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Irodalom.

Reitter, Edmund: Fauna G e r m a n i c a. Die Kafer des Deut-

schen Reiches III. Bánd. Stuttgart 1911 ; 436 p., t. 81-128.

A kiváló szerz gyors eg^miásutánban bocsátja közre Német-

ország bogarait tárgyaló munkáját. A harmadik kötet is, úgy mint

két elódje, azoknak méltó párja. A szerz ebben a kötetben is meg-

mutatta, hogy a számtalanszor feldolgozott és ismertetett csoportok

neki mindig nyújtanak újdonságot és ezeket mindig új csoporto-

sításban, más és más nézpontok mérlegelésével tudja bemutatni.

A III. kötet a Diversicornia és Heieromera hadakat tárgyalja, melyek

közül az elbbit a Glavicornia, Brachymera, HygrojjMli, Sternoxia,

Malacodermata és Teredüia családcsoportokra osztja. Ebben a kötet-

ben is szerz számtalan új nemet, alnémet, fajt és fajváltozatot ír le,

ezek azonban legnagyobbrészt nem németországi eredetek. Újdon-

ságok, a mennyire hamarosan összeírhatok voltak, családok szerint

a következk: Bjjttiridae: Byiurus fumatus ab. &/coZor (Németország)

és ab. obsmrus (Olaszország). Nitidalidaet Oxysirongylm (n. g.)

seriepunctatus (Spanyolország), CrypiarcMj^s (n. g.) binaeva Reitt. stb.

részére, Püyophagiis ferriigmcus ab. adustus (Németország), Strovgylo-

lasius (n. sbg. pro Xenostrovgylus DeyroUei sih.). Ciieujidae : Silvan-

opsis (n. g. pro Süvanus denticolUs & pidlus). Oryptophagidae : Para-

mecosoma melanocepliahim ab. ohscurum (Németország). Fhalacridae:

Stübiis oblongus var. Rauterhergi (Németország). Lathridiidae : Enic-

moderes (n. sbg. pro Lathridius Apfelhexlá Reitt.), Aridionomus (n. sbg.

pro Lathridius nodifer Westw.), Enicmus hrevicornis ab, rufopacus

(Németország), Dienerella (n. sbg. pro Gartodere pilifera Reitt. etc.)

forticostis n. sp, (Araxes), Cartoderema (n. sbg. pro Gartodere elon-

gata & ruficoUis). 3Iycetophagidae : Ulolendus (n. sbg. pro Myceto-

pliaguspiceus sih.) és Galüendus (n. sbg. pro M. fnlvicollis), Colydiidae:

Fleischerella (n. g. pro Langelandio incostata & nitidipenriis), Gerylon

bescidicum (Beszkidek, Liszahora). JEndotnycJiidae : Lycoperdina suc-

cincta ab. rubriciila. Coccinellidae : Paramysia (n. n. j)ro Mysia Muls.

nec Gray), Halyzia 10-guttata ab. M-nigrum (Paskau), H. 14-guttatai

ab. mgro-scutulata. Byrrhidae: Ghrysohyrrhulus (n. g. pro PedilopJio-

rus metallicus 8z rutüans), Tricliobyrrlmlus arragonicus (Arragonia).

Buprestidae : Haplantliaxia (n. sbg. pro Anthaxia cichorii etc), Gorae-

bus lampsanae Bon. ab. azureus és Agrilus lineola Redt. var. Aurora

(Németország). Eucnemidae: Megathambus (n. g. pro Dromaeolus

maronüa), Hypohylis (n. g. pro Hypocoelus Matthiesseni), DirrJiagus:

Hummíeri (Kalabria), Isorhipis melasoides ab. bicolor, Melasis buprestoi-

des ab. semicastaneiis (=== rufipennis Pio 1907). Elateridae: Gorymbiíes

tesselatus ab. virgidatiis (Schwsirz i. l.)^ Selatosomus aeneus ab. subpube-

ruliis et var. bescidicus (Beszkidek), Agriotes obscurus var. lineatoides:
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(Kaukázus), Agriodrnstus (n. sbg". pro Agriotes gallicus etc), Agriotes

acmninatus var. integricollis (Kaukázus, Kis-Azsia), Gardiophorus riib-

ripes var. flavipubens (Dalmáczia), Idolus picipennis ab. Stalilbergi.

Helodidae: Microcara prilositla (Sziczilia). Cantharidae : Aplatopterus

(n. sbg. pro Dichjopiterus riihens), Ganiliaris quadripunctata ab. sulci-

cornis és ab. nudipennis (Kaukázus), Dolichosomina (n. g. pro Psilo-

ilirix femoralis) A Malthinini nemzetséget még Ganglbauer dolgozta

fel, a hímek potrohvégének jellemz alakulását jó képekben mutat-

ván be. Ganglbauer a következ új AlaUJiodes- alakokat írta le ebben

a munkában : M. mysiicus forma megalophtlialmus (Dél-Francziaország,

Tengeri Alpok, Toszkána), guttifer ab. giittegenus (Európa), spreius ab.

guttulifcr (Dél-Európa), spaihifer forma mionopsis (Olaszország)
;

végül kimutatja, hogy a M. Serbotae Petm (Déli Kárpátok) a M. tri-

furcaiii.s var. atrcunentarius nsténye. Tenebrionidae : Eledonoprms

(n. g. pro Boletophagus armaius). Alleculidae: Isomira sanguinicollis

(Szirla). 3Ielandryidae : Xylita buprestoides ab. lividipennis, Ospluja

bipiinotata ab. mgrodavaius és ab. Vierili. Mordellidae: Mordella

ornatopallida (? Kaukázus vagy ? Horvátország), Mordellislena semi-

ferruginea (Trencsén) és singularis (Uralsk), Ánaspis Aliaronii (Jeru-

zsálem). Pyrochroidae : Pyrochroella (n. sbg. pro PijrocJiroa pectini-

cornis). BIeloidae: a Meloii nemben szerz a következ új alnemeket

állítja fel : Mesomeloe\ Chiromeloe, Lampromeloe, Lasiomeloé, Meloegonius,

Tapliroineloé, Coelomeloe, Physomeloe, Listromeloe, Micromeloe, Meloii-

nellus, Eiirymeloe és TricJiomeloe. Zonitis flava ab. atripes (Arragonia).

Anthicidae: Anthicus sellatus ab. subfumosus. Oedemeridae : Oncome-

rella (n. sbg. pro Oncomera marmorata)^ IscJinomera opacocoerulea

(Kaukázus, Perzsia), Anoncodes riifiventris var. 9 UmbicolUs, A. fulvi-

collis ab. mollis, Oedemera virescens ab. subazurescens. Pythidae : Sal-

pingellus (n. sbg. pro Spliaeriesies atei' et Reyi)^ Myders articulatus

(Kaukázus, Örményország). Mint Magyarországon is elforduló fajt

említi a szerz a Dirrliagus Emgei Rouo.-t, mely adat faunánkat gya-

rapítja. A színes táblák úgy mint az elz kötetekben jól sikerültek,

az egyes képek nagyon jók. A nyomdai kiállítás is kifogástalannak

mondható. A kötet ára nagyon is olcsó, mert árát 8 márkában állapí-

tották meg. Csíki.

Schaufuss, Camillo : C. G. Calwers Káferbuch. Naturge-

schichte der Káfer Europas. Sechste, völlig umgearbeitete

Auflage. Stuttgart (E. ScHWEizERBART'sche Verlagsbuch-

handlung, Nagele & Dr. Sproesser) 1912, Lief. 21—2S

(p. 689-880).

Folytatólagosan ennek a népszer bogarászati munkának a

múlt év folyamán megjelent 3 füzetét óhajtom ezúttal olvasóinknak


