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nagyolab bevásárlásokat, még kevésbé egész gyjtemények, megvé-

telét, azért nem eg}' gj^üjtemény gondozója a szerzés más módjához

fordul, különösen akkor, ha a gyüjteménj^ tulajdonosa vagy örökösei

azt anj^agi körülménj'^eiknél fogva nem ajándékozhatják oda. így

szerezte meg a bécsi múzeum a PLÁsoN-féle, majd késbb a Hauser-

féle bogárgj'üjteményt, akadt meczenás, a ki azokat megvette és a

múzeumnak ajándékozta. Így járt legújabban a drezdai múzeum is,

a mennjáben egy jóakarója megvásárolta RmBE ismert utazó és gyjt
nagy Lycaenida-gyüjteménj^ét és azt odaajándékozta a múzeumnak.

Ez a gyüjteménj'^ 2300 faj, 9300 példány, kéklepkét tartalmaz, közte

135 typust. A drezdai múzeum Lycaenida-gyüjteménye ezáltal a leg-

gazdagabb és legnagyobb európai kéldepke-gyüjtemény lett. Csíki.

Faunánie legnagyobb vak bogaiba. — Barlangjaink kutatása az

utolsó években nagy lendületet vett, minden év egész sor új állatot

eredményez. Az ezidei gyjtések kimagasló eseménye faunánk leg-

nagyobb Anophthalmusának felfedezése a Duvalius ahiembl. Stiller

Gyz buzgalmának köszönlietjük az AnopMlialmus (Diivalm^) Lmig-

liofferi Csíki [Ami. Mus. Xat. Hung. XI, 1913, p. 386] felfedezését

egy Józsefváros (Josipdol) környéki barlangban. Ez az új faj, meh'

az A. Euxydice Sghauf. legközelebbi rokona, 9 mm. hosszú. Nevét

Dr. Langhofper Ágost zágrábi egyetemi tanár tiszteletére kapta.

Csíki.

Bo :árgyüjtöinU figyelmébe! — Újabban Kolbe és Berxau

nagjí'obb tanulmám'okat írtak a Carahus ranceUaius Illig. magyar-

országi fajváltozatairól, mely alkalommal számtalan új nevet is ve-

zettek be az irodalomba. Fenti szerzk czikkei kéiwszerítenek, hogy

a kérdéssel újból foglalkozzak, azért arra kérem gyjtinket, hog}'"

felesleges vagy nélkülözhet anyagukból néhány példányt a ]\Iagyar

Xemzeti ^Slúzeumnak juttassanak. Esetleg megvásárolom vagy be-

cserélem az anyagot szép külföldi bogarakkal. A bogarak lehetnek

borszeszben is, azonban termhelyk pontos megjelölése okvetetlenül

szükséges. Ez alkalomból szívesen vállaUvOzom gyjtink enem
anyagának revideálására is. — Csíki Ern — Budapest, YIII. jSIagyar

Xemzeti Múzeum.

Irodalom.

Seidlits, Dr. Georg : Bericht ber die wissenschafthchen Leistungen

im Gebiete der Entomologie wáhrend des Jahres 1911.

Insecta : Allgemeines und Coleoptera. Berlin

(XicoLAi'sche Yerlags-Buchhandlung R. Strickeh ) 1913
;

p. 1-328. — Ára 48 márka.

Szerz mint eddis: is a meQ:határozott idre elkészült az 1911.
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évi rovartani irodalom ismertetését tartalmazó kötettel. Az általános-

rovartani irodalom ebben az évben, az 1910-ikivel szemben, sokkal

kevesebbnek bizonyult, mert míg- a múlt é^d összeállítás 368 munlía

és közleményrl tudott beszámolni, addig az 1911. évben csak 196

közlemén}' jelent meg, melyek közül 14 önállóan, 182 pedig külön-

féle foh'óiratokban látott napvilágot. Az általános rovartani irodalom

közleménj^eit a folyóiratok és tartabuuk szerint csoportosítja szerz,,

miáltal könnjm áttekintést nyerhetünk arról. A kötet legnagyobb

részét most is a bogártani irodalom ismertetése foglalja el. 1911-ben

841 bogártani munka látott napvilágot, ezek közöl 25 önállóan és

816 különböz folyóiratokban jelent meg. A folyóiratok közül tisztán

bogarászati tárgyú négy van. Az 1911-ild összeállítás szerint, mely
szerz szerint nem egészen teljes, mert sok közleménj^t idre még-

nem tudott megszerezni, összesen 190 új nemet, 70 új alnémet, 3075

új fajt és számos új fajváltozatot írtak le. Az anyag' mint eddig is

a következ csoportosításban tárgyaltatott : a A közlemények jegy-

zéke szerzk szerint, b folyóiratok és c tartalmuk szerint, d a boga-

rak családok szerint. A kötetet az új nemek és alnemek tárgymuta-

tója fejezi be. Ez a kötet is méltán sorakozik az elbbiekhez, az

néllvülözhetetlen kézikönj^ve lesz minden komotyan dolgozó boga-

rásznak. Csíki.

W. Junk: Bibliographia Lepidopterologica. Berlin, 1913. (p.

XXVI et 142, tab.j. — Ára kötve 1*30 márka díjmentes

megküldéssel.

A Rovartani Lapok múlt évi kötetében (XIX, 1912, p. 32) is-

mertettük azt a hasznos kézikönjn'et, mely a bogarászati irodalom

összeállítását tartalmazza. Nemrégiben megjelent ennek párja a lep-

készeti irodalomról. A szürke vászoiiötésü kötetben 3989 lepkészeti

munlva, különlenyomat és folyóirat czímét, bibliográfiai jegyzetekkel

és árával kiegészítve, találunk felsorolva. A bevezet részben fel-

világosítást találunk a legfontosabb tudnivalókról, tanácsadója a lep-

késznek az t érdekl irodalomról, a mi eléggé kiviláglik, ha egyes

fejezeteire utalunk : Tankönyvek kezdk részére ; Tudományos iro-

dalom ; Lepke-katalogusok ; Nomenklatúra-mozgalmak ; Történeti

becs és bibliográfiai irodalom ; Fosszilis roA^arok ; Élettani mvek

;

Hernyók ; Képeskönyvek ; Külföldi lepkékre vonatkozó munkák

;

A faunisztikai irodalom (országok szerint) ; Egj'es családok és ne-

mek irodalma ; Folyóiratok. Egy valamire való lepkészeti könyvtár

összeállítása szerz szerint 50 ezer márkát, az évi elfizetések pedig*

600 márkát igényehiek. A kötetet a „LeiDÍdopterorum Catalogus"

szerzinek arczképe díszíti. A Bibliographia Lepidopterologica, épúgy
mint eldje a Bibliographia Coleopterologica, a rovarászok, fleg"


