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Ez idén az újonnan kihajtott Quercus coccinea és palustris,

valamint a Carya álba levelei szépek voltak egész május közepéig,

de június 1-én már ismét a tavalyi pusztulás képét mutatták. A
honi tölgyfák néhány levelét leszámítva, a többi fa- és bokorfajon

a Megachile rágásainak semmi nyomára sem akadtam. Ha majd

sikerül a kis gonosztevk közöl vagy egy példányt hálómba kerí-

tenem, akkor azoknak faja is biztosabban meg lesz állapítható.

Sajó Károly.

KÜLÖNFÉLÉK.

A k. m. természettudományi társulat október i5-iki szak-

ülésén Mocsáry Sándor m. n. múzeumi segédör úr a fürkész-

darázsok életérl érdekes eladást tartott, s ez alkalommal bemutatta

egyszersmind az illet rovarokat, valamint azokat is, a melyekben

élsködni szoktak. — Utána Gauss Viktor úr értekezett a ten-

ger fénylésérl éjjel, a mely tünemény elidézésében számos alsóbb-

rend tengeri állaton kivl néhány Crustacea-faj álczái is közrem-
ködnek.

A magy. tud. Akadémia Hl osztályának október 20-án tartott

ülésén Dr. Margó Tivadar rend. tag elterjesztette S z i g e t h y
József úr dolgozatát a folyami rák zöld mirigyeinek boncz-, szövet-

ós élettanáról, a melybl kitnik, liogy e szerv a ráknál a vese sze-

repét játsza.

Nemzetközi phylloxera-egyezmény. — A közös külügyminisz-

térium értesítése szerint, a szerb kormány a phylloxera ellen köve-

tend rendszabályok ügyében kötött berni nemzetközi egyezményhez
való hozzájárulását kimondotta.

A phylloxera Bulgáriában. — Viddini konzulunk jelentése sze-

rint, a Viddintl 3 órányira fekv Babino Brdo nev község szli-
ben Csungurusz mellett egy orvosi (!) bizottság folyó óv szeptember

havában a phylloxera jelenlétét felfedezte. E felfedezést a bolgár

kormánynak Szófiába azonnal bejelentették, hogy az a megfelel in-

tézkedéseket a vész elfojtására haladéktalanul elrendelhesse.

Fali tábla a phylloxera ismertetésére. — A föídmivciés-,

ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium a szlpusztító phylloxera

ismeretének terjesztése czéljából nem rég fali táblát adott ki, a mely-

bl egy-egy példányt, a törvényhatóságok útján, valamennyi, szl-
miveléssel foglalkozó községnek megküldött. A Dr. Tömösváry
Ödön által szépen rajzolt táblán a phylloxera fbb alakjai, mégtá-

madott szlgyökerekkel együtt, színes rajzokban vannak feltntetve,
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