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A szürke vászonkötésíi könyvecske 4065 különféle bogarászati munka,

különlenyomat és bogarászati szempontból fontos folyóirat czímét, a

szükséges bibliográfiai jeg^'^zetekkel és az árával kiegészítve, tartal-

mazza. A kötet bevezet része a bogarászati irodalommal foglalkozik,

mintegy vezérfonalat nyújtván arra nézve, hogy mil^^en irodalomra

van szüksége a bogarásznak. Ismerteti a fontosabb munkákat, a

melyekre a szakembernek okvetetlenül szüksége van, továbbá ismer-

teti azt az irodalmat, melyre egyes országok, világrészek kutatójának

szüksége van, végre ismerteti a különböz folyóiratokat, els sorban

a bogarászatiakat és rovartaniakat, hogy mindenkinek alkalmat nyújt-

son azok irányáról és tartalmáról tájékozódást nyerni. Ugyancsak a

bevezet részbl megtudjuk azt, hogy egy valamire való bogarászati

könyvtár (munkák és folyóiratok) összeállítása körülbelül 30,000 már-

kába kerül, a legfontosabb folyóiratok évi elfizetési díja pedig mintegy

500 márkát tesz ki. A kötetet a „Coleopíerorum Catalogus" szerkesz-

tjének (Sohenkling) és kiadójának (Junk), valamint az eddig meg-

jelent 38 füzet szerzinek (Aiu^warth, Bernhauer, Bickhardt, Borch-

MANN, Csna, Dallá- ToRRE, Gebien^ Gestro, Gillet, Hagedorn, Kuhnt,

Léveille, Olfv^ier, Papé, Pic, Ritsbma, Roon, Schmidt, Schönfeldt,

Weise) csoportképe díszíti. A munkát, melyet mint jó kézikönyvet

alig nélkülözhetünk, melegen ajánlhatom az érdekldknek. Megren-

delhet a kiadónál : W. Junk, Berlin W. 15, Kurfürstendamm 201.
* Csíki.

I>r. F. Sokolár: Was ist Carabus catenulatus Scop.? (Societas

entomologica. XXVII, 1912, p. 13-14).

Szerz áttanulmányozván Scopoli eredeti leírását (Entomologia

Carniolica 1763, p. 86) arra az eredményre jutott, hogy az az állat,

melyet ilyen név alatt leírt Krajnából, nem azonos azzal, a melyet

manapság fenti név alatt értünk. Scopoli leírása csak a Krajnában

is közönséges C. catenatus Panz.tö illik, tehát erre alkalmazandó Az
az állat pedig, a melyet ezidszarint catenulattts-nsik nevezünk, nem
is lehetett Scopoli leírásának tárgya, mert az Krajnában egyáltalában

nem fordul el. A C. catenulatus auct. non Scop. ezentúl a prioritás

szabályai szerint problematicus ÜERBST-nek nevezend. Csíki.

*

Hans Wagner: Wissensohaftliche Ergebnisse der Bearbei-

tung von 0. Leonhard's Samralungen. 1. Apion-
Studien. (Entom. Mitteil. I, 1912, p. 9-21).

Szerz többi között leírja az új Apion {Exapion) Hilfi-t a bolgár-

országi Rila (Vrli-Vr) és Rhodopé-hegységbl (Bitsche-Bor) és ennek

új fajváltozatát, a var. Deiiheli-t^ melyet Deubel Frigyes a hátszegi

és brassóvidéki (Czenk) hegyekben gyjtött. Csíki.


