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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.
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A lepkegyüjtknek eddig alig állott rendelkezésükre oly munka,

mely az egész világ- vagy egyes világrészek lepkevilágát megismer-


