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színe pedig hiányzott. Szerz részletes leírást nj'újt errl a pél-

dám-ról. Csíki.

Mehel, Prof. H.: E i n i g e f ü r d i e L e p i d o p t e r e n f a u n a

Österreic h-U n g a r n s n e u e A r t 'e n. [Verh. zool.-

bot. Ges. AVien. LXE, 1912, p. ri04)-108)].

A küzlemém^beu néhány magA'arországi eredet lepkérl is vau

szó, így a Lycaena Sejíhjrus var. LliryM Rbl. niel^'et szerz a deli-

bláti Flamundáról írt le, még néhány más helj^rl is elkerült és

pedig a mezségi Buza-ról, Kolozsvárról és állítólag a budai hegyek-

bl. A délorosz steppérl ismeretes Sesperia crihrelhim Ev.-t Roth-

schild Károlt bájró gyjtje Predota K. gyjtötte Búza mellett a

Mezségben. Szerz ennek a lepkének a képét közli és leírását adja.

Ortlioliília subvicinaria Stgr., ezt a lepkét, mely eddig csak Örmény-
országból volt ismeretes, Predota ugyancsak a Mezségben, Meleg-

Földvárnál gyjtötte, szerz ennek a képét is közli összehasonlításul

az Ortli. vicinaria-éval egj^ütt. x\z Eüicrinia irinotata METzx.-t Újhelyi

Jaszenováról. Klrtösi pedig Szarvas vidékérl közölte, szerz most

a delibláti Flamundáról említi és megjegj^zi, hogy annak sárga nyári

alakját aestiva néven ismertette. Csikl

Jordán, Dr. K. & Rothschild, N. Ch.: List of S i p h o n a jd t e r a

collected in Eastern Hungary. (Xovitates

Zoologicae. XIX, 1912, p. 58-62, fig. l-4j.

JoRDAN" a Rothschild-féle tringi múzeum re 1911. évi július és

augusztus hónapokban Biharfreden tartózkodott mely alkalommal

az ottan elforduló kisebb emlsök bolháit, összesen 8 fajt gj^üjtötte

össze. Szerzk közleménj'ükben felsorolják ezeket, megjegyzéseket
fzvén azokhoz. A megfigj^elt fajok a következk: 1. Ceratoplnjllus

penicilliger Grube Microtus agrestis-Tl, faunánkból eddig nem volt

ismeretes. 2. CeratopJiyllus sciurorum Schrxe: Microtus agrestis-rL

3. CtenopMlialmus agyHes eiirous új alfaj Microtus agresiis, Hypudaeus
glareolus, Mus silvaiicus és Sorex ayaneus-ról. 4. Ctenophtliahnus oUusus

új faj Microtus agresiis és Htjpiidaeus glareolus ról. 5. Cienopliiliahnus

pentacantlms Roths. Hypudaeus glareolus -ról : faunánkból eddig nem
volt ismeretes. 6. Doratopsylla dasycnemus Roths. Sorex araneus-ról.

Ezt a fajt, mely faunánkból eddig szintén nem volt ismeretes, Roth-
schild Typldopsyllanok. írta le, szerzk most az új DoratojJSijUa-i-iemet

állítják részére fel. 7. PcdaeopsyUa sorecis Dalé Sorex araneus-ról

faunánkból nem volt ismeretes. 8. Hystricliopsylla talpae Cürtis Hy-
pudaeus glareolus és Microtus agrestis-ról. Csíki.


