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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.


