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Dr. Brancsik Károly, Állat- s növénytani megfigyelések a rajecz-

tepliczi fürdben. (Trcncsénmegyci termcszet-

tudományi egylet évkönyvében VIII. évíblyiim.

1886. p. 20— 26.)

A szerz röviden vázolja a Manin hegység tövében íékvö Rajecz

fürd környékének iioráját és íaunáját. Az ízeltlábúak közöl külö-

nösen a bogarakkal foglalkozik, a melyekbl a közönségesebbeket —
számra nézve liarniinczat — nemcsak felemlíti, hanem még biológiai

jegyzetekkel is ellátja.

Petrogalli Artúr, Kirándulás Trencsén közvetlen környékére. (Tren-

csénmegyci természettudományi egylet évkönyvében.

VII. évfolyam. 1886. p. 92 99.)

E rövid közleményben a szerz egy kirándulást ír le közvetlen

Trencsén környékérl. A bogarak közöl Clwysomela fimhrialis Küst.

és Tachyporus hiimerosiis fajokat mint ritkábban elfordulókat említi

fel. Ezeken kivül felsorol még 32 közönségesebb bogárfajt ; — Tropís-

thetus holosericeus Scholtz, Ischnocoris hemipterus Schall , Trapezo^

notus agrestis Fali , Scoloperstethus affinis Schill , Se. Thomsotii Be.

Monanthia vesiculifera Fib , Teninosthetus pusillus H. S., Piezos-

thetiis cursitans Fali. Heteropterákat és ülopa trivia Gerni. nev
Cycadeat.

A. Kuwert, Beitrage zur Kenntniss der Helophoren aus Európa
und den angranzenden Landern. (^Wien. Entomolog.

Zeitung. V. p. 169.)

Hosszabb czikksorozatának befejezéséül a szerz HelophoniS

confrater név alatt egy új vízi bogárfajt ír le Délmagyarországból.

Dr. Tümösváry Ödön, Délniagyarország állattani tekintetben. (Hely-

rajzi emlékm a magyar orvosok és termé-

szetvizsgálók Buziás - Temesvárott megtartott

XXIII. vándorgylésére. Temesvár. 1886. p.

124—165.)

Az elhunyt szerz nagy gonddal jelesebb hazai szakbuváraink

segítségével a természeti kincsekben oly gazdagon megáldott Bánság
faunáját állította össze. Mindenek eltt tárgyalja Délmagyarország

fauniiját általános tekintetben s felemlíti mindazon jellemzetes rovar^

fajokat, a melyek hazánkban csak e vidéken élnek. Majd áttér az

egyes állat osztályok és rendek részletes felsorolására, azonban ez

enumeratióba csak e vidékre jellemz vagy hazánk faunájában el-
forduló érdekesebb fajok nevei és lelhelyei vannak felsorolva. A
Rovarok közül a Hártyásszárnyuakat (Hymenoptera), a Legyeket

(Diptera), a Keczésszárnyuakat (Neuroptera) és az Egyenesszárnyuakat

(Orthoptera) Mocsáry Sándor, a Pillangókat (Lepidoptera) Pável

János, — a Félszárnyuakat (Hempitera) Dr. Horváth Géza állították

össze, — míg az ízeltlábú állatok többi osztályait és rendjeit maga
Tömösváry állította össze.


