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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
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fol a gyjtk figyelmét, ;l nii\'ol a tudománynak sokkal többet hasz-

nálhatnának, mint azzal, hogy aberratiók len\ásával vagy egyszeren
nihiél több fajnak a jegyzékekben való megjelölésével, hogy meg-

vannak, töltik idejket. A biológiai megfigyelések közlésével a régi

titokbantartással már fel kell hagyni. Epígy haszontalan munkának
mondja azt, mikor valamely vidék faunája czímén egy csomó nevet

közölnek. Nem az a fontos, hogy sok legyen a név, hanem inkább

kevesebb, de ott azután találjunk pontos biológiai adatokat. Az új

Calwer tulajdonkép az ifjúságnak vagy a kezdnek szánt bevezet

munkának készült, azonban a szakavatott szerz sokkal többet adott,

úgy hogy a szakavatott bogarász is nagy haszonnal fogja forgatni

és használhatni. A munkához nagy terjedelménél fogva két czímlap

készült, hogy két kötetbe lehessen köttetni, a mi csak a könny
kezelhetés elnyére válik. Most, hogy a nmnka befejezést nyert, az

eddigi elfizetési árral (31 márka) szemben a bolti ára 38 márkára

emelkedett. A most már teljes munkát nemcsak jóságáért, kitn
összeállításáért, hanem elég jó színes táblái kedvéért is csak a leg-

melegebben ajánlhatjuk az érdekldknek. Csíki.

Pfitzner, JR.: Entomologische Erinnerungen an Hercules-

bad. (Elit. Rundschau. XXXIII, 1916, p. 2—3, 7-8).

Szerz Qgj általános bevezetés után, melyben a vidék egyes'

helyein elforduló fajokra utal, névleg is felsorol 138 fajt. Csíki.

Scholí^, 31. F. Bichard: Beitrag zur Kenntnis und Verbrei-

tung europáischer Wasserkáfer. (Haliplidae, Dy-
tiscidae). íEiitom. Blátter. XI, 1915, p. 232-250, fig.

1-7).

A Háliplus fulvHS ab. muUistriaius Simontoriiyáról (Pósa-tó) való,

a hol PiLLiCH Ferencz gyjtötte. Magyarországból említi szerz még
az Agabus undidatus következ fajváltozatait : ab. interruptus Schilsky,

ab. picius Meier, ab. imperfectus Meier. Pillich gyjtésébl való és

pedig a Siótól északra való mocsarakból a RMntus notatiis ab. semi-

circulatus O.-Schneid., melyet eddig csak Borkum szigetérl ismer-

tünk. Csíki.

Steiner L,.: Ein kleiner Beitrag zur Lepidopteren-Fauna
von Kroatien und Slavonien. (Rhopalocera). (In-

ternat. Ent. Zeitschr. Gnben. IX, 1916, p. 106-107).

Szerz czikkének els részében három mediterrán fajnak {Li-

hyiliea celtis Esp., Lampides hoeticus L. és Telkaims Íjang.) elfordu-

lásáról emlékezik meg Zágráb környékén és közelebbi adatokkal

szolgál ezek elfordulási viszonyairól. Azután két, a horvát-szlavón-


