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azonban a lepkészek jó tanácsadója lesz, melyet dolgozóasztalukon

nem fognak nélkülözhetni, mert hamarosan minden irodalmi kérdés-

ben felvilágosítást adhat. Ezt a kötetet is csak melegen ajánlhatjuk

az érdekldknek. Megrendelhet a Idadónál : AV. Junk, Berlin W.
15, Sachsische Strasse 68. Csíki.

Lundström, C. : Xeue oder wenig bekannte europaische
Mvcetophiliden. II. (Aiuial. Mus. Xat. Huug\ X. 1912.

p.' 514 -522, Tab. Y.)

Ebben a czikkben szerz leír néhány magyarországi fajt is a

iSI. Xemzeti Múzeum gjáijteményébl. Az új fajok a következk

:

Platyura forcipula (Budapest, Aasegrád, Brassó, Krösmez), Loewi-

ella hungarica (Krösmez), AnacUnia minor (Mehádia), MycetopMla

puldira (Tisza-Borkút). M. calva (Bucsecs), M. triangularis (Krös-

mez) és M. X'osücalis (Terestorony). Dr. Kertész Kálmán.

Tiltseher, Paul : Arg. Amathusia var. transsylvanica subsp.

nov. (Entomolog. Zeitschrift. Frankfurt a. ^l. XXVI,
. 1913. p. 210-211).

Szerz Gj^ergyószentmiklós-on (Csík vm.) az Erdélybl eddig

ismeretlen Argynnis Amathusia Esp. néhány j^éldányát gyjtötte és

ezeket Rebel tanácsára mint a törzsfajtól eltérket var. transsylvanica

né^^'el jelölte. Az uj fajváltozat kisei)b mint a törzsfaj, kifeszítve

37—38 mm., felülete világosabb, a fekete mustrázat gyengébb : alul

halványabb, a hátsó szárnyak sárga csíkja teljesebb és el nem
homályosított, a szegélyjDontok kisebbek és a szegélyháromszögek

rÖAidebbek. Csíki.

Jtoihschild, N. Charles: Some notes on Platyptilia mianto-

•dactyla. (The Entomologisfs Monthly Magazme. [2]

XXIV, 1913, p. 159-^160).

Szerz ezt az érdekes aprólejDkét Pusztapeszéren gyjtötte né-

liknj példányban, melyek közül egy hímet CnAPMAN-nak adott át

jiiegnizsgálásra. Chapman megállapította, hogy ez a faj nem tartozik

a StenojJtilia-nembe (Staudinger és Rebel is idesorolják lejjkekata-

logusukban), hanem egy Platyptilia^ mely közel áll az angolországi

2)allidaclyla-hoz. A miantodactyla megegj^ezik a többi Platypiilia-x?i\

inicusa azonban hegyes, keskenyebb és hosszabb mint o. pallidaciyla-é.

A Pl. miantodactyla az Achillea ocliroleuca-ról gyjthet és valószmü-

leg ez a tájDnövénye is, leg'alább a lej^ke és a nstény elterjedési

-köre összeesik. Ebben a növényben kell hernyóját is keresni. Csíki.


