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vei nem igen lehet többé megvédeni és megtisztítani. Ilyen eset-

ben azonban maga a természet gondoskodni látszik a gazdáról és

vetésérl : megjelennek a levéltetvek halálos ellenségei, a katicza-

bogarak. Kecskeméten is nagy mennyiségben ott volt a megtáma-

dott zabvetéseken, kivált a beteges foltokon, a hétpontos katicza-

bogár (Coccinella septempunctata) és álczája, és irgalmatlanul pusz-

tította a kártékony levéltetveket.

Dr. Horváth Géza.

KÜLÖNFÉLÉK

Személyes hírek. — Július elején a magy. nemz. múzeumtól két

rovarász indult ki rovartani kutatások czéljából a vidékre, M o c s á-

csáry Sándor segédr úr kivált a liártyásszárnyú rovarok tanul-

mányozása végett három hétre a Magas-Tátrába utazott, P á v e 1 Já-
nos gyjt pedig Mehádia hegyvidékét, nevezetesen a krassó-szörény-

megyei havasokat tzte ki búvárkodásának színteréül, a hol szintén

több hétig fog idzni.

Erdélyi CrilStaceák. — Az erdélyi orsz. múzeum-egylet termé-

szettudományi szakosztályának május 30-án tartott els szakülésén Dr.

Daday Jen r »Catalogus Crustaceorum faunae Transsylvaniáé

e collectione Musaei transsylvanici« czímen ismertette a múzeum-
egylet igazgató-választmányának megbízásából 1881- és 1882-ben tett

tudományos kutatások alapján összeállított rákgyjteményt. A gyj-
temény 108 helyrl 128 Crustacea-fajt foglal magában, melyek között

42 faj Copepoda, 1G fáj Ostracoda, 63 faj Phyllopoda, 6 fáj Arthros-

traca és 1 faj Podophthalmata. A felsorolt fajok között több j és

az erdélyi rákfaunára jellemz faj is van ; így 18 faj a Copepoda-rendbl,

5 faj a Phyllopoda-rendbl.

A Vértetíí hazánkban. — Polyóiratunk májusi füzetében közöltük

ama körlevél szövegét, melylyel a földmivelés-, ipar- és kereskedelem-

ügyi m. kir. miniszter úr a közönséget a vértetü (Schizoneura lanigera)

kártékonyságára és behurczolásának veszélyes voltára figyelmeztette.

A veszélyes rovar hazánkban addig csak a pozsonymegyei Puszta-

Födémesi'l volt ismeretes, a hol a gr. Zichy-féle gyümölcsöskertben

néhány év óta csekélyebb mértékben mutatkozott. Alig jutott azonban

a miniszteri körlevél köztudomásra, a fertzés még két más belyen is

constatálva lett. Az egyik hely volt Magyar-Ovár, a hol a vértett

a m. k. gazdasági akadémia kertjében és azonkívül még sok magán
kertben már május közepén felfedezték. A másik hely volt Arad, a

hol júliusban egy városi kert almafáin akadtak reá a bajra. A föld-

mívelési minisztérium ennélfogva haladéktalaniíl felhívta az illet

törvényhatóságokat, hogy a vértetvel ellepett almafák fertzetlenító-
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sérl minél elbb gondoskodjanak, mely czélra a következ eljárást

ajánlotta :

»A meglepett almafák petróleummal beecseíelendk és nyomban
utána bemeszelendk ; fiatalabb fáknál a petróleumot 2 5 rész vízben

kell felereszteni. Ha a vértet már a fiatal ágakat is ellepte, akkor

ezeket az ágakat le kell nyesni és elégetni. Ez az eljárás mindannyi-

szor ismétlend, valahányszor a vértet újra mutatkozik. Oszszel az

illet fák tövéhez oltatlan mész helyezend ; mert a rovarok egy ré-

sze az almafák fels gyökerein telel át és tavaszszal onnan mászik

fel a törzsre és ágakra. Az oltatlan meszet, a melynek mennyisége a

fa korától függ, mintegy másfél arasznyi mélységre kell közvetetlenül

a fa töve köri helyezni és aztán földdel bekapálni.

«

Tekintettel arra a veszélyre, mely a vértet elterjedésével az

ország gyümölcstenyésztését fenyegeti, igen kivánatos volna , hogy a

vértetü-lepett fák fertzetlenítésére az egyes birtokosok mindenkor
szorosan köteleztessenek, és hogy facsemeték és oltógallyak kivitele

a fertzött kertekbl szigorúan betiltassék- A földmívelési miniszté-

rium ennélfogva fel is hívta úgy Pozsony- és Mosonymegyét, mint

Arad sz. kir. városát, hogy igyekezzenek ebben az értelemben meg-

felel szabályrendeleteket alkotni és azoknak pontos végrehajtásáról

gondoskodni.

Nemzetközi phylloxera-congressus. — A turini országos ki-

állítás alkalmából az olasz kormány 1884. augusztus 8-tól 15-ig

Turinban nemzetközi phylloxera-congressust rendez, melyen a phyl-

loxeraügyre vonatkozó összes kérdések megvitatás alá fognak kerülni.

A congressus össze lesz kötve egyszersmind a phylloxeraügyre vo-

natkozó nemzetközi kiállítással.

A phylloxera Horvátországban. Drávántúli megyéinkben

a phylloxeravész fellépése 1883 végéig csak három, Zágrábtól nyu-

gatra fekv községbl volt ismeretes. Ez idén azonban reá akadtak már
Zágrábtól délnyugatra Jaszka vidékén, st felfedezték a Szerénység-

ben is Kamenicz táján. A horvát-szlavón tartományi kormány a fer-

tzött községek szlit azonnal zár alá helyezte és ezen alkalomból

az összes alárendelt hatóságokhoz a következ körrendeletet intézte

:

»1. A sima és gyökeres szlvesszkkel való forgalom csak

az egyes községek területén szabad.

2. Egyik küzségbl a másikba, bármily közel feküdjenek azok

egymáshoz, úgy a gyökeres, mint a sima szlvesszknek szállítása

feltétlenül tilos. Ez a tilalom kiterjed az azon alispánsági iskolákban

termelt szlvesszkre is, mely alispánságok vagy járáshatóságok te-

rületén a phylloxera constatáltatott. Szabad azonban ez a forgalom
az illet alispánsági területen vagy járáson belül a hatóság ellen-

rzése mellett ott, a hol phylloxera nincs, az alispánság vagy járás-

hatóság egész területén.

3. A vészlepettnek talált szl különös felügyelet alatt tartandó.

Ilyen szlbl tilos a szölvesszknek, fáknak, csemetéknek, szl-
fürtnek és gyümölcsnek kivitele.


