt. 1882. p. 164.

A Marsall és P klzuln szerkesztette «Ornis 
Vindobonensis» czímű munka ismertetése.

1237. Madarász Gyula: A füstös fecske 
válfajairól. Terin.-tud. közi, XIV. köt. 1882.
p. 162.

Konstatálja, hogy hazánkban a Mirando 
rnstiednak egy szembeötlő varietása is előjön. 
Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a korábban 
a / liriemlo rusticá\al azonosnak mondott 
/ / irnntlo cahirica önálló faj. A Hinnulo rustica 
rozsdasárga hasú varietása Eszakafrikát, Dél- 
európát, különösen Délkelet-Európát lakja, 
közép-Európában csak ritkán, északon pedig 
még ritkábban mutatkozik.

1238. Madarász Gyula: A szélkiáltó csőrének 
ismertetéséhez. Vadászlap. IV. évf. 1883. p. 392.

Felelet IiA K A T O s-nak  hasonló c z í m ű ,  koráb
ban megjelent czikkére.

1239. Madarász Gyula: Az eyyptomi kánya 
(Milvus aegyptius Qw.), a magyar faunában. 
Természetrajzi füzetek. 7. köt. 1883. p. 1.

A magyar madárfaunára vonatkozó irodalmi 
adatok ismertetése után leírja azt a Miivus 
aegyptius Gm. példányt, a melyet 1882. év 
augusztus hó 10-én a budai hegyekben ejtet
tek el.

1240. Madarász Gyula: Der schmarotzet· 
Milan ( Mil rus aegyptius Qu.) in der Vogel
fauna Ungarns. Itevue des Inhaltes der Term.- 
rajzi füzetek. 7. Bd. 1883. p. 131.

Tartalma azonos az előző dolgozatéval.
1241. Madarász Gyula: UnuleHmes színe

zesd madarak a magyar nemzeti m um m  gyűj
teményében. Természetrajzú füzetek. 8. köt.
1884.'p. 187.

Ismerteti azokat a festékanyagokat, a melyek 
a madarak tollainak színeit adják s a melyek 
alkoholban kivonhatok. A melanismus egy 
esetét említve találjuk egy Syrnium Aliim L.-nál, 
a részletes albinismus és részletes clilorochrois- 
mus eseteit a Corvus jruyileyus-núl L., az albi
nismus, chlorochroismus, részletes albinismus 
és részletes chlorochroismus eseteit a Corvus 
comi.v-má L·., a chlorochroismus és albinismus 
eseteit a / ‘ira vaudatá-u&l K. Bl., albinismust 
a Tűni us musicus L., Túrd. merula L., Monti- 
róla saxatilis L. Motacilla alba L., Mot. flava 
L., Alauda arvemix L., Alauda cristata L., 
bimberiza miliaria L., Casser domesticus L., 
fringilla ehloris E., Hirundo rustica L., Che- 
litlon urbica L., Perdie cinerea L., Scolopax 
rusticula L. fajoknál; részletes albinismust ta
lálunk a l.ocustcUa liisrinioidcs S av., Turdus 
IAlaris L., Turd. merula L., Turd. torquatus 
L., Alauda cristata L., Fringilla coelebs L., 
Passer domesticus L., Pyrrhida coccynea Selys. 
Perdie cinerea L., fajoknál. C'hlorochroismust 
ismertet a Turdus pilaris L., Saxicola oenan
the L., Parus major L·., Alauda arvensis, L., 
Al. cristata L., Einherizu citrinella L., Emb. 
sclweniclus L., Fringilla cannabina L., Fring. 
s/iinus L., Fring. coelebs L., Passer domesticus 
L., Coccotliraustes rulyaris Tenm., Picus major 
L., Tetrao banasia L., Scolopax rusticola L., és 
(ταΙΙίηαι/υ scolopacina L., fajoknál. A melanis
mus eseteit az Alauda arvensis L., Tyrrhida 
crythrina Páll. fajoknál találjuk feljegyezve.

1242. Madarász Gyula: Die Raubvögel 
Ihu/arns. Zeitschr. f. d. gesammte Ornitholo
gie'. I. Bd. 1884. p. 243.

Felsorolja a hazánkból eddig ismert 80 ra
gadozó madarat. Az egyes fajoknál feljegyzi 
az előfordulást és egyes érdekesebb jelensé
geket.

1243. Madarász Gyula: Beschreibung eines 
lumen Tetraopiums aus Ost-Tibet. Zeitsch. 
f. d. gesammte Ornithologie. II. Bd. 1885. p. 
50. tábla 2.

A Tetraophasis Széchmyii új fajnak leírása.
1244. Madarász Gyula: Zur fauna Ca- 

chars. Zeitschr. für die gesammte Ornithologie. 
1. Bd. 1884. p. 50. tábla 1.

Hátsó-Indiából való 7 madárfajnak rövid 
leirása , melyek között a Siphia cacharien- 
sis új.

6*
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1245. Madarász G-yula: Einige Bemerkun
gen üher Parus palustris B.. P. fruticeti Wall, 
und P. Kamtschatkensis. BP. Zeitschr. für die 
gesammte Ornithologie. I. Bd. 1884. p. 75. 
tábla 4.

Az említett négy czinege-fajra vonatkozó 
történelmi átpillantás után összeállítja a reájok 
vonatkozó szinouimek jegyzékét.

1246. Madarász Gyula: Hie Sing rögei 
Ungarns. Systematische Aufzählung 'der Arten, 
mit kurzen Bemerkungen über deren Vorkom
men. Zeitschr. für die gesammte Ormitliologie. 
I. Bd. 1884. p. 112.

Hazánkból mintegy 150 éneklő madárfajt 
jegyez fel a termőhelyek és más észrevételek 
kíséretében. Leírja a Carduelis alhigularis új 
fajt is.

1247. Madarász Gyula: Cher abnorm ge
färbte Vögel in der Sammlung des ung. National- 
Museums. Bevue des Inhaltes der Term.-rajzi 
füzetek. 8. köt. 1884. p. 227.

Az ugyanezen kötet 187 és következő lap
jain publikált dolgozat német szövege. Lásd az 
1241. szám alatt.

1248. Madarász Gyula: <Irnithologiai köz
lemények a magyar nemzeti Muzeum gyűjtemé
nyéből. Természetrajzi, fűz, XI. köt. 1885. p. 7,'!. 
6 tábla.

A magyar nemz. Muzeum állattárában lévő 
s a l'trai-családba tartozó madárfajoknak is
mertetése. Összesen 8 Vireo, 2 Hytophilus és 
2 Oyclornis fajt sorol fel, melyek között a 
Vireo torreri, új. Az egyes fajoknál megtalál
juk a nagyságot, a termőhelyet s az ajándé
kozó nevét.

1249. Madarász Gyula: (Irnithologisehe 
Mittheilungen über die Sammlungen des unga
rischen National-Museums. Bevue des Inhaltes 
der Természetrajzú füzetek. IX. Bd. 1885. 
p. 84.

Az előbbinek német fordítása. Lásd a meg
előző tételt.

1250. Madarász Gyula: Beschreibung einer 
neuen Manakine. Zeitschr. f. d. gesammte 
Ornithologie. III. Bd. 1886. p. 270. !) tábla.

A Pipra dubia új fajnak rövid jellemzése.
1251. Máhr Károly ifj.: A héjjá életmódja 

és fogása. Vauászlap. 11. évf. I860, p. 120.
Saját tapasztalatai után ismerteti a héjjá 

életmódját és elmondja, hogy miként lehet 
fogságba ejteni.

1252. Mártonffy L ajos: Sirályok és haty- 
tyuk az erdélyi részben. Orv. természettud. 
Értesítő. IV. köt. 2. fűz. 1882. évf. p. 159.

Szamosujvár vidékéről 1881. évi októberben 
lőtt Nema minutum Boje (juv.), továbbá 1882. 
évi márcziusban lőtt Öggnus olor fajt jegyzi 
fel mint az odavaló fauna vendégeit.

1253. Meyer A. B .: Notizen über Vögel, 
Nester und Eier aus dem ostindischen Archipel, 
speciell, über die durch Herrn C. Ivibbe von 
den Aru-Inseln jüngst erhaltenen. Zeitsehr. f. d. 
gesammte Ornithologie. I. Bd. 1884. p. 269. 
tábla 14—18.

Összesen 82 madárfajra vonatkozó megjegy
zéseket és észrevételeket közöl. Igen sok 
madárfajnak fészkét és tojásait is leírja.

1 2 5 4 . Meyer A . B .: Notornis I luehsteUeri 
Meg. Zeitschr. f. d. gesammte Ornithologie. 
II. Bd. 1885. p. 45. tábla 1.

Kim utatja, hogy a Notornis Mantelli név 
alatt GouLD-tól leirt faj azonos a Notornis 
Hoehstetterivol és azonos az OwKN-féle fajjal.

1 2 5 5 . Meyer A. B .: Uber mute unii unge
nügend bekannte Vögel in kömig!, zoologischen 
Museum zu Dresden. Zeitschrift für die ge
sammte Ornithologie. I. Bd. 1884. p. 193. tábla 
7—9.

A kelet-indiai tengerből Timorlant sziget- 
csoportról 80 madárfajt enumerál, melyek 
közül 37-et részletesebben ismertet. Az isnKö
tetett fajok között újak is vannak, melyek a 
következők': Leptotodus tenuis n. g., η. κρ., 
Micro! estim afrikanus n. g., n. sp., ■(lerygoue 
him ac illata, Graucalus timorluöensis, Porrus 
latirostris, Pachyceghala aj/inis, O.cygogon Stii- 
bclii, I 'ynniris Henkel, Zosterops incerta, < leo- 
cichla schistaera, Macropygia tiiiuirlanrnsis és 
még pár új varietas. Függelékben adja még a 
Tro/dilorhinehus arrensis, Stigmatops Salvadort i 
és Stigmatops kebirensis ríj fajok leírását is.

1 2 5 6 . Meyer A. B .: Notiz über l.ophorhiua 
minor (Rams) und Euthyrhyneha fulrivula 
8chl. — Zeitschr. f. d. gesammte Ornitho
logie. III. Bd. 1886. p. 180., ábrával.

Adatokat tartalmaz a czímbou említett ma
darakra vonatkozó ismeretekhez.

1 2 5 7 . Meyer A. B. et H elm F .: II. Jahres
bericht (1886) der ornithologist·,hm Beobaiii- 
tungsstationcn im Königreich Sachsen. — Zeit
schr. f. d. gesammte Ornithologie. IV. Bd. 1888. 
p. 193.

Összesen 199 madárfajra vonatkozó megfigye
lési adatokat nyújtanak.

1 2 5 8 . Mihálovits Sándor: Parus cyanus Pall, 
in Ungarn. — Zeitschr. f. d. gesammte Orni
thologie I. Bd. 1884. p. 234.

Konstatálja a Parus egemus-nak hazánkban 
való eljövetelét. Ismerteti a rendelkezésére állott 
példányokat.

1 2 5 9 . Mojsisovios Aug. v. : lieber das Vor
kommen des Arehihuteo lagoyus Brünn als llrut- 
rogel in <htter reich- Ungarn überhaupt, und speciell 
in Südungarn (Com. Baranya). — Zeitschrift 
für die gesammte Ornithologie 1. Bd. 1884. 
p. 234.

Az idevonatkozó irodalmi adatok után tár
gyalja saját megfigyeléseit, melynek kapcsán 
konstatálja, hogy a Arehihuteo lagojms hazánk
nak költőmadara.

1 2 6 0 .  Müllfr A u g . V .: Zur Ornithologie des 
unteren Congogehietes. — Zeitschr. f. d. gosammte 
Ornithologie. IV. Bd. 1888. p. 425.

Összesen 76 madárfajnak nevét közli a termő
helyek kíséretében.

1 2 6 1 . 1’aszlavszky József : ,1 madarak sze
relme és házas élete. — Term.-tud. közi. XV. k. 
1883. p. 435.
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Bhkhm Alfréd azon népszerű, német elő
állásának ismertetése, melyet Budapesten 1.SS3. 
évi márczins havában tartott.

1262. Paszi.avszky József: Útonálló házi 
rert'b. — Term.-tud. közi. XVIII. köt. 1883.
p. 126.

A «Kosmos» 1884. évi folyamának 0-ik fü
zetében IIoffer l'l.-től közzétett megfigyelés 
ismertetése. libben egy veréb viselkedése íratik 
le egy barázdabillegtető párral szemben, mely
nek szájéiból gyakran kivette a falatot.

1263. Pesthy: Dárba/j egg varjú és egy nyúl 
között. — Vadászlap -4. évi'. 1883. p. 2Ó9.

Leírja, hogy miként viaskodott egy szürke 
varjú és egy lias nyúl.

1264. P etényi Salamon János: Uber dir 
FMhmart.cn Ungarns. Zeitschr. f. d. gesammte 
Ornithologie I. Bd. 1884. p. 26.

l)r. Madarász Gy. feldolgozza P etényi S. J. 
hátrahagyott irataiból a magyarországi kaesa- 
lélékre vonatkozó jegyzeteket. Itt 31 fajnak el
terjedésére és életmódjára vonatkozó adatokat 
találunk.

1265. P odiiuáj iszky András: Λ dket ét nyár
fáid. A magyarországi Kárpéitegyesiilet év
könyve. IX. évi. 1882. p. 213.

A siket- és nyírfajd tormészetrajzi leírásához 
érdekes biológiai adatok is csatoltatnak. Német 
fordítása az értekezésnek a 221-ik oldalon kez
dődik.

1266. Rkiciiknow Ant. et S chalow: Arm. 
in : Xotdogischer Jahresbericht für 1883. — 
Zeitschr. f. d. gesammte Ornithologie II. Bd.
1885. p. 192.

Schalow elmondja, hogy 1883. évről 675 ma
dártani dolgozatot ismertettek.

1267. Bemann József: A tőke-kacsa.— Va
dászlap. 2. évf. 1881. p. 363., 372.

A tőke-kacséinak népszerű ismertetése, mely
nek kapóséin biológiai feljegyzéseket is találunk.

1268. B emann J ózsef: Káros-e a /ehrtent/ó 
az a/iníhli matlurakra. — Vadászlap 2. évf. 1881. 
p. 213.

Felvetvén azt a kérdést, hogy vájjon a fekete
rigó káros-e, azt a feleletet adja, hogy mint 
növényevő, egyáltalán kéirt nem tesz.

1269. B emann József: Siket fajtl.— Vadász
lap. 3. évf. 1882. p. 107.

A Tetrao u rogalius-nak érdekes ismertetése, 
melyben több biológiai adatot is találunk.

1270. Bemann József : Korcs fáezáng. — Va
dászlap. 3. évf. 1882. p. 47.

Felemlít egy, a hövei határban lőtt korcs- 
tollazatú fáczányt.

1271. B édly Gyula és Szilárd Gyula: A siva- 
tai/ti/úl; Érsekújvár mellett.— Vadászlap. IX. évf.
1888. p. 179. '

Feljegyzik a Sgrrhaptes-t Érsekújvár mellől.
1272. Both B óra: Vízben repülő madarak. 

Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 169.
John B. Coryell után néhány vizek köze

lében tartózkodó madár életmódja felől nyújt 
felvilágosítást.

1273. Römer Gyula: Mittheilungen. Ver-

liandl. u. Mittheil. d. siebenb. Vereins f. Na- 
turw. in Hermannstadt. XXXIV. Jahrg. 1884. 
p. 137.

Több rendbeli kisebb közleményt nyújt. Az 
első közlemény a Kallus aquaticnsra vonat
kozik, melynek táplálkozásmódját tanulmá
nyozta. Második közleménye albinotikus ege
rekre vonatkozik, s különösen egy oly pél
dányra, melynek sztirkés-fekete farka és szürke 
foltos keresztfája volt. Harmadik közleményé
ben a kutya és macska közötti barátság egy 
érdekes esetét ismerteti.

1274. Schalow H ermann: Eine neue. Muso- 
phaga aus Central-Afrika. — Zeitschr. für die 
gesammte Ornithologie. I. Bd. 1884. p. 103., 
Tafel G.

Musophaga Böhmii néven egy középafrikai 
új madárfajt ír le s ennek kapcsán analitikus 
táblázatban szembeállítja az ismert fajokat.

1275. Schalow H ermann: Zur Ornis der 
Mark Brandenburg. —■ Zur Zeitschr. f. d. ge
sammte Ornithologie. II. Bd. 1885. p. 1.

A felsorolt 275 faj közül 177-et fészkelőnek 
és 90-et átvonulónak jelez. Az egyes fajoknál 
különböző észrevételeket és megfigyeléseket kö
zöl. Befejezésül megemlékezik azokról a gyűjte
ményekről, a melyekben brandenburgi madarak 
vannak.

1276. Schiavuzzi B ernardo: Die Entenjagd 
bei Monfalcons. Zeitschr. für die gesammte 
Ornithologie. I. Bd. 1S84. p. 40.

A Monfalcone melletti vidék rövid ismerte
tése kapcsán az ott előforduló madarak közül 
többet jegyez fel.

1277. Schiavuzzi B ernardo: Sulla compa- 
rasa di specie nordiche nella regione, adriatica 
scttentrionule. — Zeitschr. f. d. gesammte Orni
thologie. I. Bd. 1884. p. 243.

Névjegyzékét közli az adriai tenger északi part
jain megfigyelt északi vándormadaraknak. Ilyen 
madarat 28-at jegyez fel s ezek felől elmondja, 
hogy melyiket, mikor és hol észlelte.

1278. Schiavuzzi B ernardo: Alea torda Ti. 
nel (iolfti di Trieste. — Zeitschr. f. d. gesammte 
Ornithologie. I. Bd. 1884. p. 243.

Feljegyzi, hogy 1884. év junius 7-én Mira- 
mare mellett egy Álca tordá-t lőttek. Megjegyzi 
azonban, hogy nemcsak ez az egyetlen példány 
volt található, mert még más kettőt is elejtettek.

1279. Schiavuzzi B ernardo: Ossereazioni 
fenologiche e sui passagi ilégii ttccelli ml litorale 
austriaca durante Vanno 1884. — Zeitschr. f. 
d. gesammte Ornithologie. II. Bd. 1885. p. 52., 
Tab. 5.

Az osztrák tengerparton 1884. év folyamán 
megfigyelt madárvonulásra vonatkozó adatok 
összege.

1280. Schiavuzzi B ernardo: Otis tarda L. 
(Ottanda) in Ixtria. Zeitschr. f. d. gesammte 
Ornithologie III. Bd. 1886. p. 182.

Feljegyzi, hogy 1878. éviién nem messze Pó
lótól két túzokat láttak, a melyek közűi a hímet 
elejtették. Ez az első eset, hogy Istriában túzok 
jelent meg.
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1 2 8 1 .  Sohmoek Gyula: A császár fájd. — 
Vadász- és versenylap. 25. évf. 1881. p. 448.

A Tetrao bonasia életmódját írja le részben 
saját tapasztalatai alapján.

1 2 8 2 .  Schmoee Gyula: A császdrfajd. — 
Vadászlap 2. évf. 1881. p. 437.

Több érdekes biológiai feljegyzést tartalmaz.
1 2 8 3 . Scholtz Miksa: A  császármadár. — 

Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 234.
A Tetrao bonasiának biológiai és népszerű 

ismertetése.
1 2 8 4 . Sebisanovic Gy. : Ornitolozko marna· 

lozke viesti iz varazdinske. — Glasnik lírvats- 
koga naravoslovnoga drnztva. III. Bd. 1888. 
p. 237.

Varasd környékén megfigyelt madarakról és 
emlősökről nyújt adatokat.

1 2 8 5 .  Severtzoff N. A.: Faune des Ver- 
téhre's du Turquestan. — Zeitsclir. f. d. ge
flammte Ornithologie. IV. Bd. 1888. p. 1.

Egy táblázatban összeállítja a Turkestánból 
ismert állandó és átköltöző madarak jegyzékét, 
a melyben 384 madárnevet találunk. Ezután 
különböző irányú észrevételeket közöl. Észre
vételei 358 madárra vonatkoznak.

1 2 8 6 . Stejneger L eonhard: lieber einige 
Formen der Untergattung Anorth ura. — Zeit
schrift für die gesammte Ornithologie I. Bd. 
1884. p. 6.

Meghatározó táblázatban bemutatja az észak- 
arktogäi Ί 'rogh>dytes-f&) okát s aztán a nyolcz 
fajnak közli synonymjeit, valamint földrajzi 
elterjedését.

1 2 8 7 . Stejnegeb Leonhard : Remarks on the 
type specimen of Limicola Haitlauhii Verr. — 
Zeitschr. für die gesammte Ornithologie. I. Bd. 
1884. p. 84.

A Limicola HartlauM és him. jdatyrhynclm 
fajoknak összehasonlítása.

1 2 8 8 . Stejneger Leonhard : A brief miete 
of the Lagopoiles belonging to the group Attagen 
Kaup. — Zeitschr. für die gesammte Ornitho
logie. I. Bd. 1884. p. 86., Tab. 5.

A Lagopus-fiijok ismertetése, melynek kap
csán megtaláljuk a synonymeket, 5 fajnak és 
4 varietásnak ismertetését. Új a Lagopus ru- 
pesttis nelsoni Stejneger.

1 2 8 9 .  Stejneger Leonhard: Pseudototanus 
guttifer (Nordm.) Zeitschr. f. d. gesammte Orni
thologie I. Bd. 1884. p. 223., Tab. 10.

A Pseiulototanus-nemre vonatkozó észrevéte
lek előrebocsátása után tüzetesen ismerteti a 
Pseudototanus gutti/Ír-fajt.

1 2 9 0 . Stejneger L eonhard: On Brac.hy- 
ramphus Perdix ( Pall) and'its nearest allies. — 
Zeitschr. f. d. gesammte Ornithologie. III. Bd.
1886. p. 210., Tab. 7.

Meghatározó táblázatban bemutatja a három
Brackgramplms-iajt s azután ezeket részleteseb
ben is ismerteti.

1 2 9 1 . Stejneger L eonhard: A List of the 
Birds hitherto reported as occurring in the Liu- 
kiu islands, Japan. — Zeitschr. f. d. gesammte 
Ornithologie. IV. Bd. 1888. p. 166. Tab. 2.

Az említett területekről 63 madárfajt je
gyez fel.

1292. Szabó E ndre: Szelídült sirályok. —· 
Természettud. közlöny. XXII. köt. 1890., 249. 
fiiz. p. 268.

A «Vjesztnik Jevropy» nyomán Tauszeh-nek 
azon ismertetését közli, a mely a Fehértenger 
partján lévő Szolvoki szigeten felállított zooló
giái állomás környékén élő megszelídült Larus 
argentatus magaviseletére vonatkozik.

1293. Szterényi H ugó: A madarak élet
kora. — Term.-tud. közi. XVIII. köt. 1880.
p. 268.

A «Humboldt» 1886. évi 3. füzete után közli 
N aumann, Kramer és Schinz azon adatait, a 
melyek egyes madarak életkorára vonatkoznak. 
Említést találunk itt oly hattyúról, mely 300 évig 
élt, oly sólyomról, mely 162 éves volt.

1294. Talsky József: Xum Vorkommen eon
I.estris Bußimi ( Bote) und 1.estris pomarina 
(Temm) in Mähren mul Tirol. — Zeitschrift 
für die gesammte Ornithologie. I. Bd. 1884. 
p. 14.

Azon alkalomból, hogy a I,estris Bn/foni és
I. estris pomarina Tirolban és Morvaországban 
megjelent, ezeknek életmódja felől egyes ada
tokat nyújt.

1295. Talsky József: Vie llaubrögel Mäh
rens. — Zeitschr. f. d. gesammte Ornithologie.
II. Bd. 1885. p. 73.

A morvaországi fauna ragadozó madaraira 
vonatkozó rövid ismertetés után a fajok fel
sorolása következik. Ezek szerint manapság 
Morvaországból 36 ragadozó madarat isme
rünk. Az egyes fajoknál jegyzeteket találunk az 
elterjedés és más életviszonyok felől.

1296. Tkllyesniozky Kálmán : A struezmadár 
tenyésztése. — Term.-tud. közi. 21. köt. 1889. 
p. 561.

A «Bevue scientifhpie» 1889. évi 10-ik száma 
nyomán elmondja, hogy a struezmadár tenyész
tését a francziák kezdették Algierban, de az 
angolok fejtették ki a Jóremény-fokán s most 
óriási mérveket öltött.

1297. Tschusi zu Sohmitthoffkn V. v .: Bei
träge zur Ornis des Gömörer Comitates. — Zeit
schi'. für die gesammte Ornithologie. III. Bd.
1884. p. 156.

Gömör-megyéből 2dl madárfajt jegyez fel, 
melyek közül 73 olyan, melyről még eddig 
említés téve nem volt.

1298. Tschusi zu Schmitthoffen V. v .: 
Die ornithologisf.he Literatur Österreich-1 Ingarns.
1885. — Zeitschr. f. d. gesammte Ornithologie.
III. Bd. 1886. p. 184.

Összeállítja a madártani irodalomnak Austria- 
Magyarországra vonatkozó 1885. évi termékeit.

1299. Tschusi zu Schmitthoffen V. v .: 
Die ornithologisehe Literatur (tsterreich-Ungarns. 
1884. — Zeitschr. f. d. gesammte Ornithologie. 
II. Bd. 1885. p. 525.

Az osztrák-magyar faunának 1884. évi madár
tani irodalmát állítja össze.

1300. Tschusi zu Schmitthoffen V. v .: /.
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Nachtrat/ zu meinen· Schrift; «7He Vögel Salz
burgs.« — Zeitschr. f. d. gesammte Ornithologie. 
III'. Bd. 1S85. p. 225.

Bevezetőül az ide vonatkozó újabh irodalmi 
adatok jegyzékét nyújtja. Ezután (58 madár
fajra vonatkozó különböző irányú észrevételeit 
közli.

1301. Tsohüsi zu S chmitthoffen V. v.: Andro-
íiynie hei JiutícMla phoenicum L. — Zeitschr. 
für die gesammte Ornithologie III. Bd. 1880.
p. 211).

A hermaphroditismus egy esetét ismerteti a
I iuticiUa phoenicii rúnái.

1 3 0 2 .T schusi zu Schmitthoffen V.: A sivatag- 
ti/úk. —· Vadászlap. 1). évf. 1888. p. 341.

A Syrrhajites-nek teljes természetrajzi ismer
tetése, a mely magába foglalja természetesen 
az életviszonyok beható tárgyalását is.

1303. Tsohüsi zu Schmitthoffen V. v. und 
Chernél I stván: Die ornitholoyische Literatur 
IIxterrdfih-1Inqams. —· Zeitschr. f. d. gesammte 
Ornithologie III. Bd. 1880. p. 271.

Az állattani irodalomnak 1880. évi Ausztria- 
Magyarország madárvilágát érdeklő közlemé
nyeit állítják össze.

1304. Walter Adolf: llrie/liche Mitthei- 
luni). — Zeitschr. f. d. gesammte Ornithologie.
I I . 'Bd. 1885. p. 187.

Feljegyzi, hogy 1885. május 1-én egy Hűbe- 
cula-féle fészekben kakuktojást találtak. E mel
lett említést tesz még más két leletről is.

1305. W alter Adolf: lHe Fürsorge den 
Kukuks fü r eeinc Naehkomnemschaft. — Zeit
schr. f. d. gesammte Ornithologie. III. Bd.
1880. p. 00.

Saját tapasztalatait mondja el a kakuk szülői
gondoskodása felől.

1306. Wahhinoton István v .: Ornithulo- 
gische Notizen aus Istrien. — Zeitschr. f. d. 
gesammte Ornithologie. II. Bd. 1885. p. 341.

Az istriai partok természeti viszonyainak rö
vid jellemzése után a megfigyelt madarakra 
vonatkozó észrevételek következnek. A meg
figyelések több mint 103 madárfajt érintenek.

1307. Wii.DiiiiKO Aladár b r .: A keleti sas 
I AijuHa orientalis A. nipatenxis). — Vadászlap.
10. évf. 1889. p. 383.

Röviden felemlíti azt a különbséget, a mi 
az yh/uila norma, A. el anya és A. orientalis 
között van. Ezután leírja, hogy Bihar-IUyén 
megfigyelte egy Aquila orientalis fészkelését és 
egy sasfiókát felnevelt.

1308. Zf.yk Miklós: A madarak költözése. — 
Orv. term.-tud. Értesítő. XIV. évf. 1889. Termt. 
szak. 1. fűz. p. 39.

Bevezetésül ismerteti azokat a természeti kö
rülményeket, a melyek a különböző madarakat 
vándorlásra késztetik. Reá mutat azokra a vidé
kekre, a hová a különböző madarak kivándo
rolni szoktak. Ezek után jegyzékét közli a meg
figyelt vándormadaraknak, feljegyzi a megérke
zésnek sorrendjét hónaponként, nemkülönben 
az elvándorlásét is.

Idevonatkozókig lásd még a következő tétel

számok alatti dolgozatokat is : 39., 78., 88., 89.,
93., 94., 95., 339., 345., 346., 302., 371., 376.,
382., 1563., 1564., 1565., 1560., 1567., 1568.,
1569., 1570., 1571., 1572., 1573., 1574., 1575.,
1570., 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., 1582.,
1583., 1584., 1585., 1586., 1587., 1588., 1589.,
1590., 1591., 1592., 1593., 1594., 1595., 1596.,
1597., 1598., 1599., 1600., 1601., 1602., 1003.,
1604., 1605., 1606., 1007., 1608., 1609., 1610.,
1611., 1612., 1613., 1614., 1615', 1016., 1017.,
1618., 1019., 1828-tól kezdve 1902-ig.

e) Emlősök. Mammalia.
1309. B ielz E. A .: TTéber die in Siebenbürgen 

vorlcwnmenden Fledermäuse. Verband!, n. Mit
theil. d. sicbenb. Vereins f. Naturw. in Her
mannstadt XXXVI. Jalirg. 1886. p. 76.

Ismerteti azokat az erdélyi denevér-faunára 
vonatkozó adatokat, a melyeket D aday ,T. 1885. 
évi chiropterologiai gyűjtéseinek, eredménye 
után a kolozsvári orv. term.-tud. Értesítő X-ik 
évfolyamában közzétett. A felsorolt fajoknál csak 
annyi változtatást tesz, hogy a termőhelyeket 
nehány adattal bővíti s megkülönbözteti a Myo- 
tis murina var. spelaea-1, a melyet D aday J. 
csak jellemezett, de nem nevezett el.

1310. B ielz E. A .: Notizen 1. Siebenbürgens 
Fledermäuse. Verhandl. u. Mittheil. d. sieben)). 
Vereins f. Naturw. in Hermannstadt. XXXVII. 
Jalirg. 1887. p. ,143.

D aday J, «Ujabb adatok Erdély denevér
faunájának ismeretéhez» czímű dolgozatának 
megjelenése alkalmából figyelmeztet arra, hogy 
az ő «Ueber die in Siebenbürgen vorkommen
den Fledermäuse» dolgozatában közölt Rhino- 
luphus ferrumequinmu v. 1 Juniorod-Almasienm 
és llhvnol. hspposideros var. Ris-Nyirestensis a 
D aday J. adatai alapján Rhin. forr. equinum 
rar. Uomomlensis D ad. és Rhin, hippoxid. var. 
troglovhilus Dad.-ir változtatandó.

1311. B ielz E. A.: Die Fauna der Wirbel- 
thiere Siebenbürgens nach ihrem jetziyen Bestände. 
Verhandl. u. Mittlieil. d. sieben!). Vereins f. Na
turw. in Hermannstadt. XXXVII. Jahrgang. 
1888. p. 15.

Az Erdélyben élő gerinczesekre vonatkozó 
újabb irodalmi termékek összeállítása után és 
ezeknek alapján összeállítja Erdély gerinczes- 
faunáját a termőhelyek s az észlelő búvárok 
feljegyzésével.

1312. Chernél I stván: Hódoh a Csallóköz
ben. Vadászlap. 7. évf. 1886. p. 257.

Csallóközön az utolsó Hódot 1858. évben lőt
ték. Azóta ez állatot itt nem látták. Czikkező 
szerint mostanság Egyliázas-Gellyén két pél
dányt láttak.

1313. Chernél I stván: Adataink a bölény,
a kószáld kecske és a hód egykori, elterjedéséről 
hazánkban. Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 459.

Összefoglalja azon adatokat, a melyek a bö
lénynek, a kőszáli kecskének és a hódnak ha
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zánkban való előfordulására és kihalásának 
idejére vonatkoznak.

1314. Chyzer K ornél: Reliquiae Petényia- 
nae. Term.-rajz. füzetek. 5. köt. 2—4. fűz. 1882. 
p. 91.

P etényi S. J.-nek német nyelven hátra ma
radt jegyzetei alapján a hazai egérfajok ismer
tetése. A fajok a következők : Mus decumanus 
Páll., M us rattus L., Mus musculus L., M. 
(füvűn P etényi, M. a</rarius P all., M. trizonus 
P et., M. ■tylvaticus L., M. sqriciieym P et., M. 
arundinaceus P ét., Mm minutus Páll. A fel
sorolt fajok részletes természetrajzi leírása mel
lett sok érdekes biológiai adatot is találunk.

1315. Czynk E duard : Die Zwergin aus (M m  
minutus Pall). Naturgeschichtliche, Skizze aus 
Siebenbürgen. Verhandl. u. Mittheil. d. sieben
bürg. Vereins für Naturw. in Hermanstadt. 
Jahrg. XXXIX. 1889. p. 83.

Azon alkalomból, hogy 1884—85-ben meg
találta Erdélyben a Mus minutus-t, ismerteti 
ennek természetrajzát.

1316. D aday Jenő: Előlege» jelentés az érd. 
múzeum-egylet megbízásából az 1884-ilc év nya
rán tett chiropterqlogiai gyűjtéséi: eredményerői 
Orv. term.-tud. Értesítő. X. évf. 1885. 1. fitz. 
Term.-tud. szak. p. 60.

Röviden előre bocsátva az irodalomnak Erdély 
Denevér-faunájára vonatkozó adatait, 9 nembe 
tartozó 15 fajt és 3 varietást enumerál a termő
helyek feljegyzése mellett. E jegyzék szerint 
7 oly fajt és 3 oly varietást gyűjtött, a melyek 
az ideig Erdélyből ismeretlenek voltak.

1317. D aday Je n ő : A Spalax typhlux Pali. 
hazai elterjedésére vonatkozó irodalmi adatok. 
Orv. term.-tud. Értesítő. 1883. évf. V. köt. 1. fűz. 
Term.-tud. szak. p. 76.

Azon alkalomból, hogy dr. Mártonfy Lajos 
Doboka és Lozsárd községek határában fogott 
Spalax-ot küldött be, szerző összeállítja a ren
delkezésére álló mindazon adatokat, a melyek 
a Spalax-w&k hazai elterjedésére vonatkoznak. 
Közli az eddig ismert hazai termőhelyek jegy
zékét a megfigyelők neveivel.

1318. D aday Jenő : Jelentés az érd. orsz. 
múzeum-egylet igazgató-választmányának meg
bízásából az 1886. év nyarán végzett chirop- 
terologiai gyűjtések eredményeiről és az érd. orsz. 
múzeum-egylet denevér-gyűjteményének jegyzéke. 
Orv. term.-tud. Értesítő. X. évf. 3. fűz. 1885. 
Term. szak. p. 266.

Bevezetésül ismerteti 1885. évi gyűjtő kirán
dulásainak eredményeit, és kimutatja, hogy 
hány termőhelyen gyűjtött. Gyűjtésének ered
ménye 7 nembe tartozó 10 faj volt 24 pél
dányban. Ezután jegyzékét közli az érd. orsz. 
múzeum-egylet birtokában levő denevéreknek, 
a melyből kitűnik, hogy az említett egylet 
gyűjteményében 17 faj és 3 varietás van. Be
fejezésül adja a Rhinolophus unihastatus var. 
lwmorodalmasiensis, Rhinoloph. hi,hastatus var. 
kisnyiresimsis, Vesperus serotinus rar. transyl- 
vanicus és Vesperus denius n. sp. latin diagnó
zisát.

1319. D aday Jenő: Uj adatok Erdély denevér- 
faunájának ismeretéhez.Term.-tud. értek. XVI. k. 
8. szám. 1887.

Az Erdély faunájának denevéreire vonatkozó 
irodalmi adatok rövid ismertetése s az eddig 
feljegyzett fajok névjegyzékének összeállítása 
után, a szerzőtől 1884. és 1885. években gyűj
tött fajok ismertetésére tér át. Összesen 17 fajt 
gyűjtött és négy varietást, melyek közül a 
Vesperus dculus új faj. A fajoknál a méreti 
viszonyokat és termőhelyeket is adja.

1320. E ntz Géza: A Mus,Rattus L. erdélyi 
előfordulása. Orv. term.-tud. Értesítő. 1882. évf. 
IL köt, 1. fűz. p. 147.

Azon alkalomból, hogy dr. Tömösváry Ö. 
Hunyadmegyéből Puj községből egy Mus Rattus-t 
küldött be, röviden ismerteti azokat az iro
dalmi adatokat, a melyek o patkány-fajnak 
Európa különböző részein való kiveszéséről 
szólanak. A hazánkra vonatkozó adatok közűi 
B ielz, Grossinger és F öldi adatait idézi, me
lyek szerint igen valószínű, hogy a vándor
patkány (Mus decumanus) csak a múlt század 
végén jelent meg s ezen évszáz elején terjedt 
el, kiszorítván lassankint a Mus Rattus-t. Vé
gül adja a két fajnak rövid jellemzését.

1321. Geyer G. Gyula: Adalékok a, havasi 
monya (Aretomys marmota /,.) élettanához. 
A magyarországi Kárpátegycsiilet évkönyve. 
XII. évf. 1885. p. 163.

Ismerteti azokat a biológiai megfigyeléseit, 
a melyeket két, fogságban tartott morgán 
végezett.

1322. Greisigkr Mihály : A szarvas-féléi, 
történetéhez a Tátrában és környékén. A ma
gyarom. Kárpátegyesület évkönyve. XIII. évf.
1886. p . 168.

A kihalt szervasfélék ismertetése kapcsán 
reá mutat, hogy mily szarvasfajok éltek és 
élhettek a Tátrában és környékén. Okmányok
kal s illetőleg azokra való hivatkozással mu
tatja ki azt az időt, a mikor még dám-vadra 
és szarvasra vadásztak a Tátrában.

1323. Grüner L ajos: A lónak eredete, fejlő
dése és mirelődéd, története. Kkvönyv, melyet a 
trencsénmegyei term.-tud. egyl. meghíz, szerk. 
Pfeifer Antal. Hetedik évf. 1884. p. 17.

Az irodalom kellő felhasználása mellett ismer
teti a ló szerepét, milyenségét az ősvilágban, 
úgyszintén a lóra vonatkozó különböző korú 
palaeontologiai leleteket. Ezután áttér a ló meg
szelídítésének és elterjedésének történeti ismer
tetésére. Végül adja a lótenyésztés történetének 
vázlatát és a különböző lófajták jellemzését u 
lovagló szerszámokkal egyetemben.

1324. Grüner Lajos: A lónak eredete, fejlő
dése és mivelődési története. Mezőgazdasági szemle.
III. évf. 1885. p. 109. ábrákkal.

Ismerteti a ló fejlődési viszonyait a föld kü
lönböző korszakaiban, tekintettel természetesen 
a palaeontologiai leletekre.

1325. H anusz I stván: A házi nyéil. Tenné- 
szettud. füzetek. A délmagyarorsz. term. tud. 
társ. közlönye. IX. köt, 3—4. fűz. 1885. p. 92.
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Λ házi nyúlnak részletes ismertetése, mely 
kiterjed hazájának, szaporaságának, hasznossá
gának s másnemű viszonyainak tárgyalására.

1326. H anukz I stván : A rándorpatkány el
terjedése. Termtud. közi. XX. köt. 1SS8. p. 190.

Elmondja, hogy Európába időközönként 
más-más patkányfáj vándorolt át, az újabb jö
vevény kiszorította a régit. Ezután reá tér a 
fekete és barna patkány európai elterjedésének 
ismertetésére, melynek kapcsán felhozza azokat 
az adatokat is, a melyek a fekete patkánynak 
ez idő szerinti hazai termőhelyeire vonatkoznak.

1327. H artmann Róbert: Az emberszabású 
majmol;. Budapest. 1888. Fordította Thirring 
Gusztáv dr. Kiadja a kir. magy. természettud. 
társulat. 8-adrét, ábrákkal.

.1328. H auer Antal: A borz terméxzetrajzd- 
hoz. Vadászlap. 10. évf. 1S79. p. 157.

A borz természetrajzi leírása. Hangsúlyozta- 
tik, hogy vén korában megvakul és néha meg
vesz.

1329 I szlay J ózsef: T’oyazatheli különbsé- 
i/i’Ii az emberi nem fötypasainál. Term. tud. 
közi. XIII. köt. 1881. p. 159.

Azoknak a különbségeknek ismertetése, a 
melyeket a különböző búvárok adatai alapján 
a különböző emberfajtáknál kimutatni lehet.

1330. Kallina : Mryráyjdk-e a msarrasok a 
levetett ayanesot'!■ Vadászlap. 5. évf. 1884. p, 119.

Ama nézet nyilvánítása, hogy a levetett agan
csot nem a szarvasok, hanoin az egerek rágják 
meg.

1331. Kaufmann Ernő : Tejelő hakkeexke. 
Term.-tud. közi. XIV. köt. 1882. p. 410.

Feljegyzi, hogy Altkleppenben (Porosz Silé- 
ziában) 1890. évben április hó 12-én egy oly 
bakkecske született, mely felnőtt korában tejet 
adott.

1332. Kocyan Antal: Die Aänyethiere der i 
Nord-Tátra. Revue des Inhaltes der Torm.-rajzi 
füzetek. XI. Bd. 1887. p. 1.

«Λ Magas-Tátra északi oldalán élő Emlősök» 
czímű dolgozatnak német fordítása. Tartalmát 
lásd a következő tételben.

1333. Kocyan Antal: A Mayas-Tátra északi 
oldalán élő Kmlöxök. Term.-rajzi füzetek. XI. k.
1887. p. 1.

A Magas-Tátra és környékének faunájára vo
natkozó irodalmi adatok rövid méltatása után 
felsorol 8 Denevér-fajt, 7 Rovarevő emlőst, 
I.'! Ragadozót, 15 Háyieskálót, köztük a Smin- 
tinin vayus l ’ALi.-t, és 4 Párosujjút. Valamennyi 
fajnál feljegyzi a termőhelyet is.

1334. Iíriesch János : Az orányutányról. 
Terin.-tud. közi. XIII. köt. 1881. p. 313.

Az «Isis» nyomán közli a párisi «Jardin 
d’acclimatisation»-ban élő orang-utáng viselke
dését, nemkülönben a Hágai állatkertiét is.

1335. Kriesch János : A tere /Ari. Term.-tud. 
közi. XIII. köt. 1881. p. 382.

A tevék leszármazására vonatkozó adatoknak ; 
ismertetése.

1336. Lakatos Károly: A szőrmén ragado
zók (úgynevezett détcadak) kártékonyságáról a

vadállományra nézve. Szemle. II. évf. 1885 
20. szám. p. 12. III. évf. 1885. 1. szám. p. 10-
2. szám. p. 10. 4. szám p. 10.

Megemlékezik azon károkról, a melyeket a 
ragadozó emlősök tesznek a vadállományban, 
s ennek kapcsán több érdekes biológiai adatot 
nyúj t.

1337. L iftner I stván : A havasi morya a 
kirdlyhegy alatt. A magyarorsz. Kárpátegyesület 
évkönyve. XI. évf. 1884. p. 14.

Emlékezés azon Aretomys marmota párról, a 
melyet 1868. év tavaszán a királyhegy «Orlava» 
nevű csúcsa alatt szabadon bocsátottak s a 
melynek utódai ott ma is élnek.

1338. Müller Rezső : A tényén nyúl élet
módja és kártéhonysáya. Vadász- és verseny
lapok. 31. évf. 1887. p. 90.

Vázolja a tengeri nyúl életmódját, s ennek 
kapcsán kimutatja, hogy mily módon és mily 
mértékben okozhat károkat.

1339. Müller Rezső: A tenyeri nyál élet
módja és kártékonysága. Vadászlap. 8. évf. 1887. 
p. 84.

A tengeri nyúl életmódjának ismertetése kap
csán fejtegeti ennek kártékonyságát.

1340. N agy L ászló: A borz elviéből. Term.- 
tnd. közi. XIV. köt. 1882. p. 289.

A Zeitschrift für wiss. Zoologie nyomán is
merteti IlERBST-nek a borz életviszonyaira vo
natkozó megfigyel éseit.

1341. Nyulassy F arkas : Van-e a szarvasnak 
és őznek epéje ? Erdészeti lapok. 22. köt. 1883. 
p. 43.

A vadászok ama feltevésével szemben, mint
ha a szarvasnak és őznek nem lenne epéje, 
kimutatja mindenekelőtt a máj fontos szerepét, 
szerkezetét s ezzel kapcsolatban azt is, hogy a 
szarvasnak és őznek is van epéje, jóllehet ez 
nem gyűl össze epehólyagba.

1342. P aszlavszky József: Tojó emlősök. 
Term.-tud. közi. XVI. köt. 1884. p. 517.

Feljegyzi CALDWEL-nek azt a megfigyelését, 
a m ely az Omithorhynehus paradoxus-nak tojás 
útján való szaporodására vonatkozik.

1343. Paszlavszky József: Az emlősök ván
dorlásáról. Term.-tud. közi. XV. köt. 1883. 
p. 252.

Brehm Alfréd azon népszerű előadásának 
magyar ismertetése, a melyet német nyelven 
Budapesten iS83. év márczius havában tartott. 
Ebben több emlős állat vándorlása felől talá
lunk érdekes feljegyzéseket.

1344. Paszlavszky József : A vakondok élés
tára. Term.-tud. közi. XIX. köt. 1887. p. 421.

D ahl F. vizsgálatainak rövid ismertetése. 
Ebből megtudjuk, hogy a vakondok 8—10 da
rabból álló csomócskákba gilisztákat falaz be 
hálószobájától mintegy l -5 méternyire. D aiil 
ilyen állapotban mintegy 1280 földi gilisztát és 
18 darab cserebogár-pajort talált.

1 345 . Roth Sa m u : Néhány áj adat a kár
páti moryáról. A magyarországi Kárpátegyesület 
évkönyve. IX. évf. 1882. p. 201.

Ismerteti dr. N ehring A.-nak a kárpáti mór-
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gára vonatkozó adatait, a melyekből kiválóan 
érdekes az, hogy a nevezett búvár szerint «a 
kárpáti morga az által, hogy pofazsebei van
nak, és hogy ingerelve inkább ngató, csaholó 
hangot ad, közelebb áll a kobakhoz, mint az 
Alpesekben élő morgához; úgy látszik, hogy át
meneti alak a kettő között». A közlemény né
met fordítása a 203-ik oldalon olvasható.

1346. B oth Sam u: Adatni· a kőszáli kecské
nek és a Jávorszarvasnak a Szepességben való 
hajdani előfordulásához.

A lőcsei JusTus-család birtokában lévő kró
nikának a 18-ik lapján talált feljegyzés után 
valószínűnek tartja, hogy 1517 körül a kőszáli 
kecske és Jávorszarvas még élt a Szepességben. 
Ezt következteti még egy «Steinbock-See» nevű 
tó után is.

1347. Schwartz Ottó: Az agancsok és a 
szarvasvad. Vadász- és versenylap. 28. évf. 
1884. p. 68.

Tartalma ugyanaz, a mi a következő tétel
ben ismertetett közleményé.

1348. Schwartz Ottó : Az agancsok és a 
szarvasvad. Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 56.

Felemlítése annak, hogy a szarvasok az el
hullott agancsokat megrágják.

1349. Szaniszló Albert: Az ebekről. Mező- 
gazdasági szemle. IV. évf. 1886. p. 308.

Mindama veszélyeknek tárgyalása, a melyek 
az embert az ebek részéről fenyegetik. Min
denek előtt reá mutat azon parazitákra, a me
lyekhez az ember a kutya révén jut. Ezután 
utal az ebdühre is. Az egyes parazitákat, a 
melyeket az ember a kutyáktól nyer, részlete
sebben ismerteti.

1350. Széchényi Géza gr.: A wapiti. Va
dász- és versenylap. 2ö. évf. 1882. p. 46.

A ,, apáti-szarvas temjészetrajsd ismertetése.
í. 351. Szentkirályi Ákos : A cziyaja-juh. 

Mezőgazdasági szemle. III. évf. 1885. p. 481.
Termesze trajzi és gazdasági szempontokból 

ismerteti az úgynevezett czigaja-juhot.
1352. Szentkirályi Ák o s: A hivat. Mező

gazdasági szemle. VI. évf. 1888. p. 289. ábrá
val. p. 350., 398.

A bival természetrajzi és gazdasági ismerte
tése. Tárgyalását a bival történetének előadá
sával kezdi meg. Statisztikai kimutatást ad 
hazánk bival-állományáról.

1353. Szterényi H ugó : Az afrikai elefántok

pusztulása. Term.-tud. közi. XXII. köt. 1890. 
252. fűz. p. 435.

Feljegyzése annak, hogy Dél-Afrikában mi
kor kezdették tömegesen vadászni az elefánto
kat és az egyes vidékeken mikor pusztúltak ki 
teljesen.

1354. Teschler György: A körmiiczi hi űz. 
Term.-tud. közi. XIII. köt. 1881. p. 30.

A liiúz európai elterjedésének felsorolása 
után feljegyez két oly adatot, melyek annak 
Körmöczbánya határában való előfordulásáról 
szólanak. Ezután leírása következik annak a 
liiúznak, a melyet 1880. évi október elején 
Körmöcz határában lőttek, s a mely most a 
körmöczi reáliskola birtokában van.

1355. Teschler György: A vakondok élés
tára. Term.-tud. közi. XX. köt. 1888. p. 112.

Felemlíti, hogy szerző maga is megtalálta 
egy vakondok éléstárát. Ezzel kapcsolatban 
D ahl mellett oly formán nyilatkozik, hogy az. 
éléstár csak a talált fölösleg megőrzése az eset 
leg bekövetkezhető mostoha időre.

1356. Tömösváry Ödö n : Légypetékkd táp
lálkozó juhászkutyái·, llovartani lapok. I. köt. 
4. fűz. 1884. p. 83.

Leírja, hogy a Livadicza-patak medrében 
lerakott nagymennyiségű Thalassontyia congre
gata nevű légy-faj petéit s aztán a megölt 
Tropiilonotus tessdatust és Vipera animoilytcst 
miként ették meg a szerb juhászkutyák.

1357. V illási Pá l : .1 denevér mint jóbarát. 
Gyümölcsészeti és konyha-kertészeti füzetek, 
vili. évf. 1887. p. 316.'

A denevérek táplálkozásának rövid ismer
tetése kapcsán kimutatja ezek hasznosságát.

1358. Zay Miklós gr.: lliéizok és vaddisznót; 
a Kis-Tátrában. Vadászlap. 7. évf. 1886. p. 79.

Több adatot jegyez fel a liiúznak és vad
disznónak a zay-ugróczi uradalomban való elő
fordulásáról.

Ide vonatkozólag lásd még a következő tétel
számok alatti dolgozatokat is: 1 I., 40., 49., 52., 
55., 56., 58., 78., 88., 89., 91., 91·., 111., 120..
174., 177., 197., 198., 210.,, 211., 212. , 214. ,215.
216., 217., 220., 223., 226.., 229.,, 23,0., 247., 256.
257., 265., 267., 270., 285.,, 3,02., 303. , 3,09., 310.
311., 312., 313., 314., 315.„ 3,16.,, 317. ,318. , 331.
339., 345. , 346.,  362., 371, 376 , :»X °2., 1620.
1621.



III. HAZAI SZERZŐKNEK  
K ÜLFÖ LD I FOLYÓIRATOKBAN M EGJELENT  

DOLGOZATAI.

a) Ismeretterjesztő dolgozatok.
1359. E ntz Gkza: Vie < 'hlorophyllkiirjierchen 

der niederen Tiere. Biologisches Centralblatt. 
1. lid. 1SS1 —82. p. (»1(1.

Kimutatja, hogy az alsóbbrendű »illatokból, 
nevezetesen a / ‘rotozodlc-hól chlorophyll gya
nánt ismert zöld testecskék élő alsórendű növé
nyek, Algák. Ezt ő már 1876-ban észlelte és 
publikálta magyar nyelven.

1360. Entz Gkza: Vir Symbiose niederer 
Tiere mit Alpen. Der Naturforscher. Wochen- . 
blatt zur Verbreitung der Forschritto in den ! 
Naturwissenschaften. Jalirg. 15. 1882. No. 10. 
p. 93.

Azon érdekes dolgozatnak ismertetése, mely 
először magyarul az «Orv. term.-híd. Értesítő
ben», azután a «Biologisches Centrnlblatt»-ban 
jelent meg.

1361. Mojsisovics A.: Die zoologische Littera- 
tar iler Steiermark 1H87—SS. Bericht über die 
Thätigkoit des permanenten Comités zur natur
wissenschaftlichen Erforschung der Steiermark 
im Jahre 1888. Graz. 1889. p. 19.

1362. Sajó Károly: Entomologisr.hc Bilder 
ans den ungarischen h'lugsanilsteppen. Entomolo- 
gisclie Nachrichten. Jarg. 8. 1882. p. 1.

Az ugyanily czimen 1880. évben megjelent 
közleménynek folytatása. (Lásd Sept. 15. 1880. 
Nr. 18.) Felemlíti azokat a rovarfajokat, a 
melyeket a futóhomokpusztákon és azok növé
nyein megfigyelt.

1363. Stossich Mihály: Sunto di alr.nni 
!antri- sopra parasiti del Dr. li. Moniez. Boll, 
della societ, adriat. di scienz. natural, in Trieste. 
Vol. 10. 1887. p. 97.

Ismerteti Moniez It.-nek következő dolgo
zatait. 1. Note stir line nouvelle forme de 
Sarcodine, le Soliizogenes parasiticus; 2. Sill
ies parasites nouveaux des Daphnies; 3. Note 
sur le genre Gymnospora, type nouveau de 
Sporozoaire; 4. Description du Distoma ingens 
nov. sp. e.t remarques sur quelques points de 
l’anatomie et de l’histologie comparées des 
trématodes.

1364. Stossich Mihály: Sopra aleam lamii 
careinologici de! dr. Alfredo (Hard. Boll, della 
soc. adriat. di scienz. naturali in Trieste Vol. XI.
1889. p. 31.

ismertetése Giauu Alf. dr. következő dol
gozatainak: 1. De l’influeiice de certains para

sites rhizocepliales sur les caractéres sexiiels 
extérieurs de lem- háté. 2. Sur les Danalia, 
genre de Cryptonisciens parasites des Sacculiiies. 
3. La castration parasitaire et son influence sín- 
les caractéres extérieurs du sexe male cliez 
les crustacés décapodes; 4. Sur la castration 
parasitaire cliez rEupagurus Bernhardus L. et 
cliez la Gebia stellata Mont; 5. Sur la Phylo- 
genie des/ Bopyriens; 6. Sur deux nouveaux 
genres d'Epicarides.

b) Vizsgálati és konzerválási módszerek.
1365. Apáthy I stván: Methode zur Verfer

tigung längerer Schnittserien mit Celloidin. Mit- 
tlieilungen aus der zoologischen Stazion zu 
Neapel. VII. Bd. 1887. p. 742.

Részletes ismertetése annak az eljárásnak, 
melyet szerző celloidinba való beágyazásnál 
követ, ha metszetsorozatokat akar nyerni. Leírja 
a keményítős és festés módozatát is.

1366. Apáthy István: Nachträge zur ( elloi- 
dinterhnik. Zeitschrift für wissensch. Mikros
kopie und für mikrosk. Technik. Bd. 5. 1888. 
p. 45.

A celloidinnal való eljárásra vonatkozó újabb 
észleletek közlése.

1367. Apáthy I stván: Methode zur Verfer
tigung längerer Schnitter rien mit Celloidin. Zeit
schrift für wiss. Mikroskopie und f. mikrosk. 
Technik. V. Bd. 1888. p. 360.

Egy ugyanily czimü más dolgozatnak kivo
natos ismertetése.

1368. Apáthy I stván : Bemerkungen über die 
(leWnelin-Einbettiine/smethode von Antid Flor
in an. Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie n. f. mikr. 
Technik. 6. Bd. 1889. p. 301.

1369. Apáthy István: Mikrotechnische Mit- 
thdlungen. I. Weiteres zur Celloidintechnik. IT. 
Weiteres zur Färbetechnik mit Celloidin. III. 
Eine neue Kittmasse zum Umrahmen von Oly- 
cerinpräparaten. Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie 
n. mikr. Technik. 0. Bd. 1889. p. 164.

1370. Babes V ictor: lieber tinitje Färbungs- 
methoden besonders für krankhafte Gewebe, 
mittelst Safranin und derm Besultate. Archiv 
für mikroskopische Anatomie. Bd. 22. 1883. 
p. 356.

1371. B ikfalvi Károly: Darstell any der
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HaeminkrystaUe mittels tírom ■ und Jodsalzen ; 
fírom- undJodhaemin. Centralblatt für die medic. 
Wissenschaften. Jahrg. 1886. Nr. 17.

Lásd a 127. tételszám alatt is.
1372. E ntz Géza : Methoden zur Anfertiyuny 

von Dauerpräparaten mikroskopischer Oryanis- 
men. Zoologischer Anzeiger. IV. Jahrg. 1881. 
Nr. 96. p. 575.

Reá mutat, hogy E hrenberg gyors kiszárítás 
utján miként igyekezett conserválni a mikrosz
kópos állatkákat s azután felsorolja azokat az 
állatkákat, a melyeket tényleg jó sikerrel lehet 
kiszárítás utján konzerválni, s a melyeket ez 
rí ton maga is konzervált. Leírja azután azokat a 
módszereket, a melyeket újabb időben a mikrosz
kópos állatkák konzerválásánál gyakorolnak s 
aztán ismerteti a saját eljárását. A kis állat
kákat pikrinkénsavval öli meg. majd alko
holba helyezi, megfesti és hígított glyceriube 
zárja el.

1373. L eniiossék Mihály: Ein neues Hilfs
mittel zur He.rstellmu/ von Serienpräparaten 
aus dem centralen Nervensystem. Zeitsclir. f. 
wissensch. Mikroskopie u. f. mikr. Technik.
3. Bd. 1887.

Annak az eljárásnak rövid ismertetése, a 
mely' mellett a központi idegrendszerből met
szetsorozatokat állíthatunk elő.

1374. P ebényi Józsee : Über eine neue Er- 
härtun</slliissi(/keit. Zoologischer Anzeiger. V. 
Jahrg. '1882. Nr. 119. p. 459.

Ismerteti azt a folyadékot, a melyet alsóbb
rendű Gerinczesek petéinek megkeményítésére 
használt. E folyadék 4 rész Kb’/o-os salétrom
savból, 3 rész alcoholból és 3 rész O'o'tV-os 
chromsavból áll s ebben 4—5 órán át kell a 
keményítendő petéket tartani. A festés vagy a 
folyadéknak, vagy a szegfűolajnak festése utján 
történik, de az első eljárás czélszerubb.

1375. P ebényi József: Mikrolektron, neuer 
Apparat zur Härtuny, Unction und Einbettuny 
Idstoloyischvr und embryoloyischer Gewebe. Zeit
schrift f. wiss. Mikroskopie u. f. mikr. Technik.
IV. Bd. 1887. p. 148.

Annak a készüléknek leírása, melyet szerzője 
Mikrolektronnak nevezett és a melylyel szöveti, 
meg fejlődéstani vizsgálatokhoz szöveteket lehet 
konzerválni.

1376. Thanhofff.r L ajos: Ein Initiations- 
messer zur Anfertiyuny mikroskopischer Schnitt- 
präparate. Archiv für mikroskopische Anatomie. 
19. Bd. 1881. p. 315. egy fametsz.

Egy új módú metszetvágó késnek ismer
tetése.

1377. Thanhoffer L ajos: Neuere Methoden 
zur Fräparation der Nervenzellen. Zeitsclir. f. wiss. 
Mikroskopie und f. mikr. Technik. IV. Bd.
1887. p. 467.

Több oly eljárásnak ismertetése, a melyeknek 
segélyével idegsejteket preparálhatunk. Rész
letesebb ismertetését lásd a 161. tételszám alatt.

e) Boncz- és szövettani dolgozatok.
1378. Apáthy I stván: Studien über die /77- 

stoloi/ie der Najaden. Biologisches Centralblatt. 
Bd.'7. 1887—88. Nr. 20. p. 621.

A 166. és 167. számú tételekben ismertetett 
dolgozatnak kivonata.

1379. Apáthy István : Nach welcher Hielt- 
tuny hin soll die. NervetUehre reformiert weiden.4 
Biologisches Centralblatt. IX. Bd. Nr. 17. 19. 
20. 21. p. 527. 600. 625. Jahrg. 1889-90.

1380. B ikfalvi Károly : lleitray zur Structui· 
der Grundsuitstanz ties hyalinen Knorpels. Central
blatt f. d. mod. Wissenschaften. 21. Jahrg.
1883. p. 436.

1381. B ikfalvi Károly : lleitray zur Verwcn- 
duny der Mayenverdau uny als Tsolationsmethode. 
Centralblatt für die medic. Wissenschaften. 
Jahrg. 1883. Nr. 46.

Tartalmát lásd a 180-ik tételszám alatt.
1382. H aller B éla gr.: Vorläujiye Mit

theil uny idier ilas Nervensystem und Mundepithc! 
niederer Gastrupoden. Zoologischer Anzeiger.
IV. Jahrg. 1881. Nr. 76. pag. 92.

Röviden összegezi a Chiton, Patella, llaliotis. 
Eissurella, Turbo és Trochus nevű Gastropodok 
idegrendszerén és szájepitheljén végezett vizs
gálatainak eredményeit. Kimutatja, hogy a 
Chiton-nál a pedálidegek közötti eresztékek 
nagyobb számnak, mint a minőnek Iiif.rino 
találta s e mellett még parapedál-ideig is vannak. 
Az idegeresztékek hálózatot formálnak. Ugyan 
ilyen a viszony a J ’ateUa, llaliotis, Trochus és 
Turbo fajoknál, míg a EissurelIánál az ideg
eresztékekből idegek mennek a bábba, a hol 
aztán hálózatot formálnak. Az említett Gastro- 
podák szájában megtalálta az ízlés szemölcseit, 
a melyek érző- és védősejtekből állanak. E 
mellett a Chiton és Patella száj üregében még 
egy oly szerv is van, a mely 6-ik érzéknek tart
ható s ezt részletesebben ismerteti.

1383. H aller B éla gr.: Ette Kenntniss der 
Murid dm. Eine veryleichend-anaUriiiisiiie Studie. 
I. Anatomie tles Nervensystems. Denkschr. d. k. 
Akad. der Wissensch. in Wien. 45. Bd. 1882. 
p. 87. Taf. 3. és fametsz.

Önálló vizsgálatok és az idevonatkozó iro
dalmi adatok kritikai méltatása alapján beha
tóan tárgyalja a Murieidák idegrendszerének 
anatómiai viszonyait. Vizsgálatait a Murer 
truncatu!uson végezte.

1384. H aller B éla gr.: Die Dry ani sati mi 
der Chitonen der Adria. Arbeiten ans dem 
zoologischen Institute der Universität Wien. 
Tom. IV. Hfl. 3. 1882. p. 1. Taf. 8. Tom. V. 
Hfl. 1. 1884. p. 15. Taf. 9—11.

Önálló vizsgálatok alapján az irodalmi adatok 
kritikai méltatása mellett behatóan tárgyalja 
az Adriai tengerben élő Chiton-félék anatómiai 
viszonyait. Tárgyaláséit az idegrendszer ismer
tetésével kezdi meg. Ismerteti az egyes idegek 
lefutását, szerkezetét. Ezt követi az emésztő
készülék és járulékos mirigyeinek, a veséknek, 
a tenyészszerveknek, az edényrendszernek tár-
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nyúlása. Külön tárgyalja az izomrendszert, a 
szájüreget, a kopoltyúkat.

1 3 8 5 . Hallku Béla g r.: Beiträge zur Kennt
nis ilrr ,Χιίίίίι ini Pcribmrnm run Dórin tuber- 
ruluta. L a m . Arbeiten aus dem zoologischen 
Institute der Universität Wien. Tom V. Hfl. 3. 
188 t. p. 1. Taf. 1.

Önálló vizsgálatok és az irodalmi adatok 
kritikai méltatása alapján részletesen ismerteti 
a / bilis tubcrculata poritonomnának idegeit.

1 3 8 6 . Haller B éla gr.: Untersuchungen 
iilwr marim Rhipidiglossen. Morphologisches 
Jahrbuck. 7. lid. 1. H. 188t. ρ. 1. Taf. 1—7. 
és 7 fametsz.

Önálló vizsgálatok alapján mindenek előtt 
a l'issurclla, llaliotis, Turbo, genusok ideg- 
rendszerének anatómiai és liistologiai viszonyait 
ismerteti. Ezután áttér az oldalszervek tár
gyalására és részletezi a Fissurclla rustaria és 
a Trochidák oldalszorveit. Majd egy külön feje
zetben összehasonlítja a Molluskák oldalhalmait 
a Gerinezcsokévcl. Ezt követi a szívfalnak és 
a száj üregnek beható tárgyalása.

1 3 8 7 . Haller Béla g r .: Beiträge zur Kennt- 
Híss ihr Niere ihr l'rosohraneliinr. Morphologi
sches .Jahrbuch. 11. Bd. 1. II. 1886. p. 1. 
Tab 1. 2 fametsz.

Önálló vizsgálatok alapján és az irodalmi 
adatok kritikai méltatásával tárgyalja a Frostj- 
hranrhiák veséit. Tárgyalását a Fissu rellák ve
séinek ismertetésével kezdi meg, a melyet követ 
a llaliotis-óinok, a Truehiila-félékéinek, a J)o- 
//á/rt-lélékéinek és a Muricitla-félékéinek ismer
tetése. Egy külön fejezetet szentel a kopoltyús- 
csigák veséinek általános méltatására.

1 3 8 8 . ILallku Béla gr. : Beiträge zur Kennt- 
iiiss der Niere der Prusohranchier. Zeitschr. 
fűi· \v. Mikroskopie u. f. mikr. Technik. 2. 
Bd. 1885. p. 385.

Λ megelőző tételben tárgyalt dolgozat rövid 
ismertetése.

1 3 8 9 . Hallku Béla gr.: Untersuchungen 
über marim· Bhijdiliglossen. Morphologisches 
Jahrbuch. 11. Bd. 3. lift. 1886. ρ. 321. Taf.
I 7—21. és 5 fametsz.

E dolgozatában a központi idegrendszer szer
kezetével és burkaival foglalkozik. Tárgyalása 
felöleli a dúczsejteket, a központi idegrendszer
ben és körülötte levő kötőszövetet, a középponti 
ideghálózatot, a lábidegek topográfiai viszonyait 
és idegeiknek eredetét és az agydúczsojteket. 
Bészletos tárgyalásának adatait, aztán egy külön 
fejezetben általános nézőpontokból összegezi.

1 3 9 0 . Halleb Béla g r .: Untersuchungen 
über marine Rhi/iidigliissm. II. Te.rtur des 
Cmtralnervensystems und seiner 1 liille. Zeitsehr. 
f. wiss. Mikroskopie u. f. mikr. Technik. 3. Bd.
p. 86.

Szerző ily czímű nagyobb dolgozatának ki
vonatos ismertetése. Lásd a megelőző tételt.

1 3 9 1 . Hallkr Béla gr.: Uber die sogenannte
l.eydig’sche l  ’iinktsuhstanz ini Centralncrcen- 
system. Morphologisches Jahrbuch. 12. Bd. 3. Hft.
1887. p. 325.

Vizsgálatai a f.epidasthenia elegáns G r . és 
Nereis Costae G r . fajok idegrendszerére vonat
koznak. Ezek szerint az említett Gyűrüsférgeknél 
az agynak dúczsejtnélkiili központi része ideges 
és kötőszöveti hálózatból áll, a melyek eresz
tékrostoktól és nagyobb idegrostoktól lehetnek 
áttörve.

1 3 9 2 . H aller B éla gr.: Erwiederung an 
Herrn Or. I.. Bontan. Zoologischer Anzeiger. 
X. Jahrg. 1887. Nr. 219. p. 207.

Polem izál B outan franczia búvárral a Rhipi- 
daglossák idegrendszerének szerkezete felől ál
talában s különösen a Fissureiláé felől.

1 3 9 3 . H aller Béla g r.: Die Morphologie 
der Fivsohanchier, gesammelt auf einer Erduin- 
segelung durch die KönigI. italienische Kornette 
ii Vettor Pisani». Morphologisches Jahrbuch. 
11. Bd. 1. Hft. 1888. p. 54. Taf. 3—9.

Tárgyalja a «Vettor Pisani» olasz korvettá- 
tól gyűjtött Rlripidiglossákat. Leírja a Bucci- 
n'ulák közül a  Concholepas peruviana L m . faj 
minden szervét; a Monoceros idegrendszerét,

I emésztőkészülékét és veséit nemkülönben a 
I Pjirjiura-íajohét is. A Muricidae családból első 
, sorban a talált JÍM/'fto-fajok idegrendszerét, 
j emésztőkészülékét és veséit, tárgyalja. Ezt kö- 
I veti a Fusus és /óp'íáíí-fajokra vonatkozó ada
tok összefoglalása.

1 3 9 4 . H aller B éla g r.: Beiträge zur 
Kenntniss der Textur des Central-Nervensystems 
höherer Würmer. Arbeiten aus dem zoologischen 
Institute der Universität Wien. Tom. VIII. 
Hft. 2. p. 2. Taf. 5. 1889.

Tárgyalását a Gyűrűs-férgek közül a Poly- 
chaeták idegrendszerének ismertetésével kezdi 
meg. Ezt követi az Oligovhaeták idegrendszeré
nek tüzetes tárgyalása, nemkülönben a Silóm
éul araiké is. A dolgozat végén aztán össze
foglalja és általános nézőpontokból tárgyalja az 

I elért eredményeket.
1 3 9 5 . Klub N ándor: Ucber die Herznerven 

des Frosches. Archiv für Anatomie und Physio
logie. Anatom. Abtli. Jahrg. 1881. p. 330. 
Taf. 13.

A békaszív idegzetére vonatkozó önálló vizs
gálatok eredményének ismertetése. Részleteseb
ben lásd a 199-ik tételszám alatt.

1 3 9 6 . Kluu N ándor: llerzwrren des Fro
sches. Ccntralblatt f. d. medio. Wissenschaften. 
20. Jahrg. 1882. p. 259.

Részletes ismertetését lásd a 199-ik tétel
szám alatt. E közlemény maga csak rövid 
kivonat.

1 3 9 7 . .Lenhossék Mihály: Untersuchungen 
über die Sjiinalganglien des Frosches. Archiv 
für mikroskopische Anatomie. Bd. 26. 1886, 
p. 370. Taf. 15. 16.

Tartalma ugyanaz, a mi a 208. számú tétel
ben ismertetett közleményé.

1 3 9 8 . L enhossék Mihály: Untersuchungen 
über die Entwickelung der Markscheiden und 
den Fasercerlauf im. Rückenmark der Maus. 
Archiv für mikroskopische Anatomie. Bd. 33. 
1889. p. 71. Taf. 6. 7.
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Tartalma ugyanaz, a mi a 210. számú tétel
ben ismertetett közleményé.

1399. L knhossék Mihály : Ueher den Verlau f  
der Hinterwurzeln im Rückenmark. Archiv für 
mikroskopische Anatomie. Bd. 3-1·. 1889. p. 
157. Taf. 9.

Tartalma ugyanaz, a mi a á ll. tételszám 
alatt ismertetett dolgozaté.

1400. Ónodi Adolf: Ueher das Verhältnis*' 
der cerebrospinalen Faserbündel zum w/nijiathi-1 
sehen Grenzstranye. Archiv für Anatomie und 
Physiologie. Anatom. Abtheil. Jalirg. 1881. p. 
145. tábla 7—8.

Előadja azon önálló vizsgálatainak eredmé
nyeit, a melyeket a cerebrospinalis idegpama- 
toknak az együttérező idegrendszerhez való 
viszonyát illetőleg elért. Ezenkívül lásd a 216. 
tételszámot is.

1401. Ónodi Adolf : Ueher das Verhältniss 
der sfdnalen Faserbündel zu dem Grenzstranye 
des Sympathicus. Centralblatt f. d. medic. Wis
senschaften. 21. Jalirg. 1883. p. 97. p. 025.

Tartalma azonos a megelőző tételben ismer
tetett dolgozatéval.

1402. Ónodi Adolf: Ueher das Verhältniss 
der cerebrospinalen Faserbündel zum sympathi
schen Grenzstranye. Centralblatt f. d. medic. 
Wissenschaften. 22. Jalirg. 1884. p. 930.

A megelőző tételben említett dolgozat kivo
natos ismertetése.

1403. Ónodi Ad o lf: Zur Fr aye, rom Nereus 
larynyeus medius. Centralblatt f. d. medic. Wis
senschaften. 26. Jahrg. 1888. p. 961.

Előadja azon vizsgálatait, a melyek hivatva van
nak a Nervus laryngeus medius lefutásának tisz
tázására. Kimutatja, hogy ezen ideg nem önálló.

1404. P ertik Otto: Untersuchunyen über 
Nervenfasern. Achiv für mikroskopische Ana
tomie. Bd. 19. 1881. p. 183. Taf. 10.

Részletesen tárgyalja az idegrostok szerke
zetére vonatkozó vizsgálatainak eredményét. 
Különös súlyt fektet a különböző vizsgálati 
módszerekre.

1405. Tangl Ekrencz : Ueher das Verhältniss 
zwischen Zellkörper mul Kern während der 
mitotischen Theiluny. Archiv für mikroskopische 
Anatomie. Bd. 30. 1887. p. 529. Taf. 31.

Tartalmát lásd a 244. számú tételben.
1406. Tangl F erenoz: Über das Verhältniss 

zwischen Zellkörper mul Kern während der 
Theilnny. Zeitsclir. f. wise. Mikroskopie u. 
ruikr. Technik. V. Bd. 1883. p. 73.

A 241. számú tételben tárgyalt dolgozatnak 
kivonatos ismertetése.

1407. Tangl F erencz : Zur Histoloyie der 
yequeUchtcn oder peripherischen Nerven. Archiv 
für Mikroskopische Anatomie. Bd. 29. 1887. p. 
464. Taf. 27.

1409. Thanhoffek Lajos: lidträye zm 
Histoloyie und Nereennidiyuny der querye 
streiften Muskelfasern. Archiv für mikrosko 
pisclie Anatomie. Bd. 21. 1882. p. 26. Taf. 3. 4

A liarántcsikú izomrostok szöveti szerkeze 
téré és idegvégződésére vonatkozó önálló vizs 
gálatok eredményeinek összefoglalása. Böveb 
ben lásd a 247. számú tételben.

1410. Thanhoffek L ajos: Nercencmliymiy 
in den queryestreiften Muskeln. Biologisches 
Centralblatt. I. Bd. 1881—82. p. 349.

A megelőző tételben említett dolgozatnak 
kivonatos ismertetése. Lásd ezenkívül a 244. 
számú tételt is.

1411. Thanhoffek L ajos: Fin turner Ncr- 
renemlapparat im Dümularm. Centralblatt 
f. d. medic. Wissenschaften. 21. Jhrg. 1883.
pag. 33.

1412. Tökök L ajos: IHe Theiluny der 
rőtben Blutzellen bei Amphibien. Archiv für 
mikroskopische Anatomie. Bd. 31. 1888. pag. 
603. Taf. 23.

Tartalma azonos a 255. számú tételben 
ismertetett dolgozatéval.

1413. Tökök Lajos: Die Iheilmty der 
ruthen Ulutzellen bei Imphilritm. Zeitschr. f. wiss. 
Mikroskopie u. f. mikr. Technik. 6. Bd, 1889. 
pag. 71.

A 255. számú tételben ismertetett dolgozat 
rövid kivonata.

c) Élettani dolgozatok.
! 1414. B ikfalvi Kákoly : Die Wirkuny tles
i Alkohol, Bier, 1 Vein, des Borszéke)· Wasser,
' schwarzen Kaffir’s, 'Tabak, Kochsalzes mul ties 
j Alaun au/ die Verdammy. Centralblatt f. d. 
medic. Wissenschaft. 24. jalirg. 1886. p. KM).

A megfelelő czíuiü magyar dolgozatnak ki- 
I vonatos ismertetése. Ismerteti Kluü. Bővebben 
lásd a 264. tételszám alatt.

1415. H ögyes E ndke: Die assimirten Auyen- 
bewei/utu/en. Biologisches Centralblatt. I. Bd.
1881—82. p. 216.

Kivonat a 268. tételszám alatt feljegyzett 
dolgozatból.

1416. H ögyes F ekkncz : Die Wirkuny tles 
Muskarins auf ilie Circulations-Oryam·. Archiv 
für Physiologie. Du Bois Bcym. Jahrg. 1882. 
p. 37. '

Tartalma azonos a 269. tetelszám alatt is
mertetett közleményével.

1417. Klug Nándor: Dcitrayc zur l ’hysiu- 
loyiv ties Herzens. Archiv für Physiologie. Du 
Bois Reymond. Jahrg. 1881. p. 260.

Lásd a 271. és 272. tételszámúk alatt ismer -
1408. Tangl F ekenoz : Zur Histoloyie der 

yequetschten peripherischen Nerven. Zeitschr. ítir 
wiss. Mikroskopie u. f. mikr. Technik. V. Bd.
1888. p. 240.

A megelőző tételben ismertetett dolgozatnak 
rövid kivonata.

tetett dolgozatokat.
1418. K lug N ándor: Ueher die Ueschlcuni- 

yunys-Ncrren des Froschherzens. Centralblatt für 
die medic. Wissenschaften. Jahrg. 1881. Nr. 53.

Lásd a 275. tételszám alatti dolgozatot is.
1419. Klug Nándok: Ueher tlie Hautathmuny
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des V rusches. Archiv für Anatomie und Phy
siologie. Physiol. Ahtli. Jahrg. 1884. p. 183.

Kísérletek alapján fejtegeti azt, hogy milyen 
szerepet játszik a békánál a bőrlélekzés. Lásd 
bővebben a 280. tételszám alatt.

1 4 2 0 .  Klug Nanduk: lieber die Aufgabe 
dir IAeberkuhn’sehen Drüsen im Dickdarm. 
Archiv für Physiologie. Du Bois Keym. Jahrg.
iss:*, p. tß».

A tartalmat lásd a 285. tételszám alatt.
1 4 2 1 .  Klug N ándor: Die Verdauungs- 

I írod nete des I,rimes. Ceutralblatt für Physio
logie. Jahrg. INUO. Nr. 7.

A tartalmat lásd a 285. tételszám alatt.
1 4 2 2 .  Kegéozy N agy I m re: Epithelzellen des 

Magens. Centralblatt f. d. medic. Wissen
sc h a fte n . 19. J a h rg .  INNI. p. 109.

1 4 2 3 .  Kegéozy N agy I m re: Beiträge zur 
I.ehre der I H/f iixion run Eiweisslosungcn. Archiv 
für die gosammte Physiologie, ete. (Pflüger). 
31. 15d. 1881. p. 131.

1 4 2 4 . Kegéozy N agy I m re: Die Ursache der 
Stabilität lies Blutdruckes. Archiv für die 
gesammto Physiologie. (Pflüger.) 37. Bd. 1885. 
p. 73.

1 4 2 5 .  Kegéozy N agy I m re: Die Bestimmung 
der Entstehungsstdle der Erregung im Muskel 
hei der Heizung mit inducirten elektrischen 
Strömen. Archiv für die gesammte Physiologie. 
(Pflüger.) Bd. 13. 1888. p. 533.

1 4 2 6 .  Kegéozy N agy I m re: Die scheinbare 
I .atenzperiode. der Erregung hei direkter Muskel
reizung. Archiv für die gesammto Physiologie. 
(Pflüger.) Bd. 1-3. 1888. p. 581-.

1 4 2 7 . Kegéozy N agy Imre : Neues Verfahren 
zur I {estim in um/ der lurrtpjlanzungsgexchirindig- 
keit ihr Erregung in dem Muskel. Archiv für 
gesammte Physiologie. (Pflüger.) Bd. 11. 1889. 
p. 117.

1 4 2 8 . Kegéozy N agy I mre: Neue Versuche
zum Den eis der bipolaren er redenden Wirkung 
des imlucirten electrischcn Stromes. Archiv für 
die gesammte Physiologie, Bd. 11. 1889.
pag. 127.

1 4 2 9 . Kegéozy N agy Im re: ('eher die durch 
die nr,datier Schwankung des Muskel ström es in 
einem amleren Muskel direkt auxi/e,löste secundäre 
Zuckung. Archiv für die gesammte Physiologie. 
Bd. 11.' 1889. p. 109.

1 4 3 0 . Kegéozy Nagy I m re: Experimentelle 
Beiträge zur krage des Dorret'sehen Muskel- 
Phänomens. Archiv für die gesammto Physio
logie. Bd. 11. 1889. p. 219.

1 4 3 1 . Kegéozy N agy Im re: Eine Bemerkung 
zu, Bernstein’s neuer Theorie. Archiv für die 
gesammte Physiologie. (Pflüger.) Bd. 41. 1889.
p. 020.

1 4 3 2 . Velits D ezső: Veher den Einfluss 
der Kohlensäure und des Sauerstoffs auf die, 
k’unction des Säugethierherzens. Archiv für 
Physiologie. Du Bois Reym. Jahrg. 1883. 
pag. 131.

Tartalma azonos a 300. tételszáméval.

d) Fejlődéstani dolgozatok.
1433. Ónodi Adolf: Ueber die Entwickelung 

des sympathischen Nervensystems. Archiv für 
mikroskopische Anatomie. Bd. 26. 1886. pag. 
61. Taf. 4.

Tartalma azonos a 319. számú tételben 
ismertetett, dolgozatéval.

1434. Ónodi Adolf : Ueber die Entnickelung 
des sympathischen Nervensystems. Archiv für 
mikroskopische Anatomie. Bd. 26. 1886. pag. 
553. Taf. 23—27.

Kivonatos ismertetés. Lásd a 319. számú 
tételt.

1435. Perényi J ózsef: Beiträge zur Embryo
logie von Torpedo marmorata ( Torpedo Galvanii 
Risso). Zoologischer Anzeiger. IX. Jahrg. 1886. 
Nr. 227. p. 433.

Ide vonatkozó vizsgálatait tiz pontban fog
lalja össze, melyek röviden feltüntetik a Tor
pedo marmorata embriójának és szerveinek fej
lődését. Lásd még a 322. számú tételt is.

1436. P erényi J ózsef: Die ectoblastisehe 
Anlage des Urogenitalsystems bei Rana escu
lenta und Lacerta viridis. Zoologischer Anzeiger. 
X. Jahrg. 1887. Nr. 243. p. 66.

Szerinle a Rana esculenta Wolíf-féle járata 
az ectoderma belső rétegeiből, míg a Laceitá-é 
a megvastagodott ectodermáhól fejlődik. Lásd 
még a 32 í. számú tételt is.

1437. P erényi J ózsef: Entnickelung des 
Amnion, Wolffschen Ganges und der Allantois 
bei den Uejitilien. Zoologischer Anzeiger. XI. 
Jahrg. 1888. Nr. 274. p. 138.

A Lacerta viridis, muralis és agilis fajokon 
végzett vizsgálatai alapján kivonatosan is
merteti az amnion, a Wolff-féle járat és az 
allantois fejlődésére vonatkozó eredményeket.

o) Rendszertani dolgozatok.
1438. Margó Tivadar: The Classification 

of the Animal Kingdom, with reference to the 
newer Zoological Systems. The Annals and 
Magazin of Natural History of London. Ser.
V. Vol. 13. 1884. p. 313.

A 338. tételben ismertetett műnek a «Math, 
naturw. Berichte aus Ungarn»-ban megjelent 
kivonata angol fordításban. Fordította D allas
W. S. Tartalmát lásd a 335. tótelszám alatt.

Ij Faunistikai dolgozatok.
1439. Mo.tsisovics Aug. v .: Zur Fauna von 

Bélige und Dárda. Mittheil. d. naturw. Vereine 
für Steiermark. Jahrg. 1883. p. 122.

A közlemény Emlősökre vonatkozó megfigye
lések összege. Ebben a következő emlősökre 
vonatkozó adatokat találunk: Cervus claphus 
L., Cervus capreolus L., Sus scrofa L., Lepus
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timidus L., Spalax tgphlus Páll., Arcicola 
glareolus Schbeb., Arcicola amphibias D esm., 
Ardeola areatis Selys., Mas decumanus Pall., 
Mas rattus L. stb. Összesen 45 Emlősfajról 
nyújt adatokat. A Csúszómászók közül 10, a 
Kétéltűek közűi 10 és a Halak közül 30 fajról 
emlékezik meg.

1440. Mojsisovics Aüg. v . : Zur Fauna tun 
Béllye und Dárda. Hugo’s Jagdzeitung. 2(1. 
Jalirg. 1883. p. 559. (12G.

Bélye és Dárda környékének faunájára vo
natkozó adatokat közöl.

1441. Mojsisovics Aug. v . : Bioloyische und 
faunistische Beohachtuni/en über Vöyel und 
Säiigethiere Südungarns und Slavonians. Mit- 
theil. d. naturw. Vereine für Steiermark. 
Jahrg. 1885. p. 109.

A dolgozat 192 madárra vonatkozó külön
böző irányú érdekes megfigyelést tartalmaz. 
Ezenkívül még 19 Emlősről is nyújt adatokat. 
Megemlíti o helyen, hogy a bécsi udvari 
múzeumban miféle Denevérek vannak magyar- 
országi, különösen pedig bánáti termőhelyekkel.

1442. Mojsisovics Aüg. v . : Jayd- und 
Reiseskizzen aus Südungarn und Slanmicn. 
Hugo’s Jagdzeitung. 29. Jahrg. 1886. p. 4(1(1. 
498. 525. 500. 594.

1443. Mojsisovics Aüg. v .: Uber die geo
graphische 1 ’erbreituny einiyer westpalararktischer 
Schlangen unter besonderer Berücksichtigung 
der bisher in Österreich-Ungarn aufgefunde
nen Formen. Mittheil. d. naturw. Vereine für 
Steiermark. Jahrg. 1887. p. 223.

Az ism ertetett kígyók közűi hazánkból a 
következőket jegyzi fel: Tropidonotus natriv Ij., 
Tropidonotus tesselatus I.aub. var. hydras P all., 
Zamenis gamoncnsis Laub. var. Laurenti v. 
B eds., var. trabalis Pa l i., Coluber Aesculapii 
H ost. Coivnella austriaca L aue., Vipera herus 
L., Vipera ammodytes L.

1444. Mojsisovics Aug. v. : Zoogeographische 
Notizen über Siid-Ungarn aus dm Jahren 
1880—88. Zugleich ein 111. Nachtrag zur 
«Fauna von Béllye und Dárda». Mittheil. d. 
naturw. Vereine für Steiermark. Jahrg. 1888. 
p. 233.

Megfigyelő kirándulásainak rövid feljegyzése 
után előadja azon megfigyeléseit, a melyeket e 
kirándulások folyamán tett. A megfigyelések 
Kmlösökre, Madarakra és Csúszómászókra, Két- 
éltüekre és Halakra vonatkoznak. Végül a 
Dráva-szögben 1881—88. években megfigyelt 
madarak rendszeres jegyzékét adja. E jegy
zékben összesen 243 madárfajt jegyez fel.

1445. Mojsisovics Aüg. v . : Nachträgliche 
Bemerkungen zu meiner Arbeit «Uber die geo
graphische Verbreitung einiger uestpalaeark- 
tischen Schlangen». Mitheil. d. naturw. Vereine 
für Steiermark. Jahrg. 1888. p. 270.

Összesen 12 kígyófajra vonatkozó újabb ada
tot közöl. Felemlíti azokat az adatokat, a 
melyeket B ielz E. A. feljegyez a Vipera am
modytes erdélyrészi előfordulásáról.

1 4 4 6 .  Mojsisovics Aug. v. -.Zoogeographische 
Notizen über Süd-Ungarn. Aus den Jahren 
1886 — 88. Zugleich ein 111. Nachtrag zu 
«Fauna von Béllye mul Dárda». Graz. 1889.

A megfigyelt 243 fajnak felsorolásával kap
csolatosan a földrajzi elterjedést igyekszik 
megállapítani. Újabban (i fajjal szaporítja a 
madárfaunát.

1 4 4 7 . Mojsiosovics Aug. v.: Zoi /geogra
phische Notizen über Síid- Ungarn aus den 
Jahren 1880—88·. Zugleich ein III. Nachtrag 
zur «Fauna von Bélige und Dárda». Hugo’s 
Jagdzeitung. 32. Jahrg. 1889. p. 525. 554.

1448. Stossich Mihály : 7 'rospettu della fauna 
del mare Adriatieo. Boll, della soc. adriai, di 
scienz. naturali in Trieste. Vol. 9. 1885. p. I 12.

Az Adriában élő és addig ismert Coelaι terátok 
enumerácziója. Az Anthozoák közül 12 családból, 
41 nemből 59 fajt; a Otenophorák közül 4 csa
ládból, 5 nőmből (1 fa jt; a 11 gdromeduxák közül 
33 családból, 54 nemből 104 fajt jegyez fel az 
irodalmi adatok, a synonymek s a termőhelyek 
kíséretében.

1 4 4 9 . Stossich Mihály : Prospetto delta fauna 
del mare Adriatieo. Boll, della societ, di seien/., 
naturali in Trieste. Vol. 8. 1883—84. p. 90.

Az Adriában élő Kchinodarmutált enumerá
cziója, a melynek során a llolutliiirioiileak közül 
22 faj ; az Kchinoideák közül 13 faj; az Asterni - 
ileák közül 27 faj s a ( 'rinoideák közül 1 faj 
soroltatik fel az irodalmi adatok, a synonymek 
s a termőhelyekkel egyetemben.

1 4 5 0 . Stoskich Mihály; l ’rospetto della Fauna 
del mare Adriatieo Bollct. della societa adriat. 
di scienze naturali in Trieste. Vol. 7. 1882.
p. 1 (18.

A férgek állatkörének az Adriában megfigyelt, 
fajait enumerálja az irodalmi adatok, a syno
nymek s a termőhelyek feljegyzésével. Az 
Annelidál; osztályának ( 'haitojioila rendjéből 
24 családba, 7(1 nembe 1(18 fajt; a (lephgreák 
osztályából 2 családba, 5 nembe 9 fajt ; a 
Nem átkelniintések osztályából 9 családba, 13 
nembe 42 fajt; a l ’latihelminthesek osztályából 
24 családba, 42 nembe 92 fajt sorol fel.
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VÉGLÉNYEK. PROTOZOA.

Gyiikérlábúak. Rliizopoda.
1 4 5 1 . D a d a y  J k n ő  : Über eine l'olythalamic 

lier Kochsalztünipel bei 1 >efa in Siebmbiiryen. 
Zeitschrift für wiss. Zoologie. 40. B. 1884. 
p. 4(15. Taf. 24.

Részletes ismertetése az Kntzia tetrastomella, 
n. gen. n. sp. Polythalamiának, mely az első 
és eddig egyedüli, a kontinentális sósvizekből 
ismeretes ilyen állatka. Evvel kapcsolatban 
felsorolja azokat az állatkákat, a melyeket az 
Kntzia társaságában talált és termőhelyeik után 
négy csoporba osztja : 1. csak édesvízben, 2. édes-, 
sós és tengervízben, 3. sós és tengervízben, 
1. sós és édesvízben élők. Megjegyzi még azt 
is, hogy az Amjihidimum nperculatum-nái a 
csillószőrök helyén hullámzó hártyaostort 
látott.

1 4 5 2 .  D a d a y  J k n ő : On a I ‘olythalamian 
írom the Saltjiools near I bea in 'Transylvania. 
The Annals and Magazin of Natural History 
of London. Ser. V. Vol. 14. 1884. p. 349.

A megelőző tételben ismertetett dolgozatnak 
fordítása. E fent említett folyóirat részére for
dította D a l t a s  W. S.

1 4 5 3 .  D a d a y  J e n ő : Lieber eine l'olythalamie 
in (lem Koclimlztiimjiel bei Dera in Siehtmhüryen 
Zeitsch. für wiss. Mikroskopie u. f. mikr. Tech
nik. 2. Bd. 1885. p. 89.

A megelőző tételben tárgyalt dolgozatnak 
kivonatos ismertetése. E  közleményt H e n r i n «
H. dr. tette közé.

1 4 5 4 .  J ic k e l i  C. E . Uber die. Copulatum eon 
lHftiwjia i/Inbulosa. Dnj. Zoologischer Anzeiger. 
VII. jahrg. Nr. 174. p. 449. 1884.

Λ Diffhu/ia ylabulosa Duj. konjugáczióju 48 
óráig tartott s annak befejezése után az egyik 
tok egészen üresen maradt. A protoplazmával 
telt tokban két egész és egy szétesésben lévő 
mag volt, melyek közül a két első körül 
sötétebben festett testecskék tűntek fel. E meg
figyelés kapcsán kimondja, hogy: 1. Rhizopo- 
dáknál is épen i'igy megvan a kopuláczio, mint 
az Infusoriáknál. 2. A Rhizopodáknál is épen 
mint az Infusoriáknál a kopuláczio alatt az élet- 
tevékenység alább száll. 3. A copuláczio követ
kezménye itt is a sejtmagnak szétesése. Lásd 
a 399. tételszám alatt is.

1 4 5 5 .  K l e in  G y u l a : Vampyretla und das 
Grenzyekiet zwischen Tier- ami Djlanzenreich. 
Der Naturforscher. Wochenblatt zur Verbreitung 
der Fortschritte in den Naturwissenschaften. 
Jahrg. 15. 1882. Nr. 52. p. 504.

A 400. számú tételben kivonatolt dolgozatnak 
német ismertetése.

1 4 5 6 . R o b o z  Z o l t á n  : Calcituba polymorpha 
n. yen. n. sp. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissen, 
in ' Wien. Math. Cl. 88. Bd. 1. Abth. 1884. 
p. 420. 1. Taf.

D aday: Á llattani irodalom.

Tartalma ugyanaz, a mi a 401. számú tétel
ben ismertetett dolgozaté.

1 4 5 7 . I ’a c h in g e r  A l a jo s  ; Mittheilunyen über 
Sporozoen. Zoologischer Anzeiger. IX. Jahrg. 
188«. Nr. 229. p. 471.

Feljegyzi az 188«. év márezius havában egy 
ló veséjében talált Eimcria falciform is-t, to
vábbá egy macskában talált < hthospora faját, 
nem különben a békákból leirt Molybdis Entzii 
új fajt. Lásd ezenkívül még a 403. tételszámot is.

Azalékiillatkák. Infusoria.
1 4 5 8 .  D a d a y  J e n ő  : Monoyrapihie der Familie 

der 'Tintinnodeen. Mittheilungen aus der zoolo
gischen Staziou zu Neapel. VII. Bd. 188«. 
p. 473. Tab. 18—21.

A Tintinnodeák mouographikus ismertetése, 
melyben az irodalmi adatok és saját vizsgála
tainak alapján azoknak részletes tárgyalását 
adja. A talált fajokat a tok szerkezete után 
osztja be a nemekbe s felállítja az Amphorella 
és Undella új nemeket. Kimutatja, hogy a 
Tintinnodeák legnagyobb része több magvú s 
hogy az adorális csillószőrök száma többé-ke- 
vésbbé jellemző és állandó. A felsorolt és is
mertetett fajok között újak a kővetkezők : 
Tintinnidium neapolitanam, Tintinnas Frak· 
nóii, Tint, any astatas, Amphorella striata, Ampli, 
panctatostiiata, Amphr. norceyica, Amph. tuber- 
calata, Tintinnopxis 1 .obianrid, Tintinmps. 
cyathus, Tintinnops. Mayeri, Tint, anyulata, 
Tin. curdcauda, Tin. Davidoffi, Tin. Vosmaeri, 
Tint, infundibulum, Tint. Lindem·, Tint. Bűt- 
se.ldii, i'int. Chyzeri, Undella Dohrnii, Utal. 
hyalina, Und. Lachmanni, Codonella Bornandi, 
Cyttarocylis annul at a. < ißt. Mark uso vszkyi, Cytt. 
l i e f  orti, Cytt. Claparéaei, Cytt. laticolhs, Cytt. 
brericollis, Cytt. acuminata. Összeállítja egy 
táblázatban a Tintinnodeák elterjedését is. Lásd 
ezenkívül még a 407. tételszámot is.

1 4 5 9 . D a d a y  J e n ő  : Monoyraphie der Familie 
der Tintinnodeen. Zeitschrf. für wiss. Mikrosko
pie und. f. mikr. Technik V. Bd. 1888. p. 3«6.

H enrin« H. dr. röviden ismerteti azt az 
eredményt, a melyet szerző a Tintinnodeák 
tokjának állományát illetőleg kutatásai folytán 
elért.

1 4 6 0 .  D a d a y  J e n ő : Kiniyes über F. r. Stein's 
Cilioflayellatenyattuny Uenchridium. Zoologi
scher Anzeiger. IX. Jahrg. 188«. Nr. 213. p. 15.

Kimutatja, hogy a SxEiN-tól Cilioflagellata 
gyanánt leirt Chenchridium-genns nem Cilio fi a- 
yellata, hanem Rlcizopoda s mint ilyen a 
Ehabdoina családba tartozik, de svnonymje a 
Layena nemnek.

7
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1 4 6 1 .  D a d a y  J e n ő : Ein kleiner Beitrag zur 
Kenntniss der Infusorien-Fauna des Golfes von 
Neapel. Mittheilungen aus cler zoologischen 
Stazion zu Neapel. VI. Bd. 1885. p. 481. Tab. 25.

A nápolyi öbölből megfigyelt 6 családba tar
tozó s még addig fel nem jegyzett 13 Infusoria- 
fajt ismertet, melyek között az Acineta neajio- 
litana, Ilolophrya maxima, Lagynus ucdlatus, 
Codonella punctata, Cod. annulata, és Dictyo- 
cysta ovalis új fajok.

1 4 6 2 .  E n t z  G é z a : Uber Infusorien des Golfes 
von Neapel. Mittbeilungen aus der zoologischen 
Station zu Neapel. V. Bd. 1884. p. 289. Taf. 
20—25.

Készletesen és kritikai alapon ismerteti a 
nápolyi öbölből megfigyelt 18 családba tartozó 
71 Infusoria-íajt. A feljegyzett fajok között 
több írj is van, melyek a következők: Tri- 
chophrya ;Salparum, Stephanopogon Colpoda h. 
gen. n. sp., Nassula hcsperidea, Iihabdodon fal
catus, n. gén. n. sp., tínychodactylus Acrobatcs 
n. gén. n. sp., Uroleptus Zignis, Urostyla gra
cilis, Urast. Concha, Stichotricha Inquilinus, 
Strombidiiim tintinnodes. A lintinnodeák csa
ládját monographice külön tárgyalja s új vilá
gításba helyezi ezeknek szervezeti viszonyait. 
E családból a következő új fajokat írja te : 
Tintinnus Ganymedes, Tin. Anadyomene, Codo
nella urniger, Cod. perforata. Leírja még a 
Zooihamnium Mucedo új fajt is. Végül egy táb
lázatban összeállítja a tengerekből és sósvizekből 
ismert fajok jegyzékét, különös tekintettel azok
nak az édesvízben való előfordulására. Végkö
vetkeztetésképen kimondja, hogy 1. A tengeri 
Infusoria-fauna nagyon elüt az édesvízitől.
2. A tengeri Infusoria-fauna több faja él a 
sóstavakban is és 3. A különböző tengerek 
Infusoria-faunája kevéssé különbözik. Lásd a 
416. tételszámot is.

1 4 6 3 .  E n t z  G é z a : Zur Tintimuiden-IAtte
ratur. Zoologischer Anzeiger. VIII. Jahrg 1885. 
Nr. 190. p. 163.

Felemlíti, hogy akkor, mikor «Über Infuso
rien des Golfes von Neapel» czímű művét irta, 
miért nem hivatkozott Fol H.-nak «Sur la 
famille des Tintinnodea» dolgozatára, bár az 
hét hóval előbb megjelent volt. Ezzel kapcso
latban reflectál F'oL-nak a Tintinnus ampulla 
peristomjára vonatkozó vizsgálataira is. Lásd 
a 416. tételszámút is.

1 4 6 4 .  E n t z  G é z a  : Zur näheren Kenntniss der 
Tintinnoden. Mittheilungen aus der zoologischen 
Stazion zu Neapel. VI. Bd. 1884. p. 185. 
Tab. 13., 14.

A Tintinnidium fluviatile S t . részletes és 
kritikai leírása mellett ismerteti a Codonella 
lacustris új fajt, mely az édesvizekből először 
ismert Tintinnodea-faj. E mellett részletesen 
tárgyalja nehány tengeri Tintinnodea tokjának 
szerkezetét s ennek kapcsán leírja a Tintinnus 
lususundae, Tint. Claparedii, Dictyocysta poly
morpha, Diet, inillepora és Cyttarocylis Euplec- 
tella új fajokat. Lásd a 416. tételszámot is.

1 4 6 5 . E ntz Géza: Beiträge zur Kenntniss

der Infusorien. Zeitschrift für wiss. Zoologie. 38. 
B. 1883. p. 167. Taf. 8.

Önálló vizsgálatok alapján kritikailag ismer
teti az Actinoholus radians S t e i n , Mesodinimn 
Avarus S t e i n , fajokat s kellő világításba he
lyezi ezeknek szisztematikai helyzetét. Szerinte 
ezek semmi egyebek, mint oly Phchelina- félék, 
melyeknek csillószőrei egy, illetőleg két csilló- 
szőrkoszorúra redukálódtak. Lásd megelőzőleg 
a 416. tételszámot is.

1 4 6 6 . E ntz Géza: Uber eine Nyctotherus- 
Art in Blute von Apus canriformis. Zoologischer 
Anzeiger. XI. Jahrg. Nr. 292. p. 618.

Részletes leírását tartalmazza az Apus caneri- 
formis kopoltyúzacskóiban élősködő Nyetotherus 
haematobius új fajnak. Lásd még a megelőző 
417. tételszámot is.

1 4 6 7 .  J ic k e l i  C. F. Uber dir Kernrerhält- 
nisse der Infusorien. Zoologischer Anzeiger. 
VII. Jahrg. 1884. Nr. 175. pag. 468. Nr. 176. 
pag. 491.

Idevonatkozó érdekes vizsgálatainak ered
ményeit a következőkben foglalja össze. 1. Λ táp
lálékul felvett egysejtű állatkák nuclein]e ol
dott állapotba megy át s azután egyes fajoknál 
nagyobb szemecskékké, másoknál igen kis rögök 
csoportjává tömörül, vagy pedig teljesen elenyé
szik. A szemecskékké és kis rögök csoportjává 
tömörült nuclein legnagyobb részben használ
hatatlan anyag gyanánt kiüríttetik, de néha 
a maggal is egybe olvadhat. 2. Az Infusoriáknál 
oly folyamatok is vannak, a melyek az irány- 
testecskék kiküszöbőltetésére emlékeztetnek.
3. Az Infusoriák magjában a következő részeket 
különböztethetjük meg: egy achromatinból 
álló alapállományt: egy, eme alapállományba 
ágyazott vázállományt, moly a festéket magába 
veszi; egy szemecskés, élénken festődő állo
mányt; a magba hatoló protoplazma fonalakat 
és végre a magburkot. 4. A mellékmag majd 
egészen és élénken, majd cseppet sem festődő 
állományból áll. 5. A mag és a mellékmag 
egymással kapcsolatban állanak s a magburok 
a mellékmagot takarja. 6. Az Infusoriák sza
porodásánál a mag egyszerűen oszlik, míg a 
mellókmag magorsót mutat. 7. A mellékmag 
oszlása megelőzi a magét, de ezt megelőzi a 
protoplazma újjá szerveződése. 8. Az Infusoriák- 
nál a konjugácziótól független sejtosztódás is 
van, melyet mesterségesen is előidézhetünk s 
o folyamatoknál a mellékmag változatlan marad. 
9. Maggal bíró Infusoriák magnélküli állapota 
is ismeretesek. 10. A konjugáczió alkalmával a 
mellókmag oszlási fölei kicserélődnek. 11. A ko 
puláczió folyamata alatt a microgonidium mielőtt 
azt a macrogonidium felszívná, eredeti nagy
ságát kétszer túl növi. 12. Úgy a kopuláczió 
valamint a konjugáczió folyamában a párak 
teljes nyugalmi (Lähmung) állapota áll be, mely 
azonban egy idő múlva ismét megszűnik.
13. Két egyén helyett kivételesen három is konju- 
gálódliatik és három microgonidium kopulálód- 
liatik egy macrogonidiummal. 14. Kivételesen 
két microgonidium is egyesülhet egymással.
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Ü RBELÜ EK . COELENTERATA.

Hydromedusati.
1468. Jickbli C. F . : Über Hifiim. Zoologi

scher Anzeiger. V. Jahrg. 1882. Nr. 121. p. 491.
Azon alkalomból, hogy B randt C. a Zouch- 

lorellák ismertetése kapcsán oda nyilatkozik, 
hogy a Hydra y risen és Hydra virúlix nem 
önálló fajok, hanem összetartozó formák, Jiokeli 
ismerteti ide vonatkozó vizsgálatainak ered
ményét. Szerinte az említett két faj egészen 
önálló s a csalánozó tokok formája után az 
édesvizekben három Hydra-fajt különböztet
hetünk meg.

1469. J iCKELi 0. F . : Vurläufii/e Mitthiiluny 
.idler dan Nerremyntem der llydroidpulypien. 
Zoologischer Anzeiger. V. Jahrg. 1X82. Nr.' 102. 
p. 43.

Kimutatja, hogy a Hydroidpolypoknál is 
vannak morfológiai és cliemiai sajátságaik után 
dúczsejteknek tartandó szöveti elemek. Az 
Eudendrium-nál a karok ectodermalis sejtjei és 
a hosszirányú izomrostok között elágazódó sejtek 
vannak, melyeknek nyúlványai a csalánozó 
tokokhoz futnak s azokat ideggel látják el. Az 
idegrendszer az ectodermához tartozik s az 
entodormábau semmi nyoma.

1470. Jiokeli C. F .: Der Hau der Hydridd- 
ριιΐιηιβη. Morphologisches Jahrbuch. 8. Bd. 3. Hft. 
1883 p. 373. Taf. lö—18. Heft. 4. p. 580. 
Taf. 25—28.

A közlemény első része az Kudendrium és 
/ lydra genusok szöveti szerkezetével foglalkozik. 
Mindenek előtt előre bocsátja a vizsgálás mód
szereit s azután tüzetesen foglalkozik az Enden-

drium ramosum L. és a Hydra genus szövet
tanával. Idevonatkozó vizsgálatainak eredmé
nyeit aztán általános nézőpontokból összegezi. 
A második részben a Tubularia, Cardylophora, 
Cladunema, Coryne, Geininaiia, Penyonimits, 
i ’odoeoryne, Oamponopds, lMfoea, Campanu- 
laria, Obelia, Anisucula, Isocola és Kirchen- 
paueria genusok szöveti szerkezetét ismerteti.

1 4 7 1 . Stossich Mihály : Prospetto della fauna 
del mare Adiiatico. Boll, della soc. adriat. di 
scienz. naturali in Trieste. Vol. 9. 1885. p. 112.

Az Adriában élő és addig ismert Hydromedusák 
közül 33 családból, 54 nemből 104 fajt jegyez fel.

Világállatok. Antliozoa.
1472. Stossich Mihály: Prospetto della 

fauna del mare Adiiatico. Boll, della societ, 
adriat. di scienz. naturali in Trieste. Val. 9. 
1885. p. 112.

Az Adriában élő s addig ismert Antluizoák 
közül 12 családból, 41 nemből 59 fajt so
rol fel.

Bordások. Ctcnophora.
1473. Stossich Mihály: Prospetto della 

fauna del mare Adiiatico. Boll, della societ, 
adriat. di scienz. naturali in Trieste. Vol. 9. 
1885. p. 112.

Az Adriában élő és addig ismert (Jtenophorák 
közül 4 családból, 5 nemből 6 fajt sorol fel.

TÜSKEBŐRÜEK. ECHINODERMATA.

1474. Jiokeli C. F .: lieber einender lieyat- 
tuny (ilnditiim Yoryany bei Comatula mediter
ranea. Zoologischer Anzeiger. VII. Jahrg. 
ISS4, Nr. 174. p. 448.

A gráczi zoológiái intézet aquariumában egy 
alkalommal két Comatula karjaival szorosan 
egymáshoz tapadt. E megfigyeléstől számítva 
24 óra leteltével a Comatulák elváltak és pin- 
nuláik m ind elhullottak. Az elhullott pinnu- 
lákon részint ondószálacskák, részint peték 
voltak, m ely utóbbiak aztán tovább fejlődtek. 
Jiokeli vélem énye szerint ez esetben közösülés 
m ent végbe.

1475. Jiokeli C. F .: Vorlänfiye Mittheilum/ 
über den Hau der Echinodermen. Zoologischer 
Anzeiger. VII. Jahrg. 1884. Nr. 170. p. 346. 
Nr. 171. p. 366.

Első sorban a Comatula mediterranea ideg- 
rendszerének és érzőszerveinek ismertetésével 
foglalkozik. A szöveti szerkezet rövid tárgya
lása után, élettani kísérletezéseinek eredmé
nyét foglalja össze négy pontban. Összes vizs
gálatainak végeredményeképen kimondja, hogy :
1. az a szövet, a melyet Carpenter W. B 
idegrendszernek tartott, tényleg az, csakhogy 
nem kötegekből, hanem csövekből áll. 2. Az 
úgynevezett Ambulacral-idegben tényleg sok 
idegsejt van s ez nem formál a száj körűi 
ideggyűrűt. 3. Még egy harmadik, eddig nem 
ismert, kötőszövetbe ágyazott idegközéppont is 
van, a mely a szájnyílást veszi körűi s a 
sugaras vízedények két oldalán halad végig 
köteg formán. 4. A tapogatók szemölcsei bo
nyolódott szerkezetű érzőszervek.

7*
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1 4 7 6 . Jickeli C. F. : Vorläufige Mittheilung 
über das Nervensystem, der Echinodermen. Zoolo
gischer Anzeiger. XI. Jalirg. 1888. Nr. 282. 
p. 339.

Ide vonatkozó vizsgálatait különösen az 
Asteracanthion rubens, Stichaster roseus, Astro- 
goniurn granulare és Astrojiecten Andromeda 
fajokon végezte. Vizsgálatai szerint az Asteridák 
idegrendszere a következő részekből áll: 1. az 
ambulacra]-idegrendszerből; 2. á testfölület
subepithelialis plexusából; 3. a IjANG-fóle
idegből és 4. a bélcsatorna idegrendszeréből.

1 4 7 7 .  Jickeli C. F . : Vorläufige Mittheiluny 
über das Nervensystem der Echinodermen. 
Zoologischer Anzeiger. XII. Jalirg. 1889. 
pag. 213.

Ismerteti azon vizsgálati eredményeit, me
lyek az Ophiurák idegrendszerére vonatkoznak. 
Az idegrendszer szerinte 4 főcsoportból áll, 
melyek a következők: 1. a hasoldali sugár 
idegrendszer; 2. a középső sugár idegrendszer
3. a hátoldali sugár idegrendszer és 4. az 
oldali sugár idegrendszer. Eme rendszereket 
aztán külön-kíilön részletesebben ismerteti.

1 4 7 8 .  Stossich Mihály: Prospetto della

fauna del mare Adriatico. Boll, della soc. 
adriat. di scienz. natur, in Trieste. Vol. 8. 
1883—84. p. 90.

Az Adriában élő egy Crinoidea fajnak fel
jegyzése az irodalmi adatok s a termőhely 
kíséretében.

1 4 7 9 . S t o s s ic h  Mihály: Prospetto della
fauna del mare Adriatico. Boll, della societ, 
adriat. di scienz. naturali in Trieste Vol. 8. 
1883—84. p. 90.

Az Adriából addig ismert Asteroidedk közül 
27 fajt jegyez fel.

1 4 8 0 . Stossich Mihály: Prospetto della
fauna del maré Adriatico. Boll, della societ, 
adriat. di scienz. naturali in Trieste. Vol. 8. 
1883—84. p. 90.

Az Adriában élő Kchiruridedk közül 13 fajt 
sorol fel.

1 4 8 1 . Stossich Mihály: Prospetto delin
fiaima del mare Adriatiro. Boll, della societ, 
adriat. di scienz. naturali in Trieste. Vol. A. 
1883—84. p. 90.

Az Adriában élő llolothurioideák közül 22 
fajt sorol fel.

FÉK G EK . VEKMES.

Laposférgek. Platyhelmintlies.
1 4 8 2 .  Roboz Zoltán: Beiträge zur Kennt

niss der Pesteden. Zeitschrift für wiss. Zoologie. 
37. B. 1882. p. 263. Taf. 17. 18.

Azon anatómiai vizsgálatoknak részletes is
mertetése, a melyeket a heidelbergi zoológiái 
intézetben a Solenophorus megaloeephaluson 
végezett. Részletesebben lásd a 442. 'tétel
számot.

1 4 8 3 .  Stossich Mihály: Prospetto della 
fauna del mare Adriatico. Boll, della societ, 
adriat. di sciens, natur in Trieste. Vol. 7.
1882. p. 168.

A Platyhclmintesek osztályából 24 családba, 
43 nembe tartozó 92 oly fajt sorol fel, a 
melyek az Adriából ismeretesek.

1 4 8 4 .  Stossich Mihály : Brani di eiminto- 
logia tergestina. Boll, della soc. adriat. di sei. 
natur, in Trieste. Vol. 8. 1883—84. p. 111.

A Platyhelminthesek osztályából a következő 
fajok leírását adja: Monostomum orbiculare 
Rúd. Mon. capitellatum Rúd., Műn. spinosissi
mum Stoss., IHstomwm bicoronatum Stoss., 
Dis. valdeinflatum Stoss., Dist. Mulli Stoss., 
Dist. imbuti forme. Mol., THst. appendiculatum 
Ren., Dist. rufioeiridc B ud., Dist. e.vcisitm Rud., 
Dist. furcatum B kems., Dist. Góbii Stoss., 
Dist. retroflexum Mol., Dist. depressum Stoss., 
Dist. saccus Mol., Gasterostomwm fimbriatum 
Sieb., Gast, terge,stinum Stoss., Bothriocephalus 
Belones D ies., Both, labracis D ies., Both, cras- 
siceps R ud., Both, punctatus Rud., Callioho-

j thrium coronatum Run., Car. rertiiillatum Rud., 
Call. Eschrichtii B enkd. Két rajzlapon az új 
fajokra vonatkozó jellem ző rajzrészleteket is 
m ellékel.

1 4 8 5 .  Stossich Mihály: llrani di Klmin- 
tologia tergestina. Ball, della societ, adriat. di 
scienz. naturali in Trieste. Vol. 9. 1885. 
pag. 156.

Részletes leírását adja a következő élősködő 
férgeknek: Distomum hispidum A bii.g., Dist. 
inflatum Mol., Dist. coronatum W ag., Dist. 
Scorpaenae Rud., Dist. ümhrinae Stoss., Dist. 
fimcescens Rud., Dist. appendiculatum Rud., 
Dist. ruforiride Rud., Dist. abovatu.ni Mól., 
Dist. Mormyri Stoss., hist, fasciatum Rud., 
hist, carnosum Rud., hist. Aloysiae Stoss., 
Amphiline. foliacea R ud., Gastcrostumum, ar
matum Mol., Tristomum papillosum D ies., Di- 
plectanum aequans D ies., Calycotyle Kroyeri 
D ies., Omhocotylc appendiculata N okdm. hnch. 
borealis B en., Taenia macrncephala Crkpl., 
Echinorhynchus miliarius Zenk , Kchin. agilis 
Rud., Kchin. pristis Rud., Kchin. lateralis Mol. 
Az új vagy érdekesebb fajokról jellemző raj
zokat is ad.

1 4 8 6 .  Stossich Mihály: Brani di Klminto- 
logia tergestina. Boll, della soc. adriat. di 
scienz. naturali in Trieste. Vol. 9. II. 1886. 
pag. 44.

A Distomum Sophiae Stoss., Dist. pristis 
D esl., Dist. Corvinae Stoss., Dist. appendicu
latum Rud., hist, cajritellatum Rud., Distomum 
pachysomum E ys., Dist. verrucosum Mol., Cal-
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liobothrium coronatum Hu»., Eehinorhynchns 
propinquus Du.i„ Elchin. angustatus Rúd. és 
Echin. pristis Rúd. fajoknak ismertetése. Az 
új, vagy érdekesebb fajoknak jellemző részeit 
rajzokban is adja.

1487. Stossich Mihály: 1 iráni di Elminto- 
loflie tergestina. Bollet. della societa adriat. di 
scienz. naturali in Trieste. Vol. 10. 1887. p. 90.

A Monostomwm galeatum Rúd., Distomum 
müricosum Rúd., Dist. appendicula tűni Rúd., 
IHst. Umbrinae Stoss., Dist. Characis Stoss., 
Dist. labri Stoss., Dist. baciUare Mol., Dist. 
pallem Rúd., IHst. acanthocephalum Stoss., 
Dist. Benedmii Stoss., Gasterostom um minimum 
Stoss., Bothriocephalus fragilis Rúd . és Echi- 
norhgnchus lateralis Mol. ismertetése kapcsán 
jellemző rajzrészleteket is közöl az új, vagy 
érdekesebb fajokról.

1488. Stossich Mihály: Brani di Ellmin- 
thologia tergestina. Boll, della societ, adriat. di 
scienz. natural, in Trieste. Vol. 10. 1887. p. 184.

Az adriai tengerben élő halak parazitáinak 
folytatólagos ismertetése, melyben a Distomum 
appmdindatum Run., Dist. fractum Rúd., Dist. 
pediceUatum Stoss., Dist. macrocotyle D ies., 
I bst. atomon Rúd., Dist. I.ahri Stoss., Dist. 
bicoronatum Stoss., Deterakis inflexa Rúd., 
Deter, vesicularis F röhl., Ascaris Fabri Rúd., 
Asc. capsularia Rud., A sc. papHHgemm Stoss., 
Agamonema sparmdum D ies., Agam. Engrau
lulis Stoss., .Igám. Mulli. W ood., I.ccanoce- 
phalus annulatus Mol., Eehinorhynchns pro
pinquus D uj., Echin. angustatus Rud., Echin. 
proteus W estr., és Hhync.hobothrium ruficolle 
E ys., fajokat találjuk említve, vagy részlete
sebben ismertetve a szükséges rajzok kísére
tében.

1489. Stossich Mihály: Brani di ehninto- 
logia te.rge.stma. Bollet. dolia societ, adriat di 
scienc. natur, in Trieste. Vol. XI. 1889. p. 2d.

A következő Distomiilea-féléknek ismertetése: 
Distomum. mottismnym Lev., Dist. polyorchis 
Stoss., Dist. Giardi Stoss., Dist. Drusinae 
Stoss., Dist. obovatum Mol., Dist. Carolinas 
Stoss., Dist. baccigerum Run., Dist. tergestinum 
Stoss., Dist. albocoerulcum Stoss., Dist. micra- 
canthum Stoss., I ’olyst. integerrimum Rud. Az 
új és érdekesebb fajoknak jellemző rajz-rész
leteit is adja. Feljegyzi továbbá a Taenia 
botrioplitis fajt is.

1490. Stossich Mihály : Distomi degli Anfibi. 
Boll, della soc. adriat. di scienz. natur, in 
Trieste. Vol. XI. 1889. p. 00.

A Béka-félékben élősködő Distomumók mono
grafikus ismertetése, melyben összesen 2d faj 
vau felsorolva. A dolgozat végén a gazda
állatok systematikus névjegyzéke áll.

Fonálférgek. Nematlirlniintlies.
1491. Ö r l e y  L ászló : On Hair worms in 

the Collection of the British Museum. The

Annals and Magazin of natural History. Ser.
V. Vol. VIII. 1881. p. 325. PI. 18.

A British Muzeum gyűjteményében levő 
Gordius-félék ismertetése. A fajok meghatáro- 
rozó táblázatában 14 fajt foglal össze. A fajok 
között újak is vannak, melyek a következők: 
Gordius diblastus, Górd. pachydermus.

1492. Örley L ászló: Die Rabditiden und 
ihre medici:nische Bedeutung. Biologisches Cen
tralblatt. Bd. 6. 188G—87. p. 433.

Általánosságban ismerteti a Rhabditis-íéléket 
és ezzel kapcsolatban kimutatja, hogy orvosi 
tekintetekből milyen szerepet játszanak. Rész
letesebben lásd a 449. számú tételt.

1493. Örley L ászló: Morphological and 
Biological Observations on Criodrilus lacuum, 
Uoffmeist. Quarterly Journal of microscopical 
science. Volum. 27. 1887. p. 551. PL 38.

A Criodrilus lacuum nevű gyűrűs féregre 
vonatkozó alaktani vizsgálatok ismertetése. 
E mellett az életmódra vonatkozó adatokkal is 
találkozunk.

1494. Stossich Mihály: Brospetto della 
fauna del mare Adriatico. Boll, della soc. 
adriat. di sciens, naturali in Trieste. Vol. 7.
1882. p. 108.

A Nemathelniintesek osztályából 9 családba, 
Id nembe tartozó 42 oly fajt sorol fel, a me
lyek az Adriából ismeretesek.

1495. Stossich Mihály: Brani di Ehninto- 
logie tergestina. Bollet. della societ, adriat. di 
sciens, naturali in Trieste. Vol. 9. 1885. 
pag. 156.

Az Eehinorhynchns miliarius Zene., Echin., 
agilis Rud., Echin pristis Rud., s az Echin 
lateralis Mól., fajok ismertetése.

1496. Stossich Mihály: Brani di Elmin- 
tologia tergestina. Boll, della soc. adriat. di 
scienz. nat. in Trieste. Vol. 9. II. 1886. 
pag. 44.

Feljegyzi az Eehinorhynchns propinquus D uj., 
Echin. angustatatus Rud. és Echin. pristis 
Rud., fajokat.

1497. Stossich Mihály: Brani di Elmin-
tologia tergestina. Boll, della societ, adriat. di 
scienz. natur, in Trieste. Vol. 10. 1887.
pag. 184.

A Deteraris inflexa Rud., Deter, vesicularis 
F röhl., Ascaris Fabri. Rud., Asc. capsularia 
Rud., A sc. papilligerum Stoss., Agamonema 
sparoidum. D ies., Agam. Engraulidis Stoss., 
Agam. Mulli W ood., Lecanocephalus annulatus 
Mol., Eehinorhynchns propinquus D uj., Echin. 
angustatus Rud. és Elchin, proteus W est., ismer
tetése a szükséges rajzok kíséretében.

1498. Stossich Mihály: Brani di Elmin- 
tologia tergestina. Boll, della soc. adriat. di 
scienz. nat. in Trieste. Vol. 10. 1887. p. 90.

A szükséges rajzok kíséretében ism erteti az 
Eehinorhynchns lateralis Mol. fajt.

1499. Stossich Mihály: Brani di elmin- 
tologia tergestina. Boll, della soc. adriat. di 
scienz. naturali in Trieste. Vol. XI. 1889. 
pag. 23.
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Az Ecldnorhynchuif propinquus D u j ., Echin. 
lateralis Mol., és Ascaris enricaudata R u d ., 
feljegyzése az adriai tengerben élő halakból s 
a Turdus mcivoms-bél.

1500. S t o s s ic h  M i h á l y : II genere Physa- 
loptera Budolphi. Boll, della soc. adriai, di 
scienz. natur, in Trieste. Vol. XI. 1X89. 
pag. 36.

A Physaloptera nemnek monográfiái ismer
tetése, melyben összesen 37 faj soroltatik fel. 
A közleményt kiegészíti a gazdaállatok szisz- 
tematikus névjegyzéke s a szükséges jellemző 
rajzrészletek.

1501. S t o s s ic h  M i h á l y : Prospetto della 
fauna del mare Adriatico. Boll, della societ, 
adriat. di scienz. naturali in Trieste. Vol. 7.
1882. p. 168.

A Oephyredk közűi 2 családba, 5 nembe 
tartozó 9 oly fajt sorol fel, melyek az Adriá
ból ismeretesek.

Gyürüsférgek. Aiiimlata.
1502. A p á t h y  I s t v á n : Analyse der äusseren 

Kürperform der Hirudinem. Mittheilungen aus 
der zoologischen Stazion zu Neapel. VIII. 
Bd. 1888. p. 153. Tab. 8. 9.

A Hirudineák testének orismologiai viszo
nyai felőli részletes, kritikai ismertetés. A vizs
gálatokat a következő fajokon végezte: Pontoh- 
della muricata L a m ., BrancheUiim torpedinis 
S a v ., Ichthyobdella Inoculata et semicoeca ; Cal- 
liobdella lubrica G r u b ., Call, nigra, IHscwola pi
scium, Clepdne Inoculata, Cl. sexoculata, Cl. con
color, (11. marginata, CL heteroclita, Cl. tessu- 
lata, Nephelin octoculata, Neph. grandis, N. 
trocheta, Aulastama gulo, Hirudo medicinalis, 
Haemadipsa ceylonira, Haem.japanica. A Hiru
dineák testén 6 tájat különböztet meg s ezeket 
ismertetve azt mondja, hogy kezdetben vala
mennyi egyforma volt s csak az ontogenia és 
pliylogenia folyamában tértek el egymástól a 
sokféle alkalmazkodás következtében. Kimerí
tően ismerteti a testgyűrűk helyzetét a külön
böző testtájakban s az eltérések alapján fejte
geti a Hirudineák külső morfológiáját phylo- 
genetikai következtetések kapcsán. Lásd még a 
469. tételszámot is.

1503. A p á t h y  I s t v á n : Süsswasser Hirudi
nem. Ein systematischer Essay. Zoologische 
Jahrbücher. Abtheilung für Systematik, Geo
graphie und Biologie der Thiere. III. Bd. 6.
1888. p. 725.

Ö r l e y  L. «Fauna Hirudinearum Hungá
riáé# dolgozatának kritikája. Kimutatja, hogy 
a Magyarországból felsorolt 8 nemből és 25 
fajból tényleg csak 5 nemhez tartozó 10 fáj 
van meg s a varietások közűi csak a Clepsine 
heteroclita var. striata az új s a fajok közűi a 
Clepsine. concolor. Végezetül adja a családok, 
alcsaládok, nemek és fajok helyesbített jellem
zését. Lásd még a 470-ik tételszámot is.

1504. A p á t h y  I s t v á n  : Systematische Streiflich
ter. I. Marine Hirudinem. Archiv für Natur- 
gescli. 54. Bd. 1888. p. 43.

A tengeri Hirudineák morfológiai viszonyai
nak általános ismertetése kapcsán kimondja, 
hogy azoknak teste hat régióból á ll: fej, clitel- 
lar, középbél, hátsóbél, végbél és tapadókorong 
régióból, a melyek általánosságban 3—3 somi- 
tából vannak összetéve. A Hirudineák a 
Rhynchobdellidák és fínathobdelUdáh családjába 
tartoznak s a tengeriek ezek közül a Khynchob- 
dellidák családjának tagjai. Ezután jellemzi a 
két családot s aztán áttér a tengeri Pontolulella 
genusra, melynek fajai közül a muricata, verru- 
cata, areolata és laeris-isgf egynek jelenti ki, a 
campanulata, lubrica, oligothela és litteralis fajt 
pedig nem ide tartozónak mondja. A (Jallioli- 
(lella genusból ismerteti a Call, lubrica Gaurs., 
és Call, nigra új fajt. Függelékben leírja a 
Pordolulella Vosmae/ri új fajt is.

1505. A p á t h y  I s t v á n : lieber das Kriechen 
von Hirudo und Aulastoma. Eine Berechti
gung. Zoologische Jahrbücher. Abtheilung für 
Systematik. Geographie und Biologie der 
Thiere. IV. Bd. 1889. p. 297.

Helyreigazítja korábbi közleményének a 
Hirudo és Aulastoma mászására vonatkozó 
adatait s az ezekből vont phylogenetikai követ
keztetéseket alaptalanoknak nyilvánítja.

1506. A p á t h y  I s t v á n : Notiz über die llin- 
gelung von Pisricola. Zoologischer Anzeiger. 
XII. Jahrg. 1889. p. 649.

Korábban azt állította, bogy a Disricolánál a 
test közepének somitái 12 gyűrűből állanak. 
E közleményében azt igyekszik kimutatni, 
hogy nem 12, hanem 14 gyűrű tesz egy 
ilyen somitát. Ennek kapcsán aztán ismerteti 
eme gyűrűk természetét.

1507. A p á t h y  I s t v á n : Die Lang'sehen 
leerm Hinge, besonder hei Hirudo medicinalis. 
Zoologischer Anzeiger. XIII. Jahrg. 1890. 
p. 320.

L a n ö  A . «Lehrbuch der vergleichenden 
Anatomie.» Jena 1888. czímű munkájára re- 
tíectál és kimutatja, hogy a Hirudo medicinalis- 
nál nincsenek egyszerű, tapintósörte nélküli 
szemölcsök, mint azt W h it m a n  állítja. Ennek 
kapcsán leírja azt az eljárást, melyet ő köve
tett a tapintószemölcsök vizsgálásánál.

1508. Ö r l e y  L á s z l ó : Beiträge zur l.uuihri- 
cinrn Fauna der Balearen. Zoologischer Anzei
ger. IV. Jahrg. 1881. Nr. 84. p. 284.

Ismerteti a P a u l  F r a i s s e -M I . 1876 nyarán a 
Baleári szigeteken gyűjtött Lumhricina-féléket, 
melyek között két újat is ír le, az Alloloho- 
phora Fraissei-t és az AlUdohojihora mediterru- 
nedt. Felsorolja ezek mellett még a Lumbricus 
terrestris L . ; Enterion rubellum H o f f m ., AII<>- 
lohophora foetida Say., Allolohophora mucosa 
Eis. és Allolohophora turgida Eis. fajokat.

1509. Ö r l e y  L á s z l ó : Die Kiemen der Ser- 
pulacem und ihre morphologische Bedeutung. 
Mittheilungen aus der zoologischen Station zu 
Neapel. V. Bd. 1884. p. 197. Tab. 12. 13.
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A Serpula-félék kopoltyúinak orismologiai 
rövid ismertetése után tárgyalja az idevonat
kozó irodalmi adatokat s azután áttér a porcz- 
váz iinomabl) szerkezetének tárgyalására. Vizs
gálatait a Re.rpula vermicularis L., Eupomatus 
uncinatus 1’hil. és Vermilia infundibulum 
1’iiiL. fajokon végezte és erre vonatkozó vizs
gálatai dolgozatának első részét teszik. A má
sodik részben a Rabellák kopoltyú-tapogatóit 
ismerteti részletesen. A harmadik részben a 
Gyűrűsférgek és a Gerinczesek közötti rokon
ságot ismerteti az irodalmi adatok kellő mél
tatása mellett.

1510. Ö r l e y  L á s z l ó : Oie Kiemen der Ser- 
pulaceen und ihre morphologische Bedeutung. — 
Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie u. f. mikr. Tech
nik. 2. Bd. 1885. p. 231.

A megelőző tételben tárgyalt dolgozat kivo
natos ismertetése.

1 5 1 1 . StossicH Mihály: Prospetto della fauna  
del mare Adriatico. Boll, della soe. adriat. di 
scienz. natur, in Trieste. Vol. 7. 1832. p. 168.

Az Adriában élő Annelidák közül 24 csa
ládba, 70 nembe és 168 fajhoz tartozó Chaeto- 
podát jegyez fel.

ÍZELTLÁBÚAK , a r t h r o p o d a .

Héjjasok. Crustacea.
1 5 1 2 . Stossioii Mihály: Prospetto della fauna 

tlel mure Adriatico. Porte III. Boll, della societa 
adriat. di soienze naturali in Trieste. Vol. <1. 
1.881. p. 178.

Az adriai tengerből megfigyelt Crustacedk név
jegyzéke, melyben az irodalom fontosabb adatai, 
a synonymek s a termőhelyek is bennfoglaltat
nak. A felsorolt Crustaceák 47 családba, 171 
nembe és 370 fajhoz tartoznak.

1513. S t o s s ic h  M i h á l y : Animali rari e ma
ori per it mare Adriatic». Boll, della societa 
adriat. di scienz. naturali in Trieste. Vol. 7. 
1882. p. 213.

Részletes leírását adja a Penaeus siphonocerus 
P h i l , rákfajnak.

Rovarok. Insecta.
a j Félfötleles-száriujúah. Hemiptera.

1514. Horváth Géza: Hemiptera Europae 
annis 1875—78 descripta. — Entomologische 
Nachrichten. Jalirg. 7. 1881. p. 173. Jalirg. 8. 
1882. p. 43.

Felsorolja mindazokat .a Hemiptera-fajokat, 
a melyeket európai területről 1875—1878 idő
közben leírtak vagy ismertettek. Minden egyes 
fajnál az első irodalmi adatokat is feljegyzi.

1515. H o r v á t h  G é z a  : Eine, neue Lygaddm- 
Art aus Griechenland. Wiener entomologische 
Zeitschrift. T. Jahrg. 1882. p. 254.

A / 'terotmetus parnassius n. sp. új faj latin 
és német ismertetése.

1516. H orváth Géza': Heber einige I .ygari- 
tleii. Wiener entomologische Zeitung. I. Jahrg. 
1882. p. 143.

Az ism ertetett fajok legnagyobb része kau
kázusi, de hazánkból is em lít egyet, névszerint 
a / leienH/asti’r Nepetae Vieh. var. cinnamomeus 
n. var. A kaukázusi fajok között érdekes a 
Ngsius thoracicus u. 'sp., Cymus glandieolor 
Hahn. var. simplex n. var., Pachymerus tíar-

danae P r f .y s s . v . flavatus n. var. E mellett 
ismerteti a Plinthisus pygmaeus n. sp. Spanyol- 
országból, s a Platyplax inermis Ramb. fajt 
Dalmácziából.

1517. H orváth Géza: Eine, neue Wanzen
gattung aus dem Himalaya. Wiener entomolo
gische Zeitung. II. Jalirg. 1883. p. 296.

A Storthecoris nigriceps új nem és faj latin 
ismertetése.

1518. H orváth Géza: Die europäischen Podo- 
parien. — Wiener entomologische Zeitung. II. 
Jahrg. 1883. p. 133. 161.

A Podops genus jellem zése után összeállítja 
a fajok meghatározó táblázatát és 9 fajt sorol 
fel, m olyek között új a Podops Iletowski, P. 
buccata, P. dalmatina, P. incerta, P  rectidens. 
A felsorolt fajok közűi a curmdens Cost, fajt 
hazánkból is em líti. Végül ism erteti a 8coti.no- 
phara Stal genust s ennek sicula faját a corunta 
új varietással.

1 5 1 9 . H orváth Géza: Revision du genre Ere
mocoris Fiel). — Revue d’Entomologie. Tom. 2. 
1883. p. 1., TI. 1.

Az addig ismert Eremocoris-fajok kritikai is
mertetése. A leírt 7 faj között egy újat is talá
lunk, az Eremocoris fratemus-t.

1520. H orváth Géza: 8ur les Migrations 
des Pucérom. — Revue d’Entomologie. Tom 2. 
18,83. p. 64.

Vizsgálatai alapján konstatálja, hogy a Tetra -
neura uhui és rubra meg a Pemphigus Zeae- 
Maydis egy ugyanazon fajnak különböző fej
lődési és különböző körülmények között élő 
formái.

1521. H orváth Géza: Note sur le genre Tetra- 
neura. — Revue d’Entomologie. Tóm 2. 1883. 
p. 310., 2 famtsz.

Összehasonlítja a Tetraneura és Pemphygus 
genusokat.

1522. H orváth Géza: Die Excremente der 
gallmhewohnmdm Aphiden. Wiener entomolo
gische Zeitung. VI. Jahrg. 1887. p. 249.

Az Aphiddk gubacsaiban található víztiszta, 
ragadós cseppek természetét tanulmányozva 
arra a végeredményre jut, hogy 1. azok ki
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választás eredményei, 2. anyaguk gumminemű,
3. élénk rotáczióval bírnak, 4. az állati szer
vezet is választhat ki gummit.

1 5 2 3 . H orváth Géza : lieber Centrocoris va
riegatus Rolen, und seine Verwandten. Wiener 
enitomologische Zeitung. III. Jahrg. 1884. p. 111.

A Centrocoris genus ismertetése után áttér a 
Centr. spiniger F r. és Centr. variegatus Kolen. 
leírására s azután összeállítja a Centrocoris-fajok 
meghatározó táblázatát.

1 5 2 4 . H orváth Géza : Note sur les Hémipté- 
res du haut-Balean et de la Dobroudja. Bulletin 
ou comptes-rendus des séances de la société en- 
tomologique de Belgique. Année 1884. p. CXIV.

A Merkl E.-től a Balkánban és Dobrudzsá
ban gyűjtött Hemipterdk enmnerácziója, a mely
ben összesen 71 faj van feljegyezve.

1 5 2 5 . H orváth Géza : Hemipteres noureau.r. 
Revue d’Entomologie. IV. Tom. p. 320.

A leírt új poloskafajok közűi hazánkban a 
következők tenyésznek: Berytus consimilis, Bér. 
geniculatus, 1 'achy mer us ( XanUudiUus ) Re-uteri 
és Poeeitascytus (Systratíotus) diverdpes, mely 
utóbbi a magyar faunának kizárólagos sajátja.

1 5 2 6 . H orváth Géza: Hémipt/res noureau.r. 
Revue d’Entomologie. Tom. 4. 1885. p. 320.

A leírt új fajok között hazánkból valók a 
következők: Ben/tus consimilis, Bér. genicula
tus, Pachymerus Reutert, I 'oecUoscytus diverri/ies.

1 5 2 7 . H orváth Géza: Nouvelle- revision du 
genre Plinthisus. Revue d’Entomologie V. Tom. 
p. 215.

A Plinthisus-nem fajait kritikai vizsgálat alá 
vevén, összesen 25 fajt — közöttük több újat — 
különböztet meg és gondosan szerkesztett ana
litikus táblázatokban jellemez. Az egyik táblá
zat a csonka szárnyfedős, a másik a tökéletesen 
kifejlett repülő szervekkel bíró alakok meg
határozására való. A tárgyalt fajok közül ha
zánkban is tenyésznek: Plinthisus pusillus 
Scholtz., Plinthisus hungaricus H orv., Plinth, 
mehadiends H orv. és Plinth, brevipennis L atr.

1 5 2 8 . H orváth Géza : Nouvelle revision du 
genre Plinthisus. — Revue d’Entomologie. Tom. 
'5. 1886. p 215.

Meghatározó táblázatokban ismerteti az eddig 
leírt Plintldsus-i&ioíut. A rövid szárnyiíak közül 
25, a hosszú szárnyúnk közűi 10 fajt jegyez fel, 
melyek között több hazaival is találkozunk.

1 5 2 9 . H orváth Géza: Note emitterologiche. 
Bolletino della societá entomologiea italiana. 
Ann. 19. 1887. p. 278.

A közlemény első része a Stenocephalus Latr. 
genus paltearktikus fajainak meghatározó táblá
zata, melyben 10 faj van felvéve s ezek között 
a Stenocephalus crassivomis, Sten. tunetanus, St. 
pruinosus és Sten. ferganenxis új. A második 
részben Lengyelországból 96 Hemiptera-fajt je
gyez fel, míg a harmadikban mintegy 60 faj 
olaszországi Hemiptera-fajt enumerál.

1 5 3 0 . H orváth Géza: Notes additione,lles sur 
les Hémiptéres-Hétéroptéres des environs de Go- 
rice. — Revue d’Entomologie. Tom. 6. 1887.
p. 68.

Görtzből származó számos felemásszárnyú 
Hemipterát jegyez fel a következő termőhelyek
kel : Görtz, Monfalcone, Duino, Lac Doberdo.

1 5 3 1 . H orváth Géza: Description de deute- 
Hemipteres noveaux de Francé. — Revue d’En
tomologie. Tom. 6. 1887. p. 253.

A Francziaországból való Podops ralliger és 
7Ihgparochromus mixtus új fajoknak leírása.

1 5 3 2 . H o r v á t h  G é z a : 1 Übersicht der euro
päischen Oymus-Arten. Wiener entomologisehe 
Zeitung. VII. Jahrg. 1888. p. 309.

Összeállítja az európai Cymus-fajok m eghatá
rozó táblázatát s a fajok közül hazánkból a 
l'ymus obliquus H orv. Tájt jegyzi fel.

1 5 3 3 . H orváth G é z a : Un yenre nouveau 
d'Hemipteres du Bre'xil. — Revue d’Entomolo
gie. Tom. 7. 1888. p. 57., 1 Pl.

A brazíliai Liabaris Reutert új genus és faj 
leírása.

1 5 3 4 . H orváth Géza : Matéri,eaur pour ser- 
vir á Vé-tude des Jlémiptéres de la fauné palé- 
antique. — Revue d’Entomologie. Tom 7. 1888.
p. 168.

Mindenekelőtt a ltisibia xanthochila és Hen- 
schiella pellucula új genusok és fajok leírását 
adja. Ezután áttér 26. részben új, részben héza
gosán ismert-fajnak tárgyalására, melyek között 
hazaiakkal is találkozunk. A közleményt syno- 
nymikai észrevételek zárják be, melyekben 8 
fajra vonatkozó adat van.

1 5 3 5 . H orváti} Géza: Essai monographique 
sur le i/enre Trigonosoma. — Revue d’Enlo- 
mologie. Tóm. 8.'1889. p. 33.

A Trigonosoma genus fajainak meghatározó 
táblázatát összeállítva több új, vagy hézagosán 
ismert fajnak leírását is adja. Az új fajok a követ
kezők: Trigonosoma cribrosum, Trig, veri ferum, 
Trig. Oschanini, 'Trig, oblongum.

1 5 3 6 . H o r v á t h  G é z a : Notes symmymiques 
et geographiqucs sur les Jíémiyteres palé,a n ti
ques. — Revue d’Entomologie. Tom. 8. 1889. 
p. 325.

A közlemény első része 32 fajra vonatkozó 
synonymikai megjegyzést tartalmaz. A második 
részben 85fajnak termőhelyeit találjuk. E termő
helyek között legtekintélyesebb számúak a ha
zaiak.

1 5 3 7 . H orváth Géza: Synopsis des Nydus 
paléarctiqaes. — Revue d’Entomologie. Torn. 
IX. 189«. p. 185.

A Nydus-faj ok meghatározó t áblázatának 
összeállítása kapcsán az eddig ismert fajok 
termőhelyeit is közli. Az ismertetésben új fajok 
és új varietások is vannak.

1 5 3 8 . R á t h a y I m r e : Das Auftreten der Gál- 
Imlaus im Versuchsicdnyarten zu Klosterneuburg 
im Jahre 1887. — Verhandl. d. k. k. zooh 
botan. Gesellseh. in Wien. XXXIX. Bd. 1889. 
p. 47., 2. Tab.

Részletesen ismerteti azon megtigyeléseit, a 
melyek a P/ty/Wcra-levélalakjának megjelené
sére, fejlődésére és kártételeire vonatkoznak. 
Leírja, hogy a különböző szőlőfajokra mily ha
tással volt ezen élősködő.
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c) P ikkelyesszárnyúak. Lepidoptera.

1 5 3 9 .  H e r m a n  O t t ó : Eitle «wunderliche 
Publikation». — Entomologische Nachrichten. 
.Tahrg. 9. 1883. p. 197.

Polemikus czikk, melyben válasz van Dr. 
S p e y e r  «Zur Berichtigung einer wunderlichen 
Publikation» czímű czikkére.

1 5 4 0 .  K e m p e l e n  B a d o : Beobachtungen über 
eine abweichende Entmehiuny des Bombyx quer
cus L. Wiener entomologische Zeitung. VIII. 
Jahrg. 1889. p. 145.

A Tátrafüreden s a csorbái tónál fogott her
nyókból kifejlett Bombyx quercus L. nőstényei
nek szineltérését írja le.

d ) Födelesszárnyúak. Cnleoptera.

1 5 4 1 .  F r iv a l d s z k y  J á n o s : Eine neue Flute- 
nutherion-Art. Wiener entomologische Zeitung.
II. Jahrg. 188.3. p. 30.

A I ‘haenotheriim Steindachneri új fajnak le
írása, melynek példányait Beirut mellett gyűj
tötte A p p l .

1 5 4 2 .  K a u f m a n n  E r n ő : Trechux rhilenxis, 
ein neuer Käfer aus Süd-Bidi/arien. Wiener 
entomologische Zeitung. III. Bd. p. 145.

Egy új futrinka-faj leírása, a melyet M e r ü l

E. Bolgárországban a Rhile-Dngh nevű hegy
ségben gyűjtött.

1 5 4 3 .  O r m a y  S á n d o r : Coleoptern nova e 
Transsylvania. Wiener entomologische Zeitung. 
VII. Jahrg. 1888. p. 105.

A Tterostichus Etelhae, Alexia Reitteri, Me
ten» Elekesi, új fajok s a Pidonia lurida v. 
(ianqlbaueri új variefás latin leírása.

1 5 4 4 .  S a j ó  K á r o l y : Acht neue Coccineiliden- 
Varietäten aus Central·-Unyam. Entomologische 
Nachrichten. Jahrg. 7. 1881. p. 273.

Az Adonia vaiieyata var. metliopunctuta, v. 
arenaria, v. hisconstellata, v. confluens, Adalia 
11 notata v. Iri punctata, v. kunyaiica ; Halyzia 
ctmylobata v. anyularis és v. palustris új varie- 
tásoknak rövid ismertetése.

e) H ártyásszárnyúak. H y menu p tera.

1 5 4 5 .  M o c s á r y  S á n d o r  : Synonymische Be
merkunyen. Entomologische Nachrichten. Jahrg.
7. 1881. p. 18.

Összesen 19 Ilyuienofitera-fitjmtk synonym.jeit 
adja s e mellett több synonymről kimutatja, 
hogy azok önálló fajok.

1 5 4 6 .  M o c s á r y  S á n d o r : Drei neue IJipne-

nopteren. Entomologische Nachrichten. Jahrg. 
7. 1881. p. 327.

Az Ammophila eyreyia, Sphex syriaca és Bem- 
becinus Érheti új fajok latin leírása.

1 5 4 7 .  M o c s á r y  S á n d o r : A us der Geschichte 
tier Literatur tier Goldwespen. Entomologische 
Nachrichten. Jahrg. 9. 1883. p. 130.

A Chrysididákra vonatkozó irodalomtörténet
nek német szövege, mely a «Chrysididse faunae 
hungaricae» czímű munkában magyar nyelven 
jelent meg először.

1 5 4 8 .  M o c s á r y  S á n d o r  : Zur yeoyraphischm 
Verbreituny der Goldwespen. Entomologische 
Nachrichten. Jahrg. 9. 1883. p. 140.

A Chrysiditlák földrajzi elterjedésének rövid 
foglalatja, mely fordítása a «Chrysididjc faunae 
hungaricae» műben magyar nyelven megjelent 
ismertetésnek.

1 5 4 9 .  M o c s á r y  S á n d o r : Species aliquot Ten- 
thredinidarum novae, Entomologische Nach
richten. Jahrg. 12. 1880. p. 2.

Az Amasis atricapiUa, Am. Caucasica, és 
Allantus literatus új fajok latin leírása.

1 5 5 0 .  M o c s á r y  S á n d o r : Eine Goldwespen- 
•Art und Varietät aus Deutschland. Entomolo
gische Nachrichten. .Tahrg. 13. 1887. p. 291.

Az EUampus puncticollis fajnak és atratus 
új varietásának latin leírása.

1 5 5 1 .  M o c s á r y  S á n d o r : Monoyraphia Chry- 
sididarum Orbis Terrarum Universi. Entomolo
gische Nachrichten. Jahrg. 15. 1889. p, 345.

A m. tud. Akadémia kiadásában lati \ nyel
ven megjelent monographia előszavának német 
fordítása.

1 5 5 2 .  P a s z l a v s z k y  J ó z s e f : Beiträye zur Bio- 
loyieder Cynipidm. Wiener entomologische Zei
tung. II. Jahrg. 1883. p. 129., 171.

Ismerteti néhány ytdtacsdardzs viselkedését 
veszély idején. Kimutatja, hogy legnagyobb ré
szük különböző illatú bűzt áraszt maga körül. 
A gubacsok védekezési szerepét is kimutatja. 
Majd áttér az ivaros egyének ismertetésére s a 
közösülési actus leírására. Figyelemmel kísérte 
a hőmérséklet befolyását a különböző gubacB- 
darázsoknál s különösen a különböző gulia- 
csoknál.

1 5 5 3 .  P a s z l a v s z k y  J ó z s e f : Die Galle und 
Wesjte der Oynips superfetationis Gir. Ein Bei- 
tray zur Kenntniss der Cynipiden. Wiener en
tomologische Zeitung. III. Jahrg. 1884. p. 147.

Részletesen ismerteti a Quercus pedunculata 
gubacsának szöveti szerkezetét s aztán össze
foglalja a Oynips superfetationis Gir. jellemeit.

1 5 5 4 .  S a j ó  K á r o l y  : Eine neue Oxybdus-Art 
aus Central-Unyarn. Wiener entomologische 
Zeitung. III. Jahrg. 1884. p. 87.

A Kis-Szent-Miklós határában gyűjtött Oxy- 
bellis Treforti új faj ismertetése.
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LÁGYTESTŰEK. MOLLUSCA.

1555. B rusina Spiridion: Ueber die Moll un
ken-Fauna Oesterreich- Unt/arns. — Mittheil. d. 
naturw. Vereine für Steiermark. Jalirg. 1885. p. 29.

Mindenekelőtt az Adriai tenger faunájára vo
natkozó adatokat nyújt és ennek kapcsán 18 fajt 
jegyez fel. Ezután áttér a szárazföldi és édes
vízi fauna tárgyalására. E csoportban. 447 fajt 
enumerál, a melyek között nagyon sok van 
hazai termőhelyekről. .
; 1556. H azay Gyula: Die Mollusken-Fauna 
von Budapest etc. — Malakozoologischc Blätter. 
Neue Folge. I l l—IV. Bd. 1880—1881. Taf. 
1—5. (Separat).
; Beható tanulmányok alapján ismerteti Buda
pest és környékének Molluska-faunáját. Min
denekelőtt rövid körvonalokban előadja a ma
gyar fauna Mollnska-faunájára vonatkozó iro
dalmi adatok összegét. Ezután tárgyalja Buda
pest helyrajzi viszonyait s a Molluskák ehhez

viszonyított elterjedését. Rendszeres jegyzékbe 
csoportosítja a megfigyelt fajokat, melyeknek 
száma 108, míg a varietásoké 51. Λ fajok között 
van 7 új, míg a varietások között 27. Λ fajok 
tartózkodás tekintetében következőleg oszlanak 
meg : szárazföldi 81, vizetlakó 78, beleszámítva 
a varietásokat is ; az elsők között van 59 faj, 
27 varietás, az utóbbiak között 19 faj és 27 va
rietas. Részletezi, bogy eme fajok milyen termő
helyeken élnek. A fajokat érdekesen ismerteti 
biológiailag is.

1557. Stossich Mihály: I  Moll lischt del Vde
bit. Boll, della soc. adriat. di scienz. natur, in 
Trieste. Vol. 8. 18811—81. p. 1 HI.

A Gasterofioddk közül 6 családból 20 nembe 
tartozó 100 fajt s köztük egy újat a I hialariii 
Marchesetn-t a LameUibranchiatdh közül pedig 
2 családból 2 nembe tartozó 5 fajt ismertet a 
termőhelyek feljegyzése mellett.

GEREVCZESEK. VERTEBRATA.

a) Halak. Pisces.
1558. Stossich Mihály: Nota sopra. l'Ortha- 

i/oriscus Planci Bp. Boll, della societa adriat. 
di scienze naturali in Trieste. Vol. (1. 1881. 
p. Kill.

Az Orthayoriscm Manci Bp. halfajnak egy 
hatalmas példányát ismerteti, mely a fiumei 
áll. középiskolának gyűjteményében vau.

b) Kétéltűek. Amphibia.
1559. H aller B éla grf.: Ueber das blaue 

Hochzeitskleid des Grasfrosches. Zoologischer 
Anzeiger. VIII. Jalirg. 1885. Nr. 207. ji. (ill.

Azon alkalomból, hogy 1884. év tavaszán a 
Rana temporalia L. híméi között a párzás ide
jén égszínkékeket talált, figyelmét e jelenség 
okának kipuhatolására fordította. Szövettani 
vizsgálatai alapján kimondja, hogy az említett 
béka-faj Iliméinek bőrében kék festékes sejtek 
nincsenek, s a kék szín csak az interferentia 
eredménye. Kimutatja azt is, hogy a festék
sejtek csak igen ritkán közlekednek ideggel.

1560. H aller Béla grf.: Ert/änzum/en zu 
meinem Aufsatze «Ueber das blaue Hochzeits
kleid des Grasfrosches«. Zoologischer Anzeiger. 
IX. Jalirg. 1886. Nr. 213. p. 12.

BRONN-nak figyelmeztetése folytán kijelenti, 
hogy a korábban m egfigyelt Rana tempora
ria nem  a Rana platip-rhinus Smid., hanem  
a Rana arvalis N ils. volt. Ezzel kapcsolatban 
pótlólag felsorolja az irodalom idevonatkozó 
korábbi adatait és közli LEYDie-nak feljegy
zéseit.

1561. Méhely L ajos: Beit rőtje zur Verbrei
tung unserer braunen Frösch·. — Zoologischer 
Anzeiger. XIII. Jalirg. 1890. p. 445.

Hazai termőhelyekről ismerteti a Rana fusca 
ItiisuL, Rana arvalis N ilss. és Rana αι/ilis Tho
mas fajokat. Megállapítani igyekszik ezen fajok 
hazai elterjedésének körét, tekintettel a korábbi 
irodalmi adatokra és saját megfigyeléseire.

1562. Méhely Lajos : lleiichth/unp.— Zoolo
gischer Anzeiger. XIII. Jalirg. 1890. p. 611.

Előbbi közleményének a Rana arvalis- ra 
vonatkozó tételében lévő egy állítását igazítja 
helyre, a mely E ntz GÉzÁ-nak a Rana fusca-ra, 
mondott szavaira vonatkozik.

c) Madarak. Avcs.
1563. B rusina Spiridion: Anomalien ihr 

Omis < ’rontica. — Mittheil, des ornitli. Ver
eines in Wien. 7. Jalirg. 1883. p. 57.

A zágrábi múzeumban lévő 25 madárfajnak 
torzairól emlékezik meg. E mellett két ritka 
vándorló madarat is feljegyez, nevezetesen a 
l.estris pomarina Temm. és Restris parasitica 
L. fajokat.

1564. Brusina Spiridion: / 'té r HreaUlto- 
srpske s uhzárom na ostali slarenski jut/. I ri- 
prema za Hrvatsko-srpsho onvitoloijiju sastario. 
Denkschriften d. sorbischen königí. Academie. 
I. Belgrad. 1888. p. 1. (Lásd Tschusi-Ciier'- 
nel. Nr. 1897.)

1565. 1 Irusina Spiridion : Mormon frater
cula. Ornitbologiscbes Jahrbuch. I. Bd. 1890.
p. 181.

Fiume és Lovrana között a tengerből fel
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jegyzi az 1X90 jnlius 18-án Barac M.-től látott 
két Mormon fráteren lát.

1 5 6 6 .  B rusina Spiridion : Pastor roseus 
Trima, in Slarmtm und Croatian. Ornitholo- 
gisclies Jahrbuch. I. Bd. 1X90. p. 159.

Feljegyzése annak, hogy 1890 junius 2-án 
Szeréin közelében 8 1 'astor roseust láttak, július 
11 -én pedig Krizevac mellett egyet elejtettek.

1 5 6 7 . Chkrnkl I stván :· Einige Beobachtun
gen iiiier dem Zirergjligenfänger (Muscicapa 
parra L.) Mittheil. Λ. ornith. Vereines in 
Wien. 11. Jalirg. 18X7. p. 20.

A Muscicapa parra L. tájra vonatkozó hazai 
irodalmi adatok ismertetése után részletezi e 
madár életviszonyaira vonatkozó saját meg- 
íigyeléseit. Ismerteti e madárka ónekhangjait is.

1 5 6 8 .  Chernél I stván: Samud imp von 
VιιιμΊη, Eiern, gelegentlich eines mehrwöchent
lichen Aufenthaltes behufs ornitholoifisehrr Βω- 
bachtungen und Eorschungen beim Velenczeer- 
See < Weisscnhurger Com.) ín Ungarn. Mittheil, 
d. ornith. Vereines in Wien. 11. Jalirg. 18X7.
p. 106.

Összesen 38 madárfajnak fészkelésére és 
tojásaira vonatkozó adatokat tartalmaz a ter
mőhelyek feljegyzése kapcsán.

1 5 6 9 .  Chernél I stván: Pernicia torquata 
liechst, bei Neuhäusl in Ungarn erlegt. Mittlieil. 
d. ornith. Vereines in Wien. II. Jalirg. 18X7. 
pag. 55.

Felemlítése annak, hogy 1X87. év telén 
(Január 28) .‘i drb. líernida turquatat ejtett 
el Érsekújvár határában.
. 1 5 7 0 . Chernél István: Zum heurigen Er- 

scheinen der Steppenhühner ( Syrrhaptes para- 
do.rus lull.) in Ungarn. Mittheil. d. ornith. 
Vereines in Wien. Bd. XII. 1XXX. p. 157.

Felsorolja a Syrrhaptes paradoxus 1888. évi 
hazai megjelenése alkalmával a megfigyelési 
helyeket s a megfigyelők neveit.

1 5 7 1 .  Chernél I stván: Seltene Durchzügler 
und Wintergäste in Ungarn. Mittlieil. d. ornith. 
Vereines in'Wien. 12. Jalirg. 1X88. p. 8.

Az.on madarak felől nyújt adatokat, a me
lyek hazánkban a ritkábban átvonulok, vagy 
ritkább téli vendégek közé tartoznak. Ilyent 
14-ot jegyez fel, melyeknél felsorolja az elő1 
jőve teli időt és helyet is.

1 5 7 2 .  Chernél I stván: Verhandlungen in 
Budapest bezüglich des IT. ornithologischen 
( 'onqressrs. Ornithologisches Jahrbuch. I. Bd. 
189(1. p. 101.

Tájékoztató a II-ik ornithologiai kongresszus 
magyar előkészítő bizottságának előmunkála
tairól.

1 5 7 3 . Chernél I stván : Die Vogelsanrmlgng 
im Schlosse Lockenhaus in Ungam. Ornitholo- 
gislies Jahrbuch. I. Bd. 1890. p. 57.

A Lékavára gyűjteményében található ma
darak jegyzéke és ismertetése.

1 5 7 4 .  Csató János: Beobachtungen über dm 
Schreiadler Aquila naeria Br. Mittheilungen des 
ornithol. Vereines in Wien. 5. Jalirg. 1881. 
p. 43. 51.

Ismerteti az Aquila naeria fír. életmódjára 
vonatkozó megfigyeléseit.

1 5 7 5 .  Csató János: Beitrag zur Natur
geschichte der Zwerg-Ohreule, Stria scops L. Mit- 
tlieil. d. ornithol. Vereines in Wien. 0. Jalirg. 
18X2. p. 13. 24.

A Strix scops L. életmódjára vonatkozó saját 
megfigyeléseit ismerteti.

1 5 7 6 .  Csató János: Beobachtungen über die 
Lebensweise des Königs- und Schwarzen Milans 
( Mileus regalis Br. und ater Br.) in Sieben
bürgen. Mittlieil. des ornithol. Vereines in 
Wien. 6. Jalirg. 1882. p. 104. 122.

Előadja azon megfigyeléseit, a melyek a 
Milrus regalis és Mile, ater életmódjára vonat
kozólag Erdélyben tett.

1 5 7 7 . 'Csató János : Bemerkungen über die 
Sumpf- und Trauer-Meise, Parus palustris L. 
und P. lugubris. Mittlieil. des ornith. Vereines 
in Wien. '7. Jalm 1883. p. 50.

Saját megfigyelései alapján adatokat nyújt a 
Parus palustris és lugubris életmódjának isme
retéhez, különösen tartózkodásához.

1 5 7 8 .  Csató János: Banius excubitor L. in 
•Siebenbürgen brütend. Mittlieil. d, ornith. Ve
reines in Wien. 7. Jalirg. 1883. Nr. 10. 
pag. 202.

Leírása annak, hogy 1883. év tavaszán 
Nagy-Enyed határában egy Lanius excubitor 
fészkelt. Ezzel kapcsolatban ismertetését talál
juk az említett madártól ott rakott fészek
nek is.

1 5 7 9 .  Csató János: lieber -Antiim cerrinus 
Pall, und über den in diesem Jahre beobachte- 
ten tiypaetus barbatus L. Mittlieil. d. ornith. 
Vereines in Wien. 10. Jalirg. 1X80. p. 277.

1 5 8 0 .  Csató János: Ue.be> LocusteUa lusci- 
nioides Sari, Mittlieil. d. ornith. Vereines in 
Wien. 11. Jalirg. 1X87. p. 105.

Az irodalmi adatok rövid feljegyzése után 
előadja saját megfigyeléseit, a melyeket Nagy- 
Enyed határán végezett. Megfigyelései különö
sen az életmódra vonatkoznak.

1 5 8 1 .  Csató János: Einwanderung des Step- 
penhuhnes in Siebenbürgen. Mittlieil. des ornith. 
Vereines in Wien. Bd. XII. 1888. p. 87.

Röviden megemlékezik a Syrrhaptes para
doxuknak. Európában való megjelenéséről, és 
feljegyzi az Erdélyre vonatkozó adatokat.

1 5 8 2 . CsatóJános : IHe Fausthühner ( Syrr- 
haptes paradoxus) in Siebenbürgen. Waid- 
mannsli. Bd. VIII. 1X88. p. 130.

1 5 8 3 .  Csató János : Lanius Homeyeri, (Iah. 
bei Naqy-Enyed brütend. Die Schwalbe. XIII. 
Jahrg. 1889.'p. 241.

Feljegyzi, hogy 1889 ápril havának 22-én
N.-Enyed határában egy Lanius Homeyeri. 
fészkére talált. A két madár elejtése után a 
fészket és 6 kis csupasz fiókát ejtett birtokába.

1 5 8 4 .  Csató János: lieber Lanius Homeyeri 
Cab. und sein Nest. Ornithologisches Jahrbuch. 
I. Bd. 1890. p. 163.

A Lanius Homeyeri elterjedésére és előfor
dulására. vonatkozó adatok feljegyzése után
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leírja azt a fészket, a melyet Nagy-Enyed ha
tárában talált. Ennek kapcsán összehasonlítást 
tesz a Lanius excubitor és Lanius Homeyeri 
fészke között.

1 5 8 5 .  Czvnk E d e : Verspätete Wanderer. 
Waidmannsheil. 9. köt. 1889. p. 56., 66.

1 5 8 6 .  Czynk E d e : Das Auer- und Birk- 
wild ín Siebenbürgen. Neue deutsche Jagdzeitung. 
9. Jalirg. 1889. p. 209.

1 5 8 7 . Czynk E de : Der weissbindige Kreuz
schnabel ( Loxia bifasciata L. Br.) Ornitholo- 
qische Heminiscenz. Ornithologisches Jahrbuch. 
Ϊ. Bd. 1890. p. 172.

A Loxia bifasciata elterjedésére vonatkozó 
adatok rövid feljegyzése után ismerteti az 
Erdélyben tőle megfigyelt példányokat. Leírja 
színüket és megemlíti, hogy fogságban a szép 
piros szín lassan elváltozott előbb vörhenyes 
sárgává, majd sárgává. Ismerteti e madarak 
énekhangját és a szabadban való életmódját. 
Feljegyzi vonulásuk idejét.

1 5 8 8 .  Czynk Ed e : Der Bart-oder Lämmer
geier ( Gypaétus barbatus L.J Natur geschicht
liche Skizze aus dm Karpathen. Ornitholgisches 
Jahrbuch. I. Bd. 1890. p. 45.

Feljegyzi, hogy Erdély mely városaiban ta
lálható a szakállas saskeselyűnek egy-két 
kitömött példánya. Ezután elbeszéli, hogy a 
fogarasi havasokban miként jutott szakállas 
saskeselyűhez. Befejezésül nehány az élet
módra vonatkozó adatot jegyez fel.

1 5 8 9 . F ászl I stván : Beiträge zur Kermtniss 
der Schuirrsänger iMcustella I usci.nürides (der 
Nachtigall-rohrsänger) am Neusiedlersee. Mit
theil. d. ornith. Vereines in Wien. 10. Jahrg. 
1886. p. 303.

1 5 9 0 .  F orgách Károly gr.: 18 jährige 
Beobachtungen über die Ankunft einiger Zug
vögel im Frühjahre auf der Herrschaft Ghymes 
in Ungarn. Ornithologisches Jahrbuch. I. Bd. 
1890. p. 144.

Egy táblázatban 15 madárfajnak 18 éven át 
a ghymesi uradalomban való megjelenésének 
idejét közli.

1 5 9 1 . H ausman V. u. Fuss M.: Der gelb- 
kehlige Bimenfresser ( Merops apiaster.) Geflü
gelte Welt. 11. Jahrg. 1882. p. 345.

1 5 9 2 . H ausman V. u. Fuss M .: Ueber das 
Vorkommen der Gartenammer ( Embe.ri.za hor
tulana) in Siebenbürgen. Geflügelte Welt. 
11. Jahrg. 1882. p. 383.

1 5 9 3 . H ausman V. u. Fuss M .: Der kleine-, 
der Halsband-, der Trauer- und graue Fliegen
schnäpper. Geflügelte Welt. 11. Jahrg. 1882. 
p. 393., 403., 413.

1 5 9 4 . H ausman V. u. Fuss M .: Der Rosm- 
staar oder rosenfarbige Hirtenvogel ( Sturnus 
roseus.) Beobachtungen über denselben in Ost- 
Siebenbürgen. Geflügelte Welt. 11. Jahrg. 1882. 
p. 273.

1 5 9 5 . H auska : Tannenheher und Steppen
huhn. Waidmannsh. Bd. IX. 1889. p. 14.

A Syrrhaptest Slavoniából jegyzi fel.
1 5 9 6 . Keller F. C.: Der Beachtung em

pfohlen (1 astor roseus in Kroatien.) Waidmanns- 
lieil. 9. Jahrg. 1889. p. 78.

1 5 9 7 .  K o c y a n  A n t a l : Die Vögel der Nord- 
Tatra. Mittheil. d. ornithol. Vereines in Wien. 
7. Jahrg. 1883. Nr. 9. p. 169. 186. 230.

A Magas-Tátra madárvilágából 204 fajt sorol 
fel. Az egyes fajoknál különböző biológiai meg
figyeléseket csatol.

1 5 9 8 .  K u h n  L a j o s : Der Vogelzug in der 
Umgebung von Nagg-Szt.-Miklós, f Toruntaler 
Comitat. Ungarn) im Jahre 1881. Mittheil, 
des ornith. Vereines in Wien. 6. Jahrg. 1882. 
p. 86., 96.

A Nagy-Szt.-Miklós határában 1881. év 
folyamán megfigyelt madarak vonulására vonat
kozó adat felsorolása.

1 5 9 9 .  L in d a u e r  G u s z t á v : Einiges aus dem 
Leben des Seeadlers ( Haliaetus albicilla.) Stet
tiner Zeitschrift für Ornithologie und praktische 
Geflügelzüchtung. 12. Jahrg. p. 58., 73.

1 6 0 0 .  L in d a u e r  G u s z t á v : Der Uhu (Bubo 
maximus Sibb.) Ornithologische Skizze aus Süd- 
Ungarn. Ornithologisches Jahrbuch. I. Bd.
1890. p. 167.

Saját tapasztalatai alapján adatokat közöl a 
Bubo maximus fészkelésmódjára vonatkozólag. 
Ennek kapcsán azonban az életmód jelenségei 
felől is nyújt megfigyeléseket.

1 6 0 1 .  M a d a r á s z  G y u l a : lieber einige bemer- 
kenswerthe ornithologische Erscheinungen aus 
der Umgebung von Budapest. Mittheilungen des 
ornithol. Vereines in Wien. 5. Jahrg. 1881. 
pag. 28.

Budapest környékéről több madárra vonat
kozó megfigyelés feljegyzése. Részletesebben 
emlékezik meg egy Hirundo rufula, Sibilatrix 
sylvieola és egy Aegiothus canescens példányról.

1 6 0 2 .  M a d a r á s z  G y u l a  : í Jeher Varietäten 
von Muscicapa grisola et Darus cristatus. 
Journal für Ornithologie. 32. Bd. 1884. p. 196.

A Muscicapa grisola. és Parus cristatus két 
érdekes varietásának ismertetése. Mindkettőt 
Budapesten ejtette el.

1 6 0 3 . Madarász Gyula: Description of two 
new Birds from Tibet. The Ibis a Quarterly 
Journal of Ornithology. Vol. IV. Ser. 5. 1886. 
Numb. 14. p. 145.

A Mycophonem tibetanus és Pucrasia Megéri 
tibeti új madárfajoknak leírása.

1 6 0 4 . M a d a r á s z  G y u l a : Über die Erlegung 
eines Syrrhaptes paradoxus in Siebenbürgen 
Mittheil. d. ornith. Vereines in Wien. Jalng. 
XII. 1888. p. 292.

1 6 0 5 .  M a d a r á s z  G y u l a : Einwanderung des 
Steppenhuhns ( Syrrhaptes paradoxus P a l l .) 
Mittheil. d. ornith. Ver. in Wien. Jahrg. XII.
1888. p. 86.

Jelenti, hogy a magyar nemzeti muzeum 
Máramarosban elejtett két Syrrhaptes birtokába 
jutott.

1 6 0 6 .  M a d a r á s z  G y u l a  : Description of a new 
Oinnyris. Ornis. 5. Jahrg. 188(1. p. 149. 1 tábla.

A Oinnyris castaneiventris új fajnak leírása.
1 6 0 7 . Mojsisovics A u g . v .: Streiftouren im
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Riedterrain von Bellije mul in der Umgebung 
von Villány ( Comitat Baranya in Ungarn), mit 
einer lithographirten Karte. Mittheilungen d. 
naturwiss Vereines für Steiermark. Jahrg.
1881. p. 120.

Ismerteti azon kirándulásait, a melyeket 
Bellye és Villány környékén tett. Ennek kap
csán feljegyez az <huánettek közül 02 fajt, a Colum- 
ládák közül 3 fajt, a Coccygornorphák közűi 
5 fajt; a Macrochirevek közűi 1 fa jt: a Raso- 
oesek közűi 2 fajt és a Baptatoresek közűi 
30 fajt.

1608. Mojsisovics Aug. v .: Zur Baunaron 
Bellye und Dárda. Mittheil. d. naturwiss. Ver
eins für Steiermark. Jahrg. 1882. p. 103. 1 tábla.

A dolgozat első része a kirándulások ismer
tetését tartalmazza több zoológiái megfigyelés 
kapcsán. A második részben a megfigyelt 
állatfajok névjegyzékét találjuk, különböző 
észrevételek kíséretében. A névjegyzék 236 
madárfajnak nevét tartalmazza. A latin nevek 
mellett sok helyt feljegyzi a magyar népies 
neveket is.

1609. Mojsisovics Auö. v .: Exmrmnen int 
Bács-Bodroger und Bárányáéi· Comitate im 
Sommer 1883. Mittheil. d. naturw. Vereins für 
Steiermark. Jahrg. 1883. p. !)δ.

A Bács-Bodrog- és Baranyainegyékben 1883. 
évi megfigyelő kirándulásoknak ismertetése. 
A megfigyelések kizárólag madarakra vonat
koznak. A dolgozat végén egy névjegyzék is 
van, mely 80 madárfaj nevét tartalmazza.

1610. Mojsisovics Aug, v. : Erster Nachtrag 
zur «Omis» von «Bellye und Dárda.» Mittheil, 
d. naturw. Vereins für Steiermark. Jahrg. 
1883. p. 113.

Különböző családokba tartozó Bl madárfajra 
vonatkozó megfigyelések összefoglalása.

1 6 1 1 . Mojsisovics Aüg. v .: Bericht über 
eine Boise nach Süd-Ungarn und Slactmien im 
Frühjahre 1884. Mittheil. d. naturw. Vereins 
für Steiermark. Jahrg. 1884. p. 192.

Leírja utazását Bécstől Budapestig, a magy. 
nemz: Múzeumban tett megfigyeléseit. Meg
emlékezik a műegyetemi állattani intézet gyűj
teményéről és az állatkertről. Közli annak a 
a 75 madárnak névjegyzékét, a melyet 
Madarász Gy. dr., figyelt meg a budapesti 
«Madarászn-kertben. Ezen kívül több Gerin- 
czes állatra vonatkozó megfigyelést is nyújt.

1 6 1 2 . Mojsisovics Aug. v .: Bericht über 
eim Boise nach Südungarn und Slavonian im 
Frühjare 1884. Mittheil. d. naturw. Vereins 
für Steiermark. Jahrg. 1885. p. 57.

Α Nestin melletti fennlapálynak és a Frusca 
Gorának ismertetése. Feljegyzi a megfigyelt 
madarakat, melyekre vonatkozólag több érde
kes megfigyelést közöl.

1 6 1 3 . Mojsisovics Aug. v .: Uber einige sel
tenere Erscheinungen in der Vogelfauna Öster
reich-Ungarns. Mittheil. d. naturw. Vereins für 
Steiermark. Jahrg. 1886. p. 74.

Különböző családokba tartozó több, mint 
51 madárfajról nyújt adatokat. E madarak

között olyan is van, a mely hazánk faunájá
ban nem gyakori.

1614 . Mojsisovics Aug. v. : Ueber den Ge
samt des Tannenhehers (Navifraga coryocatac- 
tes L.) Mittheil. d. ornith. Vereines in Wien. 
X. Jahrg. 1886. p, 113.

Megfigyelései alapján ismerteti a Nucifraga 
caryocatactes énekliangj ait.

1 6 1 5 .  Omükus Mihály: Späte Wachtel in 
Kroatien. Waidmannsheil. 9. Jahrg. 1888. 
pag. 55.

1616 . Szikla Gábor : Zum Zuge des Tannen
hehers im Herbste 1885. Mittfieilungen des 
orinthol. Vereines in Wien. 9. Jahrg. 1885. 
Nr. 20.

Ama megfigyelések előadása, a melyek a 
Nucifraga caryocatactesiíek Székesfehérvár vi
dékén való megjelenésére vonatkoznak.

1 6 1 7 . Szikla Gá b o r : Notiz über die Nach
ahmungslust bei den Vögel. Mittheil. d. ornith. 
Vereines in Wien. 10. Jahrg. 1886. p. 310.

Megemlíti, hogy a sirályok vízbe csapkodá
sához hasonlóan a galambok is szoktak a 
vízbe csapkodni.

1 6 1 8 .  Szikla Gábor: Ueber das Forttragen 
junger Stockenten durch das Weibchen. Mittheil, 
d. ornith. Vereines in Wien. 11. Jahrg. 1887. 
p. 115.

Megfigyelései alapján előadja, hogy az Anas 
boschas fiókái miként ugráltak ki a magas 
helyre rakott fészekből.

1 6 1 9 . Valkntinitsch F erbncz : Haselhühner 
in der Ebene in Oroatien. Waidmannsheil. 9. 
Jahrg. 1889. p. 265.

d) Emlősök. Mammalia.
1 6 2 0 . Mojsisovics Aug. v .: Bemerkungen 

zur Säugethier fauna von Bellye. Mittheil, des 
naturw. Vereines für Steiermark. Jahrg. 1881. 
p. 163.

Bellye határának faunájából a következő 
emlősöket jegyzi fel érdekes megfigyelések 
kíséretében: Cervus elaphus L., Spermophilus 
citillus W., Eliomys quercinus, Myoxus Glis 
Schr., Muscardinus avellanarius W., Arricola 
amphibius L., Mus rattus L., Mus decumanus 
Pall., M us musculus L., Mus sylvaticus L., Mus 
agrarius Pall., M us minutus Pall., M us arun
dinaceus V e t .,Cricetus frumentarius Pall,,Spala.v 
typhlus Pall., Lepus timidus L., Meles taxus 
L., Foetoiius putorius R. B., Lutra vulgaris 
E rxt., Vulpes vulgaris B riss., Lupus vulgaris 
Briss., Fehs catus L., Erinaceus europaeus L., 
Orocidura araneus B l ., Talpa eurojtaea L., 
Vespertilio dasycneme B o i e .

1 6 2 1 . Mojsisovics Aug. v .: Über die Geweih
bildung des Hochwildes von Béllye. Mittheil,- 
d. naturw. Vereins für Steiermark Jahrg. 1888. 
p. 53. fametszetekkel.

Ama tanulmányok összefoglalása, a melyek 
a bélyei uradalomban megfigyelt szarvasok 
agancsaira vonatkoznak.



IV. K ÜLFÖLDI SZERZŐKNEK HAZÁNKRA VONATKOZÓ
DOLGOZATAI.

a) Faunistikai dolgozatok.
1 6 2 2 .  W ierzejsky Antal: 0  íaunie jez-far 

tatrzanskich. Pamietnika Tow. Tatrzanskiego. 
Krakkó. 1881. (Kl.) 1 tábla.

A tátrai tavak közül néhánynak faunájára 
vonatkozó adatokat nyújt. Az általános ismer
tetés után a Coelenteráták, Fenjek és Arthropo- 
dák jegyzékét adja különböző megjegyzések 
kíséretében. Az Arthívpodák közűi különben 
csak a Crustacedkat jegyzi fel.

1 6 2 3 .  W ierzejsky Antal: Materyjaly do 
1aunijezior tatrzanskich \ Spraw. Komisiyi fizyjo- 
graficznéj Akademie umiej. Tom. Ki. 1882. p. 
2 tábla.

A tátrai tavak faunájára vonatkozó vizsgá
latok összefoglalása. A fauna érdekesebb alak
jainak bemutatása után felsorolja a megfigyelt 
fajokat,- melyek között vannak Protozoák, Coe- 
lenteraták, Férjek és Arthívpodák : ezen utób
biak között Crustaceák és Arachnoidák, nem
különben Insecták. De feljegyez e mellett még 
nehány Molluscát és Vertehratát is. Egy táb
lázatban termőhelyenkint összeállítja az egész 
névjegyzéket. E jegyzék szerint 21 tátrai tóból 
80 fajt figyelt meg.

1 6 2 4 .  W ierzejski Antal: Zarys fauny sta- 
wów tatrzamkich Odb. Pamietnika Tatrzans- 
skiego. Tom. VIII. 1883.

Az átvizsgált tátrai tavak rövid ismertetése 
után feljegyzi az érdekesebb fajokra vonatkozó 
észleleteit. Egy táblázatban összefoglalja a meg
figyelt fajok jegyzékét termőhelyek szerint. 
Összesen 27 tóból !)6 fajt jegyez fel, melyek 
között van pár Protozoa, 2 Coelenterata, 14 
Féreg, 18 Crustacea, 1 Arachnoidea, 24 Insecta, 
4 Mollusca, 3 Vertebrata.

1 6 2 6 . W isniowski Tadeds. : Spraicozdanie z 
wyciaczek faunicznych do jezior czarnohorskich 
w. r. 1885, 1886. Sprawozdanie komisyi fizy- 
jograficznej. Krakow. 1888. II. p. 71.

A magas Tátra környékén fekvő hét tónak 
állatvilágából több mikroszkópos állatfajt jegyez 
fel, még pedig 3 Férjet, 14 Futomostracát, 
4 Insectat, 1 Molluscát és 3 Vrrtebaratdt.

b) Egyes állatcsoportokra vonatkozó dolgozatok,
ízeltlábúak, Arthropoda.

a) Héjjá sok. Crustacea.

1 6 2 6 .  Oak L azak : Fin Beitrag zur Cogego- 
den-faima des adriatischen Meeres. Archiv für 
Naturgeschichte. 50. Jahrg. 1884. 1. Bd. p. 
237. Taf. 17., 18.

Összesen 23 Copcgoda-iujt jegyez fel az Adriá
ból, a melyek közűi a Mesochra adriatica, a 
Laophonte pilosa és a Thalestris pectimmana 
újak. A fajok enumerácziója kapcsán összeállítja 
a synonym-jegyzéket s az irodalmat.

1 6 2 7 . Guekne I. de és R ichard J. : libidón  
des Calanides d’ eau douce, Memoires de la 
sociétó zoologique de France. Vol. II. 1889. p. 
53. Pl. 4.

Hazai termőhelyekről a következő fajokat 
em líti. Diaptomus salinus Dad., Diaptomus 
gracilis. Saks., Diaptomus bacillifer Kokul, 
Diaptomus tatrícus W ierz., Diaptomus dönti- 
cornis W ierz. és Ileterocope saliens L ill,t.

1 6 2 8 . Guekne I. de és Richard J . : ha dis
tribution géographique des Calanides d’eau douce. 
Association framjaise pour Pavancement des 
sciences etc. 1889. p. 1.

Az édes vizi Cal ani dák földrajzi elterjedésé
nek összeállítása kapcsán hazánkból a meg
előző tételben felsorolt fajokat említik.

1 6 2 9 .  KoelbelL.: Carcinologisches. Sitzungs- 
ber. der k. Akad. d. Wissen, in Wien. Math, 
naturw. Cl. 1. Abth. 91). Bd. 1881. p. 312. 
Tab. 3.

A leírt új llákfélék között hazánkból való a 
Diaptomus bacillifer, melyet a Balaton mellett 
gyűjtött.

1 6 3 0 .  P reudhommk de B őkre A.: I ’rustacés 
Isopodes recHcillis par feu Camille Van \'obrem, 
petulant sun voyage en Portugal en 1871. An
nales de la Société entomologique de Belgique. 
XXX. Compt. rendu p. 112.

A rövid jegyzék kapcsán felemlíti, hogy a 
brüsszeli kir. múzeumban Magyarországból a 
következő két szárazföldi Isopoda-faj van meg : 
Porcellio politus C. K. Varannóról és Porc. se-
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rialia K. Pécsről és S i m o n t o r n y á r ó l .  Ezeket 
H o r v á t h  G . d r .  g y ű j t ö t t e .

b ) Arachnoidea.
1631. Becker L. : Diagnoses de quelques 

. Iraclmoidcs nouvcaux. Annales de la Société 
entomologique de Belgique XXX. Compt. rendu, 
p. 23.

Négy amerikai és egy magyarországi új pók- 
faj loírása. A magyarországi faj a /laknia Chy- 
zeri, melyet dr. Chyzer K. Zemplénmegyében 
Sziunaikőn több példányban gyűjtött.

1632. B kcker L .: ( ’ommtmicatíons arachno- 
Inf/iqiti’K. Comptes rendus des Séances de la 
société entomologique de Belgique. Série III. 
Nr. 2. IS,SI. p. XXIX.

Több hazai pókfaj enumerácziója.
1633. F lkmmino J . : lieber eine geschlechts- 

reife ]<orm der als Tarsonemus beschriebenen 
l'hiere. Zeitschrift für Naturwissenschaften. 
1, Folge. III. Bd. p. 472. 1. Tábl.

A Tarsonemus uncinatus új Atka-fajnak le
írása, melyet Oroszországból való gabonával 
dolgozó kolozsvári m unkásokról küldöttek be 
LuucKABT-nak.

1634. Karpellks L .: Ueber Gallmilben ( Phy- 
toptus J hej.) Sitzungsber. d. k. Akad. der Wis- 
senscli. in Wien Math, naturw. Cl. 1. Abth. 
Bd. 90. 1885. p. 4(1. 1. Tab.

Részletes ismertetését adja a / 'hi/tojitus Gabii 
és / ’hytoptus fraxini atka-fajoknak.

1635. Kulczynski W laoiklav. : Wykaz pa- 
jalców z Tatr. Balti-éj t/árt/ i Kárpát szlazlcich 
z nuzylednienicm pionoiceyo rozsicdlenia paja- 
laiw zyjacych ír Galicqi zachodniej. Sprawo- 
zdanie komisyi fiziyogr. T. 1881. p. 248.

A felsorolt tekintélyes számú pókok jegyzé
kével adatokat nyújt hazánk pókfaunájához.

c) Százlábúak. M yriopoda.
1636. Kaklinski J u st in : Wykaz wijóe (My

riopoda) tatr zab sldrh zehranyeh tr rolni 1881. 
Sprawozdanio komisyi flzyjografieznej. Tom. 
17. 1883. p. 85.

A Tátrában tett gyűjtései alapján 10 család
ból 38 Myrioqioda-iajt jegyez fel a termőhelyek 
kíséretében,

1637. K ausch F .: Neue Julidén des Berliner 
Museums, als Prodromus einer Juliden-Mono- 
grapide. Zeitschrift für die gesammten Natur
wissenschaften. 54. Bd. 1881. p. 1.

A nagyszámú, külföldi Myriopodálc között 
egy magyarországi is van, névszerint a Julus 
lumgaricus, melyet mehadiai, szárított példá
nyok után ír le.

1638. L atzkl B óbebt : Ein neuer Lithobier 
aus Ungarn und Serbien. Zoologischor Anzei
ger. V. Jahrg. 1882. Nr. 114. p. 332.

Latin leírását adja a Ilaránsebes, Herkules- 
fürdő és Orsóvá mellett saját maga gyűjtötte 
Lithobius (Eulithobius) transylvanicus új My- 
riopoda-fajnak.

1639. L atzel Róbert: Beitrag zur Myrio- 
poden-Kenntniss Oesterreich-Ungarns und Ser
biens. Verhandl. d. kais. könig. zool. bot. Ge- 
sellsch. in Wien. XXXII. Bd. 1883 p. 281.

Latin diagnosisát adja a Glomeris carpathica, 
Polydesmus tatranus, C 'raspedosoma car pathi
cum, Lysiopetalum. fasciatum Ó3 Julus strictus 
új fajoknak. Ezek közűi a három első Felső-, 
a két utolsó Dél-Magyarországról való.

1640. L atzel Róbert: Die Myriopoden der 
österreichisch-ungarischen Monarchie. I. Bd. 
Wien. 1884. Mit. IG. Taf.

A latin-német szöveggel Írott műben hazánk
ból a következő fajokat jegyzi fel: Scutigera 
coleoqitrata L., Lithobius forjicatus L., Lith. 
glabratus C. K., Lith. mutabilis var. hungari- 
cus Latz., Lith. erytlirocephalus C. K., Lith. 
muticus 0. K., Lith. lucifugus L. K„ Lith. 
crassipes L. K., Scolopendra cingulata Late., 
Cryptops punctatus C. K., Crypt, hortensis 
Leach., Crypt, cultratus C. K., Geophilus fiad- 
dus C. K., Geoph. longicornis C. K., Geophilus 
electricus L., Geoph. linearis 0. K., Scoliopla- 
nes acuminatus Leach., Scotophilus illyricus 
Mein., Dignathodon microceplialum Luc., H i
rn antarium Gabrielis L., Scolopondrella nota- 
cantha Gerv., Scolop. nivea Scop., Scoloji. im
maculata Newp., Poly. oenus lagurus Late., 
Gerraisi costata Waga, Glomeris pustulata 
Late., Glom, connexa C. K., Glom. hexasticha 
Be., Glom. multistriata 0. K., Glom. conspersa 
C. K., Brachydesmus filiformis Latz., Brach, 
superus Latz., Brachyd. subterraneus Hell., 
Brach, inferus Latz., Polydesmus denticulatus 
C. K., Polyd. complanatus L., Polyd. tatranus 
Latz., Polyd. collaris C. K., Paradesmus gra
cilis C. K., Strongylosoma pallipes Ol., Atrac- 
tosoma carpathicum Latz., Atr. athesinum Fedr., 
Atr. hohemicum Ros., C raspedosoma Rawlinsii 
Leach., Grasp, mutabile Latz., Crasp. flavescens 
Latz., jLysiopetalum, degenerans Latz., Lys. 
fasciatum Latz., Lys. carinatum Br., Blamu- 
lus venustus Mein., Julus strictus Latz., Jul. 
nanus Latz., Jul. dicentrm Latz., Jul. molyb- 
denus C. K., Jul. imbecillus Latz., Jul,foetidus 
C. K., Jul luscus Mein., Jul. boleti 0. K., Jul. 
luridus C. K., Jul. platyurus Latz., Jul, austria- 
cus Latz., Jul. podabrus Latz., Jul. unüineatus 
C. K., Jul. montivagus Latz., Jul. trilineatus 
C. K., Jul. tongabu C. II., Jul. fallax  Mein., 
Jul. scamlinavius Latz., Jul. rugifrons Mein., 
Jul, sabulosus L., Jul. fuscipes C. K„ Jul, 
hungaricus Kr., Jul, varius Fabe., Polyzonium 
germanieum Br.

1641. P reudhomme de B őrre A .: Tentamen 
catalogi Glomerular mn hucusque descriptarum. 
Annales de la société entomologique de Bel
gique. Tom. .28. 1884. p. 19.

Az irodalmi adatok alapján összeállított jegy
zékben hazánkból is említi a következő fajo
kat: Glomeris carpathica L atz., Gbn. Mni- 
szechi Nov., Gervavda costata W au.

1642. P reudhomme de B őrre A .: Tentamen 
catalogi Lysioqietalidarum, Julidarum, Archi-
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iulidarum, Polyzmidarum atque Siphonophori- 
darurn hucusque descriptarum. Annales de la 
société entomologique de Belgique Tom. 29. 
1884. p. 46.

A felsorolt fajok között hazánkból a következő
ket jegyzi fel: Lysiopetalum fasciatum L atz., Ja- 
lus dicentrus L atz., ·/. fallax Mein ., J. hungaricus 
Kaksch., ,7. montivagus L atz., J. nanus v. pan- 
nonicus L atz., J. platyurus L atz., .7. strictus 
L atz., et v. nematodes L atz.

Rovarok. Insecta.

1. Ugrófarkúah. Thysanura.

1643. B ertkau P h . : lieber Tetrodontuphora 
iqigas B eut. Deutsche Entomologische Zeit
schrift. Jahrg. 1884. Bd. 28. p. 225.

Horvátországból származó példányok meg
vizsgálása után valószínűnek tartja, hogy e 
Thysanura-iaj a már régebben Achorutes bicla- 
nenris W aga név alatt leírttal azonos. Meg
jegyzi azonban, hogy nem sorozható az Acho- 
rutai-nemhez, hanem csakugyan külön nem, 
letrodontaphora.

2. Egyenesszárnyúak. Orthoptera.

1644. Albarda H erman: Note surla'Taeni- 
opterix nebulosa L. et la T. praetexta Bunn. 
Annales de la sociét. entomologique de Bel
gique. Tom. 33. 1889. p. 51.

Hazánkból említi a Taeniopteri.c neglecta 
Alb., Taeniopt. Loeuii Alb. Taeniopt. monili- 
cornis P iet. fajokat.

1645. Krauss H erm. : Beiträge zur Ortho- 
pteren-Kunde. Verliandl. d. k. k. zool.-bot. Ge
sellschaft in Wien. XXXVI. Bd. p. 137. Egy tábl.

A Stenobothrus biguttulus L. és Sten. Inco
lor Carp, közötti különbséget fejtegetvén fel
említi, hogy az előbbi faj magasabban hatol 
fel a hegyekre, mint az utóbbi, és hogy pl. 
míg Fiume körűi csak a Sten. tricolor tenyészik, 
addig a mehádiai Domogled csúcsán csak a 
Sten. biguttulus fordul elő.

1646. Selys-Longchamps de M.: üdmates 
de VAsie Mineure et revision de ceux des untres 
parties de la fauné dite europeenne. Annales de 
la société entomologique de Belgique. Tóm. 31. 
1887. p. 1. et p. 75.

A felsorolt fajok között hazánkból a követ
kezők említtetnek: Bestes macrostigma E versm., 
Agrion ornatum H eyer.

3. Beezésszárnyúak. Neuroptera.

1647. Löw F r. : Beitrag zur Kenntniss der 
Coniopterugidm. Sitzungsber. der k. Akad. d. 
Wissensch. in Wien. Math.-naturw. 01. 1. Abth. 
Bd. 91. 1885. p. 73. 1. Taf.

Hazánkból a következő fajokat ismerteti:

Coniopteryz aleurodi/ormis Steph., Coniopt. 
psociformis Curt.

1648. Löw F r. : Beitrag zur Kenntniss der 
Coniopterygiden. Sitzungsberichte der-Math.- 
naturw. Classe der kais. Akademie der Wissen
schaften in Wien. Bd. XCI. Abth. I. p. 73. 
1. tábl.

A reezésszárnyú rovarok rendjéhez tartozó 
parányi Qmiopterygidák Európában összesen 
négy fajjal vannak képviselve. Hazánkból két 
fajt említ, a Coniopteryx aleurodi/ormis Steph. 
és Coniopt. psociformis Curt, fajokat.

1649. W ierzejski A.: Dodatek do fanny 
deciéinek (Neuroptera). Sprawozdanie komisyi 
fizygr. Tom. 17. 1882. p. 253.

A felsorolt Neuropterák között hazánkból is 
többet jegyez fel, még pedig a magas Tátrából.

4- Félfödelesszárnyúak. Heniiptera.

1650. Carlini Angelo d e : I Rincoti Emit- 
téri e<l Omotteri Paresi. Bolletino della Societá 
italiana. Anno. 18. 1886. p. 97.

Hazánkból a következő fajt sorolja fel: Mega- 
Ionotus hirsutus F ieb.

1651. F ritsch K .: .Jährliche Periode der 
Insectenfauna von < tsterrrich- Ungam. — Denk- 
sclir. d. k. Akad. der Wissensch. in Wien. 
42. Bd. 1880. p. 217.

A Rhynchotákra vonatkozó plirenologiai meg
figyeléseknek összeállítása, a melyek között 
hazánkra vonatkozó adatokkal is találkozunk.

1652. L ethierry L .: Description de deux 
Cicadines nourdles. Bevue d’Kntomologie. IV.
p. 111.

A leirt két új kabócza-faj közül az egyik, 
Aconura Putoni, Magyarországból való.

1653. Löw F .: Katalog der Psylliden des 
paläarhtüchm Faunengebietes. Wiener entomo
logische Zeitung. I. Jahrg. 1882. p. 209.

Hazánkból a következő fajokat említi: h luria 
Horrathi Scop., Alloeoneura radiata F s t r Trioza 
mesomela Fl ., Trioza Horrathi F. Lw.

1654. Löw F e r e n c z : Beschreibung con zehn 
neuen Hüllődén-Arten. Verliandl. d. kais.-kön. 
zool.-bot. Gesellscli. in Wien. XXXI. Bd. 1882. 
p. 255.

A különböző országokból származó új fajok 
között Trioza Horráthii név alatt egy magyar- 
országi fajt is ír le, a melyet Dr. H orváth G. 
Varannón gyűjtött s a leíró épen az ő nevé
ről nevezte el.

1655. Löw F .: Neue Beiträge zur Kenntniss 
der Psylliden. Verliandl. d. k. k. zool.-bot. Ge- 
sellscli. in Wien. XXXVI. Bd. p. 149.

Az ismertetett nagyobb számú faj között 
magyarországi is van, nevezetesen az Amblg- 

I rhina maculata n. sp., a Trioza centranthi Vall., 
j melyeket Dr. H orváth G. gyűjtött, még pedig 
az elsőt Bákospalota mellett.

1656. Löw F .: Uebersicht der Psylliden con 
Oesterreich· Ungam mit Einschluss von Bosnien 
und der Herzegovina nebst Beschreibung neuer
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Arten. Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. in 
Wien. XXXVIII. B. 1888. p. 5.

Bevezetésképen névjegyzékét adja azon bú
vároknak, a kik ezen állatkák gyűjtésével fog
lalkoztak. Hazánkban gyűjtött B író L·., B ran- 
csik K. dr., Ciiyzku K. dr., E rbkr J., H orváth
G. dr., Baisz Gizella k. a. Evvel kapcsolatban 
összeállítja az idevonatkozó irodalom jegyzé
két is, melyben Bíró L., B uancsik K. dr., 
H orváth G. dr. és a szerző tollából megjelent 
dolgozatokkal találkozunk mint olyanokkal, a 
melyek hazánkra vonatkozó adatokat tartal
maznak. Az ismertetett fajok között hazánk
ban is otthonosa l.iritt jtrncorttm L ati«., Fti/ibH- 
litra olirina O. G. Costa, Eitphyllura /ibyllirrae 
Este., Rbhmvla areris L., I Urin, er har Curt., 
Rhin, sprriasa Fit. A/ilutlaru artemisiae F stk., 
Apbtdara etnis/iersa F. Lw., , t/ihalara nebulosa 
Zeit ., A/tbal. nerrosa Fstk,, Aph. suh/ninctata 
Fstr., A/ihal. calthae L., A/tlial. imw.ria F stk., 
.1 {iltal, /'icta Ζκττ., Tsylln/isis fraxinicola Fstk., 
J'si/II. I'ra.rini L., I'sylla hreriantemiata F lor.., 
I'sylla /n/ri L., I ’sylla /n/rirnla F str., / ‘st/lla 
simulans Fstr., I ’st/lla· rratart/i Schrk., I'st/lla 
/tyrieala Fstr., I'st/lla /irrri/rina F’str., I'st/lla 
mali Schm, I'sylla almi Fstr., I'st/lla fusca 
Ζκττ., I'st/lla alni L., I'sylla J't irrste ti F i.or., 
7 'st/lla Int.ri L·., I'st/lla /unni Soor., I ’st/Ila me- 
laniinnira F str., I ’st/Ila a/Jinis F. Lw., T.niy- 
rita Ζκττ., / .  etei/antiila Ζκττ., l's. saliceti 
Fstr., 1 ’s. saliricnla F str., l's. amlrii/na F str., 
Aiiilili/rhina maculata F. Lw., Ari/taina t/enistae 
Latr., I.trilla ulicis Gurt., Fluida I larrdthi 
Scott., Allaettnritra radiata F str. IJamotoma 
lir a s  I,., Triiiiti/isi/lla Wtdkcri F stk., Trioza 
rentranthi Va u », Tr. tiirno/it/tlii IIeuth., Tr. 
t/alii F str., Tr. reetimlita F lor., Tr. mrstmaia 
F lor., Tr. 1 liirriitliii F. Lw. 'Tr. Seatbii F. Lw., 
Fr. crrsictilnr F. Lw. Tr. alhirrntris F str., Tr. 
iiiari/ine/mnctata F lor., Tr. rhamni Schur., Tr. 
remtita F str., Tr. artirae L„ Tr. rar rat hier t'is 
F stk., Tr. mattra F str., Tr. nit/ricanvis F str. 
Tr. acnti/tennis Ζκττ., Tr. striola F lor., Tr. 
alitltrminaJi.s F lor., 'Tr. aryii/todii F. Lw., Tr. 
ehrysantlirmi. F. Lw., Fr. rirsii F. Lw., Tr. 
rrrastii H. Lw., Fr. /trtt.rima F loh., Tr. dis- 
/tar F. Lw. Befejezésül adja az új fajoknak 
latin diagnosisát és német leírását.

1657. Reuter 0. M .: Analecta bemiptcro- 
Itii/ira. Berliner entomologisclie Zeitschrift. Bd. 
25. 1881. p. 155.

Hazánkból a következő fajokat említi: Calu- 
caris ricinus Houv., ( '/mostetInts salinus J.
Sahlb., Uriomris niyripes F ikb. , Clinovoris 
Firhrri J akovi,., Kremor.ttris al/thitis r. icattnm- 
sis I’op., Aratius rersicaltír H. Sch., Ar. trun
catus F ikb., .·(/·. Iittiilientis F all., Talocoris 
mitralis Reut., Hal. fuscescens Reut., Tal. an- 
liniaris F ikb., Ihlonto/ilatys hidentulus H. Sch., 
Hrachi/euletis Steini Reut., Poecilosci/tus brevi- 
rornts Rkut., I ’iht/ilutriis Iiifasciatus F abr., Pii. 
/ier/ile.ims Scott., TU. confusus Kirschb., La- 
liei/is hivittatus F ikb., I ’lat/iorhamma suturalis
H . -Soh., Marral ι/tus I larrdthi Reut., I 'sallas

Daday: Állattani irodalom.

i /nimiius Jakovl., Salda morio Zett., Solda bi- 
faseiata Thoms., Eiianotus lanosus D uf., Να
ι //usta Goetlelii Kol.

1658. Reuter M. O.: Ad wynititmem Ara- 
i tlitltiriim /talaeareticariim. Wien. entomologisclie 
i Zeitung. III. Jahrg. 1884. p. 121).
• Hazánkból az Aratius sordidus Horv. fajt 
jegyzi fel. .

1659. Reuter M. O .: Monoyraplna Antho- 
I faridarum trrhis terrestris. Helsingfors. 1884.

A nagy pontossággal készített magánrajzban 
j hazánkban tenyésző poloskákat is találunk s 
f  ezek a következők: Tie.zostethus lativentris 
I Sahlb., I'iez. ah!ti/ints Costa, Feteiiinus redttvi- 
ntts II.-Sch., Anthocuris rtmfitsits Reut., Tri/th- 
le/ts nit/er W olff., Triphl. majusculus Reut., 
Λ ι/loctiris ater Huf., Miera/ihi/sti /tselaphiformis 
Curt., Myrmetloltia tenella Ζκττ., Piezastethus 
/tarmitis Reut., és Triphleps Jlorrdthi Reut., 
m ely hazánknak kiváló sajátja.

1660. Reuter O. M ,: Species Uapsidartim 
j ret/ionis l ’alaean tirae. Bulletin ou comptes-

rendus des séances se la société entomologique 
de Belgique. Aimée. 1885. p. XLH.

Az ismertetett fajok között találjuk a liazai 
/ jita.eenus tenellas u. g. n. sp., m elyet H orváth 

, G. dr. gyűjtött.

. 7 ,  h'átszűrn;ij áah. Ui/jtera.

1661. B rauer F .: JHe Xtreißiit/ler des kai- 
i serliehen Museums zu Wien. Denkschriften
d. k. Akademie d. Wiss. in Wien. 42. Bd. 
1880. p .  105.

! Az ismertetett kétszárnyú rovarok között 
hazánkból a következőket említi: Therio/ilectes 
montanus Mehl, Therio/il. solstitialis Schin., 
'Theriop. lateralis Mehl, Therio/t. nitjrivornis 

j Z t t ., Atylotus umhrinus H o f f g ., Atylotus rusti- 
\ ras Fahr., Atijlotus fiilrux Mkig., Tabanus 
I aprints M m , Tab. t/raecus Fahr., s/jodop- 
I terns Mkig., Tab. stalrticus Zell., Tab. boci- 
\ ints Löw, Tab. Invinius L., '1 ’ah. tcrt/cstinus 

E gg., Tab. auetuunudis L., 1 ab. coi/natus Löw,
; Tab. rortlit/er Wikdm., Tab. anifasriatus Löw, 
) Atylotus ater, Atylotus plebejus, Atyl. yiyas, 

fiihaniis anijiiseiatas, Tab. paradoxus, Tab. 
; speetabiHs.

1662. Kowarz F eud. : Notizen zu den euro- 
päiseben Arten der Dipteren-Gattuny Gonia 
Mg. Wiener entomologisclie Zeitung, p. VII. 
Jahrg. 1888. p. 1.

Mint hazánkban is élő iájukat a következő
ket jegyzi fel: Gonia Foersteri Mg., Gon. ma- 
cuK/iennis E gg., Gon. divisa Mg., Gon. cűi- 
jietla Ro.

1663. Kowarz F .: Die. europäischen Arten 
der Dipteren-Gattumj Sympycnux Lw. Wiener 
entomologisclie Zeitung. VIII. Jahrg. 1889. 
p. 175.

A következő hazai fajokat is ismerteti : tíym- 
/n/cntts annidipes Mg., Symp. x/ticidatux Gerst., 
Sym/t. amtüeo.ea Mg., Symp. hrerimanus Lw.

s
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1664. Löw F r. : Zwei neue Cecidomyia-Ar
ten. Berliner eptomologische Zeitung. XXIX. 
Bd. p. 109.

A leirt két gubacslégy közűi a Cecidomyia 
oleae hazánkból való és K orlevié A. gymn. 
tanár gyűjtötte Fiume mellett olajfákról.

1665. Löw F r. : Beiträge zur Naturgeschichte 
der gaUmerzmgmdm Cecidom yidm. Verhandl. 
d. k. zool.-botan. Gesellschaft in Wien. XXXV. 
Bd. ]). 483. Egy tábl.

A leírt ívj gubacsiegyek közül a Cecidomyia 
ericina a liorvát Velebiten is előfordul. Ugyan
itt tenyészik a Cecidomyia TJieraeü F. Löw 
nevű gubacslégy is.

1666. Low F . : Mittheilunyen über neue múl 
bekannte Ceeidornyiden. Yerhandl. d. k. k. zool. 
hot. Gesellsch. in Wien. XXXVIII. Bd. 1888. 
p. 231.

A felsorolt fajok közűi a Cecidom yia f/αΐίί 
H. Lw. fajt a magyar tengerpartról említi.

1667. Mik József: Beschreibung neuer Dip- 
term. Verhandl. d. kais. kön. zool.-bot. Gesell
schaft in Wien. XXX. Bd. 1881. p. 347.

Az osztrák-magyar monarkhiából származó 
11 új légy-faj között Magyarországból valók is 
vannak. Ilyenek a Glinncera barbatula, Clínocara 
longipennis faj ok. Valamennyinek latin diagnosisa 
is adva van a terjedelmes német leírás mellett.

1668. Mik J . : Die Dipteren-dattung Poeeilo- 
bothrus. Wiener entomologische Zeitung. II. Jrg. 
1883. p. 88., 105.

Hazánkból a következő fajokat jegyzi fel : 
PoevHobotkrm regalis Meig., Voec. principális 
Lw., comitialis Kow., V. ducalis Lw.

1669. MikJ. : Nachträge zu tSchinrr'.s tFauna 
Austriaca» (Diptera). I. Wiener entomologische 
Zeitung. III. Bd. p. 201.

E pótló adatok sorában többi között a ha
zánk déli részén az Alsó-Duna mellékén töme
gesen tenyésző Thalassouiyia coru/regata' Töm. 
nevű Chironomida-faj leírása is közöl ve van.

1670. Mik J. : Dipteroioi/ische M imiim.
III. Wiener entomologische Zeitung. V. Bd. 
p. 317.

A többi között ama véleményének ad kifeje
zést, hogy az 1873-ban a Fertő mellékéről le
irt és általa szintén ugyanott nagyobb mennyi
ségben gyűjtött Symplecta grata Sw. légyfaj 
tulajdonképen a Pdloconopa Zett. nemhez tar
tozik.

1671. Mik J . : Einige dipterologische Bemer
kungen. Verhandlungen der k. k. zoolog.-bot. 
Gesellschaft in Wien. XXXV. Bd. p. 327.

Egyebek között felemlíti, hogy a nemrég le
írt Doros destUlatorim Mik nevű légyfajból egy 
oly hím-példányt volt alkalma megvizsgálni, 
mely a Bánságból származott.

1672. Mik J. : Dipterologisehe MisceUen. Wie
ner entomologische Zeitung. VI. Jalirg. 1887. 
p. 33.

Hazánkból a FfiAUHNEELD-től gyűjtött Lepto- 
rnorphus Wallten Curt, fajt jegyzi fel Vízak
náról.

1673. Röder V. v .: Dipterologisehe Notizen.

Berliner entomologische Zeitschrift 25. Bd. 
1881. p. 209.

Az európai Ulidina-félók meghatározó táb
lázata után az Európából eddig ismert Ulidia- 
fajok jegyzékét találjuk, melyben hazai is van, 
névszerinti IJIidia nigrigmnis Lw.

1 674 . Hohn aw, J . : Contribution u la fauné 
dipterologique. Honé societatis entomologies 
roBsieie. Tom. XXI. 1887. p. 271.

A Tátrából feljegyzi az Aricia lugubris Me., 
Ar. errans M g ., Losoncz környékéről az Aricia 
perdita M g . fajokat.

1675. 8 chnarl J . : Contributions ΰ la Jäune 
dipterologique. Hone societatis entomologies· 
rossicic. Tom. XXII. 1888. p. 378.

Magyarországból az Aricia incana Wikdm., 
Ar. marmoratu Ζ ττ., Ar. erran-s M g ., Ar. ra- 
riegata Me. fajokat sorolja fel.

tí. P ik k e ly  összeír >ojúak. L ep u lu p tera .

1676. Baker T. G .: On the species of euro
pean Cramhi allied to C. pha llus. The Entomo
logist’s Monthly Magazine. Vol. XIX. 1882—83. 
p. 239.

Hazánkból a Crambus pauperellux Fit. nevű 
Mu-rolepidoptcrdt emllti.

1 677 . B ohatsch O.: Pie Ifupitlierim Oesh e 
reiek- Ungarns. Wiener entomologische Zietuug.
I. Jalirg. 1882. p. 105., 129., 161., 185.

Hazánkból a következő fajokat említi: Eu pi
thecia oblongata Tuun., Eup. insigniata Iis., 
Eup, linariata F., Eup. alrietaria Gőz., Eup. 
scabio.sata B eil, Eup. riparia II. 8.. Eup. 
succenturiata L., Eup. dehiliata Hii., Eup. ab
sinthiata Cl ., Eup. pimpiwllata Hr., Eup. 
selmata II. S., Eup. e.etrarersaria II. 8., Eup. 
subnotata His., Eup. eauehiata Dur., Eup. hel- 
reticaria B„ Eup. satgrata Hr., flap, alluguue- 
tata Hw., Eup. castigata Hw., Eup. luridata 
Fru., Eup. Gemcllata II. 8., Eup. minata Ile., 
Eup. tenuiata Hr., Eup. lanceata II n,, Eup. 
sobrinata IIr., Eup. pmnilata Ilii., Euji.plum- 
beolata Hw., Eup. isogrammaria II. 8. Mint 
kéteseket említi az Eup. egenaria 11. 8., Eup. 
se. Hiata Mill, fajokat.

1678. B ohatsch 0.: Ifim· nme. Boarmia aus 
Ungarn. Wiener entomolog. Zeitung. II. Jahrg. 
1883. p. 111.

Ismerteti a Boarmia Viertln új hazai lepke
fajt, melyet l ’öcs környékén fogtak.

1679. Bohatsch O .: Die Eugilhccini Ocster- 
reich- Ungarns. Wiener entomologische Zeitung.
II. Jahrg. 1883. p. 227.

Hazánkból a kő vetkőző fajokat jegyzi lel: 
Eupitheeia semigrapharia II. 8., Eu/ι. serigtaria 
H. 8., Eup. assimilata Gm., Eup. sell inda 11. 8., 
Eup. Euphrasiata 11. 8., Eup. lanceata Hu., 
Eup. sobrinata Hb., Eup. pwnilata Hn.

1680 . B ohatsch O .: fhe Eiipithericn Oester
reich-Uw/arns. Wiener entomologische Zeitung. 
Hl. Jahrg. 1884. p. 294.

Hazánkból említve találjuk az Eupitheeia
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p u d lla ta  F., E up . denticulata  Fb., E up. im - 
mundata  Z., E up . euphrasiata  H. S., E up . i n 
turbata  H b., H. S. fajokat.

1681. B ohatsch 0 .: Lejddopterologische Mit- 
theilungen. Wiener entomologisclie Zeitung.
IV. Jaiirg. 1885. p. 11·:!., 170.

A felsorolt fajok között hazánkban meg
figyeltek is vannak, s ezek a következők : 
. Icidalia politata Hu., Add. praeustata Mn ., 
Add. cmfinaria II. S., Add. Jkuddaria Z., 
lAelbmia Calahraria v. tahi darin Z., (Maria 
lugdimaria II. S., Óid. I'dameri Cumt.

1682. B ohatsch O .: Eiij/itheda Distinctaria
H. S. 162. Entomologisclie Zeitung. Stettin. 
18. Jaiirg. 1887. p. 121.

Kimutatja, hogy az E upitlirda  eim-strictata 
Gn., E iiji. se.rtiata Mill., F uji. 1 legdenaria  Stgk. 
az h u p . 1 H rtinctaria-viú  összetartoznak s ezek 
közül az Kp. xr.rtiatdt, és 1 H stinctandt hazánk
ból is említi.

1683. Bohatsch O . : J H i ·  Fii/dtbecicn Oester
reich-Ungarns. Wiener entomologisclie Zeitung.
VI. Jahrg. 1887. p. 117.

Megelőző ugyanily czímű közleményeinek 
kiegészítése, melyben a következő fajokat jegyzi 
fel hazai termőhelyekkel: Eupitheda irriguata 
Un., Eup. luridata Fim. >

1684. Gkrhaud Bkbkh. : Legidngterolugischcx. 
Berliner entomologisclie Zeitschrift. Bel. 26. 
1882. p . 125.

Az ismertetett lepkék és varietásaik között 
itt találjuk a / .gcaena Orion r, nigra PnCH-et, 
melyet Buch J. Budapesten gyűjtött. Hazánk
ból említtetik még a Melitam. Phoebe var. parca, 
Mel. Athalia ab. MduuUmdx.

1685. H utten - K li n ukn stki n M.: Aufzählung 
dir im Jahre 1881 tan Saft» gefangenen Nacht- 
schnietterl int/c. Entomologisclie Zeitung. Stettin. 
13. Jalirg. '1882. p. 202.

Sörből, mézből és barna szirupból készített 
keverékkel vastagabb fatörzsököt kent be, s az
tán figyelemmel kisérte az oda szálló éjjeli 
lepkéket. Eljárásának részletezése után fel
sorolja a megfigyelt fajokat, melyeknek száma 
170. Egyúttal kimutatja azt is, hogy a fajok 
közül melyik látogatott oda nagyobb példány- 
számban.

1686. B euel II.: Beiträge zur Microlept- 
dogteren-Fauna (testerrdeh- Ungarns. Vorhandl. 
d. k. k. zool. botan. Gesellsch. in Wien. 
XXXIX. Bd. 1881). p. 21«.

Hazai termőhelyekről a következő Microlepi- 
dopterákat említi: Teras Fimbdanuiii Thubrg., 
I>i/iladoma adsperxella H ein., Gelechia üzie- 
duxzi/ckii Nuw.

1687. Standfuss Max : Ijíjddojiterologisduis. 
Berliner entomologisclie Zeitschrift. 32. Bd.
I. II. 1888. p. 233.

Hazai példányokon tett vizsgálatok alapján 
ismerteti a Xi/gaena punctum  O. hím ivar
készülékét. (p. 237.)

1688. Thiele H .: Ueher d m  interessante 
Aberration con Apafiira Iris. Berliner ento- 
mologische Zeitschrift. 28. Jahrg. p. 161. 1 ábr.

Az Apatura Id s  pillangónak egy Magyar- 
országból származó liím-példánya, mely igen 
érdekes színezeti eltérést mutat, a mennyiben 
három szárnya, t. i. a két első és a baloldali 
hátulsó a dole faj változat, a jobboldali hátulsó 
ellenben a törzsalak színezetét és rajzát viseli.

1689. W achtl F b . A.: Ueher einige Herma
phroditen. Wiener entomologisclie Zeitung.
III. Bd. p. 281).

Az ismertetett hermaphroditák közül az lno 
ampelophaga Pécsről kapott hernyóból fejlő
dött ki.

7. Eödelesszáncyúak. C-oleoptera.

1690. Aheille d e  Peiírin E. : Catalogus 
Malachiidarum Europae et Circa. Deutsche 
entomologisclie Zeitschrift. 29. Bd. II. H. 1885. 
p. 257.

Hazánkból a következő fajokat jegyzi fel: 
Malachius scutdlarvs Εκ., Med. Mariae Ab., 
Mai. falcifer Ab., Mai. geniculatus Eb. var. 
ambiguus P e y r ., Mai. inornatus K O ST.

1 6 9 1 . Allabd E rnest: Essai de classifica
tion des Illapsides de Fanden Mumie. Annales 
de la société eiitomologique de France. Sér. 6. 
Tom. 1. 1881. p. 493. Tom. 2. 1882. p. 77.

Az ismertetett fajok közül hazánkból a kö
vetkezőket jegyzi fel: Blajisia ahbremata Ménét., 
Dineria confusa Ménét., Din. conjluens F isch., 
Agrohlaps refUdcollis F isch. A külön táblázat
ban a következő hazai fajokat találjuk: Gnap- 
tor spinimanus Páll., Dineria confusa Mén ., 
Agrohlaps refledciiUü F isch., Agrobl. parvi
collis E sch.

1692. B akgauli P .: liassegna biologica di 
Hincofori europei. Bolletino della Societá ento- 
mologica italiana. Anno 16. 1884. p. 3.

Hazánkból a következőket jegyzi fel: Otior- 
rhynehus aljrignathiisMiLL., Ot. alutacims Germ., 
()t. contractus Stier.

1693. Bau Al.: Ammala citis car. cujtreo- 
nitens. Berliner entomologisclie Zeitschrift. 
27. Bd. 1883. p. 286.

A czímben fentemlített és hazánkból való új 
varietásnak latin és német leírása.

1694. Baudi F laminio : Mglabriduni seu 
Bruchidiini Europae et finitimarum regionum 
Faunae recensito. Deutsche entomologisclie 
Zeitschrift 30. Bd. II. H. 1886. p. 385., 31. Bd. 
I. H. 1887. p. 33.

A Mglabris nem ből m int hazait a Mil. venusta 
F ahrs., Μι/l. astragali B öhm. fajokat em líti.

1695. B elon Marie-Josepii. : Les Lathridiens 
dans la Fauna Transylvanica du Dr. Sddlitz. 
Bevue d’Entomologie. Tom. 8. 1889. p. 50.

Ismerteti a S eidlitz «Fauna Transylvanica»- 
jában publicált lMthrida-féléket és több fajra 
vonatkozó elterjedési és másnemű megjegyzé
seket tesz.

1696. Beuthin H .: Nem Varietäten von 
Carabus. Entomologisclie Nachrichten. Jahrg. 11. 
1885. p. 219.

8*
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Az ismertetett Garafots-varietások között olya
nok is vannak, a melyeket br. H opffgarten 
hazánkban s nevezetesen Erdélyben gyűjtött a 
Negoj lábánál. Ilyenek a : Platychus irregularis
V. hrunnipes és Orinoearahus Linnéi v. llop/f- 
garteni.

1 6 9 7 . B euthin H .: Veber die Varietäten 
von Cicindela campestris L. Entomologisclie 
Nachrichten. Jalirg. 15. 1889. p. 230.

A felsorolt varietások közűi hazánkból a kö
vetkezők em líttetn ek : Cicindela campestris v. 
5-maculata B eüt. var. coendescens Schilsky.

1 6 9 8 . B kuthin Η. : Ueber Varietäten euro
päischer Cicimlelen. Entomologisclie Nachrich
ten. XYI. Jalirg. 1890. Nr. (i. p. 89. Nr. 11. p. 210.

Az ismertetett Cicindela varietások között ha
zánkból a következőket említi: Cicindela so
luta D ej. var., Seugstacki B eut., Cicindela 
littoralis F abe. var., Koltzei B eut., Ciciiul. 
sylratica L. var., hungariea B eut.

1 6 9 9 . B latch W. G .: Notes on the british 
species of the genus Eupleetus, including a 
description of E. nubigena lleitt. a species new 
to Britain. The Entomologist's Monthly Maga
zine. XXII. p. 203.

Az Angolországban tenyésző Nuplectus-ia]6k 
leírása kapcsán felemlíti, hogy az Eupleetus 
nubigena B eitt. hazánkban is él.

1 7 0 0 .  B odemeyer-Heinriuhau E. v . : Co- 
leopterologische Ergebnisse einer Excursion nach 
Süd-Ungarn im Mai 1880. Entomologisclie 
Nachrichten. Jalirg. 7. 1881. p. 215., 157.

Ama kirándulásnak részletes ismertetése, me
lyet szerző 1880. év május havában Dél-Magyar- 
országban tett. Ez alkalomból több érdekes 
Coleoptera-fajt jegyez fel.

1 7 0 1 . B ourgeois J . : Monographie des l/gci- 
des de Fanden-Monde. L’Abeille. Tom. 20.
1882. p. 1— 120.

Hazánkból a következő fajokat találjuk : 
Homaiisus suturalis Oliv., Dictyogtcrus aurora 
H erbst., Diet, rubens Gyll., Dgropterus nigro- 
ruber D egeke., Platyeis minuta F ade., Plat. 
Cosnardi Ciievbol., Lygistopterus sanguineus L.

1 7 0 2 . B ourgeois J . : Synopsis du genre Hmi- 
copus Steph. Annales de la société entomolo- 
gique de France. Sér. 6. Tom. VIII. 1888. p. 5.

Az ism ertetett fajok között hazánkból is ism e
retes a Henieogus pilosus Scop.

1 7 0 3 .  B risout H en rid é  Barneville: Essai 
monograph ique des esperes d' Europe et des Con
firms ile la Mediterranee du ginre Corticaria. 
Annales de la société entomologique de France. 
Sér. 6. Tom. 1. 1881. p. 375.

Az ismertetett fajok között hazánkból is a 
következőket jegyzi fel: Corticaria Manner- 
heimii B eitt., Cort. interstitialis B eitt.

1 7 0 4 . D uvivier Ant. : Enumeration des Sta- 
phylinides deceits deguis la publication du cata
logue de MM. Gemminger et de Harold. Annales 
de la société entomologique de Belgique. Tom. 27.
1883. p. 91.

A felsorolt fajok között hazaiakat is találunk, 
s ezek a következők: Pseudoscopacus Ileitteri

J. W eise, B o li to c h a r a  e x im ia  E pp., B o lito ch . 
M u ls a n t i  S p p . e h m g a ta  Muls., ( h-a lea  a n g u la ta  
E pp ., L e p tu s a  a !p ic u la  Branos., I .ep t. Ilo ilcm cy-  
e r i É pp., L é p t .  c a r g a th ic a  W eise, I .ep t. j l a r i -  
c o r n is  Branch., L e g t. I l e i t te r i  E pp., l iy o h a te s  
M e r k l i  É pp., O c y u s a  c a r b o n a r ia  Moth., f  >xy- 
g o d a  p ra e ce llen s  E pp ., H o m e d o ta  c a p i tu la ta  Kit ., 
H o rn . c a r p a th ic a  Miller, H orn . C h y ze r i É pp., 
H o rn . c o n s a n g u in e a  E pp ., H o rn . c n m t ic a  E pp., 
H o rn . e x c is a  E pp ., H o rn . I  le y  d e n i  E pp., I lo m .  
i n f i r m a  W eise, H u m . tr ig e m in a  E pp., G yro -  
p h a e n a  c la e ic o r n is  E pp., Q u e d iu s  t r a n s y l  r u n ic  us 
W eise, P h ilo n th u s  U o d rm eyer i Epp., M eto yo u -  
cu s  tr ic o lo r  Beanos., L ith o c h a r is  I t r a n c s ik i  E pp., 
D o m e n e  a c ic u la ta  H opff., S te n u s  I l o y / f y a r t m i  
E pp., S t .  I le i t te r i  Weise, A n th o g h a g u s  g u n c t i -  
c o llis  W eise, (H o p h ru m  g u rw ticn ilc  E pp ., N ig h e -  
todes U c d te n b a c h e r i Mill., M ic r o  p ep i us la e r i-  
p e n n is  E pp.

1 7 0 5 .  E ppelsheim E.: N e u e  S ta  p h i  I in e n . Ento- 
mologische Zeitung. Stettin. 12. Jalirg. 1881. 
p. 37(i.

Leírja a hazánkból gyűjtött P h ilo n th u s  Botle- 
■meyeri új fajt.

1 7 0 6 .  E ppelsheim E .: lieber ( ’o m g so ch ilu s  
cep ha lo tes E r .  u n d  V erw and te . Deutsche ento- 
mologische Zeitschrift. XXVIII. Jalirg. p. 109.

A czímbon említett fajt és közel rokonait 
behatóan vizsgálván, arra az eredményre jut, 
hogy ez a legtöbb gyűjteményben tévesen a 
CompsochUus Hryd.eni nevet viseli, mely főleg 
hazánkban tenyészik.

1 7 0 7 .  E ppelsheim E . : N e u e  S ta g h y l in e n  tier 
ö s te r re ic h -u n g a r isc h e n  M o n a r c h ie  u n d  d e r  a n 
g r e n z e n d e n  L ä n d e r .  Wiener ontomologische Zei- 

; tung. II. Jalirg. 1883. p. 251., 270., 301.
A leírt új fajok között hazaiak a következők : 

B o li to c h a r a  e x im ia ,  L e p tu s a  B o ilem eyeri, l ly o -  
ba tes M e r k l i ,  I l o m a lo ta  ( 'h y ze r i, I lo m a lo ta  e x 
c isa , O c y u s a  cra ssa .

1 7 0 8 .  E ppelsheim E.: D r e i  n eu e  ö s te rre ic h i
sche S ta g h  ι/ l  in e n . Wiener entomologisclie Zei
tung. VI. Bd. 1887. p. 229.

Λ leírt három  új faj közűi a C a llieeru s  
Kauf manni I'écs vidékéről való, a honnan 

; Kaufmann dr. gyűjtötte.
1 7 0 9 . E ppelsheim E. : N eu e  S ta p h y l in m  

E u r o p a 's u n d  d e r  a n y e r n z e n d e n  L ä n d e r . Deu
tsche entomol. Zeitschrift. Jalirg. 1889. p. Ilii.

Λ leírt új fajok között hazánkból a követ
kezőknek latin-német jellemzését találjuk meg : 
f í l e d iu s  heteroccrus, . in th o p h a g u s  b ico rn is , Block. 
var. u ia r i/ in ie o ll is  Epp.

1 7 1 0 .  F aust J . : D ie  cu ro p a c isch en  u n d  a s ia 
tis c h e n  A r t e n  d er  G a ttu n g e n , E r i r h in u s ,  N o to 
r is , J e a n s ,  D o r y to m u s . Bulettin de la société 
impérialo des naturalistes de Moscou. Tom. 57. 
Annáé 1882. p. 111. et 3(18.

A felsorolt fajok közűi a D o r y to m u s  p ttheru-  
lu s  Boh. Soh. hazánkból is említtctik.

1 7 1 1 .  F auvel Alb. : A re u g le  o tt n o n  !  B e-  
p tm se  ti. M .  d e  S a u le g  a u  sirjet des G ly p to m c r u s  
et d e s c r ip tio n  t l 'u n e  cspecc nourcU e. Bevue il’En- 
tomologie. IV. p. 28.
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Alapos érvekkel kimutatja, hogy a szemek 
jelenléte v a g y  hiánya nem elég fontos jellem
vonás a bogarak rendjében a nemek megkülön
böztetésére és elválasztására, és hogy ennél
fogva a Muehaerites, AnophthaJmus és fílypto- 
iiii’ni.s-nak genusuk a 1 Igthinus-, Treehits- és 
I.atlinibi.mil - nemekkel egyesítendők. Ennek 
kapcsán leír I .atltruhiuiii ( Glyptonierus ) anoph- 
tluiliinini név alatt egy vak fajt, melyet ha
zánkban Vrivaloszky J. fedezett fel.

1712. Fauvel Albert: Staphylinides reeuril- 
lis pur M. ,1. Mtmtantlon darts les Kar/iathes, 
/ires Hmsteni. Revue d’Entomologie. Tom. I. 
1882. p. lit.

Az Erdély és Moldva között végig vonuló 
Kárpátokból a Montandon gyűjtése után 251· 
közönségesebb és 262 ritkább Staphylinhlát 
euumevál.

1713. F lach C.: l'iinf neue Tiicho/iteryyier 
( Coh'optera). Wiener entomologisehe Zeitung.
VII. daliig. 1SSS. p. 101.

A leírt új fajok között a Ptilimu llopffyar- 
teiii Horvátországból való.

1714. F lach K. : I lestini munystahel le, der 
'íriclioptcryyülac des eurofútísrhen· Kaunenyehie- 
tes. Verhandl. d. k. k. zool.-botan. Gesellscli. 
in Wien. XXXIX. Iíd. 1 SSO. p. 4SI.

Az összeállított meghatározó táblázat során 
hazánkból is több fajt említ s ezek a követ
kezők : Itmülimn intermedium Wank., Kurgpti- 
liitm sartmicuni G i l l m ., l ’hiHolitm I lo/íjfyarteni 
Flach., ΙϊιΊitihtiii croaticum IIampe.

1715. F leischer Ant.: Kin enttmioloyischcr 
Auslhty nm llriinn an die Grenze ran Sieben
bürgen- int Jahre 18fi8. Vorhand!, des natur- 
forsch. Vereines in Brünn. Bd. XXVII. 1388.

Közli a Ilagymádfalva és Remecz környékén 
összegyűjtött bogarak jegyzékét. A feljegyzett 
*173 faj közül kettő új, s ezek a következők: 
< 'Italéra biharira, Gtiilltisrelis KIHscheri Rf.itt. 
E mellett van két új varietás.

1716. F owler W. \V.: The rttropcan Aperies 
of the genus < 'crylon. The Entomologist’s Mon
thly Magazine. Vol. XXIII. 188(1—87. p. 71.

Erdélyből és Horvátországból említi a Genf
it M eraneseam Reit., Erdélyből és Magyar- 
országból a < 'er. fai/i Bitis., Magyarországból a 
( 'er. (itratitlnni Reit, fajokat.

1717. Ganolbaukr L .: Zur Kenntniss tier 
mropäischm Annuuda-Arten. Wiener entomo
logisehe Zeitung. I. Jahrg. 1882. p. 174, 211.

Hazánkból a következő fajokat em líti: A n o -  
ntala firatiettla F ahr,  An. solitla E richs.

1718. Ganolbauer L . : Ile evdt m der Molops- 
Arten. Deutsche entomol. Zeitschrift. Jahrg.
1880. p. 113.

A A/o/o/ix-fajok meghatározó táblázatának 
összeállítása után a fajok leírása következik. 
Az ismertetett fajok között hazánkból a kö
vetkezőket em líti: Molti/ts striolata F , Molops 
simplex Chadj), Mttlo/ts robusta De.j,  Malu/ts 
jditiiieenxis H eyd,  Mai. aljtestris D ia , ΜυΙυ/ts 
bttcephala Dej,  Molops yrandice.ps n. sp„ Mai. 
liMi/ipennis Dej,  Mai. latinanti a Ke., Mai. or

thogonia Chaud,  Mol.picea P auz. Mol. austriaca 
n. sp. Moh ovipennis Chaud. .

1719. H eller K. M.: Meine Orsovaer Co- 
leopterm- Ausbeute. Entomologisehe Nachrichten. 
Jahrg. 9. 1889. p. 183.

Azon coleopterologiai gyűjtések eredményé
nek ismertetése, a melyeket szerző 1881. és 
1882. év július és augusztus havában Orsóvá 
vidékén végzett.

1720. H eyden L. v .: Beitrag zur Kenntniss 
tier Molops-Arten aus Südost-Kuropa. Deutsche 
entomologisehe Zeitschrift. Jahrg. 25. H. 2.
1881. p. 247.

A Horvátországban gyűjtött Molops Hopjf- 
yarteni új fajnak leírása. Megtaláljuk azonban 
ezen kívül a szintén Horvátországban gyűjtött 
Molops Tiitricensis H f.yd. fajt is, melyet ko
rábban I ‘tcrostichus faj gyanánt írt le.

1721. H eyden L. v.: Monströse Käfer aus 
meiner und der Sammlung des II. Prof. Jloebner 
in Asthaffenburg. Deutsche entomologisehe 
Zeitschrift. Jahrg. 25. H. 1. 1781. p. 105.

Hazánkból a következő torzbogarat ismer
te ti: Pcntodon monodon.

1722. H eyden L. v. : Utitrr Platenmaris se
ricea L. und discolor P anz. Deutsche entomo
logisehe Zeitschrift. 27. Bd. II. Η. 1883. p. 209.

Hazánkból a következő adatokat tartalmazza : 
Plateumaris sericea var. festucae F. et var. 
nymphaeae F. mindkettőt a Bánátból.

’ 1723. H eyden L. v .: Ueber die Varietäten 
der Nrhria 1 >ahli Sturm. Deutsche entomolo- 
gisclie Zeitschrift. Jahrg. 1884. Bd. 28. p. 171.

Λ Nrhria Dahli var. velcbitiea-nak leírása, 
mely a horvátországi Velebit-hegységből való. 
Ezzel kapcsolatban ismerteti e AW/róz-fajuak 
földrajzi elterjedését. A törzsalak a Bánságban 
is él, a var. Uttaralis D ej. és var. releMtícc 
H eyd. pedig Horvátországban.

1724. H eyden L. v .: Varietäten von Meló- 
lontha fulgaris und hyppocastani. Deutsche 
entomologisehe Zeitschr. XXVIII. Jahrg. p. 416.

Felemlíti a Iika - otocsáni hat.árkerületbeu 
fekvő Fernstes mellől való Melolontha vulgaris 
törzsalakját és lugubris Muls faj változatát.

1725. H eyden L. v. et H opffgarten Μ .: 
Zwei nme europäische JAerostichini. Wiener 
entomologisehe Zeitung. II. Jahrg. 1883. p. 119.

A leírt két új faj közűi a Tanithrix Heydeni 
Erdélyből a brassói hegyekből való.

1726. H offmann v. : Kim neue Körnt des 
Carabus catenatus ans dem kroatischen Gebirge. 
Entomologisehe Nachrichten. Jahrg. 9. 1883. 
p. 213.

A Horvátországban talált Carabus catenatus 
var. Korlevici-nek ismertetése.

1727. H offmann v. : Kim neue Agonolm-Art. 
Deutsche entomologisehe Zeitschrift. 31. Bd. 
I. H. 1887. p. 96.

A Fiume mellett fogott Agonalia Konowi új 
fajnak latin és német leírása.

1728. H offmann V. ButaMs bifisselJa n. sp. 
und Lyposa fulvi,penella ni. Entomologisehe 
Zeitung. Stettin, SO. Jahrg. 1889. p. 107.
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A ButalUs bifissella új fajt hazánkból is fel
jegyzi.

1729. Keaatz G .: Ueber Carabus intricatus 
und Lefebwd. Versuch eines kritischen Referates. 
Deutsche entomologische Zeitschrift. 2«. Bd. 
II. H. 1882. p. 197.

Egyebek mellett észrevételeket tartalmaz a 
Carabus Lefebvrei v. angmtulus Hanry baziási 
varietásra vonatkozólag.

1730. Kbaatz G .: Uebersicht der europäischen 
Tropiphorus-Arten nach Dr. Stierlin's Arbeit. 
Deutsche entomologische Zeitschrift. 2(5. Bd.
1882. Hft. 1. p. 53.

A meghatározó táblázatban a következő hazai 
fajokkal találkozunk : Tropiphorus micans, Trop. 
cinereus.

1731 . Keaatz G.: Ueber Carabus Parreyssi var. 
daueren Gehin. Deutsche entomologische Zeit
schrift. 27. Bd. 1883. p. 155.

Kimutatja, hogy a GÉHiN-féle Carabus var. 
Gattereri azonos a Car. Parreyssii-ye 1, mely 
Horvátországból való.

1732. Keaatz G .: Ueber einige Cicindela. 
Deutsche entomologische Zeitschrift. 29. Bd. 
I. H. 1885. p. 244.

Megemlíti, hogy Mebkl E. küldött neki Dél- 
Magyarországból Cicindela hybrida var. Sahlheryi 
F isch, példányokat. Addig csak Dél-oroszország- 
ból volt ismeretes.

1733. Keaatz G .: Ein fraglich neuer Carabus 
aus Ungam. Deutsche entomologische Zeit
schrift. 31. Bd. I. H. 1887. p. 151.

A DEUBEL-től Brassó mellett fogott Carabus 
breviusculus Keaatz. fajnak részletes leírása.

1734. Keaatz G .: Ueber die Varietäten lies 
t 'arabus Scheidleri F e . Deutsche entomologische 
Zeitschrift, 31. Bd. II. H. 1887. p. 337.

A Carabus Scheidleri varietásainak ismerte
tése kapcsán hazánkból több varietást jegyez fel.

1735. Keaatz lieber Carabus breriusculus 
Kraatz aus Ungarn. Deutsche entomologische 
Zeitschrift. 32. Bd. I. H. 1888. p. 48.

A magyarországi ( 'arabus hreviuscuhis-nskk 
összehasonlító ismertetése a hozzá közel álló 
fajokkal.

1736. Keaatz G .: Ueber die Deutung der 
debenburgischen Cicindela Seidlitzi Krtz. au/ 
Cie. decipiens. Fisch. Wiener en tomol. Zeitung. 
Jahrg. IX. 1890. p. 185.

Fejtegeti, hogy az erdélyi Cicimlela Seidlitzi 
mily fokú átmenet a < Hcindela deiijiiensAiez.

1737. Kuwebt A.: General-Übersicht der 
Helophorínen Europas und der angrenzenden Ge
biete. Wiener entomologische Zeitung. V. Jahrg.
1886. p. 221. 247. 281.

Hazánkból a következő fajokat jegyzi fel: 
Helophorus giiseus v. montenegrinus Kdw., Hel. 
strígi/rons v. croaticus Kuw., Ilel. granuralis 
v. elongatus Motsch., Hel. conjrater Kuw.

1738. Kuwebt A .: Beiträge zur Kenntniss 
der Helophoren aus Europa und den angrenzenden 
Ländern. Wiener entomologische Zeitung. V. 
Jahrg. 1880. p. 90. 135. 109.

A felsorolt fajok között a hazai Helophorus

confrater új fajnak latin leírását is megta
láljuk.

1739. Kuwebt A.: Uebersicht der europäi
schen Oehthebius-Arten. Deutsche entomologische 
Zeitschrift. 31. Bd. II. 11. 1887. p. 309.

Az európai Ochtheldus-fa^ok meghatározó táb
lázata kapcsán hazai fajt is említ, névszerint 
(Ihciloehthebius foreolatus Germ. Erdélyből, llo- 
mal oehthebius Flppelsheimi Kuw. Magyarországból 
és Hornalochth. glahratus Keiül. Horvátországból.

1740. Kuwebt A .: l íebersicht der europäischen 
Hgdroehus. Deutsche entomologische Zeitschrift,
31. Bd. II. H. 1887. p. 289.

A Hydrochus-íajók meghatározó táblázata, 
melyben hazánkból a Hydroehus testaedpennis 
var. filiformis Kuw. említtetik.

1741. Kuwebt Ά :  Uebersicht der Berosus- 
Arten Europas, der Mittel meer-Fauna und der 
angrenzenden 1 Ander. Deutsche entomologische 
Zeitschrift. 32. Bd. I. H. 1888. p. 129.

A Hemsv/.s’-fajok táblázatos összeállítása, mely
ben hazánkból a következő fajt találjuk meg: 
Berosus Schusteri Kuw.

1742. Kuwebt A.: General-Übersiehtder IJy- 
draenen der europäischen F auna. Deutsche ento
mologische Zeitschrift. 32. Bd. I. H. 1888. p. 113.

A Hydramut-nemek és fajok meghatározó 
táblázatának összeállítása kapcsán hazánkból 
a következő fajokat említi fel: Uyilracna croatica 
Kuw., Hydr. hunyarica Key.

1743. Kuwebt A.: General-Übersicht, der 
Phylidrus-Alten Europas unii der Mittelmeer
fauna. Deutsche entomologische Zeitschrift.
32. Bd. II. II. 1888. p. 273.

A fajok meghatározó táblázatának összeállí
tása, melyben a következő hazai fajokat talál
ju k : Phylidrus ferrugineus Küst. et var. rubi
cundus Kuw., Phyl. torquatus Marsh.

1744. Kuwebt A.: Pesti mmunys-Tidietlr der 
Hydrophiliden Europas, Westasiens und Nord
afrikas. Verhandlungen des naturforschenden 
Vereines in Brünn. 28. Bd. (1889). 1890, p. 1. 159.

Az ismertetett fajok közül hazánkból a kö
vetkezőket jegyzi fel: Philydrus testaceus var. rubi
cundus Kuw., Phil, ferrugineus Küst., Phil, tor
quatus Maush., Aeanthoherosus Schusteri Kuw., 
Helophorus griseus rar. immtenegrinus Kuw., 
Hel. strigi/rons var. croaticus Kuw., Hel. pumilio 
rar. Bedtenbachcri Kuw., Heloph·. confrater Kuw., 
Hel. fulyiilicollis Motsch., Hit. elongatus Motsch., 
Homalochthebius Ejipelshciviii Kuw., Oehthebius 
glahratus Keiül.

1745. Kuwebt A.: Bestimmimystabiilc der 
Ueteroceren Europas und der angrenzenden Ge
biete, soweit dieselben bisher bekannt wurden. 
Verband! d. k. zool. hot. Verein in Wien. 
40. Bd. 189(1.
p. 517. rajzokkal.

Köviden ismerteti az eddig leirt Hetenierra- 
féléket, melyek között hazánkból a következőket 
említi: Taenheterocerus pruinosus Kiesw., Tarn- 
heteroccrus pulchellus Kiesw., Taenheter. oblon
gulus Kiesw., Taenhet. ! umigatus l ’anz. rar 

! croaticus Kuw., Taenhet. similis n. sp.
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1746. Kuwebt A.: Bestimmungstabelle der 
[ ’am iden Kumpan, der Mittelmeerfauna, sowie 
der angrcn'.mdm Gebiete. Verliandl. d. k. zool. 
butim. Gesellsch. in Wien. XL. Bd. 181)0. p. 15.

A felsorolt fajok között hazánkból a követ
kezőket em líti: K i-m i s r u f i r e n tr is  Kuw., E l  m is  
o p a c u s  Müll., KA m is  le /d d o /ite ru s  Kuw., E s ő im  
( ’z t r a l in a e  Kuw., E s ő i m  K u e n o x i  Kuw., L a r e y n ia  
l im y ie o ll is  Kuw., L a r e y n ia  c .roa tica  Apfelb., 
L a r e y n ia  M e y e r le i  r. K i r s c h i i  Gebh., R ió i m  

s u b r io la c e m  v. b o sn ic u s  Apfelb., P am its l u tu 
le n tu s  Εκ.

1747. Lamef.be A.: L iste des Oerambycides 
deerit,s postifrieuremcnt an catalogue de Munich. 
Annales de la sociétó entomologique de 1 lelgique. 
Tom. 2(1. ISS2. p. 1.

Hazánkból a következő fajokat említi : Guaro- 
tes e.rrelhns B kancs., Grammoptera Tfivalilszkyi 
Kkaatz.

1748. Marséul S. do.: Monographie des 
< 'hn/smmíliitcs de Γ /tneien-Monde. L’Abeille. 
Tom. 21. 1883. p. 1—108.

Az ismertetett fajok között hazánkból a kö
vetkezők vannak feljegyezve: Tímáréiul globata 
Faikm., Tini. coriaria F„ 77m. rugulosa H er.

1749. Olivier E.: Essai di une revision des 
esperes rurngeemu’s it, (ireainiiliterraneennes de, 
la familie des Lampyrides. L’Aboille. Tom 22. 
1884 p. 1.

Az ismertetett fajok között hazaiak a követ
kezők : Lampyris '/xnkeri Germ., Lamprorhiza  
s/ihntdidida L., Luriola ndngrdica v. caucasica 
Mots.

1750. Kéoimiiart Maurice: Essai numogra- 
phii/ue, de la fam itle des (jyrinidae. Annales de 
la sociétó entomologiquedo France. Sér. fi. Tom. 3. 
1883. p. 121. p. 473.

Hazánkból említtetik a Gyrinus bicolor F r., 
(lyr. caspius Mén.

1751. I íeitter F dm. : Coleopteroloi/ische E r
gebnisse eme, Reise nach ( 'roatien, I kdmatien 
und der I lerziyiiirina im  Jahre 1H79. Verhandl. 
der kais.-köngl. zool.-bot. Gesellschaft in Wien. 
XXX. Bd. 1881. p. 201.

A Horvátországból felemlített, vagy leirt 
fajok között néhány délmagyarországi is van, 
a melyeket Merkl E de gyűjtött. Horvátországból 
13 fajt jegyez fel, míg 1 lélmagyarországból 
négyet, névszorint az Oculea ungulata A, a H o
ni at ot,a capitulataA, az Oloplirum /umcticoUe-t és 
a Micni/ieplus laerigennist.

1752. I íeitter E . : / h f  isiim des Lathridiidac  
ii  Europe. L’Abeille. Tom. 18. 1881. p. 13.

Hazánkból a következő fajokat sorolja fe l: 
Mitiiphthalmus lacteolus Mots., Kniemus consimi
lis Μλκνιι., Cartoilnv Jilmn  Aubé.. Oroticarina 
fusri/irnnis Mann.

1753. Iíeitter É n .: Tableau.r synoptiyues 
des I 'aassides, < lariye'rides, Psillaphides et Seyd- 
uienides. L’Aboille. Tom. 21. 1883. p. 1.

A meghatározó táblázatba fel vett fajok kö
zött hazánkból em lítettek is vannak s ezek a 
következők: i ’-laniger n itidm  H ampe, Chennium 
Steiyerwaldi Heitk., Ctenistes pulpalis Beichb,

I Batrisus exsculptus H ampe, fíuthinus Jleydeni 
Reit., Both, bajulus H ampe, Butít. Attila Sauley, 
Byth. Erichsoni Kiesw., Byth. Heitteri Saulcy., 
Byth. sculptifrons Reitr., Byth. carpathicus 
Saulcy, Byth. muscorum, Kiesw., Byth. femo- 
ratus Aubé, Byth., IVfiséi Sauley Byth. curtisi 
v. hungaricus (Saul.), Byth. rutlimus Saul., 
Byth. acutanyulatm Reitt. Byth. speciális Saul., 
Byth. I lopjl'gartcni Reitt., Byth. niyripennis 
Aub.. Byth. Brusinae Reitt., Byth. Stussineri 
Reitt., Byth. validus Aubé., Byth. puncticoüis 
D enny., I ’sdaphiis mehadiensis F riv., Tyehus- 
rufus Mots., Trogaster Sautcyi Reit., Neuraphes 
semicastaneus Reit., New. capeUae Reit., New. 
leptoe.erus Reit., New. yaticus Saul., New. sub- 
parallelus Saulcy, Near, latitans Saulcy, New. 
tricandus Reit. Neur. Hopffgerteni Reit., New. 
minutus Chaud., Neur. nigrescens Reit., Eueonnus 
Motschulslcyi, Sturm., Eue. Schlossen Reit., 
Kuconn. oblongus Sturm., Euc. transylvanicus 
Saul., Eue. styriacus Grimm., E uc. Thomagi 
Reit., Eumicrus l ’enisi Reit., Furnier. Helwiyi 
F r., Leptomastax hypoqaeus F ikázz., Ablepton 
Treforti F riv.

1754. Reitter E d.:  Revision der Alexia- 
Arien. Deutsche entomologisclie Zeitschrift. 27. 
Bd. II. H. 1883., p. 230.

Az Alexia-nem fajainak meghatározó táblá
zata kapcsán hazánkból a következő fajokat 
sorolja fel: Alexia carpathica, Al. punctata, AI. 
pilosissima, Al. }ύbifera.

1755. Reuter E d . :  Ueber die Gattung Sphe- 
nophorus Schönh., Deutsche entomologische Zeit
schrift. 27. Bd. II. H. 1883. p. 231.

A felsorolt fajok közül hazánkból való is van, 
névszerint a S p h c n o p h o r m  m u t i l a tu s  L aich.

1756. Reitter E . : E in ig e  n eu e  C o leo p te rm  
a u s  S i id -E u r o p a . Deutsche entomologisclie Zeit
schrift. XXVIII. Jalirg. p. 255.

A leirt új bogarak közül egy hazai, névszerint 
a Platytarsus E'rivaldszliyi, m elyet V iertl ka
pitány Meliádia m ellett számos példányban  
gyűjtött.

1757. Reitter E . : Revision der europäischen 
Mycetochares-Arten. Deutsche entomologisclie 
Zeitschrift. XXVIII. Jalirg. p. 242.

Az európai M y c e to c h a r e s - fa jo k  analytikus táb
lázatát és tüzetes leírását közölvén, a négyfoltos 
szárnyfödőivei valam ennyi többi fajrokonától 
szembetűnően különböző M y c e to c h a re s  q u a d r i-  
m a e .u la ta  L atr. hazájául a többi között H orvát
országot is em líti.

1758. Reitter E . : Bestimmungs-Tabellen 
der europäischen, Goleopteren N IL  Necrophaga. 
Brünn. 1885. p. 1—122.

A «Necrophaga» elnevezés alatt öt bogár
családot foglal össze, ú. m. a 1 ’latypsyllidák, 
Leptiniddk, Silphiddk, Anisotomidák és ülöm- 
bidák családjait és gondosan szerkesztett anali
tikus táblázatokban ismerteti azoknak európai 
nemeit és fajait. A felsorolt fajok között kizá
rólag hazánkban tenyésznek : Apropeus leptode- 
rus F riv., Spelaeodromus Pluto Reitt. Fericeus 
Kraatzii F riv., Drimeotus Kovácsi Mill., Pho-
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leuon anijusticolle H mpe, Phot. gracile F eiv., 
Bathyseia Pdveli F eiv., Bath. Merkli F riv., 
Bath, insignis F eiv., Bath, croatica Mill., Bath, 
lumgarica Reitt., Bath, colata H mpe. Ezekhez 
járulnak az Ablattaria laevigata F e . v, gibba 
Kraatz., Paradlpka oblonga Küst., Hydnohius 
punctidatus H mpe és Xamthospliaera BorneriUei 
F aiem., melyek szintén faunánknak jellemző 
fajai és külföldön nem fordulnak elő. Uj hazai 
fajok a következők: Eucinetus Hopffgarteni, 
Ltodén nitida, AgatMdium hanaticiim, Agath. 
aglyptoiden, Lori,caster Viertli és Silpha amten- 
nata.

1759. Reitter E d. :  IJebersicht der he' annten 
Laena-Alim. Deutsche entomologische Zeit
schrift. 29. Bd. II. H. 1885. p. 398.

A Laena-fajok meghatározó táblázatának össze
állítása kapcsán hazánkból a következő fajokat 
jegyzi fel: Laena Hop/fgaiteni W eise, 7„ jmnelia 
Fe. /,. Beitted W eise.

1760. Reittee E d. :  Neue Coleoptcrm aus 
Europa und den angrenzenden Ländern, mit, 
Bemerkungen iiher bekannte Arten. Deutsche 
entomologische Zeitschrift. 29. Bd. II. H. 1885. 
p. 353; 30. Bd. I. H. 1886. p. 67; 31. Bd. 
I. H. 1887. p . 240; p . 997; 32. Bd. II. II.
1888. p. 417.

A Mierojielpitx-i&icAi meghatározó táblázatában 
hazánkból, még pedig Horvátországból a Microp. 
latus H ampe fajt jegyzi fel. Leírja a Batrisus j 
Ormayi új fajt Erdélyből, az Astatopteryx hnn- 
garica új fajt a Bánátból, az Euglmes serrinirnis 
új fajt Meliádia környékéről, a Barypithes rar- 
pathicus új fajt a Kárpátokból Máramaros me- : 
gyéből, a Peltomerux tatricus Mill., Deltám. ! 
Carpathians Mill., fajokat a Kárpátokból, a 
Staphylinus maeroeephalus ear. <Irniayi-1 a vörös
toronyi szorosból; a\Ohenni mu Steigerwaldi Reitt. 
fajt Horvátországból; a Bythinux Erirahlszkyi 
új fajt Máramaros megyéből; a Tyc.lms rufus 
Motsch. var. punctivollix-t Meliádia környékéről; 
mEuemetux Hopffgarteni Reitt. fajt Délmagyar- 
országból: a Laena Ormayi fajt N.-Szeben 
környékéről ; a Laena Rdtteri W eise fajt Mára- 
marosból; az Endomyehux eoeeineux rar. Biehli-1 
Máramarosból; a (Iryptophagux posticus új fajt 
a Bánátból.

1761. Reuter E d. : t'oieopterologischc Noti
zen. Wiener entomologische Zeitung V. .Tahrg. 
1S86. p. 99. 151. 25 4. 331. 347.

Hazánkból a Dryops striato punctata Hkkií. 
fajt jegyzi fel, Máramaros megyéből pedig az 
Orchesia acicularist és Aniso.cya fuse utat.

1762. Reittee E. : Teher die i it Ahracus 
Leach verwandten Ooleopteren-Gattunyen. Wiener 
entomologische Zeitung V. Jalirg. 1886. j). 271.

A nemek meghatározó táblázatának össze
állítása után a fajokéval találkozunk s ezek 
közül hazánkból a következőével: Baranius 
Soliman Mars.

1763. Reittee E .: Coleojiterologische Notizen. 
Wiener entomologische Zeitung. VI. Jahrg.
1887. p. 28. 76. 104. 171. 214. 224. 254. 303.

Hazánkból a Neuraphex Diocletianus Reitt.,

Zonoptilus piceus Solsky., Batrisus Ormayi 
n. sp., Nebria hasipes Reitt. fajokat em líti 
s tesz reájok észrevételeket.

1764. Reitter E d.:  Naturgeschichte der In- 
secten Deutschlands: (bleojitera. III. Bd. 2. Abtli.

A németországi és ausztriai Leptinidák, Sil
phia dk, Anisotomidák és < 'lambidák rendszeres 
természetrajza. A tárgyalt fajok legnagyobb 
részénél hazánkat is említi termőhely gyanánt.

1765. Reittee E .: Tabelle zur Bestimmung 
der europäischen Arten der Coleopteren-<iattung 
Tlomaloplia Steph. Wiener entomologische 
Zeitung. VI. Jahrg. 1887. p. 135.

A fajok meghatározó táblázatában hazai fajo
kat is találunk, m elyek a következők: lloma- 
loplia pruinossa K üst., Iliim, ruricola F ahr., 
Horn. I ley i leni-alternata Küst., limn, spiraea 
Pall., et v. limbata Kryu., limn, erypthroptera 
F eiv.

1766. Reittee E. : Analytische Tehersieht der 
bekannten europäischen Arten der Tiileopteren- 
gattnny Leistus Erőid. Wienei· ent. Zeit. IV. 
.Tahrg. 1885. p. 213.

A fajok meghatározó táblázatában hazánkból 
említett fajokkal is találkozunk, s ezek a követ
kezők : Leistus gracilis Fuss., Leist, piceus e. 
alpieóla Fuss.

1767. Reittee E . : Tehersieht der Arten der 
<Joleoptcrmgattuny Ale,via, Stejih. aus Europa 
and den angrenzenden Ländern. Wiener ento
mologische Zeitung. VII. Jahrg. 1888. p. ."122.

A fajok meghatározó-táblázatában hazai fa
jokkal is találkozunk, melyek a következők: 
Alexia punctata Reitt., ΑΪ. car pathica Reitt., 
At. Reitteri Oiím.

1768. Reittee E . : Antdytische Tabelle zur 
Bestimmung dee europäischen Throsens-Arten. 
Wiener entomologische Zeitung. VIII. Jahrg. 
1889. p. 35.

A felsorolt fajok között hazánkból a követ
kezőket jegyzi fel: Thmscus elateeoides r. Bon- 
roidoirí Desbr., The. exul Bonv.

1769. Reittee E .: Tehersieht der mir be
kannten .írtén der < ’o! röpte ren-1 iattung Trim 
donta Muls. Wiener entomologische Zeitung. 
VIII. Jahrg. p. 283.

Hazánkból a következő fajt ismerteti: 'J'rio- 
donta lateristria n. sp.

1770. Reittee E dm. : Neue I őleopteren aus 
Europa, den angrenzender Ländern und Sibi
rien, mit, Bemerkungen über bekannte Arten. — 
Deutsche entomolog. Zeitschrift. Jahrg. 1890. 
p. 145., 385.

Hazánkból a következő új fajokat ismerteti: 
Oghocephidus nhliquestriatus, Lepyrus dorsalis.

1771. Reitter E dm. : I lebersicht, tier . írtén der 
I 'oieopteren-tiattung Anoxia Lap. aus Europa 
und den angrenzenden ΊAndern. — Wiener en- 
tomol, Zeitung. Jahrg. XI. 1890. p. 105.

Meghatározó táblázatban állítja össze az euró
pai és szomszédos területekről ismert Anoxia- 
fajokat. A felsorolt fajok közül hazánkból a 
következőt jegyzi fel: Anoxia orientalis Keyn.

1772. Reittee E dm.:  Uehersicht der mir he-
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kannten <Jurtádéra-Arim aus Europa und den 
anyrenzenilen J.ändern. —  W iener entomol. Zei
tung. .Taing. IX . 181)0. p. 241!.

Meghatározó táblázatban állítja össze a ( 'ar- 
W cm -fajokat. A feljegyzett fajok között h a 
zánkból a következőket em líti: (Jutódéra holo- 
xeríeea l·’.. Cartotl. Frívaldszkyi. Ke .

1773. Rkittke E. und Simon H a ns: Mimo- 
yraphixche Bearbeitung der Scyilmaeniden- Gat· 
tűm / I .eptoinasta.r. — Deutsche entomologische 
Zeitschrift. Jalirg. 25. H. 1. 1881. p. 145.

A fajok meghatározó táblázata után azok le 
írását találjuk a földrajzi elterjedés kíséretében. 
Hazánkból a következő faj em líttetik : 'Lejito- 
mastax hy/ioyaeus P irazz.

1774. Key Cl.: Notin'* nur Ir* Palpieunm 
ct diai/noses d’ex/irces nourelles oh peu eonnues. 
Revue d’Kntomologie. III. p. 266.

Több új vagy kevésbbé ism ert I lydrophilida 
között hazánkból Tlydraena hunyarica; név alatt 
egy új fajt ír le.

1775. S chmidt Joh. : Tabellen zur l lestini- 
mim/ der europäischen 11iste.ri.den. Berliner en 
tomologische Zeitschrift. 29. lid, II. H. 1885. 
p. 279.

A családok, csoportok, nem ek m eghatározó
táblázata után a fajokét találjuk, m elyben ha
zaiak is vannak em lítve, m ég pedig a Hinter 
χιηιιι Ich ralin 111:., Epie.rus Italiens Payk., Sa/ni- 
mis herhe-us Mars., Sa/ir. antiquulux III., Acri
tas Ho/i/fi/artem. IÍeitt. fajok.

1776. Heidlitz (1.: Zur i/enaueren Kenntnis* 
einiger Catops-Arten Europas. Deutsche ento
mologische Zeitschrift. 31. Bd. I. h. 1887. p. 81.

Az európai Cato/is faj okra vonatkozó külön
böző kritikai észrevételek kapcsán összeállítja 
a fajmeghatározó táblázatot, m elyben a követ
kező hazai fajt is m egtalá ljuk: Pttniiaphagus 
raliilus Kraatz.

1777. Heidlitz Cl.: Fauna Transxi/lraniea. 
Königsberg. 1888., 1889. 2. köt.

Meghatározó táblázatokba foglalva enumerálja 
az Erdélyből eddig ism ert Bogarakat.

1778. Severin G .: Catalogue, des CxMoptéres 
di· la. Familie, ites (hjrinidex. —  Annales de la 
société eutomologique ile Belgique. Tom. 33. 
1889. p. 149.

Hazánkból em líti a Gyrinus casjiius rar. re
lise D óul., Gyrinus bánátié un Ulr., fíyrim. hun- 
yarieus Roshnt. et Seidl fajokat.

1779. Stierlin : Beschreibuny einiger neuer 
lliisselhäfer. M ittheilungen der schweizerischen  
entomologisclxen Gesellschaft. V II. Bd. p. 30.

A leírt ormányos bogarak közül két faj a 
magyar faunaterületről származik, nevezetesen  
a Plii/llolrius eroaticus Horvátországból és az 
Alophus Kauf m am i Magyarországból.

1780. W achtl Er. A.: Die dopfielzähuigen 
europäischen Borkenkäfer. M ittheilungen aus 
dem forstlichen Versuchs wesen Oesterreichs. 
U. E. III. H . W ien. 1884. p. 14. Tab. 3.

Azon Ybímcax-fajoknak részletes leírása, a 
m elyeknél a hím ek szárnyfedőinek liátulsó fe
lén egy-egy kettős fog van. A leírt fajok közül

a Tomicus rectangulux F erii, term őhelyei között 
Horvátország is fel van em lítve.

1781. W eise J . : Naturgeschichte der Insec
tem Deutschlands. Col röptére. VI. Bd. 3. Lief, 
p. 309., I tábla.

Hazánkból em líti az O rina  viridis D uft. 
subsp. M erklii és var. transsglvaniea, O rina  
speciosissima Scop, subsp. juncorum  Suffr. és 
carpathica  Kraatz., a Sclerojdiaedon carnioHcus 
Germ. var. Kenderesyi Kiesw. et var. Carpathi
ans Weise. De felem líti m ég a következő tisztán  
hazai fajokat is : Chrysomela cinctipennis H arold 
és morio Kryn., Chrysoin, atrorireiis F riv.

1782. W eise .1.: Bem erkunyen über Chryxo- 
iiieliden. Deutsche entomologische Zeitschrift. 
27. Bd. II. H. 1883. p. 251. "

Az ismertetett Chrysomela·fajok közül hazánk
ból a következőkről találunk észrevételeket: Or- 
sodaena lineola var. croatíca, Pachybrachys ha- 
lieiensis.

1783. W eise J .: Pesti min unystahelle der blauen 
oder metallischen Ceutorrhynchiis-Arten. Deut
sche entomolegische Arten. 27. Bd. II. H. 1883. 
p. 321.

A < 'eutorrhynehus-ifok meghatározó táblázata 
után az érdekesebb fajok leírását találjuk. Ezek 
között vannak hazaiak is, a minő pl. a Ceu- 
torrhynchus timidus n. sp. Horvátországból.

i  784. W eise J . : Best lm mnnyxtahelle der ( Irina- 
Arten. —· Deutsche entomologische Zeitschrift. 
27. Bd. II. H. 1883. p. 248.

Az < Irina-fajok meghatározó táblázatát adja 
s ebben hazánkból a következő fajokat említi: 
( Irina in trica ta  Germ., < Ir. alpcxtris S chummel, 
t Ir. p la y ia ta  Suffr.

1785. W eise J . : E in ige neue Chrysonieliden 
und Coccinelliden. — Deutsche entomologische 
Zeitschrift. 1884. Bd. 28. p. 161.

Az ú jonnan  leírt fajok közül a Chrysomela 
M illert Horvátországban is tenyészik, a hol 
R kittke E. fedezte fel.

1786. W eise .T.: Bemerkungen zur Gattung 
Julistus Kiesw. Deutsche entomologische Zeit
schrift. 31. Bd. I. H. 1887. p. 186.

Két fajra vonatkozó észrevétel. A fajok közül 
a Ju lis tu s  f i 'oralis Ol . hazánkból is említtetik.

S. H á rb y á sszá rn y ú a k . H ym en o p te rn .

1787. André Ed .:  Species des Hynimoptéres 
d'Europe et d 'A lyérie. Tom. II. Fase. 21—23. 
p. 629.

Hazánkból Mousáry S. adatai nyomán a kö
vetkező Vespidáhat tartalmazza: (Idynerus j u 
cundus Mous., <hl. aurantiacus  Mocs., fíd . ter
ricola Mocs., Od. hungaricus And., melyek 
kizárólag csak hazánkból ismeretesek, továbbá: 

j  Eumenes unguiculus Vill., Odynerus simatus 
Bauss., Od. p ictus  Curt., Od. 'parvulus L ep., 
Cel unites ahhrer/iatus V ill. var. hunyaricus  Mous., 
melyek Magyarországon kívül még másutt is 
tenyésznek.

1788. Brischke C. G. A. und Zaddach G.:
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Beobachtungen über die Arten der Blatt- und 
Holzwespen. Schriften der physikalisch-ökono
mischen Gesellschaft zu Königsberg. 2d. Jalirg.
1882. p. 1 .

A felsorolt fajok közül Magyarországról is 
em líttetik a Nematus rumicis F all., Nematus 
pineti H akt., Némát, conjugatus D hlb., Némát, 
salicis Nemat.vesieator Bremi, Némát, hortensis 
Nemeit., pavidus L ep.

1789. Bkischke C. G. A. und Zaddach G.: 
Beobachtungen über die Arten der Blatt- und 
Holzwespen. Schriften der naturforschenden Ge
sellschaft in Danzig. Neue Folge. V. Bd. 1888. 
p. 204.

Hazánkból a következő fajokat tartalmazza : 
Crysotocampus angustus Hét., Cladius tristis 
Zd., Clad. viminalis F all., Dinenra opaca F alk.

1790. F b ieseH . : lieber seltene Amirenen. En- 
tomologische Nachrichten. Jahrgang 12. 1880. 
p. 113.

Adatokat nyújt az Andrem Paveli Mocs. hazai 
elterjedése felől.

1791. F riese Η.: Kurzer Ueherblick einer 
Apidenausbeute in Ungarn. — Entomologische 
Nachrichten. Jalirg. 13. 1887. p. 213.

Részletesen ismerteti a hazánkban egy év 
leforgása alatt tett liymenopterologiai gyűjté
seinek eredményét s ennek kapcsán több érde
kes fajt jegyez fel. Gyűjtései folytán mintegy 
1 0  ezer méhtélét szerzett hazánkban.

1792. F riese I I . : Die. Schmarotzerhienm und 
ihre Wirthe. Zoologische Jahrbücher. Abthei- 
luug für Systematik, Geographie und Biologie 
der Thiere. III. Bd. 0. 1888. p. 847.

Hazánkból több Hymenoptera-iajt jegyez fel, 
melyek a következők: Ammobates hicolor Lep., 
Amin. vinctus Gehst., Saropoda bimaculata Panz., 
Macrocera graja Ev., Phiarus abdominalis Εν., 
Biastes hreric,ornis, Parites maculatus Jur., Epé
ül us transitorius Εν., ('ollet.es punctatus Mocs., 
( focisa major Mor., Anthophora nidularis Fbr., 
Casites minutus Mocs., Melecta funeraria Sus., 
Ilabropotla zonatula Dours., Nomada nobilis; 
Andrem nasuta Gm, Nom. sexfasciata, Eucera 
longicornis, Nom. brevic,ornis Mocs., Andren« 
cetli, Nom. armata H. Sch., Andrem hattor- 
Jiana, Nom. cruenta Mocs., Andrena braunsiana 
Fries., Nom. pectoralis Mor., Eucera tomentum 
Dours., Stelis signata Ltb., Anthidium striga- 
tmn, Stel, nasuta Gir., Chalicodoma. murari,a, 
Uodioxys conica L., Anthophora parietina, Di
onys cincta N yl. , ( 'halycoilom a pyrropheza Gerst., 
Diox. jucunda Mocs., Ammobates vinctus Geest., 
Amm. ruftventris Ltr., Phiarus abdominalis Ev., 
Meliturga clavieomis, Epeulus tristis Sm., Ep. 
productus Toms., (Miete» hylaeiformis, Epeoloi- 
des coecutiens Fbr., Macropis lalriata, Pantex 
maculatus Jur., Nomia diversipes, Campitopoeum 
frontale, Phil eremus punctatus Fbr., lihophites 
ejuinquespinosus, Nomada hineola Panz., Nom. 
mutica Mor., Andrena ferox, Nomada verna 
Mocs., Andrena nigri,frons Mor., Nomada chry- 
sopyga Mor., Andrena lepeletieri, Nomada spe
ciosissima Schmied., Andr. morio, Andr. dilecta,

Nomada trispinosa Schmied., Andrena taraxaci, 
Nomada tripunctata Mor., Nomada, manni Mor., 
Nom. Mucsányi Schmied., Nom. scita Mocs., 
Nom. zonata Panz., Andrena ventralis, Nomada 
cruenta Mocs., Nom. Schmiedkneehti Mocs., Nom. 
alboguttata II. Sch., Nom. distinguenda Mo r , 
Andrena bisulcata Mor., Andr. tmix Mor., Andr. 
atrata F ries., Andr. nireata F ries., Nomada 
fabrieiuna L., Andrena croatica F ries., Melecta 
armata Panz., Antophora retusa F br., Melecta 
funeraria Sm.

1793. H andlirsch A.: Die Bienengattung 
Nomioides Schenck. Verhandl. d. k. k. zool. bot. 
Gesellsch. in Wien. XXXVIII. Bd. 1888. p. 395.

A felsorolt fajok között Magyarországról is 
em líttetik a Nomioides judchella Schenck., No
mioides variegata Oliv.

1794. H andlirsch Ant.: Monographie der 
mit Nysson und Bembe.r verwandten (Irubives- 
pen. — Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wiss. in 
Wien. Math, naturw. 01. 1. Abtli. 97. Bd.
1889. p. 316. Taf. 3.

Hazánkból a következő fajokat említi: tIo
nites campestris Müll., (for. areatus Tascil, 
(for. latifruns Spin., (Sorgt. elegáns L ep., (Sor. 
affinis Spin ., (for. consanguineus n. sp„ Gor. 
laevis L atr., (Sor. Ml unul atu x Cost., (lor. hicin- 
ctus Rossi, (Sorgt. laticinctus Sciiknck., (Sorgt, 
plam from W esm., (for. quadri fasciatus F abr., 
(Sor. pleurifiunetatus Cast., (Sor. quinquefasciu- 
tus P anz., (for. Procrustes mihi, (lor. nigrifus- 
ciatus Mocs., (Sor. sulcifrons Cost., (lor. abdo
minalis Cress.

1795. H offer E d .: Piter einige Hymeno- 
pteren aus der Umgebung von Trarnik in Bos
nien. Wiener entomologische Zeitung. IV. Bd.
p. 1 1 .

Az ismertetett fajok közül a Psithyrus lugu- 
bris-t Fiume környékéről említi.

1796. Karsch F .: Verzcichniss der im Banfe 
iles Jahres 1884 als neu beschriebenen Arten, 
Varietäten, Aberrationen europäischer Insekten. 
11. Hymenoptera l. Entomologische Nachrich
ten. XII. Jalirg. p. 65.

Magyarországból 8  fajt említ: Dolerus Y-nota- 
tus B iró, Nematus hypobatius Zadd. és Tenthrr- 
dojisis opacipleuris Stein.

1797. Kohl F r. I'.: Sphcgbiologische Stu
dien. Entomologische Nachrichten. Jalirg. 7. 
1881. p. 90. 239.

Az ism ertetett fajok közül hazánkban is él 
a ( 'rabró (Solenius) spinipes Moraw.

1798. Kohl F r. F .: lieber neue (Irabuvspen 
iles Mediterrangebietes. Deutsche entomologische 
Zeitschrift. 27! Bd. 1. II. 1883. p. 161.

A sok új európai faj között hazaival is talál
kozunk, nóvszerint a Tachi/sphex pggiilialis-x/.iú, 
melyet Mocsárt S. gyűjtött.

1799. Kohl F r . F .: Neue ljymenopteren in 
den Sammlungen des k. k. zoolog. Ilif-( 'abinetes 
zu Wien. Verhandl. d. k.k. zool. hot. Gesellsch. 
in Wien. XXXITT. Bd. 1884. p. 381.

A nagyobb számú, legnagyobb részben más 
világrészekből való új fajok között egy magyar

244
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országi is van leírva Tachysphe.e Mocxdrgi n é
ven, a m elyet Mocsáry Sándor gyűjtött.

1 8 0 0 . Kohl F r. F .: Die ( 'faluimén der Sec
tion Thyreopus L ep. Zoologische Jahrbücher. 
Abtheilung für Systematik, Geographie und 
liiologic der 'filiere. III. Bd. fi. 1888. p. 548., 
Taf. 14.

Hazánkból a következő fajokat említi: ( 'labro 
peltarius S chreis., ( 'rabro scutellatus Scheven.

1 8 0 1 .  Konow F r. W .: Veher mehrere neue 
mul einige schon bekannte lilattirexpm. Wiener 
entomologische Zeitung. V. Jahrg. 1880. p. 37.

Az, ismertetett fajok között hazaiakkal is talál
kozunk. Ilyen az Amasis costatas Klug s ennek 
különösen Ilimé.

1 8 0 2 . K onow F r. W .: Die europäischen 
llle.nnoc.ampm. Wiener entomologische Zeitung.
V. Jahrg. 1880. p. 188., 211., 243., 207.

A lihadinocr.raea új genusból felsorolja a nodi- 
eornis n. sp., thoracica Tischb. hazai fajokat.

1 8 0 3 . Konow F r. W .: Nachtrag zu den 
IIIemwcampiden. Wiener entomologische Zei
tung. VI. Jahrg. 1887. p. 273.

Leírja a Macrophya tenella Moos, faj nősté
nyét, a l ’oecitosoma luteola Klg. v. analis n.
V. Horvátországból.

1 8 0 4 . Konow F r. W .: Neue griechische und 
einige ander« Rlattuespen. Wiener entomolo
gische Zeitung. VI. Jahrg. 1887. p. 11).

A leírt új fajok között hazai a Tenthredopsis 
Kori «cici Horvátországból.

1 8 0 5 . Konow F r. W .: Zwei.neue Rlatturspen- 
Artm. — Sitzungsberichte· d. königl. preussi- 
schen Akad. d. Wissensch. zu Berlin. 1888. 
Bd. 1. p. 187.

Hazánkból a / iolerus uuianopterus új fajt 
említi, még pedig Horvátországból.

1 8 0 6 . Konow F r. W .: Tentlimlinulamm 
Europae. — Deutsche entomolog. Zeitschrift. 
Jahrg. 181)0. p. 241.

A rendszeres jegyzék sok hazai fajnak nevét 
is tartalmazza.

1 8 0 7 . Konow Fit. W .: Neue paläarhtische 
Illattwes/ien. — Wiener entomol. Zeitung. IX. 
Jahrg. 1890. p. 8 .

Hazánkból a következő új faj leírását tar
talmazza: Dolerus croaticus.

1 8 0 8 . Radoszkovszki : Redsion du genre Da- 
sypoila L at. Horae societatis entomologicre ros- i 
sicae. Tom. XX. 1880. p. 171).

Hazánkból a Daxtjpoda braccata E vers, faj t 
jegyzi fel.

1 8 0 9 . B a d o s z k o v s z k i  : Revision des armwes 
copulatrices ties mules tie la tribu des Chrysi- 
tlitles. — Horae societatis entom. rossicae. Tom. 
23. 1881). p. 3. Tab. 1—0.

Hazánkból a következő fajra vonatkozó ada
tokat közöl: Chrysis cinyulieornis F orst.

1 8 1 0 . Kunow: Die mitteleuropäischen Dasy- 
puda-Arten, besonders tier westlichen Länder. — 
Entomologische Nachrichten. Jahrg. 7. 1881. j
J). 80. i

A meghatározó táblázatban felsorolt fajok kö
zött hazánkban is él a Daxtjpoda plumipes Pz.

1811. Sohletteher Aug. : Die Hgmenopteren- 
Gattung Gasteruption L atr. (Foenus aut.) Ver- 
handl. d. k. k. bot. Gesellsch. in Wien. XXXV. 
Bd. 1885. p. 267.

A leírt fajok között találjuk Horvátországból 
említve a Gasteruption assectator F r. és Magyar- 
országból a Gasteruption peilemontannm Tourn. 
fajokat, nemkülönben a Gasteruption distin
guendum új fajt is.

1812. Schletterer Aug. : Die ITymenopterm- 
Gattuny ( 'erceris I,atr. mit vorzugsweiser Be
rücksichtigung tier palaearktisehen Arten. Zoolo
gische Jahrbücher. Zeitschrift für Systematik, 
Geographie und Biologie der Thiere. II. Bd. 
1887. p. 349.

Hazánkból a következő fajokat jegyzi fel: 
Cerceris emanjinata Panz., Cere, hortivaga Kohl., 
( 'ere. funerea Ach. Cost., < 'ere. albofasciata Kossi, 
< 'ere. dämm n. sp. et var. magnifica, Cere, strio- 
lata n. sp., Cerc. quadrimaculata Duf., Cerc. 
stratiotes n. sp., Cerc. mdanothorax n. sp., Cerc. 
leucozonica n. sp., Cerc. arenaria L., Cerc. 
luctuosa Cost. Ach., Cerc. rul/ida Jur., Cm. 
</tiatlrifasciata P anz., ( 'erc. quadridneta Panz., 
Cerc. quinquefasriata Kossi, Cerc. interrupta 
Panz., t 'erc. bracteata E versm., Cerc. conigera, 
D ahlb., Cerc. bucculata Cost. Ach., Cerc. fer- 
reri v. D. L ind., Cerc. labiata F abr., ( 'ere. tuber- 
tudata Vili,.

1813. S chletterer Aug. : Veher die llymcno-
pteren-Gattung Evania. F r . Verhandl. d. k. k. 
zool. bot. Gesellschaft in Wien. XXXVI. Bd. 
p. 1 ., 1 tábla.

A csótánokban élősködő Evania-darázsok kö
zül hazánkból az Evania appemligaster Fr. fajt 
jegyzi fel gazdájával a Veri planéta orimtaNs-nv.&l.

1814. Schletterer Aug. : Monographie der 
Dirnen-Gattungen Chelostonia Latr. und Herta- 
des Sqrin. Zoologische Jahrbücher. Abtheihing 
für Systematik, Geographie und Biologie der 
Thiere. IV. Bd. 1889. p. 591.

Hazánkból a következő fajokat említi fel: 
( 'helostoma Schmiedelmechtí n. sp., ( Vi. neutrale 
n. sp., Ch. florisomne L., Ch. grantle Nyl , Ch. 
appendiculatum Mór., ( ’heh emarginatum Nyl., 
t 'lui. Mocsáryi n. sp., Chel. hatullirschi n. sp., 
CM. campanularum Kirby, Chel. foveolatum 
Mór., < Ihd. nigricomc Nyl., Heriatles trunco
rum L., Her. crenulata Nyl.

1815. Schletterer A ug. : Nachträgliches über 
die Hymenopteren-Gattum/ Cerceris Latr. Zoolo
gische Jahrbücher. Abtheilung für Systematik, 
Geographie und Biologie der Thiere. IV. Bd.
1889. p. 879.

Hazánkból utánpótlólag a következő fajokat 
jegyzi fel: Cerceris armaria L., C. emarginata 
Panz., C. ferreri v. D. Lind., C. hortiraga Kohl, 
C. labiata Fab., C. quadripunetata Panz., C. 
quinquefasriata Rossi.

1816. Schletterer Aug.: Die Gruppe der 
Ugmenopterm-Gattungm Leucosgis Lahr., PoHs- 
tomorpha Westw. und Mar res Walk. — Berliner 
entom. Zeitschrift. 35. Band. 189t). pag. 141.. 
Taf. 5., 6 .
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Az. említett genusok fajai között többet ha
zánkból is feljegyez.

1 8 1 7 . Schlf.tterer Aug. : Die Bienengattung 
Dasypoda Latr. — Berlinéi- entoni. Zeitschrift. 
35. Bd. 1890. p. 1 1 .

Az ismertetett Oasgpoda-fajok között hazánk
ból a következő fajokat említi: Dasypoda dint- 
incta Rossi, Dasyp. argentata Panz., Dasyp. 
Thomsoni Schlett.

1 8 1 8 . Schmiedeknecht O. H. L.·: Apidae
Europaeae. (Die Bienen Europa's) per Genera, 
Species et Varietates dispositae atque descriptae. 
Fase. 8 ., 9. 1884. p. 583—790.

Az .Ίικ/raírt-fajok folytatólagos feldolgozása. 
Magyarországból — többnyire Mocsáry S. adatai 
alapján — összesen bét faj van leírva: Andren,a 
hystrix n. sp., Andr. Gener,crisis n. sp., Amir. 
Äiorsdryi n. sp., Amir, amei-rentris Moraw., 
Andr. scita Εν., Andr. nobilis Moraw., Andr. 
piceicovnis D uf.

1 8 1 9 . Schmiedeknecht O .: Monoyrajddsche 
Bearbeitung der Gattung Piwpla. Zoologische 
Jahrbücher. Abtheilung für Systematik, Geo
graphie und Biologie der Thiere. III. Bd. fi.
1888. p. 445.

Hazánkból a Piiiijda melanopyga Grav. fajt 
em líti.

1 8 2 0 . Stein B. B ic h , v.: Sipiimgmisvhes über

Blattirespen. Wiener entomologisclie Zeitung.
V. Bd. p. 62.

Konstatálja, hogy a tőle Magyarországból 
í'enthredopsis opaeipleuris név alatt leirt új faj 
azonos a Te.nthrr.ilo tarsuta Fit. fajjal.

1821. Stein R. R. v .: Tmthredinologische 
Studien. 177. Drei, neue Hlattumjien. Entomo- 
lögischc Nachrichten. X. p. 301.

A leirt három levóldarázs-faj közül a Tenthre- 
ilopsis opaeipleuris valószínűleg hazai, minthogy 
Geittner ,T. budapesti rovarásztól kapta.

1822. Tischbein: Xusätze und Bemerkungen 
zu der l ’ehersieht der europäischen Arten des Genus 
Ichneumon Gr. Entomologisclie Zeitung. Stet
tin. 42. Jahrg. 1881. p. 166.

A felsorolt fajok között hazánkból említett 
az Ichneumon ailseerulens Tihohb., Amblytrles 
uniguttatus Gr.

1823. Tournier I I .:  I lynwnoytcrcs fa  mii le
/les Seal ides monograph ic des esperes curopeevnes 
et des contrees limitrophe» du genre Tiplim Faiír. 

i Annales de la sociét. entomologique de Bel
gique. Tom. :i::. 1XS9. p. 1.

A monografikuson feldolgozott gazdag anyag 
hazánkra vonatkozó adatokat is tartalmaz. Ha
zánkból következő fajokat említi: Tiphia sémi- 
polita Tourn., Tipli, latirentris Touun.

LÁGYTESTŰEK. MOLLUSCA.

1824. IIirc D ragutin: Malacologisrhe Mit- 
theilum/en. Verhandl. d. k. k. zool. hot. Gesellsch. 
in Wien. XXXVI. B. 1886. p. 377.

Egyebek mellett Horvátországból is jegyez 
fel nehány fajt s illetőleg varietást, melyek a 
következők : Hyalina, nitens var. lineola Pfeif., 
lÁmnaea stagnál is var. ampliata Cless. et var.

producta Jul., I.imnaca ampla Kob., l/imnaea 
palustris var. cor rus Gmel.

1825. P akte Er.: t ’atalog der <'onrhyliev- 
Sicmmlung. Berlin, 1883. 8 -rét ]). 1—271.

A felsorolt Mollusca-fajok közül hazánkból 
nagyon sokat említ.

GERINCZESEK. VERTEBRATA.

a) kétéltűek. Ani|iliil>ia.
1826. B edriega J. v. : Die Lurchenfauna 

Europa,'s. I. Anura. Eroschlurche. Bulletin de 
la société imperiale des Natnralistes de 
Moscou. Aimée 1889. Nr. 2. p. 210. Nr. 3. 
p. 466.

Az Anurák beható ismertetése kapcsán ha
zánkra vonatkozó adatokat is közöl.

Ii) ('siiszóniiíszók. Reptilia.
1827. Bedriega J. v .: Beiträge zur Kennt- 

miss der iMcertüleiifamilie. Abhandlungen her
ausgegeben von der senkenhergischen naturfor
schenden Gesellschaft. 14. Bd. 2. H. 1886. p, 17.

A Lacerta, Algiroides, Trir/üdosaura, Xerzu 
mia. és Bettaia nemeknek és fajainak részle
tes ismertetése. Hazánkból a Lacerta viridis. 
Lacerta agilis, Lacerta muralis és Liinrtu 
vivipara fajok említtetnek.

c) Madarak. Aves.
1828. Blasius It.: Der Wanderzug der Tan- 

nenheher durch Europa im Herbste 1885 und 
Winter 1885180. Ornis. 2. Jahrg. 1886. p. 437.

A Nuci fraga cargocatavtes 1885/86. évi ván
dorlásának kapcsán hazánkra vonatkozó ada
tokat is közöl. Ezen adatokból megtudjuk, 
hogy a nevezett madár Gömör, Fehér, Győr, 
Veszprém megyékben mutatkozott.
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1829. Clakke W. E. : Field-Notes from Sla
vonia, et Jlungan/ with an annotated Hist of 
the Hints ohserred in Slavonia. The Ibis. 1884. 
p. 125.

1830. Clakkk W. E .: On the occurence of 
Oestrelata haesitata in Ilum/an/. The Ibis.
1884. p. 202.

1831. D alla-Töure kt Tschusi zu Schmid-
hoffkn : Jahresbericht (1883) des l'omite's für 
ornitlmliii/ischc Hcahachtungxstationen in Oester
reich·- Ungarn·. Ornis. 1. Jahrg. 1885. p. 197.

Λ magyar megfigyelők adatainak összegeit 
is magában foglalja.

1832. Dalla-Tokkk kt Tschusi zu Schmijj- 
hoffen : Jahresbericht (1884) des Comite's für 
ornitholoi/isehe / leohachtimi/sstationen in (lester- 
n-ich-lhu/arn. Orni.s. 3. Jakig. 1887. p. 1. 101.

Λζ osztrák-magyar madármegfigyelő bizott
ság 1884. évi eredményeinek ismertetése kap
csán hazánkra vonatkozó adatokat is közölnek.

1833. D iedeuich Ekrknoz : Die geographische 
\ erbreitung der Iflstein, Genus Utca, Timi. 
Ornis. 5. jahrg. 1889. p. 280.

A Pica genusnak elterjedését ismerteti s en
nek kapcsán hazánkra vonatkozó adatokat is 
közöl.

1834. D ombuowski E. v .: lieber die neue 
Einirandcruni/ der Stepprnhü liner. Woidm. XIX. 
1888. p. 295; 303, 311, 321, 343.

A Syrraptes-nek hazánkban való előfordulá
sára vonatkozó adatok.

1835. D ombhowski E. v.: Ilmträge zur Kennt- 
niss der Vogel weit des Neusiedlersees in Ungarn. 
Mittheil. d. ornith. Vereines in Wien. 12. Jahrg. 
1888. p. 173.

1836. DoHBiiowsia E. v .: Beiträge zur Kennt-
niss der Voi/elwelt des Neusiedlersees in Um/arn. 
Schwalbe. 13. Jahrg. 1889. p. -3, 19, 39, 52.

Λ Fertő-tó helyrajzi viszonyainak általános 
felemlítése s a megfigyelési pontok kijelölése 
után megfigyeléseinek ismertetésére tér át. 
Összesen 193 madárfajt jegyez fel különböző 
irányú tapasztalatainak kíséretében.

1837. FisoHKitL.br.: Schlussliste vow 6. Ins
14. October 1881 zu lomogg. Mittheil, dos 
ornitholog. Vereines in Wien. (>. Jahrg. 1882. 
p. 105.

Azon madarak jegyzéke, melyeket 188). évi 
oktobor hó 0 —14-ig ő és Serényi br. m eg
figyelt.

1838. F isuhku L. br.: Beobachtungen am Neu
siedlersee. Mittheil, des ornith. Vereines in Wien.
6 . Jahrg. 1882. p. 47.

Λ Fertő taván tett madártani megfigyelések 
feljegyzése.

1839. F isuhku L. b r.: Ornithologisclic He-
obaehtungm vom Ncusicdlcrsec. Mittheil, des 
ornith. Vereines in Wien. 7. Jahrg. 1883. p. 75, 
96, 115, 151.

Mindenekelőtt ismerteti a Fertő-tó termé
szeti viszonyait. Ezután összefoglalja a meg
figyelt madarakra vonatkozó észleleteit.

1840. F isuhku L. br.: lm  Kapuváréi· Erlen- 
walde. An haw/ zu «Ornith. Beobachtumjen am
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Neusiedlersee«. — Mittheil. d. ornith. Vereines 
in Wien. 7. Jahrg. Nr. 8 . p. 153.

Annak a kirándulásnak rövid ismertetése, a 
melyet szerző a Kapuvár mellett lévő erdősé
gekben tett. Ennek kapcsán nehány madárra 
vonatkozó bioléigiai megfigyelést is jegyez fel.

1841. Fischer L. br. : Ankunft von Mota
cilla im Hanság. Mittheil. d. ornith. Vereines 
in Wien. 9. Jahrg. 1S85. p. 47.

Megemlítése annak, hogy 1885. febr. 16-án 
a Hanságban 10—12 darab Motacilla alba je
lent meg.

1842. FisoHERL.br.: Ein interessanter En
ten-Bastard. Mittheilungen des ornith. Vereines 
in Wien. 9. Jahrg. Nr. 4. p. 41.

Annak az érdekes kacsa-bastardnak ismer
tetése, melyet Serényi O. gr. ejtett el Pomo- 
gyon a Fertő-tó mellett 1884. évi szeptember 
elején.

1843. F ischer L. b r .: Herbst- und Winter- 
Beobachtungen am Neusiedlersee und im Hanság. 
Mittheilungen des ornith. Vereines in Wien.
9. Jahrg. Nr. 3. 1885. p. 32.

Röviden összegezi a Fertő taván és a Han
ságban végezett őszi és téli madártani meg
figyeléseit.

1844. F ouknes H erm. : Vom Neusiedlersee. 
Mittheil. d. ornith. Vereines in Wien. 10. Jhrg.
1886. p. 157.

1845. F ournes H erm.:  Beiträge zur Kennt- 
niss der Schicirrsänger. Mittheil. d. ornith. 
Vereines in Wien. 10. Jahrg. 1886. p. 316.

1846. Grossbauer V ictor. : Ein Besuch hei 
Adler- und Uhuhorsten ( Süd-Ungarn). Hugo’s 
Jagdzeitung. 31. Jahrg. 18S8. p. 377.

1847. Hodkk E .: Heise-Erzählungen mul 
Zugcögel-Wanderbeiicht von der unteren Donau 
aus dem Vorjahre. Mittheil. d. ornith. Vereines 
in Wien. 5. Jalirg. 1881. p. 67, 79, 85.

Az alsó Duna mentén 1884. évben tett uta
zásának ismertetése kapcsán több madárra 
v onatkozó, különböző irányú megfigyelést 
közöl.

1848. Kalbermatten L eo b r.: Sumpf leben in 
Ungarn, Bosnien mul Slavonian. Hugo’s Jagd
zeitung. 32. Jahrg. 1889. p. 31.

1849. K aklinski Justin : Wylcaz ptakihv 
tatrzansldch na poihtauie Wlamych i Ohajch 
spostrzezen. Sprawozdanie komisyi fizyjogr. Tom. 
1882. p. 141.

A Tátrából 133 madárfajt említ fel külön
böző irányú megjegyzések kíséretében.

1850. L kvekkühn P . : I literarisches über das 
Steppenhuhn. II . Revue nebst Originalmitthd- 
lungen über die 1888 Invasion. Monatschrift 
des deutschen Vereines zum Schutze der Vo- 
gelwolt. 14. Jahrg. 1889. p. 379.

1851. Marschall Fr. A. g r .: Alten der Ornis 
Austro-Hungarica in Süllőst-Asien. Mittheil. d. 
ornith. Veines in Wien. 6 . Jahrg. 1882. p. 44.

Több oly hazai madarat jegyez fel, a melyek 
Dél-Azsiában is otthonosak.

1852. Marschall F r. A. g r.: Arten der Ornis 
Austro-Hungarica in Siklóst-Afrika (nach Dr.
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E. Holub und A. Pelzeln). Mittheil. d. ornith. 
Vereines in Wien. 6 . Jahrg. 1882. p. 46.

Dól-Afrika madarai között több olyant mu
tat ki, a melyek hazánk faunájábau is ottho
nosak.

1 8 5 3 . Maeschall F e . A. g r.: Arten dir Ornis 
Austro-Hungariea, íred ehr in Italien Vorkommen 
nach G f II. Killier Gioglio. Mittheil. d. ornith. 
Vereines in Wien. 6 . Jahrg. 1882. p· 64, 73.

Azon madarak jegyzéke, a melyek hazánk
ban és Olaszországban is előfordulnak.

1 8 5 4 . Maeschall F e . A. g r.: Arten der Ornis 
Austro-Hungariea im Gebiet von Astrachan 
(nach K. Seehohm und K. G. HenkeJ. Mittheil, 
d. ornith. Vereines in Wien. 6 . Jahrg. 1882. 
p. 85, 95,107, 117.

Összeállítja azon madarak jegyzékét, a me
lyek hazánkban és Astrachan környékén egy
aránt előfordulnak.

1 8 5 5 . Marschall F e . A. g r.: Arten der Ornis 
Austro-Hungariea um Santander. Mittheil. d. 
ornith. Vereines in Wien. 7. Jahrg. 1883. 
p. 149.

Azon hazai madaraknak jegyzéke, a melyek 
egyúttal Santander környékén is előfordulnak. 
Összesen 167 fajnak jegyzéke.

1 8 5 6 . Maeschall F e . A. g r.: Notizen über 
das aussereurojiäische Vorkommen von Arten der 
< Irnis Austro-Hungariea. Mittlieil. d. ornith. 
Vereines in Wien. 7. Jahrg. 1883. p. 238.

Hazai madarainknak Európán kívüli terüle
teken való előfordulására vonatkozó adatok 
feljegyzése. Összesen 19 madárfajról jegyez fel 
idegen földi lakóhelyeket.

1 8 5 7 . Maeschall Fe. A. g r.: Arten der Ornis 
Austro-Hungariea, welche in Central-Afrika Vor
kommen. Mittheil. d. ornith. Vereines in Wien.
7. Jahrg. 1883. p. 29.

Összeállítja azon madarak névjegyzékét, a 
melyek hazánkban és Közép-Afrikában egy
aránt honosak.

1 8 5 8 . Maeschall F e . A. gr. : Arten der Ornis 
Austro-Hungariea um Archangel. Mittheil. d. 
ornith. Vereines in Wien. 7. Jahrg. 1883. p. 52.

A hazánkban és Archangel körül egyaránt 
élő madarak jegyzéke. Ezek szerint 169 ilyen 
madárfajt ismerünk.

1 8 5 9 .  Maeschall F e . A. g r.: Arten der Ornis 
Austro-Hungariea im Gebiet eon Constantine. 
Mittheil. d. ornith. Vereines in Wien. 7. Jahrg. 
18S3. p. 125.

Azon honi madaraknak feljegyzése, a melyek 
Constantine vidékén is előfordulnak. Ezen ma
darak száma ez idő szerint 64.

1 8 6 0 . Maeschall F e . A. g r.: Arten dir Ornis 
Austro-Hungariea. Mittheil. d. ornith. Vereines 
in Wien. 7. Jahrg. Nr. 9. p. 167.

A felsorolt madarak közül hazánkból a kö
vetkezőket jegyzi fel: Vultur Monachus Gm., 
Neophron Percnopterus, Gypäetus barbatus L., 
Elanus melanoptrrus Dand., Scops Aldrovandri 
W ilh., Cypselus melha L., Parus lugubris N att., 
Sylvia Bonellii Vieil., Sylt, lwscinoid.es Savi, 
SSylv. aquatica L ath., Sijlv. Orphea Tenun., Sgh.

melanocephala Gm., Motacilla lugubris, IMitius 
excubitor L., Petrocyncla cyanea L., Emheriza 
cirlus L., Emberiza pyrrhuloidcs Fall., Otoca- 
rys alpcstris L., Passer petronia L., Fringilla 
jladrostris L., Perisoreus infaustus L., Perdix 
rubra B eiss., St] natarol a helvetica L., Charailrius 
cantianus L ath., Char, morinellm L., StrepsUas 
interpres L., llaemat.opus ostralegus L., Grus 
virgo L., Ardea garzetta E., Numenius tenui- 
rostris, Jdinosa aegocepliala L., him. rufa Brass., 
Gallinago GaUinuUa L., Tutanus gluttis L. 
Ezeken kívül még 27 más fajt.

1 8 6 1 . Maeschall F e . Λ. g r.: Arten der I Irnis 
Austro-Hungariea in Japan. Mittheil. d. ornith. 
Vereines in Wien. 8 . Jahrg. 1884. p. 77.

A Japánban is előforduló hazai madarak 
jegyzéke.

1 8 6 3 . Maeschall F e . A. gr.: A ussereu röpíti- 
sehe Vorkommen von Arten der Austro-ILunya- 
ric.a: I. Transvaal. II. Central-China. Mittheil, 
d. ornith. Vereines in,Wien. 8 . Jahrg. 188t. 
p. 185.

Hazánkban élő, vagy előforduló madaraknak 
Transvaalban és Közép-Chinában való előjöve- 
telét jegyzi fel.

1 8 6 3 . Maeschall F e . A. gr. : , írtén der ( Irnis 
Austro-Hungariea, welche in den Pyrenäen Vor
kommen, Mittheil. d. ornith. Vereines in Wien. 
9. Jahrg. 1885. p. 239, 251, 265.

A l’yremeusokban előforduló és hazánkban 
is élő madarakat állítja össze. Száznál több ily 
madarat említ fel.

1 8 6 4 .  Maeschall F e . A. g r.: Arten der ( irnis 
Austro-Hungariea ill Corsica. Mittheil. d. ornith. 
Vereines in Wien. 9. Jahrg. 1885. p. 275, 28,s, 
300, 311.

A Corsicában és hazánkban egyaránt előfor
duló madarak jegyzéke. Ilyen madarat 127-et 
jegyez fel. -

1 8 6 5 . Maeschall F e, A. g r.: Arten der <Irnis 
Austro-Hungariea auf der Insel bhinct-KUda. 
Mittlieil. d. ornith. Vereines in Wien. 9. Jahrg.
1885. p. 322.

Azon hazai madaraknak feljegyzése, a me
lyek Sanct-Kilda szigetén is előfordulnak. Ösz- 
szesen 56 ily madárfajt jegyez fel.

1 8 6 6 . Maeschall F e . A. g r.: Arten der (Irnis 
Austro-Hungariea in Transvaal am PotsehrJ- 
strum, Gebiet des oberen Tarim, Kaschgar, St.- 
Kilda, Japan und Homali-Land. Mittheil. d. 
ornith. Vereines in Wien. 10. Jahrg. 1886. p. 53.

Hazai madaraink közül feljegyzi azokat, n 
melyek a fcntsorolt idegen világrészi helyeken 
is előfordulnak.

1 8 6 7 . Maeschall F k. A. g r.: Arten der <Irnis 
Austro-Hungariea in Ccntral-tIstindien. Mittii. 
d. ornith. Vereines in Wien. 10. Jahrg. p. 10.

A hazánkban és Közép-Kel etindiában egy
aránt előforduló madarak jegyzéke.

1 8 6 8 . Maeschall F e. A. g r.: Artender Ornis 
Austro-Hungariea im (leinet con ( fiamba, Nord- 
west-Himalaya. Mittlieil. d. ornith. Vereines in 
Wien. 10. Jahrg. 1886. p. 30.

1 8 6 9 . Maeschall F k. A. g r.: Arten der Ornis

252
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Austro-/ / ungarira im lhal des Tana-Flusses, 
Ost-Finnmarken. Mittheil. cl. ornitli. Vereines 
in Wien. 10. Jolirg. 1886. p. 7.

Hazánkban és Kelct-Finnországban a Tana- 
folyé völgyében egyaránt előforduló madarak 
jegyzéke.

1 8 7 0 . Makschall Fr. A. g r.: Arten der Ornis 
Austro-Hungarica am Lenkoran. Mittheil. d. 
ornitli. Vereines in Wien. 10. Jolirg. 188(1. p. 43,

A hazánkban és Lenkorán környékén egy
aránt előforduló madaraknak feljegyzése.

1871. Makschall Fu. A. g r .: Arten der Omis 
Austro-Jluni/αιίχα in Maskat und JSritish- 
(luiuna. Mittlieil. d. ornitli. Vereines in Wien.
10. Jolirg. 1886. p. ING.

Hazánkban és az említett területeken egy
aránt előforduló madarakról szól.

1 8 7 2 . Makschall Fu. A. g r.: Arten der Ornis 
Austro-11 ungarira in Allen. Mittheil. d. ornitli. 
Vereines in Wien. 10. Jalng. IS,SG. p. 11!).

Azon madarakat mutatja be, a melyek ha
zánkban és Aden környékén egyaránt előfor
dulnak.

1873. Makschall Fk. A. gr. Arten der Ornis 
Austro-Π ungarira in Island <'egliin. Mittheil. d. 
ornitli. Vereines in Wien. 10. Jolirg. 1SSG. p. 130.

A Ceylon szigetén és hazánkban egyaránt 
előforduló madarakról emlékezik meg.

1 8 7 4 . Makschall Fit. A. g r.: , írtén der (frnis 
. lustro-JI ungarira iiu Persischen Golf. Mittheil. 
d. ornith. Vereines in Wien. 10. Jahrg. 1880. 
p. 304.

A hozónkban és a porsiai öbölben egyaránt 
előforduló madaraknak feljegyzése.

1 8 7 5 . Makschall F k. A. g r.: Arten der Ornis
. lustro-JIungarira ausserhalb <lesterreieh- Un
itam. J. Ost,.-Pyrenäen. Mittheil. d. ornith. 
Vereines in Wien. 11. Jahrg. 1887. p. 4.8.

Azon hazai madarainkról emlékezik meg, 
melyek hazánkon kívül a l’yrorneus hegyek 
keleti részében is előfordulnak. Összesen 74 
ilyen madár-fajt jegyez fel.

1 8 7 6 . Marschall Fk. A. g r .: Artender Ornis 
Austin-1luni/arica in Portugal. Mittli. d. ornith. 
Ver. in Wien. 11. Jahrg. 1887. p. 03.

A Portugálban és hazánkban egyaránt elő
forduló madarak jegyzéke. A feljegyzett madár
fajok száma 37.

1 8 7 7 .  Makschall Fit. A. gr.: Arten der Ornis 
Austro-II ungarira auf den Lut-Sehn-Inseln. 
Mittlieil. d. ornitli. Vereines in Wien. 11. Jahrg. 
1887. p. 90.

Adatokat közöl a hazánkban és Lut-Selm- 
szigoten egyaránt előforduló madarakra vonat
kozólag. Ilyen faj gyanánt csupán 14-et mutat fel.

1 8 7 8 . Makschall A. F. gr. et F elzeln A. : 
(i Ornis Vimlnhoncnsisv. lHe Voi/elwelt Wien’s 
inul seiner Umgehungen mit einem Anhänge: 
Die VίίιμΊ des Neusiedler See's. Wien. 1882.

A Fertő taván élő madarakra vonatkozó 
adatokat is tartalmaz.

1 8 7 9 . Meyer A. J).: Mongolische Stejyien- 
hiihner als (leiste bei uns. Hugo’s Jagdzeitung. 
31. Jahrg. 1888. p. 292.

A Sgrrhaptes-nek előfordulásáról szólva E r
délyre vonatkozó adatokat is jegyez fel.

1880. Meyer A. B.: Die Wanderung des Rosen- 
staares (Pastor roseus Z. J nach Europa, speziell 
die Wanderung im ,Fahre 1889. Hugo’s Jagd
zeitung. 32. Jahrg. 1889. p. 003.

1881. Schiavuzzi B ern. : Aggiunte all’ demeo. 
Boll, della societá adriat. di scienz. naturali in 
Trieste. Vol. 10. 1887. p. 150.

A felsorolt madárfajok között több olyan is 
van említve, melyet a magyar tengerparton 
észlelt a szerző.

1882. Schiavuzzi B ern. : Materiali per un' 
avifauna del Litorale austro-ungarico. Boll, della 
societ, adriat. di scienz. naturali in Trieste. 
Vol. 10. 1887. p. 154.

Néhány észrevételt közöl az osztrák-magyar 
tengerpart madár faunájára vonatkozó irodalmi 
adatokra.

1883. Sharpe R. B. Flxhilrititni of, ami remark 
upon, a specimen of a Goldfimli from Hungary. 
Proo. zool. Society of London. 1882. p. 312.

Magyarországi Oriolas yalbuhíra vonatkozó 
közlemény.

1884. Tschusi zu Schmitthoffen : Jahres
bericht über dm Vogelzug in Oesterreich und 
Ungarn (1881). Mittlieil. des ornith. Vereines 
in Wien. 0. Jahrg. 1882. p. 19.

Ezen közlemény sok adatot tartalmaz ha
zánk madárvilágának vonulására vonatkozólag. 
Az adatok 1881. évre vonatkoznak.

1885. Tschusi zu Schmitthoffen V. v . : Orni- 
tholoi/isehe Mittheilungen aus Oesterreich- Ungarn 
1S8Ö. Journal für Ornithologie. 29. Jahrg. 1881. 
p. 209.

Hazánkra vonatkozólag több adatot jegyez fel.
1886. Tschusi zu Schmitthoffen V. v. Nach

träge zuin Vorkommen des Steppenhuhnes in. 
Österreich- Unt/arn. Die Schwalbe. 13. Jalng.
1889. p. 289.'

Pótlék és kiegészítő adatokat nyújt a Syrrhaptes 
paradoxus 1888. évi megjelenésére vonatkozólag.

1887. Tschusi zu Schmitthoffen V. v . : Vor- 
läufiges über dm Zug von Syrrhaptes paradoxus.
II. Schlussfolgerung/. Waidmannsheil. 9. Jahrg.
1889. p. 257. Neuo deutsche Jagdzeitung. 10. Jahr
gang. 1889. p. 67. Hugo’s Jagdzeitung. 32. Jahrg.
1889. p. 728. Oesterreichisclio Forstzeitung. 
VII. Jahrg. 1889. p. 243.

1 8 8 8 .T schusi zu Schmitthoffen V.v. : Beiträge 
zum Vorkommen des Stejyienhuhnes ( Syrrhaptes 
paradoxus Pall.) Monatsschrift des deutsch. 
Vereines zum Schutze derVogolwelt. 14. Jahrg.
1889. p. .240.

1889. Tschusi zu Schmitthoffen V.: Vor
läufiges über den Zug der Steppenhühner ( Syrr- 
haptesparadoxus Pall.) durch Österreich-Ungarn. 
Österreichische Forstzeit. Jahrg. VII. 1889. p. 293.

1890. Tschusi zu Schmitthoffen V .: T7v- 
läufiyes iiher den Zur/ der Steppenhühner (Syrr- 
hajitesparadoxus Pall.) durch Österreich- Ungarn. 
II. Sehlussfolgerungm. Nene deutsch. Jagd
zeitung. Jahrg. X. 1889. p. 67.

1891. Tschusi zu Schmitthoffen V.; Vor
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läufiges über den Zug der Steppenhühner (Sgrr- 
liaptes paradoxus l'all.) durch Österreich- Ungarn. 
I. Übersicht des Zuges. Die Schwalbe Jalirg. XIII.
1889. p. 208. II. Schlussfolgerungen, p. 497.

1892. Tschusi zu Schmitthoffen V. v .: Rosen- 
staare ( Vastor roseus ],.) in Kroatien. Die 
Schwalbe. XIII. Jalirg. 1889. p. 301.

Megemlékezik a Pastor mw/jf-nak Horvát
országban való előjövételéről.

1893. Tschusi zu Schmitthoffen V.: Ibis 
Steppenhuhn. ( Sgrrha/ites paradocus I ’all.) in 
Österreich-Ungarn. Mittlieil. d. natnrw. Vereine 
für Steiermark. Jalirg. 1889.

Az irodalmi adatok alapján összeállítja mind
azon hazai helyeket is, a melyeken a pusztai 
talpastyúkot valamikor megfigyelték. Az 1888-iki 
megjelenés különböző körülményeit részletesen 
ismerteti. Összeállítja mindama irodalmi ter
mékek jegyzékét, a melyek a pusztai talpastyúk 
Európában való megjelenésére vonatkoznak.

1894. Tschusi zu Schmitthoffen V. v .: 17«·- 
läujiges über den Zug des Stejgienhuhnes ( Sgrr- 
haptesjia.nulo.rux I'alt.)durch Österreich-lhigarn. 
Waidmannsheil. 9. Jalirg. 1889. p. 133. Hugo's 
Jagdzeitung. 31. Jalirg. 1889. p. 395.

Tartalmát lásd a megelőző tételben.
1895. Tschusi zu Schmitthoffen V .: Der 

Tannenheherzug durch Oester reich-Ungarn im 
Herhxtel887. Örnis. 5. Jalirg. 1889. p. 129. 1. Taf,

Ismerteti a Nucifraga cargocatactes átvonu
lását az osztrák-magyar monarchián, minek 
kapcsán hazánkra vonatkozó adatokat is közöl.

1896. Tschusi zu Schmitthoffen V.: 17«·- 
läufiges über den Zug der Stejipenhiihner ( Sgrr- 
haptesparadoxus Rail, (durch Österreich Ungarn. 
I. Übersicht des Zuges. Waidmannsh. Jalirg. IX. 
1889. p. 133.; II. Schlussfolgerungen, p. 257.

1897. Tschusizu Schmitthoffen V. etCHEBNEL 
I stván : Dieornithologische Literatur Oester re ich- 
l higarn's. Ornithologisclies Jahrbuch. I. Ild. 1 S9(). 
p. 217. 228.

Összefoglalják az 1889. évben megjelent s 
az osztrák-magyar monarchia madárvilágára 
vonatkozó irodalmi adatok jegyzékét.

1898. Tschusi zu Schmitthoffen et D alla- 
Tobre : Jahresbericht (1 8 8 5 ) des t'mirite's für 
ornithologische Beoharhtmu/x-Stationen in  (lester- 
reich- Ungarn, örnis. i. Jahrgang 1888. p. I. 
Kit., .32Í.

Az osztrák-magyar madármegfigyelő bizottság 
1885. évi eredményeinek ismertetése kapcsán 
hazánkra vonatkozó adatokat is közölnek.

1899. Tschusi zu Sciimittiioffen et D alla- 
Tobre : Jahresbericht (1887 ) des ('oolite's für 
ornithologische 1 leohachtungs-Stationm in <lester- 
reich- (higarn. örnis. 5. Jalirg. 1890. p. 33., 201.

Az osztrák-magyar madármegfigyelő bizottság 
187(1. évi eredményeinek ismertetése kapcsán 
hazánkra vonatkozó adatokat is közölnek.

1900. Tschusi von Sciimittiioffen V. et Ho- 
MEYEB E. F. v.: Verzeichniss der bisher in 
(lesterreich-Ungarn beobachteten Vögel. W ien. 
1883. Folio, p. 1—8 .

Latin, német, magyar, cseh, lengyel, liorvát 
és olasz nevek kíséretében 394 madárfajt enu- 
merálnak.

1901. W alteb E .: Stand und Strichrebhuhn. 
Waidm. 1(1. Jalirg. 1 8 8 5 . p. 251.

1902. W ittmann 1). Jagdbilder aus Kroatien. 
A: Hugo’s Jagd-Zeitung. 211. Jalirg. 1883. p. 350.

Horvátországban megejtett vadászatok ismer
tetése kapcsán ott megfigyelt madarakat is je
gyez fel.
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1. Általános érdekű dolgozatok.

— Hrjtélyek az állattáldglwl. — Vadász- és versenylap. 27. évf. 1883. p. 220.
Η. V. : Az állatok vándorlása a suezi csatornában. —- Természettud. Közlöny. 20. köt. 1888. 

p. 309.
F. S .L . : A. rovartan a törvény szolgálatában. — Természettud. Közlöny. 21. köt. 1889. p. 

166. ábrákkal.
H. G. : A hernyózásról. — Rovartani lapok. 1. köt. 1884. 2. fűz. p. 37.

— A rovarok ola/jtalámításáról. — Rovarászati lapok. 1. évf. 1883. 12. fűz. p. 197.
— A lyankaliumos yyvjtö-üvegekról. — Rovarászati lapok. 1. évf. 1883. 12. fűz. p. 203.
— Kísérletek cserebogár-jiajodok irtására fogóhéj- és fogógalyakkal. — Erdészeti lapok.

25. évf. 1886.'p. 155.
— Magyarország/ rovarászainak czímjegyzéhe. — Rovarászati lapok. 1 . évf. 1883. 1. fűz.

p. 14; 2. fűz. p. 33; 3. fűz. p. 53; 4. fűz. p. 71 ; 5. fűz. p. 8 6 ; 6 . fűz. p. 109.
— A vízi rovaroknak egy újabb gyűjtés módja. — Rovarászati lapok. 1. évf. 1883. p. 6 6 .
— Naphtalin tűk. —- Rovarászati lapok. 1. évf. 1883. 5. fűz. p. 84.
— Mesterséges tájianyag a lepkehernyók számára. — Rovarászati lapok. 1. évf. 1883.

7. fűz', p. 125. '
— A zsírképződés az állati testben. — Mezőgazdasági szemle. 1. évf. 1883. p. 123.

Az alsó szervezetű lények működése a szántóföldben. —■ Mezőgazdasági szemle. 1. évf. 
1883. p. 321.

— Zxírkéjizés az állati testben. — Mezőgazdasági szemle. 2. évf. 1884. p. 33.
— Azon okokról, a melyek az állatok inarára befolyással vannak. ■— Mezőgazdasági

szemle. 2. évf. 1884. p. 560.
— Alsóbb szervezetű lények a talajban. —  Mezőgazdasági szemle. 3. évf. 1885. p. 80.
— Házi állataink zsírjának képződése. ■— Mezőgazdasági szemle. 3. évf. 1885. p. 416.
— Az állattájilálkozástan legújabb vívmányairól. — Mezőgazdasági szemle. 3. évf. 1885.

p. 515.
— A házi állatok ivari viszonyainak alakulására befolyással bíró körülmények. — Mező-

gazdasági szemle. 5. évf. 1887. p. 35.
A sovány állatok húsának tápértéke. — Mezőgazdasági szemle. 5. évf. 1887. p. 84.

— A zsírképzés forrásai az állatoknál. —- Mezőgazdasági szemle. 5. évf. 1887. p. 423. 
Uj haditerv a kártékony rovarok ellen. — Mezőgazdasági szemle 7. évf. 1889. p. 137.

. F . : A közéj)- és Vörös-tenger faunájának vándorlása■ — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 154.

. F . : Faunánk téli élete. Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 117.

. F . : Kelet-Szibéria állat-faunája es vadászati viszonyai.— Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 197. 
247. 275. 288.

— Korea és Mansura vadászható állatfajai. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 324.
— Természetrajzi ritkaság. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 117.

Z. H. F . : A /lelövi ugró ragadozók nehány válfaja. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 8 .
— Kgyes radáUatfajok pusztulása. — Vadászlap. 8 . évf. 1887. p. 402.
— Az ősvilági állatokról. — Vadászlap. 8 . évf. 1887. p. 425.
— Texas faunájáról. ■— Vadászlap. 8 . évf. 1887. p. 34.

Laday : Állatiam irodalom. 9
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Veszedelmes fészekpusztító. — Vadászlap. 7. évf. 1886. p. 20«.
Ritka szaporaság. — Vadászlap. 6 . évi'. 1885. p. 217.
A trinomialismus a zoológiában. — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 112. 
Tájékozási érzék az állatoknál. — Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 383. 
Ritka állatok. — Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 84.

2 . Férgek. Vermes.

A máj-métely fejlődése. — Mezőgazdasági szemle. 1. évf. 1883. p. 7 7 . 
Triihindk a sózott húsban. — Mezőgazdasági szemle. 1. évf. 1883. p. 285. 
Tüdőférgek a vadnál. — Vadászlap. 11. évf. 1800. p. 26«.
A madarak légcsőférge. — Vadászlap. 0. évf. 1885. p. 150.
A Trichin. — Szemle. 2. évf. 1885. 1 0 . szám p. 14.

3. ízeltlábúak. Arthropoda.

— A fülbemászóról. — Természettud. Közlöny. 17. köt. 1885. p. 125.
F . S. L . : Egy tengeri-rák udvarlása. — Természettud. Közlöny. 21. köt. 1880. p. 304.
— Sáskák Budapest környékén. — Vadászlap. lo. évf. 1880. p. 266.
— Útmutatás a marokkói sáska irtására cziprusi sövénynyel. — A in. kir. állami rovar

tani állomás közleményei. 1 . köt. 2 . fűz. 1800. 2  ábra.
— Útmutatás a filloxerás szőlőknek szénkéneygel való gyéritő kezelésére. — A magy. kir.

állami rovartani állomás közleményei. 1. köt. 3. fűz. 1800. 3 ábrával.
— A folyami rákról. Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 260.
— A rovarok színérzete. — A magyar méh. 8 . évf. 1884. p. 108.
— A rák-pestis és elterjedése. — Mezőgazdasági szemle. 3. évf. 1885. p. 416.
— A burgonv/ának egy újabb ellensége. — Természettudományi füzetek. 7. köt. 1. fűz.

1883. p. 16.
— A répaféléknek új ellensége akadt. — Természettudományi fttzetok. 6 . köt. 3. fűz.

1882. p. 123.
— A Moravicza-táján pusztító sodronyféreg. — Természettudományi füzetok. 6 . köt.

3. fűz. 1882. p. 123.
— A fíéga virága. — Természettudományi füzetek. 7. köt. 2. fűz. 1883. p. 75.
— A phyrika és a légy. — Természettud. füzetek. 10. köt. 1887. p. 187.
— A szőlőtetű fajtái. — Természettud. füzetek. 12. köt. 1888. p. 20.
— A gerineztelen állatok, különösen a rovarok szaglási érzéke. — Természettudományi

füzetek. 12. köt. 1888. p. 31.
— A rákok kipusztulásának oka. — Természettud. füzetek. 12. köt. 1XSX. p. 35.

B. A méhek elkábítása. — Méhészeti közlöny. 1. évf. 1886. p. 0.
— A körte vértetű. ■— Mezőgazdasági szemle. 2. évf. 1884. p. 230.
— A legyek veszedelmesséye. — Mezőgazdasági szemle. 2. évf. 1884. p. 280.
— Európai rovarok Amerikában. — Bovartani lapok. 1. köt. 1. fűz. 1884. p. 2 2 .
— A gyógyszereket pusztító rovarokról. —  Bovartani lapok. 3. köt. 8 . fűz. 188«. p. 171.
■— A lótetű ( Gryllotalpa vulgaris L .) pusztításairól. — Bovartani lapok. 3. köt. 8 . fűz.

1886. p. 174.
— A zsizsik elleni óvószer. — Bovartani lapok. 3. köt. 8 . fűz. 1886. p. 175.
•— A növényházak hangyái ellen. — Bovartani lapok. 3. köt. 8 . fűz. 1886. p. 175.
— A cserebogarak tömeges fellépéséről. ■—· Bovartani lapok. 3. köt. 0 . fűz. 1886. p. 1 0 (1.
— <1 yabonamoly. — Bovartani lapok. 3. köt. 10. fűz. 1886. p. 213.
— A kendermag-bogáiról. Bovartani lapok. 3. köt. 10. fűz. 1886. p. 213.

Schizoneura lanigera Habtg. — Bovartani lapok. 3. köt. 1 0 . fűz. 1886. p. 214.
— A kártékony rovarok rendszeres megfigyeléséről hazánkban. — Bovartani lapok. 1. köt.

1. fűz. 1884. p. 14.
— A vértetű hazánkban. — Bovartani lapok. 1. köt. 7. fűz. 1884. p. 14 ·.
— A vértetű ismertetése. — Bovartani lapok. 1. köt. 9. fűz. 1884. p. 180.
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A méhf idlánk mérgéről. — Rovartani lapok. 1. köt. 9. fűz. 1884. p. 190.
A phylloxera első felfedezése hazánkban. — Rovartani lapok. 1. köt. 11. fűz. 1884 

p. 237.
Jfmló's dilatem élő bogár. — Rovartani lapok. 1 . köt. 11. fűz. 1884. p. 23!).
Óriási ásatagbogár. — Rovartani lapok. J. köt. 11. fűz. 1884. p. 239.
.1 rovarok szerkezetéről. — Rovartani lapok. 1 . köt. 1. fűz. 1884. p. 4.
.1 szölö-ihmeza kártételei Yerseczen. — Rovartani lapok. 2. köt. 1. fiiz. 1885. p. 22.
. I legrégibb éisatagbogár. — Rovartani lapok. 2. köt. 9. fiiz. p. 190.
Hogg nő fel a rák. — Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 180.
Kyy hasznos rovar meghonosítása Amerikában. — Rovartani lapok. 2. köt. 11. fiiz.

1885. p. 240.
IIeilászé) gél;. — Rovartani lapok. 3. köt. 2. fűz. 1886. p. 46.
/1 Gastropacha Hűld hernyóinak áttcleltetése. ■— Rovartani lapok. 3. köt. 2. fűz.

1886. p. 47.
A Icártelumy erdei rovarok megfigyelése Magyarországon. — Rovartani lapok. 3. köt.

4. fiiz. 1886. p. 65.
A rovarok petéinek növekvéséről. — Rovartani lapok. 3. köt. 12. fűz. 1886. p. 260. 
A burgonyának egy újabb ellensége. — Rovarászát! lapok. 1. évf. 1. fűz. 1886. p. 12.
Anthrenux incanus Frio. η. χρ. — Rovarászati lapok. 1. évf. 2 fűz. 1883. p. 32.
A lepkék természetes lenyomatairól. — Rovarászati lapok. 1. évf. 4. fűz. 1883. p. 6 8 . 
A repezehogdr. — Rovarászati lapok. 1. évf. 4. fűz. 1883. p. 70.
A roearok párzásához. — Rovarászati lapok. 1 évf. 5. fűz. 1883. p. 83.
Ivadékgondozás a rovaroknál. — Rovarászati lapok. 1. évf. 6 . fűz. 1883. p. 8 !); 

7. fűz. p. 113.
Az európai llyturus-fajokról. — Rovarászati lapok. 1. évf. 6 . fűz. 1883. p. 99. 
h.gy új magyarországi Jhmrmia-faj. Rovarászati lapok. 1. évf. 6 . fűz. 1883. p. 100. 
Három élj magyarországi Chrysis-fa j.— Rovarászati lapok. 1. évf. 6 . fűz. 1883. p. 103. 
Az európai Amblystmnus-fajok átnézete.— Rovarászati lapok. 1. évf. 7. fűz. 1883. p. 191. 
(leometridáhat üldöző Asilus. — Rovarászati lapok. 1. évf. 7. fűz. 1883. p. 124. 
Calliilinin violaceum h . mint a száraz bükkfa pusztítója. — Rovarászati lapok. 1. évf. 

7. fűz. 1883. p. 126.
A rovarok hallásáról. — Roviirászati lapok. 1. évf. 8 . fűz. 1883. p. 129.; 9. fűz. p. 149. 
Tanythrix fleydeni llopffg. — Rovarászati lapok. 1. évf. 8 . fűz. 1883. p. 140.
Zenélő Dyticiddk. — Rovarászati lapok. 1. évf. 9. l'iiz. 1883. p. 159.
.1 llirmoneura obscura Mg. fejlődéstörténetéhez. — Rovarászati lapok. 1. évf. 9. fűz. 

1883. p. 162.
A lepke-válfajok keletkezéséhez. — Rovarászati lapok. 1. évf. 10. fűz. 1883. p. 165. 
Kétséges Carahus-rálfajok. — Rovarászati lapok. 1. évf. 10. fiiz. 1883. p. 16!).
A Metoec.us paradoxus L. gyiíjtésmódja. ■— Rovarászati lapok. 1. évf. 10. fűzet. 

1883. p. 177.
I xgyálczák nadályszerű tirvahaladása. — Rovarászati lapok. 1. évf. 11. f. 1883. p. 183. 
Hajós mezőváros két jellemző hoydrfaja. — Rovarászati lapok. 1. óvfoly. 11. füzet. 

1883. p. 188.
Melolontha vulgaris a ház falában. — Rovarászati lapok. 1. évf. 12. f. 1883. p. 208. 
A selyemhernyók egy új faja. Erdészeti lapok. 25. évf. 1886. p. 640.
Cynipsek tömeges megjelenése. ■— Erdészeti lapok. 28. évf. 1889. p. 257.
. I vértétől. —· Gyümölcsészeti és konyliakertészeti füzetek. 9. évf. 1888. p. 228.
. I lótetű ( tíryllotalpa vulgáris. Maulwurfsgrille ). — Gyümölcsészeti és konyliakertészeti 

füzetek. 8 . évf. 1880. p. 318.

\ .  Gerinczesek. Vertebrata.

G. : Halászatunk érdekében. — Természettudományi füzetek. 6 . köt. 1. fűz. 1882. p. 20. 
Óriás pisztráng· — Természettud. füzetek. 5. köt. 4. fűz. 1881. p. 146.
Vén sas. — Természettudományi füzetek. 5. köt. 4. fűz. 1881. p. 140.
Lovagló madarak. — Természettudom, füzetek. 5. köt. 4. fűz. 1881. p. 146.

9*
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— A  kutya mint az élösdiek veszedelmes tanyája. — Természettudományi füzetek. 12. köt.
1888. p. 33.

-— Hitíz a Magas-Tátrán. — A magyarországi Kárpát-egyesülőt évkönyve. 11. füzet.
1884. p. XLI.

— A  harkály mint magevő. — Erdészeti lapok. 25. évf. 1886. p. 157.
— Madarak házasélete. — Vadászlap. 2. évf. 1881. p. 13!).
— Fekete róka Bábolna vidékén. — Vadászlap. 2. évf. 1881. p. 200.
•— Fehér medve-bocs. — Vadászlap. 2. évf. 1881. p. 208.
— Madaraink telelése a Kaukázusban. — Vadászlap. 2. évf. 1881. p. 252., 260., 266.,

270., 354., 379., 397.
•— Vándormadaraink lítazása. — Vadászlap. 2. évf. 1881. p. 255.
— Madártani megfigyelések. — Vadászlap. 2. évf. 1881. p. 278.
— A nagy mocsári szalonka. — Vadászlap. 2. évf. 1881. p. 7!)., 87.
— A borz. — Vadászlap. 2. évf. 1881. p. 194.
— Az oroszországi fajdtyúk. — Vadászlap. 2. évf. 1881. p. 183.

T. : A fúrj. — Vadászlap. 2. évf. 1881. p. 202.
T. : A haris. — Vadászlap. 2. évf. 1881. p. 194.
T. : A fogoly. — Vadászlap. 2. évf. 1881. p. 226.
— Havasi nyúl. — Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 22.
— A krokodil legújabb boncztani vizsgálata. — Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 87.

Fekete nyúl. — Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 1 1 1 .
— Fekete rókák Bábolna körül. — Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 121.
— Fáczány elegyfaj. — Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 121.
— Hasznos madár-e a fogoly 1 — Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 147.
— A szardinák s keringek eltűnéséről. ·— Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 181.
— A kákákról. — Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 268.
— Fekete őzek. — Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 290.
— Szirti fogoly meghonosítása a Kár]iátokban. — Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 304. 

Pelikánok a székely havasokban. ■— Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 407.
— Fehér foglyok. — Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 407.
— A vidra szőlőt is eszik. — Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 410.
— A szarkák észjárása. — Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 419.

Fehér róka. — Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 438.
— Vadhattyú. — Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 450.
— A kaliforniai búbos fúrj Kiskartalon. — Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 250.
— A hamvas varjú. —■ Vadászlap. 3. évf. 1882. p. 448.

Nehány új adat a kárpáti Morgóról. — Vadászlap. 4·. évf. 1883. p. 1!).
— A szirti fú rj keresztezése a közönséges mezei fürjjel.— Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 26.
— A  madarak házasélete. ■— Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 74.
— Ritka vízimadarak a Balatonon. — Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 91., 190.
— A kertészmadár. — Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 103.
— Fehér róka. — Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 141.
— Az örvös galambok hasznossága. — Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 141.
—· Vadkacsa a szarkafészekben. — Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 153.
— A szarka, mint a nyíllak, ellensége. — Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 153.
— Rejtélyek az állatvillágból. (Az öngyilkos stiglincz).— Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 170.
— Ozkecske szőrösagancscsal. — Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 201.
— Csöng rádmegy ében előforduló orvmadarak. — Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 217., 229.
— Mint védi az anyanyúl fiait varjak ellen.,— Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 225.
— Az öngyilkos stiglincz. ■— Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 235., 259., 272.
— Madarak mint időjósok. — Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 236.
— A szürke karvaly. ■— Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 236.
— Abnormis csőrképződés egy fogolynál. — Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 295., 323., ábrával.
— Ausztráliai kakadúsólyom. — Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 323.
-— Érdekes korcs. —■ Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 358.
— A szél kiáltó csőréről. — Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 381., 392., 431., ábrával.
— Az európai köti foglyok. — Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 72., 8 6 .
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A vad gyöngytyúkokról. — Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 286.
Λ vidra. — Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 290.
A hiúz. — Vadászlap. 4. évf. 1883. p. 393.
Ilasznos vagy káros madár-e a veréb? — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 25.
<hláhú nyál. ■— Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 25.
Fehér róka. — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 93.
A kaliforniai búbos fiirj újabb honosítási kísérlete. — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 166. 
Hasznos vagy káros-e a varjú? — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 245.
Fán fészkelő tőkekacsa. ■— Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 283.
Megismeri-e az őz a madárfüttyöt? — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 283.
Egy abnormis nyúl. ■— Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 313.
Kutya-farkas korcs. — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 314.
Fehér foglyok. — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 334.
Vén papagály. — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 348.
Egy vak nyúl. —· Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 348.
A borzról. — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 348.
A gorilláról. — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 353.
Norvégiái hófajdok meghonosítása. — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 353.
Sajátságos színezetű őzek. — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 459.
Egy rendkívüli termetű nyúl. —■ Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 459.
Az Hlyük rabló természetéről. — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 476.
Fekete nyúl. — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 491.
Érdekes torzulás. ■— Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 491.
A fiirj és órása. — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 232.
/1 l/orz. — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 246.
A madayascari szürke pele. — Vadászlap. 5. évf. 1884. p. 247.
Szarvas elegyfaj. — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 57. 
h'ekete. nyál. — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 85.
A hiúz természetrajzához. — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 137.
Vizsla által szoptatott medvekölykek. — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 137.
Hattyú, a megszelídült tigrisanya. — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 137.
A borz kártékonysága. — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 298.
Eeliér róka. — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 325.
A nyír- és hófajdnak egy korcsa. — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 326.
Fehér foglyok. — Vadászlap. 1885. 6 . évf. p. 361.
A vidra ravasz természetéről. — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 365. 
h'ekete őzbak. — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 435.
Összebonyolult őzagancsok. — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 390., 392.
Wajáti-korcsok. — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 435.
Οζ-suta agancscsal. — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 462.
Fehér őz-suta. — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 484.
Fészkelő erdei szalonka novemberben. ■— Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 484.
Közveszdyes szarvas. — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 484.
A hófajd (Tetrao lagojms). — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 463.
A havasimorga (Arctornys marmota). — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 481.
A tenger óriásáról, a ezekről. — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 257.
Az óriási tokkal. — Vadászlap. 6 . évf. 1885. p. 409.
A bölény Európában. — Vadászlap. 7. évf. 1886. p. 9.
A fúrj és óvása. —· Vadászlap. 7. évf 1886. p. 249.
A fáczánoh betegségei. — Vadászlap. 7. évf. 1886. p. 279.
A szarvasfélék történetéhez a Tátrában és környékén. — Vadászlap. 7. évf. 1886. 

p. 326., 337.
(lödények Arad vidékén. — Vadászlap. 7. évf. 1886. p. 314.
A hiuz természetrajzához. — Vadászlap. 7. évf. 1886. p. 64.
Öz-abnormitások. — Vadászlap. 7. évf. 1886. p. 64., 116.
A szarkák kártékonyságáról. ■— Vadászlap. 7. évf. 1886. p. 64.
Vak zerge. — Vadászlap. 7. évf. 1886. p. 84.
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Arany fdczán es harczos libucz közti elegy faj. — Vadászlap. 7. évf. 1880. p. 11(1. 
Vakmerő galamb-ölyv. Vadászlap. 7. évf. 177(1. p. 153.
Szokatlanul színezett mezei nyálak. — Vadászlap. 7. évf. 1880. p. Kis.
Vadpulykák Tatán. —· Vadászlap. 7. évf. 1.88(1. p. 1(18.
Ritka almormitás őzagancsban. ■— Vadászlap. 7. évf. 1 8 8 (1. p. 285.
A medve. — Vadászlap. 7. évf. 18811. p. 11., 82., 135., 147.
A szakállas saskeselyű. — Vadászlap. 7. évf. 188(1. p. 305.
A kiűzök elterjedéséről. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 1(1.
Adatok az amerikai szar.vasfajok ismeretéhez. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 71., 81.
A jávor hajdani elterjedése Európában. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. !)li.
Az erdei szalonkák elterjedése, vándorlása és tartózkodási helyeik. — Vadászlap. 8. évf.

1887. p. 281., 309.
A vadpulykákról. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 295.
A kódok Amerikában. ■— Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 178.
A karvaly vakmerőségéről. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 37.
Fehér holló. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. (14.
Honosítási kísérletek morgókkal. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 89.
Nyírfajdok honosítása Gödöllőn. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 117.
Hasznos vagy kártékony-e a vadmacska ? Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 12(1.
Prairie-foglyok meghonosítása. ■— Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 12(1.
Érdekes korcs egy svájczi tehén és szarvas bikától. —- Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 157. 
Az anakonda vagy óriáskígyó. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 184.
Az alföld madárvilága. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 201., 209.
Vándorfoglyok. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 218.
Rihicz és erdei szalonka bastard. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 224., 227. 
Koromfekete nyúl. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 23(1.
Tarka vidra. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 237.
Fehér őzbak. —· Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 326.
Mily szemtelen a szarka! ■— Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 363.
Érdekes almormitás szarvasnál. —· Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 365.
A közönséges paizsócz elterjedése. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 381.
Eorzalbino. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 445.
A fekete és hosszúfarkú szarvas. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 29(1.
A kakuk. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 311.
A kaliforniai Intim fúrj. — Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 379.
Ornithologiai és vadászati megfigyelések a Kaukázusban. — Vadászlap. 9. évf. 18X7. 

p. 150.
Egy éj a mocsárban. —■ Vadászlap. 8. évf. 1887. p. 82.
Déivadaink s különösen a hiuz. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 32.
A hamvas varjú kártékonyságáról és annak irtásáról. — Vadászlap. 9. évf. 1888. 

p. 177.
Muffionok Corsicáhwú. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 219.
Vándor foglyok Oroszországban. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 323.
Lappantyéi-alhino. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 25.
Tollas monstrum. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 169.
A sivatagtyúk Németországban. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 180.
Vándormadaraink Afrikában. —  Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 180.
Az ázsiai sivatag-tyúk bevándorlása. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 205., 249., 417. 
Vadászati és ornithologiai kalandozások Floridában. — Vadászlap. 9. évf. 1888. 

p. 205., 231.
Ritka gémfaj. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 209.
Egy fehér őzbak. —· Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 276.
A nyúl sajátságai. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 288.
Nyírfajd és fdczán közti korcs. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 316.
A pampa-szarvasról. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 354.
Az afrikai vadbivalyokról. ·— Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 354.
A madarak vándorlása. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 394., 405.
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■— A halak alvása. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 368.
Z. II. F . : Λ szardínia. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 430.
— Az amerikai vastagszarvú jókról. —· Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 36.
— A veréb kártékonysága. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 65.

' — A tigris vándorlása. — Vadászlap. 9. évf. 1888. p. 105.
— Varjak és ölyvek. — Vadászlap. 1 0 . évf. 1889. p. 169.
— A Máz életének rendkívüli szívósságáról. — Vadászlap. 1 0 . évf. 1889. p. 3 7 9 .
— Az utolsó szakállas keselyű. — Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 46.
— Az australiaí üregi nyúl. —· Vadászlap. 1 0 . évf. 1889. p. 46.
— A medve. — Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 76., 89., ISI., 208.
— A sivatag-tyúkról. — Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 77.
— Oz-hermaphrodita. — Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 90.
— A sivatag-tyúk hazájából. ■— Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 129.

Z .H . F . : A kákák kivételesen maga is fészkel és költ. — Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 167.
— A nyírfajdról. — Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 194.
— A madarak vándorlásáról és vándorösztönéről. — Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 278.
— dán fészkelő sülcetfajdok. — Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 286., 336.
— Csóka-albino. ■— Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 306.
— Klet- halál harc z egy paizsócz és sündisznó között. — Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 330.
— Kyy szemtelen karvaly. — Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 330.
— ] Hfformis-csőrű fogoly. — Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 330.
— Tarka özbak. — Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 330.
— vad kanba. — Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 354.
— A róka erős álmáról. — Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 426.
— Az ölyv vakmerőségéről. — Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 454.
— I lal-ahnormitdsok. — Vadászlap. 10. évf. 1888. p. 145.
— A viadorhal. — Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 185.
— 7 tarosa-albino. — Vadászlap. 10. évf. 1889. p. 438.
— A mezei nyéd hasznossága és kártékonysága. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 330.
— A vadpulyka Európában. — Vadászlap. 1 1 . évf. 1890. p. 372.
— A csuklyás keselyű fészkénél. — Vadászlap. 11. évf. 1890. 223.
— A denevér és vakondokról. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 31.
— A gólya kártékonyságáról. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 64., 90., 111.
— A borz. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 70.
— Varjak és ölyvek hasznossága. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 71.
-— Szalonka-albínó. — Vadászlap. 1 1 . évf. 1890. p. 82.

Néhány szó a szarvasagancsokról és azok leretéséről. — Vadászlap. 1 1 . évf. 1890. 
p. 95., 1(H).

— Honosítási kísérletek európai éneklő madarakkal Észak-Am erikában, — Vadászlap.
11. évf. 1890. p. 82.

— Hány faja van az erdei szalonkának! — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 99.
— Közé]) fajdhakas. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 111.
— Az erdei szalonka némely sajátságai. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 118.
— Ritka őz-abnormitás. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 122.
— Känguru a Rajna mentén. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 123.
— Az érád szalonka ösztöne és szokásai. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 132.
— A süket fajáról és életmódjáról. ■— Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 139.
— A süket fájd dörgéséről. ■—· Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 156.
— A Jávor-vad Svédországban. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 150.
— A madarak röp-gyorsaságáról. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 163.
— Tiszta feliér nyírfajd-kakas. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 163.

Z .H . F . : A madarak vándorlásához. —- Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 167.
— A fogoly családi életéből. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 210.
— Két fehér seregély. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 215.
— ,1 röi-sölcről. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 215.
— .1 karvaly vakmerőségéről. —· Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 229.
— A róka jellemzéséhez. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 253.
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— A mezei nyúl sajátságai. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 293.
— A fogoly jellegzetes sajátságai, életmódja és szokásai. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 308.
— A fenyves szajkó. —· Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 322.
— Az őzbak életszívósságáról. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 403.
— Az indiai Antilópról, — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 403.
— A szürke daru. —· Vadászlap 11. évf. 1890. p. 414.
•—· Halvány örvöly. ■—- Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 443.
— A czompó. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 270.
•—· Fészekrakó halak. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 270.
—■ A halak érzékeiről. — Vadászlap. 11. évf. 1890. p. 349.

A sakál és a házi kutya korcsainak termékenysége, — Mezőgazdasági szemle. 5. évf.
1887. p. 226.

— A lovak átörökítést képessége, — Mezőgazdasági szemle. 5. évf. 1887. p. 371.
— A lovak színének átörökléséről, — Mezőgazdasági szemle. 7. évf. 1889. p. 36.

Összehasonlító kísérlet a ló, szamár és öszvér emésztési erejének meghatározására. —
Mezőgazdasági szemle. 7. évf. 1889. p. 137.

— A nyugaténropai lápjuk. — Mezőgazdasági szemle. 1. évf. 1883. p. 77.
A szőr színének átörökítése a lovaknál, —■ Mezőgazdasági szemle. 1 . évf. 1883. p. 318.

— A negretti juh. — Mezőgazdasági szemle. 2. évf. 1884. p. 463.
— Ornithologisehe Skizzen aus Siebenbürgen. — Mittkeilungen des ornitliologisclien

Vereines in Wien. 6 . Jalirg. 1882. p. 113.
— Eackelhähne in Ungarn. — Hugo’s Jagdzeitung. 31. Jahrg. 1888. p. 344.
— Zum Steppenhühner·Zug. Hugo’s Jagdzeitung. 31. Jalirg. 1888. p. 378.
— Zur Einwanderung der Steppenhuhnes. — Oesterreieliisclie Forstzeitung. 6 . Jalirg.

1888. p. 128.
Η. V . : A talpas tyúk Vadkerten. — Vadászlap. 10. évf. 1889, p. 46.
— s . : Hiuzok a Nyitra völgyében. —■ Szemle. 1. évf. 1883. 2. szám. p. 13.
-  A vándorlók. — Szemle. 1. évf. 1884. 26. szám. p. 17.
-  A jegér. — Szemle. 2. évf. 1885. 11. szám. p. 8 .
—y .: Az oroszlán és a sakál, — Szemle. 2. évf. 1885. 15. szám. p. 10. képpel.
. Z . : Legújabban aldimatizált fogoly-fajok. — Szemle. 2. évf. 1885. 19. szám. p. 14.
-  A fogoly. — Szemle. 1. évf. 1884. 36. szám. p. 8 .
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616. — Neuroptcra: 617—621. — Hemiptera: 622—603. — Diptera: 604—726. — 
Lepidoptera : 727—705. — Coleoptera : 706—014. — Hymenoptera: 015—1038.

Molluscoidea: 1039—1040.
Mollusca: 1041—1060.
Vertebrata: 1060—1358. — Pisces: 1060—1073. — Amphibia: 1074—1077. — Repti

lia: 1078—1004. — Aves: 1005 — 1308. — Mammalia: 1300—-1358.
III. HAZAI SZERZŐKNEK KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT DOLGOZATAI:

1 3 5 9 - 1 6 2 1 .
Ismeretterjesztő dolgozatok: 1350—1364. — Vizsgálati és konzerváló módszerek: 1365—1377.
Boncz- és szövettani dolgozatok: 1378—1413. —- Élettani dolgozatok: 1414—1432.— 

Fejlődéstani dolgozatok: 1433—1437. — Rendszertani dolgozatok : 1438. — Faunistikai 
dolgozatok: 1430—1450.

Protozoa: 1451 —1467. — Rhizopoda: 1451—1456. — Sporozoa: 1457. — Infusoria: 
1458—1467.

Coelenterata: 1468—1473. — Hydromedusse: 1468—1471. — Anthozoa: 1472 — Cte- 
nophora: 1473.

Echinodermata: 1474—1481.
Vermes: 1482—1511. — Platyhelminthos: 1482—1400. — Nemathelminthes: 1491—1501. 

Annulata: 1502—1511.
Arthropoda: 1512—1554. — Crustacea: 1512—1513. — Insecta: 1514—1554. — He

miptera: 1514—1538. — Lepidoptera: 1539—1540. — Coleoptera: 1541—1544. — 
Hymenoptera : 1545—1554.

Mollusca: 1555 — 1557.
Vertebrata : 1558—1621. — Pisces: 1658. — Amphibia: 1559—1561. — Aves: 

1562—1610. — Mammalia: 1620—1621.
IV. KÜLFÖLDI SZERZŐKNEK HAZÁNKRA VONATKOZÓ DOLGOZATAI:

1 6 2 2 - 1 9 0 2 .
Faunistikai dolgozatok. 1622—1625.
Arthropoda: 1626—1823. — Crustacea: 1626—1630. — Arachnoidea: 1631—1635. — 

Myriopoda : 1636—-1642. — Insecta: 1643—1823. — Thysanura: 1643. — Orthopteru: 
1644—-1646. — Nouroptera: 1647—1649.'— Hemiptera: 1650—1660. —- Diptera: 
1661—1675. — Lepidoptera: 1676-—1689. — Coleoptera: 1690—1786. — Hymenop
tera: 1787—1823.

Mollusca: 1824—1825.
Vertebrata: 1826 — 1902. — Amphibia: 1826. — Reptilia: 1827. — Aves: 1828—1902.

FÜGGELÉK. Retttk alatt vagy névtelenül megjelent közlemények 2 5 7 _ik lap.
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