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Dr. Horváth Géza, Jelentés az 1883-ik évben Magyarország terü-

letén fellépett és megfigyelt kártékony rova-

rokról. Budapest, 1884. (48 lap, 8 fametszetü

ábrával.)

A fbldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium

teljesen felfogván a gazdasági rovartan hasznát és fontosságát, a múlt
évben, mint tudjuk, intézkedést tett arra nézve, hogy a kártékony

rovai*ok hazánkban ezentúl rendszeres megfigyelésben részesüljenek. A
minisztériumhoz ennek következtében már 1883-ban is számos efféle

adat érkezett be, a melyeket szerz, mint az orsz. phylloxera-kisérleti

állomás fnöke, a minisztérium megbízásából összeállított és úgy sa-

ját, mint mások észleleteivel kibvítve feldolgozott. A jelentés, mely
a rovarkárok megfigyelésére vállalkozott valamennyi állandó gazda-

sági tudósítónak díjtalanul megküldetett, Összesen 57 ízeltlábú állat-

ról, u. m. 55 rovar-, 1 százlábú- ós 1 atka-fajról ad számot és azok-

ról hol hosszabb, hol rövidebb ismertetéseket hoz. A legtöbb kártékony

rovarnál közölve -vannak az alkalmazható ellenszerek is.

Alexander Mocsár//, Characteristische Daten zur Hymenopteren-Fauna
Siebeilbürgens. (Természetrajzi Füzetek. VIII. p.

218—226.)

Szerz 1881- és 1882-ben Erdélynek addig még csak kevéssé

ismert hátyásszárnyú rovarait a helyszínén tanulmányozta s eme ta-

nulmányainak eredménye gyanánt jelen értekezésében, mely valamivel

bvebben már 1883-ban a magy. tud. Akadémia által kiadott Mathe-
matikai és Természettudományi Közlemények XIX. kötetében is meg-
jelent, jellemz adatokat közöl az illet országrész hártyásszárnyú ro-

varainak faunájához. Erdély faunáját e rovarok tekintetében szegé-

nyebbnek tapasztalta ugyan, mint hazánknak középs vagy déli ré-

szét ; mindamellett számos érdekes fajt fedezett fel, és meggyzdött,
hogy nem egy jellemz fajunk Erdélyen át a Kaukázus felé van elter-

jedve. A felsorolt érdekes fájok között, melyeknek a szerz összes

eddig ismert termhelyeiket is idézi, — két, hazánk faunájára nézve

új faj is található, u. m. Stizus terminális Dahlb. és Odynerus ru-

jipes André. — Az értekezés rövid magyar kivonata ugyanazon fo-

lyóirat 185- és 18 6-ik lapjain van közölve.

Dr. Eugenius Daday, Catalogus Crustaceorum Faunae Transylvaniae.

(Orvos-természettudományi Értesít. IX. évf
161— 187 1.)

Az erdélyi múzeum-egylet igazgató-választmányának megbízásá-

ból szerz 1881 óta tanulmányozta Erdély Crustacea-faunáját és eb-

ben az értekezésében közli két évi tanulmányozásának ós gyjtésének
eredményét. Maga a gyjtemény az erdélyi orsz. múzeum állattárá-

nak tulajdonát képezi. Az annak alapján készült névjegyzék összesen

128 fajt tartalmaz és világosan mutatja, hogy az erdélyi fauna ez

állatosztály tekintetében mekkora gazdag. Minden egyes fajnál fel

vannak sorolva az eddig ismeretes erdélyi termhelyek ; a szerz ál-


