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légypetékbl jóízen falatozni kezdett. A nem valami barátságos

hangon morgó kutyákat közelebbrl szemügyre véve, azt tapasztal-

tam, hogy azok a roppant tömegekben felhalmozott táplálékban

kissé válogatósak, mert csak a legfrissebb és legfeljebb két nap

eltt lerakott petéket eszik meg, míg a többit finnyás orral meg-

vetik. Kísérm kérdésére, hogy a kutyák e légy tojásokon kívül

más eledelt nem kapnak-e? azt a választ nyertük, hogy az alatt

az id alatt, a míg e » piszok « a patakokban van a kutyáknak

semmit sem szoktak adni, mert
!

azok ösztönszerleg felkeresik a

patakokat reggel és este, és ép úgy mint a déli pihenés ideje alatt,

e kocsonyás anyaggal táplálkoznak.*) Ha a Thalassomyia petehal-

mazai már nincsenek a patakokban — t. i. június 10-én túl, —
akkor kígyókat ölnek meg a kutyáknak ; mert húst a juhászok ma-

guk is csak akkor esznek, ha vagy egy idegen bárány » téved* a

nyájba, — ami különben gyakran megesik. Hogy meggyzdhes-
sünk, vájjon ezek a kutyák valóban megeszik-e a kígyóhúst, kísé-

rmmel egy kis kígyóvadászatot rendeztünk és alig egy negyedóra

alatt két koczkás sikló (Iropidonotus tesselatus) és egy vipera

(Vipera ammodytes) jutott kezeink közé. Az egyik juhász-gyerek

a még mozgó kígyók fejét levágva, testüket a kutyáknak dobta,

melyhez azok csakugyan mohón hozzá láttak, és melyet úgy lát-

szik, még a Thalassomyia petéinél is ízletesebbnek találtak. E des-

sert után a négylábú ínyenczek kényelmesen végig nyújtózkodtak

az árnyékban és kioltott nyelvvel szundikálva, végezték déli álmukat.

Dr. Tömüsváry Ödön.

A gabona-futrinka kártételeirl. — Ismeretes dolog, hogy a

gabona- futrinka (Zabrus gibbus) álczája szi vetéseinkben gyakran

mekkora károkat szokott okozni. A rovar kártékonyságára a mive-

lésmód sorrendje, úgy látszik, határozott befolyással van. Évrl-

évre tapasztalom ugyanis Tolnamegyében a b. Sina-féle simon-

tornyai uradalomban, hogy a gabona-futrinka álczájának kártételei

mindig kivált azokban az szi vetésekben mutatkoznak nagyobb

mértékben, a melyek tavaszi árpa után következnek, mig más nö-

vények után, nevezetesen zöld takarmány után következ szi veté-

sek meglehetsen, st többnyire teljesen megkímélve maradnak.

Ebbeli tapasztalataimat most is igazolva találom. Különösen

*) Hogy a kutyák cserebogarat, csigákat min jó étvágygyal fogyasztanak

el, már több ízben volt alkalmam tapasztalni
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tanulságos képet nyújt e tekintetben két tábla szi búza vetés.

Miud a két tábla egy délnyugati hajlású enyhe lejtn közvetetlenfíl

egymás mellett fekszik; 1883-ban az egyikben tavaszi árpa, a má-

sikban zöld takarmánynak termesztett zabos bükköny volt. És daczára

annak, hogy a tökéletesen egyenl talajviszonyokkal biró s egymás-

tól csak egyszer barázdával elválasztott két tábla 1883-ban a

termés letakarítása után tökéletesen egyforma elbánásban és mive-

lésben részesült, st az árpa-tarló fel lett szántva, még mikor a

csomók a táblán állottak, és daczára annak, hogy mind a két tábla

egy idben ós ugyanazon körülmények között lett szi búzával

bevetve, — mégis most az egyikben igen jelentékeny, a másikban

pedig épen semmi kár sem tapasztalható. A pusztulás abban a

táblában mutatkozik, a melyben tavaly árpa volt ; a búzavetést

itt a gabona-futrinka álczái nagy foltokban kirágták, úgy hogy az

egész 37 holdas táblából körülbelül 20 hold egészen tönkre ment.

A másik táblában ellenben, a melyben a múlt évben zabos bük-

köny állott, és mely szintén 37 holdas, a gabona-futrinka kártóte-

leinek semmi nyoma sem észlelhet.

Hogy mi lehet e sajátságos tüneménynek a tulajdonkópeni

oka, azt nem tudom ; csak a tényt kivántam jelezni s a szakembe-

rek figyelmét reá felhivni.

Lipovniczky Gábor.

KÜLÖNFÉLÉK.

Személyes hírek. — A király f. évi márczius 12-én kelt el-

határozásával Gerger Ede temesvári távirdai titkárnak a phyllo-

xeratigy terén, valamint a természettudományok egyéb ágaiban is

kifejtett buzgó, önzetlen és közhasznú tevékenysége elismeréséül a

koronás arany érdemkeresztet adományozta. — A földmívelés-, ipar-

és kereskedelemügyi m. k. miniszter Dr. Tömösváry Ödön ke-

rületi phylloxera-felügyelt a kassai gazdasági tanintézethez segédta-

nárnak nevezte ki, — Biró Lajos kerületi phylloxera-felügyelt

pedig megbízta, hogy e tavaszon az állami tanitóképz iskolák nö-

vendékei számára a selyemtenyósztésbl szakeladásokat tartson.

Rovartani kutatások a hazában. — A magy. tud. Akadémia
mathematikai és természettudományi állandó bizottsága, mely az or-

szág természettudományi megismerését czélzó munkálatokat erejéhez

mérten évenként anyagi támogatásban szokta részesíteni, az 1884-ik

évre szóló segélypénzeket már kiosztotta. A segélyben részesült szak-

emberek közöl négyen az ízeltlábú állatok körébe vágó dolgozatokra

vállalkoztak, u. m. Dr. D a d a y Jen az erdélyi Crustacea-fauna


