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nyésztése. (Természetrajzi Füzetek. YI; 1878, p. 115— llTj" és

„Ueber die Zucht von Saturnia hybrida. (Entom.

N-achrichten. lY, 1878, p. 130—131)" czím czikkeit közrebocsátotta.

Csíki Erx.
A Pholeuon Knirschi rendszertani helyérl. — A Rovartani

Lapok 1911. évi XYIII. kötetének 141. lapján errl a bogárról azt

Írtam, hogy Breit leírásának szavai, hogy „finom és teljes eltor-

szegély' téves megfigyelésen alapul és hogy az eltör oldalszegélye

a leírással ellentétben nem teljes, tehát ez a faj nem a Paraplioleuon^

hanem a Plwleuon s. str. alnembe tartozik. Ezt egy Breit úrtól szár-

mazó, tehát typikus példányról állapíthattam meg. Késbb Breit úr

levélben értesített, hogy nem tévedett, példányain teljes az eltör

oldalszegélye és küldött is egy ilyen példányt. Az azután megvizs-

gálásra hozzám került, fleg Bokor Elemér ezidei gyjtésébl szár-

mazó példányok alapján most már teljes képet alkothattam magam-
nak errl a vak bogárról és így szükségesnek találom idézett helyen

közölt nézetemet módosítani. Megállapíthattam ugyanis, hogy a pél-

dányok nagyobb részén az eltör oldalszegélye tényleg teljes, a pél-

dánj^ok másik részénél (mintegy harmadánál) az oldalszegély nem
teljes, hanem a hátszó szögletektl a közejpéig terjed, azonban elül

az elüls szögletek mellett rövid élecske újból jelzi. Ez utóbbi pél-

dányokat ah. interruptum név alatt ismertettem ezen füzet 158, lapján.

A mi pedig ezek után a fajnak hovátartozandóságát illeti, elre kell

bocsássam azt a nézetemet, hogy a Plwleuon nemnek alnemekre való

felosztása könny volt akkor, a mikor még csak 4—5 faját ismertük,

a mostan leírt számtalan faj tanulmányozása után pedig kimondha-

tom, hogy még csak egynehány átmeneti alak felfedezése elegend

lesz arra, hogy az összes alnemeket elejtsük. A mellközép tarajának

szerkezete és a mint fenti példából látjuk, az eltör oldalszegélyének

hossza sem lesz használható elválasztó bélyegnek. A PJioIeuon

KnírscMt tehát addig a mig az alnemeket fentarthatjuk, legjobban

az Irenellum aluemben vélem elhelyezhetni, melynek fajait a csúcson

egyenként kerekített szárnyfedk eléggé jellemzik. Csíki Ern.

Irodalom.

Seitz, Frof. Dr. Adalbert : Die G r o s z-S c h m e 1 1 e r 1 i n g. e der
E r d e. Eine systematische Bearbeitung der bis jetzt

bekannten Groszschmetterlinge. I. Bánd : Die Palaeark-

tischen Tagfaíter. Yerlag des SEiTz'schen Werkes (Alfréd
Kernen) íd Stuttgart, p. A— C, 1—379 und 3470 Figuren
auf 89 kolorierten Tafeln. Preis gebunden Mk. 60.—

A lepkegyüjtknek eddig alig állott rendelkezésükre oly munka,

mely az egész világ- vagy egyes világrészek lepkevilágát megismer-
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tette vagy azokat képben is bemutatta voloa nekik. Ezen a hiányon

óhajtott segíteni Seitz, a mikor egy ily óriási munka megírására,

illetleg szerkesztésére vállalkozott és LEHMA>rx, majd KEEXEx-ben

oly kiadókra talált, kik óriási befektetés mellett arra igyekeztek,

hogy egy szépen kiállított és gazdagon illusztrált munkát nagyon

olcsó árban bocsáthassanak az érdekldk rendelkezésére. Most már

túl vannak a legnagyobb nehézségeken, az óriási munka legnagyobb

része már elttünk fekszik, a kötetek egymásután befejezésükhöz

közelednek, azért idejét látjuk, hogy az egyes köteteket befejezésük

után olvasóinkkal megismertessük. Mieltt azonban az els kötet

ismertetésére térnénk, szükségesnek véljük néhán3'- szót az egész

munka beosztásáról is elmondani. Az eg3''es csoportok megírására a

szerkesztn kivül a legkiválóbb szakemberek vállalkoztak, így ott

találjuk köztük a következket : Aurh-illius (Stockholm), Bartel

(Xürnberg), Eiffixger (Frankfurt), Fruhstorfer (Genf), Grüxberg

(Berhnj, Haensch (Berlin), Jakét (Paris), Jordax (Tring), MABmLE
(Parisj, Pfitzxer (Sprottau), Prout (London), Röber (Dresden),

RoTHScmLD (Tring), Standfuss (Zürich), South (London), Strand

(Berlin), Warren (Tring), Weymer (Elberfeld) és mások. Az egész

munka 4 részre, faunára, oszlik ; ezek a Fauna palaearctica,
americana, i n d o-a u s tr ali c a és africana, melyek mind-

egyike 4—4 kötetbl áll. A négy kötet közül az els a nappali lep-

kéket {BhojKilocera), a második a szöv pilléket és szendereket

[Bomhyces & Sphmges), a harmadik a bagolypilléket (Noduae) és a

negyedik az araszolókat ( Geomeiraé) tárgyalja. Az egész munka tehát

16 kötetbl áll, melyhez mint 17. kötet, egy az általános részt, a

lepkék morfológiáját, biológiáját és földrajzi elterjedésüket tárgyaló,

valamint a fmnk ához való pótlásokat tartaloiazó kötet fog társulni.

Az egész munkát mintegy 1000 színes tábla fogja díszíteni, melyen

körülbelül 40,000 lepke képe foglal helyet.

Ezek után lássuk az els kötetet, mely a palaarktikus táj nap-

pali lepkéit tárgyalja. A nappali lepkéket {Diurna) két nagy cso-

portra osztják, a valódi nappali {Rlwpalocera) és a szélesfej nappali

lepkékre {Grypocera). Elbbiek els osztályát képezik a Papilioninák,

a hová az 1. család, a Papilionidák tartoznak. Megjegyzend, hogy
a csoportok, ósztátyok, családok, majd a nemek és alnemek leírását

a legfontosabb biológiai és elterjedési tudnivalók egészítik ki. A le-

írások rövidek és csak a fontos jellegeket tartalmazzák, a terjengs
és felesleges hosszú leírásokat az összes munkatársak kerülték, a mi
a munka nagy elnyére váhk, az áttekinthetséget pedig nagyban
elsegíti. Minden egj^es fajnak külön bekezdés jut, melyen belül faj-

változatai is kell méltatásban részesülnek, a mit pedig a leírás nél-

külöz, azt pótolja az állatok jól sikerült képe. A Papihonidák közül
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a Papilio^ LueJidorfia. Armandia, Sericinus. Tliais és Hypeymnesira ne-

mek Seitz, a Doritís és Farnassius oemek pedig Stichel avatott tolla

alul kerültek ki, a Pieridákat Röber, a Danaidákat és Sat^'ridákat

Seitz, utóbbiak közül azonban az EreMa-nevaQi Eiffinger, a Mor-

phidákat Stichel, a Nymphalidák bevezet részét és az Argynnidi

nemzetséget Seitz, a többit Stichel, az Ercynidae és Lycaenidae csa-

ládokat, valamint a Grypocerákat általánosságban Seitz, a Hesperidae

családot pedig Mabille ismertette. Az eg^^es családok ismertetését

az oda tartozó fajok els leírását kimutató jegyzék zárja be. A kötet

végén pedig a kötetben leírt új fajok, fajták és nevek jegyzékét

(összesen 128 új névvel), valamint a betrendes tárgymutatót talál-

juk, mely nemcsak a lapszámra, hanem a táblákon bemutatott lepke-

képekre is utal. Külön kötet foglalja magába a 89 színes táblát, a

melyen nem kevesebb mint 3470 lepkekép foglal helyet. A képek

reprodukcziója kitnen sikerült, úgy hogy örömünk telik azok

szemlélésében. Megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy a munka úgy
a mint azt tervezték, teljesen sikerült, a mihez úgy a szerkesztnek,

mint a munkatársaknak és a kiadónak csak teljes elismerésünket

fejezhetjük ki. A német kiadáson kivül, franczia és angol kiadás is

jelent meg, a mi a munka elterjedését az egész földkerekségen biz-

tosította és így egyöntet alapmunka áll a lepkészek rendelkezésére,

a mi a lepkészeti ismeretek további fejldésére is nagy haszonnal

jár. A gyönyör munkát, mely bármely könyvkereskedés útján vagy
egyenesen a kiadónál [Verlag des SBiTz'schen Werkes (Alfréd

Kernen) in Stuttgart, Postsrasse 7.] rendelhet meg, szaktársainknak

csak legmelegebben ajánlhatjuk. A munkából az egyes részek (fau-

nák) külön-külön is megrendelhetk. Csíki.

JáblonoivsM József: A gyümölcsfák s a szl kártev
rovarai. Harmadik kiadás. (A m. kir. földmívelésügyi

minister kiadványa 1912, 7. szám.) Budapest, 1912 ; 182

oldal, 2 színes táblával és ötvenkét ábrával.

Szerz ismert mvének a közelmúltban jelent meg a harmadik

kiadása, mely az els (1902) és második (1906) kiadáshoz mérten

terjedelemben majdnem megkétszeresedett. Színes tábláinak száma
ugyan kevesebb lett, de mintha ezek czéljuknak inkább felelnének

meg. Ezek helyett azonban sokkal több szövegközti kép njújt a

szöveg kiegészítéseképen felvilágosítást a gyümölcskertésziiek és

szlsgazdának egyaránt azokról a kártev rovarokról, melyek nekik

sokszor oly nagy kárt okoznak. A könyv az érdelteknek jó tanács-

adója lesz a bajban és a bajok megelzésében. Csna.


