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ban e méregnek még egy másik és talán még fontosabb rendeltetése

van. A méz a kék lakmuszt vörösre szokta festeni, tehát savanyú

hatású, a mi a benne található hangyasavtól származik. A hangya-

sav a mézet tartósabbá teszi, mig az olyan méz, a melyben a hangya-

sav hiányzik, hamarább megromlik. A hangyasav itt tehát mint con-

serváló anyag szerepel. De honnan kerül ez a hangyasav a mézbe ?

— Holz és ntána Vogel kimutatták, hogy az erjedést és rothadást

megakadályozó hangyasav a méhek fulánkjából jut a mézbe. A mé-

hek ugyanis köpikben, még ha nem is háborgatják ket, mérgüket,

mely fnlánkjuk hegyén idrl idre parányi cseppecskékben kiszivá-

rog, a sonkolyokra kenik és ez aztán a mézzel keverdik. Minél

ingerlékenyebb és mérgesebb valamely méhcsalád, annál több hangya-

sav, illetleg fulánkméreg van állítólag annak mézében is.

IRODALOM.

Emich Gusztáv, A mez- és kertgazdaságra káros rovarok. Els
füzet. Budapest, 1884. (264 lap, 227 famet-

szetü ábrával és 4 szinnyomatú táblával.)

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

1875-ben egy a mez- és kertgazdaságra káros rovarokat és irtásuk-

nak módját tárgyazó népszer munka megiratását határozván el, e

feladattal 1876-ban a k. m. természettudományi társulat indítványa

értelmében nyilt pályázat útján Emich Gusztáv urat bizta meg.

Az így keletkezett munka els fele csinosan kiállítva ós számos
rajzzal ellátva, most jelent meg, mint a nevezett minisztérium kiad-

ványa.

Ámbár eredetileg csak egy kisebb népszer munkácska volt ter-

vezve, kellemes meglepetéssel látjuk, hogy a szerz müvében ennél

sokkal többet, a gazdasági rovartan kézikönyvét nyújtja mvelt gaz-

daközönségünknek.

A könyv általános bevezet részében ismertetve vannak az ízelt-

lábú állatok általában és a rovarok különösen, továbbá azoknak bels
szervei, fejldése és osztályozása, valamint röviden az Ízeltlábúak

többi osztályai is. A második vagyis különös rósz képezi a munka
tulajdonképeni ftárgyát, a kártékony rovarok és irtásmódjuk leírását.

Gyakorlati hasznavehetségének emelése végett a leirt rovarok az

egyes kultivált növények s a rajtuk okozott kártételek szerint vannak
csoportosítva s a rovarfajok az egyes csoportokban a tudományos
rendszernek megfelel sorrendben tárgyalva. A szerz a rovarokon
kivül függelékben mindenütt a többi ízeltlábú és más alsóbbrend
állatokról is megemlékezik, a melyek egy vagy más tekintetben szin-

tén kárt szoktak okozni. A most megjelent részbl ekként alapos tá-

jékozást nyerünk mindazokról az ízeltlábú állatokról, a melyek a

legtöbb kultivált növényt károsítják, valamint azokról, a melyek a

gabonanem, hüvelyes, kapás, kereskedelmi és takarmánynövényekben
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kártékonyak. Meg van kezdve ezeken kivl még a szln él kárté-

kony ízeltlábú állatok ismertetése is.

Ha — a mint bízvást remélhet — a munkának még hátralev

fele szintén annyi szakértelemmel, alapossággal és lelkiismeretesség-

gel lesz irva, mint az eddig megjelent rész, akkor ez a kézikönyv

nemcsak a gyakorlati gazdáknak fog hasznos útmutatóul szolgálni,

hanem tudományos szakirodalmunkra is valóságos nyereséget fog ké-

pezni.

Porzsolt Ádám, A körtefa-tet. (Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti

Füzetek. V. évf. 256— 258 1., 1 ábrával.)

Szerz, a ki úgy látszik jó kei'tész, de igen gyarló entomologus,

egy rovarról értekezik, a melyet körtefa-oltványok fiatal hajtásain

észlelt, és melyet ezért körtefa-tetnek nevez. A kis rovar szerinte

a fiatal hajtások kérgén százanként tanyázik, minek következtében az

illet ágacska növekedése megakad, kérge megfeketedik és felhasado-

zik, levelei pedig összezsugorodnak. Mint a hiányos leírásból és a

mellékelt primitív rajzból kivehet, a kérdéses rovar, melyet a szerz
majd levéltetünek, majd pajzstetünek tart, határozottan valamely

Psylla-faj és pedig a Psíjlla pyrisuga Först. álezája.

LEVÉLSZEKRÉNY.
Kérdések.

(11.) A Gomba pestmegyei községhez tartozó Farkasd pusztán

az iszalag (Clematis vitaiba) tavalyi száraz indáiban sötétbarnás apró

szúféle bogarakat találtam, a melyek az indák belsejében nagy meny-
nyiségben tanyáznak, és a melyeket megfúrt indákkal együtt itt kül-

dök. Jelenlétüket az indaszárakon látható apró lyukak már külsleg

is elárulják. Eszlelték-e már másfelé is e bogarakat? és miféle faj-

hoz tartoznak azok ? Petrovits István.

(12.) Kik foglalkoznak hazánkban rovarkereskedéssel?

Lehner Vilmos.

Feleletek.
(11.) A beküldölt bogarak a Xíjlocleptes hispimts Duft. nev

szúfajhoz tartoznak, a mely faj rendesen az iszalag és a vad .szl

száraz venyigéiben keres helyet ivadéka számára. Magam is találtam

már ezekben Buda, Tasnád, S.-A.-Ujhely és Tokaj mellett.

Bíró Lajos.

(12.) Kiterjedt rovarkereskedést znek hazánkban : Mer ki Ede
Kesiczán (Krassó-Szörénymegyében) és Dobiasch Jen Goszpi-

cson (a likkai határkerületben), továbbá Anker Lajos Budapesten

(Krisztinaváros, Mozdony-utcza 1. sz.). A két elbbi bogarakkal, ez

utóbbi lepkékkel kereskedik. Vannak még más rovarászok is, a kik

mellesleg szintén foglalkoznak rovarkereskedéssel. Kisebb iskolai ro-

vargyüjtemények C a 1 d e r o n i és társa fvárosi czégnél (Váczi-utcza

30. sz.) kaphatók. __ H. G.


