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Seitz, Prof. Dr. Adalbert: Die Gross-Sclimetterlinge derErde.

Eine sj-^stematische Bearbeituug der bis jetzt bekamiten

Gross-Schmetterlinge. — II. Bánd : Die Palaearktischen

Spiimer & Scliwarnier. Verlag des SEiTz'schen Werkes

(Alfréd Kernen) in Stuttgart, 1913. j). I—VII, 1—479

und 2489 Figuren auf 56 kolorierten Tafeln. Preis gebun-

den ISnr. 45.—

Folyóiratunk múlt évi kötetének 183 — 185. lapján ismertettük

ezen kiváló fontosságú lepkészeti munka els kötetét, mely a

palearktikus táj nappali lej)kéit tárgyalta s most már beszámolha-

tunk a második kötetrl is, mely nem régen vált teljessé. A II. kö-

tet az éjjeli lepkék (Phalaenae) két csoportját, a szövket (Bonibyces)

és szenderféléket {Spliinges) tárgyalja. Xjgj mint az els kötetben,

ennek a kötetnek anyagát is a legkiválóbb szakemberek tárgyalták,

így a szerkeszt (Seitz) a Zygaena, Epizygaena és Diloba nemek, a

Syntomidae, Arctiidae, Enclromididae, Callidulidae, Brahmaeidae, Uraniidae,

Megalopygidne, Limacodidae, Heterogynidae, Tliyrididae és Cossidae

családok, azonkívül a Lasiocampidae, Noiodontidae és PsycJiidae álta-

lános részének szerzje, Jordán írta a Zygaenidae, Saturnidae és

SjjMngidae családok, A. Janet az Epicopeidae, E. Strand a Lyman-

triidae, Thaumetopoeidae, Drepanidae és Psycliidae, Dr. K. Grünberg

a Lasiocampidae, Lemoniidae, Eiipieroiidae, Bomhycidae és Notodoniidae,

W. Warren a Cymatoplioridae, M. Bartel az Aegeriidae (régebben

Sesiidae), R. Pfitzner a Hepialidae családok szövegét, Dr. P. Denso-

tól származik a szenderfélék hj^bridjeinek ismertetése és Dr. W. Roth-

schild a Cossidákra vonatkozó kiegészít rész szerzje. Az anyag

feldolgozása époly alakban történt mint az ismertetett els kötetben.

Ebben a kötetben is a szerzk nem kevesebb mint 182 új fajt, ala-

kot vagy új nevet vezettek be az irodalomba. A táblákon bemutatott

lepkék képe most is jól sikerült, közöttük sok a most els ízben

képben is bemutatott lepke. Ezzel nagyjában h képet adtunk errl

a kötetrl is és még csak néhány szót akarunk a munka értékérl,

fontosságáról elmondani, tekintettel egynéhány külföldi szaklapban

megjelent ismertetésre. Még nem jelent meg a szakirodalomban

olyan munka, mely bizonyos oldalról támadásban, lekicsinylésben

nem részesült vohia. így állunk Seitz munkájával is, részben sértett

hiúság, részben kereskedi szempontok megszólaltatnak itt-ott egy-

egy ok:\'etetlenlíedt. Reméljük, hog}^ ezeknek a kirohanásoknak

nem lesz komolyabb következménybe, de nem is lehet, hiszen min-

den komoly ember tudja, hogy a legkiválóbb munka sem teljes

vagy teljesen hibátlan, de ebbl nem következik, hogy a munka
egészében rossz legyen. jSIindezek daczára, a mint már múltkori
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ismertetésünkben is Mfejeztük, Seitz munkája nemcsak a szak-

embernek és a laikusnak, hanem a pancsolóknak is nélkülözhetetlen

forrásmunkája fog maradni. Csíki.

Társulati ügyek.

A „Magyal' Entoniologiai Társaság" 22. ülése 1918, május
24-én. — Bíró Lajos ehiök megnyit\'án az ülést, Mihók Ottó meg-
tartja „Bogarászati kirándulás Horvátországban" czímen hirdetett

eladását, melyet mintegy 80 vetített kép bemutatásával élénkített.

A'égül elhatározta a Társaság, hogy a május 22-én Tata-Tóvárosra

tervezett társas gyüjtMrándulás helyett, melyet a rossz idjárás

miatt el kellett halasztam, június 8-án Margithgetre rendez kirándulást.

A „Magyar Entotnologiai Társasága' alajjs^abályai^

1. Czhne, székhelye és pecsétje.

A társaság czíme : ,.Magyar Entomologiai Társaság."

A- társaság székhelye : Budapest.

A társaság pecsétje : Egy ^Magyarország famiájára jellemz

bogár (Pselajjlius inehadiensis Frr'.) képe és e körül „Magyar Ento-

mologiai Társaság'" és 1910 (az alapítás évej fehrat.

2. Czélja.

Czélja a rovartant általában mívehii, különösen Magyarország

faunáját e szempontból vizsgálni és a rovartani ismereteket terjeszteni.

3. Eszközök.

A társaság e czélból

:

a) A rovartan körébe vágó észleletek és tanulmányok közlése^

valammt a rovartani ismeretek terjesztése végett g^mléseket tart.

l) Foh'óiratot ad, melyben tagjait a gylések eredményeirl is

tudósítja.

c) Tagjai számára szakköny^i:árt tart feini.

cl) Társas Mrándulásokat és barátságos összejöveteleket rendez.

e) Más hasonló czélú társulatokkal érintkezésbe lép.

4. Tagok.

A társaság tagjai : a) tiszteletiek, h) alajDÍtók, c) rendesek, cl)

levelezk.

a) Tiszteletbeh tagokul oh' bel- és külföldi szaktudósokat vá-

laszt, kik a társaságnak különös díszére szolg'álhatnak.

l) Alajíító tag az. aki a társaság alaptkéjét legalább 100 koro-

nával növeh. Alapító tagok testületek is lehetnek, mint jogi szemé-


