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Külföldi vendégek. — Jnlius hó második felóben K a d (. s-

k o w s z k y A. J. orosz tábornok ós ismert nev Iiyrneiiojjterolop; né-

hány napot töltött Budapesten és a magy. nemz. múzeumban a hár-

tyásszárnyú x'ovarak gyjteményét tanulmányozta M o c s á r y S á n d o r

museumi ör Ur kalauzolása mellett, kinek azután nagybecs Chrysida-

gyüjteményt is adott át.

Friese Henrik, ismert német rovarász, aki már múlt évi

szeptember óta Magyarországban idzött, nemcsak a fváros környékén,

de távolabbi vidékeken is tett rovarászati kirándulásokat és szép

eredménnyel, dús zsákmánnyal tért vissza e hó elején Németországba.

Fképpen Apidákat, de e mellett más rovarokat is gyjtött, melyek
között számos becses példány jutott birtokába. Nagyobb excursiók-

ban felkereste S. A. Ujhelyt, Erdély egyes részeit (Borszék), Temes-
megyét (Temesvár, Orsova, Herkulesfürd, Deliblat) Fiume városát

és környékét.

A zsizsik elleni óvó szer. — a zsizsik ellen egy német

gazda a kendermagot ajánlja, melynek szagát ezen bogár állítólag

nem bírja kiállani. neki 200 hektoliter búzáját a magtárban

nagyban pusztította a zsizsik. Véletlenül ugyané magtárba közvetlen

a búza mellé kendert is rakott, a melyben még magvak is voltak.

A kender egy része a búzára hányódott. És mit látott már másnap ?

Azt, hogy a magtár teteje tele volt zsizsikkel. Ide menekültek ugyanis

a bogarak a kender szaga ell. Ekkor megforgatta a búzát, mire az

alól volt zsizsikek kezdtek elmenekülni míg egy sem maradt a búzában.

A növényházak hangyái ellen. — A hangyák a növényhá-

zakban olykor rendkívül kellemetlen vendégek és legtöbbnyire sem

féregpor^ sem kánfor által teljesen el nem üzhetk, a W. L. Z. igen

egyszer eljárást ajánl, t. i. azon helyeket, hol a hangyák nagyobb

számban megjelennek, kenjük be petróleummal. Az eredmény bizo-

nyítani fogja, hogy a petróleum szaga a hangyákra nézve oly annyira

kiállhatatlan, miszerint ott többé egyetlen egy sem fog jelentkezni.

Ha az úgynevezett hangya-utra egy csepp petróleumot csöppentünk,

azonnal észreveszszük, mint futnak szerteszét a hangyák keresve

mellékutakat, hogy kikerüljék a nekik annyira visszataszító szagot.

Hasonlóan oly virágcserepeket, melynek szélét petróleummal kenjük

be a hangyák egyáltalában nem látogatják meg.

IRODALOM.
Dr. Horváth Géza, Jelentés az országos phylloxera kísérleti állomás

1885. évi mködésérl, 1886. (80 lap.)

E hivatalos jelentés az országos phylloxera kísérleti állomás

ötödik évi jelentése, a mely egyrészt hü képét adja a phylloxera

vész állásának hazánkban 1885 végéig, másrészt pedig számot ad

azon sokoldalú tevékenységrl, melyet kormányunk a szlpusztító

phylloxera és a többi kártékony rovarok ellen tett. A kísérleti álló-


