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lépnek alchneumonideak, a melyek pusztításuknak némileg gátat

vetnek. Ez állatok ellen véJekezö szerek alig vannak, részben oka

ennek, hogy e kéx'déssel cldig alig foglalkoztak. Ajánlják ugyan az ers
magú, illékony szereket, milyenek a cliloroí'orm, kámfor, n.aplitalin stb.,

mely szereket meg is próbálták és az állalkiik közül ugyan némelyek
elpusztulnak, de ezt nem lehet mindig az alkalmazott szer hatiísának

tulajdonítani. Igen sok rovarra alig hatnak, mert elkábulásukból rövid

id múlva ismét felélednek. A chloroformot különösen a szárított

körisbogarakat pusztító állatkáknál h;isznál!)at(í kiviiló sikerrel, ahol

égy kiesiny n3'-itott eidnroformmal megtöltött edényt az anyagtartó

üveg fels részébe tesszünk, mire a chloroformgöz az egész anyagot

folytonosan át- meg átjárja. Oly szereknél pedig, amelyek kiállják a

hot, legczélszerübb, ha tartós meleg hnek tesszük ki.

A méhek oltalmazása télen át. Átéli hideg viharoknak a méhekre
nagy hatása vau s valahányszor csak ily vihar tör ki, a kasban

mindig nagy mozgalom uralkodik. Nem kevésbé veszélyes a, méhek
gyönge légzö szerveire nézve a hideg sürü köd is, mely télen és

szszel oly gyakori, a köd ugyanis a légn^ilásokba behatolván nemcsak
azok légutait zárja el és okoz nehéz légzést, de a kas falait és a

sejteket is megnedvesíti, a mi a száraz helyet kedvel állatkák egész-

ségére igen ártalmas. A vihar és köd azonban, ha hosszú csatornán

hatolnak a kasba, erejöket vesztik és méheknek bajt nem okoznak.

Ezen alapszik az apró elökamarácskáknak a köpü elé való alkalmazása,

melyek deszkából vannak készítve és 19 cm. hosszúak, 1 és fél cm.

magasak s 10 cm. szélesek. E kis kamra úgy állítandó a köpü elé,

hogy nyílása a kaséval pontosan összeessék aztán szeggel ersíttessék

meg. A kas nyilasa elé két bádogszelet szögeztetik, ezek feladata

az egerek bejutását megakadályozni. Ezen berendezés mellett a méhek
télen is szabadon járhatnak ki a kasból, továbbá a téli nap sem
süthet a kas nyilasára s a méhek folyton sötétben lehetnek; e kis

kamráeska megtöri a vihar erejét s meggátolja a köd bejutását.

Télen át minden kas nyilasa elé kellene tenni egy ily kamrácskát,

mert ez képes az egész kas népét az eldögléstöl megvédeni.

A magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXIII. vándor-

gylése. — Az 1884. kolera miatt elhalasztatott vándorgylés f. é.

augusztus hó 22—26. napjaiban tartatott meg Buziás-Temesvárott

több mint 200 tag részvételével. Mellzve az üdvözl és egyéb beszé-

deket, itt csupán csak azon szakeladásokról fogunk megemlékezni, a

melyek tárgya az Ízeltlábú állatok körébl vannak véve. Legels el-
adó D r. C h y z e r Kornél, zemplémegyei forvos úr volt, ki Zeinplén-

megye méh- féléirl értekezett. A hazánkban eddig ismert 500 méhfaj

közül Zemplémmegyében eddig körülbelül 250 fajt gyjtött, a melyek
közül igen sok olyan is van, melyek eddig hazánkból nem voltak isme-

retesek. Ez érdekes s tanulságos értekezést a szerz szívességébl legkö-

zelebb egész terjedelemben közölni is fogjuk.

2. Frivalszky János úr észrevételeket tett Tömösváry »Dél-

magyarország állattani tekintetben* czimü s általunk a júliusi füzetben

ismertetett közleményére, a melyben sok jellemz faj ki van hagyva
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s ígéri, hogy azokat össze fogja irni s adandó alkalommal közzé is

fogja tenni.

3. L e n d 1 Adolf úr az Argyope Brünnichii Scop életmódjáról

értekezett. Ismertette e jellemz pókfaj tartózkodását, hálóját, el-
fordulási s szaporodási visszonyait.

4. M e r k 1 Ede úr „ lermészetrajzi és népismertet tanulmányok
a Balkán félszigeten" czimü eladásában a Balkán-félszigeten gyjtött

bogarak névjegyzékét és coleopterológiai felfedezéseit ismertette. A Bal-

kán hegységben 14— 15 a tudományra nézve ú^j fedelesszárnyú rovart ta-

lált és ezek között egy egészen új nemet (genus) is. A Rhilo-Daghban
kevesebett gyjthetett ugyan, de e hegylánczban mégis sikerült neki a

tudományra nézve 5 uj fajt felfedeznie. Az xij fajokat névleg is felsorolja.

5. Báró Ambrózy Béla úr „A méhészet felvirágzásáról Ma-
gyarországon" czimü felolvasásában vázolja ez irányú mozgalmakat
s egyszersmind bemutatta msejtjét és törkölyön erjesztett mézborát.

5. Dr. Szalkay Gyula úr „A kohimhácsi legyekrl" szóló érte-

kezésében összegezte az idevágó kutatásokat. A szakosztály szkebb
kör bizottságot küldött ki, hogy a kolumbácsi legyek ügyében a

kormánynál lépéseket tegyen.

A lótetü (Gryllotalpa vulgáris Lair.) pusztításáról. — Az
idei száraz és meleg év nemcfak a növényzetre hatott kártékonyán,

hanem e mellett még a kártékony rovarok elszaporodását is nagyban
elsegítette. Különösen a kertészek panaszkodnak, hogy mily kelle-

metlenségeket okoztak a lótetk. Igaz, hogy a lótetü többféle api'ó

állattal táplálkozik, és hosszan elterül földturásai s lyukai által

s fkép pedig minden útjába es gyökérnek elrágása által úgy is

elég kárt okoz, de idén nagyon elszaporodott még a dísz- és veteményes

kertekben is, fleg pedig a gyepesekben. A budapesti vinczellériskola

kertjében május végén egy, körülbelül 2 köbméter nagyságú gödör

ásásánál nem kevesebb mint 240 lótetüt fogtak, tehát könnyen el-

képzelhetjük, hogy az egész területen mily nagy számban pusztítottak.

Esténkéntj mikor lyukaikat elhagyják és a hím a tücsökéhez hasonló

csiripel hangon szól, meglehets mennyiséget pusztítottak el. Irtá-

sukra igen szép sikerrel a hígított petroleum-emulsiot használták. E
ezélból a túrások mentén vékony karóval lyukakat vájtak, melyekbe

azután a hígított elmulsiot öntötték be. A gyepes helyeket pedig

jól megöntözték s azután deszkával takarták le és miután a lótetük

a tömöttebb nedves földet kerülik, feljöttek a deszka alá, a hol másnap
mindig elég szép számban voltak találhatók.

Hasonló lótetü pusztításokat jelentettek az ország számos vi-

dékérl. Különösen az erdészek panaszkodtak, hogy e rovarok az

erdei facsemetékben sok kárt tettek s még a fenycsemetéket sem
kímélték. Érdekes felemlíteni, hogy múlt évben Francziaország déli

részében oly annyira elszaporodtak, hogy egész kertek növényzetét

kellett elégetniök, minek következkeztében a lótetük többnyire elpusz-

tultak. Ugyanott a trágyát elbb megégetik, csak azután használják

és azt tapasztalták, hogy ilyen földekben sokkal kevesebb lótetü van,

mint az olyanban, a melyre rendes trágyát használnak.


