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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.)


