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eltér összeállítású, a mennyiben tekintettel az idetartozó fajok sokszor

felette nagy hasonlatosságára, úgy hogy a képek azok leírását nem
teszik nélkülözhetövé, a szerz nagyobb súlyt fektetett a leírásokra

is. A míg a nappali lepkékrl, st részben a szender- és szövlepkék-

rl is már rendelkeztünk némi összefoglaló mvekrl, addig* a bagoly-

pillékrl, Hampsüx még nem teljes leíró világkatalogiisától eltekintve,

ilyennel nem rendelkeztünk. így ezt kötetet annál nagyobb türelmet-

lenséggel vártuk, hiszen az els munka, a mely írásban és kéjében

inegismerteti velünk a palearktikus táj bagolypilléit. A 75 színes

tábla 4338 faj sikerült képét hozza, melyek négyötöd része eredeti

példányok után készült ós csak eg^^ötöde a képeknek más képek

másolata. Nagyon sok bagol.ypille képét közli els ízben ez a kivál

munka és így sokan kerültek abba a heh'zetbe, hogy .ezeket a fajo-

kat, melj^eket eddig csak leírás után ismertek, képben is megismer-

hessék. Ez a kötet is számos hívet fog szerezni ennek a csoportnak,

sokan fogják nagyobb szeretettel a bagolypilléket gyjteni, mert

ezzel a kötettel már van munka, melvbl további tanulmányaikhoz

serkentést meríthetnek. . Csíki.

Beitter, Edmuud: Fauna Germanica. Uie Káfer des Deutschen

Reiches. V. Bánd. Stuttgart, 1916. — 343 p, 18. Textillus-

trationen uiid Taf. 151— 168.

A Rovartani Lapok 1913. évi XX. kötetének 212. oldalán ismer-

tettem R.EiTTER munkájának lA^. kötetét és most ismertethetem az

elterjedt és közkézen forgó munka befejez ötödik kötetét, mely a

nyár folyamán került ki a sajtó alól. Ez a kötet, melynek kézirata

már 1911-ben kész volt, a színes táblák elkészítése miatt késett

ennyire. A kötet az ormányos bogarakat {Bhynclwplwra). azok három

családját, a tulajdonképeni ormánj^os bogarakat {Curciilioyndaé). a lapos-

orrú bogarakat (Anihribidae) és a szúféléket [Ipidae) tárgyalja a szokott

módon, a leírásokat 19 szövegközti kép és 16 színes táblán 381 bogár-

kép kíséri. Ez a kötet is rengeteg újdonsággal szolgált, a szerz nem-

csak a legnehezebb csoportokat, hanem a mások által már többször

tárgyaltakat sokszor teljesen új bélyegek megállapítása mellett vá-

lasztja szét, igyekezvén a meghatározást megkönnyíteni, a nehezebb

vizsgálati módszereket lehetleg kiküszöbölni. A kötetben a követ-

kez újdonságokat találjuk: /. Anthrihidae : Tropideres nov. subg.

BhapMh-opis és Tropiderinus, Ánihrihus suhroseus n. sp. (Görögország). —
II. Curculionidae : Fhyllohiiis nov. subg. Ustavenus, Dietetiis, Nano-

sclieius^ Osmichanes, TJdanellus és NeripUlenus. Ph. smgularis n. sp.

(Kuldzsa), Ph. cakaratiis ab. nova pseudodensakis, Ph. sculellaris ab.

nov. Wankae, Ph. alpimis ab. nova sudeticus, Ph. maadicornis vár. nov.

pygmaeohis (Kaukázus). Ph. virideaeris ab. nov. psetidochlorizans : Poly-
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drosiis (subg. nov. Tylodrusinus) Julianus n. sp. (Kuldzsa), P. subg".

jiov. Chaerodrosus {Foucartia Karamani Strl. részére) ; Chlorophamis

kubanicus n. sp. (Kaukázus), CM. iokatensis n. sp. (Tokát) ; Lixus nor.

subg. Lixestiis., Eulixus, Orlholixus, Compsolixus, Callistolixus, Hapa-

lixiis, Lixopachys, Trachylixus, Dilixellus és Lixochelus ; Magdalis nov.

subg. Neopanus^ M. allaiensis (Altáj) ; Anoplus sehdosus var. nov.

eaiicasicus (Kaukázus), Cryptorhynchus lapathi ab. nov. obsoletus

;

Acalles creticiis n. sp, (Kréta) ; Ceuthorhynchus subg. Zadadus nom
nov. (Allodaclylus Wetse) ; Coeliodes ruhicundus va,r. nov. suhrubicundus

(Transbaikalia) és var. nov. sibiricus (Kelet-Szibéria) ; Ceiothorhynchus

subg. nov. Mogulones, Pr isistus., EÜielcus.. Orethelciis, Glocianus^ Pre-'

nesdtis., Oprorhinus, Dionorenus és Marklissus, C. coeUodoides n. sp.

(Spanyolország), C. viridipennis var. Jidiamis (Görögország), C. bar-

bareae ab. carpathicola ; Bhinonais sanguinipes n. s. (Hannover) ; Liího-

dactyhis leucogaster subsp. nov. semiruber (Korfu) ; Amalorhynchus nov.

gen. Cenlh. melanarius Steph. részére : Amalus latibasis (Kaukázus)

;

Drusenatus nov. gen. C. nastiirtii részére ; Pseudotyphlus orthochaetinus

n. sp. (Altáj-hegység) ; Dorytomus subg. nov. Euolamus és Olamus •

Tychius quinquepunclatiis ab. nov. connexus ; Rhynchaetius erythropus ab.

nov. uniformis; Corimalia subg. nov. Hadrophyes és'Hypophyes ; Apion

subg. nov. Taphrolopiurn, Diplapion^ Pirapion Euirichapion^ A. puncii-

rsire var. nov. araxellum (Orosz-Örményország) ; Diodyrhynchus aus-

triacus ab. nov. fulvipennis (Siarre) ; Rhynchites subg. nov. Euvolvuhis,

Bh. rubripes n. sp. (Transbaikalia), Rh. hungaricus ab. nov. suturifer

(Örményország), ab. nov. maculicollis (Kis-Azsia) ; Attelabiis nitens

var. nov. fascicolUs és var. nov. rubricoUis (Araxes-völgy). — A kö-

tetet pótlások (W. KoLBE, W. KoLTZE és L. HEYDEN-tl) és javítandók,

valamint egy apró bogarak preparálása alkalmával czélszeren hasz-

nálható eszköz ismertetése zárja be. . Csíki.

Társulati ügyek.
A Magyar Entomologiai Társaság ülései.

Választmányi ülés 1916. május 19-én. — Pénztáros jelenti,

hogy tagtársunk, Diószeghy Károly a harcztéren szerzett betegség-

ben elhunyt. Új tagokúi megválasztatnak

:

Fábry Alfréd mérnök — Budapest, II. Szilágyi Dezs-tér 1.

[Lepidopt)

Adonyi Takarékpénztár r. t. — Adony (Fehér m.)

Czeglédi Hengermalom r. t. — Czegléd.

..Hunnia' gzmalom r. t. — Dárda. (Baranya vm.)

Elhatároztatott, hogy a szokásos gyüjtkirándulást június 1-én

Leánvfalu környékére rendezik.


