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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


