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DziiirzynsM, Klemens : B u p a 1 u s p i u i a r u s L. (Lep. Geom.)

Formen der europáischen Fauna. (Berliner Ent. Zeitschr.

LVII, 1912, p. 1—13, T. I—II).

Ez az eurpaszerte, de különösen Közép-Európában többé-

kevésbé közönséges lejíke, mindenütt található a hol az erdei fenj'

tenyészik. De elfordul kivételesen más fenykön is. Kártevnek,

daczára annak, hogy hegenként nagy mértékben is fellépett már és

hernyója a fenyket tüleveleitl megkopasztotta, nem mondható. Ez

a lepke színezdésre nagyon változó, a mi számos színeltérés fel-

állítására vezetett. Szerz czikkében a törzsfajon kivül 20 aberrátiót

ismertet, metyek közül 13 új, ezeket színes képben is bemutatja.

Magyarországról szerz a Kárpátok lejtirl és Erdélybl, azon-

kívül a következ helyekrl említi : Malaczka, Budapest, Isaszeg,

Pécs, Szaár, Tárcsa, Felslöv, Pozsony, Nagyiévárd, Tavarnok, Kis-

Tapolcsány, Verebély, Trencsén, Rozsnyó, Selmeczbánya, Tátra,

Eperjes, Máramaros, Élpatak, Nagyág és Herkulesfürd. Csíki.

SeidlitZf Dr. Oeorg : Berlcht über die wissenschafthchen Leistungen

ím Gebite der Entomologíe wáhrend des Jahres 1910.

Insecta : Allgemeines und Coleoptera. Ber-

lin (Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stmcker)

1912; 360 p. — Ára 40 márka.

Szerz megszokott pontossággal készült el az 1910. évi általá-

nos rovartani és bogarászati irodalom összeállításával, mely ezúttal

is hatalmas kötetté ntt. Általános rovartani munkát Seidlitz 368-t

sorol fel, melyek közül 36' önállóan és 332 folj^óiratokban jelent meg.

A munkák czímeit nem csak szerzk szerint, hanem tartalmuk sze-

rint is csoportosítja. Sokkal gazdagabb az 1910. év bogártani iro-

dalma, a mennyiben 503 szerz 1026 muukát írt, melybl 42 önálló

munka, a többi különféle folyóiratokban jelent meg. A szerzk ebben

az évben 164 új nemet, 69 új alnémet, 3779 új fajt és számos új

fajváltozatot írtak le.' A bogártani részben a következ fejezeteket

találjuk: A. A közlemények jegyzéke. B. A közlemények csoporto-

sítása folyóiratok szerint. G. A közlemények átnézet tartalmuk sze-

rint. D. A tárgyalt bogarak családok szerint. A kötetet az új nemek
és alnemek jegyzéke zárja be. Szerz ennek a kötetnek a meg-
írásával is nagy hálára kötelezte dolgozó szaktársait, mert munkájá-

val megbízható és a lehetségig teljes összeállítást nyújtott, ellen-

tétben az angol Zoological Record-dal, mely az utolsó években

nagyon is hanyatlott. Csiia.


