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Vényei Jen, Adatok Kocsóez és környékének lepke-faunájához.

(A trencsénmegyei természettudományi egylet Evkönyve.

VI. 29— 40 1.)

Az 569 fájt tartalmazó névjegyzékben azok a lepkék vannak

felsorolva, melyeket a szerz Trencsénmegye déli részén Kocsóczou

és környékén két hónap alatt gyjtött. Minden fajnál közölve van

egyszersmind a gyjtés helye
.

; némelyiknél biológiai adatokat is talá-

lunk. Az 569 fajból 267 a Macrolepidopterákra, 302 pedig a Miero-

lepidopterákra esik.

Dr. Ernst Kaufmann, Trechus rhilensis, ein neuer Káfer aus Siid-

Blllgarien. (Wien. Ent. Zeitung. III. pag.

145— 146.)

Egy új futrinka-faj leírása, melyet Mer ki Ede hazánkfia Bol-

gárországban a Rhilo-Dagh nev hegységben fedezett fel.

Josef Paszlavszky, Die Gallé und Wespe der Cynips superfetátío-

nis Gir. (Wien. Ent. Zeitung. III. p. 147— 151.)

Ez az értekezés, melynek eredetije magyar nyelven már 1883-

ban a magy. tud. Akadémia által kiadóit Mathematikai és Termé-

szettudományi Értesítben jelent meg, egy kevésbbé ismert tölgyfá-

gubacsnak és az azt elidéz gubacsdarázsnak leírását tartalmazza.

Szerznek sikerit az addig teljesen ismeretlen rovart felnevelni és

pontosan megvizsgálva kideríteni, hogy az tulajdonképen nem a Cy-

nips-, hanem az Andricus-nembe tartozik, és hogy annak tehát he-

lyesen az Andriciís superfetationis Gir. nevet kell viselnie.

H. Thiele, Ueber eine interessante Aberration von Apatura Iris.

(Berlin. Ent. Zeitschrift. XXVIII. p. 161— 162, egy áb-

rával.)

Az Apatitra lris pillangónak egy Magyarországból származó

támpéldánya, mely a szerz gyjteményében van, igen érdekes szine-

zeti eltérést mutat, a mennyiben három szárnya, t. i. a két els és

a baloldali hátulsó szárny a Jole faj változat, a jobboldali hátulsó

szárny ellenben a törzsalak szinezetét és rajzát viseli.

Franz Friedr. Kohl, Beitrag zur Kenntniss der Hymenopteren-
Gattung Oxybelus Latr. (Természetrajzi Fü-

zetek. VIII. p. 101— 116.)

Az Oxybelus-nem rendszertani helyzetének és rokonságának fej-

tegetését elörebocsájtva, a szerz néhány j faj leírását közli, a ha-

zánkban tenyész Qxybélus Treforti Sajó és maciüipes Smith eddig

ismeretlen hímjeinek leírásával együtt ; végül felsorolja e kaparó-

darázsoknak valamennyi eddig ismeretes fáját és term helyeiket, és

Magyarországból az említett két fajon kivl még a következket idézi :

Oxybelus ambiguus Gerst., aurantiacus Mocs., elegáns Mocs., furca-

tus Lep., mandibularis Dhlb., meridionalis Mocs. és mucronaius Fabr.


