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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.


