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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.


