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IRODALOM.

Joannes Frivaldszky, Coleoptera nova ex Asia minre. (Természet-

rajzi Füzetek. VIII. 1— 8 1., egy ábrával.)

Öt új bogárfajnak és egy új fajváltozatnak latin és magyar
leírásai ; az új fajok közöl az egyik új nemet is képez.

Dr. G. Horváth, Diagnoses Hemipterorum. I. (Természetrajzi Fü-
zetek. VIII. 9— 15 1.)

A latin nyelven írt czikk a félfedelü rovai'ok rendjébl több

új vagy kevésbbé ismert nemnek, fajnak és fajváltozatnak a leírását

tartalmazza. Hazánkból való két új fajváltozat, Deraeocoris trifas-

ciatus var. regalis és var. bipartitus és egy új faj, Labops (Pachy-

toma) arenarius ; a nálunk is tenyész Emblethis denticollis Horv.
önálló fajjá van emelve s ennek kapcsán az Emblethis-fajoknak ana-

lytikus táblázata is közölve.

Dr. Tömösváry Ödön, Adatok az álskorpiók ismeretéhez. (Termé-

szetrajzi Füzetek. VIII. 16—27 1., egy táb-

lával.)

A szerz dolgozatának els részében a Balkán félszigeten ész-

lelt álskorpiók jegyzékét adja, második részében pedig több új vagy ke-

vésbbé ismert külföldi álskorpió-fajnak latin és magyar leírásait

közli ; ez utóbbiak közöl két brazíliai új faj új nemet képez.

Kari Sajó, Eine neue Oxybelus-Art aus
1 Central-Ungarn. (Wien.

Ent. Zeitung. III. p. 87—88.)
'

Az Oxybelus Treforti nev szép új kaparó-darázsfaj leírása,

melybl a szerz Kis-Szent-Miklóson Pestmegyében négy példányt

fogott.

Dr. G. v. Horváth, Ueber Centrocoris variegatus Kolen. und seine

Verwandten. (Wien. Ent. Zeitung. III. p.

111 - 115, egy fametszettel.)

A Centrocoris variegatus Kolen., fajbeli önállóságának és a

C. spiniger Fabr. fajtól való különbözségének kimutatása után a

szerz analytikus táblázatban ismerteti az eddig leírt Centrocoris-

fajokat.

Edm. Reuter, Bestimmungs-Tabelle der mit Tachys verwandten
Coleopteren. (Wien. Ent. Zeitung. III. p. 116— 124.)

E meghatározó táblázatból a többi között arról értesülünk, hogy
a Tachys sexstriatus Duftsch. var. crux Putz. Fels-Magyarország-
ban a Tisza partjain tenyészik.

Fritz A. Wachtl, Die doppelzahnigen europáischen Borkenkáfer.

(Mittheilungen aus dem forstlichen Versuchswe-

sen Oesterreichs. Neue Folge. III. Heft. Wien,
1884. 14 lap, 3 táblával és 2 ábrával.)
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A Tomicus-nemhez tartozó szú-fajok között vannak többen, a

melyeknél a himek szárnyfedik utófelén egy-egy ketts fogat visel-

nek, és melyeket a szerz egy külön csoportba (Tomicini duplicati)

foglalván össze, itt részletesen leír. A leírt fajok közöl a Tomicas
rectangulus Ferr. term helyei között Horvátország is fel van em-
lítve.

Dr. H. L. Ottó Schmiedeknecht, Apidae Europaeae (Die Bienen Eu-
ropa's) per Genera , Species et

Varietates dispositae atque de-

scriptae. Fasc. 8. et 9. p. (583)

169—(790)376.

Az európai méhféléket tárgyazó jeles munkának legújabban

megjelent két füzetében, mely az Andrena-fajoknak folytatólagos feldol-

gozását hozza, Magyarországból — többnyire Mocsáry Sándor úr

adatai alapján — összesen hét faj van leírva, u. m. az új Andrena hys-

tryx, Genevensis és Mocsáryi, továbbá az Andrena aeneiventris Mo-
raw., scitu Ev., nobilis Moraw. és piceicornis Duf.

J. Weise, Einige neue Chrysomeliden und Coccinelliden. (Deutsche

Ent. Zeitschr. XXVIII. p. 161-166.)

Az újonnan leírt fajok közöl a Chrysomela Millert Horvátor-

szágban is tenyészik, a hol azt R e i 1 1 e r osztrák rovarász fedezte fel.

L. von Heyden, Ueber die Variét aten der Nébria Dahli Sturra.

(Deutsche Ent. Zeitschr. XXVUI. p. 171.)

Szerz a Nebria Dahli fajnak egy új változatát (var. velebitica)

irja le a horvát Velebit-hegységbl s egyszersmind közli e futrinka-

faj földrajzi elterjedését ; e szerint a törzsalak elfordul Karinthiában
és a Bánságban, a var. littoralis De}. (Bonellii De).) és var. velebi-

tica Heyd. pedig Horvátországban.

Dr. Ph. Bertkau, Ueber Tetrodontophora gigás Reuter. (Deutsche

Ent. Zeitschr. XXVIII. p. 235.)

Horvátországból származó példányok megvizsgálása után a

szerz valószínnek tartja, hogy e Thysanura-fáj a már régebben

Achorutes bielanensis Waga név alatt leírt fajjal azonos; de egy-

úttal megjegyzi, hogy az nem sorozható az Achorutes- nemhez, hanem
csakugyan külön nemet (Tetrodontophora) képez, a mint azt Reu-
ter egészen helyesen megállapította.

Dr. G. Horváth, Note sur les Hémiptéres du Haut-Balcan et de
la Dobroudja. (Annales de la Société entomolo-

gique de Belgique. T. XXVIII. Compt. rend. p.

114—116.)

E czikkben azoknak a félfedel rovaroknak a jegyzéke van kö-
zölve, melyeket Mer ki Ede hazánkfia a Magas-Balkánban és a Dob-
rudsában gyjtött.


