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KÜLÖNFÉLÉK

A Itiagy. tud. Akadémia III. osztályának február 18-án tartott

ülésén Kriesch János lev. tag elterjesztette E m i e h Gusztáv
úrnak a csajkó (Lethrus apterus) fejldésérl szóló értekezését,

melyet a szerz szívességébl jelen füzetünkben közlünk.

Ennek a kapcsán megemlíthetjük, bogy ezt a bogarat az öreg

K o y Tóbiáson kívül még több régi írónk is ismerte. így megemléke-

zett róla 179 -i-ben G r o s s i n g e r János, a ki egyszersmind vintzúr és

szl-szabó magyar neveit feljegyezte; F ö 1 d i János 1801-ben tsajkó

vagy ollós-bogár nevek alatt irta le.
1

*) St a jezsuita M o 1 n á r János

1781-ben Budán megjelent »Physiologicon complexum históriáé na-

turális regna tria« czim munkája Ill-ik részének 55-ik lapján a

következ hexameterekben énekelte meg

:

Vitiíéro colli Lethrus tam lethifer ! ova

Praeter bis centum (certa observatio testis)

Quinque, et sexaginta edit. Si matribus horum
Bis centum, vitám eripias, pro ! quanta propago

Emoritur ! Solus quanta addes vasa Lyaeo !

A k. m. természettudományi társulat február 20-án tartott

szakiilésén Dr. Tömösváry Ödön bemutatott és
;
ismertetett egy

különös légyfajt (Thalassomyia congregata), mely nemcsak arról ne-

vezetes, hogy az alsó-dunai szorosokban roppant nagy tömegekben

fordul el, hanem arról is, hogy a szerb kormány ennek a különben

teljesen ártalmatlan legyecskének a petéit a hírhedt kolumbácsi

legyek petéinek tai'tva, már évek óta rendszeresen irtatja, st ha-

sonló intézkedések megtételére a magyar területen, ujabban még a

magyar kormányt is megkereste.

Személyes hirek. — A párisi entomologiái társulat elnökévé

1881-re Ecl. Lefevre lett megválasztva. A brüsseli entomologiái

társulat elnöke 1 884-re Edm. Sólys-Longchamps báró.

Rovartani folyóiratok. — Hogy a rovartannak mennyi mive-

lje és kedvelje van már napjainkban, az legjobban kitnik a tisz-

tán csak rovartannal foglalkozó folyóiratoknak aránylag nagy szá-

mából. Nem elég, hogy a különböz entomologiái társulatok mind
évkönyveket és értesítket adnak ki ; ezeken kivl még külön szak-

folyóiratuk is szolgálják a rovartan ügyét és terjesztik a rovartani

ismereteket. Nem lesz talán érdektelen, ha e rovartani folyóiratok

czimeit az egyes országok szerint összeállítva itt közöljük, -— hozzá

tevén mindegyikhez egyszersmind az évfolyamot, a melybe ez idén

lépett, valamint a szerkesztk neveit.

*) A budai és környékbeli svábok Schneider-aék nevezik.
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Angolország: The Entomologist's Monthly Magaziné. London. XX.
évf. Szerk. J. W. Douglas, R. Mc Lachlan, E. C. Rye és H.

T. Stainton.

The Entomologist. London. XVI. évf. Szerk. John F. Carrington.

Ausztria: Wiener Entomologische Zeitung. Wien. II T. évf. Szerk. L.

Ganglbauer, J. Mik, E. Reitter és F. A. Wachtl.

Franeziaország : Bulletin d'Insectologie agricole. Paris. IX. évf.

Szerk. H. Hamet.

Revue d'Entomologie. Caen. III. évf. Szerk. Albert Fauvel.

Magyarország : Rovartani Lapok. Budapest. I. évi*. Szerk. Hor-

váth Géza.

Németország: Entomologische Nachrichten. Berlin. X. évf. Szerk.

Dr. F. Katter.

Oroszország: Revue mensuelle d'Entomol ugie pure et appliquée. St.-

Pétersbourg. II. évf. Szerk. Vladimír Dokhtouroff.

Svédország : Entomologisk Tidskrift. Stockholm. IV. évf. Szerk. Jacob

Spangberg.

St még Éjszak-Amerikában is megjelenik, Cambridge (Mass.)

városában »Psyche« czím alatt egy rovartani szaklap, mely Pickman

Maim és G. Dimmock szerkesztése mellett jelenleg negyedik évfo-

lyamát éli.

Nemzetközi phylloxera-egyezmény. — A szlpusztitó phylioxem

ellen követend rendszabályok ügyében 1881 november 3-án Bernben

kötött nemzetközi egyezményhez eddig a következ államok járultak

hozzá : Ausztria, Belgium, Franeziaország, Hollandia (és Luxemburg),

Magyaroszág, Németország, Portugál és Svájcz. Ez az egyezmény

nálunk — mint tudjuk — az 1882: XV. t.-cz. alakjában lett tör-

vényerre emelve.

Magyarország selyemtermelése 1882- és 1883-ban. — Hazánk
területén 1882-ben 483 községben 3674 termel foglalkozott selyem-

tenyésztéssel; de 1883-ban e számok annyira növekedtek, hogy 468

községben már 6261 selyemtenyészt volt. A szegszárdi m. k. selyem-

tenyészt intézet — a mint azt a hazai selyemtenyésztés buzgó apos-

tolának, Bezerédj Pál úrnak legutóbbi füzetünkben jelzett hivatalos

jelentésében olvassuk — a termelk között 1882-ben 4!) kgr. és

216 gramm selyempille-petót osztott ki, — 1883-ban pedig 104 kgr.

és 583 grammot ; ez utóbbi összegbl 15 kgr. és 600 gramm eredeti

olasz pete volt.

1882-ben már az évad kezdete igen kedveztlen volt a tenyész-

tésre, mert a szederfák levele országszerte többé-kevésbbé elfagyott,

a minek aztán az lett a következménye, hogy kivált Sopron- és To-

rontálmegyében csaknem az egész tenyésztés tönkrement; az 1883-ik

évi idjárás azonban meglehetsen kedvez volt. A selyemhernyó be-

tegségei közöl ez alatt a két év alatt leginkább a renyhekór pusztí-

tott; szórványosan a többi betegség is mutatkozott, s az 1882-ik év
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kedveztlen idjárási viszonyaival e tekintetben szintén kedveztle-

nebbnek bizonyult, mint 1883.

A mi a termelt gubó-mennyiséget illeti, az 1882-ben 24,445

kgi\-ot, 1883-ban pedig már nem kevesebb, mint 72,142 kgr.-ot tett

ki. A gubó mennyisége tehát határozottan kedvez volt, kivált ha

meggondoljuk, hogy 1879-ben hazánkban összesen csak 2507 kgr.

gubó termett. A selyemtenyésztéssel foglalkozó megyék között a leg-

els helyet Bácsmegye foglalja el, mely egy maga 1882-ben 9175 kgr.,

— 1883-ban pedig 40,511 kgr. gubót termelt.

A gubó-termést szintén a szegszárdi intézet váltotta be s a

beszolgáltatott gubókért a termelöknek 1882-ben 20,197 frtot, 1883-ban

78,185 frtot fizetett ki.

Ezek a számok legjobban mutatják, hogy a hazai selyemte-

nyésztés az utolsó két év alatt mekkora haladást tett ; valamint

alapos reményt nyújtanak arra nézve is, hogy — ámbár a mi gubóink

a hiányosabb gondozás miatt ez id szerint még átlag 10yo -al ke-

vesebb selyemanyagot tartalmaznak, mint az olaszországiak, — a

selyemtenyésztés hazánkban mind a mellett szintén szép jövnek
néz elébe.

IRODALOM.

Edm. Reuter, Coleopterologische Notizen. V. (Wien. Ent. Zeitung.

III. p. 33— 37.)

Több új vagy kevésbbé ismert bogár leirása, illetleg synony-

miai tisztázása. Két adat hazai faunánkra is vonatkozik: az egyik

az, hogy a Carabus catenatus var. Korlevici, melyet Hoffmann
rnagy 1883-ban (Ent. Nachr. p. 214) Fiume megyébl Lics fensík-

járól leirt, nem más mint subvirens Motsrh. ; a másik egy új faj,

Cartodere Árgus leirása, mely Csehországban ós Oranban tenyészik,

és melyet azonkívül Di\ Kaufmann Pécs mellett is felfedezett.

Edm. Reuter, Paederus Pelikani, eine neue Art von den jonischen

Inseln. (Wien. Ent. Zeitung. III. p. 43—45.)

Ez új faj leirása kapcsán szerz egyszersmind a rokon Paede-

rus Baudii Fairm. diagnosisát adja, s ennek termhelyei között Hor-
vátországot is említi.

Dr. Tömösváry Ödön, A kolumbácsi légy. Budapest, 1884. (20 lap,

1 színes rajzlappal.)

E füzet, mely a földmivelés-, ipar- ós kereskedelemügyi m. kir-

miniszterium megbízásából a nép számára készült, mindenki eltt

érthet, egyszer világos nyelven szól a kolumbácsi légyrl, ismer-

teti annak fejldését, életmódját és elterjedését, valamint azt, hogy
mily módon okoz kárt e veszedelmes rovar, és hogy miféle eszkö-

zökkel és módokkal lehet ellene küzdeni.


