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Irodalom.

Scheeser, Eduárd: Samui elreise in das líátszeger Tal. Ke-

tyezat- nnd Paring-Gebirge. iiiiternommen von
Fr. Deubel und Ed. Sclieeser im Juli 1912. (Bericbt

des Burzenlander sacbsiscben ]\Iuseums in Kronstadt

1912, p. 21-33).

Szerz leírja azt a kirándulást, melyet Deubel Frigyes társa-

ságában a bunvadmegyei bavasokba tett és mely a nagyon rossz

idjárás miatt nem járt éjDen a legjobl) eredménynyel, legalább az

egyes helyekrl felsorolt gyjtött fajok közt nem találunk semmi

különöset, legérdekesebb még az eddig Erdélybl ismeretlen volt

Corodms fasciatus Vill. elfordulása Hátszeg vidékén. Csik'.

Deiibel, Friedrich : Die Entwieklung des Drilus concolor

Alir. ( Yorli. u. ]\litteil. Siebenbürg. Yer. f. Xaturw. XLIII,

1913. j). 1— S. mit 5 Zeicbnnngen von Emilie Podek).

Szerz 1904 óta a Brassó felett emelked Czenken több mint

OOOO Helix vindobonensis-t gyjtött össze sszel, bogy a Drilus con-

color lárva-Idnézésíí nsténj'ét, mely tudvalevleg csigákban fejldik,

nevelhesse. Ez sikerült is neki, a mennyiben 1910-ig mintegy IG— IS

nstéíiyt nevelt, azonban egyetlen hímet sem, pedig ez a szabadban

nem épen ritka. Végre 1911 szén a Czenk északnyugati oldalán

gyjtötte a Hyalima glahra var. striaria-t, melybl azután elegend

nstény mellett hímet is nevelt. Részletesen felsorolja a továbbiak-

ban, hogy mikor keltek ki és hány példájiyban a Idfejldfitt boga-

rak, majd röviden leírja a lárvát és a bábot és megállapítja, hogy

ennek a bogárnak teljes kifejldéséig két esztendre van szüksége.

Az érdekes l'ejtegetés könnyebb megértésére szerz cziMi:ét öt kép-

pel illusztrálja (5 -lárva, elpusztult c -lárva, C-báb, o -bogár, o^-bogár),

•ezek azonban és ezt sajnálattal kell megemlítsem, külöufisen ha Ro-

SENBERG czikkének^ gyönyör tábláira gondolunk, semmikép sem

sikerültek. Csíki.

lieitter, Edmund: Fanná Germaniea. Die Káfer des Deutsehen

Reiches. lY. Bd. Stuttgart, 1912 (1913) ; 236 p.. t. 129—152.

Folyóiratunk ezidei 1—2. számában ismertettem ennek a mun-
kának III. kötetét és máris beszámolhatok a most megjelent fa czím-

1 E. C. RosenberCt : Drilus concolor Ahr. : Hunneas Forvandling i

Skallen af Helix liortensis. (Eutomolog'iske Mcddelelser. Kjöbenhavn. [2] III

1909, p. 2-27—240, t. 4-5).
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lapon helytelenül 1912 áll) TV. kötetrl, nieh' a növényev bogarak

{Phylopliaga) három családját (Cerambycidae, Clirysomelidae, Lariidae)

tárgyalja. Ezzel a kötettel is, épúgy mint az elbb megjelentekkeL

a szerz egy újabb emlélclüövet állított magának és nagy hálára kö-

telezte azt a sok érdekldt, a kinek kezében ez a munka forogni

fog. Az anyag feldolgozására vonatkozólag már nincs mit mondjak,

az épolyan mint az elbbi kötetekben és így csak az azok ismerte-

tésében elmondottakra hivatkozhatom újból. A feldolgozott három
családdal ngj'^an már nagyon sokat foglalkoztak, azért szerz mégis

sok újat nyújt ; menned új, eddig figyelemre nem méltatott jellemz

bélyeget talált, melyek alapján azután a nemzetségek, csoportok,

nemek és fajok megkülönböztetését nagyon sok esetiben Inztos alapra

felvtetve megkíinnyíti. Ebben a kötetben is találunk sok újdonságot,

mint pl. Megarhagiui)/ (nov. subg. Harpium sycoplianta Schhnk. és

mordax Ueg. részére), Evodinus datlirnius F. nov. ab. nigrosiguata és-

nov. ab. Fledd (a Kárpátokból), Lepturobosca no^^ subg. Lepiura virens

L. részére, utóbbinak szürkén szrös alakját pedig ab. canescens-nek

nevezi, L. sexmacidata L. nov. ab. Bybinskii (Beszkidek, Kárpátok),

L. cerambyciformis Schrnk. nov. alj. beskidica és ab. humerifera (Besz-

kidek), L. erratica Dalm. nov. ab. o-punciala, Strangalia (nov. subg.

Lepiaralia) nigripes Deg. nov. al). lividipennis, Sir. thoracica F. iiov..

-i\\). domina et nov. a1). heros, Typocerus attemiatus L. nov. ab. lyrolen-

sis, Caenoptera Kiesenwetteri Mui>s. nov. ab. castanipennis (Kis-Azsia,

Araxes-völgy), C. plagiata Reiche jó faj, Porpliyrocenus nov. gen.

Pnrpíirkenus spectabüis AIotsch. részére, CalUdoslola nov. subg. Cal-

lidium ueneum Deg. részére, Callidium violaceum L. nov. ab. subvirens,

Melasmetus nov. subg. Phymatodes femo->mlis Méx. részére, Phymato-

deriis nov. subg. Phymatodes glabraíus Charp., piisülus F., lividus Kossi

és fasciatus \ua.. részére, Phymatodes alnoides n. sp. (Kaukázus,,

Egyiptom), Phymutodellus nov. subg. Phymatodes ruiipes F. részére,.

Megasemum Sharpi n. sp. (Japán). Hesperandrius nov. gen. Hespero-

phanes gríseus Fabk., cincrens Vill. és pallidns ( )liv. részére, Xylocly-

tus nov. gen. Glytus chinensis Chevrol. és Cl. Popovi Mnxh. részére-

Xylotrechus rnsticus L. nov. ab. uniformis, X. ibex (tebl. nov. al).

uralensis íUral), Pseudosphegestes nov. subg. Clythantns cinereus Lap.

részére. Phytoecía nigricornis F. nov. var. tristriga (Oroszország és

nálunlv : Budapest), Lilioceris nov. gen. Crioceris Mi Scop., merdigera

L. és tibialis Yn.LA részére, Chilotomina nov. gen. Gynandrophthalma

nigrilarsis Lac, Korbi Wsc, baetica AVse és djebelina Lef. részére.,

Clytra laeviuscida F. nov. ab. biinterrnpta, Cryptocephalus angusteUmba-

tus n. sp. (Déloroszország, Kaukázus, Oláhország), Cr. coryli L. nov..

alj. dorsosignatus, Cr. qiierceti Süffr. nov. ab. subocularis, Weiselina

nov. gen. Nodostoma lenkorana Reitt. részére. Mireditha nov. g'en.



Xodosíoina ovulum ^\'sc. i'észére. Tiiiutrdia tunehrícosa Y. nuY. var.

cirrassica ( C'ircassiaj. Chrysomela sanguinoknia L. nov. var. epipleurica

('Spanyolország), Glir. dagJtestanica ii. sp. (Dag'hestan), Chr. circassi-

cola (Kaukázus), CJir. crassimargo (term. nov. ab. xúimíbeonigra (Er-

délvi havasok). Chr. coerulea Oliv. nov. ab. marmarosensis (^íárama-

ros), CJn\ coerulans Soriba nov. ab. Siarlioni (Morvaország), Timar-

cliicla Flecki n. sp. (Oláhország). Colaphomega nov. gen. Colaspiáema

rufifrons Oliv., Dufouri Perez és signalipenne (íukr. részére, Pliijto-

clecfa fiavícornis Süffr. nov. ab. nigrivesUsy^Spartómena nov. suhg. Pli.

fornicaia Brügom. részére, Belarima nov. gen. Adimonia violacea Luc.

részére, PropliyUis nov. gen. a szíjrös Diorhabda-iííy^k. részére. Ser-

mylüssa nov. iioni. Sermyla Chap. .1875 nec Adams 1S58, Galeruculla

favidula n. sp. (Transkaspiaj. Epiiliri:/: atropae Foudr. nov. ab. suiu-

rata Hktgr.. Cassida hurolinensis Suffr. nov. ab. pallidiveniris éS C^

sauguinosa Suffr. nov. ab. viridissimu. Ha még megemlítem, hogy a

Hulüdni nemzetséget tárgyaló rész, azok kiváló ismerje. Heikertix-

CER tollából származik és hogy emiek a kótetnek tálilái is nagyon

jól sikerültek, úgy ehnondtam nnndent. a mit errl a kötetrl el-

mondani akartam és melyet szaktársaimnak csak melegen ajánlhatok.

Csíki.

Krancher, Dr. OsTicir : PZntomologisehes Jahrl>ui;-h. 23. Jahr-

gang. Kalender füi' allé lusekten-Sammler auf das Jahr

1914. Verlag von Fraidvcnstein ^K: AYagner in Leipzíg

(Lange Strasze 14 1.
-- Pno-is Mark l.GO.

A rovarászok 1914. évi naptára mint rendesen, gazdag és vál-

tozatos tartalommal jelont meg. A havi teendk rovatjában Meixxer

és Meyer folytatják az aprólepkék gyjtésérl szóló oktató czildsü-

ket. mely ezúttal a Gracilarndae, Lyonetida és Nepüculidae családokra

vonatkozik. A sok apró közleményen Idvül ez a kötet a következ

eziklveket hozza: C. Schexklixg, A kedvtelés nemesít hatása; Fr.

HoFFMAXx, Téli örömek; Y. Wüsx, Rovartani tanulmányok télen; (J.

Meiszxer. Rovartani megfigyelések 1912-ben Potsdamban és környé-

kén : S. Beér, Egy rovarászó n els g\'iijtévébl : ^1. (t^lmer,

Anhalt szender-féléi : Fr. Bandermaxx, Lepidopterologica 1912;-. H.

Kiefer. Adatok á fels ]\íur-völgy lepkefaunájához ; M. Gillmer,

Sidemia ZoUikoferi Freyer Xémetorezágban : K. ^Iitterberger, Be-

váh módja a bábok áttételesének : Fr. Hoffmaxx, Híi^es lepkészek

arczképéiiek gyjtése ; F. Pillich, Répabogárg^'jtés ; W. Koester,

Jelentés 1911—13. évi blombergi. gyjtésérl : Gr. Wradatsch, Bogár-

gyjtés rostával kés sszel: K. Dorx, Bogáiiárvák nevelése ; G.

Scheiderer, Torzfejldés Chrysomela populi L. ; A. Reichert, Egy
Strcpsiptera-anya életébl: K. W. Daef.e Trre. Tirol Xeuroptcrái,


