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zsiros íinyagokkal kenjük be; a bekeuésre különböz bóditó növénye-

ket és azoknak fzeteit (péld. beléndek, nadragulya, dohány stb). is

fel lehet használni.

d) Ha a marhák nappal is a szabadban legelnek, akkoi* azokat

a bekenésen kivül, — melyet semmi esetre sem szabad elmulasztani, —
szétszórva kell legeltetui és pedig a mennyire lehet patakok közelében

itt-ott ersen füstölg tüzeket is tanácsos rakni, a melyeknek sürü

füstjét a legyektl kinzott marhák ösztönszerleg felkeresik.

A mi a kolumbácsi legyektl megtámadott marhák gyógykeze-

lését illeti, erre nézve egészen biztos szerrel nem rendelkezünk ; de

mindamellett vannak némely könnyen alkalmazható szerek, a melyek

az összecsipett marhák kezelésére és megmentésére gyakran czélszerü-

aknek bizonyulnak.

Ilyen szerek : a hideg víz, mely borogatás vagy fürdc gyanánt

alkíilmaztatik, valamint mindenféle zsiros és olajos anyagok, ha tiszták

és nem avasak. E zsírokat vagy olajokat 1

—

2^iq-os carbol- vagy
salicylsavval kell keverni s a keverékkel az állat testét bedörzsölni,

különösen ügyelve a legyek csípésétl támadt daganatokra és sebeki'e.

Ajánlatos szer továbbá a mészvíz és olaj, egyenl arányokban
elkeverve, melylyel a megtámadott állat az elbbi módon kezelend.

E mellett a beteg állatnak jó táplálékot kell adni és azt hideg friss

vízzel gyakran megkínálni.

Szer a SZÖlÖmoly ellen. — Neszler német tanár a szl-
moly {Cochylis amhiguella) ellen oly szert ajánl, mely olcsósága

mellett igen kitn hernyóírtó hatással bír, a nélkül, hogy a szlnek
ártalmára volna. A szer 21 gramm lágy szappanból, 20 gramm vagy
26 köbcentiméter kozmaszeszbl (amylalkohol) és 15 gramm dohány-

levélnek a fzetébl áll, és pedig oly hígításban, hogy az egész épen

egy liternyi folyadékot képezzen. Legozélszerübb a szappant elbb
egy kis vízben feloldani, a kozmaszeszt hozzáadni és '^ liter vízzel

felhígítani s aztán e folyadékot 15 gramm dohánynak i/o liternyi

fzetével összekeverni.

Halászó pók. — Valamennyi pók rabló ;
egyesek világos nappal

nyíltan zik mesterségüket, elzárják az állatkák útjait és dúsan szedik

be a vámot, mások pinczék, gödrök homályában] támadnak, vagy
elbújva, lesben ülve a pihenésre szállt, semmi rosszat sem sejt

rovarokat meglepik, st nappal, midn élénk az élet, sötét zugba

húzódnak vissza, hogy ott mozdulatlanul bevárva az estét, a kedvez
sötétségben észrevétlenül rátörhessenek ijedez prédájukra.

Ilyen s több efféle jelenetek a természetben gyakran láthatók.

A forró égövi nagy ili/?)(^a/íí-pókról még azt is mondják, hogy apró ma-
dárkákat fogna, de hogy halászni is járjon vízre egy pók, az talán

nem oly ismeretes; azért'^elmondom Prof. C. Berg a »Kosmos«-
bau megjelent czikke szerint, ki Uruguayban tartózkodva észlelte,

liogy ogy, a LjfCOsidae családba tartózkodó pók-faj, Diaponfia Koclill

Ki'.ys.j niik(''peii liah'iszott. Ez barangolt) i)ók. Ta\aszkor leginkább pa-


