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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).


