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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.


