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KÜLÖNFÉLÉK.

A Kameruni eledelek. — Kamerunban, a német kil/ép-afrikui

2;yrtrmat belsöbl) vidékein bonszü lttek legelökelöbl) eledele a azárított

hangya, a melyet levesnek lüznek meg, s a szúnyog-kalács, a melyet

a Kungó nev óriási tömegekben repül szúnyogok összetört masz-

szájából sütnek.

A méhek betelelése. — a mint tavaszszal a méhek melegebb

id által nagyobb tevékenységre, a fiasítás gyarapítására serkentetnek,

ép ily irányban csökken az szkor, a mikor a napok már rövidülnek,

hvösödnek és a méhek nyugalomra készülnek. A természettl ösztö-

nözve, szszel betapasztanak minden fölösleges nyilast, mint: a kaptár-

repedést, az ablak és oldalfalak közt lev tért, st némelykor a kirö-

pül lyukat is szkítik. Szóval íi léghuzam távoltartása ezéljából minden
nyilast ragaszszal vonnak be s csak a röpüllyuk marad nyitva lég-

tisztításra. E munkában támogatni kell méheinkct. A délmagyarországi

méhészegylet kaptára igen alkalmas a sikeres teleltetésre. A mint a

mézhordás megsznt, és a méztérben és költöürben lev fölösleges

méz kiszedetett, akkor be kell rendezni a költöürt ; ez rendesen

augusztus hó második felében, vagy szeptember hó elején történjék.

A betelelésnél a következ négy pontra kell figyelnünk és pedig

:

a) az anya állapotára, b) a család népességére, c) a téli mézkészletre

és d) a téli fészek berendezésére.

Az anyáról tudnunk kell, hogy milyen ids és hogy képes-e a

következ tavaszon megfelöleg petézni ? Kivételesen 3 éves anyát csak

akkor vegyünk telelbe, ha igen jónak és termékenynek mutatkozott.

Általában pedig 2 éves anyánál idsebbet ne teleljünk be. szkor,
ha az elöregedett anyát elpusztítottuk, a család szívesen elfogadja a

fiatalt. Ha tehát az anyát reggel kifogjuk és este (mi mindig csak

este történjék) az uj anyát szoktatóba téve adjuk be a családnak,

az minden veszedelem nélkül elfogadtatik.

Igen czélszer, ha a méhész anyanevelöket is tart, mert azokból

a legjobb és legalkalmasabb fiatal anyákat adhatja a betelelend

családnak.

A betelelend családok oly népesek legyenek szszel, hogy legalább

is négy léputczát befödjenek. Gyengébb családok kitelelése már nem
biztos az ilyenek tehát egyesítendök. Az egyesítés szkor nem jár nagy
veszedelemmel, mivel az egyenl természet méhek — ha óvatosan

járunk el — szívesen trik egymást." Ilyenkor 1—5 éves anya különb-

séget nem tesz. Az egyesítend család anyját reggel elpusztítván,

népével éreztetjük az anyátlanságot, mire — különösen szkor — egy

nap elegend. Az est beálltával rakjuk az egyesítend családot az

ersbítend család mézürébe, mely az éjjelen át az anyát érezvén a

költöürbe vonul le és veszedelem nélkül egyesül. Ezen eljárásnál figye-

lembe veszszük a jobb és fiatalabb anyát.

A téli mézkészletre nézve igyekezzék a méhész, hogy annyi méz
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legyen, miszerint azzal a család mindéi! körülmény között május hö

l-ig kitelelhessen, mert nem ritkán történt már, hogy a legnépesebb

anyával biró család — mivel igen nagy tevékenységet fejtett ki a

tavaszi rossz id következtében — a méhész hanyagságnak áldozatául

esett és éhenhalt. A téli készlet mindenkor elég, ha országos méret
keretet mézzel tökéletesen megtöltve adjuk a kaptárba. Rossz idjárás

alkalmakor mesterségesen etessen a méliész és pedig augusztus hóban,

hogy ezzel bepecsételt mézet készíthessen a méhcsalád télire. Hogy
pedig a méhek a mézzel telt lépek mellett el ne pusztuljanak, helyezzük

a mézet oda, a hol természetüknél fogva keresik és így áttérünk a

téli méhfészek bei*endezésére.

A téli méhfészek berendezését nem szabad a méhekre magukra
hagyni, hanem intézkedjünk ugy, hogy az mindig a téli mézkészlet

alatt legyen. Tudjuk, hogy a méhek a téli fészket ott rendezik be,

hol az szi utolsó fiasítás van. Ha esetleg az utolsó íiasítás a költöür

felsó keretein lenne, akkor fölöttük elegend méz nem volna ; rakjuk

tehát a fiasításos lépeket a költöür alsó sorába olyformán, hogy azok

egy harmadrészben mézzel legyenek megtöltve ; ezek fölé pedig egészen

telt lépeket akgassunk. A röpül lyuk jelöli (homlokfal) oldalon az alsó

és fels vésésbe egy egy üres lépet adunk utánuk, következnek a

többi lépek, fölül a mézzel egészen, alul a harmadrészben teltek
;

végül pedig nem árt, ha utolsóknak alul-fölül egy-egy üres keretet

teszünk, azután az ablakot egészen a keretekig toljuk be. Az üres

méztérben lev fed-deszkácskák fölé 4— 5 réteg papirt terítünk,

mely a melegséget visszatartja.

Nemzetközi kiállítás Flórenczben. — Az olasz kir. földmvelés-,

ipar- és kereskedelemügyi ministerium a kultivált növényeket károsító

penészgombák és rovarok irtására szolgáló fecskendk és más készü-

lékekbl a jöv hónapban Flórenczben nemzetközi kiál-
lítást és versenyt rendeztet. A kiállítás október hó 1 6-án nyílik

meg a tlórenczi gyümölcsészeti tanintézetnél.

A kiállítást programmjával és bvebb felvilágosításokkal szolgál

az érdekldknek dr. Horváth Géza, az országos phylloxera-kisér-

leti állomás fnöke Budapesten (földmvelési ministerium).

IRODALOM.

Joanves Frivaldszky, Diííormitates et monstrositatos Coleoptororum.
(Természetrajzi Füzetek. X. köt. p. 48— 80. Tab.

IV. íig. 6— 13.

Szei'z 8 rendestl eltér testalkatú vagy torzképzdés bogai'at

ír le, melyek közöl egy Cnrabus catenaüis FanZ- him Fiume vidé-

kérl, a Calosouia hujnisifor L. him Pestmegyébiil a Lucanus cervus

L. var caprcnluíi Sulz. q^ Szebenmegyébl, Gcofrupes imitátor Marsit.,


