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Wagner, Fritz : Revision der europaischen
Zygaen a carn io lica-Rassen (Lep.) (Ent. Mitteil. VIII, 1919,

p. 177—187).
Szerz kritikai tanulmány tárgyává tette a Zygaena carnio-

lica-i és alakjait és kimutatja, hogy a legtöbb leírt fajta nem tart-

ható fenn. Állatjaink részben a törzsfajhoz, részben a var. ono-

brychiS'-hez tartoznak, egyedeket, egyéni elteréseket külön névvel

jelölni nem szabad. A törzsfaj Krajnából való, de ide sorolandók

a dalmáciai (Zára), boszniai, hercegovinál, bolgár és görög

(graeca Stdgr.) példányok is ; var. onobrychis Schiff. név alatt

egyesítendk a magyarországi (Budapest, Herkulesfürd) és er-

délyi alakok.

Bokor, Elemér .-Ein neuer Blindkáfer aus Un-
garn. (Ent. Blatter X, 1921, p. 110—111).

A Herkulesfürd vidékének egyik barlangjából származó

Sophrochaeta Mihóki nev új vak Silphida leírása.

Roubal, Jan : Eine neue mitteleuropáische
Káferart Baripithes interpositus n. sp. (Deutsche Ent.

Zeitschr. 1920, p. 207).

A Besztercebányáról származó Baripithes interpositus nev
új ormányosbogár leírása.

Hering, Dr. M. : S o 1 e n o b i a b a n a t i c a m., e i n e

neue palaearktische Psy eh ide. (Deutsche Ent. Zeitschr.

Iris 1923, p. 93—94.)
Szerz 1922. évi május közepén a Herkulesfürd felett emel-

ked Domogleden, a Fehér kereszt közelében lev és a nap tüzé-

nek kitett meredek sziklafalakon egy Solenobia-ía\ zsákjait gyj-
tötte, melyekbl azután a lepke is kikelt, mely újnak bizonyult.

A lepke a S. inconspicuella Stt. rokonságába tartozik, de az

összes fajoktól az elüls szárnyak világos szalmasárga színe, a

jól látható rácsozottság és kisebb termete által különbözik. Ez az

új faj különben a palearktikus Solenobia-ía']ok között a legkisebb.
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Jeannel, Dr. B, : Les C h o 1 e v a de 1'
1 1 a 1 i e. (Bolletino

Soc. Ent. Italiana. LV, 1923, p. 34—42.)

Szerz az olaszországi fajokat vette revizió alá és az egyes

fajok elterjedését is jelzi, mely alkalommal a Ch. spadicea SxuRM-t

a Kárpátokból és Boszniából, a Ch. glauca Britten-I, melyet

szerzje 1918-ban Angliából írt le, a Kárpátokból, a Bihar-

hegységbl és Boszniából említi, utóbbi faunánkra új.
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