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dig, hogy az A. panicetim az ostyába rakja petéit, az egyes ostyá-

kat elbb összeragasztja s álczája abban kifejldvén az ostyával

táplálkozik, abba rendes alczameneteket rágva ki. A kifejlett bo-

garak pedig, miután a szóban forgó dobozban még elegend táp-

lálék található az utódok számára, onnan el sem távoznak. Az oko-

zott kár épen nem jelentékeny, de nagyobb raktárban, hol elhári-

tása bajjal járna, mégis kellemetlen lehet az .4. paniceimi elfor-

dulása. Rútkovszky Károly.

Kártékony bagolypülék irtása. Kártékony Noctuák, kivált az

Agrotis segttnm fogására egy kiváló német gazdasági író külön

e czélra szerkesztett önmköd lámpást ajánl. A petróleum- vagy

spiritus- izzólámpás 1"5 m. magas faalkotmányon lehetleg szaba-

don áll és fényé\'el odacsalogatja a Noctuákat, melyelv a lámpás-

nak kissé ferdén álló négy üveg falán lecsúsznak és az alul álló

fa- vagy pléhdobozba esnek, a hol alkalmas módon, önmköd-
lég megöletnek. .A lámpás fölül kis födöit kéménynyel van ellátva.

Fényhatásának fokozásául lángja körül öt reflectort is lehet alkal-

mazni, vagy egy helyett öt lángot felállítani és mindegyiket reflec-

torral ellátni. Ily lámpással a szerz Dr. Frank A. B. Berlin kör-

n>'ékén három hónap alatt m. e. 4000 rovart fogott, melyek közt

volt 17'Vo igen kártékony, 31*^/o meglehetsen kártékony, 7"/o hasz-

nos és 45"/o indifferens. A fogott lepkék száma volt; máj. 31-tl

jul. l-ig csak 17, jul. 4-ig 20, jul. 8 ig 13, jul. 11-ig 21,jul. 15-ig

II, jul 18-ig 33, jul 22-ig 7, jul. 29-ig 44, aug. 2-ig 50, aug 8-ig

100, aug. 12ig 79, aug 17-ig 53, aug 24-ig 84, szeptember 8-ig

20, azontiíl senmii (az ingadozásokat az idjárás változása okozta.)

A fogás ezen módjára tehát a legalkalmasabb id július elejétl

augusztus végéig. Nem szükséges mondanunk, hogy ezt a

lámpást talán némi módositársal, ne ncsak kártékony Xoctuák fo-

gására is lehetne használni. A.

A SZÖlÖmolyrÓI {Cochylis anihi^uella Hb.) és irtásáról figye-

lemre méltó mvecske jelent meg Koch F. R^.-tl (der Heu- und
Sauervvurm, oder der einbindige Traubenwickler und dessen Be-

kámpfung. Trier, 1898. 32 lap 23 ábrával), aki saját tapasztalatai,

alapján ismerteti a moh' életmódját, és végül annak irtásával fog-

lalkozik. Az els ivadékú hernyó csaknem kizárólag a fejld
szlgerezdet támadja meg azáltal hogy a virágokat összefonja és

felemészti, a bogyókat és a gerez dszárát pedig megrágja, mitl

a bogyók s az egész gerezd elhervad. A második ivadékú hernyó

csaknem egyedül a bogyókból él, és szerz szerint egy hernyó 17

bogyót pusztított el, kett 26-ot, 17 pedig egész fürtöt. A meg-

támadott bogyó csakhamar erjedésbe jut, miközben benne eczet-

sav képzdik, a mely a mustba kerülvén, annak értékét csökkenti

;

a bogyók másrésze rothadásnak indul és ha el nem szárad s le-

hull, szintén a mustba jut. A szlnek jóval több felénél pusztul-

hat el ily módon. Az els ivadék gubói találhatók a venyigekönyöl;

laza héja alatt, a szalmakötegben és alatt, a szalmaszá!ak nyitott

végében, a szlkaró réseiben, hasadékai és lyukaiban, a nyesett,

venyige belében, s egyesivel összecsomózott szllevelekben, vala-
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mint magában az összefont gerezdben, de mindenütt oly helyen,

ahol a nap nem éri. A második ivadék pedig különösen az

elszáradt venyigék belében, a szlkarókon s a venyige héja alatt

található. A föld alatt való elbábozását még nem figyelték meg.
A báb 12— 14 napig pihen, úgyszintén a két ivadék petéje, mint
a moly nsténye 30—3(3 -ot a zsönge hajtásokra ragaszt. — L-tá-

sára a szerz a következeket ajánlja .' 1. A kitelel báb ellen : a)

Mindennem holt venyigét ki kell vágni és ápril 15-ig elégetni;

V) A régi venyigekön\'ököket, mel3'eken laza héj mutatkozik, le

kell nyesni, illetve a héjat eltávolítani ; r) A venyigén nyesés foly-

tán látható bélbe köttt vagy sodronyt bele kell döfögetni, esetleg

azokat a hel^'eket vastag kátránynyal, viaszszal, jól gja'irt agyag-
gal be is lehet tapasztani ; d) A szlkarókat alaposan meg kell

vizsgálni, esetleg sr olajfestékkel bemázolni és szénkéneggel des-

inficiálni ; é) A szalma- és fzkötegeket és lombcsomókat meg
kell semmisíteni. II. Az 1 és 2. ivadékú lepkét fogdosni kell, még
pedig széles sodrony- vagy tüU-Iapátokkal, melyek oldala ragadós
anyaggal be van kenve. III A hernyót kell pusztítani : d) nyo-
más, szúrás vagy kivágás által ; li) permetezés által megfelel
szerekkel, min pl. a Neszleré (4 gr. fekete szappan, vízben fel-

oldva, 50 gr. fuzelolaj, 200 gr. borszesz, (30 gr. dohánjdúg, mind-
ezt eg3'^ liter vízbe téve és jól keverve, kis olajkannával a hernyót
1—2 csöppel leönteni) ; c) a II. ivadékúra nézve a tle megtámadott
bogyókat le kell szedni és megsemmisíteni. Végül a szerz a kor-

mány erélyes intézkedését s a szlgazdák egyöntet eljárását

követeli. A.

Entomologiaí kirándulások. A budapesti entomologusok a buga-
czi expeditión kívül, melyrl más helyen van szó, egyéb kisebb tár-

sas kirándulásokat is tettek, így P Pes^zévre : Ulbrich, Baudisz, Török
és Aigner ; Isaszegre : VVachsmann, Uiiryk, Ulbrich és Török ; Szaár-

ra : Uhryk, Ulbrich, Götzelmann és Aigner ; a Mátrába : Cerva,

Uhryk, Baudisz, Kosztka és Ulbrich ; Mehádiára és Orsovára '

Bordán és Aigner, Miss Fountainenel ; szödre : Wachsmann, Ulbrich

és Götzelmann az ott lakó Ehmannhoz, a ki Tihanyban is gyj-
tött ; míg Dr. Horváth Géza és Wachsmann Novihan gyjtött, az

utóbbi azonkívül Pápán, Kúpon, Sukorón és Agárdon is ; Baudisz
Csobánkán ; .Szépligeti Fonyódon, Siófokon és a pilisi hegyeken :

Daday Kúnfélegyházán ; Aigner Török-Bálinton : Pá vei Péczelen

és Deliblatnál stb.

Angolország lepkéit tárgyalja Meyrick Edward (A handbook of

Britisch Lepidoptera. London, Macmillan & Co. 843 lap). A beveze-

tésben ismerteti a lepke szerkezeti viszon3'ait s azok fejldését, a

fajváltozatot, a rendszer alapelveit stb. Azután következik a frész,

a fajok analytíkus feldolgozása. A fajig világos, analytikus meg-
határozási táblák útján elvezet s a fajok, valamint hernyóik jellem-

zése pontos, x'ilágos. A meghatározást a lepke erezetére alapítja s

annak rajzát minden nemhez csatolja. Ennyiben igen használható

a könyv, a rendszerével azonban sehogy sem tudunk megbarát-
kozni s azt hiszszük más sem. Az összes lepkék élén állnak az


