
í 70 Különfélék

Az európai bogarak természetrajza. A Cahver-féle „Káferbuch"
(Naturgeschichte der Káfer Europas. Stuttgart, Július Hoffmanní
ötödik javított és Stierlin G. által tetemesen bvített kiadása

(50 táblával, mintegy 1500 ábrával) immár teljesen megjelent.

Ennek az ismeretes mnek elbbi kiadásai is fontosak voltak minden
bogárgyjtre nézve, jelen alakjában pedig épen nélkülözhetetlennek

mondható. Az egyes fajoknál tett bvítésektl eltekintve, a cso-

portok és nemek analytikus meghatározó táblái kiválólag becsesek

s igen alkalmasak arra, hogy a meghatározást tetemesen meg-
könnyítsék. Mindenek fölött azonban kiemelendk az újonnan
készült pompás színnyomatú ábrák, melyek szépségre és természet-

hségre nézve alig lesznek felülmúlhatok. A kisebb fajok annyira

vannak nagyítva, hogy jellemz vonásaik egészen határozottan fel-

ismerhetk. S ezeknél fogva ezt a mvét, mely kiválóan alkalmas

arra, hogy a természet iránti szeretetet s a természeti megfigye-

lések iránt való érdekldést felköltse, melegen ajánljuk mindazok-
nak, kik bogár-faunánk alak- és színbeli gazdagságáról gyors
áttekintést nyerni óhajtanak; különösen pedig a bogárgyj tknek,
a kiknek könyvtárában ennek a mnek nem szabadna hiányozni ;

megszerzését egyébiránt olcsó ára (12 frt) megkönnyíti. E.

A szivarkabogár (Lasioderma serricome F.) igazán jól nevelt

állatka, a mennyiben az ételben egyáltalában nem válogatós ;

megeszi a dohányt minden alakban : a pipadohányt, szivart, szi-

varkát, st a bagódohányt is, de kedveli a borsót, gyömbért,
rhabarbarát, rizst, fügét és rozsmagot, a herbáriumokat sem veti

meg, st ha szorul a kapcza, ráfanyolodik a bútorszövetekre, selyemre

s effélékre is. Ép oly kevéssé válogatós az Anobium paniceum L.

nev bogár, mely úgy Európában, mint Amerikában mindent
megesz, ami csak rágható, kenyeret úgy, mint a fszereket, st
aconitot, belladonnát s egyéb mérgeket is, de megnem veti a

gyapotot, selymet, tollút stb. sem, de rajta kapták már az ólom
és ón rágásán is ; csupán a vasat nem bántja.

Levélszekrény.

T. olvasóink szíves elnézését kérjük az elbbi és^ mostani füzet kés
szétküldése miatt, minek oka az, hogy nyomdát kellett változtatnunk. Új

nyomdánk szebb kiállításról és pontosabb megjelenésrl fog gondoskodni.

Bordán István úrnak. Színehagyott zöld lepkék (Prasinana, Bicolorana,

Celsia és kivált geometrák) sósaygzölgés által nyerik vissza élénk zöld színüket.

Hudák E. A. úrnak. Várjuk becses adatait. A magvar lepke-fauna kata-

lógusát az >Illustrirte Zeitschrift für Entomologie III. 190. lapián annak

szerkesztje Dr. Schröder K. tanár, igen elismerleg ismerteti.

Cerva F. úrnak. Kérjük az ígért adatokat és jegyzéket. Önmköd
Noctua-fogóról a jöv füzetben.


