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mixtus Vili. a megye éjszaki részén fekv Babia-Gura hegyen

gyjtettek. Érdekesebb bogárfajok kerültek azonban el a megye

fléli részén elhúzódó Liptói-Havasokon a Bánovka havason, u. m.

Platychrus irreguláris Fahr., Orinocardbii^ glaciális Mill. var. Milleri

Thoms , Melanocarahus glahratus Payk., Bembidion glaciale Heer,

Trechus striafAilus Putz., Calopterus fossulatiis Schh., Pferostichus

mnurus Dft., strenuus Panz. és subsinuatus T>ej., Calafhus metaJ-

licus Dej., Quedius pedicidus Nw-dm., Pedilophorus transsylvanicus

Síiffr., Aphodius alpinus Scop., Athous porrectus Ihoms., Corym-

bites aeneus L., Metoecus paradoxus L., OHorrhynchus unicolor He.rhst

var. ebeninus Gyll. és alpinus Bicht., Leptnra virens L. és Saperda

earcharias L. Legérdekesebb azonban a Nebria tatrira íMill. és

Deltomerus tatricus Mill. havasi futrinka- fajok, melyeket eddig

í'supán a Magas-Tátrából ismertünk, s a melyek e szerint a Liptói

-

Havasok megfelel magasságú helyein szintén tenyésznek.

Polinszicy Emil.

Torzcsápú fürkész-darázs. — Torzképzdés rovarok egy-

általában a ritkább jelenségek közé tartoznak, a hártyásszárnyú

rovaroknál azonban a legnagyobb ritkaságoknak tekinthetk. Egy

ilyen abnormis csápú fürkész-darázs, Tryphon vidgaris Fahr. (3.

ábra) került gyjteményembe 1880 jú-

nius havában a S.-A.-Ujhely mellett

elterül réten. A torzképzdés abban

áll, hogy a darázs baloldali csápja

vége felé megvastagodik s mindjárt a

legels vastagabb izülék bels oldalából

egy 7 izülékbl álló mellékcsáp ágazik

ki. Az ezután következ 4 izülék a

?). ábra. Tozscsáp fürkészó'-da- rendesnél kétszerte szélesebb lett ; az

rázs iTniphon vulgáris Fahr.) ötödik megvastagodott Izülók ismét két

részre oszlik, melyek közöl a küls hosszabb ág a csáp szabályszer

folytatásának felel meg, a bels izülék rövidebb ág pedig a mel-

lékágat képezi. ^^, ^j^^^^^, j^^^,^^,^^

A Gnaptor spinrmanus Zemplénmegyében. — A Gnaptor

spinimaniís Pallas nagy poszogó-bogár, mely csak Európa déli

országaiban tenyészik, a budai hegyeken egyike a legközönségesebb

rovaroknak, de az ország más részeiben csak nagyon ritkán fordul

el. Zemplénmegyében, daczára hogy határozottan vadásztunk iá,
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Öt óv óta hiába kerestük. A múlt évi deczemberben azonban ('> éves

kis unokaöcsém S.-A.-Ujhelyben udvarunkon fogott a hó tetején egy

megdermedt eleven példányt, melyrl valóban nem tudhatjuk, hogy

honnan került oda. ¥//. az eset is világosan nuitatja, hogy mily

véletlenül jut némely ritka rovar a bogarász kezébe.

Chyzer Béla,

KÜLÖNFÉLÉK.

A k. m. természettudományi társulat február 2n-ki szak ülésén

dr. Öi'ley László in. n. múzeumi segéíb'lr és egyet. m. tanár úr érdekes

elóadást tartott a tengeri rákok életérl s egyszersmind ez alkalom-

mal bemutatta az illet Ízeltlábúakat, valamint azon állatokat is, a

melyeken némely tengeri rák tartózkodni szokott.

A magy. tud. Akadémia ni. osztályának február 15-én tartott

ülésén dr. Horváth Géza úr elterjesztette P u n gu r Gyula úr dol-

gozatát egy ritka szöcskefaj életmódjáról, melyet a szerz szíves-

ségébl adandó alkalommal közölni fogunk.

Vidéki felolvasás. — A soproni irodalmi és mvészeti kör

február 2-án tartott felolvasó estélyen dr. M i k a Károly reáliskolai

tanár úr érdekes felolvasást tartott ;>A hangyák rabszolgatartása és

hadviselésérl.

«

Figyelmeztetés a kolumbácsi legyek tárgyában. — A fóid-

mívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium azoknak a

megyéknek, a melyekben a kolumbácsi legyek kárt szoktak okozni,

az egyes községekben való kifüggesztés végett a következ magyar,

német, szerb és oláh nyelven irott figyelmeztetést küldte : » A kolum-

bácsi legyek ellen czélszerünek bizonyult védekezésmódokat és óvó

eljárásokat már elejétl fogva mindjárt alkalmazni kell, még mieltt
a legyek nagyobb rajokban megjelennének. E védekezésmódok és óvó

eljárások közöl leginkább a következk ajánlhatók :

a) Még mieltt a legyek nagyobb tömegekben mutatkoznának,

a marhákat csak este nap lemente után kell a legelre hajtani ós

onnan már napfelkelte eltt ismét hazaterelni.

b) Nappali istállózás ideje alatt az istálló ajtaja elé ganéjból,

nedves rozséból stb. ersen füstölg, lassan ég tüzet' kell rakni,

melynek füstje a legyeket az istállóba való betolakodástól visszatartja.

c) Ha a marhát a sürgs mezei munka miatt nem nélkülözhetjük

s a kolumbácsi legyek daczára is a szabadba kell hajtanunk, akkor
az állatnak kevébbé szrös részeit vagy a hol a szr kevésbbé simán
lapul le, pl. fejét, nyakát, lábait, szügyét, hasát és ivarszerveit

petróleummal, zsirral (akár friss, akár avíis), olajjal vagy másféle


