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Irodalom.

Prof. P. Stein: Uie Antlium^'ideii Europas. (Aivhiv. í. Natiir-

gesch., 81. Jhrg\ 1915, Abt. A, 10. Heít píig-. l-224i.

Az Anthomj'idák családjának csaknem valamennyi faja. fley

ezek nsténye egy-egy rejtvén}^ melynek megfejtése. nieghatár(3zása.

páratlan nehézségekbe ütközik. Hogy ez mennj'ire igaz, azt leg-

jobban az a csalódás bizonyítja, meh^ öchnabl és Dziedzicki e csa-

ládot tárgyaló s a dipterologusoktól A'árva-várt munkája megjelenése

után okozott, melybl nem hogy a fajokat, de még a fajok nemét is

ahg-alig lehet meghatározni/ Ha valaki egy-egy faj nevét tudni

óhajtotta, bizony ezért SxEiN-hoz kellett fordulnia, ki egész életét

ennek az egy családnak a tanulmányozására szentelte. Al unkájában

71 nembe tartozó 577 európai fajt tárgyal. Hogy dolgozata megírá-

sánál milyen nehézségekkel kellett megküzdenie, arra abból is követ-

keztethetünk, hog}^ eg3' élet munkája után még csak a hímeket tudja

nemekbe sorozni s hogy a nstények javarészét sem tudja bizto-

san meghatározni.

Dolg'ozata, ha nem is az európai fajok teljes monográfiája, de

egyrészt biztos vezérfonál a leírt fajok hímjeinek pontos meghatáro-

zására, másrészt útmutatás arra, hogy újabb fajok leírásánál mely

bélyegekre kell a fsúlyt fektetnünk.

Hazánkból 3 új fajt ír le : a Limnophora armipes-i a Tátrából,

a L. montana-t Zemestrl és a Chortopliüa dubia-t Pcistyénbl.

Dr. Kertész K.

Boetvev, Dr. C. JFr. : 52 neue Upilioniden. (Archív f. Natarg.

LXXXII, 1916, Abt. A,.Heft 2, p. 90-158. mit 47 Fig.

im Text).

Szerz számos új kaszáspókot ír le a földkerekség minden
részébl, köztük egyet hazánkból és pedig az Ischyropsalis dacicu-t

Brassó vidékérl. Csíki.
*

Fruhstorfer, H.: Neue Rhopaloceren aus der Sammlung
Leonhard. (Archív f. Naturg. LXXXH, 1916, Abt. A.

Heft 2, p. 1—28, színes táblával).

Szerznek alkalma volt Leonhard Ottó drezdai entomologus

gyüjteménjT-ébl, annak felette gazdag balkáni lepkesorozatait áttanul-

mányozni és vizsgálatainak eredményét fenti czikkében közli. Minket

a tanulmány annyiban érdekel, hogy benne horvátországi, boszniai

és herczegovinai anyagról is van szó, de itt-ott magyarországi

anyagra is hivatkozik. A minket érdekl alakok a következk : Meli-


