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A hesszeni légy nevének eredete. — A hesszeni légy (Ceci-

domyia destrudor) európai származású rovar, de népies nevét —
liessian ily — mindamellett Ej szak-Amerikában nyerte, a hol leg-

elször 1778 körül lépett fel kártékonyán. Általánosan elterjed', vé-

lemény volt ennélfogva, hogy e veszedelmes rovar az új világrészbe

annak a 12 ezer hesszeni katonának a pocigyászával lett behurczolva,

a kiket az angol kormány az amerikai szabadságharcz elnyomására

a hesszeni fejedelemtl készpénzen megvett és az idtájban oda küldött.

A német származású Dr. Hagen Amerikában újabban több régi

okmányt talált s azoknak alapján kimutatta, hogy a hesszeni legyet

Éj szak-Amerikában már 1768-ban is mostani neve alatt ismerték, és

hogy a légy nevét nem ama szerencsétlen hesszeni katonáktól, hanem

már elbb Pennsylvaniába bevándorolt németektl kapta.

Rovartani pályakérdés. — Az utrechti »Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen« többi között a következ pályakérdést

tzte ki: írassék le a cserebogár (Melolontha vulgáris) álczájának

és bábjának pontos anatómiája, kiindulva S t r a u s s-D ü r c k h e i in-

nék a kifejlett bogárról szóló monographiájából, és ellátva a szöveg

megértéséhez szükséges rajzokkal. A páljamunkák franczia, holland,

német, angol vagy latin nyelven lehetnek írva, és a szerz nevét és

czímét rejt borítékkal együtt, 1885 deczember l-ig a társulat tit-

kárához, E. M e v i 1 de L y n d e n báróhoz küldendk. A kitzött

jutalomdíj dísz-oklevélbl és körülbell 620 frankból áll. A jutalma-

zott pályam a társulat tulajdonává válik és annak kiadványaiban

fog közzé tétetni.

LepkegyííjtÖknak — Kelecsényi Károly körjegyz úrnak

188y5-iki csere-, illetleg árjegyzéke megjelent s az érdekld rova-

rászoknak díjmentesen rendelkezésükre áll Tavarnokon (ú. p. Nagy-

Tapolcsány, Nyitramegyében).

IRODALOM.

Dr. Horváth Géza, Jelentés az országos phylloxera- kísérleti állomás

1883-ik évi mködésérl. III. évfolyam. Budapest,

1884. (73 lap, egy fametszet táblával a szöveg

között.)

E hivatalos jelentésben, az orsz. phylloxera -kísérleti állomás

mködésének általános vázolása után, részletesen ismertetve vannak

a szlpusztító phylloxera biológiájára és a homok phylloxera-mentesít

tulajdonságára vonatkozó megfigyelések, valamint az elárasztással, a

gyérít eljárással s az amerikai, ázsiai és európai szlfajokkal tett

különféle kísérletek és tapasztalatok. A függelékben Lehoczky
Dezs és Wény János kerületi phylloxera- felügyelk a szé-

kesfehérvári, illetleg fehértemplomi amerikai szöltelepekrl adnak

számot.


