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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
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Rothschild Walter báró, továbbá Leonhard Ottó, a kik anyagukat

és jegyzeteiket bocsátották rendelkezésére, betekintést nyert a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum gyjteményébe, azonkívül Schmidt Antal

rendelkezésére bocsátotta a herkulesfiirdi faunára vonatkozó jegy-

zeteit is. Egyes adatok közlésével azonkívül még többen segítették.

A munka általános i észének els fejezete a terület leírását,

földtani alakulatát, éghajlati és növénytani viszonyainak ismertetését

nyújtja. A második fejezet a fauna jellemzését adja, melyben mint a

vidék egyedüli endemikus fajait a Semasia anserana és Biicadatrix

meJiadiensis-t említi, balkáni faj már 12, keleli (pontu>i) faj 81, illet-

leg ha hozzávesszük a pontusi eredet, de messzebb elterjedt fajokat

is, 489 faj, déloroszországi steppe-faj 3, mediterrán és szubtropikus

faj 41, havasi 18, szibiriai fxj 524, eademikus európai 49 és isme-

retlen származású faj 96 fordul el FIrrkulesfürd és Orsova vidékén.

A harmadik fejezet röviden a bánsági alpoknak néhány balkáni és

pontusi alakkal való benépesítésének kérdésével foglalkozik. A 4-

fejezet a vidék lepkészeti kikutatásának történetét adja, melyben

mint talán az els kutató nevével, a drezdai gróf HoFMANNSEGG-el

találkozunk, t késbb Kollár, Dahl, Stentz, Frivaldszky Imre és

János, S'acher, Mann, Pável, Viertl, Bohatsch, Schibferer, Aigner,

Rothschild, Schmidt, Hedemann, Hirschke, Fischer, Uhryk, Asznbr,

Jones, Rosa, Sheldon, Fountainb, Pártos, Czeicelius, Hilf, Prall és

Pfitzner követi. Orsova vidéké a fleg Habetin és Reichl gyj-
töttek. A tüzetes részt a forrásmunkák és gyjtések felsorolása, va-

lamint a termhelyek részletezése vezeti be, majd a Herkulesfrd
és Orsova vidékén elforduló lepkék rendszeres felsorolása követi.

Ebben 1237 lepkefajt sorol fel, melyhez még számos fajváltozat és

eltérés járul. Ez a hely nem engedi meg, hogy ezt a felsorolást

részletesen ismertessük, azért csak a faunánkra új lepkéket soroljuk

fel, megemlítvén, hogy a riikább és jellemz alakok 37 szövegközti

és egy fekete táblán képben is bemutatnak. A faunára újak a kö-

vetkezki : P ap ili o Podalirius var. elongata Verity (Orsován is).

Macimon ab. rufopunctaia Wheel,, Parnassius Mnemosyne ab.

intacta Krul., eih.venetus Wagn., ab. arcuaía Hirschke, Aporia
crataegi ab. melana Tutt, P i eris rapae ab. flavescens Röb., ab. flavida

Peters., Manni ab. Rossi Stef., Colias HyaU ab. unimaculaia Tutt,

ab. obsoleta Tutt, ab. paliida Tutt, Edusa ab. Faillae Stef , Ap atur a

Ilia a,h. metis Tr. (? Mehádia vagy Szerémség), Limenitis popuU
ab. defasciata Schultz, Neptis aceris ab. Fischeri Rebel (erre az

új változatra a széles fehér rajzolat jellemz ; t. 7, f. 10), P y r a m e i s

^ A felsoroltak miud Herkulesfürdrl valók, lia máshonnan valók

ezt külön megjelöltem. .
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Atalanta ab. fracta Tutt, Polygonia c-alhum ab. variegata Tutt,

31 e l i t a e a Cinxia ab. palUcla Tutt, ab. fiilla Quens. (az ab. inter-

meclia Sheldox valószínleg összeesik az ab. Horváthi AiGNER-rel),

Phoebe ab. caucasia Stgr. (Orsova), Atlialia ab. virgata Tutt, J. r-

gy nn i s Dapline ab. rádiósa Mayer, S aty r u s Seniele ab. suffusá

Tutt, Pararge Maera ab. ínops Fuchs, Apliantopus Hyperan-

iluis ab. lanceolata Shipp., Epinephele Jurtina ab. pallcns Th. Mieg.,

C en ny mplia Ipliis var. carpaihica Horm. (Orsova: Gribica),

Calloplirys ruhi ab. caecus Geoffr., Lycaena Astrarche ab.

mZíVZa Bell., Icarus ab. pallida Tutt, Corydon ab. alhicincta Tutt,

Cyllarus ab. latimnrgo Courv. et var, liigens Carad., J.Wo7i ab. Jasil-

koicskii HoPviL, Hesperia Alveus var. ? numida Oberth., malvae ab.

mcdvoides ELv^^ & Edw., Thanaos Tages ab. unicolor Frr., S ni e-

rintlius quercus ab. brunnescens Rbl., Dili na tiliae ab. brunnea

Bárt., ab. bipundata Clark, sb. suffusa Clark, Hyloicus pinaslri

ab. íypica-virgata Tutt, Deilephila eupTiorbiae ab. suffusa Tutt,

X «/ wi anthr i a dispar ab. disparina Muell., ab. bordigalensis Mab
,

cneri a terebinthi Frr., M ala c o s o m a neustria ab. j;?/ri Se, ab.

rufa-unicolor Tutt, ab. virgata Tutt, Gastropacha quercifolia ab.

pallida Steph., ab. obsoleta Tutt, Graniopliora ligustri ab. Snnde-

valli Lámpa, Agrotis fimbria ab. rzí/a Tutt, ab. brunnea Tutt, ab.

r/rescens Tutt, ab. solani Tutt, pronuha ab. brunnea Tutt, ab. )•;//"«

Tutt, comes ab. interposita Hb., triangidum ab. sigma Hb., c-nigrum ab.

j'O.sí'tt Tutt, primuláé ab. confi.ua Tr., forcipala ab. nigrescens Höfx.,

< I damaiionis ab obsoleta Tutt, j^raecox ab., jjraecej;^ Hb., Charaeas
graminis ab. albipundata Lámpa, Dianthoecia carpopliaga var.

carpop>liila Dup., S r ?/ o j; /? í Z a a/í/ae ab. degener Esp., D ilob a coeru-

leocepliala ab. separata Schultz, Dasypolia Templi Thbg , Poly-
phaenis serícata ab. mediolucens Fuchs, Trachea airiplids ab.

similis Stgr., Dicycla Oo ab. ferruginago Hb., Calymnia diffinis-

ab. confinis HS., trapezina ab. grisea Tutt, ab. odirea Tutt, ab. r^í/a

Tutt, Cucullia santonici var. odoraia Gn., Acontia ludda ab.

Z?íí7e?i5 Alph., Catocala nympliagoga ab. imolia Led., ab. aniliradta

Mieg., Toxocampa craecae ab. perstrigata Rebel (t. 7, fig. 9),

.fi c i cZ ft Z i a deversaria ab. laureata Fuchs, aversata ab. effuscata Galy.,

Lar enti a pomoeraria ab. aestiva Puchs^ silaceata ab. deflavaia Stgr
,

Tephr cly s ti a silenicolata Mab., spissiUneata Metzn., Crocal-
lis iusciaria ab. virgata Rebel (t. 7, fig. 11), Hibernia bajária ab.

sorditaria Hb., defoliaria ab. brunnescens Rbl., ab. Holmgreni Lámpa,

Boartnia consortaria ab. grisearia Bárt., Ematurga atomaria

var. orientaria Stgr, B u p a l u s piniarius oh. anomalarius Huene, ab.

nigricarius Backh., Syntomis Pliegea ab. seminigra Spul. (Orsova),

5jj il s m a lutea ab. fasciata TuGw, P ar a s e m i a plantagvnis ab.-
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.Í7iterruptaScH.xw., Callimorpha quadrq)inictaría ab. medionigra

Spul. (fig".)? C s cini a striata ab. intermedia Spul., 21 il t o c hri s t a

miniata ab. fasciata Rbl., L i t /< o s i a sororcula ab. jjlumbea Rebel

(t. Vn, f. 2.), Zygaena Ej^Trialtes ab. atritella Hirschke, carniolica

ab. dichroma Hirschke. C o c li l i o d o n Umacodes ab. Umax Bkh., ab.

biifo F., Ex)}tesiia tephrinella Led. (Orsova), Euzopliera higella

Z., S^J ]j clial c i a Ghilianü Stgr. (Orsova, Horvátország), D i o-

ryctria sjjlendidella HS , Acr ob a si s glaucella Stgr. (Orsova),

Fallouella Rag., S te m m a t o p Ti o r a combustalis FR , S c o p a r i a

laetella Z., Aludta malacodacíyla Z. (Orsova), Orneodes desmo-

dactyla var. major Rebel, Lozopera tornella Wlsgh., Oletlireu-
t e s ohlongana ab. adelana Rbl. (Domogled, Orsova), P o I y chr o si s

iicinctana Dup., S te ammer da m i a alpicella HS., An a c a m p s is

nigritella Z., halcanica Rbl. (Orsova), E li i n o sia flavella Dup. (Her-

kulesfürd, Orsova), Aplota palpella Hw. (Szlavonországban is:

Garcin), AJ ab o ni a Kindermanni HS. (t. 7. f. 17; elfordul a Czd-
völgyben is Szeben vármegj'^ében), B o rk li a u s e n i a Borlilmiiseni

Z., Scytliris apicistrigella Stgr. (Orsova), ElacJiista Martini

'HoEM., Graciliaria Hauderi Rbl. (Orsova), Op) o ste g a spatulella

HS. (Orsova), So Jen obi a pineti Z., Tinea angusiipennis HS. (Or-

sova). — Ezek szerint faunánkat 30 faj. 8 variétás és 93 aberráczió

gazdagítja. A fényképfelvételek után készült fekete táblán 17 lepke

képét találjuk, a képek egy része azonban nagyon gyenge, azokról

a lepkét felismerni aligha lesz lehetséges. A különben nagy szorga-

lommal összeállított munkában lepkászeink sok érdekes adatra, meg-

jegyzésre fognak találni. Csíki.

Hothschild, Báron X. Charles : Beitrag zur Lepidopte-
renfauna der Mezség. (Verh. u. Mitt. vSieben-

bürg. Yereins f. Xaturw. Hermannstadt. LXH, 1912, p.

1—32, mit 7 Textfiguren).

Szerz féltvén a lepkészeti szempontból kevéssé ismert Mez-
ségnek a tavak és álló vizek lecsapolása és a kultúra terjedése foly-

tán való hamaros megváltozását, ügj^es gyjtt küldött Predota Ká-

roly személyében erre a vidékre. Predota április közepétl julias

közepéig gyjtött a Mezségben, a hol állandó tanyájául Búza köz-

ségét választotta és innen rendezte kirándulásait Budatelke, Czege,

Feketelak, Göcz, Szt.-Gothárd, Katona, Maros-Ludas, Melegföldvár,

Mezkók, Mezszengyei, Meztóhát, Szászzsombor, Szurduk és Mez-
sámsond környékére. A gyjtött fajok és fajváltozatok száma 720,

melyek közül több faunánkra is új van. A meghatározást kevés ki-

vétellel Dr. Rebel végezte. Faunánkat a következ lepkék gazdagít-

ják : Melitaea Aurelia ab. Charloita Rebel íezt az új eltérést május


