
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
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azokat Babig zágrábi múzeumi r gyjtötte. Ezek között volt két új

Tenebrionida is, melyeket szerz Stenosis hrentlioides subsp. pelago-

-sana és Pimelia rugulosa subsp. pelagosana név alatt írt le. Csíki.

*

HeiTcertinger, Franz .-Skizzen zur Systematik und N-
mén klatur der paláarktischen Haltici-
n e n. fEnt. Blatt. VIII, 1912, p. 291—297).

Szerz czikkében a Longitarsus piciceps auct. nec Steph. és L.

senecionis Bris. nec Bach nev levélbolhákkal foglalkozik. Kimutatja,

hogy a L. piciceps Steph, a L. melanoceplialus Deg. szinonimája és

így a L. piciceps auct. részére a Brisouti nevet vezeti be. A L. Bri-

souii elfordul Francziaországban, Korzika szigetén, Dél-Olaszország-

ban, Dalmácziában és Kis-Azsiában. A BRisouT-féle L. senecionis

(1864) szintén nem maradhat meg, mert van két régebbi L. senecionis

is és pedig az egyiket Motschulsky (1851), a másikat Bach (1856)

irta le, mely utóbbiak különben a L. suturellus Duft. (1825) szinoni-

máinak veendk és igj fenti faj az új L. Ganglbaueri nevet kapta.

A L. Ganglbaueri elfordul Angol-, Franczia- és Németországban,

Ausztriában, Magyarországon és Horvátországban. Mindkét fajról

szerz pontos leírást is nyújt. Csiia.
*

Papé, Dr. C .-Notiz über die CerambycidenderUm-
gegend von Westerheim (Hohe Tatra).

(Ent. Blatt. VIII, 1912, p. 316—317).

Szerz felsorolja azokat a czinczéreket, melyeket június végé-

tl július elejéig a Magas Tátrában, Tátra-Széplak környékén 1000

—

1700 m. magasságban gyjtött. Ezek kivétel nélkül a fenj'-vesek

jellemz és közönséges fajaihoz tartoznak. Csíki.

*

JRebel, Dr. H.: Die Lepidopterenfauna von Herku-
lesbad und Orsova. Eine zoogeographische Stu-

die. (Annalen k. k. Naturhist. Hofmuseums. Wien, XXV,
1911, p. 253—430. Mit 1 Tafel und 17 Textfiguren).

Szerz, hogy a balkáni államokról irott lepkészeti tanulmányai-

nak közlését folytathassa, szükségesnek találta az annyiszor és annyi

gyjt által meglátogatott Herkulesfrd vagy a mint régebben ál-

talánosan nevezték : Mehádia lepkefaunáját tanulmányozni és ismer-

tetni, hogy sok állatföldrajzi probléma magyarázatát megadhassa.

Ezen czélból két ízben maga járt e vidéken és Orsován, melynek

terletét szintén bevonta munkájának keretébe, hogy saját szemlél-

désbl is megismerhesse azt. Az adatok összeállításánál többen jöt-

tek szerz segítségére, így els sorban Dr. Fischer Herminiusz és


