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Kaclocsa Gyula : Mezgazdasági növényeink
fontosabb állati ellenségei, életmódjuk, kártevé-
sük és az ellenük való védekezés. (Gazdasági tanács-

adó 15. sz. — Budapest 1923, Athenaeum-kiadás.*)
Szegény rovartani irodalmunkat egy 186 oldalas kis hézag-

pótló kötettel gazdagította szerz', melyet nemcsak gazdálkodóink,
hanem minden entomologus haszonnal fog forgatni és használni,

hiszen a munka olyan dolgokkal foglalkozik, amelyekkel az élet-

ben úgyszólván nap-nap után találkozunk és melyekrl nap-nap
után kérik véleményünket, tanácsunkat. Szerz 7 fejezetben tár-

gyalja a különféle növények (a legtöbb mezgazdasági növény, a

gabonafélék, a hüvelyesek, a takarmánynövények, a gyökér- és

gumós növények, a kereskedelmi növények, a magtár) legfontosabb

kártevit, amelyeknek részletes leírását nyújtja, valamint útmuta-
tást ad az azok ellen való védekezésrl. A legtöbb kártevt, vala-

mint annak fejldési alakjait képben is bemutatja a szerz. A kis

nélkülözhetetlen munkát nemcsak gazdálkodóink, hanem az ava-

tott rovarászoknak is csak a legmelegebben ajánlhatjuk, arra

gyakorlati munkálkodásuk közben mindenkor szükségük lesz.

Victor Stiller : Eine neue Homoeusa. (Col. Staphyl.)

(Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 332—33.)
Szerz leírja a Zágráb melletti Maximir község határában

lev tölgyerdben, faoduban, Liometopum microcephalum Pz. nev
hangya társaságában gyjtött és Homoeusa obscura-uak elnevezett

új Staphylinidát. — i.

*(

P. Eidam : Beitrag zur Kenntnis einiger Cara-
ben (Col.). (Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 333—334.)

Szerz egy spanyolországi futrinkafajtán kívül a Biharhegységbl
(Baita) származó Cychrus rostratus var. depressus-t írja le, melyet
fleg laposabb szárnyfedi és ersebb fénye jellemeznek.

i_

X-

L. Oldenberg : Drei dalmát ische Empis-Arten
(Dipt.). (Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 317—322.)

Az Empis Lindneri (Ragusa, Cattaro, Mostar), E. subbrunni-
pennis [bmnnipennis Stróbl non Meig.] (Ragusa, Gravosa) és

E. dalmatica (Ragusa) új légyfajok leírása. _i_

Carlo Lona : Descrizione di un nuovo Otio-
rrhynchus. (Bolletíno d. Soc. Ent. ital. LV, 1923. p. 82—83.)

Az 0. Rosenhauerí rokonságából való O. negoianus nev
új fajt írja le szerz a Déli Kárpátokból (Negoi).

i.

* A munka megszerezhet minden könyves boltban^ vagy a szerz-
nél (Budapest, II., Kitaibel Pál utca 1., M. kir. Rovartani Állomás).


