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vizsgálatára, Dr. Horváth Géza a magyarországi felemás-

szárnyú rovarok biológiai viszonyainak és földrajzi elterjedésének

tanulmányozására, Mocsáry Sándor a Tátra vidéke rovarfauná-

jának, különösen a Dasygastra-csoporthoz tartozó méhféléknek kuta-

tására és Dr. Tömösváry Ödön a felvidék Thysanura és Myrio-

poda faunájának tüzetesebb tanulmányozására.

Magyar rOVaráSZOk külföldön. — Merkl Ede ismert nev
magyar rovarász Resiczáról május elején több heti rovarászati kirán-

dulásra a szomszéd Szerbiába készül és ott különösen Negotin vidé-

kén szándékozik rovarokat gyjteni. Ennek kapcsán megemlítjük,

hogy Merkl öcscse,
#
Merkl József hazánkfia, a ki már 1883.

augusztus óta Francziaországban az Oberthür testvéreknél mint ro-

vartani praeparátor van alkalmazva, f. évi április 1-ón Algírba uta-

zott, a hol részint Philippeville, részint Biskra és Guelma környé-

kén három hónapig fog rovargyjtéssel foglalkozni.

Szakkönyvek terjesztése. — A földmívelés-, ipar- és keres-

delemügyi rn. k. minisztérium Dr. Tömösváry Ödönnek a kolum-

bácsi légyrl írt népszer ismertetését, a melyet már februári füze-

tünk irodalmi rovatában jeleztünk, megküldte a magy. tud. akadé-

mián, a kir. magyar természettudományi társulaton és a magy. nemz.

múzeumon kivl még az összes gazdasági tanintézeteknek ós vala-

mennyi közgazdasági eladónak, valamint — a gazdaközönség között

leend kiosztás végett — a kolumbácsi légy pusztításainak legin-

kább kitett megyéknek, és pedig: Torontálmegyének 200, Temesme-
gyének 180, Krassó-Szörénymegyének 280, Aradmegyének 20, Hu-
nyadmegyének 40, Bácsmegyének szintén 40 példányban.

A gazdasági rovartan Amerikában. — Földmiveiési miniszté-

riumunk a mezgazdasági statisztika tanulmányozására 1883-ban

b. Fiáth Miklós urat Éjszak-Amerikába küldte ós egyszersmind

megbízta, hogy ott szerzend tapasztalatai alapján ennek az intéz-

ménynek nálunk is tervbe vett szervezésére annak idején résszletes

javaslatokat terjeszszen el. B. Fiát h úr megbízatásában szeren-

esésen eljárván, tanulmányi utazásáról terjedelmes jelentésben adott

számot. A tanulságos jelentésbl, mely az éjszak-amerikai Egyesült-

Államok mezgazdasági osztályának (Departement of Agriculture) szer-

vezetét és mködését i'észletesen ismerteti, érdekesnek tartjuk az en-

tomologiai alosztályról szóló részt közölni. A mezgazdasági osztály-

nak errl az alosztályáról b. Fiáth úr a következket írja:

»A hasznosnak ismert és meghonosított növény elterjesztéséhez

nagy remények és sokszor nagy pénzáldozatok is füzetnek és sokszor,

mikor már-már elérve látta ezélját a tenyészt, mikor már biztos

reménye lehet, hogy tkéje gyümölcsözni fog, a növény fejldésében

oly tünemények állanak el, melyek a belé helyezett reményt tönkre

tenni és a gazda bizalmát megtörni képesek. Ertem a növényeknél

elforduló betegségi tüneteket. Ezeknek okait kutatni, a növények
életét veszélyeztet okokkal megismerkedni, ezen nyert ismeretek
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alapján azokat leküzdeni és a szerzett tapasztalatokat közzétenni, az

entomologiai alosztály feladata.

De nemcsak az újonnan felfedezett növények betegségeire vo-

natkozik ezen itt jelzett tevékenysége. A már régóta meghonosított

növényzet is folyton élet-halálharczot küzd számtalan ellenségével

;

nemcsak a narancs-kertekben pusztít a Coccidák családja, hanem a

gabonanemek termését is sokszor veszélyezteti, a pamut hozamát

nagyon redukálja a kártékony rovaroknak egész hada. Ily károk el-

lenében természetes, hogy a gazda örömmel fogadhatja kormánya oly

intézményét, mely hivatva van a meglev bajokat tanulmányozni és

ebbl kifolyólag segítséget nyújtani.

Hogy mennyire terjedt ezen érdekkeltés, kitnik abból, hogy

míg 1878-ban még csak két ember végezte ezen alosztály teendit,

most már 20-nál több hivatalnok alig gyzi meg. Ügydarabjaik száma
a 2000-et meghaladja ; és ez a munkának csak egy része, ezek több-

nyire feleletek a' beküldött kérdezsköd levelekre. Az alosztály egy

része künn a mezn van elfoglalva, a helyszínén tanulmányoz. Egyik
tudós a Rocky Mountains völgyeit járja meg s a sáskák term he-

lyeit kutatja fel ; a második Floridában tanulmányozza a narancs-

fákat pusztító rovarokat ; a harmadik a búzavetésekben kárttev ku-

kaczokkal foglalkozik az Egyesült-Államok éjszak-nyugati államaiban
;

a negyedik a déli államok fterményót — a pamutot — rontó ba-

golypille (Aletia xylina) ellen keres óvszert.

A tanulmányok eredményét idrl-idre közzétett füzetekben

nyilvánosságra hozzák ; ezen füzetek népies irányban vannak tartva,

ábrákkal ellátva ; a felhasználható irtószerek kezelési módját világo-

san megmagyarázzák és a statisztikai alosztály által beszerzett ada-

tokat közlik. A mezgazdasági osztály évkönyvében is részletes ta-

nulmányokkal találkozunk , és ezeket kiváló szorgalommal készült

ábrák kisérik.

«

Az entomologiai alosztály, mködésénél fogva, szorosan össze-

függ a mezgazdasági osztálynak két más alosztályával, t. i. a ker-

tek és kísérleti telepek alosztályával és a növénytani alosztálylyah

E három alosztálynak évi költségvetése 75 ezer dollárra, vagyis 180
ezer forintra rúg. Helyesen jegyzi meg erre az idézett jelentés

:

» Tagadhatatlanul elég magas összeg, de tekintve a munkálat
nagyságát és hasznos voltát s az Egyesült-Államok nagy kiterjedé-

sét, túlságosnak nem mondható ; és nem kétlem, hogy már jöv évre

is jóval nagyobb összeget fog a kongresszus erre a czélra megsza-
vazni.*

Olaszország Selyemtermése. — Hogy a selyemtenyésztés Olasz-

országban milyen virágzó állapotban van, legjobban kitnik abból az

adatból, hogy az olasz tenyésztk 1883-ban 42 millió kiligramm gu-

bót termeltek. Ez a gubó-mennyiség az 1880-, 1881- és 1882-ik évek

terméséhez képest több mint 30 százalék növekedést képvisel.


