
varok küzütt egyedül csak a ])iszokl)au és szemét kö?;ütt él légy-

lárvák életmódja emlékeztet a bollialárvák életére, bízvást föltehetjük,

lioo'v a, bolhák és leü'vek eredete közös. Ezt a búvárok iavarésze

most is elismeri s Hevmoxs, a ki 15 év (dtt még- magas válaszfalat

.vont a Dipterák és Suctoriák között, ezt a következ szavakkal siet

ledönteni:^ „A bolhák eredetérl édes keveset tudunk. Bolhák való-

színleg már az emls állatok és az emberiség megjelenése eltt is

léteztek, de hogy milyen rovarokból származtak, az l)izon3^talan. T.eg-

valószíníibb méo-, hogv a bolhák legveklK'íl alakidtak ki s hogv ezek

között alacsonyszervezet szúnyog'szer legyek tekinthetk kiindnló-

pontul, melyek talán a Bibionidákhoz és ^h'cetophilidákhoz állottak

legközelebb." Ali tehát nem fogjuk túllépni a józan zoológiai gondol-

kodás határait, ha a Dipterák és bolhák seit sajátságosan alkalmaz-

Icodott slegyekben keressük s a jöv])en nem is várhat nagyobb

feladat az entomologiának eme ^-ajudó szaktudományára, mint az,

hogy i^zeket az salakokat meg is találja.

Irodalom.

Seitz, Prof. Dr. Adalbert : Die Gross-Schmetterlinge der Erde.

Eine systematische Pjearbeitung der bis jetzt bekamiten

Gross-Schmetterlinge. — IV. Baud. Die Gross-Schmetter-

linge des Palíiarktischen Fannengebietes : Die spaniier-

artigen Xachtfalter. Verlag des Seitz"schen Werkes (Alfréd

• Kernen) in Stuttgart, 1915. p. I—Y, 1-479 und 1977

Fio'uren auf 25 kolorierten Tafeln. Preis in zwei Bande

gebunden Mk. 40.

—

Seitz nagyszabású munkájából most jelent meg a IV. kötet,

melylyel a i^alearktikus táj nagylepkéit tárgyaló rész befejezést nyert.

Ez a kötet az araszolok [Geometriclae] családját tárgyalja L. B. Prout

szakavatott tollából, a ki ezt a lepkecsaládot hat alcsaládra osztja

(Brephinae, Oenoclirominae, HemitJieinae, AcidaUinae, Larentiinae, Geo-

vietrinae), melyekbl 3682 alakot ismertet és ezeknek több mint a

felét (1977) képben is bemutatja. A palearktikus rész négy kötetében

ezekkel íisszesen 15,444 lepkealak ismertetett, meh-ek közid 12,247

került képben való bemutatásra is, tehát a nagylepkék oly nagyszámú

képviselje tárgyaltatott így összefoglalóan, a mire a szakirodalom-

ban eddig példa még nem volt. Úgy a szerkeszt mint a munkatár-

sak megtalálták a helyes mértéket ott, a hol az szükségesnek mu-

tatkozott, a szövegben a terjengsséget mellzték, csak a leg-fonto-

1 Brehm's Tierleben IV. Auü. 11. Bd. Die Vielfüssler, Insekten und

Spinnenkerfe. p. 367.
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sabb, bélj^egek visszaadására szorítkoztak. így elérhe-tték, liogy ez

az óriási anyag' négy kötetben volt tárgyalliató és az elre megálla-

pított terjedelmet megtarthatták, túllépés alig fordult el, ez ell pe-

dig a kiadó nem zárkózott el, megtalálta a módját, hogy az elfize-

tk egy minden tekintetben hézagpótló és a mennyire lehetséges

teljes kézikönyvet kapjanak olcsó pénzért. A mi magát ezt a IV. kö-

tetet illeti, errl sem.' mondhatunk mást mint csak azt, hogy az elbbi

kötetek méltó párja, a szerz a legnagyobb gonddal látott feladatá-

nak keresztülviteléhez és így a nyújtott munka cöakis ennek meg-

felel lehetett. Ez a kötet is egész sereg újdonságot szolgáltatott,

számszerint 186-ot. A táblákon bemutatott araszolok nagy része most

került legels ízben képben való bemutatásra, a mi a munka becsét

csak emeli. Tekintettel arra, hogy 1907 óta, a mióta ennek a mun-
kának füzetei megjelentek, sok új lepkét vagy alakot ismertettek,

melyek -így a munkában hiányzanak, hogy a munkát a kor szíu vo-

nalán tartsák, ezeket a pótlásokat idrl-idre megjelen pótfüzetek-

ben fogják közrebocsátani. Ugy ezt, az araszoló lepkéket tartalmazó,

mint az elbb megjelent három kötetet is az érdekldk becses figyel-

mébe ajánljuk mint olyan kézikön3'vet, mely más munkákhoz viszo-

nyítva úgy szövegben mint képekben a legtöbbet és legjobbat adja,

tehát minden lepkésznek, a ki komolyan foglalkozilc tárgyával nél-

külözhetetlen kell hogy legyen. Csn<i.

ScJiaitfuss, Camillo : Oalwer's Káferbuch. Einführung in die

Kenntnis der Kiifer ELnT)i:)as. ('). Auílage. Lieferung 20.

Stuttgart, 191G. (tíchweizerbart'sclie Veriag-sbuchhandhuig,

Nagele & Dr. Sproesser).

Hosszabb szünet után végre elttünk fekszik ennek az általá-

nosan elterjedt bogarászati munkának az utolsó vaskos füzete, mely-

lyel a ü. kiadás befejezést nyert. A 18 íves füzet a Curculionidák

még hiányzott részén kívül az Ipidákat, Lucanidákat és Scarabaei-

dákat tárgyalja a megszokott módon. A zárószóban az átdolgozó el-

mondja a Calwer-féle bogárkönj^A^ történetét és rámutat azokra a

nehézségekre, a mel^^ek a bogarászat haladásával a szükséges tudni-

valóknak az 57 eves ma keretébe való beszorítását igényeltek. A ki-

adó elzékenysége folytán minden szükséges adat a munkába fel-

vehet volt. mel}' így azonban 93 ívnyi terjedelmet nyert, a mihez

még az 51 táblamelléJclet jár. Ránuitat azokra a nehézségekre, a me-
lyek egyes téren leküzdendk voltak és különösen azokra a hiányokra,

a melyek a következ kiadásokban pótlandók lesznek. Ezek els-

sorban az eg3^cs fajok biológiai AÍszonyaira vonatkoznak. A legtöbb

bogárnak még nem vagy alig ismerjük fejldési viszonyait, életmód-

ját. Azi'rf küliiiiílsíMi az ezeu ;v téren végzend megfigyelésekre hívja


