
n

állomás fnöke Di'. llni-v;! ih (l(''za lir io<rju n iiuíg(ilnzö t'-vljen be-

szerzett tiulósításokkal együtt "részi eies jelentt'sben osszel'oglHlni, mely
aiiimk idején külön fíizethcn \9. iiíípvihigot lát.

A m. nemzeti múzeum gyarapodása. - a m. wm/.. nmz.um
gyiijtomíMiye 1> i r (i l^njos lii- jijiiiiih-kiUxil gazilng iiaiiLrya-gyiijt«Mii(''nv-

nycl gyarajxxlott, melyben (>0 IjiJ magyarországi hangya van kt'pvi-

selve (105 |)él(lánynyal. Az jíjíindékozé) már tübl) év (ita gyjti «'3

tanulmiíiiyozza a hazai Iiangyrikat a ez id alatt a 4!) eddig ismert

lájiioz liS más faj Ic1I'(m|('Z(''S(''\c1 gazflagította liaz;ink faunájának ismc-

ret<''t, úgy hogy csupj'tn 1 laj hangya tenyi'szik ni(''g Kiizép-Knn'ipában,

raely eddig Magyarországluíl még meg nem ke)-iílt. Az cthljii ÜH.sze-

gyiilt adatok gazdngságára enged ki) vetkeztetni az, hogy csupán a

most ajándékozott gyjtemény 35 megye lt)8 községe határán gyj-
tetett.

IRODALOM.
Pafízlavszky József. Egy ritka bogár kártételérl hazánkban. (Erdé-

szeti' Lapok. XXIV. p. 1188—1197. 6 ábrával).

Szerz ismerteti a Coraehus hifasciatiis Oliv. életmódját és kár-

tételeit, melyet folyóiratunk II. kötetének 232— 238. lapjain már
szintén közöltünk.

Vr. Düday Jen, Adatok Magyar- és Erdélyország néhány édes-

viz medenczéjének nyilttükri faunájához. (Orvos-

természettudományi Értesít. X. Természettudományi

szak. p. 227— 250).

Valamint a tengerek partjain, nyilt í'elületén és különböz mély-

ségeiben más és más állatalakok élnek, ngy az édesviz tavakban is

nagy különbség van a parti-, nyilttükri és fenéki szinttáj faunájában,

mert vannak olyan állatalakok, melyek a három szinttájnak csupán

egyikében otthonosvik. Szerz igen nagy száma tavat, tócsát és álló-

vizet vizsgált meg, de ez alkalommal csak a tekintélyesebb tavak

nyilttükri szinttáján él állatt)kra vonatkozó adatokat közli. E szinttáj

aránylag szegény állatalakokban, de rendkivül gazdag az egyének

számában ; ezek legnagyobb része a kis Héjjasokból kerül ki. melyek

nappalra 10— 20 50 méternyi mélységbe vonulnak le és csak éjjel

jönnek fel, ha a viz föllete nem ersen hullámzik. Szerz a hazai

nagyobb tavakban (Retyezáti tavak, mezö-záhi nagy tó, kolozsvári

Pokoltó és muzeumkerti nagy tó, Szent-Anna tó, apaliidai nagy tó,

budapesti városligeti tó és a Balaton) a Héjjasok osztáh^ából 9

faj szabadon él Evezlábü-rákot (Copepoda) talált, melyek közöl a

Cydops alpestris Dad , nivalis Dad. és Canthocamptus ornatus Dad.
a retyezáti tavak nyilttükri faunájának jellemz alakjai. Az Ágas-

tapogatójú-rákokat (Cladocera) 15 faj képviseli, melyek közöl kivá-

lóan érdekes a Daphuici Kahlbergietisis SchoedL, melyet a Balaton
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nyilttükvi faunájának egyik legjellemzbb alakja gyanánt kell tekin-

tenünk.

Sajó Károly, A hímek és nstények számaránya a rovarvok között.

(Természettudományi Közlöny. XVIII. p. 12 — 17).

A hímek és nstények számaránya a különféle rovarfajoknál a

lehet legnagyobb különbségeket, st ellentéteket mutatja. Szerz az

eddig ismert adatok összeállítása mellett saját phaenologiai jegyze-

tei})l közöl érdekes adatokat e kérdés megvilágosítására, melyekbl
kitnik, hogy a Nomioides pulchellus Jur. kis méhfajnál kilenczszer

annyi a him, mint a nstény, mig a Nomioides minutissimus Bossi

rokonfajnál már csak három és félszer, az arattí-bogárnál (Poh/phylla

fullo L.) pedig háromszor annyi a him, mint a nstény. Az Emenadia
larvata ÍSchrk. bogárnál már megfordítva áll a dolog, mert ennél

csak tizenegy nstényre jut egy hím. A ritka Hyperaspis eri/thro-

cephala F. bogárból is kétszerte több nstényt talált mint hímet.

Juha Adolf. A baczillusok szerepérl a fillokszerának tulajdonított

pusztításokban. (Természettudományi Közlöny. XVIII. p.

36- 38).

Szerz közli Louis de Andrade Corvo franczia természet-

búvár felfedezését, mely szerint a szölgyökerek kóros elváltozását nem a

phylloxera, hanem egy baczillus idézi el, mely tökéletesen független

a phylloxerától, mert alkati és átörökölhet baj és a föld contagiuma

által a tkék gyökereibe átoltható. A rovar e szerint csak másod-

lagos szerepet, a terjesztét játsza, a gyökérszálakba oltva a mérget.

LEVÉLSZEKRÉNY.

K-érdések.
(1.) Mikor éltek a rovarok elaö rendszeres leírói, Linné és

F a b r i c i u s ? Bodnár Jen.

(2.) Kérem szíveskedjék tudomásomra adni, hogy vájjon Emi eh
Giisztáv könyve »A mez- és kertgazdaságra káros rovarok* melyik

könyvárusnál kapható, és mi az ára ? Dr. Szmolay Vilmos.

Feleletek.
(1.) Linné Károly született 1707 május 24-én. megh. 1778

január 10-én; Fabricius János Kei-esztély szül. 1745 január

7-én, megh. 1808 márczius 3-án. H. G.

(2.) Emi eh Gusztáv munkájából, melyet a földmivelés-, ipar-

és kei'eskedelemügyi m. k. minisztérium ad ki, eddig csak az I-sö

rész jelent meg ; ez könyvárusi úton még nem kapható s eddig csak

a rovarkárok rendszeres megfigyelésével megbízott állandó gazdasági

tud('>síl(')k között lett belle bizonyos számú példány kiosztva.

H. G.


