
Doc. Dr. Jan Obenberger: 

Opravy. - Corrigenda. 

Do některých článků v posledním svazku Sbo-rníku vloudily se některé 
nemilé chyby, které je nutno opraviti. 

Tak, v 'mérrn článku o variabilitě krasce Ptosima undecimmaculata Herbst 
(.Sborník aii, 100, 1935) v klíčové části zaviněním tiskárny vznikly různé 
přesmyčky a opomenutí, které vedly k dalším nemilým omylům. N1a str. 156, 
před a. Leprieuri Pic vynecháno, protiklad 41 (40) ... »T. 1, fig. 18.« Na téže 
stránce, v protikladu 43 (38) chybí hvězdička a udání pod čarou: »Sem patří 
také a. Ragusai Vitale (p. 154, fig. 1).« ~ Nia str. 157, protiklad 58 (59) 
chybí citace: »T. 1, fig. 30.) « Na téže stránce, protiklad 73 (72), a violans 
n. chybí citace : »T. 1, fig. 32.« Na téže stránce, protiklad 74 (67), a. bella n . 
chybí citace: ,,T, 1, fig. 38.« Na str. 158. tiskárna vynechala jméno za proti
kladem 84 (85). Patří sem jméno a. lugdunensis Pic. N a proti tomu tiskárna 
na téže stránce přehodila toto jméno a vsadila je na nesprávné místo, na 
protiklad 82 (83), kde je dlužno je škrtnouti a nahraditi jménem a. commn
nis n., které bylo tiskárnou vůbec vynecháno. N,evysvetlitelnou náhodou se 
také stalo, že vyobrazení této a. communis n. se na tabulce vyskytlo dvakráte, 
a sice jako obraz č. 39, označený také ·správne jako a. communis n ., ale sou
časně také jako obraz č. 32, nesoucí označení a. violans n., jež je tedy vadné. 
Rovněž diagnosa na str. 166 musí býti dle toho pozměněna.*) Správná 
diagnosa zní tak, jak je to patrno z analytické části na str. 157, protiklad 73 
(,72) a jak si to vtipnější čtenář ji•ste sám už opravil. V článku p. Tesaře, 
jehož německou část redigoval známý německý lepidopterolog p. Holík, použil 

' týž omylem vícekráte na místě výrazu >>Halsschild« výraz »Schildchen<<. Věc 
je z konte:x:tu a z vyobrazení ihned jasná a je patrno, že nejde snad o nezna
lost autorovu, jak ostatně každému nepředpojatému čtenáři jistě ihned vy
svitlo. 

* 

Dans mon travail sur les Ptosima (Sborník aii, 100, 1935) on trouve 
quelques erreurs, causés pour la plupart par l'imprimerie. 

P. 156 ... 41 (40), a. Leprieuri Pic ... ajoutez: >>T. 1, fig. 18.« 
p. 156 . .. 43 (38) , ... ajoutez: »>ci viellt se placer aussi l'ab. Ragusai Vi-

tale (p. 154, fig. 1 ) .« 
p. 157 ... 58 (59), a. Gradli ll, ... ajoutez: >>T. 1, fig. 30.<< 
p. 157 .. . 73 (72), ab. violans ll .... ajoutez: »T. 1, fig. 32. << 
p. 157 . .. 74 (67), ab. bella ll .... ajoutez: >>T. 1, fig. 38.<< 
p. 158 ... 84 (85) ... ajoutez: >>a. lugdunensis P.ic, nom omis par l'impri-

merie. 
p. 158 . .. 82 (83) ... on doit rayer ici le nom lugdunensis, illséré par un 

erreur de l'imprimerie et le remplacer par le llom correct: a. 
communis n. 

*) Ptosima undecimrriaculata ab violans n. 
Hab.: Slovakia: Bratislava, Malé Karpaty. Capite thoraceque immaculatis, elytris 

maculis basalibus 1, 2, macula mediana interna (2), fascia praeapicali tránsversa 
ornatis. 



p. 166 ... La diagnose de l'ab. violans correspond ici (pas dans le tableau !) 
a la diagnose de l'ab. cornrn~tnis et doit etre changée entiere
ment;*) de meme, les leux figures 32 et 39 sont identiques et 
correspondent a l'ab. cornrnunis. 

Dans le travail de M. Tesař, sur les Trichitis, par la faute d'un tra
ducteur allemand, on a erroneusement plusieurs fois employé le mot »Schild
chen« au lieu de >> Halsschild«, ce qn'on voit tout de suite, en consultant les 
figures et l'autre texte. 
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