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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



bemutatni. A három füzet a Buprestidae család befejez részén kivül

a Lymexylonidae, Bosirychidae, Lyctidae^ Flinidae, Anohiidae, Oedemeri-

dae, Pyihidae, Pyrochroidae, Anthicidae, Meloidae, RhipipTioridae, Mor-

dellidae, Melandryidae, Lagriidae, AUeculidae, Tenebrionidae és Ceramhy-

cidae családokat tárgyalja, époly alakban és terjedelemben mint az

eddig megjelent és ismertetteket. Kiváló gondot fordított szerz a

családok jellemzésére és a biológiai viszonyok ismertelésére. Mind-

egyik füzet mellékleteként 1— 1 színes tábla jelent meg (41—43.),

melyek ormányos bogarak képét mutatják be és elég jól sikerültek-

nek mondhatók. Az 52 ívnyire tervezett munka mintegy 75 ívnyi

lesz és így a kiadó a hirdetett 24 füzet helyett 26 füzetet kénytelen

adni, a mi a munka csekély áremelését vonja maga után. A munka,

melynek ára a befejezés után jóval magasabb lesz, nemcsak a kez-

dknek, hanem az elrehaladottabb gyjtnek is hasznos segéd-

könyve lesz. Egy-egy füzet elfizetési ára 1 márka. Csíki.
*

Holdhaus, K.: Monographie der paláarktischen Ar-
ten der ColeopterengattungMicrolestes.
(Denkschr. math.-naturw. Klasse Kaisl. Akademie Wis-

, senschaft. Wien. LXXXVIII, 1912, p. 477—540, mit 32

Textfiguren).

A futóbogarakhoz tartozó Microlestes-nQva. fajait eddig a külön-

böz szerzk más és más értelemben fogták fel és tárgyalták. Szerz
alapos tanulmány tárgj^-ává tette a palearktikus fajokat és különösen

azok ivarszerveit vizsgálta meg, hogy a nagyságban és sokszor szín-

ben is eltér alakok hovatartozását megállapíthassa. A fajok külön-

választása ezek alapján sikerült is. Miután szerz úgy a hím- mint

nivarszerveket részletesen ismerteti, inkább küls bélyegek alapján

összeállított meghatározókulcsot ad, majd részletesen leírja a 29

palearktikus fajt, melyek között néhány új is van. A faunánk is sza-

porodik két fajjal, a mennyiben a herczegovinai Mostarsko blato-ról

a M. Seladon Holdh. és a Fert-tó vidékérl a M. Scliröderi Holdh.

fajokat mutatja ki, viszont azonban törlend a M. cordatulus Reitt.

(lásd: Rovartani Lapok, XIX, 1912, p. 117), mely szerz szerint a

M. maurus Stürm nev fajjal azonos. A tanulmányt a fajok rendsze-

res felsorolása, majd származástani, állatföldrajzi és rendszertani

jegyzetek zárják be. Csíki.
*

Müller, Dr. Josef: U o b e r z w e i n e u e D u n k e 1 k á f e r (Te-

nebrionidae) von der Insel Pelagosa. (Ent.

Blatt. Vm, 1912, p. 289-291).

Szerz meghatározásra kapott Langhoffer Ágost zágrábi egye-

temi tanártól néhán}^ bogarat a dalmácziai Pelagosa szigetrl, hol


