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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


