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Jos. Mik, Nachtráge zu Schiner's » Fauna Austriaca (Diptera)«. I.

(Wien. Ént. Zeitung. III. p. 201— 206.)

E pótló adatok sorában többi között a hazánk déli részén az

Alsó-Duna mellékén tömegesen tenyész Thalassomyia congregata

Töm. nev Chirouomida-faj leírása is közölve van.

Dr. Stierlin, Beschreibung einiger neuer Rüsselkafer. (Mittheil. d.

Scliweizer. Ent. Gesellsch. VII. p. 36 - 43.)

A leirt új orrmányos-bogarak közöl két faj a magyar fauna-

területrl származik, u. m. Phyllobius croaticus Horvátországból ós

AlophllS Kanfmanni Magyarországból; de termhelyeik nincsenek

közelebbrl megjelölve.

Páter Béla, A méh viszonya a » méznélküli « virágokhoz. (Méhészeti

Lapok. V. évf. 184— 186 1.)

Megemlékezvén arról a szereprl, a melyet a rovarok a virágok

termékenyítésében játszanak, a szerz különösen azokról a növények-

rl értekezik, a melyek a rovarok látogatására szorulnak ugyan, de

azoknak nem nyújtanak mézes nedvet, hanem csak virágport. Ezek a

virágok többnyire feltn színükkel szokták a rovarokat magukhoz

vonzani, de a méh felkeresi még az egészen dísztelen virágokat is, a

melyeket más rovarok már nem igen szoktak látogatni. A mi a méh
színérzékót és kedvencz színeit illetti, Lubbock és M ü 1 1 e r vizs-

gálataiból kitnik, hogy a méh legjobban szereti a kék színt, leg-

kevésbbé pedig a rikitó sárgát, és hogy e két szélsség között a többi

virágszínek következleg sorakoznak : kék, ibolya, vörös, fehér, sárga.

1. Socec, Devastarea íiloxerei ín Ungaria si mesurile luate de a

lupta contra inamicului. (Ecenomia Rurala. V. p. 315— 320.)

Szerz, a folyóiratunkban közlött adatok nyomán, ismerteti a

phylloxeravész állását és az ellene tett intézkedéseket Magyarország-

ban, s ezekbl kiindulva hasonló rendszabályok életbeléptetését sür-

geti a Romániában fellépett vészszel szemben is.

Edmund Beitter, Bestimmungs-Tabellen der europáischen Coleopte-

ren. X. (Verhandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesell-

schalt in Wien. XXIV. p. 59— 94.)

E hasznos meghatározó táblázatokban a magyar faunaterületrl

szintén több Pselaphida- és Scydmaenida-faj van ismertetve, u. m.

Batrisus exculptus Hmpe Erdélybl, Bythinus Viertli Reitt. Meká-

diáról és Neuraphes semicastaneus Reitt. Horvátországból ; ezeken

kivül még a következ új fajok vannak hazánkból leírva : Bythinus

banaticus Mehádia ós lunicornis a krassó-szörénymegyei Ferenczfalva

mell', továbbá Euplectus tenuicornis a termhely közelebbi megjelö-

lése nélkül , Szerz a többi között felemlíti, hogy a Neuraphes ornatus

Reitt. Mehádia mellett is tenyészik, és hogy e fajból Dr. K a u f-

m a n n Pécsrl egy rozsdaveres csápú és lábú, feketésbarna változa-

tot közölt vele.


