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a rovarálcza maradékát a fiatal Lithobiusoknak, a melyek aztán

nemsokára jó ízen hozzá is láttak.

Látva azt, hogy az összecsapás után mind a két százlábú

félrevonult és ott hagyta az eledelt, azt kellett következtetnem,

hogy az összecsapásnál mind a kett ersen megsérült. Kivettem

tehát a pihenni tért viaskodókat és tányérra téve, közelebbrl meg-

vizsgáltam. Ekként csakugyan meggyzdtem, hogy a Lithobius 3,

a Geophilus pedig 1 1 lábára tehetetlen ; ez utóbbinak béna lábai

közöl 3 az ellenkez oldalon feküdt. Az illet lábakat csak úgy

vonszolták maguk után, mert az összecsapásnál az állkapcsok méreg-

tartójából beeresztett méreg mozgató izmaikat megbénította, mond-

hatni megölte.

Most mind a két sérültet nagyon jól tartom, és várom, hogy

a mérges marást egyik is, másik is kiheverje.

Dr. Tömösváry Ödön.

Érdekes SZÖCSke-faj. — A sajátságos alakú Saga serrata, bár

Spanyolországtól Dél-Európán keresztül szórványosan egész az Urai-

hegységig el van terjedve, mindenütt a ritka fajok közé tartozik.

Hazánkban eddig csupán a budai Sashegyrl és a mehádiai Do-

mogletrl ismertük. Az idei július 7-én azonban egy tanuló Zemp-

lénmegyében a S -A.-Ujhely felett emelked Sátorhegy kopár olda-

láról hozott egy nstény példányt. Itt van tehát e különös szöcske-

fajnak hazánkban a harmadik tenyész helye, a mely egyszersmind

elterjedésének legéjszakibb határát képezi. A legéjszakibb pont,

a hol eddig talállak, a Bécs mellett fekv Kahlenberg volt.

Dr. Chyzer Kornél

KÜLÖNFÉLÉK.

Riley és találmányai Európában. — A gazdasági rovartan,

mely Európában még mindig meglehetsen mostoha gyermeke szak-

tudományunknak, a praktikus Amerikában már évtizedek óta megér-

demlett méltatásban és buzgó mívelés ben részesül. A gazdasági rovar-

tan ott az állam gondoskodásának egyik kiváló tárgyát képezi
;

jeles

entomologusok pedig kizárólag annak szentelik munkásságukat. E je-

lesek legjelesebbike, Eiley C. V., a washingtoni fóldmivelési minisz-

térium entomologiai osztályának fnöke, e nyáron átrándult Európába,

hogy itt, kivált Francziaországban egyfell a phylloxeraügyet és a

selyemtenyésztést tanulmányozza, másfell pedig a gazdasági rovar-

tanra nézve kiváló fontossággal biró újabb felfedezéseit megismertesse.
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Ez utóbbiakat f. évi június 30-áu adta el Montpellierben a Iíérault-

megyei gazdasági egyesület ülésén nagy számú hallgatóság jelenlété-

ben, mely érdekes eladását mindvégig feszült figyelemmel kisérte.

R i 1 e y úr lekötelez szíves engedelmébl szerencsések vagyunk ezen

eladás magyar fordítását folyóiratunk jelen füzetében egész terjedel-

mében közölni és olvasóink becses figyelmébe ajánlani. Ha az abban

javasolt petroleum-emnlsió talán nem is fog a phylloxera ellen oly

csalhatatlan szernek bizonyulni, annyi azonban kétségkívül bizonyos,

hogy a többi kártékony rovar ellen úgy ez az emuisió és a R i 1 e y-

féle permetez készülék, mint a többi ajánlott irtószer kitn szol-

gálatokat fognak tenni.

J. Lichtenstein ismert nev franczia rovarász, ki e szerek-

kel már kísérleteket tett, az elért eredményekrl folyóiratunk szer-

kesztjének a következket irta: »Riley ellenszereit teljes sikerrel

próbáltam meg néhány rovar ellen. így a pei-metez készülékével való

öntözések által megszabadítottam a Hyalopterus pruni-íól az szi-

baraczkfákat, az Aphis labitrni-tól a Cytisus laburnumot, az Aphis

papaveris-töl különféle növényeket ; e levéltetvek ellen a petroleum-

emulsiót használtam. A pyrethrurnot folyadékban krisfán alkalmaz-

tam az Abraxas pantaria éljen, a mi szintén igen jól sikerült; st
a júniusban pyrethrummal kezelt fákat a hernyók még második in-

váziójuk idejében július végén sem lepték meg. Egy szóval, Riley
felfedezése nagy fontosságú a mezgazdaságra nézve.

«

A kis permetez készüléket, melynek darabja az E. Servent
czégnél (rue Argenterie, 12) Montpellierben 2 l

/2
frankon kapható, az

orsz. phylloxera-kisérleti állomás már meghozatta s a kísérleteket vele

ós a Riley által javasolt rovarirtó szerekkel megkezdte.

A nemzetközi phylloxera-congressus elnapolása. — Az olasz

kormány a nemzetközi phylloxera-congressust, melynek — mint leg-

utóbbi füzetünkben jeleztük — augusztus els felében Turinban kel-

lett volna összeülni, a délfrancziaországi cholerajárvány miatt szep-

tember hónapra halasztotta el. De minthogy a járvány Fels-Olasz-

országban szintén terjedni kezd, elre látható, hogy a congressus szep-

temberben is aligha fog összeülni.

A phylloxera Szerbiában. — A phylloxeravész Szerbiában, a

hol jelenlétét legelször 1882-ben fedezték fel, szintén mindig több

ós több helyen kezd mutatkozni. A szerb kormány legújabb hivatalos

értesítése 'szerint eddig összesen 34 község szli vannak fertzve. A
fertzött községek Belgrád városán kívül még öt vidéki kerületben

fekszenek és pedig a belgrádi kerületben 6, a szemeiidriaiban 11, a

kragujevácziban 1, a pozsarevácziban 10 és a krajinai kerületben

község. Azonkívül a belgrádi kerületben 2, a pozsareváczi kerületben

pedig 5 község gyanús.

Gyászrovat. — Kiválóan szomorú hírrel kell e rovatot meg-

nyitnunk ; oly veszteséget kell jeleznünk, mely érzékeny nemcsak a


