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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-


