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A japán entomologiai irodalomról értekezem D r. Horváth
Géza a k. m. természettudományi társulat állattani szakosztá-

lyának f. évi okt. havi ülésén. Japán, ámbár csak 1868 óta tárta

ki kapuit az európai czivilizácziónak, az azóta lefolyt három évtized

alatt már óriási haladást tett az emberi mveldés különböz
ágaiban s így a természettudományokban is. Abból az alkalomból,

hogy jelenleg egy jeles japán entomologus. Dr. Maczumura tanár,

egy id óta Budapesten tartózkodik s a M. Nemzeti Múzeumban
dolgozik, az eladó — részben a tle nyert adatok alapján — is-

mertette a zoológiai jelen állását Japánban, különösen pedig a

japán entomologiai irodalmat. A tokiói egyetemen a zoológiának

ez id szerint négy tanszéke van kitn belföldi tanárokkal ; az

egyetemmel kapcsolatban áll egy tengeri zoológiai állomás. Van
egy japán állattani társulat, mely 1888 óta egy japánnyelv havi

közlönyt, 1897 óta pedig ezenkívül egy európai nyelveken szer-

kesztett folyóiratot ad ki. Mind a kettben természetesen sok ro-

vartani dolgozat is lát napvilágot. így megjelent a többi között

már Japán nappali lepkéinek taljes monográfiája színes táblákkal

Dr. Migaosima egyet, magántanártól. Az entomologia czéljait két

külön japán entomologiai folyóirat szolgálja ; mindakett három
év eltt indult meg és havi füzetekben jelenik meg. Az egyik

czíme : Koncsn Zashi (rovar-közlöny), a másiké : Koncsu Szekai

(rovar-világ). Ez utóbbit Japán legrégibb és legbuzgóbb entomolo-

gusa, Nava, szerkeszti, a ki egyszersmind egy modern berende-

zés rovartani állomás tulajdonosa és vezetje. A japán entomo-

logusok általában nagy figyelmet fordítanak a kártékony rovarok

tanulmányozására. Az eladó végeztül bemutatta és részletesen

ismertette Dr. Maczumura Tanárnak japán nyelven írt, két nagyobb

entomologiai munkáját. Az egyik a rovartan kézikönyve különös

tekintettel Japán rovarvilágára ; 1898 óta már harmadik kiadása

jelent meg. A másik munka, egy gazdasági rovartan, Japán kár-

tékony rovarait s az ellenök való védekezés módokat tárgyalja.

Ez 1899-ben jelent meg 3000 példányban és egy év alatt teljesen

elfogyott ; második kiadása most van sajtó alatt.

Gázlámpában elhelyezett darázsfészek. A Polistes gallica úgy-

szólván legelterjedtebb hazai darázsfajunk, melynek fészkével

úton-útfélen talátkozunk. A R. L. V. kötete 203. lapján D. úr

ismertette elterjedését és felsorolta a helyeket, a hol fészke talál-

ható. Ehhez érdekes adattal járulhatok magam is. Ugyanis feltnt

nekem, hogy a lakásom eltt az utczán lev gázlámpa huzamosb

id óta nagyon homályos s alig ad valami világosságot. Kerestem

ennek okát, s azt láttam, hogy a lámpa üvegei legalább is néhány

hónap óta nem voltak megtisztítva, úgy hogy a por és piszok

vastag rétegben rakodott az üvegre. Véletlenül találkozván a

lámpatisztogatóval, kérdre vontam, hogy miért nem tisztogatja

meg ezt a lámpát. Nagy csodálkozásomra azt válaszolta, kogy azt

nem meri tenni, mert darázsfészek van benne. Minthogy érdekelt

a doiog, kértem, engedje meg a fészket üvegestül kivennem,

a mibe a legnagyobb örömmel beleegyezett. Ennek folytán a fesz-
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ket az üveglappal együtt óvatosan kiemeltem s a darazsak né-

hányát ki is praeparáltam. Hogy azok mennyire jól érezték magu-
kat a lámpában, bizonyítja a fészek nagysága (átmérje 12 em.)

Hajóss József.

Az állatok világa. Ily czím alatt jelenik meg a Légrády test-

vérek kiadásában Brehm Alfréd „Tierleben"-czím korszakos nagy
mvének magyar kiadása. Ezt a mvet, mely Németországon kí-

vül is óriási téltünést keltett, a magyar kiadóczég nem egyszer
fordításban adja a közönségnek. A magyaros átültetés eszközli a

tudomány mai színvonalához s a hazai viszonyokhoz alkalmazzák,

a mi azt jelenti, hogy a most megindult magyar kiadás a Brehm-
íéle m összes eddig megjelent kiadásoknál értékesebb lesz, mert az

évek folyama alatt az eredeti munka némely része elavult. Az újabb
megfigyelésekkel s a hazai adatok felhasználásával bvített magyar
Brehm olyan teljes m lesz, a melyhez hasonló egy mvelt nemzet
nyelvén sem jelent meg. Ez a vállalat mind arányaira, mind eszkö-

zeire nézve a legnagyobb természettudományi m, a mely magyar
kiadásban napvilágot látott. Illusztrálja ezt nemcsak az, hogy tíz

vaskos kötetbl fog állani, de az is, hogy a rendkívül becses szö-

veget 1800 mvészi kép magyarázza, hogy 80 fekete nyomatú
mlap és 100 színes nyomatú mmelléklet járul hozzá. A m
szerkesztje Méhely Lajos, a magyar tudományos akadémia és

több külföldi tudományos társulat levelez tagja. Munkatársai

:

Chernél István, Csíki Ern, Kohaut Rezs és dr. Rátz István,

a kik a szakirodalom legkiválóbb mveli. — A m tervezete

a következ: I., II., és III. kötet: Emlsök. írja Méhely
Lajos; IV., V. és VI kötet: Madarak. írja Chernél István:

VII. kötet : Csúszómászók és Kétéltek. Írja Méhely
Lajos; VIII. kötet: Halak. írja Rohant Rezs; IX. kötet:

Rovarok. írja Csíki Ern és X. kötet : Alsóbbrend álla-

tok, írja Dr. Rátz István. A nagy munka 200 füzetbl, illetve

10 kötetbl fog állani és öt év lefolyása alatt meg fog jelenni.

Eddig megjelent az I. kötet két füzete, melyekben Méhely Lajos
szakavatott tollából a majomvilág rendkívül érdekes leírása kezd-
dik. A „Rovarok" kötetét, melyet társszerkesztnk Csíki Ern ír

meg, annak idején részletesen fogjuk ismertetni.

Helyreigazítás. Lapunk ezidei szeptemberi számában Csíki

Ernnek „Magyarország Endomychidái" czím dolgozatában néhány
értelmetzavaró sajtóhiba szíves kijavítását kérjük és pedig a 145.

laoon a meghatározási táblázatban kimaradt egy sor, mely felülrl

számítva a 12. sori enne, tehát : 7. Pleganophorns Hampe után

beigtatandó :
— A csápok 11, ritkán 8— 10 ízbl állanak . . 3.

A 147. lapon felülrl a 19. sorban pilijernm Reitt. helyett pilife-

rum Mull., a 25. sorban pedig pilossima helyett pilosissima

olvasandó.


