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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.
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Szerz mint eddis: is a meQ:határozott idre elkészült az 1911.


