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víz-, 1 liter petróleum- és i/'.2 kilo szappanból álló keverék. Ezeket
a szereket, kefe vagy ecset segélyével a megtámadott helyekre má-
zoljuk. A bekenés 3 — 4 heti idközökben ismételni kell.

Taschenberg ajánlja, '•* hogy a megtámadott növényt meszes
vízzel több ízben í'ecskendezziik be, mivel a meszes víz a növény
testén támadt seben keresztül minden irányban elhatol. Czélszerü a

talajba is bizonyos mennyiség meszet hinteni a fa körül. — A
Gazdasági Lapok *) irtó szeri azt az eljárást ajánlja, melyet a

Wrtenbergi bor és gyiimölcstenyésztök Schorndorfban 1874, szept.

1-én tartott gylésükben ajánlottak és a mely következ: Ha az

élsdi még nincs nagyon elterjedve, czélszerü a f;it gyakrabban meg-
kefélni, a íiatal hajtásokat lemetszeni és elégetni. A száraz kérget

minden héten vakarjuk le, a sebeket kenjük vagy meszeljük be. Mint-
hogy a peték a földben kelnek ki, és az állat a földrl jut a fára:

czélszerü a fa törzsét bekátrányozni, a földet sszel jól felásni és

mészszel jól megkenni. Legbiztosabbnak mondja a schorndorfi gylés
is a petróleummal való kenést. Dr. Nyári Ferencz egy rész szitált

anyag, 3 rész víz és egy rész tej pentinolaj keveréket ajánlja a fa

bekenésére, melylyel mindannyiszor be kell kenni, valahányszor uj

tetvek jutnak reá.

IRODALOM.

Fr. W. Kotioiv, Die eiiropáischen Blennocampen (soweit dieselben

bisher bekannt sind). (Wien. Entom. Zeitung. V.

p. 183— 188, 211—218, 243-246 et 267—271.)

A Blennocampa- csoporthoz tartozó levéldarázsok között még sok

érdekes felfedesés vár a kutatókra, a mint az e dolgozatból is ki-

tnik, melyben a szerz a régebben ismert fajok tüzetesebb ismerte-

tésén kivül több j fajt és nemet állít fel. Egy ilyen új nem a többi

között a Rhadinoceraea j melynek egyik új faját, a Rh. nodicornis-i

Korlevics tanár úr a Eh. thoracica Tischb. fajjal együtt Fiume
környékén fedezte fel.

Horváth Géza, A magyarországi Psyllidákról. (Mathem. és termé-

szettud. Közlemények. XXI. p. 291— 320.)

A szipókás rovarok (Rhynchoták) közé tartozó Psyllidák csa-

ládja a szerz eddigi kutatásai szerint hazánkban összesen 64 fajjal

van képviselve. A szerz elrebocsájtván e rovarcsalád általános

jellemzését, nevezetesen a hazai fajok orismologiai és biológiai vi-

szonyainak, valamint földrajzi elterjedésének ismertetését, részletesen

felsorolja a magyarországi fajokat; pontosan közli minden egyes

*) Gazd. L, 1875. 6, sz.
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faj termhelyeit, életmódját, tápláló növényét és egyéb eddig felfe-

dezett adatokat. A felsorolt 64 faj közöl 3, u. m. Floria Horváthi

Scott, Amhlyrhina maculata Löw és Trioza Horváthii Löiv a magyar
fauna kizárólagos sajátságait képezik.

A. Kuwert, General-Uebersicht der Helophorinen Europas und der
angreozenden Gebiete. (Wien. Entom. Zeitung. V. p.

221-228, 247—250 et 281— 285.)

E dolgozat jó szolgálatot fog tenni a bogarászoknak, a mely
segélyével képesek lesznek a különben nehezen megkülönböztethet
Helophorinákat pontosan meghatározni. A meghatározó táblázatok

szövegében hazánk területérl említve vannak : Helophorus griseus

Hbst. var. montenegrinus Kuw. és H. strigifrons Thonis. var. croa-

ticus Kuw. Horvátországból. H. granularis L. var. elongatus 3íotsch.

és H. confrafer Kuw. Magyarországból.

Edm. Eeitter, Ueber die mit Abraeus Leach verwandten Coleopteren-

Gattungen. (Wien. Entom. Zeitung. V, p. 271—274.)

A szerz a többi közt felemlíti, hogy a Bacanius Soliman Mars.

nev délkeleti Histerida-faj Horvátországban is tenyészik.

A. E. Jurinac, Faunisticni pabirci po okolini Krapinskoj. (Glasnik

hrvatskoga naravoslovnoga druztva. I. p. 145— 153.)

Szerz Varasdmegyébeu Kraj)ina környékén tett állattani kirán-

dulásai alkalmával az ízeltlábú állatokra is kiterjeszté figyelmét.

Ennek eredménye gyanánt jelen dolgozatában felsorol 3 pókot. 1 ál-

skorpiót és 11 rovart. A rovarok között legérdekesebb a Troglophüus

cavicola Koll. nev szöcskefaj, melyre két barlangban akadt és

melyet elbb már Ogulin környékén is felfedezett.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Kérdés.
(8.) Kérem szíveskedjék tudomásomra hozni, hogy Frivaldszky

Imre: » Jellemz adatok Magyarország faunájához* czimü munka kap-

ható-e egyáltalában és mi az ára ? Bodnár Jen.

Felelet.
(8.) A kérdéses munka, mely a M. T. Akad. évkönyv XI.

1865-ben jelent meg, az akadémiai könyvkereskedésben kapható.

Ára: 1 frt 50 kr. V. J.


