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A szlmolykongresszus.
Irta Bakó Gáboh.

A szlgazdaság- ezidszerint legsürgsebb megoldást váró kér-

désének, a szlmolyveszedelem leküzdésének megbeszélésére a

Magyar Szlsgazdák Országos Egj^esülete január 19. és 20. napjaira

Budapestre gyjtötte érdekelt tagjait. Elre jelzett j)rogrammja szerint

ez a szlmolykongresszus a gyakorlat embereit akarta szóhoz

juttatni, hogy a gyakorlatban szerzett tapasztalatuk a tudomány
embereit megtermékenyítse s munkásságuknak helyes irányt szab-

jon. Ha ez nem sikerült, vagy hogy fordítva sikerült, az igazán nem

az eladókon és a fölszólalókon múlt, mert k valamennyi eddig

csütörtököt mondott vagy több-kevesebb sikerrel járt molyírtó eljárást

szóbahozták és ajánlották. Molyfogó-lámpák, kézzel való szedés, kéreg-

hántással és keféléssel kapcsolatban, thanatonnal, klórbáríummal és

más anyagokkal való permetezés, naftalin és dohánypor keverékével

való porozás, tavaszi vagy nyári takarás mesterséges hernyófogók

kikötésével egyesítve, szóval mindazok az eszközök és módszerek,

amelyek külföldi és hazai szakintézeteket, de magánosokat is foglal-

koztattak, sorra kerültek ; fájdalom, többnyire inkább csak az ajánló-

nak téves okoskodással, vagy hibás megfigyeléssel önmagát megejt

egyéni meggyzdésétl, minta tárgyi bizonyítékok erejé-

tl támogatva.

A kongresszuson ilj^-enformán a cselekvés szükségességén kívül

semmiféle egyöntet megállapodás nem domborodhatott ki s a hatá-

rozatlanság kellemetlen érzését csak fokozta Lipthay Béi.a és

Dr. Drugker jEx-nek a tárgysorozat utolsó hel3''ére kitolt ismerte-

tése az osztrák, illetve francia kísérletezések és védekezések siker-

telenségérl.

Azért az összes eladások és felszólalások befejeztével valami

lidércznyomás alól való megszabadulás lelkes és egyhangú örömével

üdvözölte a kongresszus Jablonowski József kir. tanácsosnak, a

Rovartani Állomás igazgatójának felszólalását, aki az érdemleges és

komolyan vehet, de a sekélyes vízben evez javaslatokra is, egy-
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aránt kiterjed kritikája után kifejtelte évek során át a gyakorlatban

és gyakorlati emberekkel karöltve vagy egyidejleg végzett kísérle-

tezés eredményeképen — bogy mind a várható eredményt, mind az

írtásköltséget tekintve, a mesterséges molyfogók kikötésével és a

karók tisztogatásával együtt alkalmazott nyári takarás mellett kell

maradnunk. *

A lezajlott szlmolykongresszust mindenesetre a nagyrantt

molyveszedelem leküzdésére irányuló közóhaj következményének kell

tekintenünk s mint ilyennek, bizonyára meg lesz az a hatása is,

hogy ezzel az országos bajjal szemben évek óta fatalisztikus tétlen-

ségbe merült szlsgazdákat cselekvésre fogja serkenteni. De meg-
mutatta ez a kongresszus azt is, hogy a hozzáért szakember átte-

kinthet, összefoglaló és tárgyilagosaa bíráló vezetése nélkül, a sokfelé

menni akaró egyesek sikeres együttmködése lehetetlen. Mert fvezér

nélkül háborút viselni — még a szlmoly ellen sem lehet.

Új barlangi Carabidák.

Irta : Csíki Eenö.

MmóK Ottó barátom legújabb kutatásainak ismét köszönhetünk

két szép felfedezést, melyek hazánk barlangi faunáját hívatvák gaz-

dagítani. Ezeknek az új fajoknak a leírását a következkben adom :

1. Anophthaltnus (Duvalius) Mihöki Csíki n. sp.

Rufo-testaceus, nitidus, glaber. Capite latitudine pronoti aequali,

sulcis frontalibus integris et profundis. Antennis dimidio corporis

nonnihil longioribus, articulo tertio articulo secundo sesquialter,

articulo quarto articulo secundo paulo longiore, articulis ultimis paulo

latioribus. Pronoto in triente antico longitudine paulo latiore, lateribus

arcuatis, angulis anticis' rotundatis, posticis rectis, paulo prominulis.

Elytris oblongo-ovalibus, convexiusculis, latitudine maxima duplo

longioribus, angulis humeralibus rotundato obtusis, apice singulatim

rotundatis, striis quatuor internis punctato-striatis, striis externis

striato-punctatis, interstitio tertio punctis setigeris tribus instructo. —
Long. (sine mandibulis) 7 mm.

Hungária centr.-orientalis: antrum „Zichy-barlang" (Com.

Bihar), ubi Dom. 0. MmóK exemplum unicum (cf) detexit. Speciem

novam in honorem detectoris deuominavi.

Species haec nova A. Bírói m. affinis, sed differt : corpore

maiore, mandibulis angustioribus longioribusque, pronoto longitudine

paulo latiore, lateribus arcuatis et ante angulos rectos paulo promi-

nulis haud arcuatis, elytris latitudine maxima duplo longioribus.


