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АНДРЕЙ МАРКОВИЧЪ 
„ членъ-основатель на Българското ентомологическо д-во, 

починалъ на 22 юлий 1939 година. 

Отъ Д-ръ Иванъ Бурешъ 

Въ зората на българската наука, зародила се скоро следъ 
освобождението на България, първитЪ лжчи, които огрЪха 
българското природознание, бЪха скромнитЪ ентомологични 
трудове на българскитЪ гимназиални учители: Бахметьевъ, 

Йоакимовъ, НедЪлковъ, Ковачевъ и Пигулевъ. Въ тая редица 
отъ български природоизпитатели Андрей Марковичъ зае 
своето мЪсто презъ 1900 година, когато отпечата първата 

„своя, сега вече наивна по съдържание, научна публикация, 
озаглавена: Приносъ къмъ Гертдор!ег-итЪ на Разградската окол- 

„ ность“ (сп. СвЪтулка, год. 1, кн. 5). Отъ тогава до послед- 
нитЪ дни на своя животъ той работи неуморно, било като 
учитель, било като лекторъ-просвЪтитель, било като ученъ 
или като съставитель на учебници по природнитЪ науки. 

Почина той внезапно въ София презъ лЪтото на 1939 год. 
“на 67 годишна възрасть. 

Андрей Марковичъ е роденъ въ гр. Смирна на 29. У!. 
1872 год. Завършилъ е гимназия въ гр. Варна презъ 1892 год. 
(Свидетелство Хо 15, отъ 29. У. 1892 г.). Кратко време е 

„ билъ основенъ учитель въ гр. Бургасъ, следъ което постжпва 
„ като студентъ въ Висшето училище въ София, което завършва 

. презъ 1897 год. (Дипломъ Хо 1304, отъ 18. УП. 1897 г.). Отъ 
1897 до 1932 г., въ продължение на 35 години той е билъ 
гимназиаленъ учитель: въ Разградъ (11 години) и въ София 
(24 години), и съ своитъ познания и педагогически похватъ 

„се е наложилъ като единъ отъ най-добритЪ преподаватели по 
естественитЪ науки и като единъ отличенъ съставитель на 
учебници по природознанието. 

Пишущиятъ тия редове си спомнямъ за Марковича отъ 
ония далечни времена, презъ 1896 година, когато той бЪ 
„студентъ по природнитЪ науки въ Ш курсъ на Висшето учи- 

“ лище въ София. Марковичъ живЪеше тогава (заедно съ другъ 
единъ студентъ математикъ) въ една отъ ония малки, по- 

„ лупаянтови, заобиколени съ гиздави градини турски кжщич- 
ки, каквито имаше изобилно изъ младата столица София. Кж- 

„ щата, въ която Марковичъ живЪеше, принадлежеше на ком- 
. плекса отъ малки гиздави ккхщурки, които съставляваха Чех- 
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ската колония въ София и които бЪха построени на мЪстото 
между днешната сграда на Централната поща и улица Раков- 
ски. Обширниятъ дворъ на Чехската колония гледаше къмъ. 
2 улици, ул. Стефанъ Караджа и ул. Гурко, и представ- 
ляваше плодородни овощни, зеленчукови и цвЪтни градинид 
между които се гушеха бЪлитЪ, покрити съ стари керемица 
кжщички. Стопани на 6-тЪ кжщички (едната бЪ престроена + 
стара турска джамия) бЪха индустриалцитъ братя Георги и. 
Богданъ Прошекови. Тамъ, срЪдъ буйната растителность на 
градинитЪ, живЪеше Марковичъ презъ учебнитЪ 1895/96 и. 
1896/97 години; тамъ бЪхъ роденъ и азъ, пишущия тия редове. 

Въ съседство съ Чехската колония имаше още едно празно, 
запустЪло и занемарено низко мЪсто, на което днесъ е постро-. 
ена величествената сграда на Централната телеграфо-пощенска 
станция. То бЪ обрасло съ бучинишъ, татулъ, коприва, велик-. 
денче, лопушъ, разкошно цъвтящи магарешки тръни, слЪзъ, 
лападъ и разни други бурени. : 

Буйната и разнообразна растителность въ двора и въ ке-. 
гово съседство даваше добри условия за развитие на богатъ. 
насЪъкоменъ свЪтъ, особено пеперуди, които пъкъ бЪха пред-. 
метъ на внимание и колекциониране, както на студента А. Мар-. 
ковичъ, така и отъ мене, туку що постжпилъ въ гимназията. 

Запознахме се съ Марковича, когато изъ китния дворъ 
и двамата съ ентомологична мрежа въ ржка гонбхме обилно. 
хвърчащитЪ > тука полумесеци и овощни бЪли пеперуди. 
Марковичъ знаеше вече латинскитъ имена на пеперудитЪ; 
научилъ ги бЪ отъ своя професоръ П. Бахметьевъ, които му. 
бЪ заелъ единъ „атласъ“, въ който цвЪтно бЪха изобразени. 
всички европейски пеперуди!) При разглеждането на моята. 
сбирка отъ пеперуди, наредена въ една голЪма плоска дър-. 
вена кутия (съ размъри 60 на 120 см.), той именуваше съ чуд-. 
ни за мене латински имена: дяволската пеперуда адмирала, . 
пауновото око, синчеца, лимонената пеперуда, волското око, 
менливката, копривната пеперуда и много други, за които 
нЪмахъ още имена. Съ него направихъ тогава, презъ 1896 год., . 
и първата размбна на пеперуди: той ми даде отъ своята. 
сбирка първия виденъ отъ мене екземпляръ отъ Тйайз сег, 
тая характерна за България пеперуда, която професоръ Бах- 
метьевъ бЪ нарекълъ „балканска царица“; а отъ мене той 
получи живи гжсеници отъ „сухото листо“ (Саз“орасйа диег- з 
српоНа) и бЪлия полумесецъ (Раршо радайниз). Съ него заедно. 
азъ обикаляхъ често изъ обширния дворъ, той ме учеше пра- 
вилно да изговарямъ латинскитЪ имена на уловенитЪ пеперуди, " 
а азъ му показвахъ мЪстата по дървения пармаклъкъ, гдето 

Е 

1) Тоя „Атласъ Бабочекъ Европь!“ отъ 2. Гофманъ (пре- 
вслъ отъ нЪмски Н. А. Холодковски, С. Петербургъ 1897) послужи на всички . 
тогавашни ентомолози за опредЪляне на тЪхнитЪ пеперуди. 2 
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лЪмата зелена съ сини маниста гжсеница на нощното пауново 
о обича да изприда своитЪ яки, кафяви пашкули. Съ него 

заедно азъ се „осмблихъ“ да навлЪза изъ бучинишовия гжста- 
лакъ на запустблото мЪсто на днешната сграда на Централ- 
тата поща, за което казваха че е „змиярникъ“. Тамъ ние на- 
празно търсихме гжсеницитЪ на голЪмия жълтъ полумесецъ 

ковичъ ме поучаваше, че и по млЪчката („Ешрйога“ както каз- 
“ваше той) се намира една красива, силно изпъстрена едра гжсе- 
ница съ рогче на опашката и съ глава като на „свинксъ“. 
“  Студентътъ Марковичъ бЪ много веселъ и любезенъ 
ладежъ; неговиятъ съжитель и състудентъ математикъ, напро- 
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тивъ, бЪ единъ затворенъ въ себе си човъкъ, който по цЪлъ 

день решаваше задачи върху една скована подъ старата круша 
дървена маса. Спомнямъ си и днесъ много добре за пирше- 
ството, което си бЪха устроили завършилитЪ презъ 1897 год. 
физико-математическия отдЪлъ на Висшето училище студенти 
въ градината на Чехската колония. Ние, децата, се бЪхме съ- 
брали да гледаме веселата компания, която пЪеше съ латински 
думи студентския химнъ... 

Любовъта къмъ колекциониране на насЪкоми и особено 
къмъ пеперудитЪ Марковичъ получи отъ своя професоръ Пор- 
фирий Бахметьевъ -- бащата на българската ентомология. 
Бахметьевъ презъ онова време бЪ отпечаталъ вече своя „При- 
носъ къмъ пеперудната фауна на София и околностьта“ и се 
готвъше да издаде една монография по пеперудната фауна на 
България. Отъ него току-що бЪ издадена книжката „Пепе- 
руди, практически съвети за съставяне сбирки отъ пеперуди“ 
(София, Придворна печатница 1896 г.), съдържанието на която 
ние съ жадность гълтахме. Той правъше презъ онова време 
своитъ изследвания върху вариабилитета на пеперудитЪ и 
насърдчаваше своитЪ студенти да събиратъ въ множество 
екземпляри овощната бЪла пеперуда, върху хиляди екземп- 
ляри отъ която той извършваше своитЪ статистически из- 
дирвания!). Е? 

Ентомологическиятъ пламъкъ, който Марковичъ получи отъ 
Бахметьева и който се разгорЪ изъ идиличния дворъ на Чехската 
колония въ София, не престана да топли младия студентъ и 
следъ като завърши Висшето училище въ София. Получилъ на- 
значение за учитель въ Разградската ммжжка гимназия на 9. Х. 
1897 год., той продължи тамъ своитЪ ентомологични изучвания 
чакъ до 1. ТХ. 1908 год., на която дата бЪ премЪстенъ въ 
София като учитель въ Девическото педагогическо училище. 
Въ Разградъ Андрей Марковичъ се срещна съ директора на 
девическата гимназия Ананий Явашовъ, единъ отъ пър- 
витЪ български ботаници флористи. Тамъ 2 години по късно 
неговъ колега стана учителя ентомологъ Христо Пигулевъ, 
основателя и редактора на първото ентомологическо списание 
„СвЪътулка“. Тамъ бЪха и виднитЪ по-късно учители Г. Ка- 
занджиевъ, А. Дамяновъ, Д. Костовъ, Д-ръ Боби Петровъ и 
др. Учительтъ Пигулевъ на другата година следъ дохожда- 
нето на Марковича издаде своята книжка „Кратко ржковод- 
ство за събиранье и приготовленье на насЪкоми“ (Сливенъ, 
1898 год., 11 стр, цЪна 15 стотинки). А учительтъ Явашовъ?) 

1) За живота и научната дейность на проф. П. Бахметьевъ вижъ био- 
графията му отпечатана отъ Д. Илчевъ въ Трудове на Б. природ. друж., 
кн. У1, ст. 1--8. София 1914. 

2?) За Ананий Ив. Явашовъ вижъ писаното отъ проф. Д-ръ Ст. Пет- 
ковъ въ ЛЪтописа на Бълг. акад. на наукитЪ, кн. ХУП стр. 27--38. Со- 
фия 1939. 
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„печаташе въ Периодическо списание на Българското книжовно 
„ дружество своитЪ „Приноси за познаване на българската флора“ 
(1887 до 1891 г.) Въ тая природонаучно настроена, културна 
срЪда, младиятъ и енергиченъ учитель Андрей Марковичъ започ- 
на своята не само просвЪтна, но и обществена и научна работа. 

Въ издадената отъ Ананий Ив. Явашевъ интересна книга 
„ „Разградъ и неговото минало“ (издание на Разградското чита- 

е кювисстзатт 

„Андрей Марковичъ съ своитЬ сбирки отъ пеперуди на пчеларската изложба 
| въ София презъ лЪтото на 1909 год. 
| 

„ лище „Развитие“, 1990 г.) четемъ, че Андрей Марковичъ е 
“ билъ въ настоятелството на Разградското дружество „Лесъ“, 
което създаде оня грамаденъ паркъ-гора, който краси днесъ 
източната часть на града. За създавз нето на тоя паркъ Ява- 

„ шовъ пише следното (стр. 272): „Основаването на парка е дЪло 
на частна инициатива, дЪло на самитЪ граждани. МЪстото на 
парка е било стари турски гробища, които съ полунаведенитЪ 

„си паднали и грубо дЪлани камъни грозЪха най-хубавата часть 
„на българската махала. На свиканото по инициатива на група 
“граждани събрание на 8 февруарий 1901 год. се взе решение 
„за съставяне на „Дружество за залесяване празднитЪ окол- 
„ ностни на града Разградъ“. Въ сжщото събрание се избра пе- 
„ точленна комисия, състояща се отъ г-да Бр. Бозовъ, Ив. Сви- 
 рачевъ, А. Марковичъ, капитанъ Неновъ, и П. Павликя- 
 новъ, за да съставятъ проекто-устава на дружеството. На 14 
 февруарий е билъ приетъ уставътъ и е било избрано настоятел- 
Г. 
т- 
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ство, въ него е влизалъ като членъ-съветникъ и Марковичъ. 
Като мЪсто за залесяване е било избрано грамадното простран- 
ство на северната страна на града --старото турско гробище, + 
което още сжщата година е било разчистено отъ камънитЬ, 
разработено и насадено съ разни видове дървета. Всичката тая. 
работа е била радостно извършена отъ любители гражданиуи 
като всъки е засадилъ по нЪколко дръвчета. Въ парка е билъ. 
построенъ пространенъ бюфетъ за прибЪжище на публис ср 
въ дъждовно време. Тамъ е било отстжпено мЪсто за постройка. 
на колодрумъ и игрище за разградската спортна конфе- 
дерация. Днесъ, създадената по частна инициатива и съ. 
упоритъ трудъ и нищожни срЪдства паркова градина учудва. 
всЪки посетитель“. 

Марковичъ не бЪ чуждъ и на спортното движение въ. 
Разградъ. Той бЪ членъ на Разградското колоездачно дру-. 
жество (основано на 4. У. 1903 год.) и главатарь-основатель 
на това дружество. Той бЪ членъ и на Разградското ловно. 
дружество и на дружеството „Делиормански юнакъ“, основано 
презъ 1900 год. пакъ по инициатива на нЪколко учители. зА 

Покрай тая обществена и педагогическа работа той не 
забрави и научната. При мжжката гимназия въ Разградъ Мар-. 
ковичъ започна уреждането на кабинетъ по естественитЪ науки. 
и мечтаеше да превърне съ време тоя кабинетъ въ единъ му-. 
зей по природознанието на Делиорманския край. ? 

Интересно е да се отбележи, че по онова време, около 
1900 год., нЪколко учители природоизпитатели почнаха да съз-. 
даватъ въ провинциалнитЪ градове, при гимназиитЪ въ които 
преподаваха, така нареченитЪ кабинети по естествени науки. 
Такива почнаха да уреждатъ: Василъ Ковачевъ при Русен- 
ската гимназия, Братята Херменегилдъ и Карелъ Шкорпилови 
въ Пловдивъ а после въ Варна, Рафаилъ Поповъ въ. Шумен Е 
Стефанъ Юриничъ въ Габрово, Г. К. Христовичъ въ София и. 
Андрей Марковичъ въ Разградъ. 3 

Въ Разградъ Марковичъ си бЪ възложилъ за задача да, 
проучи Делиорманския край въ природонаучно отношение. 
ПървоначалнитЪ му изследвания въ това отношение се отна-. 
сятъ до насЪкомната фауна на този край, а първиятъ му, 
„Приносъ къмъ ГерорегитЪ на Разградската околность“ „3 
както казахме, бЪ отпечатанъ въ списание „СвЪтулка“, органъ 
на тогавашното Българско ентомологично дружество. Сжщата 
статия той попълни по-късно съ нови данни и я публикува презъ 
1904 год. въ „Грудове на Българското природоизпитателно дру- 
жество“ (кн. П, 1904, стр. 220--252) подъ заглавие „Материали. 
за насъкомната фауна на Разградската околность“. Въ тая ста-. 
тия той споменува 136 вида пеперуди и 207 твърдокрили | 
насъкоми. Между пеперудитЪ е спомената и бележитата Тйа!8 
сев, която Марковичъ за пръвъ пжть откри на северъ отъ 
Балкана и за която по после написа специална статия. За да, | 

Е 
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| се види, колко много сж се промбнили условията отъ опова 
| време, когато Марковичъ започна своята научна работа, нека 
| да цитираме нЪколко реда отъ увода на споменатата по горе 
| негова публикация. Марковичъ пише (стр. 220): „Дели-Орманъ, 
| тая часть отъ нашето отечество е безсъмненно най-неизслед- 
| ваната; тука и до сега се намиратъ мЪста, гдето не е стжп- 
. валъ човъшки кракъ. Причината, за да остане тая часть на 
“България неизучена и неспоходена, е буйната и гжста гора, и 
“ отъ друга страна враждебното население. До колкото ми 
 позволяваха силитъ и времето, азъ се постарахъ да събера 

" предлагаемия материалъ, отъ който се вижда, че и въ това 
“отношение Дели-Ормавъ представлява голЪмъ интересъ съ 
“ своитЪ многобройни видове насЪъкоми, отъ който нъкои сж нови 
“за насЪкомната фауна на България“. -- Ние ще добавимъ, че 

дчесъ вече отъ „буйната и гжста гора“ на Делиормана малко 
“е останало; населението е мирно, трудолюбиво и гостоприемно ; 
. редица природоизпитатели вече пребродиха тая хубава область 
“край Добруджанската граница. 

| Казахме, че първата си гаучва публикация Марковичъ от- 
"печати въ списание „СвЪтулка“, органъ на Сливенското бъл- 
„ гарско ентомологическо дружество. Това кратковременно дру- 

„ жество бЪ създадено отъ учителя естественикъ Христо Пи- 
„ гулевъ 1) въ Сливенъ презъ 1898 год. ; на 9. |. 1899 год. бЪ 
. утвърденъ дружествениятъ уставъ, а на | февруарий с.г. излЪзе 
. брой 1. отъ редактираното и списвано отъ самия Пигулевъ спи- 
“ сание. Четири броя отъ него се отпечатаха въ гр. Сливенъ, 
“ дето Пигулевъ бЪ учитель, а следъ като тоя последния се 
„ премЪсти въ Разградъ, списанието „СвЪтулка“ продължи да из- 

лиза тамъ (печатница С. Ивановъ). Понеже учительтъ Христо 
. Пигулевъ бЪ болничавъ, затова редактирането на броеветЪ пети 
„и шести отъ списанието пое Андрей Марковичъ. Въ тия два 
“ броя намираме и споменатата по горе първа научна статия на 
“ Марковича, а освенъ това и следнитЪ две: „Борбата съ вред- 
„ нитЪ насЪкоми“ (бр. 6, 1. Ш. 1900, стр. 42--43) и „Миметизъма 
|. у насъкомитЪ“ (бр. 6, 1. П. 1900, стр. 43--44). Съ излизането 
. на 6-тия брой списанието „СвЪътулка“ престана да смществува; 

: 1) Христо Пигулевъ е роденъ въ гр. Видинъ презъ мартъ 1862 г. 
“Първоначално и прогимназиално образование е получилъ въ родния си градъ, 

а гимназиално завършилъ въ Габровската Априловска гимназия презъ 1885 год. 
“ Назначенъ е билъ за писарь въ Видинската община и скоро следъ това 
| постжпилъ доброволецъ войникъ. Въ сръбско-българската война получилъ 

|  чинъ старши-унтерофицеръ, обаче не останалъ на военна служба, а зами- 
| налъ въ 1886 г. за Мюнхенъ (Германия), за да следва естествени науки въ 
| тамошния университетъ. Следъ завършване на висшитЪ науки бива назна- 
| ченъ презъ 1891 год. въ Видинската непълна гимназия, а следъ това въ 
“ Сливенската гимназия. Презъ 1899 год. е билъ премЪстенъ по здравословни 
“причини за гимназиаленъ учитель въ Разградъ, дето на 6. Ш. 1903 год. се 
е поминалъ. Биль е ревностенъ колекционеръ на насЪкоми и растения. За 

„ жалость, следъ неговата смърть сбиркитЪ му, поради липса на грижи за тЪхъ, 
„СЖ били унищожени отъ молци. 
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то само за кратко време проблещука въ полумрака на зараж- 
дащата се тогава ентомологическа наука. Днесъ казаното спи- . 

сание има само историческо, не и научно значение; днесъ то 
е вече библиографска рЪдкость!). 

Съ своята научна, обществена и педагогична дейность въ. 
Разградъ, Марковичъ обърна върху себе си вниманието на 
мЪродавнитЪ кржгове въ Министерството на народната про- 
свъта въ София. Презъ 1908 год. той получи учителско мЪсто 
въ Софийското девическо падагогическо училище и се пре-. 
сели въ София. Съ дохождането си въ София, презъ лЪтото 
на 1908 год., той влЪзе въ връзка съ живущитЪ тука бъл- 
гарски ентомолози: П. Бахметьевъ, Д. Йоакимовъ, Н. НедъЪл- 
ковъ, Ал. ДрЪновски, Ив. Бурешъ, Д. Илчевъ и др. и тия ен- 
томолози се събраха на 6. 1. 1909 год., на свикано отъ проф. 
Бахметьевъ събрание и основаха днешното Българско ентомо- 
логическо дружество, което тогава носъше името Българска 
ентомологическа дружба. Въ това дружество Марковичъ проя- 
ви смщо така интензивна дейность и бЪ главниятъ организаторъ. 
на ония хубави другарски семейни срещи, които ставаха всЪка 
година на 6 януарий (деньтъ на основаването на дружеството) 
и за които съ удоволствие си спомнятъ днвесъ всички осно- 
ватели на дружеството. Марковичъ бЪ тоя, който съста-. 
вяше и отправяше до Министерствата заявления и молби за 
отпускане редовна субсидия на ентомологическото друже- 
ство, та да може то да започне издаването на едно редовно 
списание „Известия на Българското ентомологическо дру- 
жество“?). : 

: Въ столица София Марковичъ намЪри много по благо- 
приятни условия и нови насърдчения за своята научна работа; 
той подложи на ревизия всичкия си събранъ въ Разградъ ен- 
томологиченъ материалъ и презъ 1909 год. представи за печа- 
тане въ Българското книжовно дружество 2 публикации 0за- 
главени: „Пеперудната фауна на Разградската околность“. и 
„Материали за насЪкомната фауна на Разградската окол- 
ность“. Първата статия съдържа 417 вида пеперуди (отъ 
тЪхъ 24 сж нови, за пръвъ пжть открити въ България), а вто- 
рата -- 499 вида твърдокрили. Това сж единственитЪ 2 
специални публикации, съ които разполага българската фауни- 
стична литература върху Делиорманския край. 

Привършилъ научната разработка на материалитЪ отъ 
Делиорманския край, Марковичъ възнамбряваше да проучи 

1) За списанието „СвЪтулка“ вижъ писаното отъ Д-ръ Ив. Бурешъ въ 
„История на ентомологичното проучване на България“ стр. 100--104 (Тру- 
дове на Бълг. наученъ земедЪлско-стопански институтъ, кн. 8, София 1924). 
На г. Андрей Марковича Царската научна библиотека дължи притежанието 
на едно пълно течение отъ 6-тЪ броя на списание „СвЪтулка“. 

#1 

2) Вижъ „Двадесеть и петь години Българско ентомологично друже-. 
ство“ отъ д-ръ Ив. Бурешъ (Известия на Бълг. ентомол. д-во.. кн, УШ, 1934), 
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“подробно пеперудната фауна на РодопитЪ. Презъ 1909 год. 
той извърши първитЪ си изследвания изъ Западнитъ Родопи 
и публикува въ ТрудоветЪ на Българското природоизпитат. 
дружество (Кн. ТУ. 1910) статията „Приносъ за пеперудната 
фауна на РодопитЪ“. Презъ сжщата година той публикува и 
своитъ специални изучвания върху пеперудата „Хепи Ша сеп!- 
зу1 въ България“. (Периодическо списание, 1910, кн. 71) и за- 
почна да издирва материали за друга една специална статия, 
отнасяща се до едно малко известно и много рЪдко твърдо- 
крило насЪкомо -- ИУеПеорзз таготтен!з. Това насЪкомо, 
преди Марковичъ да го открие въ Разградъ, бЪ известно само 
въ 3 екземпляри (съхранени въ Царския естествено-историч. 
музей въ София) уловени отъ графъ Амеде Алеонъ презъ 
1881 г., при Варна. Статията на Марковича по тоя въпросъ 
бЪ отпечатана чакъ презъ 1919 год. подъ надсловъ „Единъ 
ръдъкъ български ендемиченъ бръмбаръ“ (Трудове на Бълг. 
прир. дружество, кн. УШ!). 

Проявилъ се и въ Софийското девическо училище като 
отличенъ учитель, Андрей Марковичъ получи командировка въ 
чужбина за опрЪсняване ка своитЪ научни и педагогически по- 
знания. Презъ есенъьта на 1911 г. той замина за Швейцария - Же- 
нева и тука работи въ зоологическия институтъ на универси- 
тета, при професоръ Пикте. Въ Женева Марковичъ престоя | 
година и щомъ се завърна постжпи като войникъ въ редо- 
ветЪ на българската армия, която бЪ мобилизирана, за да се 
бие за освобождението на намиращитЪ се подъ турско иго 
българи. Съ победоносната българска армия той преброди по- 
летата на Източна Тракия и стигна чакъ до Чаталджа. Тука 
при селата Курфалж и Бекерли той откри (30.ТУ. 1913 г.) бе- 
лежитата мало-азийска пеперуда По! аройтиз, която презъ 
сжщото време бЪ открита за пръвъ пжть въ Европа отъ Н. 
В. Царь Фердинандъ на пл. Куру-Дагъ южно отъ Одринъ!). 
Отъ смщитЪ мЪста Марковичъ, като отпускарь, донесе за Цар- 
ската зоологическа градина 2 живи малки чакалчета, а за 
Царск. ентомологич. станция разни насъкомни материали. 

Презъ времето преди и следъ Балканската война, бъл- 
гарскитЪ ентомолози, обединени въ Българското ентомологи- 
ческо дружество, почнаха да се интересуватъ силно и отъ при- 
ложно-ентомологични въпроси. Презъ това време въ закона 
за Софийския държавенъ университетъ бЪ предвидена специ- 
ална катедра по ентомологичната наука, а при ЗемедЪлчес- 
ката опитна станция въ София бЪ учреденъ специаленъ от- 
дблъ по приложна ентомология. Българската книжнина, обаче, 
ДЪ още много бедна по отношение на статии и брошури оТ- 

; 1) За това откритие и за казаната рЪдка пеперуда вижъ студията на 
д-ръ Ив. Бурешъ: „Върху биологията на Поп! 15 аротшиз и разпростране- 
“нието на тая пеперуда по Балканския полуостровъ. (Списание на Бълг. 
Дал. на наукитЪ, кн. ХП, стр. 15-36. София-1915). 
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насящи се до тая материя. Затова Марковичъ се принуди да 
преведе, презъ 1910 год., известния въ Русия „Календаръ (ва 
руск. проф. С. А. Мокржецки) за борба съ вреднитЪ насЪкоми. 
по овощнитЪ дървета, лозята и разсадницитЪ“ и тая поле-| 
зна книжка ОбЪ издадена отъ книгоиздателството Хр. Олчевъ. 
презъ 1912 год. (София, 92 стр., цена 50 стотинки). Въ увод 
къмъ календара. Марковичъ пише: 

„ВсЪки, който е ималъ работа съ овощни дървета, знае отъ. 
опитъ, колко е необходимо едно ржководство, което да посочва. 
систематично разни срЪдства за борба съ вредителитЪ, които на- 
падатъ дърветата по градинитЪ лозята и разсадницитЪ. Въ това. 
отношение Ентомологическиятъ календаръ на С. А. Мокржецки. 
напълно отговаря на цельта. Фактътъ, че този календаръ е. 
претърпълъ на руски три издания, и че той е преведенъ на 
нЪколко западно-европейски езици, ме кара да го преведа и 
на български. Обаче, българското издание не е букваленъ пре- 
водъ, а допълнено и измЪнено възъ основа изследванията на-.| 
правени въ нашитЪ опитни станции“. Наистина календарътъ на. 
Мокржецки-Марковичъ бЪ една полезна книжка и тя бързо. 
се разпродаде. 

Презъ сжщото време Марковичъ прояви и усилена попу-. 
ляризаторска дейность, като отпечати редица научно-популярни 
статии въ започналото да излиза списание „Естествознание“. 

Нека споменемъ отъ тЪхъ следнитЪ: „Ентомология и тубер- 
кулоза“ (Естествознание, год. 1. 1909. стр. 268--271); „Миме-. 
тизъмъ у животнитЪ“ (год. 1. стр. 432--438); „За взаимното. 
отношение на пеперудитЪ и цвЪтоветЪ“ (год. |. стр. 500--503);. 
Изкуствено запазване на живота“ (год. П. 1910. стр. 440--441);. 
„За мутационната теория на де Фриза (год. П. стр. 306--310); 
„Съвременното състояние на въпроса за имунитета“ (год. Из 
стр. 462--471) и др. 

Интензивната дейность на Марковича бЪ прекжсната от 
продължителната Общоевропейска война и настмжпилитЪ не- 
благоприятни условия следъ нея. Следъ войнитЪ той получи. 
учителско мЪсто въ най-голЪмата известна столична гимназия, 
именно въ |-ва Софийска мжжка гимназия (1. |Х. 1918 до. 
30. Ш. 1932). Тука той достъкми каквото имаше още да 
подрежда и публикува върху своята насЪкомна сбирка и 
отпечати въ „Грудове на Българското природоизпитателно. 
дружество“ (кн. Х., 1923) статията „Пеперуди отъ РодопитЪ“.. 
Следъ това, поради настжпилата жилищна криза и поради. 
оскждность въ материални срЪдства, той се принуди да подари 
своитЪ ентомологични сбирки на Зоологическия институтъ при 
Софийския университетъ. Истинска научна ентомологична ра- 
бота следъ това той вече не предприе, освенъ че написа нЪ- 
колко дребни статии, за които бЪ подбуденъ отъ дошлия въ 
България като емигрантъ руски професоръ-ентомологъ С. А. 
Мокржецки, ентомологическия календаръ на когото, както 

-- 
“ 

«-А 
“" 
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„ видЪхме, Марковичъ бЪ превелъ презъ 1912 год. на български 
„ езикъ. Статии на Марковича отъ това време сж отпечатани 
“на френски езикъ въ вестникъ „Геспо де Вшрапе“ и носятъ 
„ заглавие „Га сийште Че гозез, ип еппеш! дапоегеи 4дез го51ег5“ и 
“ полемичната статия „А ргоро5 Фе Гагис!е Га сиШиге де гозез“ (Аппее 
„Х. М 2345, зоНа 22. УШ. 1921). Отъ смщото време сж и ста- 
"тиитЪ му: „Нови срЪдства за борба съ скакалцитЪ“ (Сведения 
"по земедблието, год. П, стр. 19--18, София 1921) и „Единъ 

А „ неприятель на нашитЪ градини -- Бгойгогиз зо #айз (Извест. 
на Бъл. ентомол. друж., кн. Ш, стр. 46--48, 1926 г.). 

ВмЪсто на научна работа той се отдаде на една интензивна 
просвЪтна и педагогична дейность, и то не само въ гимназията 
като учитель, но и извънъ нея като популяризаторъ на при- 
роднитЪ науки и като съставитель на отлични учебници по 

„ природознанието. Въ училищнитЪ срЪди той се ползуваше съ. 
“ име на най-добъръ преподавателъ по естественитЪ науки. Той 
„бЪ редовно каненъ отъ Министерството на народната про- 
свЪта въ всички комисии по измънение на програмитЪ за обу- 
чение въ училищата, въ комисиитЪ по произвеждане на дър- 

„ жавни изпити, при уреждане на специални опрЪснителни курсове 
„за учителитЪ естественици и пр. СъставенитЪ отъ него учеб- 
ници: по естествознание, по ботаника, по анатомия и физиоло- 
гия на човЪка станаха много известни и създадоха на Марко- 

„ вича доста добро материално състояние. Отъ тия учебници 
нека да споменемъ: 1. „Естествознание“ за Ш иза |У 

„ отдЪление (Книгоиздателство Родина, София 1930 год.); 
2. Естествена история за Г класъ на народнитЪ прогим- 

„ назии (съвмЪстно съ С. Стефановъ; Издание Чипевъ, София 
„1997 год.); 3. Учебникъ по ботаника за | класъ на срЪъднитЪ 
. училища (Издава Хр. Трънковъ, София 1919 г., 202 стр.); 
4. Учебникъ по анатомия и физиология на човЪш- 
кото тЪло за трети класъ на гимназиитЪ. (София, печат- 

„ ница „Едисонъ“ 1920 год.) и др. 
3 Презъ сжщото време Марковичъ написа и множество: 
„ научно-популярни статии въ издаваното отъ неговия колега Ив. 
"Площаковъ списание „Естествознание“, преименувано по късно 

(1921 год.) „Естествознание и География“. Отъ тия статии нека 
„споменемъ следнитЪ по интересни: „Ентомология и туберку- 
„лоза“ (Год. 1. стр. 268-271); „Миметизъмъ у животнитЪ“ 
а стр. 432- 438); „Може ли да сжществува животъ безъ. 
Ша побрганивми (П. стр. 639--634); „За взаимното отношение. 
на пеперудитЪ съ цвЪтоветЪ“ (П. стр. 500--503); „Изкуствено. 

“ запазване живота“ (П. стр. 440--441); „За мутационната теория 
а де Фриза“ (П. стр. 306--310); „Съвременното състояние на 
ъпроса за имунитета“ (П. стр. 461--471); „Влиянието на срЪ- 

„ дата върху организмитЪъ“ (ТУ. стр. 246--247); „Влиянието на 
изкуствената свЪтлина върху културнитЪ растения“ (П. 1923, 
стр. 174--176); „Запазване отъ туберкулоза чрезъ ваксинация“ 

» ТО ; 
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(1Х. 1924, стр. 173--174); „Нови фактори, които влияятъ за. 
измЪнението на вида“ (Х. 1925, стр. 66--68); „Алпийски бота- 
нически градини“ (Х1. 1926, стр. 30--38); „По въпроса за къл- 
няемостьта на семената“ (Х1. стр. 119--121) и др. 

Презъ сжщото време той публикува подобни научно по- 
пулярни статии и въ илюстрованото списание „Природа“. 
Такива сж напр.: „Изъ дълбочинитЪ на океана“ (Год. ХХ, 
1993, стр. 70--81); „Календаръ за овощари“ (ХХГУ, стр. 89, 
108, 132); „Една разходка изъ островъ Борнео“ (ХХ, стр. 
71--72); „Лапландия“ (преводъ отъ френски; год. ХХУ, 1926. 
стр. 118--121) и др. 

Между ученицитЪ на Г Соф. мжжка гимназия Андрей 
Марковичъ стана особено популяренъ и обичанъ, следъ из- 
вършването на организиранитЪ отъ него ученически екскурзии: 
до Цариградъ презъ 1925 год. (16.--25. |! МУ; 6 учители и 17. 
ученици) и до Египеть, Гърция и Палестиня презъ коледната 
ваканция на 1927 год. (26. ГУ. до 23. У.; 5 учители и 26 уче- 
ници)). Той много обичаше да пжтува и питаеше особенъ ин- 
тересъ къмъ земитЪ на ориента: Цариградъ, Мала Азия, Па- 
лестиня, Египетъ. Тая негова любовь къмъ тия земи се корени 
може би въ обстоятелството, че той бЪ роденъ въ Мала Азия 
въ градъ Смирна. Ориента той посети на нЪколко пжти презъ 
годинитЪ 1929 до 1934. Впечатленията си отъ тия пжтува- 
ния изложи въ нЪколко прекрасно написани брошурки „Изъ 
южнитЪ страни -- Ижтни бележки“, издадени отъ книгоизда- 
телство „Хемусъ“ презъ 1930 год. и то въ 3 свитъка: 1. Со- 
фия до Атина (67 стр.), П. Египетъ (68 стр.), Ш. СветитЪ мЪста 
(51 стр.) Едновременно съ това Марковичъ изнесе въ София 
презъ разни времена редица публични беседи, пояснени съ 
свътливи картини, върху впечатленията си отъ тия пжту- 
вачия. Съ тия беседи той се показа като единъ отличенъ сказ- 
чикъ и бЪ търсенъ като такъвъ за читалищнитЪ салони на 
провинциалнитЪ градове. По-късно, следъ като Марковичъ по- 
сети още нЪколко пжти земитЪ на Ориента, той попълни своитЪ 
„ПИжтни бележки“ и ги разшири и отпечати въ нЪколко от- 
дЪлни книги, издадени пакъ отъ книгоиздателство „Хемусъ“ 
(презъ 1934 год.), а имено: „Въ страната на пирамидитЪ, Долни 
Египетъ“ (120 стр., цена 25 лева); „Въ страната на фараонитЪ, 
Горни Египетъ“ (96 стр., 20 лева); „Палестиня“ (128 стр., 
30 лева); „Сирия“ (193 стр., цена 30 лева)”). При разни поли-| 
тически събития изъ казанитЪ страни на Близкия изтокъ, еже- 

1) Андр. Марковичъ : Отъ София до ИЙерусалимъ (Екскурзия на 
учители и ученици отъ Г Соф. мжжка гимназия презъ пролЪтьта на 1927 год.). 
-- Юбилейна книга на Г Соф. м. гимн. по случай 50-год. отъ основаването 
й. София 1929 год. 

2) А още отъ по рано 1931 год., той отпечати въ серията отъ книжки 
„По далечнитЪ страни“ (издание на Хемусъ) своитЪ пжтни бележки „До 
Монбланъ“, бележки останали му оше отъ пребиванието му въ Швейцария. 

2. 
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дневнитЪ вестници въ София препечатваха съ охота части отъ 
Марковичовитъ „Ижтни бележки“. Така напр., вестникъ „30- 
ра“ (брой 4449 отъ 25. Ш. 1939) бЪ напечатилъ: „Телъ Авивъ, 
"по случай откриването на българския павилионъ“; а за Ве- 

" ликдень бЪ отпечатано „Храма Господенъ въ ЙШерусалимъ“ 
(в. Зора, бр. 4429 отъ 8 ТУ. 1994 год.); -- после „Памиръ“ 
(Зора, бр. 4432 отъ 14. ГУ. 34); а въ вестникъ „Знаме“ (бр. 91 
отъ 24. ГУ. 34) -- „Бейрутъ и неговата околность“ и др. 

Отъ своитЪ пжтувания изъ Ориента Марковичъ донесе 
и нЪкои ценни природонаучни обекти, като: корали, морски 
звезди, морски таралежи, миди, охлюви, раци, пустинни расте- 
ния и пр.; тъхъ той подари на Царския естествено-исторически 
музей, дето нЪкои отъ тЪхъ сега красятъ изложбенитЪ витрини. 

СбиркитЪ отъ насЪкоми, които Марковичъ бЪ подарилъ 
презъ 1920 г. на зоологическия институтъ при университета, 
сега сж притежание на Царския музей. Това сж: една сбирка 
отъ 1600 пеперуди и една отъ 1800 твърдокрили. Тия сбирки 
по решение на Факултетния съветъ при университета бЪха 
предадени на Царския музей за научно използуване. На 12. 
МГ. 1939 год. Андрей Марковичъ, вече пенсионеръ, (той бЪ 
пенсиониранъ на 30. Ш. 1992 следъ 30 годишна служба) по- 
сети Музея за да види своитЪ, съ голъма любовь съставяни, 
ентомологически сбирки. Това бЪ неговото последно посещение 
въ Музея! Той бЪ още бодъръ, все така веселъ и разговор- 
ливъ; радостенъ бЪ, че видЪ пакъ своитЪ сбирки наново при- 
лично подредени и снабдени съ печатни етикети, носящи него- 

„ вото име като тЪхенъ съставитель. 

Скоро следъ това, на 22. УП. сжщата година, за голЪ- 
ма изненада на всички, той внезапно почина отъ сърдечна 60- 
лестъ на 67 годишна възрасть! Българското ентомологическо 
и Българското природоизпитателно дружество отпечатиха по 
случай неговата кончина некролози, а членоветЪ на тия дру- 

„ жества го изпратиха до вЪчното му жилище. 

Съ неговата кончина българскитЪ природоизпитатели гу- 
бятъ единъ многозаслужилъ за просвЪтата на България дъл- 
гогодишенъ учитель и просвЪтитель,; единъ отличенъ учитель, 
който съумЪ да насади въ душитЪ на своитЪ ученици много 

“ отъ своята любовь къмъ природознанието и къмъ изучването 
на родната природа. 

„"Списъкъ на научнитЪ ентомологични публика- 
ции на Андрей Марковичъ, 

1. Приносъ къмъ ГерщорегитЪ на Разградската окол- 
| ность. -- Сп. СвЪтулка. Год. 1., бр. 5, стр. 34-35. Сливенъ 1900. 

| 2. Борба противъ врЪднитЪ насЪкоми. - Сп. СвЪтулка год. 
| бр. 6, стр. 41-42. Сливенъ 1900. 
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3. Материали по насъкомната фауна на Разградската окол-. 
ность. -- Трудове на Българск. природоизп. друж. кн. П,. 
стр. 220-252. София 1904. Е 

4. Пеперудната фауна въ Разградската околность. --. 
Сборникъ за народ. умотв. и пр., кн. ХХУ, стр. 1-38. София 1909. . 

5. Приносъ за насъкомната фауна въ Разградската окол-. 3 
ность. -- Сборникъ за народ. умотвор. и пр. кн. ХХУ, стр 1-20. 
София 1909. Д 

6. Хегуп ша (Та15) сепву! Сод. въ България -- Периоди-. 
ческо списан. год. ГХХ1, Хо 1/2, стр. 130-136. София 1910.  “ 

7. Приносъ къмъ пеперудната фауна на РодопитЪ. -- Тру-. 
дове на Българ. природоизп. друж. кн. ГМ, стр. 80-92. Со- 
фия 1910. | 

8. Календаръ за борба съ връднитЪ насЪкоми по овощ-. 
нитЪ дървета, лозята, разсадницитЪ и др., отъ С. А. Мокржецки. " 
Превелъ и допълнилъ отъ третото издание А. Марковичъ (из-. 
дание на Хр. Олчевъ, 52 стр.) София 1912. 3 

9. Единъ рЪдъкъ български ендемиченъ бръмбаръ (Уейе- 
о0р515 шагеи!уепив Еапт.). -- Трудове на Българ. природоизп. | 

друж. кн. УШ, стр. 148-150. София 1919. З 

10. Нови срЪдства за борба съ скакалцитЪ. -> Сведения. 
по земледЪлието, период. бюлетинъ, год. П, бр. 7/8, стр. 15-18. Е 
София 1921. | 

11. Пеперуди отъ РодопитЪ. -- Труд. Българск. природо- 
изп. друж., кн. Х, стр. 121-141. София 1923. | 

12: Единъ неприятель на нашитЪ градини (КИзонориз 5051- 
наз Г.) -- Извест. на Българск. ентом. друж. кн. Ш, стр. 46-48. 
София 1926. - 

София, Царскиятъ музей, 1.1.1940 год. 



МОЛЦИТЪ ПО ПЧЕЛНИТЪ ПИТИ И ВОЩИНАТА 
ВЪ БЪЛГАРИЯ 

Отъ Пенчо ДрЪнски 

га ГЕ МАСНЗМОТТЕМ ПУ ВОБСАНЕМ 
Е Моп Р. Огепзку, зойа 

“  Освенъ загубитЪ отъ познатитЪ у насъ болести по пче- 
лит: американски гнилецъ, европейски гнилецъ, нозематоза и 
др., пчеларството въ България ежегодно понася значителни 
щети и отъ други, особено животински неприятели. Между 
тЪхъ молцитЪ, които нападатъ пчелнитЪ пити и вощината, сж 
едни отъ постояннитЪ, повсембстнитЪ и съ важно икономи- 
ческо значение неприятели. По причина на лекотата, съ която 
нашитЪ пчелари гледатъ на тЪзи молци, на лошата и отжи- 
вЪла времето си практика при събиране, опаковане, изпра- 
щане и преработване вощината у насъ и на обстоятелството, 
че срещу восъчнитЪ молци въ страната почти не се взиматъ 
мЪрки за тЪхното ограничение и унищожение -- у насъ тЪзи 
 молци иматъ много по-широко разпространение, повредитЪ 
отъ тЪхъ см по-голбми и значението имъ за пчеларството 
много по-голЪбмо, отколкото кждето и да е другаде. При това 
и климатътъ на страната ни е благоприятенъ за тЪхното раз- 
витие и намножаване. 

: ВосъчнитЪ молци вредятъ на пчеларството направо, 
като унищожаватъ восъчнитъ пити и вощината и често пра- 
вятъ невъзможна работата въ кошера на пчелитЪ, които би- 
ватъ принуждавани да напущатъ гнЪздото си и да бЪгатъ 
другаде. Но тЪ вредятъ на пчеларството и косвено, като се 
явяватъ едни отъ най-важнитЪ посрЪдници при 
разпространяване на гнилеца- най-страшната болесть 
по пчелното пило. Затова борбата съ восъчнитЪ молци се на- 
лага и трЪбва часъ по-скоро да се взематъ мЪрки, за да се 
ограничатъ загубитЪ, които тЪ нанасатъ на нашето пчеларство. 

Е У насъ до скоро липсваха какви да сж сведения за ви- 
довия съставъ, разпространението, живота, вредата и т. н. 
на молцитЪ, които нападатъ пчелнитЪ пити въ България. За- 
ова още въ 1933 година въ Инсектариума на Царската енто- 
гологическа станция въ София почнахъ да отглеждамъ всички 

пратки отъ восъченъ молецъ, които се изпращаха за изслед- 
ане. Получени и отгледани презъ седемгодишния периодъ сж: 
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Години: 1938 | 1934 | 1935 | 1986 | 1987 | 1938 | 1980 Всичко 

Броеве прегледани 5 
пратки: 82 1164 | 197 | 298 | 272 1,267 | „2234 1 СгаШа 

ПраткитЪ сж получавани презъ различни времена на го- 
дината и отъ всички краища на България. Най-много молцови 

проби сж получавани презъ втората половина на лЪтото, главно 
августъ и септемврий. Най-много пратки см идвали отъ Южна 
България, главно Хасковско, Свиленградско, Ямболско и Ст. 
Загорско. 

При отглеждане на праткитЪ, поставенитЪ задачи бЪха да 
се установи: 

1. гжсеницитЪ на кои пеперуди нападатъ пчелнитЪ пити, 

2. по-главни моменти отъ живота имъ, 

3. загубитЪ, които причиняватъ и значението имъ за 
пчеларството, 

4. мЪрки за борба срещу тЪзи неприятели. 

При проучванията си, направихъ опитъ да разгледамъ и 
факторитЪ, които благоприятствуватъ за развитието и разпро- 
странението на тЪзи молци, както и факторитЪ, които опре- 
дЪлятъ проявитЪ на разгледанитЪ восъчни молци и засегна- 
титЬ отъ тЪхъ пчели, а смщевременно и противодействието 
на пчелитЪ въ връзка съ деятелностъта на молцитЪ, въ непо- 
срЪъдствена връзка съ вредата отъ тЪхъ. Освенъ собственитЪ 
си наблюдения, ималъ съмъ предвидъ и почти цЪлата литера- 
тура по въпроса, списъкътъ на която е даденъ на края. 

При отглеждането на горнитЪ материали можахъ да уста- 
новя, че у насъ пчелнитЪ пити и вощината редовно и посто- 
янно се нападатъ отъ следнитЪ 4 вида молци: 

1. Голбмъ восъченъ молецъ, Саепа те!опе!а Г. (фиг. 1). 

ГжсеницитЪ наричатъ метилъ (фиг. 2). 

Той е единъ отъ най-сериознитЪ и постоянни неприятели 
на пчеларството у насъ. Познатъ е билъ като такъвъ още на 
Аристотеля и Виргилия. Типиченъ космополитъ, по на- 
стоящемъ той се срЪща навсЪкжде, кждето отглеждатъ пчели, 
и трудно е да се намбри страна, въ която да има пчеларство 
и да не е намЪренъ. 

ГолЪмиятъ восъченъ молецъ презимува у насъ като яйце 
и гжсеница. За да се установи този фактъ, редовно презъ 
зимнитЪ сезони на седемгодишния периодъ извършвахъ пре-. 
гледи на отгледванитЪ култури. За 1936 година резултатитЪ 
отъ тЪзи прегледи върху 10 проби сж дадени въ таблица Хе 1: 
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“ 

ТАБЛИЦА ЮФ 1 

зе ааа а що Дага на прегледа ВСВ а ВЕ Еее 
га - съ стр ест А Блтса Е Кот А ре РР Зчзтаъ Е Аетн А сва  Касат е Път а етн 

2. Е одана пласта: сришщанкта нооопоо оо път Пърс а. 
: мЪренитЪ: ааа | 

б. Млади гжсеници. .. „562 6047 15 
пее етоас пее ИА га ЗС сан 

в. Гжсеници въ напрелна- 
ло или завършено развитие | 142572 52 

г. Какавиди | | 17 2467 

д. Пеперуди | | 4 75 

А Отъ изложенитЪ въ таблицата данни е ясно, че голбмиятъ 
„ восъченъ молецъ у насъ презимува въ стадия на яйце и гж- 
„ сеница, и че какавидирането става презъ пролЪтъта. 

Появата на възрастнитъ пеперуди презъ пролЪтьта не 
„става всъкога въ едно и сжщо време. Презъ 1933 година по- 
„явяването на първитЪ пеперуди презъ пролЪтьта отъ какави- 

“Фиг. 1. Голъмъ восъченъ молецъ, Саена тейопейа Г.: а. въ спокойно 
кацнало положение, 6. съ разперени крила. (Увеличени, оригинални). 

„дитЪ на презимувалото поколЪние е отбелязано на 26 априлъ. 
„Презъ 1984 година забелязахъ пеперудитЪ за първи пжть на 
„9 май. Презъ 1935 година на 29 априлъ; презъ 1936 година на 
„1 май и презъ 1937 година на 12 май и т. н. ТЪзи данни, из- 
„Влъчени отъ дневника на Царската ентомологическа станция, 
„ показватъ приблизително първото излетяване на пеперудит. 
Много по-важни сж даннитЬ за установявяване времето на 
масовия летежъ на пеперудитЪ, което е въ връзка съ разпро- 
страняването на голбмия восъченъ молецъ. Въ всички случаи 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во. Кн. Х!. 2 
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презъ седемтЬ години, първиятъ масовъ летежъ съвпада съ. 
срЪдата на м. май, въ единъ промежутъкъ отъ 6--10 дни." 
По този начинъ се опредЪля и продължителностъта на летежа. 
на пеперудитЪ презъ пролЪтьта отъ първото поколЪние, което. 
трае около 19--20 дни. Понеже този летежъ съвпада съ про-. 
лЪтния сезонъ, това поколбние може да се нарече пролЪтно 
поколъЪние. Ба 

Наскоро следъ излитането си мжжкитЪ и женскитЪ пе-| 
перуди копулиратъ. 1--2 дни следъ копулацията започва яйце- 
снасянето. Броятъ на яйцата, снесени отъ една женска си 
руда, споредъ разнитЪ автори, е различенъ. БЪлявски (0). 
за Русия ги наброява 80--100. За България съмъ наброявалъ. 
59--91 яйца. Продължителностьта на яйцеснасянето е малка: 
2 3, ръдко 4 деня. Женската снася яйца, докато може и. 
докато живЪе. Яйцата се снасятъ не на малки купчинки, както 
обикновено се пише, а въ една плоскость по дървенитЪ част 
на рамкитЪ, вжтрешнитЪ стени на кошера, направо по пититЪ и 
рЪдко въ боклука по пода. СнесенитЪ яйца биватъ прикрепени. 
съ леплива материя. Яйцата сж бЪли, елиптични, до 1), мм. 
дълги и 0:4 мм. широки. е 

Развитието на яйцата е въ пълна зависимость отъ тем-. 
пературата. Инкубационниятъ периодъ, т. е. времето, което из- 
минава отъ снасяне на яйцата до излупването на гжсеничкитЪ, 
е най-различно. Презъ зимата трае съ месеци. а презъ лЪтото, | 
срЪдно 8 дни. Процесътъ на излупването на всички яйца про 
тича едновременно. Затова, въ момента на лупенето, всички 
гжсенички. см върху и около яйцата. Току-що излупената 
гжсеничка представлява малко, бЪло червейче, до 3 мм. дълго 
съ бързи и нервни движения, при които отдЪля паяжина, съ 

която, обикновено, сж изплетени че-. 
рупкитЪ на яйцата. Следъ като гжсе-. 
ничката напусне яйчната обвивка, т 
има нужда отъ храна. Отъ тукъ Е. 
татъкъ восъчниятъ молецъ почва да. 
става вреденъ. Гжсеничката прояда 

1 стенитЪ на килийкитЪ и съ бързи дви-. 
| жения се заравя въ питата и изчез- 
"ва. Презъ първитЪ 2--3 дни невъз-. 
можно е да се открие малката гж 
сеничка. Тя се открива едва когато 

изплете съ паяжинки отворитЪ на 
килийкитЪ, въ които се движи. | 

и Гжсеницата на голбмия восъчен 

- молецъ (фиг. 2) бързо расте. Въ. 
връзка съ бързия й растежъ, ней 

метилъ) на голБбмия восъченъ потрЪбна и повече хране вол. аа. 
молецъ, Сайепа теопейа Г. ВЯ Изключително отъ пчелнитЪ пити 

(Увеличени). Тя е много лакома и бързо унищо- 

з 
Фиг. 2. ГжсеницитЪ (червеитЪ, 

- дел” 
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жава пчелнитЪ пити. Когато върху една пита нападнатъ повече 
тжсеници, въ много скоро време може да остане само рам- 
ката съ теловетЪ, по които висятъ паяжинитЪ (фиг. 3). Гж- 

За. 

„Фиг. 3. ИзцЪъло унищожена пчелна пита съ рамката, оть която сж останали 
само дървената рамка (по срЪдата) и теловетЪ. Всичко друго е изгризано и 
изплетено съ паяжина. Изгризани сж даже дървенитЪ части на рамката, 

кждето изгризанитъ мЪста личатъ като патронташъ (Оригиналъ). 

принуждаватъ да напуснатъ жилището си, разбира се, ако 
челарьтъ не се намЪси своевременно. 

Картината на повреждането на пититЪ е много харак- 
рна. Отначало, както казахме, мжчно е да се разпознае на- 
днатата пчелна пита. Не следъ дълго, обаче, отворитЪ 



ро е аа 

90) | Пенчо ДрЪнски 

на нЪкои килийки се изплитатъ съ паяжина. Това е пър- 
виятъ сигуренъ признакъ за нападението на 
молцитЪ. По-късно се забелязватъ и ходове, изплетени съ 
паяжина. Това е вториятъ сигуренъ признакъ за 
присжтствието на молеца върху питата. Отначало 
тЪзи ходове сж малко, но съ нарастване на гжсеничкитЪ тЪ 
се намножаватъ и обхващатъ цЪлата пита, като краенъ резул- 
татъ при по-силно нападение отъ питата не остава нищо, а по 
теловетЪ на рамката и по самата рамка висятъ паяжини и на- 
редени пашкулчетата съ какавидки (фиг. 3). | 

Развитието на гжсеницата отъ |-то пролЪтно поколЪние 
става презъ юний и трае срЪъдно 27--30 дни. Когато гжсени- 
цата е стигнала предЪлната си възрасть, тя престава да се 
храни и мигрира най-често въ жглитЪ на кошера, или между 
рамкитЪ, въ пукнатинитЪ на стенитЪ. Тамъ тя изплита бЪло 
пашкулче, затваря се въ него и се превръща на какавида 
(фиг. 4). Когато гжсеницата не може да намбри удобно мЪсто, 

Фиг. 4. Изплетени пашкулчета между пититЪ въ кошера отъ гжсени- 
цитЪ на голбмия восъченъ молецъ, Сайепа те!опеПа Г. (Оригиналъ). 

за да се свие въ пашкулче, често тя изгризва дървенигЪ части 
на рамкитЪ и се настанява въ изгризаното леговище (фиг. 3). 

Следъ срЪдно около 12-- 13 дни отъ превръщането си, 
какавидата се развива окончателно и отъ нея изхвръква пе- 
перудка, вече П-о0 поколЪние. Първото излитане на пеперуд- 
китЪ отъ второто лЪтно поколЪние е наблюдавано презъ 1933 
година на 27 юлий; презъ 1934 година на 31 юлий; презъ 1939 

9 #. 

У 

4, 
-. У.- 
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“ година на 22 юлий, презъ 1936 година на 29 юлий, презъ 1937 
"година на 9 августъ и т. н. ТЪзи данни показватъ приблизи- 
телно началото на излитането на П-то лЪтно поколЪние пепе- 

" рудки, много по-многочислено, което съвпада съ втората по- 
 ловина на м. юлий. Излитането на това поколбние продължава 
и въ началото на м. августъ, съ максимумъ края на м. юлий. 

Отъ тукъ нататъкъ развитието на П-то лЪтно поколЪние 
 пеперудки продължава по смжщия пжть, като въ края на м. 
„ септемврий излитатъ нови пеперудки отъ Ш-то есенно най- 
многочислено поколЪние. ТЪ снасятъ яйца, които презимуватъ. 
Съ появяване на пчелното пило къмъ срЪдата на м. януарий, 
когато и гнЪъздото е по-добре затоплено, тъ се лупятъ. Една 
значителна часть отъ есеннитЪ яйца се излупватъ по-рано, 
още презъ ноемврий и декемврий, смщата година. ГжсеничкитЪ 
отъ тЪзи рано излупени яйца, въ повечето случаи, не пре- 
живяватъ, а загиватъ отъ студъ. Този фактъ нееднократно 
съмъ установявалъ презъ 7-годишния периодъ на изследване. 
Преживяватъ гжсеничкитЪ, излупени по-късно, презъ януарий 
и особено презъ февруарий, когато и гнЪздото е по-затоплено. 
Така че, въ случая зимнитЪ студове играятъ ролята на фак- 
торъ, който отчасти контролира и ограничава масовото раз- 
витие на восъчния молецъ. ГолЪма часть отъ излупенитЪ презъ 
януарий и февруарий гжсенички смщо не успЪватъ да се до- 
развиятъ, но една значителна часть отъ тЪхъ се развиватъ и 
даватъ началото на |-то пролЪтно поколЪние пеперуди !). 

Речемъ ли да схематизираме тЪзи наблюдения, тритЪ по- 
колБния на годишното развитие на голЪмия восъченъ м0- 
лецъ у насъ ще има картината на таблица 2 (стр. 22), кждето 
съ точки см означени яйцата, съ чертици -- гжсеничкитЪ, съ 
кржгчета -- какавидкитЪ, а съ кръстчета -- пеперудкит . 
“Въ заключение, ще добавя още, че появата на възрастнитЪ 
пеперуди презъ пролЪтъта е въ строга зависимость отъ темпе- 
ратурнитЪ условия, доколкото тЪзи условия влияятъ върху 
живота на пчелитъ въ кошера. Сжщо и продължителностьта 
на гжсеничнитЪ стадии отъ тритЪ годишни поколЪния е раз- 
лична. Тя зависи смщо най-вече отъ температурнитЪ условия, 
при които се развиватъ гжсеничкитЪ. Установено е, че зави- 
симостьта на насъкомитЪ отъ температурата е твърде голЪма 
и между температурнитЪ промбни и продължителностъьта на 
д 

: 1) Г-нъ Ан. Дончевъ въ своята „Пчеларска енциклопедия“, стр. 119, 
120 и 121 (София, 1936) е лалъ повръхни, непровърени научно и погрЕшни 
въ основата си сведения за развитието на восъчнитЪ молци у насъ. Преди 
Всичко, непровърено и погръшно е твърдението му, че у насъ восъчниятъ 

“ молецъ идва въ „4 поколБния“. Погръшно и прибързано е да се уеднак- 
вява развитието на 4-тЪ вида молци у насъ. Както ще видимъ, развитието 
на 4-тЪ вида молци, които установихме по пчелнитЪ пити въ България, е 
различно и нЪма нищо общо между имъ. Сжшщиятъ авторъ е прокаралъ 
подобни повръхни, непровЪърени научно и погръшни разбирания и въ „Пче- 

„ ларски календаръ“ за 1938 година, стр. 60. 

в: 
та 
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все това, общитЪ микроклиматични условия сж отъ не мало 
значение за неговото по-бързо, или по-бавно разтана, ред, | 

? 
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витие. Така напр., въ Англия и Шотландия, кждето този мо- 
лецъ се срЪща, никога не е ималъ широко разпространение и 
не е причинявалъ сериозни вреди. Защото голбмата влажность 
и низкитЪ температури на тЪзи страни забавятъ, даже спиратъ 
неговото развитие. Сжщото явление е отбелязано и отъ По- 

:- 

лътевъ (28) за Ленинградската область на СССР. ЕА 

У насъ, благодарение на сравнително по-топлия и по-мекъ 
климатъ, развитието на голЪбмия восъченъ молецъ е облаго-. 
приятствувано твърде много, разпространението му е широк 
и вредитЪ отъ него см значителни. Въ полученитЪ и изсл 
вани пратки той участвува съ 550/„ самъ и съ почти 900/; за- 
едно съ другитЪ молци, най-често съ ДАсйгоеа или Рюфа. За- 
това, макаръ вредната дейность на голбмия восъченъ молецъ 
у насъ да не прави изключение отъ тази за цЪла Европа, в: 
сравнение съ другитЪ страни, у насъ той е разпространен 
много повече и икономическото му значение е несравнено много 
по-голбмо, въ сравнение съ много страни въ Европа, въ които 
неприятельтъ е разпространенъ. Що се отнася, обаче, до про- 
цента на засегнатитЪ пчелни семейства, броя на ларвитЪ въ 
атакуванитЪ семейства, степеньта на нападението, процентитъ 
на разрушителната работа, намаления доходъ на восъкъ и 

Ес о-ви »-«--- -3 мет “ - -- 

ет тенти 
<---------- 

реже 

папа сие, 
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„ медь отъ наблюденията презъ петгодишния периодъ можахъ 
„да установя, че тЪ варииратъ въ много широки граници. Да 
„се установятъ тЪзи колебания и да се квалифициратъ и под- 
„ ведатъ загубитЪ подъ една обща норма, за сега е трудна, 
„ почти невъзможна работа. Най-сериознитЪ затруднения за това 
“ идатъ отъ обстоятелството, че у насъ интересътъ на пчеларитЪ 

„ къмъ този неприятель е слабъ и липсватъ каквито и да сж све- 
„ дения за неговата вредителность. Едно може да се каже, че нЪма 
„ районъ, нЪма и пчелинъ у насъ, кждето той да не е засегналъ. 

22. Малъкъ восъченъ молецъ, Аспгоеа дг!5ейа Шп. (фиг. 5) 

зе: Малкиятъ восъченъ молецъ е сжщо единъ голЪмъ вре- 
“ дитель на восъчнитъ пити въ кошера. У нась той има по- 
“ ограничено разпространение. Презъ седемгодишния периодъ на 
“изследване сж получени и отгледани само 12 проби съ ма- 

„ дъкъ восъченъ молецъ. Това обстоятелство, както и особено- 
ститЪ на живота му, незначителната му голЪмина и факта, че 

ъ 

Фиг. 5. Малъкъ восъченъ молецъ, АсПгоеа, опзеПа Г. 
(Увеличенъ, оригиналъ). 

„ никога не идва самъ въ праткитЪ, а почти винаги заедно съ 
“ голбмия восъченъ молецъ, не ми позволиха да отдЪля и от- 
„ гледамъ чисти култури. За неговото развитие и особеноститЪ 
„му въ живота сждя по откжслечнитЪ данни, получени при от- 
т „ гледване на поменатитЪ 12 проби. 
Е . По всичко изглежда, че малкиятъ восъченъ молецъ пре- 
„ зимува като гжсеница. Появата на първитЬ какавиди и пепе- 
“ руди презъ пролЪтьта е значително по-късно отъ това на го- 
„ дъмия восъченъ молецъ. Презъ 1934 година появяването на 
 първитЪ пеперуди презъ пролЪтьта оть какавидитЪ на прези- 
 муващето поколЪние е отбелязано на 25 май; презъ 1930 го- 

“ дина забелязахъ пеперудкитЪ за пръвъ пжть на 20 май; презъ 
1936 година на 26 май, а презъ 1937 година на 5 ЮНИЙ. Ма- 
 совиятъ летежъ съвпада, срЪдно, съ втората половина на м. 
май, въ единъ промежутъкъ отъ 10--12 дни. Продължител- 
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ностъта на летежа на пеперудкитЪ отъ първото поколЪние . 
презъ пролЪтьта, което започва приблизително отъ края на, 
м. май и трае до срЪдата на юний, е почти цЪлъ месецъ. + 

Следъ това малкиятъ восъченъ молецъ като че ли се за- 
губва. Яйцата му никога не съмъ наблюдавалъ. ГжсеничкитЪ 
отъ следующето лЪтно поколЪние сжщо. Всичко се заглушава . 
и маскира отъ голЪмия восъченъ молецъ, който бърже се. 
развива, взема надмощие и завладява наличнитЪ хранителни. 

в материи, като не дава възможность на малкия восъченъ мо-. 
лецъ да се развие редовно въ следующитЪ си генерации. 

Презъ годинитЪ 1935, 1936 и 1937, по материали, полу- 
чени презъ юлий и августъ, отгледахъ второто поколЪние. 
отъ този неприятель. Когато гжсеничкитЪ на това поколЪние 
стигаха предЪлната си възрасть, тЪ се превърнаха въ какавиди, 
като предварително не се завиваха въ бЪло пашкулче. Какави- 
дирането става по крайщата на самата пита, по рамката, или по 

Фиг. 6. Нападната неизградена восъчна пита отъ 
гжсеницитБ на малкия восъченъ молецъ, АсПгоеа 

опзеПа Г. (Оригиналъ). 

самата пита. ПървитЪ пеперудки отъ това лЪтно поколЪние 
излетъха: презъ 1935 година на 18 септемврий, презъ 1936 
година на 15 септемврий и презъ 1937 година на 21 септемврии. 

Ако действително това е второ поколЪние отъ малкия. 
восъченъ молецъ, тогава схематически развитието на този 
вредитель може да се представя въ следката таблица 3. 
(стр. 25), кждето яйцата сж означени съ точици, гжсенич-. 
китЪ -- съ чертици, какавидитЪ -- съ кржгчета и пеперуд- 
китЪ -- съ кръстчета. | 

- а 
г. 

Е. 
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ТАБЛИЦА Фо 3 

| 

Ме мт аи уш ТХ Хр хецехи 

И 

ПоколЪния вовоове 

ЗаВвОВА | о 00 +... 

Значи, за разлика отъ голЪмия восъченъ молецъ, мал- 
киятъ восъченъ молецъ презъ годината дава у насъ две по- 
колЪния: едно пролЪтно и едно есенно. 

ВредитЪ, причинявани отъ този молецъ, могатъ мжчно 
да се установятъ и категоризиратъ. Неговото ограничено раз- 
пространение, незначителнитЪ количества, въ които иде при 
наблюдаванитЪ проби, и други данни ни сочатъ, че вредитЪ 
отъ него не сж голбми у насъ. Може би, ако му се даде въз- 
можность да се развие свободно и безпрепятствено, той би се 
проявилъ сжщо като много вреденъ. За характера на вредата 
на малкия восъченъ молецъ може да се сжди по фиг. 6, която 
представлява наядена отъ него изрЪзка изкуствена пчелна пита. 

3. Рода шегрипс!еПа Пп. -- Молецътъ на сушенитЪ 
плодове (фиг. 7). 

Молецътъ на сушенитЪ плодове не бЪ познатъ като 
неприятель на пчелнитЪ пити. За пръвъ пжть въ 1993 година 
установихъ съ положителность присжтствието му по пчелнитЪ 
пити върху материалъ отъ България. Първиятъ въпросъ, който 
си поставихъ следъ откриването му по пчелнитЪ пити, бЪше да 
установя, съ какво се храни гжсеницата на този молецъ въ кошера 
и разрушава ли восъчнитЪ пити, както правятъ преходнитЪ два 
вида, или се хранятъ съ други материали въ кошера. Отъ на- 
блюденията, които направихъ въ това направление, установихъ, 
че молецътъ на сушенитЪ плодове въ кошера отива главно 
заради тичинковия прашецъ, складиранъ въ килийкитЪ. Спо- 
редъ наблюденията ми, тичинковиятъ прашецъ е най-предпо- 
читаната храна на този молецъ. ИзрастлитЪ гжсенички за 
смЪтка на складирания въ килийкитЪ на пчелнитЪ пити тичин- 
ковъ прашецъ сж по-едри отъ гжсеничкитЪ, хранени съ други 
хранителни материали, сушени боровинки и други. ИзлупенитЪ 
пеперудки отъ първитЪ сж по-едри отъ пеперудкитЪ, излетЪли 
отъ вторитЪ. Изглежда, че качеството и количеството на хра- 
ната е отъ голЪмо значение за растежа и развитието на Рода 
егрипейеЦа. По-нататъкъ установихъ сжщо, че гжсеницитЪ 
“на този молецъ не наяждатъ пчелнитЪ пити, както правятъ пред- 
ходнитЪ два вида, а ги гжсто изплитатъ съ паяжина и силно 
замърсяватъ съ екскрименти и така ги правятъ невъзможни за 
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по-нататъшно използуване. Такива пити могатъ да се претопятъ, 
за да имъ се изземе восъкътъ. 

Вториятъ въпросъ, който си поставихъ при отглеждане 
на иначе добре познатия молецъ Р/офа пйегрипстейа, бЪ. да, 
установя по-главнитЪ моменти отъ неговото развитие, въ ша. 
съ живота му въ кошера и отношенията му съ пчелит. За, 

нар В 
т - 

44, у 

г 
з4 

- 

-. 
ж 

+ 

Фиг. 7. Молецътъ на сушенитЪ плодове, Рода ипегрипеейа НРБ. я 
(УголЪмено, оригиналъ). - 

целъьта, още въ самото начало успЪхъ да изолирамъ чисти куд- 
тури отъ този молецъ и да ги култивирамъ. При това, уста-. 
новихъ, че този молецъ въ кошеритЪ презимува като гжсеница. 
Зимното поколЪние гжсеници завършват в пълното си 1 развизс ду 

г орда 

пи Не четена БАЛ РЧЪ 

Фиг. 8. Нападната и разрушена изградена пчелна пита отъ гжсеницитЪ на 
Роюофа иегрипеейа 1.., кждето личатъ и какавидкитЪ на сжщия КО пибана пера УЧА 

въ началото на пролЪтьта и веднага се превръщатъ въ кака- 
видки, безъ предварително да свиватъ пашкулъ. Какавидира- 
нето става главно въ килийкитЪ на пчелната пита (фиг. 8). КТ НСРР 
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ПървитЪ пеперудки презъ 1933 год. се появиха на 29 априлъ; 

„ презъ 1984 год. на 27 априлъ; презъ 1935 год. на 1 май; 
„ презъ 1936 год. на 28 априлъ, презъ 1897 год. на 9 май и 
от. н. Общо масовиятъ летежъ съвпада съ началото на м. май, 
"когато въ единъ промежутъкъ отъ 10--25 деня тЪ летятъ на- 

„ всъкжде у насъ. 
: Скоро следъ излитането пеперудкитЪ копулиратъ. Почти 
„ веднага следъ копулирането женскитЪ почватъ да снасятъ 
“яйца. Една женска снася по единично, или на малки групички 
“ 150--220 яйца. Яйцата се снасятъ най-често непосрЪдствено по 

за Фиг. 9. Молецътъ по сушенитЪ плодове, Рода гийекрипсейа Н6. и 
аа направенитЪ разрушения по восъчни пчелни пити (Оригиналъ). 

пититЪ, или по рамкитЪ и ръдко въ боклука на пода на ко- 
“ шера. ИзлупенитЪ отъ яйцата малки гжсенички (дълги 15 мм.) 
„ не сж много придирчиви въ подбора на храната. ТЪ гризятъ 
. отпадъцитЪ по пода, а особено се лакомять за тичинковия 
 прашецъ въ килийкитЪ на пчелнитЪ пити. 

Гжсеницата, следъ като достигне предЪлната си възрасть, 
; Бас 12 мм.), престава да се храни, става бавноподвижна и най- 

„ често въ самитЪ замърсени и изплетени въ паяжини килийки 
„се превръща въ какавида. Следъ около 7--10 дни отъ какави- 
дирането, изхвръква П-ро лЪтно поколЪние пеперудки. Пър- 
1 витЪ пеперудки отъ това поколЪние излетЪха: презъ 1933 год. 
она 24 юлий; презъ 1934 г. на 1 августъ; презъ 1995 год. на 
21 юлий; презъ 1936 год. на 27 юлий; презъ 1987 год. на 9 
 августъ и т. н. ТЪзи П- -ро поколЪние пеперудки даватъ яйца, 
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отъ които последователно се развиватъ: гжсенички, какавидки . 
и пеперудки Ш-есенно поколЪние. ПоследнитЪ излетЪха: презъ 
1983 год. на 17 септемврий; презъ 1934 год. на 20 септемврий; . 
презъ 1935 год. на 18 септемврий; презъ 1936 г. 25 септемврий, " 
презъ 1937 г. на 27 септемврий. ТЪзи пеперудки залагатъ още. 
смжщата есень яйца, отъ които къмъ срЪдата и края на октом- 3 
врий се излупватъ гжсенички, които презимуватъ. 

Речемъ ли да схематизираме това годишно развитие на, 
молеца Рода ийегрипсейа у насъ въ кошеритЪ ще имаме 
следната картина: 

ТАБЛИЦА Ф 4 

| П | Ш | 1М Ма - МЕ аи УШ 1 | Х и: Хи 

--+ 
Ц 1 1 1 Ц 1 1 1 Ц о0- ++ 

от ено .. о00+ +-++ -- з--3 1 1 

Поколбния 

В. 

Споредъ тЪзи мои наблюдения, ясно е, че молецътъ Рофа 
пегрипсейа у насъ въ кошеритЪ има три пълни поколЪния. 
Споредъ Апдгемв (1), за Германия той има 2 поколЪния, а. 
въ Сев. Америка има 4 до 6 поколЪния. ПоследнитЪ данни. 
сж отъ развитието на Рода на открито, а не въ кошеритЪ. 

Молецътъ Рюфа ипегрипсеЦа идва много често у насъ 
въ кошеритЪ. Но, обикновено, напада сушенитЪ плодове, отъ. 
дето носи и името си у насъ „молецъ на сушенитЪ пло- 
дове“. Той е молецътъ, който напада и шоколада, какаото и про- 
изведенитЪ отъ тЪхъ бонбони. Напада често и брашненитЪ 
произведения: бисквити, сухари и др. По-ръдко напада семе- 
ната на житнитЪ и пеперудоцвЪтнитЪ растения: жито, дете- 
лина, грахъ, леща, бакла, фасулъ и др. Така че, въ противо- 
положность на първитЪ два вида восъчни молци, които 
могатъ да се приематъ за монофаги, Рюфа ишегрипс!еПа е 
крайно непридирчивъ къмъ храната си. Той е полифагъ. Това 
обстоятелство го прави още по-сериозенъ за пчеларството у 
насъ, тъй като лесно може да се развива другаде и да при- 
ижда отъ вънъ въ кошерит. | 

Вредата отъ него за кошеритЪ и пчеловъдството ни е 
голЪма, особено когато се развие въ голбмо количество. То- 
гава той изплита рамкитЪ и пититЪ съ гжсто изплетена мрежа 
отъ паяжина (фиг. 8 и 9) и ги прави недостжпни за пчелитЪ. 

Де“ ро 
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Тютюновъ молецъ, ЕрНезЧа ешеПа Пп. (фиг. 10). 

Почти едновременно съ Рода гиегрипсеца, установихъ 

у насъ по пчелнитЪ пити и четвърти видъ молецъ. Това е 
„ познатитъ тютюновъ молецъ, Ерйезиа ешейа 1. По 

4 Фиг. 10. Тютюновъ молецъ, Ерйезиа ейшейа НО. (Увеличенъ, оригиналъ). 

начина на живота си прилича на предходния молецъ на су- 
шенитЪ плодове. И: той идва въ кошеритЪ по пчелнитЪ пити 
„главно за тичинковия прашецъ, складиранъ въ килийкитЪ на 
 пититЪ. Но по всичко изглежда, че тютюновиятъ молецъ се 
храни въ кошера, освенъ съ тичинковия прашецъ, и съ други 

Фиг. 11. Изплетена въ паяжина и напълно обезформена пчелна пита 
отъ гжсеницитЪ на тютюновия молецъ ЕрпезПа ешеПа НЬ. (Ориг.). 
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материи. Наблюдавахъ, какъ се храни съ кожицитЪ, останали 
въ килийкитЪ при събличане на пилото. Възможно еи да яде 
восъкъ, тъй като той наяда и разрушава доста сериозно пи- 
титЪ (фиг. 11). Развитието на тютюновия молецъ напълно от- 
говаря на развитието на плодовия молецъ. Тютюновиятъ 
молецъ се явява въ 3 поколЪния. ПоколЪнията му вървятъ почти 
паралелно съ тЪзи на Рофа ишегрипсеНа, като изпреварватъ 
последнитЪ съ 15--20 дни. Така че, схематизирано, развитието 
на тютюновия молецъ въ кошеритЪ има следната картина: 

ТАБЛИЦА Хе 5 

Газ Ш мм Ум упоеушъск х | Х1! ХП 

| --- | --- | --- |о004- 
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ПоколЪния 

ГжсеничкитЪ на тютюневия молецъ (фиг. 12) сж сжщо 
полифаги и нападатъ най-вече: сушени зеленчуци и плодове, 
булгура, ярмитЪ отъ разенъ произходъ (овесена, ечемичена, 

Фиг. 12. Гжсеницата, червеятъ на тютюновия молецъ 
Ервезна ешеПа Н. (УголЪмена, оригиналъ). 

царевична), старъ хлЪбъ, сухи бисквити и т. н. Често напада 
и оризъ, сусамъ, грисъ и сухи лимонени и портокалови кори. 
Установено е, че напада даже и вълнени платове. Въ връзка 
съ неговата полифагия, ясно е колко опасенъ може да бжде и 
за пчелнитЪ пити. 

Вредата му за пчеларството се състои въ това, че той 
изплита съ паяжина и замърсява съ екскриментитЪ си пититЪ 
и ги прави невъзможни за използуване отъ пчелитЪ. На фиг. 11 
е представена такава една пита, почти изцЪло изплетена съ 
паяжина, наядена и замърсена отъ тютюновия молецъ. Ви- 
ждатъ се и какавидки отъ сжщия. 
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Сравнителни бележки !). 

Отъ наблюденията, които направихъ върху развитието 
на 4-тЪ вида молци по восъчнитЬ пити у насъ, могатъ да се 
извадятъ следнитЪ общи сравнителни бележки: 

1. Чисти култури отъ даденъ видъ молецъ, почти не сж 
остжпвали въ станцията за изследване. Винаги постжпилитЪ 
роби сж били смЪсени. Почти 900/ отъ праткитЪ за изЗ- 
ледване сж били смЪсени: голрмиятъ восъченъ мо- 
ецъ, заедно съ молецътъ на сушенитЪ плодове 

(Рода), или тютюновъ молецъ. Най-рЪдко сж получавани 
пратки съ малкия восъченъ молецъ. Чисти култури 
сж постжпвали около 10 и то само съ голЪмъ восъ- 
ченъ молецъ. 
2. Пръвъ рано на пролбть почва да лети молецътъ 
на сушенитЪ плодове и почти едновременно съ него и 
тютюновиятъ молецъ, които почватъ летежа си къмъ 
рая на м. априлъ. Следъ тЪхъ се явява голЪмиятъ восъ- 

ченъ молецъ, който лети въ началото и срЪъдата на м. май. 
И най-сетне се появява и малкиятъ восъченъ молецъ, 
къмъ края на м. май и началото на м. юний. 

з 9. Присжтствието на голрбмия восъченъ мо- 
л ецъ гнети и притЪснява останалитЪ, особено малкия 
восъченъ молецъ. ГолЪмиятъ восъченъ молецъ 
е по-добре нагоденъ за условията при които живЪе, по-енерги- 
енъ е, бързо завладява и унищожава всички пити или в0- 
щина и съ тЪзи си качества взема надмощие надъ другитЪ и 
ги изтиква и даже прогонва. Тамъ,кждето се яви голбмиятъ 
восъченъ молецъ, останалит восъчни молци, ако ги е 
имало, п полека-лека отстжпватъ и бЪгатъ другаде. 

4. Вредната дейность наголЪмия восъченъ молецъ 

сжщо изпъква надъ другитЬ. Макаръ вредната му дейность, 
общо взето, и да не прави изключение отъ тази за цЪла Ев- 
ропа, у насъ, обаче, въ сравнение съ другитЬ страни, той е 

1) Къмъ групата неприятели на восъчнитЪ пити се чисди и познатиятъ 
жоедъ, Пегтез ез Гагдатиз Г. Това е не голбмо бръмдарче, обикно- 

енъ гостъ въ жилищата на човЪка, особено въ складоветъ на кожи, а не 
Ъдко и по пчелнитЪ пити. По пчелнитЪ пити иде единично, затова и вре- 
тЪ му не сж така очебийни. 

Възрастното несЪкомо достига 8--9 мм. дължина. Има черникавъ 
тъ, съ напръчна широка жълтеникава или пепеляво-сива ивица, съ по 3 
ни точки по нея. 

я Ларвата му е много характерна съ своитъ дълги космици, които й 
лдаватъ особенъ изгледь. Тя е много подвижна. 

Вредятъ както възрастното насЪкомо, тъй и ларвитЪ. ВъзрастнитЬ 
асъЪкоми се хранятъ съ най-различни мзтериали, като предпочитатъ тЪзи 
тъ животински произходъ. ПчелнитЪ пити нападатъ въ складоветЪ, рЪдко 
кошера. 
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много повече разпространенъ, нападенията му сж по-чести, по- 
вече гжсеници се намиратъ въ единъ кошеръ, почти масово на- 
падатъ вощината при събирането и транспортирането йи т. н. 
Въ това отношение икономическото значение на този неприя- 
тель у насъ е по-голБмо, въ сравнение съ много страни въ 
Европа, въ които неприятельтъ е смщо разпространенъ. Оста- 
налитЪ три вида молци, макаръ и да не сж отъ такова голЪмо 
икономическо значение, заслужаватъ смжщо внимание, тъй като 
оставени сами на себе си, необезпокоявани и невъзпирани отъ 
голбмия восъченъ молецъ, биха били сжщо така вредни за 
пчеларството ни, както и голбмиятъ восъченъ молецъ. 

Борба съ молцитЪ по пчелнитЪ пити и вощината 

Вредата, която молцитЪ по восъчнитЪ пити и вощината 
нанасятъ на пчеларството въ България, е голЪма. Тя се свежда 
въ това, че тъ нападатъ вощината и унищожаватъ голЪма 
часть отъ восъка въ нея; наяждатъ пчелнитЪ пити, изплитатъ 
ги съ паяжина, замърсяватъ ги и ги правятъ негодни за изЗ- 
ползуване отъ пчелитЪ. При по-силно нападение, тЪ прину- 
ждаватъ даже и пчелитЪ да бЪгатъ и напущатъ кошера. Още 
по-голъма вреда тЪзи молци причиняватъ на складоветЪ съ 
пити, восъкъ или вощина, кждето разрушенията могатъ да 
достигнатъ до голЪми размъри. Надъ всичко това, тЪ се 
явяватъ и като важни агенти при разпространяване на гни- 
леца и други отъ голЪмо значение заразни болести по пче- 
литЪ и пчелното пило. Затова налага се една безпощадна борба 
съ тЪзи вредители. 

Борбата съ молцитЪ по пчелнитЪ пити въ България е въз- 
можна само чрезъ организирани срЪдства. ИчелнитЪ семейства 
на пчелари, които не предприематъ мЪрки за ограничаване на 
тЪзи молци, се явяватъ като разсадници на тЪзи вредители 
и представляватъ опасность за всички пчелини. Само задъл- 
жителната и обществена борба, прилагана отъ всички пчелари, 
пчеларски дружества и кооперативи, при съдействието и кон- 
тролата на агрономическитЪ и ветеринарнит власти въ страната, 
може да се обезпечи пълниятъ успЪхъ въ борбата. Борбата съ 
тЪзи молци трЪбва да се води както на пчелина, така и въ 
складоветЪ и помъщенията, кждето се съхраняватъ и прера- 
ботватъ восъкътъ и пчелнитЪ пити, както и по отношение на 
тЪзи материали и продукти, които служатъ за храна на во0- 
съчнитЪ молци, извънъ кошеритЪ. Предпазни мЪрки трЪбва да 
се взематъ и въ стопанствата, които сж чисти отъ молци. 
ВосъчнитЪ молци сж така широко разпространени у насъ, че 
винаги може да се очаква, че ще се промъкнатъ и въ запа- 
зени отъ тЪхъ пчелини. 

Въ основата на една методична обществена борба съ в0- 
съчнитЪ молци у насъ трЪбва да легнатъ следнитЪ мЪрки: 

| 
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1 Културно-стопански мЪрки 

Културно-стопанскитЪ мЪрки за борба съ восъчнитЪ молци 
иматъ предпазенъ характеръ. Главната цель на тЪзи мЪрки 
е да ограничатъ намножаването и разпространяването на тЪзи 
молци. Съ тЪхъ не могатъ восъчнитЪ молци да се унищожатъ. 
Много по-лесно е да се води предпазна борба съ восъчнитЪ 
молци, отколкото унищожителна борба, следъ като тЪ вече 
сж се явили, намножили и причинили известни по-голбми или 
по-малки загуби. Това се отнася най-вече до восъчнитЪ молци, 
повредитЪ отъ които сж отъ такова естество, че колкото по- 
навреме се откриятъ и взематъ мЪрки срещу тЪхъ, тол- 
кова по-лесно и съ по-малки загуби ще се отърве пчеларьтъ, 
търговецътъ и т. н. Когато културно-стопанскитъ мЪрки се 
прилагатъ паралелно съ останалитЪ мЪрки за борда съ тЪзи 
вредители, загубитъ отъ тЪхъ могатъ да се ограничатъ и 
сведатъ до минимумъ. 

Между културно-стопанскитЪ мЪрки, които трЪъбва да се 
приложатъ по отношение на восъчнитЪ молци, по-главни сж: 

1 Изправни кошери и силни пчелни семей- 
ства. Желае ли пчеларьтъ да предпази пчелнитЪ пити и во- 
щината отъ нападенията на молцитЪ, трЪбва, преди всичко, 
да има здрави кошери (сандъци) и после силни и здрави се- 
мейства. ЗдравитЪ сандъци не позволяватъ на пеперудкитЪ да 
проникватъ вжтре въ тЪхъ и да нападатъ пчелнитЪ пити. 
Най-често биватъ нападани болнитЪ, особено гнилцовитЪ и 
слабитЪ семейства, защото пчелитЪ сж въ отпаднало самочув- 
ствие и не могатъ още отначало да се справятъ съ молеца. 
СилнитЪ и здрави семейства сами лесно се справятъ съ него. 

Въ гнЪздото да се оставятъ само толкова пити, колкото 
пчелитЪ могатъ да покриятъ. КрайнитЪ и непокрити съ пчели 
пити най-напредъ се нападатъ отъ молци. 

2. Чистота. КошеритЪ съ пчели трЪбва да се подър- 
жатъ чисти и въ редъ. Дъната често и редовно да се оми- 
татъ и боклукътъ да се събира и изгаря. Сжщо и складоветЪ, 
кждето се пазятъ магазиннитЪ и обикновенитЪ рамки съ пити, 
или самитъ пити, да см въ изредна чистота. Никакви отпа- 
дъци отъ вощина, неизчистени стари рамки или сандъци не 
трЪбва да се държатъ. Защото при липса на храна другаде, 
восъчнитЪ молци снасятъ яйцата си по тъзи отпадъци и останки 
по рамкит . 

З. Събиране, изпращане, запазване и прера- 
ботване на вощината. Къмъ културно-стопанскитЪ мърки 
за борба съ восъчнитЪ молци трЪбва да отнесемъ и отживЪлата 
времето си практика у насъ за събиране и преработване на 
“вощината, чрезъ която се създаватъ извънредно благоприятни 
условия за развитието и разпространяването на восъчнитЪ молци, 
а сжмщевременно и за разпространяването на гнилеца у насъ. 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во., Кн. Х1, с) 
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Преработването на вощината и добиването на восъка. 
у насъ става по твърде примитивенъ начинъ, чрезъ тъй наре. 
ченитЪ „витла“ (Софийско, фиг. 138) или восковарни (Габ- 
ровско). Това сж първобитни дървени преси, които народътъ. 
ни е употрЪъбявалъ още отъ турско време, дори и до днесъ.. 
При всЪко „витло“ има нЪщо като складъ за вощината, разни. 

Фиг. 13. ДЪдо ЦвЪтанъ БЪлевъ Вълчевъ отъ гара Своге, софийско, 97-го-. 
дишенъ, заедно съ своята дървена воскопреса „Витло“, подарена отъ него. 

на Царската ентомологична станция въ София. (Оригиналъ). 2 

посжди и прибори, които съставляватъ „инвентара“ на една. 
„восковарна“. Най-много восковарни има въ Габровско. Затова. 
и габровци сж известни като най-голбми търговци на восъкъ.. 

Вощината за тЪзи восковарни се събира почти отъ цЪ-. 
лата страна. Обикновено самитЪ притежатели на восковарнит, - 
или тЪхни хора, обикалятъ презъ известни сезони, главно про-. 
лЪть, следъ пролЪтния прегледъ на пчелитЪ, страната и съби- 
ратъ вощината отъ пчеларитЪ. СрЪщалъ съмъ габровци да 
събиратъ вощина чакъ къмъ Созополско, Малко-Търновско, Бур- 
гаско и т. н. Често съ тази работа се занимаватъ и пжтуващир 
търговци. 

Безъ никакъвъ контролъ и прегледъ, събраната вощина | 
отъ здрави кошери, заедно съ тази отъ загинали гнилцови 
кошери, най-често нападната отъ молци, се поставя въ голЪми 
чували (торби) и се препраща по предназначение. Въ чувалит. 
молцитЪ иматъ най-благоприятни условия: изобилна храна и. 

Ф. 
Е 2 
7 
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„спокойствие да се развиятъ и намножатъ до неимовЪрни раз- 
мЪри. Наблюдавани сж отъ такива чували съ вощина да из- 

„ хвърчатъ съ хиляди пеперуди восъчни молци (Д-ръ Ал. Тош- 
ковъ -- устни сведения). Можемъ да си представимъ, какви 
гнъзда на восъчни молци представлява по този начинъ събра- 
ната и изпращана по автомобили, коли или тренове вощина. 
"И не само това, но восъкътъ отъ преработването на такава 
вощина въ никой случай не може да бжде гарантиранъ, че не 
произхожда отъ гнилцови кошери, и че не носи тази зараза. 

| Ето защо, тази практика съ събиране на вощината и пре- 
“ работване на восъка трЪбва часъ по-скоро да се прекрати. Съ 
наредба или законъ да се изисква по-голбмъ контролъ при 

Обеззара „Зитель 

Ведро 

2 
з-Х -- 

ср ир--аоеи Ха с 

Чча А Наглапл АС 

Вегип Кицдом 
е: Овс м 

Фиг. 14. Апаратъ ОКОМ, съ който си служатъ 
въ Германия за обеззаразяване на восъка 

(по ВогсПег). 

събирането на вощината въ страната, като 
се задължатъ продавачитЪ и купувачитЪ 
на вощина предварително да смачкватъ и 
добре пресуватъ вощината, за да стане 
тя по-компактна маса, въ която восъч- 
ниятъ молецъ не може да работи. А 
преработването на тази вощина да се 
изисква да става съ модерни съорж- 
жения, отоклави и специални вакуумо- 
апарати за обеззаразяване на восъка, ка- 
квито днесъ навсъкжде се употрЪбяватъ 

: (фиг. 14). За тази цель у насъ би могло да 
„се използуватъ екарисажнитЪ апарати за обеззаразяване при 
Софийската кланница, които сж съ по-голбмъ капацитетъ. Това 
най-добре може да се уреди при условие, че во- 
сокодобиването у насъ се централизира на 
едно мЪсто, а събирането на вощината да става 
чрезъ пчеларскитЪ дружества и организации, 

4. Опаковка. Восъкътъ, восъчнитЪ пчелни пити и во- 
"щината да се изпращатъ винаги опаковани въ амбалажна книга. 
„“"Опаковката трЪбва да бжде здрава и добре да обгръща от- 
„ всъкжде изпращанитЪ материали. Това е необходимо да се 
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съблюдава, тъй като восъчнитЪ молци сж разпространени на- 
всъкжде у насъ и лесно могатъ да проникнатъ и въ праткитЪ, 
които см по митницитЪ, гаритЪ, влагалищата, треноветЪ, по- 
щитЬ и т. н. Не единъ пжть съмъ получавалъ пратки отъ 
пчелари съ изрЪзки отъ пчелни пити за прегледъ и изслед-. 
ване, нападнати отъ восъчни молци презъ време на пжтува- 
нето имъ до София. 

УпотрЪбяването на зебло или юфтени материали за опа-| 
ковка на восъкъ, восъчни пити и вощина да се избЪгва, тъй. 
като зеблото е рЪдко и презъ него малкитЪ гжсенички лесно 
проникватъ въ съдържанието на пакетитЪ. За вощината трЪбва. 
да се употрЪбяватъ най-добре американени торби. При това, 
тЪзи торби трЪбва да бждатъ винаги чисти и обеззаразени, - 
тъй като често могатъ да станатъ източникъ на разпространя- 
ване на восъчни молци и зарази. 

5. Складове. ПразнитЪ пити и вощината вънъ отъ ко- 
шера да се държатъ въ добре провЪтрявани помъщения, дето 
има постоянно течение на въздуха, т. е. да бждатъ добре 
провЪтрявани. По такива мЪста молци изобщо не отиватъ. 
При това, восъчнитЪ пити се размЪстватъ и нареждатъ така, 
че винаги между тЪхъ да остане по-голбмо свободно простран- 
ство. Още по-добре ще бжде, ако пчелнитЪ пити се поставятъ 
въ специални сандъци, които да се затварятъ добре. 

Цандеръ (43 и 44) препоржчва, следъ изпръскване на” 
меда, пититЪ да отидатъ направо на съхранение, безъ да. 
се поставятъ въ кошеритЪ да бждатъ осушени отъ пчелитЪ. 
Така остатъцитЪ медъ по пититЪ играе ролята на броня, 
която ги предпазва отъ нападенията на молцитЪ. Такива пити 
напролЪть, когато ще се употрЪбятъ наново, предварително 
се напръскватъ съ хладка вода. У насъ употрЪбяватъ още 
следното предпазно срЪдство: изпръсканитЪ и осушени отъ 
меда пити се потапятъ въ соленъ разтворъ, изсушаватъ се и 
се поставятъ на съхранение. Сольта облепя пититЪ съ тънъкъ 
пластъ, който ги предпазва отъ молцитЪ. Такива осолени пити 
напролЪть, преди употрЪбението имъ, трЪбва да се потопятъ 
въ вода, за да се измие солъта. | 

П. Биологични срЪдства 

1 Паразитни насЪкоми. При отглеждане на восъч- 
нитЪ молци въ Царската ентомологична станция, презъ 7-го- 
дишния периодъ, получихме нЪколко вида паразитни насЪкоми.. 
Такива се получиха отъ голЪмия восъченъ молецъ, а сжщо и 
отъ плодовия молецъ. Отъ голЪмия восъченъ молецъ полу- 
чихме паразита Ешрейтпиз сегедйпиз Копа. -- малко ципокрило 
насЪкомо. Този паразитъ получихме отъ материали както отъ 
Северна (ПлЪвенъ, Разградъ и др.), тъй и отъ Южна България. 
(Хасково). Сжщиятъ е съобщенъ и отъ Белявски 1929 (5) 
за Русия. По материали отъ Търновско получихме и другъ 
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видъ паразитъ Е/азтиз зр., намбренъ и отъ г. В. Поповъ по 
материали отъ Русенско. 

“  Отъ Ошена теопейа 1.. се получиха още: О/гасвуз би- 
сведпиз, който снася яйцата си въ пашкулчетата му и Негрго- 
фгасоп иоапа!в Азвт., който излет отъ какавидката на го- 
лЪмия восъченъ молецъ. ТЪзи две паразитни насЪкоми сж 
сжщо ципокрили, отъ групата Вгасопдае. Отъ Рюфа тегринс- 
Фейа НО. изхвръкнаха сжщо 2 бракониди, принадлежащи на 
вида /Мкжеобгасоп Вгеойсогти!з |ез?. 

Процентътъ на заразенитЪ гжсеници отъ изброенитЪ па- 
разитни насЪъкоми е сравнително малъкъ, не повече отъ 4--5/4. 

2. Хищни животни. Предвидъ на скрития животъ на 
гжсеницата на тЪзи молци, тъ нЪматъ хишни неприятели. За- 
това пъкъ пеперудкитЪ имъ, които летятъ привечерь, иматъ 
доста неприятели измежду животикското царство. Между тЪхъ 
прилепить сж най-важнитЪ. Отъ наблюденията си установихъ, 
че презъ време на летежа на тЪзи пеперудки, особено на го- 
лЪмия восъченъ молецъ, около пчелинитЪ обикалятъ доста 
прилепи. я 

Ш. Механически и химически срЪдства 

1 Механическата борба се състои, преди всичко, 
въ чистенето на гжсеницитЪ отъ самитъ пити и избиване на 
пеперудкитЪ, кждето се намврятъ. При слабо нападнати пчелни 
пити, гжсеницитЪ се изчистватъ съ помощьта на остри пин- 
цети. При по-силно нападение, нападнатата часть отъ пчелната 
пита се изрЪзва и унищожава или претопява, а рамката съ 
здравата часть отъ питата се оставя обратно въ кошера и 
пчелитЪ я доизграждатъ. При силно нападение, пититЪ се из- 
зематъ отъ кошера и се претопяватъ. При претопяването всички 
гжсеници по питата се унищожаватъ. 

„ Избиването на пеперудкитЪ става по единично, или като 
се примамватъ чрезъ свЪтлина и масово се излавятъ съ мрежи 
(ловилки) за пеперуди и избиватъ. У насъ този способъ изпол- 
зуватъ по следния начинъ: презъ време на летежа на пепе- 
рудкитЪ, вечерь въ пчелина се запалва фенеръ, подъ който 
поставятъ разлатъ сждъ съ вода, отгоре съ единъ тънъкъ 
пластъ евтино растително масло (олио) или газь. Примамени 
отъ свътлината, пеперудкитЪ се удрятъ о стъклото, падатъ 
въ водата съ маслото и се удавятъ. 

Всички тЪзи начини за борба съ восъчнитЪ молци сж 
добри, но не сж достатъчни да ограничатъ злото. Затова се 
прибЪгва до по-сигурни срЪдства, каквито сж химическитЪ 
срЪдства. 

2. Химически срЪдства. За унищожаване на восъч- 
нитЪ молци у насъ въ България. и ло следнитЪ хи- 
мически “народни срЪдства: 
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а 
1) Нападнатиятъ кошеръ, заедно съ пититЪ, но безъ пче-. 

литЪ, се одимява съ сЪра, при което гжсеницитЬ на мол- 
цитЪ изпадатъ или умиратъ и | 

2) Нападнатиятъ кошеръ, заедно съ пититЪ, но безъ 
пчелитЬ, се накадява отвжтре съ запаленъ катранъ, при 
което Ежсеницит на молцитЪ сжщо изпадатъ или измиратъ. 
въ вощината. И дветЪ тЪзи срЪдства сж добри и сигурни, 
когато се употръбятъ съ умение и разбиране. - 

Въ най-ново време въ Европа сж въведени нови химически 
срЪдства за борба съ восъчнитЪ молци. Това сж препаратитЪ 
„зиПоПдш4“, „Суаповаз“ и „НехасШогатап“, който споредъ ре- 
зултатитЪ отъ изпитванията на Професоръ Д-ръ А. Бор- 
хертъ (9), сж едни отъ най-сигурнитЪ при борбата съ мод- 
цитЪ по вощината. ТЪзи срЪдства иматъ и това предимство, 
че тЪ сж. лесно и удобно приложими, евтини сж и не сж за- 
палителни. Но тъ см силни отрови и изискватъ познания и 
специална техника по приложението имъ. Най-важното условие 
при прилагането имъ е: сандъкътъ (кошеръ, камера и др.), кж- 
дето ще става опушването, да бжде добре облепенъ и запу- 
шенъ отвсъкжде, за да не пропуща газъ. 
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- Пе МаспзшоНеп ш Вшоапеп 

Ое МоНеп аш Феп ЛУаспзуареп ипЯ деш Ласпв 

Аиззег Деп уоп уегзсшедепеп ВепепКкгапкрейеп уггитзасщеп 

Уепизвеп зушдеп аЩайтисп дег Ппикеггис! т Вшроапеп БедещепЯе 
5спадеп аисП уоп апфегеп 5спафПпееп, пзбезопеге тшзеЖ еп, апое- 
пс е. Пагшшег вт Фе МаснзтоНеп, Де ги Деп Зейоеп, еПует- 

вал 
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Ъгепев еп ипд депеп ш зе огоззег уши зспай сег Ведешипр ап- 
рейбгеп. 

Па ипзеге Вепеп?йс ег 15 |е21 зепт ууешр Веаспипр Деп 
МасизтоНеп ипф еийреп Везопдепейеп Шгез Герепз упдтейеп, зшта 
Де МоНеп Таз ипепогзс реБПерзп, лмаз 5е1рвЕуетебтайст еш 
гг055е5 Нтфегтв г ешге раптаз8ре ипд епосгесПпе Векатрипе 
детзе|Беп 151. 

Ве! ипз РерШеп 15 уог Кшге Хей препдуеспе Паеп ип 
Ншлуезе ПЬег Де Аг!, МУеггейипо, Перепзлуезе Дег М/ас!5-МоНеп 
т Вшрапеп ипд йБег Де уоп Шпеп уегигзасШеп зсПадеп. 

Хосп пп Лапте 1933 ПаБе 1сп ш дег Ко!. Ешото!ор15сПеп 
ЗаНоп 1 боПа апоетапреп, аПе шип гирекоттепеп МуаснзтоНеп 
мейегги?йс еп, Пе шип г2иг ОшегвисПипо г2ирезс ск? пуогдеп лмагеп. 

ш дег ей уоп 1933 515 1938 зт4 апрекоттеп ипф ууигдеп 
уоп ми регасе!: 

Уанг | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1987 1938 | 1939 | Севап/гат! 

“> бепдипееп пи | | 
МасизтоНеп 82 164 | 1871298: 221 25 

| | 

223 1483 

Пе бепдипреп ууитдеп ап5 аПеп ТеПеп Вшрапепвз ип4 п уег- 
зс 1едепеп айгезгейзп г2ирезс ск: Де пей #еп Кашеп тн Дег гуейеп 
На Не 4ез боттегв, Папреаси си па АпроизЕ ипй ЗерйетБег ипа 
 Затшшеп апз бпдъшрапеп -- Ве?тгкеп НазКомо, Зу Пепетад, ЗашЬо!, 
бмеп пп ЗТага-Харога. 

Ве Дезег ХФис в Пабе 1сПп ши Торепде Ашрареп резеШ: 
1 Ге ВБапреп пуейкспег ЗситпеНейтрвайеп ПБетаПеп Фе 

ЛУаспвугаБзп дег Ношеепеп ипд даз Мас. 
2. Пе уксШШровеп Мотеше Шгев Гебепз.. 
З. Ге апрепсъ4еп бспадеп пп Штгге Вефдешише Ни Д1е ре- 

зап!з2 Вепепули?вснаН. 
4. Маззпайтшеп гиг Векатр по Дег МуаснзтоНеп. 

Ве тетеп Ошегвисрипреп НсЬг 1сП Деп МУегвис! сешаст 
?1 егкеппеп, узсПез Д1е Отваспеп зта, 12 Де ЕпрмсКипе ипд Уег- 
Бгейипр Дег МоНзп БерйпзНреп, (е От апг, 12 д1е уггвстедепеп 
зопдегИспеп Егъасветипреп Бе! Ддеп МоНеп БезНштеп зом1е Дег 
"Серепкатр! дег Вепеп. Аиззег тешеп ВеоБастипоеп ПаБе 1с! 
аисп Де резап!е Гйегант ПБег Дезе Етарз Беп 2: ет Мегге!с!- 
115 дегвеШеп Тор! ат Епде Дезег АБвапдипе. 

Ве дег Ф2ис ? оМреп МоНептайепа!в Копие 1св пип Те55еПеп, 
Чаз5 тп Вшрапеп д1е ММаспзуаБеп дег Ношроепеп ипй даз Мас!я 

оЗапфро ип  герешй551г уоп Капреп Рорепдег 4 МоНгепайеп апое- 
 рпНеп ууегдеп: 

“1. СаПепа теопейа Г. (Сгоззе МасизтоНе “| зепг ой 518 530/ уоп аПеп 
2. АсПгоеа опзеПа Г. Кеше МаспзтоНе “| зейег Ъ18  120/ МасптоНеп 
8. Рода ифегрипсеПа Г. оН ъв 200/„ бепдипреп 
4. ЕрпезНа ейпейа Г. зенг зейепо 50/ Е 

Кат 

Но 

иа 
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Хаспдет Шшег еее Па!еп пЬег |еде МоНепай т Хизаттеп- 
Папе шП Штгег Уефгейипо ш Вшрапеп, Шг Гереп т Вепепз ЮсКеп, 
Де /апгез-СепегаПопеп пт Вшрапеп, Стбззеп ипф уего!еспепде Фашеп 
Ддег уегизастеп хсрадеп и.5. ум. апрегебеп ууштдеп, зта аиз ит св | 
Де Векатритоз-Мешодеп ипд Ме! сереп Д1е МоНеп ретас ет. 

Моп деп уйспПрегеп М ет гит Векатр ите Дег Маснетонсий 
5 Торепде 21 етртеШеп: 

га 

1. бсиш 7 таззпантеп. хТагке В1епепз!бсКе ипд ет сезипдез пай | 
кга 1 гез ВтепепуоЖ зтд Пе улсъиПозве Могаиззегипе, даз5 5е Шси. 
уоп МоЦеп апрер Неп ууегдеп. Пе МоНеп пЬелаПеп Бапрезасисп 
Че Кгапкеп ипд зсБууйспегеп ВепепудЖжег шп аЦеп 8510скеп ипд 

пт! уегдогрепеп МаснзлуаБеп. па Втепепзбоск зоПеп пит зоме! МаБеп 
се!аззеп муегфеп, м1е уоп деп Вепеп сен! ипд седескей ууегдеп . 
кбощеп. Пе |еегеп ипд шШси седескейеп Ношоуабеп хуегфеп гиет5 
уоп МоНеп апрер!Неп ипф уоп дог ап5 ПрепаПеп з1е дапп Де 
апдегеп ипф |агеп Де Вепеп дауоп. 

Пе Маспзууареп ипЯ даз Мас!з зоПеп 11 зашрегеп ипд дитей- 

сешНееп АибеуаНгипозгаишеп сейайеп ууегдеп. 
2. Мойепрекйатрите. 
А15 миКзатзе Ме! сегеп Де МоНеп уегфепеп епее Сне- 

шкаНеп  репап! г1 луегфеп ме: хдспуе!е4атрте, зиоПашд, 
Суапогаз, КехастогазШап, Фе еше егортеспе МоНепрекатрипо 
егтбеПсПеп. 

5боНа, 1. П. 1940. 

Царска ентомологична станция, София 

-. 



МАТЕРИАЛИ ВЪРХУ ВРЕДНИТЪ НАСЪКОМИ И ДРУГ и 
НЕПРИЯТЕЛИ ПОКУЛТУРНИТЪ РАСТЕНИЯ ВЪ БЪЛГАРИЯ 

Отъ П. Чорбаджиевъ 

(статия |!) 

МАТЕЕАИЕМ ОВЕВ ПЕЕ ЗСНАОЦСНЕМ ПУЗЕКТЕМ МО 
АЧОЕКЕЧ ЕЕПЧОЕ ОЕВ КОГТОКРЕГАМ?ЕМ ПУ ВОГСАК!ЕМ 

Уоп Р. ТЗСНОКВАОЛЕЕ 

(Гопзетипа ПП) 

Въ кн. |Хикн. Х отъ Известията на Бълг. ентомологично 

. дружество публикувахме подъ сжщото заглавие две статии, съ 
които дадохме кратки сведения за нЪкои отъ неприятелитЪ 

. на културнитЪ растения у насъ, наблюдавани презъ перио- 
„ дитЪ между 1931-1995 и 1996-1938 години включително, 
които се явяватъ като нови или малко познати за страната, 

ИЛИ. за които малко е съобщавано у насъ. Настоящата статия 

. е продължение на тЪзи две статии. Съ нея ще дадемъ сжщо 
така сведения и факти изъ живота за малко познати и нови 

„за страната неприятели, наблюдавани презъ 1939 година, а 
сжщо така и сведения за нъкои установени презъ предшест- 

. ващитЪ години неприятели, но още не публикувани. 
Тукъ намираме за необходимо да отбележимъ нЪкои отъ 

най-характернитЪ явления изъ областьта на вреднитЪ насЪ- 
коми презъ изтеклата година. Изъ между най-характернитЪ 
насъкоми за годината на първо мЪсто трЪбва да бждатъ отбе- 
лязани нЪкои правокрили, а именно: мароканскиятъ ска- 
калецъ, Посгозвашгиз тагоссапиз ТпипЬе., прелетниятъ. 
скакалецъ, /Госизйа (Расйувииз) тлогаота и щурецътъ 
пустинникъ, ОкуШиз дезегшз РаП., и съ право 1939 година 
може да се нарече година на скакалцит. 

Мароканскиятъ скакалецъ, който отъ 1932 до 
1998 г. не бЪ се появявалъ масово въ главнитЪ негови ог- 
нища, презъ разглежданата година се появи съвсемъ неочак- 
вано масово въ землищата на нЪколко села на Асеновградско, 

„ Борисовградско, Хасковско, Свиленградско и Чирпанско и въ 
по-малка степень въ Ямболско, СрЪдецко, Айтоско и въ много 
други мЪста на страната. Въ всички околии, кждето марокан- 

скиятъ скакалецъ се псяви масово, той почти навсЪкжде 
“имаше за огнища сжщитЪ мЪста, кждето се срЪщаше 

а : 

Вот аа 

ща 
< 

. презъ 1929, 1930 и презъ други години. Необходимо бЪ да 
„се организира масова борба противъ скакалцитЪ веднага, щомъ 
се получиха сведения за тЪхното появяване по установенитЪ. 
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вече и възприети методи, а именно: чрезъ събирането имъ съ 
платнища, докато тъ см по-млади (втора, трета и отчасти чет- 
върта възрасть) и чрезъ изгарянето имъ върху слама при по- 
нарастналитЪ (трета, четвърта и отчасти пета възрасти). На 
нЪкои мЪста бЪха приложени и отровнитЪ примамки. Като 
главни инструктори на борбата съ скакалцитЪ бЪха команди- 
ровани ентомолозитЪ отъ Института за защита на растенията 
въ София, а организирането на самата борба, въ която за- 
дължително участвуваше мЪстното население, се извършваше 
отъ агрономичнитЪ органи и отъ агрономитЪ специалисти по 
растителна защита. Въ резултатъ на тази борба, скакалцитЪ, 
въ главнитЪ имъ огнища, бЪха изтрЪбени въ голЪмата си 
часть, силно разрЪъдени и пораженията отъ тЪхъ се сведоха 
до възможния минимумъ. Презъ цЪлата борба, споредъ при- 
близителни пресмЪтания, се унищожиха около половинъ ми- 
лионъ килограма скакалци. 

Въ Асеновградско, кждето лично участвувахме въ бор- 
бата, скакалцитЪ се появиха главно изъ естественитЪ ливади 
намиращи се между селата Крумово, Кукленъ и Воденъ и 06- 
хващащи една площь отъ около 5,000 декара. ТЪ били забе- 
лЪзани къмъ 1 май и следъ нЪколко дни сж започнали да 
нападатъ културнитЪ растения, главно слънчогледа, фия, ръжьта 
и лозята. Организирана борба срещу тЪхъ започна отъ 13 май, 
като за изтрЪблението имъ бЪ приложено главно събиране на 
скакалцитЪ съ платнища и изгарянето имъ въ хармани върху 
слама. По-късно, по наша препоржка, бЪха приложени и от- 
ровнитЪ примамки, резултатитЪ отъ което срЪъдство се ока- 
заха повече отъ задоволителни. ПримамкитЪ бЪха приготвени 
отъ пшенични трици и парижка зеленина и подсладени съ 
захарь, като за 100 грама трици се употрЪъби 4-5 кгр. па- 
рижка зеленина, вмЪсто препоржчаното отъ по-рано количе- 
ство, 30--40 кгр. вода подсладена съ около | кгр. обикновена 
захарь, така щото трицитЪ да се намокрятъ достатъчно и да 
останатъ пръхкави, но да не се превърнатъ на тЪстовидна маса. 
УпотрЪблението на отровни примамки срещу скакалцитЪ въ 
Асеновградско за първи пжть се прилага съ голбмъ успЪхъ 
у насъ. За изтрЪблението на скакалцитЪ въ Асеновградско 
не малка помощь оказаха и щъркелитЪ (С1соша аа Веспз), 
които въ многобройни ята, наредени въ вериги, масово изяж- 
даха скакалцит . 

Заслужава да се отбележи фактътъ, че докато въ Асенов- 
градско, въ ливадитЪ на поменатитЪ села, къмъ 20 май ска- 
калцитЪ въ по-голъмата си часть бЪха вече въ четвъртата си 
възрасть, въ другитЪ околии, и особено въ Чирпанско, кждето 
смщо така ни бЪ възложено организирането на борбата съ 
скакалцитЪ, тЪ едва достигнаха втората и частично трета въз- 
расть, но се срЪщаха и много скакалци още въ първа въз- 
растъ и наскоро появени. Причината на това значително по- 
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ранно развитие на скакалцитЪ въ Асеновградско се дължи 
изключително на пЪсъкливата наносна почва и на изложе- 

„нието на естественитЪ ливади на с. с. Крумово, Кукленъ и 
Воденъ, почвата на които лесно се загрЪва отъ слънцето. 

По-подробни сведения за борбата съ мароканския скака- 
лецъ въ Борисовградско и за разпространението на сжщия 
скакалецъ въ страната презъ 1939 г., ще бждатъ публикувани 
отъ ентомолозитъ Ас. В. Лазаровъ и В. Поповъ. 

: Тукъ трЪбва да изтъкнемъ още и за изпъкващата пе- 
 риодичность, която се забелязва при масовото появяване на 
скакалцитЪ, респ. на мароканския скакалецъ, въ България. 

„ Споредъ публикуванитЪ сведения за неговото разпространение, 
у насъ отъ началото на настоящето столЪтие той се е появя- 
валъ масово въ най-голбма степень презъ 1909, 1919-1920 и 
1929 г. и за последенъ пжть презъ разглежданата 1939 г., 
което показва, че той се появява у насъ приблизително презъ 
периоди отъ около 10 години. При все това, обаче, такава 
периодичность при по-дълги периоди отъ време не се явява 
като трайно явление, отхвърля се отъ ентомолозитЪ и следо- 
вателно, тя не може да бжде използувана въ практиката. 

По отношение на италианския скакалецъ, Са!//!- 
о Шатиз айсиз 1.,., който, споредъ литературни източници, преди 
20 години бЪ главниятъ вреденъ скакалецъ въ страната, презъ 
1999, както и презъ предшествашитЪ 10--15 години, почти 
никжде въ страната не бЪ отбелязанъ въ по-голбми количе- 
ства и като че ли той все повече бива измЪстванъ отъ ма- 
роканския. 

ДървеснитЪ скакалци отъ видоветЪ: /ворйа атрПреписз 
В. М., Роесштон огассиз Е1ер. и др. въ по-голбми количества 
„бЪха отбелязани въ нъкои отъ горитЪ на Шуменско, Поповско 
(с. ДрЪново) и въ Русенско. 

Освенъ известнитъ за страната вредни скакалци, които 
презъ известни години се появяватъ масово и причиняватъ 
по-голбми или по-малки поражения на културнитЪ растения, 
презъ годината бЪ отбелязано за първи пжть масовото по- 
явяване и на прелетния скакалецъ Госизйа тотаона 1. въ Не- 
себърското блато при гр. Несебъръ, въ една площь отъ около 
1,000 дек., за който ще съобщимъ при разглеждане на от- 
дЪлнитЪ неприятели. 

| Между другитЪ неприятели на културнитЪ растения, 
които сж се появили масово и изпъкватъ като характерни, 
трЪбва да бждатъ отбелязани следнитъЪ: брашнестата щи- 
тоносна въшка, Рзешфососсиз ст! Квзо (ои15 М1ет.). Забе- 
лязана още презъ 1937 година при Ивайловградъ, кждето е 
нападнала нЪкои лозя, тя презъ 1938 г. разшири своето раг- 
пространение и презъ 1939 г. се показва вече като твърде 
опасенъ неприятель за много отъ лозята при този градъ. На- 
ложително е да се потърсятъ срЪдства за ограничението на 
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тази въшка и ако такива не могатъ да се намЪрятъ, трЪбва да 
се прибЪъгне къмъ изкореняване на лозитЪ въ нейнитЪ огнища. 

Малката зимна педомЪрка, Орегортега бгитата 1. 
ГжсеницитЪ на тази пеперуда, макаръ и да сж се срътали 
по овощнитЪ дървета навсЪкжде изъ страната, не сж се по- 
явявали масово или тЪ биваха отбелязвани въ голбми коли-. 
чества само въ отдЪлни малки площи. Презъ разглежданата 
1939 година тЪ съвсемъ неочаквано се появиха масово по. 
овощнитЪ дървета въ Северна България и главно около гр. 

) А 
ТО 4 Ка маи Е 

Неста 
А щ 

3 

ЛЪсковецъ, с. Добри-ДЪлъ (Горно-ОрЪховско) и с. Драги- 
жево (Търновско). Отъ овощнитЪ дървета най-силно бЪха на-. 
паднати черешитЪ и следъ тЪхъ кайсиитЪ, като на нЪкои отъ. 
дърветата повредитЪ по пжпкитЪ, младитЪ листа и по плодо-. 
ветЪ достигаха до 800/4. 

Тъй като масовото появяване на тъзи гжсеници бЪ късно 
установено и гжсеницитЪ вече бЪха направили своитЪ пора-. 
жения, презъ пролЪтьта не можаха да бждатъ приложени ни-. 
какви срЪдства за ограничението на този неприятель. За не- - 

говото ограничение презъ 1940 година се възприе въ силно 
нападнатитЪ отъ гжсеницитЪ му презъ пролЪтьта на 1939 го- 
дина мЪста въ Търновско и Горно-ОрЪховско да се поста-. 
вятъ презъ есеньта лепливи пояси по стъблата на овощнитЪ. 
дървета, съ цель за излавяне на преминаващитЪ по дърветата 

презъ стъблата имъ безкрили женски пеперуди. Тази акция, 
която смхщевременно имаше и демонстративенъ характеръ, по-. 

неже до 1939 г. у насъ лепливитЪ пояси срещу малката зимна 
педомбрка не бЪха прилагани, бЪ подпомогната съ срЪдства 
отпуснати отъ Министерството на земедЪлието и държавнитЪ. 
имоти. Поставени бЪха около 25,000 лепливи пояси между 
1--19 октомврий. РезултатитЪ отъ това срЪдство се оказаха 
много задоволителни. На отдЪлни пояси имаше хванати надъ 
200 екз. женски пеперуди отъ малката зимна педомЪрка. 

Между другитЪ важни неприятели, трЪбва да се отбеле- 
жатъ още следнитЪ: като запазващи размъра на своето раз- 
пространение се показватъ шарениятъ гроздовъ молецъ, 
Рофусйгоз!з Бойапа ЗШН., по лозята въ Южна България, лю- е 

церновата калинка, Рур одеста /огисаа Вгйост. по лю- 
церновитЪ ливади изъ цЪлата страна, бобовиятъ молецъ,. 
Ейейа г пскепейа Тг. по соята, черешовата муха, Р7а20-. 
дейз сегаз! 1. по плодоветъ на черешитЪ, главно по къснитЪ 
сортове и тютюневиятъ трипсъ, Т7йг/ 75 габас 11пд. по ли- 
стата на зеления тютюнъ; а като увеличаващи размЪра.на. 
своето разпространение -- ягодовитЪ неприятели, хоботнитЪ. 
бръмбари: ОПоггвупсвиз гисозозиаиз Соете, Кпупсийез аепе-. 
обйелз Матей. и Дийопотиз гиф! Н. и складовитЪ неприятели: 
гжгрицата, Са/алдга отапата 1., зърновиятъ молецъ, 

упонора сегеае На ОПу. и тютюневиятъ молецъ, Ерйе- 
зиа ешеПа НО. Ливадната пеперуда, /Гохозйеое зисИ-. 

к- 

а 
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„сайз 1., както и презъ предшестващитъ 9 години, бЪ 
твърде ограничена и никжде въ страната не бЪ отбелязано 
“нападение отъ нейнитЪ гжсеници въ осезаеми размЪри. Чер- 
вясването плодоветЬ на ябълкитЪ и крушитЪ, причинено отъ 
пеперудата Сагросарза ротопейШа 1., презъ годината бЪ зна- 
чително по-слабо, отколкото то бЪ презъ предшестващитЪ 
нЪколко години и което въ голЪма степень се дължи на твърде 
слабото плодоношение на тЪзи овощни видове презъ пред- 
шестващата 1938 година. Рапичниятъ бръмбаръ, Е- 
Тотозсейз айопиз Рай. нападна рапицата (Вгазз! са гара оейега 
О. С.) въ Северна България въ смжщата степень, както и презъ 
предшестващитЪ години. Поради твърде меката зима тамъ, 
на нъкои мЪста населението бЪ изненадано отъ много ранното 
излупване ларвитЪ на бръмбара и последнитЪ на нЪкои мЪста 
причиниха чувствителни поражения на още много слабитЪ ра- 
пични посЪви, понеже стопанитЪ не бЪха се още запасили съ 
инсектисиди и борбата срещу ларвитЪ едва по-късно можа да 
се приложи. Въ Южна България, особенно въ Бургаска 06- 
ласть, макаръ че отъ нЪколко години рапицата се отгледва 
въ голъми количества и рапичниятъ бръмбаръ се среща, той 
не можа да се разпространи и не причинява още повреди по 
тази култура. 

Презъ разгледаната година, въ страната не бЪ отбеля- 
зано нито едно отъ опаснитЪ екзотични насЪкоми, които сж 
пренесени въ нЪкои европейски страни, а презъ последнитЪ 
години се установиха и въ нЪкои отъ съседнитЪ на Бъл- 
гария страни. 

СгуШиз Ддезепшв Ра!., Шургецъ пустинникъ и Аспеа 
сатрез! 15 |., Полски щурецъ (ОглорФега). 

ТЪзи два близки по белези щурци се срЪщатъ изъ цЪ- 
лата страна, като първиятъ, щурецътъ пустинникъ, попада 
много по-често отъ втория, полския щурецъ. Като главни ог- 
нища на щуреца пустинникъ презъ миналитЪ години се очер- 
таха Горно-ОрЪховско и Чирпанско, кждето той често се е 
появявалъ въ голЪми количества и е нападалъ и повреждалъ 
младитЪ лЪторасти и пмпкитЪ на лозитЪ, слънчогледа, фасу- 
литЪ, захарното и кръмното цвекло и различнитЪ зеленчукови 
растения. Презъ пролЪтьта на 1939 година въ Софийско на нЪ- 
колко мЪста полскиятъ щурецъ (СгуШиз фезетшз) бЪ отбеля- 
занъ, като много опасенъ неприятель на ягодитЪ, чийто плодъ 
 щурцитЪ нагризваха малко предъ и презъ времето на зрЪе- 
нето имъ, отъ което плодоветЪ засъхваха или загниваха, до- 
"биваха неприятна външность и губЪха всъкаква стойность. Въ 
 по-голбма степень щурецътъ пустинникъ се бЪ появилъ изъ 
нъкои отъ ягодовитЪ градини въ модерното предградие на 
"София. Тамъ най-силно бЪ нападението въ стопанството на 
Д. В. Димитровъ, чиито ягоди, въ една площь отъ 15 декара, 
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бЪха повредени надъ 809/„ и докато презъ 1938 година, ко-. 
гато ягодитЪ му см били на втора година, той е получилъ по 
640 кгр. на декаръ, презъ разглежданата 1939 година той едва 
е получилъ отъ 15 декари всичко около 200 кгр. неповредени 
ягоди, ае трЪбвало да получи само отъ единъ декаръ надъ: 
700 кгр. ягоди, което показва, че само въ тази ягодова гра-. 
дина щурецътъ пустинникъ е причинилъ надъ 40,000 лева за- 
губи. Нападението отъ сжщия щурецъ по ягодитЪ тази го- 
дина бЪ наблюдавано на много мЪста и въ източнитЪ окол- 
ности на София, при с. Долни-Лозенъ, Софийско и при Горна- 
ОрЪховица. 

Като сигурно срЪдство срещу щуреца пустинникъ се 
препормчва поставяне изъ мЪстата, кждето той се срЪъща, от- 
ровни примамки отъ трици и арсенни съединения, каквито се 
употрЪбяватъ и противъ скакалцитЪ и които трЪбва да се 
заложатъ изъ тЪзи мЪста, преди ягодитЪ да започнатъ да се 
зачервяватъ и да зрЪятъ. ; 

Госизба пидгайопа рп. пидга(опа |. (Огтор!ега), Пре- 
летенъ скакалецъ. 

Този скакалецъ, както е известно, има строго опре- 
дЪлени обиталища, отъ които главни см устията на рЪкитЪ. 
вливащи се въ Черно, Каспийско и Аралско морета и езерото 
Байкалъ. При неговото масово появяване, често неговата ос- 
новна форма Госизйа тогаота тотаота отива далечъ отъ 
мЪстонаходищата си, кждето той, като не намира необходи- 
митЪ благоприятни условия за размножението си, се изражда 
въ нови форми, каквито сж формитЪ дапжа и тегаопо!4ез,. 
които се срЪъщатъ откжснато, първата въ различни части на 
Европа и нЪма стаденъ характеръ, а втората -- въ различни 
тропически страни, като запазва стадния си характеръ и има 
голбмо икономическо значение. 

У насъ, споредъ досегашнитЪ ни сведения, прелетниятъ 
скакалецъ се срЪща въ различни мЪста на страната само въ 
единични екземпляри, въ неговата форма дашса и като вре- 
денъ презъ последнитЪ десетилЪтия той не е билъ конста- 
тирванъ. Обаче, на 20 юлий, 1939 г., въ Института за защита 
на растенията въ София, се получиха сведения, споредъ които 
въ Несебърското блато при гр. Несебъръ, Поморийско, е кон- 
статирано масово появяване и прелетяване на скакалеца /0- 
сизга тотаоюпа въ възрастната му стадия, който е нападналъ 
и унищожилъ напълно около 100 декара царевица, а смщо 
така е нападналъ и повредилъ тръстиката въ поменатото 
блато. Ние се усъмнихме въ възможностъта прелетния скака- 
лецъ да може да се сръЪща у насъ масово и поискахме да ни 
се изпрати веднага материалъ отъ появилитЪ се скакалци и 
по-подробни сведения за сжщия скакалецъ. ПолученитЪ ска- 
калци на 3. УШ. с. г. се оказаха, че действително принадле- 

ца 
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жатъ на Госифа птиетагопа въ неговата основна форма туогта- 
допа, което показва, че действително у насъ той има огнище 
на разпространение и следователно, той се е появилъ въ го- 

„ лЪми количества въ площъта на Несебърското блато, кждето 
скакалецътъ се е намърилъ при биологични условия, които 
сж били аналогични на условията, при които се срЪща него- 
вата основна форма и формата Фаншсиз, въ която той е изве- 
стенъ у насъ, се е видоизмбнила въ основната му форма 

“ тогаюпа, което явление е установено за други мЪста и отъ 
Б. Б. Уваровъ.1) 

Споредъ събранитЪ сведения за живота и развитието на 
прелетния скакалецъ въ Несебърското блато се установява 
"следното: МладитЪ скакалци сж били забелязани за първи 
пжть къмъ 4-5 юний т. г. въ това блато върху площь 
отъ около 1,000 дек. Несебърското блато заема една площь 
отъ около 9,200 дек. и се намира на около 8 клм. западно отъ 
гр. Несебъръ. Една часть отъ площьта му е отводнена и 
презъ последнитЪ 2-3 години разработена и засЪта съ царе- 
вица, слънчогледъ, фасулъ, соя и др. Нападението на скакал- 
цитЪ върху културнитЪ растения е започнало къмъ 11 юлий 
ие продължило до 31 с. м., като скакалцитЪ сж нападнали 
само царевицата и тръстиката, но не и другитЪ растения. На 
зелената още царевица скакалцитЪ см изгризвали листата, 
стъблата и кочанитЪ и въ нЪкои случаи отъ нея е оставало 
само 10--15 см. отъ стъблото. Изгризването се е извършвало 
само презъ деня и то главно следъ обЪдъ. Всичко около 250 дек. 
царевица сж били унищожени 800/ Къмъ 3--9 юлий скакал- 
цитЪ сж достигнали пета възрасть и см започнали да се окри- 
ляватъ, което се е завършило къмъ 29 с. м. Тогава тЪ сж 
започнали да се движатъ масово при силенъ шумъ на кило- 
метри разстояние въ права посока и на височина около 20 м., 
като отъ време на време тъ сж правили кржгови движения. 
Вечерь, нощемъ и сутринь, до изгрЪване на слънцето, ска- 
калцит сж оставали неподвижно, накгцали по стъблата на 
царевицата и тръстиката. Сжщиятъ шумъ се е габелязвалъ и 
когато скакалцитЪ сж се хранили. ЛетящитЪ скакалци сж 
били толкова на гжсто, че въ срЪдата на ядрото на квадра- 
тенъ метъръ е имало 5--600 скакалци, а въ периферията само 
15--20 скакалеца. Къмъ 25 юлий скакалцитЪ сж започнали да 
снасятъ яйца, което е продължило до къмъ 20 августъ. Презъ 
последния периодъ на своето развитие летежътъ на скакалцитЪ 
е билъ по-голбмъ и тЪ см прелетявали изъ околнитЪ мЪ- 
стности често на разстояния 10--15 километра. Има сведения, 
непотвърдени положително, че часть отъ тЪзи скакалци сж 
прелетъли Стара-планина и сж достигнали въ Провадийска 

2) Пуагоу В. Р. А геуй910п оЕ Ше сепиз Госиза 1. (-- Расвуй ии 
Ней.) уй" а пем Шеогу а5 ю Ше репофдвПу апд погаНопз Госиза (Ви. 

„ет. Кез., ХП, рр. 136--163). 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во, Кн. ХП. 4 



50 П. Чорбаджиевъ 

околия. Къмъ края на м. августъ скакалцитЪ сж започнали да: 
се изгубватъ. Презъ други години този скакалецъ не се е по-. 
явявалъ нито въ Несебърското блато, нито на други мста 
въ околията. + 

За борба съ този скакалецъ, докато той е билъ въ пър- 
витЪ си три възрасти, се е приложило съ успЪхъ изгарянето 
му въ хармани върху слама. При най-младата му възрасть. 
добри резултати см се получавали и чрезъ измачкването му. 
По-късно сж били употрЪбени и отровнитЪ примамки отъ. 
трици и парижка зеленина, но този начинъ на борба нее. 
далъ резултати, защото, когато се е прилагалъ, скакалцитЪ. 
сж били вече доста възрастни и често сж се премЪствали отъ. 
едно мЪсто на друго. По-добри резултати при възрастнитЪ. 
скакалци сж се получили, като стопанитЪ сж прогонвали ска-. 
калцит отъ парцелитЪ си чрезъ викове, удряне на тенекии 
или кречетала, съ което тЪ сж преминавали изъ тръстиката, + 
или сж се отдалечавали на 10--25 километра разстояние, като 
нЪкои сж преминали чакъ къмъ Поморие, кждето сжщо така. 
е била нападната царевицата и унищожена въ една площь. 
отъ около 10 декара. Повреди отъ скакалцитЪ по царевицати 
сж били забелязани и въ с. Инженеръ Сарафово. 

Спгузотрнашз ФксЦозрегт! Мога. (Сосс!4ае). Червена 
щитоносна въшка. я 

Въ статията си подъ сжщото заглавие, както и въ мал-. 
ката статийка „Кратъкъ списъкъ на щитоноснитъ въшки въ. 
България“, печатана въ кн. Х на смщитЪ известия, ние да- 
дохме кратки сведения за установенитъ у насъ щитоносни. 
въшки, въ които включихме и видоветЪ, които сж пренесени. 
въ страната чрезъ южнитЪ плодове: лимони, портокали, ман- 
дарини и др. Въ тЪзи статии, обаче, не бЪ съобщена щито-. 
носната въшка Сйгузотрбашз Фисвуозрегт! Моте., която, сЖщо. 
така, често се намира по тЪзи плодове и която презъ послед- 
ната 1939 година много пжти попадаше по внасянитЪ лимони.. 
Тази въшка, макаръ че има за отечество далечния изтокъ, по. 
настоящемъ е най-много разпространена въ срЪдиземномор- 
скитЪ области, а именно: Сев. Африка, Южна Франция, Италия, 
Сицилия, Сардиния, Испания, Португалия, Гърция, Египетъ, | 
Кримъ и по брЪговетЪ на Черно- -море, но въ Сирия, Пале. 
стиня и ДодеканезитЪ тя не е позната. Тя е разпространена 
и въ нЪкои страни на Сев. и Южна Америка, Япония, Китай, - 
носъ Добра-Надежда, Австралия и Нова Зеландия. Въ срав-. 
нение съ Сйгузотрва!из аопщит 1.., тя е по-взискателна къмъ. 
влагата, а по-невзискателна къмъ температурата и може да 
издържа и по-низки температури, но не и голбма суша. За-. 
това въ вжтрешностьта на Африка тя не се сръща, ае по- 
разпространена въ западнитЪ области на СрЪдиземно море, + 
кждето, напримбръ, въ Франция, тя може да издържа темпе- 

| 2 

ЗЗРРКТ 4 

Кая, 
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 ратура 169 С. подъ нулата. Докато СВ. аотдшт се срЪща по- 
вече въ източнитЪ области на СрЪдиземно море. Като се има 
" предъ видъ тази особеность въ биологията на червената щи- 
тоносна въшка и че тя е твърде полифагна, тя може да бжде 
много вредна въ странитЪ, намиращи се въ зап. части на СрЪ- 
диземно море, кждето тя сжщо така вреди и на много ук- 
расни растения въ парковетЪ и градинитЪ. Нейното значение, 
обаче, за странитЪ при източната часть на СрЪдиземно море 
е незначително, когато пъкъ тамъ Сй. аопдит е много вредна. 
Макаръ и полифагна и да вреди на много растения, главно 
украсни, все пакъ Сй. свриозрегт! най-много вреди на лимо- 
новитЪ растения, на които напада листата, плодоветЪ, а по- 
нЪкога и най-нЪжнитЪ клонки, както и дръжкитЪ на листата. 

Срещу червената щитоносна въшка много ефикасно срЪд- 
ство се е оказала фумигацията съ циановодородъ, която се 
прилага въ всички по-голбми оранжерии. Но когато сж на- 
паднати само отдЪлни паркови растения, както и въ мЪста, 
кждето не би могло да се приложи фумигирането, най-добри 
резултати дава пръскането съ емулзия отъ бЪли масла. 

Заготприз геуауапа Зсор. (| ер., сем. М1сеоПдае). 
1 Презъ м. юлий 1937 г., при пребиваването ни въ Земе- 

„ дЪлската опитна станция при Образцовъ-Чифликъ край гр. Русе, 
ни се съобщи, че въ съседното стопанство на Н. Габровски, 
листата на младото насаждение отъ пирамидална топола (Ро- 
ришз ригат4айз) сж били силно нападнати и застрашени отъ 
“ларви на насЪкомо. При прегледа, който лично направихме на 
27 юлий на тЪзи тополи, констатирахме, наистина, силното имъ 
нападение отъ малки бледо-зелени гжсенички, отъ непозната 
на насъ вредна пеперуда. ТЪзи гжсеници се намираха главно 
по върховетЪ на младитЪ лЪторасти на тополитЪ, като упли- 
таха въ паяжина младитЪ имъ листа, които изгризваха и 
между които се криеха. Отъ изгризването на тЪзи листа, вър- 
ховетЪ на лЪтораститъ бЪха изсъхнали и тополитЪ силно по- 
вредени. При прегледа ни, нъкои отъ гжсеничкитЪ, макаръ и 
по-малката часть бЪха вече какавидирали, други какавидир- 
 ваха, но въ голЪмата си часть гмжсеницитЪ бЪха въ послед- 
“ната си стадия и имаха дължина около 2 см. СрЪщаха се, 
обаче, тукъ-таме и съвсемъ малки гжсенички. Нарастналата 
гжсеница имаше следнитЪ белези: основенъ цвЪтъ бледо-зе- 
 ленъ, съ жълтеникаво пристискане между сегментитЪ, съ по 
една тЪсна жълта надлъжна линия отстрани на тЪлото, пжп- 
“чицитЪ по повръхностьта на тЪлото снабдени съ дълги бЪли 

 космици, главата свЪтло-кафява. Завършила развитието си, 
“ гжсеницата си уплита бледо-жълто пашкулче, наподобяващо 
на лодка. ТЪзи пашкулчета, въ които гжсеницитЪ какавиди- 

 раха, се намираха, обикновено, между две преплетени съ пая- 
„Жина листа. Отъ събрания материалъ отъ какавиди и отъ о0т- 
- 
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гледанитЪ гжсеници, първитЪ пеперуди започнаха да излетя-. 
ватъ още въ първия день на м. августъ с. г. Опредблени, 
пеперудитЪ се оказаха, че принадлежатъ на Хагго три ге- 
оауана Зсор. отъ сем. Мусеошйае (Сутдае), позната у насъ. 
още отъ Гедегег при Сливенъ, а въ по-ново време и въ 
много други находища, но непозната като вредна въ страната, 
Споредъ литературата, съ която разполагаме, гжсеницата на 
ЗагоШприв геуауапа живЪъе по джба и по-често по върбата 
ЗаПх саргеа, по които растения, обаче, не сме я намирали. Го- 

дишно ЗагоШприз геуауапа има едно поколЪние и презимува 
като пеперуда, което се потвърдява и отъ ловенитЪ въ сто- 
панството на Образцовъ-Чифликъ пеперуди, посрЪдствомъ 
свътлина презъ септемврий, октомврий и ноемврий. 

Понеже гжсеничкитЪ на загоШпривз теуауапа живЪятъ 
уплетени съ паяжина между листата, стомашнитЪ отрови не 
дадоха задоволителни резултати. По-добри резултати биха се 
получили, ако се употръдятъ контактнитЪ срЪдства. При раз- 
глеждания случай въ стопанството на Н. Габровски, понеже 
тополитЪ бЪха млади и гжсеницитЪ можеха лесно да бждатъ 
достигнати, препоржчахме механичното имъ отстраняване, а 
кждето се налага и изрЪзване на съответнитЪ лЪторасти и 
обезвредяване на гжсеницит . 

Рпаопа (Сопспуйз) ерШпапа 2е!. (Гер. Топ"сщав). 
Ленена листозавивачка. 

Гжсеницата на тази малка пеперудка е била наблюда- 
вана у насъ само въ опитното поле на Русенското държавно 
земедЪлско училище отъ К. Малковъ)), още презъ 1899 г. на 
22 юний (н. ст.) и то масово, защото цЪла една парцела съ 
ленъ е била напълно унищожена отъ тази гжсеница. Пеперу- 
дитЪ сж се появили презъ първата половина на м. юлий. Отъ 
тогава до 1937 г., цЪли 38 години, никжде въ страната този 
неприятель на лена не бЪ наблюдаванъ, нито даже пеперуд- 
ката е намирана съ сигурность отъ ентомолозитЪ систематици 
въ страната. Само професоръ Н. Кебе! въ своята студия 
върху пеперудната фауна на България съобщава, че е намЪ- 
рилъ единъ екземпляръ отъ пеперудата въ околноститЪ на 
Сливенъ, презъ 1902 година. Презъ 1936 г., отъ събрани све- 
дения по семената на лена, произведени отъ опитното поле 
на земедЪлската опитна станция при Образцовъ-Чифликъ, сж 
били забелязани повреди, които, вЪроятно сж били причинени 
отъ гжсеничкитЪ на ленената листозавивачка, но самата гж- 
сеничка не е наблюдавана. Презъ 1937 г., при пребиваването 
ни въ Земед. опитна станция при Образцовъ-Чифликъ, полу- 
чихме въ края на юний отъ агронома Памуковъ, отъ държав- 

1) К Малковъ. НеприятелитЪ по земедЪлскитЪ растения, появени въ 
голбмъ размбръ въ изпитателното поле на Русенското земедЪлско училище 
презъ 1898--1899 г. Садово, год. П1., кн. ТХ и Х, стр. 385--388. 

Щит, 
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ното агрономство въ Русе нЪколко ленени растения, произхо- 
дящи отъ околностьта на Карнобатъ, семеннитЪ кутийки на 
които бЪха атакувани отъ една малка, бЪла, съ кафява гла- 
вичка гжсеничка отъ сем. То” с ае. При отгледване на гж- 
сеничкитЪ получихме между би 9 юлий нЪколко екземпляра 
отъ малка пеперудка, принадлежаща на ленената листозави- 
вачка, Рааота ерШтпапа Хей. Споредъ сведения отъ сжщия 
агрономъ, гжсеничкитЪ на тази пеперудка сж нападнали и 
лена въ опитното поле при Карнобатъ. Потърсихме нападения 
отъ тази гжсеничка и по лена въ опитното поле на станцията, 
обаче, такова нападение не се оказа и полученото по-късно 
семе отъ този ленъ нЪмаше никакви повреди, причинени отъ 
тази гжсеничка, макаръ че по електрическитЪ лампи около 
станцията, както и по полянитЪ изъ горитЪ на стопанството 
Образцовъ-Чифликъ ние не рЪдко намирахме единични ек- 
земпляри отъ пеперудата. ВЪроятно, пеперудкитЪ не сж на- 
паднали лена, защото той бЪ само една незначителна пар- 
целка, а сж снасяли яйцата си по нЪкое некултурно растение. 
Презъ сжщата 1937 година ленената листозавивачка е била 
наблюдавана доста често и по лена въ опитното поле на Зе- 
медЪлската опитна станция въ Пловдивъ отъ ентомолога А. 
Лазаровъ. Тамъ, споредъ данни отъ сжщия ентомологъ, 
пеперудитЪ сж се излупили презъ края на м. юлий и първата 
половина на м. юлий (второто поколЪние). 

Тъй като ленената листозавивачка Рпаоша ерШпапа се 
явява като твърде опасенъ неприятель на лена, на който кул- 
турата презъ последнитЪ години се разширява у насъ, нами- 
раме за необходимо да дадемъ нЪкои сведения за насЪкомото 
и неговото развитие, споредъ както то се очертава отъ из- 
вестното до сега за него у насъ. 

Пеперудката Рйаопа еритапа има следнитЪ белези: 
 преднитъ криле сж жълтеникави, съ широка кафява ивица 
при външния имъ край и съ тЪсна напрЪъчна ивица съ сжщия 
цвЪтъ къмъ срЪдата на крилетЪ. ЗаднитЪ криле сж сиви. Разпе- 
рена достига 14 мм. Тя зимува като гжсеница, вЪроятно по 
дивия ленъ или по нЪкое друго некултурно растение, тъй като 
у насъ зимниятъ ленъ още не се отгледва. ПолученитЪ отъ 
насъ пеперуди между 6 и9 юлий отъ предаденитЪ на напад- 
нати растения отъ Карнобатъ, както и пеперудитЪ, получени 
отъ Малковъ и отъ Лазаровъ, см отъ второто поколЪние. 
Обаче, ние ловихме сжщитЪ пеперуди по електрическитЪ лампи 
около станцията при Образцовъ-Чифликъ и изъ съседнитЪ 
тревисти поляни и презъ м. августъ и септемврий. Като се 
има предъ видъ всичко това, може съ положителность да се 
приеме, че ленената листозавивачка у насъ има три поколЪния, 
колкото има и въ северния Кавказъ, кждето пеперудитЪ на 
това поколъние се появяватъ въ началото на августъ и пре- 
минаватъ въ края на-смщия месецъ. Отъ тЪзи 3 поколЪния 
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само второто е вредно, а другитЪ две поколЪния -- първото. 
и третото не см вредни, понеже се отгледватъ по некултурни| 
растения. ра 

Тукъ ще дадемъ накратко развитието на второто поко- 
лЪние на ленената листозавивачка споредъ известното за нея 
у насъ, наблюденията върху изпратения ни отъ Карнобатъ. 
ленъ и известното въ литературата. Пеперудата снася по едно. 
яйце въ отдЪлнитЪ семенни кутийки, докато тЪ см още млади, 
отъ къмъ вжтрешната страна на чашечнитЪ листа. Излупе-. 
ната гжсеничка прониква въ семенната кутийка и яде после- 
дователно семенцата и отчасти семенната преградка. Въ много. 
случаи всички семена на семенната кутийка биватъ изцЪло: 
изядени отъ гжсеничката. Нарастнала, гжсеничката какавидира. 
въ самата семенна кутийка, като си изприда отъ паяжина 
плътно пашкулче. Но, преди това, тя приготвя въ стената на 
кутийката крмгълъ отворъ, съ диаметъръ 19 м.м., който от- 
воръ е прикритъ отъ външната корица (епидермиса) на семен- 
ната кутийка, която корица гжсеничката не поврежда и презъ 
която може да се забележи намиращата се вжтре какавида. 
При излизането си пеперудата пробива тази корица. Нападна- 
титЪ семенни кутийки, докато гжсеничкитЪ сж още малки, 
мжчно се разпознаватъ отъ ненападнатитЪ, освенъ по отсла- 
бяването на зеления имъ цвЪтъ. По-късно, обаче, при нара- 
стналитЪ гжсенички тЪ вече лесно се разпознаватъ отъ нена- 
паднатитЪ по преждевременното имъ пожълтяване и засъх- 
ване. Отъ горното се вижда, че вредата отъ ленената листо- 
завивачка на лена се състои въ изяждане на семенцата му отъ 
гжсеничката, съ което реколтата отъ това растение се силно 
понижава, особенно тамъ, кждето то се отгледва главно за 
семе и, следователно, при масовото размножение на тази пе- 
перуда, тя може да се яви като сериозенъ неприятель на ле- 
нената култура. г 

Срещу ленената листозавивачка за сега не сж познати. 
сигурни срЪдства и борбата срещу нея се показва като много 
трудна, понеже гжсеничката й, чрезъ която тя би трЪбвало: 
да бжде атакувана, живЪе скрита въ семеннитЪ кутийки. 
Може да се препоржча събиране и обезвредяване на нападна- 
титЪ семенни кутийки, но това е трудно и не дава задоволи- 
телни резултати. Сжщо така, би могло да се прибЪгне и къмъ 
по-ранна или по-късна сЪитба на лена, съ огледъ времето на 
летежа на пеперудата, чрезъ което лененото растение, презъ. 
времето на летежа на пеперудата отъ второто поколЪние, да 
не е подходящо за снасяне на яйца по него. Но за това трЪбва 
да се взематъ предъ видъ изискванията на лена, мЪстнитЪ 
климатични и почвени условия и подробно да се установи го- 
дишното развитие на това насЪкомо при мЪстнитЪ условия. 

т 

Сопсвуйв атЬ1диейа НР. (ер. Тотс ае), -- Едно-.| 
поясенъ гроздовъ молецъ. а 
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За тази вредна мгалка пеперудка, като неприятель на 

„ гроздето въ страната, твърде малко се знае и нейниятъ жи- 

 вотъ и годишното й развитие у насъ оставатъ и до днесъ 

„ почти напълно неизвестни. До 1938 г. съ сигурность нейнитЪ 
„ гжсеници бЪха установени въ твърде малка степень въ ло- 
зята при Бургасъ, Поморие и Фердинандъ и по асмитЪ въ 
гр. Варна. Следователно, като изключимъ фердинандскитЪ 

лозя, този неприятель на лозята у насъ се сръща главно въ 
“ лозята на Източна България, по самото черноморско край- 

“ бръжие. Презъ 1938 г. на 20 юний отъ държавното агроном- 
ство въ гр. Луковитъ се изпрати въ Института за защита на 
растенията ягоруда, взета отъ мЪстнитЪ лсзи, мЪстностьта 
„Патерица“, гроздето на която е било силно нападнато отъ 
малки гжсенички, наподобяващи гжсеничкитЪ на шарения гроз- 
довъ молецъ (Роусвгоз!йв Бомала зсМН.). Отгледани, тЪзи 
гжсеници какавидираха и на 20.У1. - 1.МП. отъ тЪхъ се 
излупиха 39 екз. пеперудки, принадлежащи на еднопоясния 

“ гроздовъ молецъ (СопспуПв ат 1риеПа.). Това е второ находище 
на този неприятель изъ вжтрешностъта на страната. ТрЪбва 

„да се отбележи, че и въ дветЪ мЪста на намирането му -- 
Луковитъ и Фердинандъ -- не е констатиранъ още шарениятъ 
гроздовъ молецъ (Роусйгоз!в бойгапа ЗсШН.). За сега повече 
сведения за разпространението и вредата отъ този неприятель 
на гроздето въ горепосоченитЪ 9 мЪста не ни сж известни. 

АпИзрПпа пуШе! 34, (Пер. сем, НейогеПдае). Миниращъ 
„ лозовъ молецъ. 

Тази твърде малка пеперудка, неприятель на листата на 

. лозата, у насъ е позната отъ нЪколко находища: Саранево, 
я Пазарджикъ, Казанлъшко, Карловско и отъ Сливенско и то 
главно по асмитЪ, кмдето тя, вЪроятно, намира по-благоприятни 
условия за размножение. Винаги, обаче, тя бЪ констатирвана 
въ малки количества, безъ да може да причини по-чувстви- 
телни повреди по листата, въ паренхима на които се отглед- 

„ ватъ нейнитЪ гжсенички. Въ края на м. юний 1938 г., отъ 
с. БрЪзово, Пловдивско, ни се изпратиха листа отъ лозови 

. асми извънредно силно нападнати отъ гжсеничкитЪ на тази 
„ пеперуда. Въ паренхима на отдЪлни отъ изпратенитЪ листа 

можеха да се наброятъ по нЪколко десетки гжсенички, въ го- 
лЪмата си часть вече какавидирали. ГжсеничкитЪ какавиди- 
ратъ, като си образуватъ отъ епидермиса на листата малко 
бледо-жълто, наподобяващо лодка, плоско луспесто пашкулче, 
дълго 2-3 мм. ПеперудкитЪ излетЪха презъ първата поло- 
вина на м. юлий. Гжсеничката на тази пеперуда, както и на 
всички видове отъ сем. Нейогейдае, миниратъ листата съ па- 

“ ренхима, на които се хранятъ. По листата на други културни 
растения Диизриа пое: не е намърена. Животътъи развитието 
й у насъ не см проучени. СрЪдства срещу нея не сж познати. 
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Адохиз оБзсигиз Т.. ззр. и Шозшиз 5ситк., Вготшв 005- 
сигиз 1. (Со. Сйгузотейдае). Лозовъ писачъ. 

Презъ втората половина на м. юлий 1934 г. отъ дър-.| 
жавното агрономство въ гр. Чирпанъ ни се съобщи, че въ нЪкои 
отъ чирпанскитЪ лозя, въ по-низкитЪ мЪста, сж се появили 
въ значителни количества едни малки, заоблени бръмбарчета, 
които см прорЪзвали епидермиса на петурата съ черти, а на 
ягоридата сж нагризвали епидермиса на зърната, отъ което 
последнитЪ, при наедряването имъ, сж се разпуквали. Загу- 
битЪ въ едно силно нападнато отъ бръмбаритЪ лозе сж били 
доста чувствителни. По изпратения материалъ се установи, че 
тЪзи бръмбарчета см отъ вида ДАФохиз обзсигиз 1.., отъ под- 
вида ойозшизв Зспгпк. Това бръмбарче е на голвбмина около 
5 м.м., съ заоблена глава, съ черенъ, слабо-лъскавъ цвЪтъ. 
ТвърдитЪ му криле сх широки, по краищата закржглени, съ 
кестенявъ, понЪкога до черенъ, цвЪтъ. Долната страна на тЪ- 
лото е матова. Повръхностьта му е покрита съ малки, нЪжни, 
жълти космици. : - 

Лозовиятъ писачъ има следното развитие: Зимува, като 
възрастна ларва, въ земята; на пролЪть какавидира и пър- 
витъЪ бръмбари излизатъ отъ земята едва презъ втората по- 
ловина на м. априлъ. МладитЪ бръмбари преминаватъ по ли- 
стата и по нЪжнитЪ още лЪторасти, които ядатъ по твърде 
характеренъ начинъ. На листата тЪ изстъргватъ малки ивички 
по петурата като малки линийки отъ 1/,--1 см. дълги и ши- 
роки 1--5 мм. ТЪзи удрасквания иматъ различна посока и 
при силно нападение нападнатитЪ листа биватъ тъй силно на- 
драскани, че листата изглеждатъ, като че ли сж написани съ 
грубо писмо, отъ което това насЪкомо носи името си 2103085 
писачъ. Когато тЪзи удрасквания обхванатъ голЪма часть отъ 
листата, повредитЪ сж твърде голЪми, защото нападнатитЪ 
листа изсъхватъ и умиратъ. По младитЪ лозови лЪторасти 
бръмбаритЪ сжщо така правятъ подобни линейни разрЪзи и 
могатъ да обЪлятъ напълно тЪхната кора, асъ това да спратъ 
тЪхното по-нататъшно нарастване. При Чирпанъ, обаче, не сж 
били забелязани повреди по лЪтораститЪ макаръ че сигурно, 
такива е имало. Сжщо така, бръмбаритЪ могатъ да правятъ 
удрасквания и по гроздето, вследствие на което последното 
скоро бива нападнато отъ плесенови гжбички. Отъ този бръм- 
баръ сж познати само възрастни женски екземпляри и тЪ се 
размножаватъ партеногенетично. ВъзрастнитЪ, макаръ че се 
появяватъ презъ априлъ, но се сръщатъ и почти до края на 
м. юний и отчасти и презъ юлий. ТЪ започватъ да снасятъ 
яйца къмъ срЪдата на май: ПоследнитЪ биватъ събрани по 
много въ пакетчета, обикновено по дънеритЪ на лозитЪ, скрити 
подъ старата кора, недалечъ отъ коренната шийка. На брой 
въ едно пакетче има по 20--30 яйца. ТЪ иматъ жълтъ цвЪтъ, 
съ елиптична форма и сж дълги около | мм. Следъ десетина, 
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дни отъ яйцата се появяватъ ларви, които веднага премина- 
ватъ въ земята, отправятъ се къмъ коренитЪ на лозата, по 
които тЪ правятъ линейни разрЪзи, като бразди, понЪкога 

„много дълги и значително дълбоки, кждето тЪ се скриватъ. 
ТЪзи бразди прорЪзватъ не само кората, но и дървесината 
на корена и съ това тЪ причиняватъ бързото загниване на 

. лозитЪ. ЛарвитЪ се сръЪщатъ по коренитЪ отъ юний до мартъ, 
„но още преди настжпването на зимата тЪ достигатъ своята 
максимална голЪмина. Нарастналата ларва достига 6--8 м.м., 
тЪлото йе слабо превито, съ бЪлъ цвЪтъ, главата е жълта, 
има добре развити крака. Тя презимува и на пролЪть кака- 
видира близо до коренитЪ въ малко землесто пашкулче съ 
загладени отвжтре стени. Следъ 3--4 седмици отъ какавиди- 
рането се появява младъ бръмбаръ, който презъ априлъ из- 
лиза навънъ. 

Лозовиятъ писачъ е малко познатъ у насъ. Наблюдаванъ 
е само въ Опитното поле на Лозаро-винарската опитна станция 
при ПлЪвенъ презъ 1929 г. отъ ржководителя на лозето и то 
само въ единични екземпляри, но вредата отъ неговитЪ ларви 
по коренитъ още не е наблюдавана. Като неприятель на ло- 
зата той е познатъ още отъ 1602 г. въ Франция. Сжщиятъ е 
наблюдаванъ въ Италия, Швейцария, Германия, Учгария и въ 
Русия при сев. Кавказъ, кждето е установенъ едва въ 1918 г. 
отъ Б. Уваровъ. Пренесенъ еивъ Калифорния, кждето той 
се явява като много вреденъ. Преди появяването на фило- 
ксерната зараза въ Европа, въ Франция този бръмбаръ е 
билъ единъ отъ най-важнитЪ неприятели на лозата, но следъ 
изчезването на лозата Ив ойирега и съ въвеждането на аме- 
риканската подложка, бръмбарътъ е станалъ много рЪдъкъ, 
което показва, че американската подложка не е пригодна за 
отгледване на неговата ларва. 

Срещу лозовия писачъ борбата може да се води само на 
пролЪть, при преминаване на младитЪ бръмбари по листата, 
презъ пръскане съ арсенени съединения, това, обаче, тръбва 
да се прави само при случаитЪ, когато бръмбаритЪ се срЪ- 
щатъ масово. Препоржчва се да се пръска съ 19/„ Ооловенъ 
арсенатъ на паста. Срещу ларвитЪ не могатъ да се употрЪ- 
бятъ никакви срЪдства.!). 

Апшопотивз (Еигс рез) гесйгози15 Г.. (Со! Сигсийопйае). 
Костилковъ хоботникъ. 

Презъ срЪдата на м. августъ 1938 г. ни се изпратиха отъ 
В. Кузнецовъ, управитель на държавния разсадникъ при гр. Смо- 
лянъ, нЪколко костилки отъ череши, на които ядкитЪ сж били 
нападнати отъ една жълто-бЪла безкрака ларва, дълга 0-6 мм. 

1) П. Чорбаджиевъ. НеприятелитЪ по културнитЪ растения въ Бъл- 
„ гария презъ 1928 и 1929 г. Сведения по земедЪлието. Год. ХШ., кн. 3--4, 
„стр. 4-5. София, 1932 г. 
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Малко преди изпращането на тЪзи костилки и при получава-- 
нето имъ отъ тЪхъ излизаше едно малко хоботно бръмбарче. 5 
ОпредЪлено, то се оказа, че принадлежи на сем. Сигсшопщав, 
видъ Аатопотиз гесигозветв, у насъ още непознато, нито като 
неприятель на растенията, нито игобщо за твърдокрилната 
насЪкомна фауна въ страната. Споредъ литературата това на-. 
сЪкомо, като вредитель е било познато още на старитЪ енто-. 
молози, но тЪхнитЪ сведения се отнасятъ главно за пЪсъки- 
нята Руцпиз рафиз, по която то е обикновено въ нейнитЪ на- 
саждания, което явно показва, че пЪсъкинята е най-подхо-. 
дящъ неговъ гостоприемникъ. Първи Ка! г2еБиге презъ 1897 г. 
установи, че Де опотиз гесигози"!з е неприятель и на култур- 
ната череша, въ ядката на която може смщо така да се от- 
гледа неговата ларва. Въ по-ново време ентомолозитЪ (гое-. 
5пе! п и Пятаковъ въ западна Русия установиха неговата. 
ларва, освенъ въ ядката на културната череша и въ ядкитЪ. 
на сливата и прасковата, но и тъ като преднитЪ ентомолози, 
не см изучили подробно неговата биология. Споредъ изслед-.| 
ванията на МУ. Вбпте! и О. ТапсКе, направени презъ 1998 г.. 
въ опитното поле при клона на биологичния институтъ при 
КаштЬБите, Германия, който изучиха малко по-подробно него- 
вата биология, бръмбарътъ има за хранителни растения кул- 
турнитЪ череши, особено вишната и разнитЪ сортове Рушлиз,. 
като джанка (Рл. сегазШега), трънкослива (Рг. пзиша), маха- 
лебка (Рг. тайа/йев) и особено пЪсъкинята (Рг. радиз), но не и 
културнитЪ сливи, прасковитЪ, зарзалитЪ и дивитЪ череши 
(Рг. аошт). 

Предъ видъ на това, че костилковиятъ хоботникъ се. 
явява като новъ за вредната насЪкомна фауна на България и. 
е отъ значение за черешовата култура въ страната, тукъ на- 
мираме за необходимо да съобщимъ най-отличителнитЪ му бе-. 
лези и на кратко нЪкои сведения за неговия животъ и разви- 
тие. Бръмбарътъ се различава лесно отъ познатитЪ у насъ. 
два Дитопотиз-а, нападащи по овощнитЪ дървета, а именно:. 
Аптйопотиз ротогит 1.. (хбълковъ цвЪтоядъ) и Ди. стстз Вопеп 
(крушовъ пмпкоядъ) по своето хоботче и по формата на пред- 
нитЪ бедра. Хоботчето му е право, а не джговидно завито, 
както при другитЪ два вида. Бедрата на преднитЪ му крака 
сж силно издути и иматъ по два зжба, а не само по единъ, 
както при другитЪ два вида. Бедрата на заднитЪ два чифта. 
крака иматъ само по единъ добре очертанъ трижгъленъ зжбъ. 
Дължината на бръмбара е около 5 мм. 

Споредъ М. Вогпег и О. ГапсКе, бръмбарътъ зимува 
между тревата и старата шума подъ черешата и другитЪ го- 
стоприемници, но споредъ сведенията отъ управителя на раз-. 
садника В. Кузнецовъ при Смолянъ, бръмбарътъ зимува. 
главно подъ кората на крушитЪ, ябълкитЪ и дюлитЪ, кждето. 
той преминава наскоро следъ появяването си и само при липса 

- 
- 
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на подходяще мЪсто за скриване преминава и въ земята. По- 
„следното твърдение ни се вижда съмнително и трЪбва да се 

„ провЪри. 
: Споредъ Вейе!, бръмбарътъ излиза отъ зимното си скри- 
“ валище още въ началото на пролЪтъта и се сръща почти 
„ презъ цЪлото лЪто. За половото му узрЪване той има нужда 
“да се храни. Въ началото той напада цвЪта на черешата, като 
изгризва вЪнечнитЪ му листа, после преминава по листата, 

„ които надупчва при храненето си и следъ това започва да на- 
„ гризва и младитЪ плодове. Освенъ тЪзи повреди, споредъ на- 
"блюденията на Вбгпег и О. ГапсКе, на пролЪть, следъ 
появяването на младитЪ лЪторасти бръмбарътъ напада и на 
тЪъхъ, като изгризва малки дупки въ кората имъ. Споредъ на- 

„ блюденията на управителя на разсадника, направени при гр. 
Смолянъ презъ 1938 и 1939 г., бръмбаритЪ см се срЪщали 

масово по черешитЪ къмъ началото на юлий. Споредъ насъ, 
вЪроятно, това см били младитЪ бръмбари. Споредъ изслед- 

„ ванията на Воите! и ТапсКе, бръмбарътъ снася яйцата си 
въ плодоветЪ на черешитЪ, на които костилкитЪ още не сж 

„ започнали да се втвърдяватъ, като за тази цель, съ помощьта 
на своето хоботче, той пробива месестото вещество на плода 
до повръхностьта на меката още костилка и на повръхностьта 
на последната поставя по едно яйце. Появената ларва про- 
никва въ костилката, въ продължение на около 4 седмици, из- 

. хранва се съ веществото на ядката и тамъ какавидира, следъ 
„ като направи дупка на костилката за излизане на младия бръм- 

“ баръ. Последниятъ, вЪроятно, се храни известно време, следъ 
„ което се скрива за презимуване. 

Главната вреда на костилковия хоботникъ се причинява 
отъ допълнителното хранене на бръмбара съ младитЪ плодове 
и отъ продупчването месестото вещество на смщитЪ при яй- 
цеснасянето. Вследствие на тЪзи повреди една часть отъ пло- 
доветЪ опадватъ, други оставатъ дребни и закържевяватъ 
или загниватъ и губятъ търговската си стойность. 

За разпространението на черешовия хоботникъ малко се 
знае. Споредъ каталога на Ке!!! ег, той е разпространенъ въ 

„ Европа, но споредъ Ва! аспомвкКу, предимно въ севернитЪ й 
части (Скандинавски полуостровъ и Сев. Русия), а липсва въ 
зоната на СрЪдиземно море. 

Срещу този бръмбаръ не сж познати сигурни срЪдства. 
Поради скрития животъ на неговата ларва той не може да 
бжде атакуванъ като ларва. Най-възможна е борбата чрезъ 
стръсване на бръмбаритЪ на пролЪть преди яйцеснасянето. 

; ; АпШопотиз ги! Ней “#. (Со! Сигсийоп ае). Ягодовъ 
антономусъ. 

Въ началото на м. юний 1938 г. отъ стопанството на 

братя Бързанови, около гр. Самоковъ, ни се съобщи, че по 
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ягодовитъЪ насаждания се е появилъ масово насЪкоменъ не- 
приятель, чиято ларва се е развивала въ вжтрешностъта на 
цвЪтнитЪ пжпки, че такива пжпки не сж могли да се ргз- 
цъвтятъ и че дръжкитЪ имъ см се пречупвали и пжпкитЪ 
засъхвали. По така представеното нападение, предположихме, 
че то е причинено отъ ларвата на бръмбара ДАийопотиз гифг, 
известенъ неприятель на ягодата, но непознатъ още у насъ. 
При прегледа, който направихме по този поводъ на ягодитЪ 
въ това стопанство на 27 смжщия месецъ, както и въ ягодитЪ 
на Държавния овощенъ разсадникъ при сжщия градъ и отъ 
събранитЪ допълнителни сведения, се оказа, че действително 
въпросниятъ насЪкоменъ неприятель се е появилъ въ голЪмо 
количество и е причинилъ голЪми поражения на ягодовитЪ 
насаждания. ПриблизителнитЪ повреди по пжпкитЪ въ сто- 
панството бЪха 300/, а въ разсадника -- надъ 800/ Въ мо- 
мента на наблюдението ни младитъ бръмбари се бЪха вече 
появили и едва въ две цвЪтни пжпки се намбриха ларви. По 
белези, бръмбаритЪ отговаряха на бръмбаръ отъ рода Дито- 
потиз. ОпредЪлени въ последствие, тЪ се оказаха, че действи- 
телно сж отъ предполагаемия видъ Дийопотиз ги! Този 
бръмбаръ се явява не само като новъ неприятель на ягодата 
у насъ, но и като новъ за твърдокрилната насЪкомна фауна 
на страната. Презъ смжщата година, презъ първата половина 
на м. юний, този бръмбаръ се установи и по ягодитЪ около 
София. Предвидъ на голЪмото икономическо значение, което 
може да има този неприятель за ягодовата култура въ стра- 
ната при нейното разширение, необходимо е тукъ да се съ- 
общатъ нЪкои сведения за бръмбара, неговата биология и за 
възможнитЪ начини за борба съ него. 

Бръмбарътъ Дийопотивз гиб! се различава отъ познатитЪ 
у насъ три вида Даяйопотиз (А. ротопт, А. сисшз и А. 
гесигозитз), че е твърде малъкъ (2--4 мм.), има черенъ, слабо 
лъскавъ цвЪтъ, покритъ съ много ситни влакънца, които му 
придаватъ пепелявъ рефлексъ и че нЪма петна или ивици по 
твърдитЪ криле, както другитЪ три вида. Хоботчето му е 
П/, пжти по-дълго отъ главата, заедно съ гръдния му щитъ. 
То е право или много малко завито. СрЪднитЪ бедра въ мжж- 
китЪ екземпляри сж снабдени съ остъръ шипъ. 

Ягодовиятъ антономусъ презимува като възрастенъ бръм- 
баръ и у насъ се появява на открито, вЪроятно, още презъ 
първата половина на априлъ, оплодява се и наскоро следъ 
това започва да снася яйца. Яйцеснасянето му съвпада съ по- 
явяването на първитЪ цвЪтове. Яйцата си той снася въ нераз- . 
пукалитЪ се още пжпки. Самиятъ процесъ на яйцеснасянето, . 
споредъ Воуе!, ГгпдЬ! оти др. автори, става така: женскиятъ 
бръмбаръ, съ помощьта на своето хоботче, пробива малка 
кржгла дупчица, дълбока до тичинкитЪ, следъ което съ яйце- 
носа си вкарва въ дупчицата едно яйце върху една тичинка. 
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Яйцето е бЪло, лъскаво, овално, дълго до 0:55 мм. Следъ сна- 
сянето на яйцето бръмбарътъ слиза по дръжката на пжпката 
и я разрЪъзва съ хоботчето си, съ което движението на въз- 
качващитЪ се сокове се прекратява, пжпката спира развитието 
си и постепенно изсъхва, а дръжката се пречупва и не следъ 
дълго, заедно съ пмпката пада на земята. Споредъ Ра! 1 1о+, този 

процесъ на яйцеснасяне е малко по иначе. Преди още да снесе 
яйцето, бръмбарътъ прави много убождания по дръжката на 
пмпката и то въ крмгъ, а не само единъ нарЪзъ и следъ това 
снася яйце, което вкарва въ приготвената дупчица на пжпката 
съ помощъта на своето хоботче, а не съ яйценоса си. Тази 
повреда по пжпкитЪ на ягодитЪ е много характерна и позво- 
лява да се открие много лесно присжтствието на този непри- 
ятель на ягодитЪ. Следъ 9--6 дни отъ яйцето се излупва 
малка, бЪла, безкрака ларвичка, която се храни съ вжтреш- 
ностъта на засъхналата цвЪтна пжпка и завършва развитието 
си въ продължение на 18-22 дни. Възрастната ларва е около 
9 мм., тя е смщо бЪла, безъ крака, слабо завита и наподобява 
на ларвитЪ на другитЪ видове Ди” /опотиз. Какавидира въ 
пжпката, като си образува легло съ външна покривка. Следъ 
8 дни се появява младъ бръмбаръ, който пробива пжпката и 
излиза навънъ. Младиятъ бръмбаръ се храни известно време 
съ листата или съ вЪнечнитЪ листа, безъ да причинява чув- 

„ ствителна повреда, следъ което се скрива изъ различни защи- 
тителни мЪста (подъ кората на дърветата, въ сухитЪ листа и 
др. или преминава въ земята), кждето прекарва останалото 
време отъ лЪтото и зимата. Изобщо биологията на ягодовия 
антономусъ много наподобява на биологията на ябълковия 
цвЪтоядъ Дийопотиз ротогит. 

Ягодовиятъ антономусъ има широко разпространение: 
срЪща се както въ Северна, така и въ Южна Европа, намЪ- 
ренъ е и въ Сирия и въ Корсика. ЕстественитЪ му храни- 
телни растения сж различнитЪ диви Козасеа. Той е наблюда- 
ванъ еднакво и по кжпинитЪ, глога, но особено вреденъ той 

„се явява за дивитЪ и културнитЪ ягоди и малини и за розитЪ. 
Самиятъ бръмбаръ може да се намбри и по трънкитЪ и по 
глога, но по тЪхъ не може да се отгледа неговата ларва. 
Повече вреденъ този бръмбаръ се явява въ мЪста съ студени 
зими. Най-голбми поражения отъ него сж наблюдавани въ 
Швейцария и особено въ Скандинавския полуостровъ. Презъ 

„нъкои години около Стокхолмъ пжпкитЪ на ягодитЪ сж били 
унищожавани надъ 0200/ Сжщата картина се очертава и у 
насъ въ неговото първо находище около Самоковъ, кждето 
зимата е сравнително доста студена. | 
: Борбата срещу ягодовия антономусъ е много труда. Срещу 

. неговата ларва, яйце и какавида не могатъ да се употрЪбятъ 
„ никакви химически срЪдства, понеже тЪ се намиратъ въ вж- 
трешностъта на пжпката. Срещу бръмбара сжщо така не биха 

АА 
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могли да се употрЪбятъ безъ известенъ рискъ арсенови съ- . 
единения, понеже би трЪбвало да се пръска съ тЪхъ, когато 
вече ягодитЪ почватъ да цъвтятъ. Известни резултати срещу 
бръмбара сж получени отъ ротенона и никотина, но съ тЪхъ . 
трЪъбва да се пръска веднага, щомъ се забележатъ първитЪ 
бръмбари и преди тЪ да почнатъ да снасятъ яйцата си. Пре- . 
димствата на тЪзи два инсектицида сж, че тъ сж почти съв- 
семъ безвредни, даже и ако се употрббятъ презъ време на. 
цъвтежа. Много добри резултати даватъ, смщо така, и емул- 
зиитЪ отъ бЪлитЪ масла, употрЪбени въ 10/, които, обаче, у“ 
насъ и даже въ Европа още не см разпространени. : Е 

Най-добри резултати въ борбата срещу ягодовия анто-. 
номусъ би дало събирането на нападнатитЪ цвЪтни пжпки, до” 
като тЪ още висятъ на тЪхната дръжка, като веднага следъ 
това трЪбва да се изгорятъ. Това срЪдство трЪбва да се. 
приложи веднага, щомъ се забележатъ такива пжпки и то отъ“ 
всички притежатели на ягоди. По-сигурни резултати отъ това 
срЪъдство биха се постигнали въ мЪста, кждето наблизо около . 
ягодовитЪ насаждания не се намиратъ дивитЪ хранителни ра- 
стения на този бръмбаръ, по които сжщо се отгледва неговата. 
ларва. Въ такъвъ случай е необходимо, кждето това е въз- 
можно, тЪзи растения да се изкореняватъ. 

Асап йлориПиз ПеПапи Козз1, зт ОгеШа еша Ме. (Ор. 
Тпрендае) Сафлорна муха, Сафлорна пъстрокрилка. 

Тази муха у насъ е намбрена още преди 30 години отъ. 
ентомолога Н. Недблковъ, а въ по-ново време и отъ П. ДрЪн- 
ски въ много находища; споредъ сведения отъ последния, тя е. 
много разпространена въ страната. Обаче, до 1939 г. тя небЪ 
констатирана като вредна по никое културно растение. Преди 
З9--4 г. у насъ се внесоха семена отъ растението маслодаенъ . 
бодилъ, наречено още сафлоръ (Са атиз Ипсюпа) и то. 
започна да се отглежда на малки количества въ опитното поле. 
за маслодайни култури при Павликене, а презъ последната. 
1939 г. въ опитнитЪ полета на Чирпанъ, Карнобатъ и Горна- 
Баня, Софийско. Въ последното мЪсто, когато семената на са-. 
флора почнаха да узрЪватъ, се забеляза, че въ много отъ Е 
цвЪътнитЪ главички повечето отъ младитЪ семена на отдблнитЪ 
цвЪтчета сж нападнати и повредени отъ малки бЪли, безкраки 
и съ силно стъсненъ преденъ край ларви, по белезитЪ отгова- . 
рящи на ларви отъ муха. ПоследнитЪ изяждаха незатвърд- 
литЪ още семена отъ сафлора и, следъ завършване развитието . 
си, какавидираха вжтре въ цвЪтчетата, въ малки, овални, - 
З--9 мм. дълги кафяви пупариуми при самитЪ изядени семена, “ 
отъ които наскоро почнаха да се появяватъ мухитЪ. Излуп-. 
ването на последнитЬ се извърши презъ августъ и първата 
половина на септемврий. Въ сжщото време се съобщи за годоии г. 
нападения отъ ларви на тази муха смжщо по сафлора и отъ. 

Ка ц. , 

кар, 54 „чи: 
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опитнитЪ полета при Чирпанъ и Карнобатъ. ОпредЪлени му- 
хитЬ и отъ тритЪ находища се оказаха, че принадлежатъ на 
вида Дсапйорйииз Вейаптв“. 

“  Мухата има следнитЪ белези: Дет сиво-зелено, корем- 
чето тъмно-канелено, почти черно, гжсто покрито съ сиви вла- 
синки, отъ което то изглежда като сиво. Дължина 4--9 мм., 
а разперена достига до 10--11 мм., съ нЪколко малки про- 
влачни петънца, повече къмъ предния външенъ край на кри- 
летЪ, проявени нееднакво при отдЪлнитЪ индивиди. 

“  Мухата презимува и на пролЪть се появява, сравнително 
рано, въ началото на априлъ снася яйца, вЪроятно, само по 
дивитЬ сложноцвЪтни растения. По сафлора тя снася яйца, 
следъ като се образуватъ съцвЪтията му. Яйцето, което е 
вретеновидно, съ бЪлъ цвЪтъ, се намира подъ листната 06- 
вивка на съплодието. Младата ларва въ началото гризе ме- 
кото на листната обвивка, следъ това навлиза въ незатвърд- 
литЪ още семена, на които изяжда вжтрешностьта. Нараст- 
нала, тя достига до 3 мм. и на смщото мЪсто се превръща въ 
пупариумъ. Следъ 10--12 дни отъ пупариумитЪ излизатъ му- 
хитЪ. Споредъ Русановъ цЪлото развитие на тази муха се 
извършва въ около 9 седмици, следователно годишно тя трЪбва 
да има повече поколЪния. При умЪрено нападение отъ мухата, 
въ едно съцвЪтие се срЪщатъ около 6 ларви, но при много 
силно нападение броятъ на ларвитЪ може да достигне до 28, и 
въ такъвъ случай всички семена на съцвЪтието може да по- 
страдатъ. Въ опитното поле при Горна-Баня повреденитЪ отъ 
ларвитЪ на тази муха семена на сафлора презъ 1939 г. до- 
стигнаха до 500/4. 

Освенъ по Сафлора, споредъ литературата, мухата Дсап- 
Порййиз веПап г напада цвЪтоветЪ на метличината, палами- 
дата и други сложноцвЪтни растения, но не напада слънчо- 
гледа. У насъ за сега тя е намърена само по сафлора въ по- 
менатитЪ три опитни полета. 

Мухата Асап орвйиз пейап и има широко разпростра- 
нение. Позната е въ по-голъмата часть на Европа, въ Съвет- 
ския Съюзъ, предимно въ южнитЪ му части, въ Туркестанъ, 
Сев. Африка, Мала Азия, Персия и др. страни. 
“По настоящемъ срещу сафлорната муха не сж познати 
никакви, срЪдства, понеже ларвитЪ и живЪтъ скрито въ цвЪ- 
товетЪ, а нападнатитЪ цвЪтове не показватъ външни признаци. 
Сигуренъ пжть за борба срещу нея бихи били нЪкои агрикул- 
турни мЪрки, но въ тази посока е направено твърде малко. 
Намирането на сортове сафлоръ, които да не се нападатъ, би 
било едно много сигурно срЪдство срещу тази муха и въ това 
отношение има указания, че различнитЪ сортове сафлоръ не 
се нападатъ еднакво. Сжщо така възможно е да се постигне 
намаляване заразимостьта на сафлора отъ мухата чрезъ про- 
МБняване времето на засЪването му. НапримЪръ, споредъ 

3 ка 
Ж 



| |. 

4 

я 
ма 4» 

64 П. Чорбаджиевъ 

Русановъ за Саратовъ, колкото по-късно се засЪъва сафлора, 
толкова повече той се напада. Но при северенъ Кавказъ срЪд- 
нитЪ посЪви се заразяватъ повече, а много раннитЪ и много 
къснитЪ, напротивъ, се заразяватъ по-малко. За сега въпро- 
сътъ за влиянието на времето на посъва върху степеньта ка 
заразяването отъ мухата още не е уясненъ. Сигуренъ начинъ 
за борба срещу сафлорната муха би било и намирането на 
примамни растения отъ сложноцвЪтнитЪ, които мухата да 
предпочита предъ сафлора. 

1 О5ЗАММЕКЕА5ББОКО 

ш дДезет Ди? зае, Ддег еше Еойзетипо уоп глуе! иШегеп 
Аибвайхеп ишег Детвебеп Вейешпо даг еш, оЕ дег Уегтаззег 
ете Кигге СПагакепзик дДег зсрадИспеп лзейеп Ддег Кий игрНап- 
геп т Вшрапеп, зоте ашсП Б1о!0015спе АпраБеп ПЬег епое пее 
ипд Ни Чаз Гапд ууешо БеКапие |азекептешде, Де па „апте 1939 
ТезррезеШ ууиитдеп. Ашззегфет е Дег Мегазсег епое ШзеКепаг- 
Теп БеКап?, Де 1 Деп уопоеп „аптеп Беобас е! луигдеп, аБег посп 
пс: уегбНеп сЕ ммогдеп зщ4. 

А15 зет спага епзизспе Етвспешипо дез даптез 1939 15: 4аз 
Маззепуогкоттеп Ддег шагоККап!зсПеп Неизсптеске Постоз!аипгиз 
тагоссапиз ТрипЬ. ш умееп Семееп Чез Гапдез ипд дег 
Егозвраппеггапреп (Орегор и! Пега БгишаТа Г.) ш Деп Ве- 
?тКкеп Согпа Огеспоуйгха ипд Типоуо (Хогд Вшеапеп) ги егуайпеп. 

Маптеп  деззе еп айтез луигде ш дег ОтгсеБипо уоп СсоНа 
дег МаззепретаП уоп ОтуШиз Ддезегфиз аш ЕгдЬеегиис еп 
БеоБас!е?. Ете апдеге усъНое Етзсрешипр апз Дет Серейе Дег 
бспайтвектеп 151 Ча5 Маззепуогкоттеп Дег 5Таптш?отт дег Ней- 
зснтеске Госиз а т!рга от! а шега! ог?та шт Деп (Хеззе- 
Бат-бвитр! Бе! Витоаз5. Пезе Неизсргеске луаг па Гапде 515 г2иш 
Занте 1939 пи ш ешпгетеп Ехетрагеп ипф а15 Тогша Папса 
БеКкапи!. 

ОЮшег деп пешеп ипд Ни даз Гапд ууепо Бекапиеп зсрад!- 
степ Тазектепатеп 54 Тогепде а15 у1сПпНеег 21 егуайпеп: Багго- 
Епттрриз геуауаппа Зсор. (Гер.) -- Де Капреп Дфезег Аг! 
пареп 1937 Фе Ругапидепрарре! ш ргоззег Мепре БетаПеп; Рпа- 
Топта ер! Шпапа 2еП. (гер.) -- дегеп Капреп 1937 ш Бедеш- 
Гепдет Маззе Фе ипгейеп Гештшзватеп БеТтаПеп Пабеп; Ап!Попо- 

тизв гес! 1гоз#т 158 Г. (Со1.) -- Фе Гагуеп Дезег АгЕ Пабеп 
1988 Бе! 5тоЦап 1 ргоззег Мепре (Де Кизспеп (КизсКегпе) Бе- 
ТаПеп; Апфопотив гиБТ НегЬ!. (Со1.)--Де Гагуеп ФДезет Аг пабреп 
1938 и. 1939 ап деп ЕтдБееглйеп п Деп ЕгдеегапрНапгипрен Ве! 
батоКоу ргоззеп бсПадеп апрепс е; Асап! тор!!! | из Пе!!- 
ап! НЕ Козз1 (О1Е.) -- ФДезе Отрегешагуе пай 1939 таззвепра! Фе 
Вищеп дег РНапге Саг! Патив пс ог! из шп Деп МегвисПя- 
Те дет Бет боНа, Тзсшграп ипд КагпоБа! БетаПеп. 



МАРОКАНСКИЯТЪ СКАКАЛЕЦЪ, БОСОЗТАШКОЗ МА- 

КОССАМОЗ ТпипЬ., ПРЕЗЪ 1939 ГОДИНА ВЪ БЪЛГАРИЯ 

Отъ Д-ръ А. В. Лазаровъ 

ПЕЕ МАКОККА! ЗСНЕ НЕОЗСНКЕСКЕ, ОПосозгашгиз 

тагоссапиз ТбипЬь. МАНКЕМО ПЕЗ ОАНВЕЗ 1939 
ПИЧ ВПСАКЮЕМ 

Моп Ог В. М/. Тазаго!, 5оПа 

Едно отъ най-характернитЪ явления за вредната насЪ- 
комна фауна въ нашата страна презъ 1939 година е масовото 
разпространение на скакалцитЪ. Това разпространение доби 
твърде голбми размЪри, като обхвана голЪма часть отъ Южна 
България. Засегнати бЪха, обаче, сжщо така и нъкои райони 
въ Северна България. 

ВидоветЪ скакалци, констатирани презъ 1939 година сж 
следнитЪ: марокански скакалецъ, Постоашгиз тагоссапиз 
ТрипЬ., италиански скакалецъ, Са!орепиз ПаПсив 1., пъ- 
стъръ скакалецъ, ПесИси5 уеггисуогиз Г., зеленъ скака- 

лецъ, ТеШеоша уш1взша Г., прелетенъ скакалецъ, Госиз?а 
п!отабопа Г. и нЪкои дървесни скакалци, главно видове отъ 
р. орша и Роесейтоп. 

На повечето мЪста, преобладаващъ въ голЪма степень надъ 
останалитЪ или напълно самостоятелно, се сръЪщаше марокан- 
скиятъ скакалецъ. Италианскиятъ, пъстриятъ, зелениятъ и 
прелетниятъ скакалци се появиха тукъ-таме и то въ сравни- 
телно ограничени размЪри, било заедно съ мароканския ска- 
калецъ, било самостоятелно. Последниятъ случай е много рЪ- 
дъкъ. По изключение, въ Шуменска область и главно въ Шу- 
менска, Русенска, Поповска, Кубратска, Преславска, БЪленска, 
Ново-Пазарска и Провадийска околии, се появиха само дър- 
весни скакалци. Дървесни скакалци бЪха наблюдавани въ 
малко по-голбмъ размрръ и въ Южна България, а именно въ 
северната часть на Свиленградска околия, а смжщо отчасти и 
въ Харманлийска околия. 

| Масовата поява на мароканскиятъ скакалецъ презъ 1939 
година не е ново явление за нашата страна. Гака, споредъ 
наблюденията, правени отъ редица години!), мароканскиятъ 
скакалецъ въ последно време е най-разпространениятъ отъ 
вреднитЪ видове скакалци. При нЪколкото масови появя- 

1) П. Чорбаджиевъ. ВреднитЪ скакалци и други правокрили въ Бъл- 
гария, София, 1936. Изд. М. 3. Д. И. 80 стр. 

Известия на Бълг. ентомолочическо д-во. Кн. Х1. 5 



66 Д-ръ А. В. Лазаровъ 

вания на скакалци напоследъкъ у насъ, а именно въ 1909, 
1919, 1929 и 1999 година, мароканскиятъ скакалецъ е преоб- 
ладаващиятъ видъ въ 1909, 1929 и 1939 година. Изключение. 
въ това отношение прави само 1919 година, когато най- много 
се сръщаше италианскиятъ скакалецъ. 

Разпространение на мароканския скакалецъ презъ : 
1939 година. : 2 

СъобщенитЪ по-долу данни за разпространението на ма- 
роканския скакалецъ презъ 1999 година въ България сж на- 
правени главно възъ основа на полученитЪ отъ обществено- 
агрономичнитЪ органи при Министерството на земедЪлието и 
държавнитЪ имоти сведения и отчасти на лични наблюдения. 

Публикуването на тЪзи данни представлява значителенъ 
наученъ и практически интересъ, тъй като съ това може да 
се допринесе за изясняването, както на въпроса за появата 
на мароканския скакалецъ у насъ, а сжщо така и за уста- 
новяването на центроветЪ на неговото локално разпростра- 
нение, което ще има за резултатъ по-правилното и целесъ- 
образно организиране на борбата съ този скакалецъ и изобщо 
съ скакалцитЪ у насъ. По тЪзи, именно, причини, даннитЪ за 
разпространението съдържатъ по- гол Ъми подробности. 

Софийска область. Дупнишка околия. Въ Дуп- 
нишка околия мароканскиятъ скакалецъ е съобщенъ само за 
село Баня. Сжщиятъ се е появилъ въ землището на селото 
на една площь отъ около 20 декара. Не се съобщава, какви 
култури сж нападнати, но благодарение на своевременно взе- 
титЪ мЪрки, повреди на културитЪ почти не сж нанесени. 

Петричка околия. Скакалцитъ сж се появили по 
протежение на гръцката граница, между селата Дрангово 
и Тополница, въ 13 огнища, всЪко отъ по 5--90 декара. 
Споредъ полученитЪ сведения, излупването на скакалцитЪ е 
станало на гръцка територия, въ гориста пасбищна мЪстность, 
отъ кждето тЪ въ последствие сж преминали у насъ. На наша 
територия тЪ см били забелязани къмъ 12 юний. Нападна- 
тата у насъ площь е къмъ 600--700 декара горско пасбище. 
Загуби на културни растения не сж били нанесени. 

Пловдивска область. Пловдивска околия. Въ Плов- 
дивска околия мароканскиятъ скакалецъ се е срЪщалъ въ се- 
лата: Болярино, Шишманци, Генералъ Николаево, 
Ръжево-Конаре, Тюркменъ, Св. Наумъи Гол Ъмо- 
Конаре. Въ последното село, освенъ мароканскиятъ скака- 
лецъ, е наблюдаванъ и италианскиятъ такъвъ, но последниятъ 
се е сръЪщалъ въ много по-малъкъ раз змБръ. Мароканскиятъ 
скакалецъ е билъ забелязанъ за първи пжть въ отдЪлнитЪ 
села между 18 май (Болярино, Шишманци) и 3 юний 
(Генералъ Николаево). Излупването е станало въ ме- 
ритЪ на поменатитЪ села. Нападнатата площь възлиза общо 

1: 8 

„“ 
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“на 390 декара. Унищожени сж били, обаче, само 2 декара 
фий и 2 декара ръже. 

| Асеновградска околия. СкакалцитЪ сж се появили 
въ землищата на селата: Крумово, Кукленъ, Долни- 
Воденъ и въ това на гр. Асеновградъ. Излупването е 
станало въ меритЪ, като сж били забелязани между 29 ап- 
рилъ (гр. Асеновградъ) и 10 май (с. с. Крумово, Кук- 
ленъ, Долни-Воденъ). Нападнатата площь е значително 
голъма, а именно: по 1,500 декара въ гр. Асеновградъ 
и с. Крумово; 2,100 декара въ с. Долни-Воденъ и 2,200 
"декара въ с. Кукленъ. ВъпрЪки това, благодарение на енер- 
гичнитЪ мЪрки, унищожени сж били само 30 декара ръжь, 25 
декара слънчогледъ и 15 декара фий. 
: Старо-Загорска область. Казанлъшка околия. Ска- 
калцитЪ сж се появили въ следнитЪ села: Шипка (м. „Хар- 
„манитЪ“), Енина (м. „Гокмакла Аланъ“), ГолЪмо-Село и 
"Борисово (м. м. „Каракулъ“ и „Суванъ-Дере“). Въ селата 
"Енина и Шипка тЪ сж били забелязани на 20 май, а въ 
селата ГолЪмо-Село и Борисово -- на 14 юний. 

Старо-Загорска околия. Въ Ст.-Загорска околия 
ЩО он сж се появили въ селата: Българени, Кон- 
„стантиновецъ, Горно-Ботьово (м. м. „ДЪдовия Са- 
 вовъ кладенецъ“, „Ичелина“ и „МарковитЪ Камъни“), Трън- 
ково, Пъстренъ (м. „Чалъка“), Стрелецъ и Левски. 
Въ селата Българени и КонстантиновецътъЪ сж били 
забелязани на 16 май. 

: Ново-Загорска околия. Селата, въ които скакал- 
цитЪ см се появили, сж следнитЪ: Събрано, Сборище, 
Биково, Крумово. Сждиево, Петь Могили, Баня, 
Караново, Любенова Махала, МлЪкарево, Гледа: 
чево и въ гр. Нова-Загора. Въ селата: Биково, Баня, 
"МлЪкарево и въ гр. Нова-Загора тЪ сж били забе- 
лЪзани за първи пжть на 25 май. 

Чирпанска околия. Въ Чирпанска околия скакал- 
цитЪ сж се появили въ следнитЪ села: Горно-БЪлово (м. 

„Бозалъка“, „Казлъка“ и „Гериша“), Омурово (м. „Ске- 
 лята“), Оризово, (м. м. „Казлъка“, „Друма“, „Голбмия Бо- 
залъкъ“, „Имелика“), Скобелево (м. м. „Герена“ и „Боза- 
лъка“), Черна- "Гора (м. м. „Бозалъка“ и „Друма“), Голо- 
брадово (м. м. „Друма“ и „Гериша“), ВойницитЪ (м. 
„Гериша“), Православъ (м. „Бозалъка“), Малко-Шива- 
чево (м. „ГолЪмия Бозалъкъ“), Крушево (м. м. „Долния 
Геренъ“, „ЯмитЪ“, „Горенъ Черенъ“ и „Горенъ Кошуолу“), Зе- 
 тьово (м. „Калето“), и въ гр. Чирпанъ (м. „Зетевския 
 пжть“). Въ село Омурово скакалцитЪ см били габелязани 
„за първи пжть на 15 май. 

Борисовградска околия. Въ тази околия скакал- 
е „ цитЪ сж се появили въ селата: Бодрово (м. м. „Каптажа“, 
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„Камилата“, „Радеви Добици“, „Кутловица“, „Държавната. 
Гора“, „ДържавнитЪ парцели“ и „Куру Гъьолъ“), Татарево. | 

(м. „Долната Юрия“), Преславъ (м. „До Селото“) и Езе- 
рово. Забелязани сж били за първи пжть на 10 май въ с. 
Бодрово и на 12 май въ с. Езерово. 

Хасковска околия. Въ Хасковска околия за поява. 
на скакалцитЪ е съобщено за следнитЪ села: Сусамъ (м. м.. 
„Широкото Дере“, „Яневъ Бунаръ“), Криво Поле (м. м. 
„Иши Къра“ и „Метеринката“), Тънково (м. м. „Почей“, 
„Доурука“), Князъ Александрово (м. „Хисаря“), Кни- 
жовникъ (м. „Къра“), Манастиръ (м. Надъ Селото“, 
Царева-Поляна (м. „Балайрекъ) и въ гр. Хасково (м. 
„Келемята“). Въ с. Сусамъ тЪ сж били забелЪзани на 10 май. 

Харманлийска околия. СкакалцитЪ сж констати- 
рани въ селата: Шишманово (м. „Подъ Селото“), Ферди- 
нандово (м. „Кайряка“), Надежденъ (м. „Надъ Лозята“), 
Иваново (м. „Гората“), Елена (м. „Гората“), Бисеръ 
(м. „Надъ Лозята“), Помощникъ, Силенъ (м. „Мерата“) 
и въ гр. Харманлии (м. „Кайряка“). За първи пжть сж. 
били. забелЪъзани въ село Фердинандово на 11 май. 

Свиленградска околия. Отбелязани см въ селата: 
Пашово, Капитанъ Андреево (м. м. „Кючукъ Чеиръ“ 
и „Кушъ Тепе“), Михаличъ, Равна-Гора, Щитъ, Ли- 
сово, Костуръ, Младиново, Дрипчево, Райкова 
Могила и въ гр. Свиленградъ. Забелязани сж на 10 
май въ село Пашово. : 

Ивайловградска околия. Селата на Ивайлов- 
градска околия, въ които сж се появили скакалцитЪ, сж след- 
нитЪ: Пелевунъ (м. м. „Стария Панаиръ“ и „Чала“), Ко- 
билино (м. м. „Кариерата“, „ЖелЪзинската Ижтека“, „Кру- 
мовградското Шосе“ и „Читала“), Костилково (м. „Ми- 
халъ Теке“), Кондово (м. „БузалъцитЪ“), Малино (м. 
„Ижтя за Меденъ Букъ“), Черниридъ, Пашкулъ, Бру- 
сино, Сборино и Розино. Въ ШИвайловградска околия 
скакалцитЪ сж забелязани за първи пжть на 15 май. 

Въ Старо-Загорска область съвмЪстно съ мароканския 
скакалецъ се е появилъ на нъкои мЪста и италиянскиятъ ска- 
калецъ, но този последниятъ е билъ застжпенъ въ малки 
размъри. Само въ селата: Горно Ботьово, Българени 
и Константиновецъ, отъ Ст.-Загорска околия, италиян- 
скиятъ скакалецъ е преобладавалъ надъ мароканскиятъ. И2- 
лупването е станало въ меритЪ, пустующитЪ и припечни 
мЪста. Такова е 6 ло наблюдавано и въ люцерни (Н.-Загора). 
Въ гр. Свиленградъ излупването е наблюдавано и въ по- 
низки и влажни мЪста. Общата площь въ Ст.-Загорска 06- 
ласть, на която сж се срЪщали скакалцитЪ е много голЪма. 
Тя се изчислява на около 24,000 декара и то само меритЪ. 
Освенъ това, скакалцитЪ сж нападнали една значителна часть 
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"и отъ културната площь, съ различни културни растения. И 
тукъ, обаче, както и въ Пловдивска область, загубитЪ на кул- 
турни растения сж сравнително малки, като се има предъ 
видъ общата площь на разпространение на скакалцитЪ. При- 
чинени сж следнитЪ загуби: 15 декара фий (600/„ унищожено), 
94 декара слънчогледъ (1009/,), 11 декара люцерна (20/4), 39 

„ декара памукъ (100/,), 26 декара анасонъ (100/), 9 декара ече- 
микъ (1000/,), 7 декара овесъ (1000/) и 22 декара тютюнъ (1000/). 

Бургаска область. Елховска околия. Въ околията 
скакалцитъЪ сж се появили въ гр. Тополовградъ (м. м. 
„Палеокастро“, „Карда-Чешма“, „Клиши-Бунаръ“, „Пжтя Хи- 
жата“ и „Гердемски ПИжть“) и въ землището на село ОрЪш- 
никъ (м. „Липова Гора“). ТЪ сж били забелЪзани на 19 май. 
Излупването имъ е станало въ пустующи мЪста и разпростра- 
нението имъ е било ограничено главно въ необработваемитЪ 
площи и е обхванало къмъ 3,000 декара. Културната площь 
е останала почти незасегната, тъй като скакалцитЪ въ нея не 
сж били допустнати, поради което и нанесенитЪ загуби сж 

„ незначителни. ТЪ се състоятъ отъ нЪколко декара тютюнъ въ 
с. ОрЪшникъ и въ гр. Гополовградъ и нЪколко де- 
кара слънчогледъ -- сжщо въ гр. Тополовград. 

Карнобатска околия. Появили сж се въ гр. Кар- 
"нобатъ и въ селата: Огненъ, Деветинци, Сигменъ, 
ЖелЪзникъ и Маноликь. Констатирани сж били къмъ 
края на месецъ май изъ меритЪ и орницитЪ. Отъ културнитЪ 
растения нападнати сж 9 декара слънчогледъ, отъ които 2 
декара унищожени, 10 декара фий -- унищожено 1 декаръ, и 
5 декара овесъ. 

Поморийска околия. Въ Поморийска околия имаме 
сигурни сведения само за появата на прелетния скакалецъ. 

Смолянска околия. Въ околията скакалцитЪ сж се 
появили въ селата: Керменъ, Желю Войвода, Бла- 

„ тецъ и Трапоклово. ТЪ сж били забелязани къмъ 20 май 
изъ меритЪ. Отъ културнитЪ растения нападнати сж били 2 
декара фий, отъ които унищоженъ | декаръ и 8 декара слън- 
чогледъ -- унищожени 1000/4. 

СрЪдецка околия. СкекалцитЪ сж се появили въ 
„следнитЪ села на околията: Дюлево, (м. „Стара рЪка“), 
Троица (м. „Гората“), Горска Поляна (м. „Сарлъка“). 
Забелязани см били на 27 май по пустующитЪ мЪста и ме- 
ритЪ съ южно изложение. Нападнати см 30 декара мери, 10 де- 
кара горски поляни и 16 декара посЪви. При посЪвитЪ загу- 
битЪ сж: 600/4 -- на 3 декара слънчогледъ, 200/„ -- на 5 де- 

„ кара пшеница и 150/) -- на 8 декара ръжь. 
Ямболска околия. Въ Ямболска околия скакалцитЪ 

сж се сръщали въ селата: Лозенецъ (м. „Коси Бурунъ“), 
„Стралджа (м. „Чешме“), Воденичане (м. „Мерата“), 
„ Зимница (м. „Ямболски пжть“) и Генералъ Тошево (м. 
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„Пирамидата“). ЗабелЪзани сж къмъ края на м. май. Излуп- | 
ването е станало въ меритЪ и пустующитЪ мЪста, а въ село 
Зимница това е станало въ люцернище. Общата ПЛлОщЬ, на | 
която сж се появили, е била къмъ 90 декара мери и пустующи 
мЪста и о декара люцерна. Пострадала е въ незначителенъ 
размъръ люцерната въ село Зимница. Р 

Врачанска область. ОрЪховска околия. Въ ОрЪ-. 
ховска околия скакалцитЪ сж се появили само въ село Кру-. 
шовене (м. м. „Дунава“, „Припека“ и „Пасбището“). Спо- 
редъ даденитЪ сведения, тЪ сж били забелязани къмъ нача- 
лото на м. май въ мЪстностъта „Дунава“ и въ началото на. 

м. юний въ останалитЪ две мЪстности. Масово сж се появили. 
само въ мЪстностьта „Дунава“, на една площь отъ 1,800 де-. 
кара пасбище. Загуби на културнитЪ растения не сж причинени. + 

Врачанска околия. Въ околията скакалцитЪ сж се. 
появили смщо въ едно село --Три-Кладенци (м. „Мерата“). | 
Констатирани сж били въ началото на м. юний, въ мерата на. 
селото, на една площь отъ 400 декара. Загуби на кудтуреи и 
растения не сж били причинени. 2; 

ПлЪвенска область. Въ областьта мароканскиятъ скака-. 
лецъ се е появилъ само въ землището на село Славяново,. 
Никополско. За първи пжть тЪ сж били забелязани на. 
19 юний. Иглупването имъ е стангло въ стара, 10 годишна. 
люцерна, на една площь отъ 3 декарг. Люцерната е била на-. 
пълно унищожена, поради което сжщата е трЪбвало да бжде. 
изорана. Въ последствие скакалцитЪ сж преминали въ една 
нива съ захарно цвЪкло, отъ която е унищожено 1/, декаръ.. 

Борбата съ мароканския скакалецъ презъ 1939 година. 

Както е видно отъ съобщенитЪ по-горе данни, разпро-. 
странението на мароканския скакалецъ презъ 1939 година е 
имало масовъ и застрашителенъ характеръ. Въ това отно-. 
шение най-важни се явяватъ Пловдивска и Ст.-Загорска 06-. 
ласти, въ които нападнатата отъ скакалцитЪ площь възлиза 
на повече отъ 30,000 декара. Благодарение, обаче, на свое-. 
временно взетитъ мЪрки отъ страна на Министерството на, 
земедблието и държавнитЪ имоти за унищожаването на по-- 
явилитЪ се скакалци, навсъкжде тЪ бЪха ограничени още въ. 
самото начало. Почти навсЪкжде борбата е започнала много 
наскоро, следъ като тЪ сж забелязани и е водена срещу без- 
крилитЪ форми. Благодарение на това, че въ борбата взеха. 
участие голъма часть отъ населението, учащата се младежь и. 
войскови части, тя се ограничи главно въ неразработенитЪ. 
мЪста. СкакалцитЪ не бЪха допустнати въ културитЪ или та-. 
кива случаи сж много рЪдки. Самата борба трая кратко време, | 
въ зависимость отъ размъра на нападнатитЪ площи, една до 
две седмици, и въ много малко случаи тя е продължила три 
седмици. При тЪзи обстоятелства, причиненитЪ загуби сж много. 

щ + 
“ 
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малки и резултатитЪ отъ изведената борба срещу марокан- 
ския скакалецъ презъ 1989 година у насъ трЪбва да се 
приематъ като твърде задоволителни, което се потвърждава и 
отъ приведенитЪ по-долу данни. 

- Въ Пловдивска область, при общо нападната площь отъ 
кржгло 8,000 декара, въ борбата сж взели участие 13,390 
души, отъ които отъ населението 7,740, ученици 4,840 и вой- 

„ници 810. Борбата е водена предимно съ механически срЪд- 
ства, а именно: измачкване, изтъпкване, изгаряне съ петролъ 

“и бензинъ, събиране въ платнища. Използувани сж съ добъръ 
успЪъхъ и отровни примамки, приготвени отъ трици и парижка 
зеленина. Процентътъ на унищоженитЪ скакалци се движи 
между 70--90, при което въ района на Асеновградското дър- 
жавно агрономство, кждето скакалцитЪ отъ цЪлата область 
“се бЪха появили въ най-голбмъ размъръ, унищоженитЪ ска- 
калци съставляватъ 900/(. 

Е Въ Асеновградско теглото на унищоженитЪ скакалци 
възлиза на 130,000 кгр., отъ които въ землището на гр. Асе- 
новградъ -- 30,000 кгр. и въ землището на селата: Крумово, 
Кукленъ и Долни-Воденъ -- 100,000 кгр. 

Въ Старо-Загорска область нападнатата площь възлиза 
общо, както това е отбелязано и по-рано (стр. 68), на 
крмгло 24,000 декара. Въ борбата съ скакалцитЪ сж взели 
участие общо 26,845 души, отъ които 22,845 отъ населението, 
8,400 ученици и 600 войници. И тукъ, както ивъ Пловдивска 

„ область, борбата е водена предимно съ механически срЬдства: 
“ измачкване, изгаряне съ слама, петролъ или нафтъ, съби-. 
„ране въ платнища. Използувани см сжщо така и отровнитЪ 
примамки отъ трици и парижка зеленина, а въ Ивайловградско 
и Борисовградско е извършвано и пръскане на нападнатата 
растителность съ парижка зеленина. Въ Борисовградско, освенъ 
това, е практикувано разкопаване и измачкване на яйцата 

„ презъ м. априлъ. Процентътъ на унищоженитЪ скакалци се 
движи между 70 и900/. По тегло, унищожени сж въ Борисов 

„ градско 122,400 кгр., въ Хасковско -- 28,000 кгр., въ Старо- 
„ Загорско -- 2,550 кгр. и Ивайловградско -- 1,500 кгр. Въ 
„ останалитЪ околии на областьта теглото на унищоженитЪ ска- 
„ калци не е известно. си 

| Въ Бургаска область нападнатата площь възлиза общо 
„ на около 5,000 декара. Въ борбата сж взели участие 7,950 души, 
„ Възрастни и ученици, между тЪхъ и 20 трудоваци (Карно- 
„ батско) Приложени сж следнитЬ мЪрки за борба: изгаряне 
„съ слама и петролъ, събиране въ платнища и ровове, измач- 
„ кване, отровни примамки отъ трици и парижка зеленина. Уни- 
„ щожени сж 80--900/ отъ появилитЪ се скакалци. Само въ 
„ СрЪдецка околия унищоженитЪ скакалци съставляватъ 400), 
“а останалата часть е била пръсната. Най-много скакалци въ 
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Бургаска область сж унищожени въ Елховска околия -- къмъ. 
12,000 кгр. : : К 

Въ Врачанска область масово появявано на скакалци 
имаме на една площь отъ 2,200 декара. Борбата е продъл- 
жила 1--2 седмици и въ нея сж взели участие 4,180 души, 
възрастни и ученици. Приложени сж следнитЪ начини за борба: 
събиране въ окопи, изгаряне въ хармани съ слама, отровни 
примамки съ парижка зеленина, пръскане съ парижка зеле- 
нина. Резултатътъ е твърде добъръ: унищоженитЪ скакалци 
съставляватъ 90--950/4. 

Въ Софийска область борбата съ скакалцитЪ, поради тЪх- 
ното ограничено разпространение, е приключена въ много скоро 
време. Отъ начинитЪ за борба много добри резултати сж по- 
лучени въ Петричка околия съ отровнитЪ примамки отъ трици 
и парижка зеленина. УнищоженитЪ скакалци съставляватъ 950), 

Отъ различнитЪ начини за борба, които бЪха използу- 
вани срещу мароканския скакалецъ презъ 1939 година, най- 
пригодни, по наша преценка, се оказаха следнитЪ: 1. Изга- 
ряне въ хармани съ слама. Този начинъ е твърде пригоденъ 
въ равнитЪ мЪста и особено тамъ, кждето има достатъчно 
слама на разположение. 2. Събиране на скакалцитЪ въ плат-| 
нища. Сжщо за предпочитане въ равнитЪ мЪста и тамъ, кж- 
дето нЪма достатъчно слама. 3. Отровни примамки отъ трици. 
и парижка зеленина. Този начинъ е за предпочитане особено 
въ случаитЪ, когато скадалцитЪ сж въ близость съ посъвитЪ иги 
застрашаватъ непосрЪдственно; 4. Изгаряне съ петролъ или 

. нафтъ. Този начинъ даде добри резултати въ неравни, хъл- 
мисти мЪстности и гористи поляни, въ които се намиратъ 
храсти или закелявъли дървета, въ които скакалцитЪ се про- 
гонватъ и следъ това тЪзи последнитЪ се напръскватъ съ 
петролъ или нафта отъ всички страни и следъ това се запал- 
ватъ. Въ равнинитЪ, кждето има повече слама и съ платнищата 
по-добре се действува, този начинъ по-добре е да се избЪгва. 

Естествени неприятели на мароканския скакалецъ 

Масовото появяване на мароканския скакалецъ стана при- 
чина за появата на много мЪста на нЪкои птици, които се по- 
казаха много добри помощници въ борбата му съ скакалцитЪ. " 
На първо мЪсто между тЪзи птици трЪбва да се отбележатъ. 
щъркелитЪ, които сж наблюдавани въ: Асеновградско, ” 
Пловдивско, Казанлъшко, Харманлийско, Хасковско, Борисов 
градско, Чирпанско, Ямболско, Елховско и СрЪдецко. Въ 
много голбмъ брой тЪ се появиха въ Асеновградско. Освенъ 
щъркели, появили сж се като неприятели на скакалцитЪ още 
следнитЪ птици: косове (Казанлъшко, Свиленградско, Бо- 
рисовградско, Чирпанско, Елховско и Ивайловградско); врани 
(Борисовградско); свраки (Ивайловградско); ластовици 
(Ивайловградско и Борисовградско); скорци (Врачанско); 
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гарги (Харманлийско, Хасковско, Елховско, СрЪдецко); дроз- 
"дове (Свиленградско и Борисовградско; орли (Свиленград- 
ско). Въ Борисовградско и Тополовградъ като неприятели на 
„скакалцитЪ бЪха наблюдавани още жабит:. 

Заключение 
Общото заключение, което може да се направи за ре- 

зултатитЪ отъ проведената борба съ мароканския скакалецъ 
"презъ 1939 година у насъ е, че борбата е дала твърде задо- 

- 

волителни резултати и че благодарение на енергичнитЪ мЪрки, 
голъмата опасность, която грозъЪше земедЪлскитЪ култури, 
биде отстранена. 

ТрЪбва, обаче, да се изтъкне, че тЪзи резултати сж до- 
бити съ много усилия. Единъ сжщественъ недостатъкъ при 
прилагането на повечето отъ споменатитЪ начини за борба е 

„ ангажирането на много хора. Това обстоятелство е много 
важно, като се има предъ видъ, че борбата се извършва по 
време на усилена полска работа, когато населението е извън- 
редно много заето. Ето защо, налага се и у насъ, както това 
вече е направено въ други страни, въвеждането и на други ме- 
тоди за борба съ скакалцитЪ. Единъ такъвъ методъ, който 
заслужава да бжде изпитанъ у насъ, е използуването на на- 
рочно конструирани машини, така нареченитЪ чиличени 
четки, за механическо унищожаване ларвитЪ на скакалцитЪ. 
Споредъ професоръ Градоевичъ!), въ Югославия тЪзи чили- 
чени четки сж използувани съ голбмъ успъхъ презъ 1930-1932 
година, когато мароканскиятъ скакалецъ се е появилъ въ 

„ Войводина. ТЪзи машини сж много пригодни за равниннитЪ 
мЪстности, не сж скжпи и тЪхното използуване не е въ за- 
висимость отъ състоянието на времето. Такива машини въ 
Югославия, споредъ сжщия авторъ, сж набавени 100, които 
сж разпратени въ общинитЪ, застрашени отъ скакалци. 
МашинитЪ сж система професоръ Яблоновски и се произ- 
веждатъ отъ фирмата Хофхеръ-Шранцъ-Клайтонъ-Шутлевортъ 
въ Нови Садъ, Югославия. 

Много важно условие при борба съ мароканския скака- 
лецъ исъ скакалцитЪ изобщо, е своевременното откриване ог- 
нищата на скакалцитЪ, въ момента на тЪхното излупване. 

„ Веднага следъ излупването скакалцитЪ см слабо подвижни, а 
освенъ това, тъ сж събрани въ малки гнЪзда. Въ този мо- 

„ ментъ борбата срещу тЪхъ най-много се удава и изисква из- 
разходването на най-малко трудъ и срЪдства. Една важна 
организационна задача, следователно, се явява своевременното 
откриване и незабавното уведомяване органитЪ, натоварени 
съ борбата съ скакалцитЪ, за появата на последнитЪ. Ако 
тази служба разполага и съ сведения за мЪстата на яйце- 

„ снасяне, тогава резултатитЪ ще бждатъ още по-добри. 
София, 29. П. 1940. 

1) Дръ М. Градоевип. Марокански скакавац у Вофводини и борбене 
| мере против ньега. Нови Сад, 1938. 
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ЗЪРНОВИЯТЪ МОЛЕЦЪ (ВТОТКОСА СЕКЕАГЕП А Опу).. 
ВЪ ЮГО-ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

БОРБАТА СЪ НЕГО 

я Отъ Василъ Ив. Поповъ 
Ентомологъ при Института за защита на растенията въ София 

ТНЕ АНСОП0МОТ1В СКАШ МОТН (ЗПОТКОСА СЕКЕАГЕП А. 
га ПЗ 5ЗОПТНЕАЗТЕКМ ВОГОВКА АМО ОКСАМАЗА- 

ТОНЧ ОЕ П8 СОМТКОГ 

Ву Маз5! 1. Роро" 
Еп ото!о415:, Рап РгоесПоп зи, 5Бойа 

Предговоръ 

: Наскоро, следъ като се създаде Институтътъ за защита на 
„ растенията въ София, презъ 1930 година, на групата складови 

„ неприятели при сжщия се наложи като важна практическа за- 
дача организацията на борбата съ зърновия молецъ въ Юго- 

„ източна България. Преди посочената година никакви специални 
мЪрки не бЪха предприемани срещу този неприятель въ сжщия 
районъ. Поради това неприятельтъ се явяваше всЪка година 
масово и причиняваше голЪми загуби по складиранитЪ зърнени 
храни. По ларвитЪ му се размкожаваше въ голбми множества. 
„ сърбежниятъ акаръ, Рей си/о4ез пеп!созиз Кеур., който причи- 

„ няваше всЪка година епидемично сърбежната (житната) треска 
„по земедЪлското население. Последното, което живЪеше при 
тЪзи крайно неблагоприятни условия, напълно основателно по- 
ставяше предъ мЪстнитЪ агрономи борбата съ зърновия мо- 
лецъ като най-важно земедЪлско стопанско мЪроприятие за 

„ района. Мнозина отъ агрономитЪ въ този районъ, който ра- 
“ ботъха по това време за подобрение на скотовъдството, обра- 

“ ботката на почвата, въвеждането на нови, по-доходни сортове 
зърнени храни и -останалитЪ клонове на земедЪлското произ- 
 водство, бЪха посрЪщани, при първитЪ свои беседи предъ зе- 
„ медълцитЪ, съ тЪхното искане: „Дайте ни лЪкъ за „изпаса“ 
“ (повредитЪ по зърненитЪ храни на зърновия молецъ) и „ха- 
пуша“ (сърбежната треска по хората), па тогава ни говорете 

„за подобрение на нашето земедЪлие“. Ако се вникне обек- 
„ тивнОо въ това искане, ще се види, че въ него се крие голЪмъ 
„ стопански СМИсСъль. Зърненото производство въ Юго-източна 
„България е важенъ производственъ клонъ на земедЪлскитЪ 

„ Стопанства. ДоходитЪ на това производство, обаче, се пони- 
2 жаватъ много силно отъ повредитЪ отъ зърновия молецъ. При 
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ечемика загубитЪ у много земедЪлци стигатъ до пълното: 
унищожаване на реколтата. При тЪзи голЪми загуби, мЪро- 
приятията за подобрение на зърненото производство нЪма да. 
дадатъ очакваното повишение на доходитЪ, понеже последнитЪ 
се понижаватъ отъ повредитЪ на зърновия молецъ. Подобре-| 
нието на скотовъдството е немислимо при тЪзи условия, поради 
това, че излишецитЪ отъ зърненитЪ храни, които би трЪбвало 
да се преработватъ въ по-ценни животински продукти, отиватъ 
въ загуби отъ зърновия молецъ. 

За да се ограничатъ голъмитЬ загуби отъ зърновия мо-. 
лецъ въ Юго-източна България и да се подобри здравето на 
земедЪлското население, срещу сжщия неприятель, се проведе 
презъ последнитЪ три години организирана борба по предва- 
рително изработенъ планъ. Последниятъ се изработи съ огледъ 
развитието на неприятеля характерно за района, характера на 
повредитЪ, които сжщиятъ причинява, и мЪстнитЪ земедъЪлско-.| 
стопански условия. 

Организацията на борбата съ зърновия молецъ въ Юго- 
източна България и практическитЪ резултати, които се полу- 
чиха при прилагането и въ практиката, сж новость за земе- 
дЪлско-стопанския животъ на страната. Тази борба има обще- 
ственъ характеръ, повеже се проведе повсемЪстно и почти 
задължително въ единъ доста голЪмъ районъ. При извежда-. 
нето й взема участие мЪстното население и бЪха изхразход-. 
вани обществени срЪдства на общинитЪ въ района и бюджета 
на Министерството на земедБлието и държавнитЪ имоти. Тази 
борба е първо по рода си земедЪлско мЪроприятие въ стра- 
ната, приложено въ голбмъ масщабъ. Сжщата има голЪмо 
стопанско и здравно значение, понеже чрезъ нея се ограни- 
чиха голЪмитЪ загуби отъ зърновия молецъ и едновременно 
съ това се подобри здравето на земедЪлското население. Въ. 
това отношение организацията на борбата съ зърновия молецъ 
въ Юго-източна България представлява интересъ. Сжщностьта 
на тази организация, приложена въ смщия районъ, съ неговитЪ. 
специфични климатически и земедЪлско стопански условия и 
постигнатитЪ практически резултати сж систематизирани въ 
настоящата статия. Въ смщата см разгледани климатическитЪ. 
особености на района, които сж много благоприятни за масово 
появяване на зърновия молецъ въ полето като сжщински пол- 
ски неприятель. Разгледани см земедЪлско-стопанскитЪ условия, 
при които се проведе борбата съ сжщия неприятель и неговитЪ 
навици и развитие, доколкото см въ връзка съ тази борба. 

Орография, хидрография и климатъ на Юго-източна 
България 

Голъма часть отъ повръхностьта на Юго-източна Бъл- 
гария е планинска, заета отъ Странджа планина, чиито разЗ-| 
клонения започватъ отъ Бургаското поле на северо-западъ и 
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“ свършватъ при Лозенградското поле и, съ прекжснати възви- 
шения, даже до Цариградъ на югоизтокъ. Въ наша територия. 
лежатъ голЪма часть отъ разклоненията на Странджа планина 
"отдълени отъ р. Резвая на югъ отъ тЪзи, които сж разпро- 
странени въ турска територия. СклоноветЪ на Странджа, на 
северъ и североизтокъ, вървятъ почти радиално на черномор- 
ското крайбръжие. НЪкои отъ тЪзи разклонения сж отдЪлени 
съ голбми разседи и котловини, кждето събиратъ водитЪ си 
рЪъкитЪ на Странджа. 

Въ миналото Странджа е била най-добре залесената съ 

широколистни гори наша планина. Сега по-голбма часть отъ 
„ тЪзи гори сж изсЪчени и сж запазени само въ трудно достжп- 
нитЪ райони. 

„ Отъ Странджа извиратъ не много рЪки. СжщитЪ съби- 
ратъ повече води въ долнитЪ си течения, понеже тукъ тече- 
нието е бавно, поради по малкия наклонъ. Устията на тЪзи рЪки 
сж заприщени съ пЪсъкъ, чакълъ и едри камъни, изхвърлени отъ. 
вълвитЪ на морето. Затова повечето отъ ръкитЪ на Странджа 
се разширяватъ край“ устията си и образуватъ блата и мочу- 
рища. ПоследнитЪ иматъ значение за микроклимата на отдЪл- 
нитЪ по-малки райони, главно по отношение въздушната влаж- 
ность. Сжщата е висока почти въ цЪлия районъ, главно отъ 
изпаренията на морската вода. Влажностъта и високитЪ тем- 
 ператури въ Юго-източна България, благоприятствуватъ раз- 
витието на зърновия молецъ, а особено на неговия паразитъ, 
сърбежния акаръ, което е несъвършено животно и диша 
съ повръхностьта на кожата си, която за цельта трЪбва да 
бжде влажна. 

Отъ елементитЪ, които опредЪлятъ климата на Юго- 
източна България, въ следващитЪ редове сж разгледани темпе- 
ратурата и влагата, които сж въ връзка съ развитието и на- 
 вицитЪ на зърновия молецъ и сърбежния акаръ. Благодарение 
на тЪзи условия, зърновиятъ молецъ се явява въ сжщия 
 районъ въ полето, като полски неприятель, кждето поврежда 
зърната въ класоветЪ на житнитЪ растения на коренъ или въ 
снопитЪ по нивитЪ и харманитЪ. Топлиятъ климатъ въ района 
е благоприятенъ за презимуването на неприятеля въ почвитЪ. 
на нивитЪ, изнесенъ главно съ семето. Развитието на неприя- 
теля по-нататъкъ е такова, че когато ечемикътъ, пшеницата и 
ръжъта зрЪятъ, излиза пеперудата, която хвърчи по полето и 
снася яйцата си по класоветЪ. При сжщитЪ климатически ус- 
ловия, неприятельтъ презимува успъЪшно въ зърната, разпилЪни 
въ плЪвата и сламата и въ хранитЪ, които се запазватъ въ 

„ хамбаритЪ. 
К. Т. Кировъ (10) поставя една тЪсна ивица отъ Югоиз- 

точна България въ зоната на преходния срЪдиземноморски 
„ климатъ на страната. Сжщата започва отъ гр. Царево, отива 
на югъ покрай границата и свършва при Петричъ. Отъ 
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гледна точка на развитието и навицитЪ на зърновия молецъ. 
у насъ, въ този районъ въ действителность владБе еднакъвъ 
климатъ, което се подчертава главно отъ еднаквото развитие 
на неприятеля въ Царево, Малко-Търновско, СрЪдецко, Ел- 
ховско, Свиленградско, Харманлийско, Ивайловградско и Пет-- 
ричко. Още по-еднакви сж появяването и развитието на сър- | 
бежния акаръ въ тЪзи райони, което показва сжмщо така, че въ. 
тЪхъ владБе еднакъвъ климатъ. Микроклимата на отдълнит. 
райони има значение за развитието на зърновия молецъ, а 0со-. 
бено за неговия паразитъ -- сърбежния акаръ. Отъ значение. 
сж въ случая температуритЪ на отдЪлнитЪ райони, а особено 
атмосферната влажкость. За всички райони, обаче, общо пра- 
вило е, че молецътъ и акарътъ се явяватъ въ по-голЪмъ размЪръ. 
въ районитЬ съ по-висока влажность. Това се наблюдава главно 
по крайбрЪжието на Черно-море, въ селищата около езерата. 
и блатата, въ устията на рЪкитЪ на Странджа. Като се отива 
на югъ, въ по-голбмъ размъръ тЪзи вредители се сръщатъ въ. 
селищата по порЪчието на р. Марица въ Свиленградска, Хар- 
манлийска и Борисовградска околии. Марица влияе върху влаж-. 
ностъта на въздуха въ полетата около нейнитЪ брЪгове, кж-. 
дето именно зърновиятъ молецъ и сърбежниятъ акаръ се явяватъ. 
въ по-голбмъ размъръ. Подобно развитие сжщитЪ вредители. 
иматъ и въ нЪкои селища въ Петричка околия, кждето влаж- 
ностьта на въздуха и температурата сж благоприятни за това. 

Даки Йордановъ (9) дава подробни сведения за климата 
на Странджанския районъ въ Югоизточна България. Отъ гледна. 
точка развитието и навицитЪ на зърновия молецъ и сърбежния. 
акаръ, за насъ отъ значение сж предимно температурата и 
влагата. Споредъ сведенията за гр. Царево и Созополъ въ го-. 
дишния ходъ на температурата абсолютниятъ минимумъ отъ. 
о:60С до 90С, е презъ м. февруарий. Абсолютниятъ макси-.| 
мумъ е отъ 900С до 340С и е празъ м. юлий. Много харак- 
терно за Юго-източна България е, че есеньта е по-топла отъ 
пролЪтъта. При посоченитЪ минимални температурни граници. 
зърновиятъ молецъ и сърбежниятъ акаръ презимуватъ успЪшно. 
на открито. ТемпературитЪ на почвитЪ сж много по-благо-. 
приятни въ това отношение, понеже сж по-високи, особено 
при снЪжна покривка. ГЪзи температури не сж смъртоносни. 
за ларвата на зърновия молецъ презъ време на нейното 
презимуване. Прохладната пролЪть въ Юго-източна Бълга-. 
рия има специфично влияние върху развитието и навицитЪ. 
на зърновия молецъ и сърбежния акаръ. При тЪзи условия 
развитието на тЪзи вредители се забавя до известна степень, - 
за да се съвпадне съ развитието на зърненитЪ храни и ко-- 
гато последнитЪ зрЪятъ, пеперудитЪ излитатъ въ масовъ раз-. 
мЪръ. Масовиятъ летежъ на пеперудитЪ въ полето съвпада 
главно съ зрЪенето на ечемика. Появата на пеперудитЪ по- | 
нататъкъ се увеличава прогресивно отъ поколЪнията, които 

- 
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„ излизатъ отъ ечемика. Поради това, по време на харманъ 
„въ района, по складиранитЪ на кръстци и купи снопи, се за- 
“ белязватъ пеперудитЪ на молеца, кацнали неподвижно по 
“ осилитЬ на класоветЪ и по стръньта на снопитЪ. При безпо- 
“койствие често пжти рояци пеперуди хвърчатъ около снопитЪ и 
“кацатъ отново върху тЪхъ. Топлата есень е отъ голЪмо значение 
„за развитието и навицитЪ на зърновия молецъ въ Юго-източна 
България. Презъ това време хранитЪ сж прибрани въ хамба- 
ритЪ. ТЪ идватъ отъ полето нападнати отъ зърновия молецъ 
и започватъ да се загръватъ. Едновременно съ това, тЪхвата 
"влажность се повишава. При тЪзи условия презъ м. септемврий 
и октомврий молецътъ се явява масово. ПовредитЪ, особено 
по ечемика, който иде много по-силно нападнатъ още въ по- 
лето, продължаватъ въ хамбаритЪ и често реколтата при много 
стопани се унищожава напълно. Отъ зърната оставатъ само 
обвивнитЪ плЪви или кожицата, уплетени отъ вжтре съ гжста 
копринена тъкань, която ларвата уплита. Много характерно е 
развитието и на сърбежния акаръ въ района, въ зависимость 
отъ топлата есень. Отъ полето акарътъ идва, споредъ наблюде- 

„ нията въ района на гр. Царево, сравнително въ не много го- 
лЪмъ размъръ. Презъ жътвата има случаи отъ заболяване 
отъ сърбежна треска между жътваритЪ и връзвачитЪ. ТЪзи 

„ случаи см много повече къмъ края на вършитбата. Въ хранитЪ, 
насипани въ хамбаритЪ, акарътъ е поставенъ при най-благо- 
“приятни условия за неговото развитие. Гемературата на зър- 
ненитЪ купове е обикновеко надъ 30--359С. Влажностьта на 
„“ хранитЪ е висока. При тЪзи условия сърбежниятъ акаръ дава 
всЪка седмица ново поколЪние. Като се има предъ видъ ви- 
соката плодовитость на това животно, неговото девствено раз- 
множаване и раждането само на женски акарчета, лесно обяс- 
нимо е, защо за много кжсо време презъ есеньта акарътъ се 
явява масово подъ форма на ръждиво-червеникавъ прахъ, 
който покрива чувалитЪ и дървенитЪ части на хамбарит. 
Презъ това време населението заболява епидемично отъ сър- 
"бежната треска. ежедневното наново инфектиране е неизбЪжно 
"поради това, че у повечето стопани хранитЪ се запазватъ въ 
жилищата и, следователно, акаритЪ сж разпространени навсЪ- 
кжде въ тЪхъ. ЖенитЪ и децата идватъ всЪки день въ до- 

„ сегъ съ хранитЪ, когато хранятъ добитъка и домашнитЪ птици. 
Ето защо, по това време тъ боледуватъ много повече, откол- 
кото мжжетЪ. По време на сЪитбата, обаче, сърбежната треска 
е особено неприятна за сЪячитЪ, които сбятъ ОТЪ ржка и 
"при насрещенъ вЪтъръ прахътъ отъ хвърлянитЪ зърна, който 
се състои главно отъ акгри, пада върху дрехитЪ имъ и ги 

„ заразява. Много неприятна е сърбежната треска, когато времето 
„е топло и хората се потятъ често. Вечерно време сЪячитЪ из- 

„ питватъ ужаса на това заболяване. За до успокоятъ непоноси- 
3 „мит болки, мнозина отъ тЪхъ се кжпятъ въ росата, паднала 
2. 
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по трЪвата или въ морето въ крайбрЪъжнитЪ селища. Въ много 
случаи хората простиватъ при тЪзи условия и умиратъ отъ 
други заболЪвания. 

Масово появилиятъ се сърбеженъ акаръ намалява. значи- 
телно зърновия молецъ главно за това, че стадиитЪ въ рез- 
витието на последния сж много по-дълги отколкото при пър- 
вия. Въ много случаи късно презъ есеньта, молецътъ въ много 
хамбари намалява до минимумъ, когато акаритЪ се появяватъ 
масово. Наскоро следъ това и самиятъ акаръ започва да нама- 
лява. Това продължава въ много по-ускоренъ темпъ следъ 
застудяването презъ есеньта, когато температурата падне подъ 
109 С. При тЪзи условия презъ пролЪтьта отъ хранитЪ не 
излизатъ молци въ много случаи. Не се явява смщо така и 
сърбежниятъ акаръ. Животътъ на тЪзи видове,обаче, се оси- 
гурява предимно отъ индивидитЪ, останали въ зърната на 
открито. : 

Годишната сума на валежитЪ въ Юго-източна България. 
сж надъ 500 литри. Разпредблени сж, сравнително, равномЪрно, 
съ максимуми за гр. Царево презъ есеньта и зимата и мини- 
муми презъ пролЪтьта и лЪтото. При тЪзи условия зърненитЪ 
храни вирЪбятъ отлично, особено твърдата пшеница. СнЪгова- 
лежитЪ въ района сж по-рЪдко явление, отколкото въ оста- 
налитЪ райони въ страната. СнЪжнитЪ покривки се задържатъ 
по-кжсо време. Въздушната влажность е най-висока въ сели- 
щата по крайбръжието на морето, по склоноветЪ на Странджа, 
съ изложение къмъ последното и около блатата, езерата и 
мочурищата на рЪкитЪ и по тЪхнитЪ корита. 

Различията въ микроклимата на отдЪлнитЪ селища влияятъ 
върху появата на зърновия молецъ и сърбежния акаръ. Въ 
нЪкои селища неприятельтъ се явява въ по-голъмъ размЪръ, от- 
колкото въ други. Различията, обаче, не сж толкова голЪми. 
Въ по-голъбмъ размъръ неприятеля се явява въ селищата по 
крайбръжието на морето. Въ високитЪ райони смщия се явява 
въ по-малъкъ размъръ. Въ селищата покрай шосето Бургасъ- 
Царево, въ с. Веселие, което се намира на по-голбма надмор-. 
ска височина, зърновиятъ молецъ и сърбежниятъ акаръ се 
явяватъ въ много по-ограниченъ размЪръ, отколкото въ с. При- 
морско, което се намира на брЪга на морето и въ околностьта 
на голбми блата и мочури. Въ новитЪ села, при настаняването 
на бЪжанцитЪ, зърновиятъ молецъ и сърбежниятъ акаръ сж се 
появили нЪколко години, следъ като сж се заселили земе- 
дЪлцитЪ. : 

Население и неговия поминъкъ 

Въ Югоизточна България се настани по-голбмата часть 
отъ бежанското население отъ Източна и Южна Тракия по 
настоящемъ въ границитЪ на Турция и Гърция. Въ Малко 
Търновска околия, кждето се проведе организирана борба съ 

че. 
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зърновия молецъ и сърбежния акаръ презъ последнитЪ три 
години см настанени бЪжанцитЪ главно озъ околноститЪ на 
Лозенградъ, Виза, Бунаръ-Хисаръ и др. Това население на- 
пустна своитЬ родни огнища следъ балканската война, по мир- 
нитЪ договори, следъ която на България се даде територията, 
на която е настанено. Сжщото население, следователно, е било 
подъ турско робство следъ освобождението на България и 
следъ Балканската война е настанено между мЪстно българско 
население, което е живЪло при смщитЪ условия подъ чужда 
„власть до 1913 год. Това население се е з нимавало въ своитЪ 
родни мЪста главно съ земедЪлие, за което сж крайно бла- 
гоприятни условията на Източна Тракия. Никаква земедЪлско- 
просвътна дейность не е развивана между сжщото население 
въ турско време. Ето защо, то е останало много надире въ 
културно отношение, въ сравневие населението на останалитЪ 
райони въ страната, особено въ Северна България. Най-цен- 
нитЪ качества на това бЪжанско население е неговото високо 
национално съзнание, идеално запазени български езикъ, оби- 
чаи, нрави и традиции, съ които смщото население продъл- 
жава да живЪе, следъ като е настакено въ райока. Мкого 
ценни качества у това население е неговата податливость на 
земедЪлско-просвътно и културно въздействие, добриятъ ха- 
рактеръ на болшинството отъ хората и липсата на кражби, 
лични отмъщения, чести убийства и пр. Благодарение на тЪзи 
нрави и ценни качества у населението, то бЪ подготвено въ 
сроккъ отъ 2--3 години за обеззаразяване на хранитЪ въ 
всички селища на района. Изпълнителностьта и добриятъ ха- 
рактеръ на хората улесниха последователното разширение на 
мЪроприятието въ всички селища безъ затруднения. Не сж от- 
белязани сжщо така неприятни случаи на кражби при обезза- 
разяването на хранитЪ, нито нещастни случаи при превоза, за- 
пазването и използуването на сЪровжглерода. ДобритЪ нрави 
улеснягаха много нормалния ходъ на обеззаразяването безъ 
каквито и да е инциденти, спорове и препирни, при залага- 
нето на камеритъ и при изваждането на чувалитЪ следъ про- 
вЪтряването. Това разширение на мЪроприятието, стана следъ 
като се изведоха демонстративнитЪ опити за обеззаразяването 
на хранитЪ въ гр. Царево презъ 1937 година, къмъ които 
мЪстното население се отнесе първоначално съ голЪмо недо- 
вЪрие. ДобритЪ резултати при провеждането на това пробно 
мЪроприятие убедиха по категориченъ начинъ населението въ 
ползата, която то ще има. Ето защо следъ 1937 год. мЪро- 
притието за дезинсекция на хранитЪ се разви нормално и по- 
Следователно и обхвана цЪла Малко Търновска околия презъ 
1999 година. 

Населението на Малко-Търновска околия се занимава 
Главно съ земедБлие и ползуване на горитЪ въ Странджа 
планина. Въ този районъ е развито вжглищарството въ най: 
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широкъ размвръ въ страната. Въ селищата по крайбръжиати 
на морето, часть отъ населението се занимава съ риболовъ, | 
за който условията презъ последнитЪ нЪколко години не сж. 
особено благоприятни. Скотовъдството е предимно пасбищно, 
поради липсата на достатъченъ зърненъ фуражъ и главно за: 
това, че зимата е мека и добитъкътъ прекарва на открито по- 
дълго време. БлагоприятнитЪ условия въ това отношенне се 
използуватъ отъ каракачанитЬ, които презимуватъ съ стадата 
си на много мЪста въ района. а 

Отъ гледна точка предметътъ на настоящата статия, отъ. 
поминъка на населението въ Югоизточна България интересъ. 
представлява само полевъдството и по-специално зърненитЪ. 
храни, реколтата отъ които се поврежда отъ зърновия молецъ.. 

Планинскиятъ характеръ на Малко-Търновска околия съ. 
вериги отдЪлени съ разсЪди -- долини на голЪми рЪки е 
упражнилъ влияние върху културната площь въ района. Го- 
лЪмо влияние въ това отношение иматъ смщо така рЪдката 
населеность и голбмитЪ разстояния между отдЪлнитЪ селища. 
НивитЪ, на които се отглеждатъ зърненитЪ храни, сж равиф 
ложени въ долинитъ на рЪкитЪ: Резвая, Велека, Царската. 
рЪка и въ околностьта на селищата. ПочвитЪ на нивитЪ въ 
долинитЪ на рЪкитЪ и градоветЪ по крайбръжието сж обра: 
ботвани отъ незапомнени времена отъ мЪстното население и 
стари гръцки и римски колонисти. Площьта на нивитЪ около: 
селищата, особено следъ настаняването на бЪжанцитЪ сж ново-. 
разработени земи, взети отъ изключенитЪ отъ обекта на гор-. 
ското стопанство закелавъли гори. ПочвитЪ въ долинитЪ на 
рЪкитЪ сж наносни и богати на хумусни материали. Това сж най- 
плодороднитЪ почви на района, въ които се отглеждатъ голъма 
часть отъ зърненитЪ храни. НоворазработенитЪ площи иматъ 
сиви горски почви и на много мЪста грубо чакълести отъ не- 
достатъчно извътрЪлитЪ части на скалитЪ. Поради това, тЪзи 
почви не сж навсъЪкжде еднакво плодородни. На много мЪста 
опредЪленитЪ за изкореняване площи стоятъ и сега неизко- 

ренени, поради негодностьта на почвитЪ да се отглеждатъ на 
тЪхъ земедблски растения. Новоосвободената площь, вклю- 
чена въ обекта на земедЪлското стопанство, е недостатъчна, 
поради това домакинствата сж оземлени съ по около 30 де 
кара ниви. 

Главниятъ производственъ клонъ на земедЪлскитЪ ст 
панства въ Малко-Търновска околия е зърненото производ: 
ство. Последното задоволява нуждитЪ на домакинствата въ 
района и на пазара вънъ отъ него почти не излиза. Това 06- 
стоятелство е голбмо преимущество, което не позволява зърно- 
виятъ молецъ и сърбежниятъ акаръ да се разпространяватъ 
въ съседнитЪ райони. в 

ЖитнитЪ култури сж застжпени по площь въ декари в 
Малко-Търновска околия, както следва: пшеница 35,804; ц 
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„ ревица 8,149, ечемикъ 7,196, ръжь 10,018, овесъ 20,752, просо 
842. Пшеницата е застмпена съ популации отъ твърдата и 
обикновената пшеници. Доста плодовитъ е сортътъ Ноя. Освенъ 
този сортъ съ установени качества, останалитЪ сж мЪстни есте- 
ствени популации отъ обикновената пшеница, неизмЪстени отъ 

„ културнитЪ сортове, разпространени въ останалитЪ райони на 
“ страната. Твърдата пшеница намира благоприятни условия за 
вирБене въ района и площьта, която заема, тръбва да се раз- 
“шири. ПовредитЪ отъ зърновия молецъ сж много по-голЪми 
при обикновената пшеница отколкото при твърдата. ЗагубитЪ 

“въ района сж голбми между другото и поради това, че обик- 
„ новената пшеница е застжпена въ по-голбмъ размъръ. Пшени- 

и 

цата се отглежда навсЪкжде въ района. Много благоприятни за 
“ цельта сж почвитЪ въ землищата на селата Приморско, Китенъ, 
Лозенецъ, гр. Царево, Варвара, гр. Ахтополъ и въ долинитЪ на 
рЪкитЪ РЪзовска, Бродиловска, Кости и др. Въ долинитЪ пшени- 
цата се напада често отъ ръжди, които понижаватъ доходитЪ 
и правятъ зърната леки и сбръчкани. Такива зърна се напа- 
датъ много по-слабо отъ зърновия молецъ, понеже не могатъ 
да изхранятъ ларвитЪ и пеперудитЪ отбЪгватъ да снасятъ 
яйцата си по тЪхЪ. 

Ечемикътъ се отглежда почти навсъкжде въ Малко-Тър- 
новска околия, но въ ограниченъ размъръ, макаръ че въ до- 
линитЬ на рЪкитЪ почвитЪ см благоприятни за неговото от- 

„ глеждане. НоворазработенитЪ почви сж смщо годни за цельта. 
„ Главната причина за отглеждането на ечемика въ такъвъ раз- 
„ мъръ въ Малко-Търновска околия СЖ голЪмитЪ повреди, 
„ които причинява зърновиятъ молецъ. 

Ръжьта се отглежда въ Малко-Търновска околия почти 
. навсъкжде. По отношение повредитЪ отъ зърновия молецъ пя 
стои на трето мЪсто следъ ечемика и пшеницата. 

Царевицата се отглежда въ района предимно на силнитЪ 
почви, главно по порЪчието на рЪкитЪ. Тя се поврежда много 

“ слабо отъ молеца. 

Овесътъ се отглежда сжщо въ умбренъ размвръ. Той 
не се напада отъ зърновия молецъ. 

Развитие и навици на зърновия молецъ 

ГолЪмитЪ повреди отъ зърновия молецъ по ечемика, пше- 
. ницата и ръжьта въ Югоизточна България сж добре познати 
на мЪстното земедЪлско население. Последното именува тЪзи 
повреди съ думата „изпасъ“ по хранитЪ. За хранитЪ въ про- 
цесъ на повреждане населението се изразява, че тъ се „изпа- 
сватъ“ или „пасатъ“. Въ това понятие населението влага раз- 

 биране само по отношение хранитЪ, които се гризятъ отъ лар- 
. витЪ на зърновия молецъ. По отношение причинительтъ на тЪзи 

„ повреди, никакво разбиране не се влага въ смщото понятие. 
. Разбирането на земедЪлското население отъ Югоизточна Бъл- 
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гария за повредитЪ отъ зърковия молецъ се различава сжще- 

гоедрй 

ствено отъ това на земедЪлцитЪ отъ планинскитЪ райони, кж-. 
дето смжщиятъ неприятель поврежда главно царевицата. Презъ 
пролЪтъта, когато повредитЪ по царевицата въ този районъ 
стигнатъ максимални размЪри, населението означава повредитЪ 
съ думитЪ „царевицата изхвъркна“. Въ този изразъ е вло- 
жено по-скоро съдържанието за причинителя на повредитЪ, 
самия зърновъ молецъ. НесмЪтнитЪ пълчища отъ пеперудитЪ. 
на последния, който при безпокойство се дигатъ сж дали 
основание да се именуватъ загубитЪ по този начинъ. 

Наблюденията върху „изпаса“ по зърненитЪ храни въ 
Югоизточна България се започнаха системно презъ лЪтото 
1985 година, когато се създаде въ страната Института за за- 
щита на растенията. Преди това никакви по-пълни наблюде- 
ная върху тЪзи повреди не сж правени. Въ по-старата при- 
ложно -- ентомологическа литература въ страната за тЪзи го- 
лЪми загуби отъ зърновия молецъ въ Югоизточна България 
даже не се споменава. Много данни показватъ, че „изпаса“ 

по хранитЪ въ този районъ е сжществувалъ отъ незапомнено 
време. При първитЪ екскурзии въ Югоизточна България презъ 
1939 година, помежду останалитЪ задачи бЪше, поставена и 
тази, да се установи кога см наблюдавани първитЪ повреди 
отъ зърновия молецъ. Сведения въ ентомологическата литера- 
тура въ страната въ това отношение липсватъ. Сжществуваше, 
следователно, единствената възможность за освЪтлението на 
този въпросъ, а именно да се разпитатъ старитЪ мЪстни хора 
за тъхнитЪ впечатления за изпаса въ миналото. Най-подходяще 
село, отъ което можеше да се черпятъ такива сведения, е 
с. Приморско, Бургаска околия. ХранитЪ въ това село се по- 
вреждатъ силно отъ зърновия молецъ. Сжщото село влиза въ 
територията на страната следъ освобождението на България. 
БЪха разпитани нЪколко стари хора, които съобщиха, че „из- 
пасътъ“ е наблюдаванъ отъ тЪхъ още въ турско време. Уста- 
нови се, че за „изпаса“ и „хапуша“ въ района сж говорили 

често и тЪхнитЪ бащи и дЪди. Отъ тЪзи сведения се уста- 
нови, че повредитЪ отъ зърновия молецъ по хранитЪ въ Юго- 
източна България см сжществували отъ незапомнени времена 
презъ турското робство. ЗагубитЪ отъ молеца въ този районъ 
следователно, см много голЪми, понеже ежегодно въ продъл- 
жение на десятки години хранитЪ сж повреждани. Едновре- 
менно съ това хората отъ много поколЪния сж боледували 
отъ сърбежна трЪска, безъ това да се знае отъ жителитЪ на 
останалитЪ райони въ страната. За мЪсткото население тЪзи 
явления см били нЪщо съвсемъ обикновено. Като когато на-. 
ближи времето да се яви „изпасътъ“ по хранитЪ, той сее. 
явявалъ и отъ друга страна, когато е идвалъ редъ на хората 
да боледуватъ епидемично отъ сърбежна треска, тЪ сж боле- 
дували. По това време, когато населението по нашето край- 

а 4 
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брежие на Черно море е изпитвало неприятноститъ на сър- 
„ бежната треска и е понасяло голбми загуби по хранитЪ, при- 
чинени отъ зърновия молецъ, подобно явление по отношение 
загубитЪ отъ сжщия неприятель е наблюдавано по южната часть 
на източното руско крайбрЪжие на Черно море--въ Кримъ. Ру- 
скитЪ ентомолози иматъ тази заслуга, че см съобщили на своитЪ 
ентомологически литературни източници за размвра на повре- 
дитЪ отъ зърновия молецъ въ Задкавказъ и Кавказъ презъ годи- 
нитъЪ 1880, 1891, 1902 и др. ТЪзи данни даватъ ясна пред- 
става за състоянието на повредитЪ отъ зърновия молецъ презъ 
посоченото време. За насъ тЪзи сведения сж ценни, поради 
това, че се схождатъ съ сведенията, които се получиха отъ 
анкетата въ с. Приморско. Много близкитЪ климатически усло- 
вия на полуостровъ Кримъ и Югоизточна България сж най- 
важното условие за еднаквостъта въ развитието и навицитЪ 

но зърновия молецъ въ двата района. Поради това състоянието 
на зърновия молецъ въ полуостровъ Кримъ презъ 80-тЪ го- 
дини на 19 столбтие е било до голъбма степень идентично съ 
това въ Югоизточна България Населението тукъ е отглеж- 
дало зърненитЪ храни, добивътъ отъ които е служилъ за из- 
хранване на зърновия молецъ. По нашето крайбрежие мо- 
леца е служилъ за размножаването на сърбежния акаръ, 
който отъ своя страна е причинявалъ всЪка година сърбежна 
треска по хората. Естествено е, че при тЪзи условия живота 
на земедЪлското население е билъ много труденъ. Недобро- 
качествения хлЪбъ приготвенъ отъ хранитЪ силно повре- 
дени отъ зърновъ молецъ, епидемичното заболяване на хо- 
 рата отъ сърбежна треска и малария сж подкопавали здра- 
вето на хората. Въ днешно време даже се наблюдава израж- 
дане на подрастващитЪ поколЪния. Въ този районъ прави впе- 
чатление, че стари хора надъ 60 години се срЪъщатъ много 
по-ръдко отколкото въ останалитЪ райони на страната. За 
„изпаса“ по хранитъ сж знаяли служебнитЪ лица отъ други 
райони настанени на работа въ Югоизточна България. ЛЪка- 
ритЪ сж имали многобройни случаи на пациенти болни отъ 
сърбежна трЪска. ЛЪкуването, обаче, не е давало резултатъ, 
понеже болнитЪ сж се заразявали съ акаритЪ почти всЪки день. 

За размвра на повредитЪ отъ зърновия емолцъ не 
сжществуватъ сведения въ постарата литература по приложна 
ентомология у насъ. Наблюдавани сж повреди отъ смжщия 
неприятель по царевицата, запазвана по таванитЪ на жили- 
щата въ планинскитЪ района на Централния балканъ. Загу- 
бит въ този районъ, обаче, см много по-малки отколкото 
въ Югоизточна България. Освенъ това, тукъ населението не 
боледува отъ сърбежна треска. Главната причина за загубитЪ 

„отъ зърновия молецъ по царевицата въ планинскитЪ райони 
е неправилното и запазване по таванитЪ на жилищата, който 

сж топли презъ зимата. Развитието на неприятеля продъл- 
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жава до късна есень и започва наново презъ пролЪтьта. 
ТоплитЪ тавани предпазватъ ларвитЪ отъ низкитЪ зимни тем-. 
ператури. Ако царевицата въ този районъ се запазва въ спе-. 
циални царевични хамбари, както въ ОрЪховска, БЪлосла-. 
тинска, Ломска и Видинска околии, тЪ нЪмаше да се по-. 
вреждатъ отъ зърновия молецъ, както е въ последнитЪ око-" 
лии. Въ планинскитЪ райони у насъ царевицата на открито 
почти не се напада. : 

Наблюденията върху зърновия молецъ въ Югоизточна . 
България се започнаха презъ м. августъ 1980 г. Обходиха се. 
всички селища по крайбръжието на морето. Въ всички прегле-. 
дани хамбари зърновиятъ молецъ и сърбежниятъ акаръ се бЪха 
появили масово. Сърбежната треска по хората бЪше епидеми- 
ческо заболяване, особено между женитЪ и децата. НавсЪ-. 
кжде по зърненитЪ купове летЪха пеперудитЪ на молеца. На. 
много мЪста по паяжинитЪ по жглитЪ на хамбаритЪ се бЪха 
хванали съ стотици отъ тЪхъ. Въ повечето отъ хамбаритЪ. 
имаше житни гъгрици, мавритански бръмбаръ и брашноеди. 
Ечемикътъ бЪше силно нападнатъ почти навсЪкжде и до на- 
чалото на зимата въ много хамбари бЪше напълно унищоженъ. - 
Времето бЪше топло, когато се извършиха наблюденията. По-. 
ради това сърбежната треска бЪше крайно неприятна. На много 
мЪста жени, деца и мжже показваха червенитЪ пжпки по ли-. 
цата и вратоветЪ си, които въ много случаи се сливаха въ 
общи възпаления по кожата. При това, тъ всЪкога казваха. 
„вижте, господа, какъ живЪемъ“. Всички стопани, чиито хам- 
бари бЪха прегледани, питаха „нЪма ли лЪкъ за „изпаса“ и 
„Хапуша“. Загриженостьта на хората при това обществено бед- 
ствие бЪше голЪма. Особено неприятна бЪше сърбежната треска 
за децата. Въ стремежа си да утолятъ сърбежа, тЪ често че- 
шеха кожата и я нараняваха по този начинъ. На много мЪста 
така открититЪ рани се бЪха заразили съ екземи. При тЪзи 
наблюдения се установи, че молецътъ иде отъ полето съ напад-” 
натитЪ храни и продължава да се развива въ хамбаритЪ. Тукъ 
се намножава масово и сърбежниятъ акаръ. Присжтствието му. 
личеше най-добре при хранитЪ насипани въ чували. По повръх-. 
ностьта на последнитЪ акарътъ се бЪше натрупалъ на голЪми 
множества на пластъ до 01 см. Имаше изобиленъ ръждиво- 
червенъ прахъ отъ натрупанитЪ акари и по дървения мате- 
риалъ на хамбаритЪ. 

Заразяването на хората отъ сърбежната треска става 
много лесно. ХранитЪ въ района се запазватъ предимно въ. 
жилищата. Акарътъ се разпространява навсЪъкжде и причинява. 
сърбежната треска. Най-неприятни случаи на заразяване сж 
наблюдавани, когато, по невнимание, работницитЪ сж слагали 
дрехитЪ си по чувалитЪ масово покрити отъ акара и следъ 

. това ги обличали. 

и: 
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При тЪзи наблюдения се установи, че видоветЪ складови 
„ неприятели, които живЪятъ въ хамбаритЪ, сж разпространени 
масово. ПомЪщенията, въ които бЪха запазвани хранитЪ, сж 
негодни за газова дезинсекция. Много отъ срЪдствата, които 

„се употрЪбяватъ за цельта, не можаха да бждатъ приложени, 
"поради опаскостьта да се отровятъ хора и добитъкъ. СамитЪ по- 
мЪщения не се затварятъ плътно, понеже нЪматъ тавани. При 

„това положение борбата съ зърновия молецъ трЪбваше да се 
"предприеме вънъ отъ хамбаритЪ въ специални камери. Единстве- 

“ нитЪ възможни срЪдства за обеззаразяването на помбщенията, 
въ които се запазватъ хранитЪ, см контактнитЪ отрови, най-до- 
стжпна отъ които е петролно варовата смЪсь. По такъвъ Нначинъ 
"борбата съ складовитЪ неприятели по зърненитЪ храни въ Юго- 
източна България се очерта въ две направления -- почистване 
“и обеззаразяване на празднитЪ хамбари, преди да се насипятъ 
въ тЪхъ хранитЪ отъ новата реколта, и следъ това обеззара- 
зяване на хранитъ отъ зърновия молецъ съ сЪровжглеродъ 
въ специални камери непосрЪдствено следъ вършитбата и 
преди да се насипятъ въ хамбаритЪ. При наблюденията, които 
се направиха презъ 1935 г., се забеляза, че силно нападнатитЪ 
“храни сж затоплени между 30--409С. Влагата въ тЪхъ бЪше 
сжщо голЪма. 
Е Отъ тЪзи наблюдения стана ясно, че за да се ограничатъ 
загубитЪ отъ складовитЪ неприятели по зърненитЪ храни, не- 
обходимо е да се обеззаразяватъ презъ лЪтото остатъцитЪ 
стари храни, следъ което помвщенията да се почистятъ и 0без- 
“заразятъ. Така може да намалЪятъ до минимумъ видоветЪ 
неприятели, които живЪбятъ само въ хамбаритЪ. ХранитЪ, 0без- 
„заразени отъ зърновъ молецъ следъ вършитбата и насипани 
въ такива помъщения, ще бждатъ предпазени отъ по-ната- 
тъшни повреди отъ складовитЪ неприятели, които живЪятъ въ 
хамбаритЪ. 

Презъ 1936 година се предприе повсемЪстно почистване 
и обеззаразяване на хамбаритЪ въ Малко-Търновска околия. 

“ При наблюденията, които се направиха въ гр. Царево и селата 
Приморско, Лозекецъ, Варвара и гр. Ахтополъ презъ м. августъ 
смщата година, се установи, че гъгрицата, брашноядитЪ и ма- 
вританскиятъ бръмбаръ сж намалЪли поради предприетата 
 мърка. При почистването на помъщенията, населението показа 

„ голъмо усърдие. Едва при това положение можеше да се работи 
за обеззаразяването на хранитЪ отъ зърновия молецъ непосръЪд- 

„ ствено следъ вършитбата. За цельта презъ 1936 година се до- 
ставиха отъ Института сЪровжглеродъ, циановодородъ и необ- 
ходимитЪ съоржжения за използуването имъ. Чрезъ демон- 
страции и сказки, населението бЪ подготвено отъ обществено 
. агрономическитЪ органи да почиства правилно хамбарит. 
Е Презъ 1937 година бЪха продължени наблюденията върху 
„ Зърновия молецъ въ полска обстановка. На 15. УШ. с. г. бЪха 
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направени наблюдения въ землището на селата: Приморско, 
Китенъ и гр. Царево. Наблюдавани бЪха кръстцитЪ снопи отъ 
пшеница, ечемикъ и ръжь въ околностьта на селищата и на 
голбмо разстояние помежду тЪхъ, за да се установятъ източ- 
ницитЪ за разсейването на молеца. Въ литературата сжшеству- 
ватъ данни, споредъ които зърновиятъ молецъ напада култу- 
ритЪ главно около селищата, кждето източницитЪ на тЪхното 
разсейване сж хамбаритЪ и плЪвнитЪ. Отъ наблюденията, които 
се направиха на 16. УШ. 1937 г. въ землището на с. Варвара, 
гр. Ахтополъ и с. Бродилово, се установи, че молецътъ е ед- 
накво разпространенъ въ полска обстановка, както въ снопитЪ 
по нивитЪ около селищата, така и на тЪзи на разстояние 
20--30 километра отъ тЪхъ. Дългиятъ пжть между гр. Ахто- 
полъ и с. Бродилово позволи да се направятъ много наблюде- 
ния, за да се изясни този въпросъ напълно. Най-отдалечено 
мЪсто отъ дветЪ селища е това, кждето пжтя слиза въ доли- 
ната на р. Велика. По равнината до стръмнитЪ брЪгове на тази 
рЪка се направиха наблюдения върху голбмъ брой кръстци 
отъ ечемикъ, ръжь, твърди и обикновени пшеници. НавсЪкжде 
се констатираха повреди въ по-голбмъ размъръ по ечемика и 
въ по-малъкъ по ръжьта и твърдата пшеница. По овеса почти 
нЪмаше повреди. Разнообразенъ материалъ отъ обикновена и 
твърда пшеница бЪ наблюдаванъ въ порЪчието ни р. Велика. 
БогатитЪ почви на този районъ и по-високата въздушна влага 
отъ водитЪ на рЪката бЪха създали благоприятни условия за 
развитието на кафява и черна ржжди. ПовредитЪ отъ ржждитЪ 
бЪха значителни, особено по обикновенитЪ пшеници, отъ които 
ноята бЪше нападната най-силно. Зърната отъ нападнатитЪ 
пшеници бЪха силно спаружени. Такива зърна се указаха почти 
ненападнати отъ зърновия молецъ. РмждитЪ бЪха засЪгнали. 
слабо твърдитЪ пшеници, чиито зърна бЪха нападнати по-силно 
отъ молеца. При тЪзи, наблюдения се събраха проби, овършани 
въ полето, при наблюдаванитЪ кръстци, върху които бЪха про- 
дължени наблюденията въ лабораторията въ София. Презъ 
м. септемврий отъ пробитЪ излетЪха пеперуди въ почти една- 
къвъ размЪръ, както отъ събранитЪ отъ нивитЪ въ околностьта 
на селищата, така и отъ тБзи отдалечени на голбми разстояния 
отъ тЪхъ. При екскурзията бЪха разгледани голбмъ брой хам- 
бари въ всички селища. Установи се, че тъ сж правилно по- 
чистени и обеззаразени съ петролно варева смЪсь. Благодарение 
на тази мЪрка и обеззаразяването на запаситЪ стари храни 
гъгрицата бЪше намалЪла. Постиженията въ това отношение 
бЪха резултатъ на прилагане на мЪрката повсемЪстно за цЪлия 
районъ презъ 1936 и 1937 год. За цельта населението бЪше 
подготвено много добре и изпълнило съвЪстно възложената му 
задача. При това положение трЪбваше да се обеззаразатъ 
хранитЪ отъ зърновия молецъ нападнати въ полето. Скепти- 
ческото отнасяне на населението на района къмъ всички нови 
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земедЪлско стопански мЪъроприятия не позволи мЪрката да се 
приложи презъ 1937 г. едновременно въ всички селища, още 
повече, че въ случая трЪбваше да се работи съ сЪровжглеродъ, 
който е запалимъ и експлозивенъ и смщевременно една газова 
отрова за хората. Самата дума отровенъ газъ създаде у на- 
селението убеждение за опасность за газиранитЪ храни, които 
следъ това нЪма да бждатъ годни за посъвъ и консумация. 
За да се разсЪе това погръшно схващане, наложи се да се по- 
ставятъ демонстративни опити. 

Пробно-демонстративна дезинсекция на хранитЪ въ 
гр. Царево, презъ 1937 година 

Градъ Царево е, следъ Бургасъ, най-оживЪния стопански 
центъръ по нашето южно крайбрЪъжие на Черно море. Тукъ е 
съсрЪдоточена часть отъ търговията на дървенъ материалъ и 
вжглища, които се добиватъ отъ Странджа планина. Градътъ 

“е свързанъ съ редовни автомобилни съобщения и такива по 
море съ Бургасъ и останалитЪ наши пристанища. Оживлението 
въ града е по-голбмо въ сравнение съ останалитЪ селища въ 
района. ГолЪма часть отъ земедЪлцитЪ на съседнитЪ селища 
посещаватъ града всЪки день, презъ време на превоза на вх- 
глищата. Поради това гр. Царево се избра за пунктъ, въ който 
се поставиха опититЪ за дезинсекция на хранитЪ срещу зър- 

. новия молецъ. Голбмъ брой стопани отъ селищата въ района 
“имаха възможность да наблюдаватъ обеззаразенитЪ храни при 

„ тЪзи опити, съ което се постигна демонстративната цель на 
сжмщитЪ. ОпититЪ се поставиха презъ м. августъ 1937 г. 

“и продължиха почти до края на м. септемврий. ХранитЪ бЪха 
прибрани въ хамбаритЪ и бЪха силно нападнати, освенъ отъ 
зърновъ молецъ, още отъ житна гъгрица (която се на- 
рича „въшка“ отъ земедЪлцитЪ на района), отъ мавританския 
бръмбаръ, суринанския брашноядъ, малъкъ брашненъ бръмбаръ 
и др. Много отъ обеззаразенитЪ партиди храни на отдЪлнитЪ 
стопани идваха така силно нападнати, че по чувалитЪ даже 
пълзЪха бръмбари и ларви на тЪзи неприятели. Следъ газира- 
нето на хранитЪ, чувалитЪ се изваждаха отъ камеритЪ. Всички 
насъкоми по тЪхъ биваха умъртвени. ГазиранитЪ храни се на- 
сипваха въ хамбаритЪ пречистени презъ време на газирането. 
Следъ като бЪха газирани, хранитЪ не се загрЪваха наново, 
което бЪше сжщо гаранция, че сж обеззаразени. 

ОпититЪ въ гр. Царево се поставиха съ съЪровжглеродъ въ 
ями въ земята, циментова яма и въ една камера на Института 
построена отъ шперплатъ. Изпитаха се дози отъ 50--500 грама 

„ съровжглеродъ на кубически метъръ и продължителность на 
газирането 24--48 часа. Въ ямитЪ въ земята се оказа ефи- 
касна дозата отъ 500 грама на куб. метъръ. Най-подходяща 
продължителность на газирането се оказа тази отъ 24 часа. 

„ ХранитЪ се обеззаразяваха. насипани въ чували наредени ал- 
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тернативно съ дървени летви или на кръстъ. Подобни опи-. 
ти се поставиха и съ циановодородния препаратъ „Цик-. 
лонъ Б“ въ шперплатовата камера на Института и едно жи- 
лище. Отъ изпитанитЪ дози, добъръ резултатъ се получи. 
при 30 грама циановодородъ на кубически метъръ, при. 
най-низка продължителность на газирането отъ 24 часа. Пър- 
витЪ опити се поставиха трудно, понеже населението не бЪше 
съгласно да обеззаразява хранитЪ си. ПостигнатитЪ добри ре- 
зултати въ последствие, обаче, допринесоха много работата . 
да върви нормално. При тЪзи опити присжтствуваха агроно-. 
митъЬ отъ Царево и Малко-Търново, които се запознаха съ. 
дезинсекцията съ сЪровжглеродъ и мЪркитЪ, които сж необ- 
ходими при неговия превозъ, запазване и използуване. При 
поставенитЪ опити се обеззаразиха около 120,000 кгр. зърнени. 
храни. БЪха обеззаразени хранитЪ на всички земедЪлци, които 
произвеждатъ по-голЪми количества. МалкитЪ количества храни 
се смлъха на брашно и ярма и по такъвъ начинъ се запазиха. 
отъ повредитЪ на складовитЪ неприятели. 

Преди да се поставятъ опититЪ, въ гр. Царево се състоя. 
конференция, въ която взеха участие: областниятъ земедЪлско- 
стопански директоръ въ гр. Бургасъ, ентомологъ отъ Инсти-. 
тута за защита на растенията -- София, държавнитЪ агрокоми “ 
въ гр. Царево и гр. Малко-Търново и всички кметове и кметски. 
намвстници отъ селищата въ района на гр. Царево. Предъ 
участвуващитЪ въ конференцията се изтъкна голъмото иконо- 
мическо и здравно значение на зърновия молецъ и сърбежния . 
акаръ въ района и възможноститЪ за ограничение на загу-. 
битЪ по хранитЪ и подобрението на здравето на населението. 
УчаствуващитЪ въ конференцията присжтствуваха при поста-. 
вянето на опититЪ, кждето се увЪриха лично въ полученитЪ. 
резултати. КметоветЪ и кметскитЪ намЪстници, следъ като си 
заминаха, уведомиха земедЪлскитЪ стопани за поставенитЪ. 
опити въ гр. Царево. Мнозина любопитни земедЪлци отъ всички 
околни селища на Царево идваха, за да се увЪрятъ, че за „из- 
паса“ по хранитЪ и „хапуша“ има „лЪкъ“. 

Дезинсекция на хранитЪ презъ 1938 година 

ПоложителнитЪ резултати при обеззаразяването на хра- 
нитЪ въ гр. Царево презъ 1937 година подготвиха населението 
да съдействува при прилагането на организационния планъ за 
дезинсекция на хранитЪ презъ 1938 година. Този планъ се из- 
работи въ Института за защита на растенията и се разгледа 
и одобри отъ конференция презъ м. май 1938 година, въ която 
взеха участие областниятъ земедЪлско-стопански директоръ въ 
гр. Бургасъ, представитель на Министерството на земедЪлието . 
и държавнитЪ имоти, ентомологъ отъ Института за защита на 
растенията, държавнитЪ агрономи отъ Царево и Малко-Тър-. 
ново и представители на Популярната банка и Съюза на гор- 
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„скитЬ кооперации въ Царево и всички кметове и кметски на- 
„ мъстници отъ селищата въ района на Държавното агрономство 
въ гр. Царево. Въ конференцията се разгледахабвсички въ- 
„проси, които засЪга организационния планъ за обеззаразя- 
ването на хранитЪ. БЪха разпредЪлени делегиранитЪ суми 
отъ Министерството на земедЪлието въ връзка съ извеж- 

„ дането на мЪроприятието. Съ опититЪ презъ 1987 г. въ 
гр. Царево се установи, че дезинсекцията на хранитЪ въ ями 
въ земята или даже циментови такива е съпроводено съ много 
трудности и рискъ хранитЪ да бждатъ повредени. Въ ямитЪ 
чувалитЬ се нареждатъ много трудно. Когато работницитЪ. 
стмпятъ по тЪхъ, хранитЪ се изсипватъ. Въ тЪзи ями се упо- 
трЪбява минимална доза съровжглеродъ отъ 500 гр. на куб. ме- 
търъ. Понеже сЪровжглеродътъ се доставя отъ странство при 

“ Фиг. 1. Изгледъ на камеритЪ, въ които презъ 1938 г. се обеззаразяваха 
5 зърненитЪ храни въ М.-Търновска околия (Оригиналъ). 

па 

„ сжществуващитЪ валутни затруднения, наложи се да се ра- 
„боти съ най-низки дози. ЯмитЪ въ земята се оказаха непрак- 
„ тични за обеззаразяване на хранитЪ за цЪло село, понеже про- 
 цедурата продължава колкото трае вършитбата -- обикновено 
„ повече отъ единъ месецъ, презъ което време валатъи дъждове. 
„При зареждането на ямитЪ, изваждането на чувалитЪ, даже 
„ презъ време на фумигацията презъ дъждовно време, хранитЪ. 
„десно могатъ да се намокрятъ, да поникнатъ и да бждатъ уни- 

ожени. Поради този рискъ и трудностьта при нареждането: 
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на чувалитЪ, хранитЪ се обеззаразяваха презъ 1998 и 1939 г. 
въ специално построени камери (фиг. 1). За последнитЪ бЪха 
изработени планове отъ архитектурното отдЪление на Мини- 
стерството на благоустройството по идейни скици на Инсти- 
тута. Въ Малко Търновска околия камъкътъ е вай-достмжпенъ 
строителенъ материалъ. Поради това, почти всички камери за 
дезинсекция на хранитЪ отъ зърновъ молецъ се построиха отъ ка- 
мъкъ. Камъка, пЪсъка, чакъла, необходими за строежа на каме- 
ритЪ, се доставиха отъ земедЪлското население срезъ извънред- 
на трудова повиность, като на всЪки земедЪлецъ бЪше даденъ 
опредЪленъ нарядъ, какво именно да достави. Варъта, цимента, 
желЪзото се доставиха отъ общинитЪ, които за цельта пред- 
виждаха въ бюджетитЪ си редовно презъ последнитЪ четири го-. 
дини въ специални параграфи суми за борба съ зърновия мо- 
лецъ. КамеритЪ се построиха отъ зидари-майстори отъ другитЪ 
райони на страната, понеже между мЪстното население нЪма 
земедЪлци-зидари, за да може да се използуватъ въ случая 
чрезъ отбиване на тЪхната трудова повиность. БЪха преодо- 
лЪни всички трудности при събирането на материалитЪ за 
строежъ. Доставката на желЪзо и циментъ отъ Бургасъ, при 
смжществуващитЪ крайно лоши пжтища и не навременното 
отпускане на паричнитЪ срЪдства отъ общинитЪ бЪше, непо- 
силна работа, която мЪстнитЪ агрономи на обществена служ- 
ба изпълниха. КамеритЪ бЪха построени навреме и се из- 
ползуваха за обеззаразяването на хранитЪ. УспЪхътъ постиг- 
натъ въ случая, е необикновенъ, като се иматъ предъ видъ 
мЪстнитЪ условия: единъ рЪдко населенъ районъ, съ население 
останало надире въ земедЪлско просвЪътно отношение, поради 
сждбата си, че влиза въ границитЪ на страната отъ 1913 г. 
насамъ и има печалната сждба да живЪе по периферията, кждато 
въ миналото грижата у насъ, по отношение стопанскитЪ и кул- 
турни нужди на районитЪ, сж били много по-слаби. Малоимот- 
ностъта на земедЪлцитЪ, тЪхната бедность, както и тази на 
общинитЪ на селищата, създаваха голбми спжнки при провеж- 
дането на работата, обаче, всички прЪчки въ това отношение 
бЪха преодолЪни. 

Презъ 1938 година се построиха въ Малко Търновска 
околия 22 камери въ 21 селища, разпредЪблени както е посо- 
чено въ таблица Ги П. 

За построяване на една камера сж необходими: 
30 куб. метра камъкъ, о куб. метра чакълъ, 140 кгр. 

желЪзо, 12 куб. м. пЪсъкъ, 20 торби циментъ, 1000 кгр. варь. 

При строежа на камеритЪ въ гр. Царево презъ 1938 г. 
следователно сж употрЪбени: 490 куб. метра камъкъ; 180 куб. 
метра пъсъкъ; 70 куб. метра чакълъ; 600 торби циментъ; 
2,100 кгр. желЪзо и 19,000 кгр. негасена варь. 
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Таблипа |. 

Районъ на Държавното агрономство 

98. 

въ гр. Царево 

Селище 

гр. Царево 
с. Лозенецъ 
с. Велика 
с. Урузово 
с. ИзгрЪъвъ 
гр. Ахтополъ 
с. Варвара 

. Резово 
Кости 

. Бродилово 

Китенъ 

. Българи 

. Мързево 

айонъ на Държавното агрономство въ гр. Малко Търново 

. Синеморецъ 

. Приморско 

. Писменово 

Храни въ кгр. Камери 

производство 
ГОДИШНО 

600,0С0 
250,000 
200,С00 
60,С00 
150,000 
400,000 
200,000 
150,000 
250Х00 
550,000 
9200,О0С0 
200,000 
100,000 
180,000 
150,000 
150,060 

овърщани 
срЪдно дневно 

22,000 
11,000 
11,000 
4,000 
6,000 

20,000 
11,000 
11,000 
12,000 
22.(00 
22,000 
20,000 
9,000 

11,000 
6,000 
6,000 

постро- 
ени 

| 1938 г. 

постро- 
ени 

1939 г. 

брой 

с х2 

брой кубатур. въ куб. м. 

Таблица |. 

Селище 

: М. Търново 
| Тъмна рЪка 
Близнакъ 
Заберново 
Граматиково 
Кладара 
Стоилово 
Бръшлянъ 

| Звездецъ 
|! Конакъ 
4 Визица 

Съро- “| Техници 
вжглеродъ : : 

в | в 
въ кгр. пе 

(53) (уо) ЗЕ 

21 8012 80 
1140140 
1140140 
1401 40 
1401 40 

2,900 13,200111401 40 
11401 40 
1140140 
1140171 40 
| 401 140 
11401 40 
1140140 
1140140 
1140140 
1140140 
--41 40 

Храни въ кгр. „Камери “СВровк- Техници | 

а | глеродъ 
о постро- постро- 
Е ени ени | на кгр. ! 1938 г. 1989 г 
3 1939:г.,|-- 1938 г. 
5! 3 е о Ернан ) 

з 5 | вее оарЕ АЕ а Е 
5 ж н на е го з Е 

С ЕЕЕ раб аве вее с Б до ада зио С ап аз 
- е) ю хо ю са тя ю дю 

648,000 21. 0001282 1140111 140 
136,000 4,000 1132 114011140| 
466,000 16,000 1132 600: 2,200114011 40 
121,000 3,000-1- 132 1140 1 140 
300,000 10,000: 51 92 1140141 140 
160,000 12,000 1+ 82 1140 
380,000 20,000 11 32 140 
160,000 13,000 2164 140 
760,000 28,000 З 196 140 
190,000 17 ,000 2:82 140 
435,000 20,000 2 182 1140 



94 Василъ Ив. Поповъ 

Презъ 1988 г. при строежа на камеритЪ въ района на 
агрономството на гр. Малко-Търново сж употрЪбени: 150 куб. 
метра камъкъ, 25 куб. м. чакълъ, 700 кгр. желЪзо, 60 куб. 
метра пЪъсъкъ, 100 торби циментъ и 5,000 кгр. негасена варь.: 
Общо въ цЪлата околия за смщата година населението е до- 
ставило при извънредна трудова повиность: 600 куб. метра 
камъкъ, 240 куб. метра пъсъкъ и 100 куб. метра чакълъ. 06- 
щинитЪ сж доставили 700 торби циментъ, 2,800 кгр. желвзо. 
и 20,000 кгр. негасена варь. Отъ бюджета на Министерството 
на земедЪлието и държавнитЪ имоти за сжщата година се 
отпуснаха помощи за цЪлата околия въ размъЪръ на 62,500 лв.,. 
помощи на общинитЪ за строежа на камеритЪ и 34,000 лв. 
помощи га сжщитЪ за временни техници. 

Презъ време на дезинсекцията на хранитЪ техническата 
работа при всЪка камера се извършваше отъ техникъ. За тех- 
ници се подбираха между мЪстното население предимно лица 
съ по-висока природна интелигентность. Болшинството отъ тЪзи 
техници бЪха земедЪлци съ прогимназиално или първоначално 
образование, обаче, съобразителни и трудолюбиви. Подбраха 
се лица безъ недостатъци, силни физически и съ здрави сърдца. 
Последното условие е необходимо при работата съ съровжгле- 
рода, понеже лица съ слаби сърдца умиратъ лесно, като ди- 
шатъ паритЪ продължително. ТехницитЪ се подготвиха специ- 
ално за възложенитЪ имъ задачи: да запазватъ сЪровжгле- 
рода, да точатъ дозитЪ отъ варелитЪ и да ги наливатъ презъ 
тржбитЪ на плочитЪ въ тавитЪ въ камеритЪ. На сжщитЪ бЪ 
възложено да стоятъ денонощно при камеритЪ, да пазятъ 
хранитЪ отъ кражби и да предотвратяватъ случайни експлозии 
и пожари въ тЪхъ. 

На всички пжтеки, които водЪха къмъ камеритЪ, се по- 
ставяха табели съ надписи за опасностьта отъ пожаръ и ек- 
сплозия на паритЪ на сЪровжглерода. За опасностьта, въ това 
отношение, населението бЪше предупреждавано чрезъ селскитЬ 
глашатаи нЪколкократно. Всички земедЪлци знаеха много добре 
опасноститЪ отъ сЪровжглерода и изпълняваха нарежданията 
на техницитЪ. : 

Вършитбата въ Малко-Търновска околия се извършва 
главно съ дикани. Презъ 1938 г. за пръвъ пжть въ гр. Ца- 
рево и околнитЪ села се въведе вършачката. Една отъ при- 
чинитЪ за масовото появяване на зърновия молецъ въ района е 
сжществуващиятъ начинъ на вършитба. Машинната вършитба 
намалява зърновия молецъ, понеже голъма часть отъ ларвитЬ 
въ зърната умиратъ вследствие сътресението, на което се 
подлагатъ при вършитбата. > 

Храни, които се овършаватъ всЪки день, насипани въ 
чували се донасятъ отъ всички земедблци едновременно въ 
камеритЪ (фиг. 2). ВсЪки земедЪлецъ слага знаци на чува 
литЪ си (най-често инициалитЪ на името си), за да не се 34-| 

1 

2 

реа 
4 
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“ бъркатъ съ тЪзи на съселянитЪ му. Чувалитъ се нареж- 
„датъ на кръстъ и на височина, колкото може максимално да 

“ се използува камерата. Наточва се съровжглеродъ отъ варела, 
който се запазва вжтре въ камерата. УпотрЪбяваха се цин- 
“ кови кофи, въ които нивото на дозитЪ съровжглеродъ, точно 
„ претеглени на кантаръ, се отбелязваха съ черта, отбелезана 

аа 

Фиг. 2. Моментъ отъ обеззаразяване на зърненитЪ храни въ Малко- 
Е Търновска околия презъ 1939 г. (Оригиналъ). 

„съ гвоздей. КофитЪ се покриватъ съ мокъръ чувалъ, за да 
„не се изпарява течностьта. Вратата на камерата се затваря 
и излепя съ ивица хартия. Следъ това, сЪровжглеродътъ се на- 
лива въ тавата. Газирането продължава 24 часа. Четвъртъ до 

 половинъ часъ продължаваше провЪтряването, следъ което 
„ стопанитЪ влизаха и изваждаха чувалитЪ си. ЧувалитЪ се из- 
„ важдатъ за кжсо време и отъ различни групи земедЪлци, за 
“ да не дишатъ едни и смщи лица продължително паритЪ. Ка- 
. мерата, следъ като се опраздни, се зарежда отново. Обезза- 
. разенитъ храни се насипватъ въ хамбаритЪ, обеззаразени 
предварително съ петролно-варева смЪсь. Благодарение стро- 

„ гата контрола върху техницитЪ, която се извършваше често 
„ въ всички времена отъ обществено-агрономическитЪ органи, 
Е: “работата вървеше добре. 
р При работата съ сЪровжглерода не сж отбелязани не- 
„ приятни и нещастни случаи, понеже се работъше съ камери, 
Що гроени вънъ отъ селищата, на най-подходящитЪ провЪтриви 
„ мЪста. ХранитЪ се обеззаразяваха непосрЪъдствено следъ вър- 
„ шитбата, които, макаръ силно нападнати отъ зърновия молецъ, 
не бЪха затоплени. Върху техницитЪ се употрЪбяваше контрола, 
благодарение на която тЪ си гледаха съвЪстно работата. По 

„този начинъ въ цЪлата Малко-Търновска околия презъ 1938 
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година се обеззаразиха 2,601,000 кгр. храни, въ 22 камери, съ. 
обща кубатура 638 куб. метра, построени въ 21 селища. 

Презъ 1939 година борбата съ зърновия молецъ се 
разшири и обхвана всички селища га Малко Търковска 
околия. За цельта се построиха нови камери въ районитЪ на 
агрономствата въ гр. Царево и гр. Малко Търново, както е 
посочено въ таблици Ги П. Общо взето презъ 1939 год. въ 
Малко Търновска околия броятъ на камеритЪ бЪше 38, съ общъ 
капацитетъ 1,182 кубически метра. За тЪхния строежъ се из- 
разходваха, общо, презъ дветЪ години: 1,140 куб. метра ка- 
мъкъ, 190 куб. камъкъ, 190 куб. метра чакълъ, 5,920 кгр. 
бетонно желЪзо, 456 куб. метра пЪсъкъ, 760 торби циментъ 
и 38,000 кгр. негасена варь. За всЪка камера се отпуснаха отъ 
Министерството на земедЪблието по 5,000 лева помощь на о06б- 
щинитЪ или за всички камери 190,000 лева. 

Въ цЪлата Малко Търновска околия презъ 1939 год. се 
обеззаразиха 5,400,000 кгр. храни. За цельта се изразходваха 
4,154 кгр. съровжглеродъ. За цельта Министерството на земе- 
дЪлието достави 9,000 кгр. съроводородъ по цена 20 лева за 
1 кгр., Или на обща стойность 180,000 лева, който бЪ раздаденъ 

. безплатно на общинитЪ. За надници на техници се даде по- 
мощь 70,000 лева. 

Презъ 1939 година борбата съ зърновия молецъ се раз- 
шири съ пробни демонстративни пунктове въ СрЪдецка, Сви- 
ленградска и Харманлийска околии. Капацитета на камеритЪ 
въ отдЪлнитЪ селища, годишното производство на храни въ 
последнитЪ и количеството на овършанитЪ въ тЪхъ сръднод 
дневно храни сж посочени въ таблица Ш, 

Таблица Ш. 
Камери построени презъ 1939 година въ СрЪдецка, 

Свуилонрралека и и , Харманлинска околии 

Храни въ кгр. | Камери Техници 

запее же рае 
: построени | с 

е Селище 5 А 1999 г. 5 

3 В Е ее с кв ка 
не 35 щ : с 

Ер | Ро р а Де Е | е 
ааа ара сола сола 

СрЪдецка околия 
с. Кубадинъ 740,000 | 30,000| 2 327 | 5001 ез 

Свиленградска околия 
с. Момково 1,100,000 50,000 4 92 1002 |2,400 
с. Кирилово 955,000 50,000 4 92 700 2 2,400 
с. Малко градище | 770,000 45,000 4 32 500, 2 1 2,300 
с. Генералово 7000001 3500014 | 32 1400 2 12400 

| Харманлийска околия 
с. Бисеръ 570,000 30,000 З | 32 400 | 2. 12,400 
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| Строежътъ на камеритЪ въ тЪзи околии се извърши 
късно. СжщитЪ бЪха използувани за демонстративни опити за 
обеззаразяване на хранитЪ отъ зърновъ молецъ и сърбеженъ 
акаръ. Получиха се добри резултати, благодарение на които 
населението е убедено въ ползата отъ мЪроприятието. Презъ 
1940 година всички построени камери презъ 1938 г. и 1999 г. 
наедно съ новитЪ, които ще се строятъ въ посоченитЪ околии, 
ще бждатъ използувани за борба съ зърновия молецъ. Ще се 
обеззаразятъ около 12,000,000 кгр. храни. 

ЗОММАКУ 
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„огатшв ап еагв оТ сегеав ш Ше Пе4 ог оп Ше зПеа?6 агошпд Ше 
Шгазсите-Ноог. Вапеу 15 дДатагед Ше тоз! апд оПеп Ше ууПо!е сгор 
15 девпоуей. П 15 уегу сПагачЧепзис Тог ЗошШ-еаз ВшШрапа Ша! 
сотп 15 по! датагед Бу Ше Апоошто15 ргаш шоШ. ш оШег гео1опз 
оше сошну, шашу Ше тоишатоиз 0пез, согп, зТогеф ш Ше 

„матгт ЗИПсКв, 15 огеаПу датагед. Те геазоп Рог Ше 1 Негепсе ш 
"Ше паБйв об Ше рез! Пез ш Ше рагусшат ез о?Е Ив Деуейортеп! 
"т Ше Бмо гер!0п5. ш СсоишШ-еаз! Вшрапа Бапеу препз а Ше Нте 
„мвеп Ше тоШв Ну пт сгеа! тазвез ш Ше Не4 ап уеге Шеу Дау 
“Шешп егов оп Ше Бапеу еагз. Пезв еогрз аге 1а14 оп упеа! апа 
НП 1е55 оп гуе. АНег Ше Шгазипое, Ше рез шуштез Ше зФогед 

| стат. АЕ Ш15 Нте согп 15 по! Пагуезеф уе! ап4 Ше тоШз Чо по! 
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| Хемр. апй. Шиз Птпргоуед Ше пеа оЕ Ше уШаре роршаНоп. п 
1 1987 меге Типшравед ми детопзиайуе ригрозе 120,000 КПоргатв 
| 0 ргаш п Ше Томп о! Твагеуо. АЕ Ше зате Пше уеге здуед аП 
| дйевНопв ш соппесНоп уй Ше ехрап оп оЕ Ше сатрап оуег 
| Ше тупойе сошфу. ш Шезе ехрейпшешв П лмаз зпоуп Ша Ше рташ 

иестстатаа 6 

Известия на Бълг. елтомологическо д-во. Кн. ХП. 7 
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15 по: сопуешепу Тишоа!ед ш РишеаНоп уаш#в Бий врестайу- 
юг Ше ритрозе ош514е оЕ Ше уШагез ап Таг пот Ше газ ите: 
Ноотв т огдег Го ргеуеп Нгев ш сазе оЕ ехрозоп оЕ Ше Сагроп. 
дзшршде пт Ше ТРишраНоп уаш!в. ш 1938 апй 1939 ууеге Бий. 
диЧе а питБег оЕ БишШраНоп уаш!в ш Мако-Типоуо сошиу ав 15. 
зпомп оп ТаБез | апд П. 540пез, запд апд сгауе! пеедед Тог Шезе 
сопзиисНопз миеге зирПед Бу Ше Тагтегв, Пе Ше соттипев Бопеш 
Ше оШег та!епа!5 пеедеф Рог Ше ритрозе. Еог еасп ишираНоп уащ 
сопзитисеф Ше соттипез лмеге о1уеп а зШз4у о! 9,000 Пеуа а5 
змей ав Ше Сагроп (зшШриде. Те РипраНоп зиав сопдисей Бу. 
Тесиисапз зе!естед атопо Ше тоге иеШреш оса! Тегтегв, чупо. 

меге зресаПу Наш Тог Ше ритрозе. Опдег зи ае зпрегу18101 
уегу г00й гезийв уеге зеситед. Те ТишраНоп уаш!5 о еасп уШаре. 
соШд Но Ше сгат Штгазпед пт опе дау Бу аП Тагтегз. Еуегу еуе- 
по Ше Шгазпей сегеа!5 ри ш засКка пуеге Такеп Бу Ше Тагшетв По. 
Ше ТишраПоп уашИз, мПеге Ше засКз ууеге аггапоед опе аБоуе Ше 
ощег пр оо 7--8 Цауегз. Те Баггев у1Ш Сагроп ФзПршде луеге 
5огед 11514е Ше РиппраНоп уаш!в. Ветоге зпиНпо о Ше уаийв Ше 
пеедед диап Шу о! Сагроп Ъзшршде-- 200 ргатз рег сшМ1с те!ег, 

15 расеф па 2пК раП ап соуегеф у Шо а ей заск 1 огдег 10 
ргеуеП ашск еуарогаНоп. ТЪ15 опсе допе Ше .4оо0т5 01 Ше Тишра- 
Ноп уаш!#в аге зи апд ра ед пр уй зирев о! рарег. Треп Ше 
Сагроп дДъшШр14е 15 рошгед Штоие! а рре р1асе4 ш Ше геншогсед | 
сопсгее сейшпо по а На! поп рап р1асед пт Ше ТипшраНоп уашЬ. | 
Опдег 15 зу ет ш 1988 ш МаЩЖо-Типоуо сошу уеге ипиощед | 
2,601,000 КПортатз оЕ осгаш, ргодизед Бу Ше Тагшегв 021 уПарев. | 
Тпе рогат ууаз Нишсайед ип 22 уашй5 оЕ 18 апй 32 сшШМс пте#егв, | 
те Тоа! зресе атош пе То 6389 сШ1с тенез, п 1939 -- 5,400,000 | 
КПоргатз оЕ ргат пуеге Вилрайед сотшео апо5: Нот аП уШарев | 
т Мажо-Типоуо сошу. Те НишраНоп т 1939 указ допе ш 38 
уаш!5 му По а Тоа! зрасе оЕ 1,140 сшис тейетз. п 1939 БишесаНоп | 
уаш!5 хуеге БШШ а150 ш зейесед уШагез о! бгеде!5, ЗуПепотай апд | 
Нагтап!! сошпНез аз зпотуп оп ТаМе Ш. Трезе пет1у Бий пишрапоп | 
уашИйв зегуед ошу аз ДдетопзиаНопз Тог Ше РишраНоп о! зшай | 
диапи!Нев оГ ргат. п 1940 а РишесаНоп уаШвв мШ Бе изед Тог! 
БишраНнпе Ше огаш ой Ше аБоуе соппНезв атошпИтпе 10 12,000,000 
КПортатз апоцаПу. п Ше Еге Ше сатрап уШ ехрапф сгадиайу | 
шсшийтео аП уШагез оЕ бошп-еа8 Вшгапа, зуйеге Ше Апроштпо!в | 
ггат тоШ сашзев ргае! 1055е5 ОГ зТогед сегеа!5 апд Ребстости 
уепшсозиз Хеур. саизез Сарга Ис. ма 
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АМАТУПЗСНЕ ЦСМТЕКЗОСНОМСЕМ АМ ОЕМ НаММЕП- 
“  ЕАОМЕЧ ОПЕЗ УЛПОЗСНА- ОСМО ТОППМ-СЕВКСЕЗ ПЯ 

ВОГОАК!ЕМ. 

Ете гоодеодгар!!зсп-оКо!од15сПе Зе. 

Моп Вгопо РИПоп! 

Ка. Маг | опзвспез Мизеишт, боа. 

Моперепде 5 1е Базе ап тетеп Веобасъиштпреп пп Деп 
- уоп шп ш Лаше 1939 аш Деп Бе4еп СеБтреп резатпейеп Ма- 

„ ТепаПеп. Хиг Бе шепт аПрешетеп Вепастипреп уушде аиср аш 
Глегайитг-АпраБеп Вегио осепотшеп. Пе Г егаштг Шег Дезе Бе!деп 
СерБпре, Бегепипозуезве Штге НиттшеПашпа, 158 аПегдтрз гес 
зрагИисп ипд Бе ен! пиг пт етпрезпешеп Ештге 1апоаБеп, Де тп пас!- 

“ ЮШреп оепапшеп УебНепспшпееп рибПге уушдеп: 

1914 -- Хеде! Коу, К.: зпеБешег Вейгар гиг еп!опо!ор!- 
зспеп Еашпа Вшрапепз. -- зсш. ВшШе. АК. 155. |Х, 
5. 181--210. 

1934 -- Пгепомзвкт, А. К.: Вейтгар гг тзейешашпа уоп 

Вшеапеп ипд Магедошеп. -- МИ. ВшШре. ет. (ез. 
УШ, 5. 174-- 182. 

1938 - Р1! 1оп!, В.: Пе Ншитеш ипф бсъитагофхетиш- 
теш дДег ВаШЩап-Набшиве. -- МИН. Кое!. Кабил. 
шяз!. боПа, Х1, 5: 12--69. 

1939 -- А апаззоу, К.: Вегас гиш идиш Дег Нитте!- 
Таипа Вшоапепз (ВотБиз -- Нутепор!ета). - МИ. 
Вше. ет. (ез. Х (1938), 5. 91--109. 

1989 -- Р1оп!, В.: ВотБиз (АггоБошБиз) Бштезс 1 вр. 
поу. (Нутепор!., Ар9дае), еше пеше Ниттшеай уоп 
дег ВаЖжап-НаБшзе! ипф епйре уеПеге иегеззаще 
пеше НоттеПогшеп. -- АгЬ. Вше. пашт!. (ез. 
ХУШ, 5. 81--90. 

Сеодгар 1всп-Кипа!о1045спе Спагак епзик дег Бетдеп 
ип егвис еп Сетгае. 

3 СПесп етет ДМантгейспеп гар! дег 2286 пт Ндпе еггеспепйе 
- СеБироззйоск Дег МУПозсва ейрт рег Де ЗЧаф! шпд Фе зе иш- 

“ веБепде ЕБепе Пт. Китге 2ей пас ОрегвейтеНипе дег |игоз1ау15с!- 
„Бшрапзспеп Сгепге Таисъв ег Бегейв и 80 аш шип посп 1апее, 

“ паспдет дег 2ие даз зоНобет Вескеп пп О уиедег уепаззеп Па!, 
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154 ег и МА зспаг. Мле еш ЕгетфКогрег “еш ег 1 Кгаззеш (Се- 
сепзай? ги дег 515 20 Кт ВгеПе ипд Таз: 70 Кт Гапре еггесеп- 

деп 5опо ет ЕБепе. КХебеп Шт уегзшк! даз 1257 п НоПе егге!- 
снепде Гр т-Серпре -- зеше огортар зспе Еойзенипо пас ХМ. 
-- га 1апдзспа! Пснег Ведешипрозозокей. АБег аисн Фет 8О шп4 . 
5 апзсиШеззепдеп СеБпое Мебеп шшег 1300 пт Нове ипй 50 186. 
дег ЗТоск дег М/Позсва ш! Кеси! ешег шзе! ги уегое1спеп, депп 

даз паспзве 2000 пт Нбне егекспепде СеБпре 158 даз ЕПа-СеБпре “ 
ша 5, даз абег Та5: 50 кт ГийШше епНеп! Пер. Глезег Шшзеспа- “ 
гаКтег зресей з1сп дешШсп ш дег Нога ипд Еашпа, деп Ил уее Е: 

Себпозайеп 158 Фе ипПерепде ГапдзспаН ет ипйегвсртейратез . 
Нитдеги!в. Е 

Сео!ор1всП ме огортартзсп БПДе! даз Гр т-Серпре Фе пог4- “ 
мезШеспе Еопйветипо Чдег М/Позсна. Ве4е гареп ап Дег уогпешш- 
Исв аиз ФПимаеп АБарегипреп геБПдейеп ЕБепе а, Фе Шег етиа 
ете Нбпе уоп 600 ш пЬег дет Мееге Па, ишпд Бе Бееп зш4 #5 
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т егфег Гале Апдезйе, Де 51е аиБапеп. МУартепд аБег Дег ДшШт. 
515 ги зетшеп ПОси еп ЕгреБипреп ап зо сПпеп Апдезйеп Безе 4, 
мпд Фе УМПозспа ш Нбреп уоп тип 1800 ш ап ап буеп! ип 
Пот! ашоераш. (Хит дег М-Напо дег М/Шозспа ипд Ддег Ддетзе еп . 
?гисеКкеп (е 50-Напе Фев ГшШт гегеп ап 5ФеПе Дез Апдез#5 Мп1о- 
?24п-АЩМагегипееп. Ез 158 Маг, да55 Дег геоог18сПпе Аш ап Чег Бе!- 
деп ш Егарге зепепдеп СеБпре зуейаицз КотрПтлепег Пес?, а15 ез 
Шег апредеше! мигфе; ишейт репйоеп зспоп Дезе Китгеп Ап- 
саБеп, ит Чдаз Сетештвате Ддег Бееп СеБпозтаззтуе дати ит ипд 
ги ге реп, 9455 п сеоор1зсПег Веглепипо Кетепе! сгипй!есепдег 
Ошщегвстшед Безтен +. | 

Питсп етеп Петеп Ешзси # зш4 Фе Бееп СеБтее уопеш- 
апдег сешепо! (зейе КапепзЮ ге ипд РгоН! 2). ОБмош февзег 
Елизсви! Н абег 15 енуа 820 ш Негамес и --- а150о Ь1озз енуа 200 ш. 

Пбпег Пер? а15 даз 5оНо!ег, Бетепипозуиезе даз сп 11 5М/ апзЪге!- 
Гепде РегиКкег ВесКеп -- гес Е ег досП ос Е Пе? сепис ПегаБ, ит Де 
Бетдеп Низзузеше Дез пасп Х г2иг Попаш ипд дет 5сшуаггеп Меег 
еп иуйззегпдеп 1Ккег шип Ддег пасп 5 с! шт даз Аой1вспе Меег ег- 
ос1е55епфеп 5тгиша 21 уегешреп, ипф зо ПаБеп уи ез Тавасъисв 
Бе Дезет Елзсро 1! шП етег у спПееп ММаззегзспетде гуу1зспеп 
ге! уегвсШедепеп Меегеп 21 Вип. без! уеге ап Исп Капп Дезег 
Ешзспи 1 шсъ! а15 ипйБетвсргейБатез Нтдегтв Ни Е пошзещеп 
пас Ай Дег Ништпеш осемепе! пуегдеп; дазз деппосп ете сапге 
Кеше уоп Апеп ап Цит ТешШ!, Фе аш! дег МУ/озспа абзо и съ 
зейеп 5, Па! зетше Отваспе еш? е ипд аПеш п дег уегзсщедепеп 
Нбпе Дег Бееп СеБпее ипд ш дег Ддагаиз гевШНегепдеп Уетзс е- 
депрей Ддез КИтаз ипд Ддег УесейаПопзтогтеп. 

Майгепд дег Дшт зкв што запНег Зерипо осапг? аПшанйсп 
аи дег ЕБепе ее, зете АБрапее уоп Не! етсезсриНепеп Ке- 
септипеп гегис Е зтд ипд Шот дадитсп Таз: дег СпагаЖ ет ештез 
Недепо сегПедецеп КйсКепз ашеергае ми, зЗвею? Фе МУ озспа 
пайети ппуепи Ней апз Дег итееБепдеп ЕБепе етрог, зепде! Кете 
Аизащег т Чаз Мопапд -- даз 5оНойет Вескеп -- Шпап5 ипд Фе 
гашгеспеп ап Штш епврипрепдеп МУаззегадет Пареп поср шсъ 
шиогесвепй Хей озНшдеп, ап5 дет Маззту аппПсп ме Беш ПГушшт 
беПептскеп Пегапз7штподеШегеп, зопдегп его!еззеп з1сП ш ипоезш- 
тет Гашо -- Ваше ш Еогш уоп МУПдЬаспеп ипф МуазвепаПеп -- 
зете Напое НтпаБ ипд пт Фе ЕБепе Птаив (фене Капепзкагте ипд 
Рго 1 ипд- 3). 

Ез 156 обпе ууейегез Каг, дазз еш Дега ипуепи ей аиз зешег 
ТапдзснаН Пснеп ОтоеБипо етроггагсепдег Себирззтоск апсПп т вешеп 
КИтаНзсвеп Ме ПаЙшввеп ешзсппедепде Ошетвсшедфе сеосепшег 
Фезег ОтоеБипо аиймевеп 9, Его Чег Тайваспе, дазз ег |а Ое- 
ге!йв зе! етеп таззребепдеп Еш!изв аш даз КИта Дезет Опое- 
Бипо аизйБеп уп9, мойдитсп Фе Серепзй хе Бегейз ейуаз сет дей 
метгдеп. Тай5асрПсп збепеп ипз ретафе Ни Фе МУШозспа Дапк Дет 
Мейегуайе аш Шгет поснзеп Стре! -- дет Тзспег! Угс -- 
аизгейснепде Пабеп гиг Меййошпое, Фе ешеп Мего сп дег КИтай- 
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зспеп Меграйп!ззе2 ш Деп оБегеп Кертопеп дег М/озспа ш! Деп пт 
дег ЕБепе уоп 5оПа Негтзспепдеп резгаНеп. Оте пасъТо!гепдеп Па!еп 
за дег Агре! К. Т. Кр гоу 5 „Паз ОБзегуаопит ат „Гзсп2го! 
Угсв“ ипд земе Ведешйштр Ни даз Едит дег Айпозрпаге пет 
дет 5боНобетг Еей4“ (50 апз обзегуаНопз ше !вого!ое1дие а 5оНа, 1938) 
ептоттеп ипд Бегшеп аш Деп „айтездитсизспиш!еп Дег „арте 

Е 1936/1937. 

: бо 1а Теспетит  Мтетп 
(560 т) (2286 т) 

Мийеге Лайртезфепуррега!иг 11:0 0:4 
» Махипайетрега иг За:2 18:2 
р: Мшитайетрега г --15:9 --20:3 
; ЗаПпгезшедегзсШаее 8838 пш 1659 шш 

боппепз ипдеп 2071 5ипдеп 1795 бщпдеп 

Нтеги зе! аБег Беше, да Де рейтреге шзоаНоп ат М/!- 
ТозсПа-О1рте! аш Фе з1агКкеге Ве Кипо пуабтепд дег зоттегтопа!е 
?21иг!сКкги!Шгеп 15, Шпререп 158 Фе шзоаноп ат Тзсрегт! Утс 

о айгепд дег Улшегпопайе рг0ввег а ш боНа -- зо Бепйр! Дезе 
г. В. машепа Чег Мопа е „аппег, Еергиаг ипд Пегхешег ат ТзсПегт! 
Утей 274, ш боНа аБег Б1055 206 5йипдеп. Апз оМрег Серепиег- 
зтеПипро 151 оппе мейПетез е сШШПсп, дазз Де ТетрегашгфШегепг 1 
МиЧег сегптрег, 11 бошшег Бпререп ууезеШсп от0ззег 158; Д1ез 
151 ешегзе!в ете Еоре Дег ргбззегеп Улиекайе пт боНа шосе 
дег ВесКешаре, апдегегвейз Дег зЕгкегеп зоттегИспеп Веб Щипе 
аи! дег М/Позспа. Маптепд а15о де Ушепетрегаштеп пп Уего!е1сп 
?21 боПа ап! Чдег МУ/Позсва уегайшвтазято сгегтшео зтд, зп4 Фе 5от- 

“ шепетрегаштгеп рап; аиНаПепд шефдпе, дег огеатшзспе СПагаКег 
дез СериезкИтаз Кот! а150 Безопдегз Кгаз5 г2иш Аиздгиск. 

Петштрегепшег г2е104 даз Ги т-СеБтее Бе! мейет съ! з01сПе 
Серепза ге сереппрег Дет ВесКкепкИша боНаз. Ки! аПеш, дазз Де 
ме! сеппреге Не зкп ш деп Тетрегаштфегепгеп пиг зсПлуай- 
спет аизу КБ аисп Фе едегвстШаре зт4 ат ПшШт Кашт ргзвег 
а15 1 Дег ЕБепе. МаПптепд ш Деп боттегтопа еп Де У/Позспа -- 
21те!51 а Деп уот Тзспегш Утсп пас ХО, О ип4 50 се!егепеп 
Носи Наспеп ипд АБрапреп -- оН Таре- ипд оспешщапо пп (ее! 
ЗТесКк?, 158 дег Дита Таз: иптег пеБейте. ЕБепзо 54 ТоКае “1е- 

“ дегс Аре, ме Сеу Негрйдипееп изъ., аш дег М/ПозсПпа -- м1е- 
дегшп Безопдев пп О -- Бе! ейет ПашНосег ипд аизреМрег а!5 
ат Цит. П1ез 156 Де гап? зе ШзЕуегз апПспе Едре Ддауоп, па55 
Фе уегдипзепде ЕеиспИокей уоп деп ш Дезеп Семетеп Бе! ейет 
уогветтзспепдеп, ап5 М/ Коттепдеп Ултпдеп Таз оппе зопдегиспе 
5 пе дшсп Деп ГуШйт ап дег М/Позспа етрогрешеБеп зуа, 
дапп аБег 11 УМ тпдзспаНеп Штгег О-Напое БиспзаБПсп „Папееп“ 
Ме, ипд уеПегв, 4аз5 Де те!5! аи О, 5О ипд 5 Пегаш?71еПепдеп 

 ОеулНег еБешаПз сегаде ууедег ап деп О-Напреп Дег М/Шозсна 
з1си запеп, луйнтепй дег Што -- ашсн Ни зоспе, Фе апз Дег 
ешрегепрезе еп Ксипе ашлепеп -- Капш ет Ншдегп18 даг еШ. 
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Плезег 50 уегвсшедепе КИитасПага ег Ддег Бедеп СеБпое ди5- 
зей 51сп ат апсепа Ше еп ш Деп УереаПопзуетайшзвеп (зейе 
Капепзйате ипд Рго е). Мартепд Бе! Бедеп СеБпреп Фе ишШег- 
“еп Нбпешасеп (ебма 615 800 пт Шпаш?) уоп Ее4ет ипд Нийуедеп 
етшоепоттеп пуегдеп, Пе Зсп 1ефДоИсп дитсв Ште огдззеге ЗеШшей 
ат Еи5з дег МПозсва уопештшапдег ишегзспедеп ипд аисп ш деш 
датаиНо!сепдеп ишегеп Визспла (ей е! Каштп еш пеппепзуейег 
Ошетвсшед п дег РНапхепаззодаНоп ТезвеизеПеп 158, Бест! Бе- “ 
гейз т дег пасп еп УМерейаНопзгопе Чаз уегзсшедепе КИша з1с 
аизг21уу тКеп. ; < 

Пег шшеге Визспуа дей е! гес 1! Бет Бетдеп СеБпреп ейуа уоп 
800--1000 одег 1100 ш Нбпе. Ег ве! 2! 81сп пп ууевепШсвеп г2изаттеп 
аиз Сагртиз беншии!), Согушз аоеЦапа, Асег Вугсапит, УВитит “ 
оршшз ип /атана, Согпиз таз ипд запритеа, Стайаериз топогу- "5 
па, Гошсега хуозеит, богриз огттайз ипд аисирапа, Пе уоп 
уегвседепеп АПеп Ддег Сайипе Роза Дитспзе 2 514. Гезег ишеге 
Визспула! дей е! ге1е | п зетеп Пблегеп Гагеп ат ДшШшт ет иптег з1аг- 
Кегев АиНгейеп уоп Етспепапеп -- п ег ег ше уоп Фиегсиз зез5!- 
Мога ипд сег?! в (ме!сП ет веге аисп уегешгей Юештше Вашпетирреп, 1а 
зогаг гапге Нате п апзеблсвет Носвпууисиз ЬПде?!) -- ипд 1086 св ш 
1000 15 1100 ш апшарисп шзейагио аш ипд тас етшег Носп- “ 
згерре Ра, Де аисп етеп Огоз еп Дез 5-Напрез Дд1езез Сетоез 
етпшоти?. Аш дег МУПозспа Переп (Деве Меграйшззе аБег оапг 
апдетз. Нег таспеп сп ш Деп Пбпегеп ПГареп Дез ишшегеп 
Визспла! ей 1е18 Таптег га Штеспег Бизс Огир ууаснзепде ВисПеп 
(Еариз зИоайса) БетегкЬаг, Фе з1св аШштпансн га папеги гетшеп 
Везапдеп г1заштепзсрПеззеп ипд ег5 ререп Шге оБеге Уегрте!- 
Гиповотепге Шп, Фе Бе! ебуа 1400 шп Пер, з1сп пасв ип пасП ш- 
зеаг го апНбзеп, рагкатпре Гапдзспа! БПдеп ипд зсъШеззПсв ги 
Сапг?е деп -- те!5! гес! ТешсшШеп -- Вегрулезеп хуеспеп. Хш ш 
О ипд МУ зсшеБ! з1сП гу1зсПпеп Виспепризсрума4 ипф Веголуу1езеп- 
гопе ет тшеш одег чешоег Бгейег Хадейлуа!дзиеЧеп еш, дег апз 
гетсп гетшеп Вез 3пдеп уоп Рисеа ехсеца Бе е! ипф еба уоп 
1400-1700 ш (пш  зеПепмеве 15 1800 т) Нопе ап деп 
Напоеп шпашз ер“. Аисп еглуе с! зсиПеззПсп Деп зспоп егуаншеп 
Веггулезеп, Фе Безопдегз аш дет Райеаи Дег УМ озспа ашзрезрго- . 
спепеп ТогипоогсПпага  ег аппепшеп, а15о еш Деп рапгеп ботшег “ 
дш сппайепдез ЕеисиПркейзгезе: уоп ЪПдеп, даз шсъ! пиг ешеп 
Те! Чез бопоег ТипКлуаззетв 21 Пететп Па!, зопдегп аисп ештеп Бе- 
дешепдеп ЕтшПизв аш даз ГокаКПша дДдез М/Позспа-Маззтув ашпзги- 
Преп Ппзтапде 157. Виспепроспуа4 Нпде! тап егрепШсв пиг ап 
сапг пуешреп Опеп еграйеп. Ззоспе Кеше Кезе БеНпдеп сп ат . 

1) Пе ш фезег Агрей рештас еп Бойашвспеп АпоаБеп уегдапке сп 
дет ТгешпдПспеп ЕшоерепКкоттеп дез Негп Рго!. В. Асп!аго?! 8, Мог ап . 
дег Боатзспеп АМеПипр Дез Ко!. Хашг. Мизеишв, Дет 1сПп ап ФДезег Зее 
И зете 8615 ПШзБегейе Цшегви гипр ипф Вегашпо ш Бойашвспеп Егаосеп 
зоме Ни Фе ПО епитаНоп дег ЕиЧегрНнапгеп тешеп егреБеп еп Папк 2 
Аиздгиск Ъгтпреп пос е. : 

га 

3 са 
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1 „ПЦ ш ецка 1000 п Нбпе Беш: ДдогПреп Козег бу. Кга! ип 
„ат КО-Напр дег МПозспа Бе! Пгарайеуг, еБешаПз Бе! дет Дог- 
„ Нееп Ко ег. 

Мепо упо аво Киг? Чаз Б15Пег Сезао?е гизаттешазвеп, 50 
„его Е сп дагацз даз Сетешзате ипй даз Мегвстедепе дег Бедеп 

“ СеБтгое. Сетешзат 158 Шпеп уог аПеш дег реоог18спе Аниан. 
„Нтшоереп ишегзсПпе еп 51е зсп ш Шитег огортарШзспеп Везспа!- 
„Тепе!й, ш Киша ипд ш!оредеззеп ашсп п Штег УегейаПоп. Паз. 
 Грит-Сертое Капп а15 Сере! дег Ма!4-, Визс- ипд Стаззтерре Бе-. 

„ гесппе! мегдеп пй Деп зо сеп ГапдзсраНеп етреп итиПспеп КПта- 

уеграйшзвеп (Копипешаша дез Тетрега штгоапрез, зоттег се Га!-. 
„ поскепрей, гегтое Х1едегвсШаое), Де У/озспа Ншререп егуле15Е 
сп ш |ефег Вегепипо а15 Носпоетровзвоск, дег д1езе Вегесппипр 
„пс! аПет аш Огип4 зешег Нбпе, зопдегп уешрз#епз еБепзозент 
„ леоеп зешег КтайзсПеп Уеграйшзве, Де з1сп ипуегкеппраг апс 
„т дег Нога ипд-- ме пп Едроепдеп посП оеге!о! цуегдеп мпд -- 
“1 дег Еаипа упдегзрегеш. 

Е Мегге!сип!з дег аш дег УЛГозспа ипд ат Цит 
Ге де еШеп Апеп. 

Пег Ра хегзраги5 ПпаШег зуегдеп Тогепде АБКИггипсеп уегуепде! : 

1. МУПоспа (АЕ) А!апазвоу (Хе) КедеКкоу 
П. ГШт : (Ви) Витезс (Р) Рипош 
5. МУ.: бопзНое (Ог) Огепомвк! (| (Тзсп) Тзспотрадзсше! 

Мегргейипе (П) Швспен (Ог) Отшпоуа 

Пе иппеБаг пасп деш аБоекйг еп затп!ег-Хатеп апое- 
“ реп агарвспеп Х2анеп оеБеп Де Нбне дез Еипдопез ап. Хатепв- 
Щ. жзипеен оппе муиеПеге 2изайге Бедешеп, 4455 еп руедег ш Дег 
“ Паеганшт Ккеше чуейегеп АпоаБеп уогпапдеп зшФ одег даз5 пит Чаз. 

“ Еаподашш, оБпе Апоабе 05 ез 9сп шип «, ОФ одег О папдей, 
, апое ит: 158. 

в. (Нопгоботбиз) вопогит. Г. 
ше -- (Ро) 1000; (), (Пер (РВ 1800, 3. 8.99, 1<. 
ШЕ (АО 100: (1) о, 10. 19, 15 (Ро 800,-2. 7. 39, 1. <Р1) 

000, 12. 5- 39, ТО: 
ро, М.: Сапг Ешгора ипд Х-Азеп 515 п Фе Мопоо!е!. 

Е Е. Спеии агри асеиз Зсор. 
< - (Ке) Куазспеууо. 
Е -- (5 (Че); (Ро 809, 2. 7. 39, 10; (Р) 900, 12.5.39,200.. 
85. У.: 50-Ештора, Могдегазтеп. 

8. (Хибйеггапеовотвиз) зибфеггапеиз 1.. 
ш--- (Ро) 1700; Пвсю 1300, 24. 8. 33, 15 (РР) 1800, 1. 8. 39, 
З 14< <, 19: (Р1) 1800, 3. 8. 39, пе (Ру): 1800; По. 8. 
Ш- за 5сс. 
3 5. У.: Сап? Ешгора ип4 К-Азеп 515 ш де Мопго!е!. 
43 аи. 
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. (Ротовотвбиз) ротогит Рг. 

-- (Хе). 
„с че): (РО 000, 12 5. З0. ПО: 
У.: Ме, О- ипд 50-Еипгора. 

. (Ротовотбиз) агтетшасиз Кай. 

--- (Ме) 600, Ворапа:. (Р1)-790, 20. 8 39 1<: 
-- (Хе). 

. М.: ВаКкап-НаБтзе!, Кешазеп, Агтептеп. 

. (АоговботрВиз) аогогит Е. 

.-- (Ог) 1500; (Ке) Младата; (Хе) „шиетев М/Шозспа-Себтее“. 
а (Ме); (РО 900, 19. 5. 39, 10. 
. М.: Ешгора, Х-Азеп. 

. (Догоботвиз) Вити!з Ш. 

„-- (Ме); (РО 650, 18. 6. 3919; (РП) 750, 12. 5. 39, 400: 
(Р) 750, 11,:8. 39, 5 СЪ ТО (Ре) -в00 ол за 
(Ро 900, 19: 590 за 

5. М.: Епгора, -Азтен; 

. (Азгоботбиз) бигезсй! РИН. 

-- (Ке) МЛадара; (Огепв(!). 
. У.: ВаКап-НаБшзе|. 

. (Доегоботбиз) тизсогит Е. 

.-- (Ви) 950, Огаса!еуузК! тапаз!г. 
-- (Ке). 

. М.: Ешгора, Х-Азеп. 

. (Дотоботвиз) гидегагиз МИП. 

„-- (Ме) МЛадаа; (Р1) 750, 20. 8. 39, 25 5; (Р1) 800, 30. 4. 
39, 10; (Р1) 1200, 4. 5. 39, 10; С) 1800, 3.8. 30 2 ой 
БЕС: (21) 1800, 15. 8. 39, <<, 1758. 

2 още) аре теле Дои (5. 750, фи 8. зо, 13; (РОВ 800, 
2. 7. 39, 15; (Р) 900, 12. 5. 39, 500, 18. 

Мае ите а 

(Аргоботриз) зИоагит Г. | 

- (Ке) МЛадаа; (Р1) 750, 20. 8. 39, 1<, 790. 
А (0); (Че); (РОВ 750, 11.8. 39, 14, З8 81; (РЮ 900, 12. 5. 

Са 

с МАА Ешгора, Х-Азтеп. 

- (Фогоеепзфотбиз) зогоеепз!в ргойеиз Сета!. 

- (Р1) 1800, 15. 8. 39, 8, 23 5. 
. М.: МИЕ Ечшгора, Ва! кап-На БштваеЧ. 
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В. (Вотрбиз) 1еггезиз Г. 

1 -- (Ви) Огара!еузк! шапаз г; (Р1) 750, 26. 8. 39, 241). 
Шер (Ви): (РО 900, 12:5.39, 420, 
5 У.: Мие|- ипд 5-Ептора, К-АН Ка, Мотдегазтеп. 

„В. (Вотбиз) исогит Г. 

ШЕ 9 (АВ 2200 (епе Еиззпов 1); (Р) 1800,:1. 8. 39, 4<с; 

(Ро 1800; 3: 8. 39 1 СРВ 1800, -То. 839, 15 (Р1) 

| 2250, 1.38. 39 Ве : 
5. У.: Ешгора, Х-Ачтеп. 

Ер, (Гардапоботбиз) Гардатиз Г. 

"1- (По 1500; (Ке) МЛадада; (Хе) Къдаеснето: (Ро: 700, 20. :8. 
ЗС оси (а) 1000: 0.8. с 1О4 (Въ)е1800, 15. 
8 90 ба со (В) 2200; 1. 8. 39, 1.2). 

Ше (АО; (Ро); (Чех (Ри) 650, 186. 39, 195 (Р1) 750, 11. 8- 
; зо с. (Ро): 500, 27 30; Ос (Ро 9002. о: 39, 402. 

5. М.: Ешгора. : 

В. (Гардаповотвиз) айсоа КпеспЬ. 

Да (г) 1800-1800: (Хе) 2000: (Р1) 1800, -3. 8. 39, 24» 
род лора (Ро т800, по. 6. 239, 198 2007025: (Р1), 
2280: 91.99, Рос (Ро) 2250, 18. 99,:2 1906. 

5. М.: Ареп, НоспреБпсе Дег ВаШщап-Натзе!. 

В. (Ргайюботвиз) ругепаейз Рег. 

ШЕ (ро) 1750: (Че): (Р) 1550, 8. 7. 39,;,400; (РОр 1800, 9. 
992 е, 1600; (Р1) 1800, „1. 8. 39, оЕаА, вх; 
(Ро 1800: 3.8 30, 23 О ; (РО 2250118. 39, 204 с „1860. 

5. М.: Ареп, Ругепйеп, Носпребпое Чег Вакал- На Бштзе, Тгапззу!- 

уашвспе Ареп. 

В. (Ргайювотвиз) ргайогит Г. 

1. -- (Ва) 900, Огаса!еузк! тапазитг; (Ог) 1750; (Хе) Киъуазснетуо ; 
(въ 109: 4: 39 БО (Ро) 1700, 14: 5..39,1О0 > (РО) 
100 От 392 с (рис 1800; 1. 8. 39, В Ледет: 
(Ри; 1800, 3. 8. 30, 14 << (РО) 1800, 15.:8. 39, ГО. 

1) Ве дег Апсаве Афтапаззоу" 5 ШЬег даз Мо: Котшшеп Фезег Апр ат 
С1рЕе! дег МлЮюзспа (2200 т) папдей ез 9сп шп ете Агрейепо, Фе Уеаз- 
зег уогпеосепйег АгБей зешеггей зе вз! ш ЦпКкепош!в Дез оепашеп Рипдопез 
215 Феггезиз Безишп! Пай. Ве! Ддег огоззеп АппИсПкей Дег Феггез!в-- ипд 
исогит-- Агрейепппеп 181 ез чуайтзспешПспег, дазз ез зсп Шег иш ете 
ЕепШезиттшипо Папдей! а15 4255 Феггезй!в ш зоспеп Нопешагеп посп гесе!- 
5517 апгигеНеп 151. ВезешаПз Папдей ез зсПп ит еш уоп МУшд уегиа- 
„сепез Ехешр!аг, ле дез аисп Бе! (ар аниз уегоше? ууп. 

2) Ве! Девет Ехешр!аг Напдей ез 8 сП ш! аПегогбзаег МартзсПпешс!- 
“ Ке! шип етпуош Мшта уепгарепез Пег, хуаз Бе! деш уеглайгвтазето БаиПееп. 
< Уогкоттеп Фезег Ат 1800 ш Нове иптегит тбейсП егзспепЧ. 

ие е 

ра 
ДА 
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П. -- (АБ; (Р0) 650, 18. 6.39, 200; (Р1) 800, 2. 7.39, 2< <, 19. 
5. У.: Еигора, Х-Азеп. 

В. (Ргаговотвбиз) гаррошсиз пурзорййиз ЗКог. 

1 -- (По) 1700-1750; (РОВ 1800, 3:-8. 395 1 о4Ра) 18004 
19. 8, 39, 145 (РР) 2250, 1, 8. 39, пате з6 5. 

5. М.: Ареп, Носпеебпве дег Вайап-Найъгиве1. 

В: (Айвеповотриз) тазисайияз Сегв!. 

1 -- (г) 1750; (Р) 1800, 3. 8. 39, 5 <<, 39 З; (Р0 1800, 15. 
8. 99, (аа 

5. М.: СеБпее Еигорав. 

В. (5 соботбиз) фогисозиз Сете!. 

. -- (Ви) 950, Огасайетузк! тапазитг; (Ке); (Р1) 1800, 3. 8. 39, 1<- 
П. -- (Ме); (РО) 750, По 8. з9- 1. | 
5. У.: ВаЖап-Наштзе!, Хогдегазтеп. 

В. (54 совботбиз) поеашз Кпесно. 
. -- (Хе) „шиете Гареп дез У/Позспа-Себпоез“. 
5. У.: ОзШспе Вакап-Нашзе!, Могдегазтеп. 

Рз. (Азпоюошрзитугиз) оедайз Еоитсг. 
1 -- (4е); (Ог) 1750. 
5. М.2 Ме В. геггев? то 1. 

Рз. (Азвотрзивугиз) Изипсшз Рег. 
1 -- (Твси) 1300, 24. 8. 33, 1<; (Р1) 1800, 3. 8. 39, 7 <<. 
5. У.: Сап? Ешгора ип4 К-ДАятеп. 

Рз. (Рзивугиз) гирезиз Е. - 
1 - (Хе); (20) 1800, 1. 8. 39, 1 <5- (0) 1800, 8. 8.99. 1 В 

1800; Пол ери 
5. М.: Еаз! сап? Еигора ипд ра!йагкИзспез Аз1еп, 

Рз. (АПорзйвугиз) тахШозиз Кис. 
1 - (2) 2800, 1.8. 39, 2; (Ро. 1800,28, 8. ЗО 
По - (Ре); 050, 18. В.г90, ШОИ 
5. У.: 5-Еигора, ХМотдегаз?еп. 

Рз. (Еегпааерзитугиз) зуйгоезвт!з Тер. 
1-- (Р:) 1800, 1, 8. 89, 27 <<; (Р) 1800; 3, 8:39, 1, 
5. У.: Ешторатвспе СеЪтгое ипф биБагКИ5. 

Мегнкаегьгейшпа Чег Рез де еШеп Апеп. 

Ете Кий зспе ОПитсиз с Дез уог епепдеп Уеггесззез е 
Бегейв еш тес в ршезв ВПЯ пЬег Де 1окае Меггейипе Дег Апеп 
ап дег УШозсна ипд ап ГшШт. Гедег вт Фе зрагиспеп” Деве. 
Бееп СеБтее БенеНепдеп Гега итапрареп ш Деп аПегте!51еп. 
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“ РаПеп Дега, дазз зе Нпг еше 1окаШашизИзспе Ошетвисрипе, д1е 
Ог Напр вреу/сЬЕ а Окооозспе РгоБете |ереп шосе, Кашп Бе- 
о тискасио! чиетдеп КОппеп. Паз Могкошшеп Дег тез еп Дег ш 
“ воспеп Газ еп епШайепеп ДАпеп 158 уоп уогпрегеш зе! зтуег- 
„ 53апПсп. МеЦашз егеззашег ууйге ете дейа Шепе АпраБе пЬег 
“Фе сепапеге |оКае Уетгейшпо ш! тбрИс15: репапег Нбрепапгабе. 
“ Пазз г. В. Апеп е шсопит одег Гардатшз аи! дег М/Позсна уог- 

“ Коттеп, уп4 петшапдеп ПБеггазспеп; Ппререп уаге ез зепт Шш!ег- 
- еззап, Дегеп оБеге, Бегейпипряте1зе ишшеге Мегргейшпрзртепге Тез!- 
 г2шергеп. Пе Апраре Дез Напрдавитз 151 зерг |оБепзмет; Бет деп 
“ Ништеш аБег Па шап ез ш! еЦцуаз уегулсКкеПегеп Б1о!0р15сПпеп 

„ Тайваспеп 21 Еп а5 Бе! деп те!5 еп апдегеп шзекеп. Ет Еапода- 
шт оппе АпраБе, оБ ез 511 даре! иш <, Ф оБбег О Папдей, 15! 
дапег ууегнов, депо доп, мо еше Аг| уогкотш, Кошш! 81е а15 Ат! 

о Да маптгепй Дез огтб58еп Тез дег удгтегеп „айтезгей уог, а15о 1 
Ма! еБепзо е 1п бер!етрег. Нег 151 даз МЛспПреге, Тез! 2изеПеп, 

с мапо ш ЕгШцант Де ег еп Шегушйейеп О О Коттеп, хуапо Фе 
“ег еп ОО, мапо Фе ез еп ((<, ме папе О0О ишп4 «<< пос! 
„ ша Негрзйе Тез 2 изеПеп 5, мапп Де ег еп |ипреп О О ип брай5ош- 

тег Бе! Деп уегвстедепеп Апеп ашНгееп. Епфсп 156 еше Еипд- 
опапраре ме „М/озспа“ офдег „Цийа“, зе155Е ууепоп етше Нойеп- 

“ апгаре Вп2иоейо?! ууид, посп ишшег ис! ш аПеп ЕаПеп огпаи. 
„Ев 156 ет рап? реуаШрег Ошегзсшед глу1зспеп „М/Позспа 1100“ 

“ ецуа оБетаВ Чдез Попев Кадпйха ипд „МШозспа 1100“ оБегпа!Ь 
Воапа. Ег егег Еипдот Бейпде! сп ат 5У/-Напо ипф КОпи!е епег 

- а15 Визси ерре Бегесппе! уегдеп, |еегег абег ап К-Напо ипд 
156 Дсщезег Визсн- ипй УЛиполуа4. Панег Котш! ез, даз5 Бе! Деп 

о ешгетеп Апеп ша уогапрепепдеп Абзси Фе аШ ГЛеганитг аеп 
Бегипепдеп Апрареп Таз: дигсшмерв пи 1 Хатеп Дез батпиегз 
Безтенеп, ПОсиз?епз пос ш дег Нбрепапраре, уепп еше зо!спе ое- 

„ гереп маг, Шпререп туигде Еапедашт (Таз съ! апоеребеп хуаг, 
“05 <, ОФ офег О) ашз Райгегврагзритдеп -- ипд ме, уле ебеп 
аизре 1, обпей ез пуегйоз -- ууерре!аззеп. Тго74деш аБег ПаБе 

„1св пс Бетши , аПе т дег Гега ашвспетшепдеп ЕшпдопвЬе!есе 
„Ни Муйозспа пп Дийп ги БегйскусиНреп. пп деп Торепйеп Апв- 
„Ттгипреп аПегфтрв ми94, ит Мего!еспзуейе зспаНеп г21 КОппеп, 
пи аш де Егребизве тештег етрепеп Ошегзиспипреп г2итйсКрерпНеп. 

Веуог 1сП еше г1заптешаззепде Паг еПипо Дег Мег ка!уег- 
“ Бгейапе сере, шбсЩе 1сП, иш ВепШгхег Дезег Ае! ет тдеПс!5! 

„ гепацез ВП дег уоп шип ГБеззаттшейеп ГоКаШа!еп г21 уегиеш, 
“уогег! Де етшг?етшеп Випдойе ипд Фе дазез! срешас еп Еез!5!е!- 
„Шшпреп па Пейай Бепапдеш (зейе апсп Капепзйггте ипд Рго!1е)!). 
Е Ез мигде уоп ши ап 10 уегзсшедепеп Гокаша!еп Дег У/Шозспа 
ша ап 4 уегзсшедепеп де Гийт резашшей. Хоп Деп 10 У/1!0- 

по 12) Пе Мапаъпнав дег Нишшеш ипд 5ситагохегниттеш Дег Бедеп 
е Е сСевиве ми ш фезег Арей убШо пЬеграпреп, да Шшге Вепапдипо Деп Кай- 
“ шеп Фезег 5шфе Шретзспгейеп зушде ипд обпейез ете огбззеге Агрей ап5- 
“ вевневвнсп ПБег Де: МапаБша дег Важап-Нитптеш пт Уогрегейнило 191. 
я. 
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зспа-Еипдопеп зтд аПегфдшеоз еБепайз пиг 4 етгепепд ипд Ни еше 
5айзИзспе Аизуейшпр шт |едег Вегепипо аизгеспепа егтогвс 
логфеп. Масшздезтоуешрет Бгтпре 1сп т пасШорепдег Пеайдаг- 
5еПипе апсп Де пуешоег етоепепд ишегзистеп, кей Де до ое-| 
тас еп Еез1еШштоеп Деппосп епре геси! пегевваше ЗсШиззЮ1ое- 
гипреп гезтайПеп. 

Ма озсела << Валя а комета 

700--800 ш. ККО-Напе, глуивспеп Деп Обйет Водапа пп 
Птагаеуг1. Кийшт- ип4 Визср ерре, Нийуе1де. ЗаттшеПаге: 20. ипд 
26.- МШ. 1989. 

Пе ешгтре еглеМре ЕийегрНапге таг Сияшт Пошате, Фе 
т сегадеги ет Ташспег Мепре -- даБе! аБег досп 725пе!5Е пиг ш- 
зеаг ие то дет апзоп еп убШе ипеголе сеп Тетгаш -- а15 Метвашш- 
Пипозой уегзвсшедеп бег АрЩеп т Вепас! Кат. Ге Апрепдпреп 
дег Саншпо Вотбиз пайеп Зак ш Хаш ипд МапшейваШекей г1- 
гск серепйрег апдегеп Ардепрепега, шзБезопдете Деп Сайишпреп 
Найсшз ип4 Мерасйв е. Везопдез ег еге сспешеп а15 у/сиНозе: 
ВезиБег Фезег зспбпеп 1541 ш Вепас в ги Коттеп, оБе он. 
де Ай ММ. дойг? Фе аиззсШасреБепде КоПе зрей. Ап Ниттшеш 
мигдеп Шег о Апеп Тезре еШ, дауоп пигт ге! упшкИсп БаиНе, 
патИсн 5 оатит ип фардатшз. Кидегатшиз ипд феггез тв хуагеп 
Бе! чуейет зейепег, уиаптепд Фе НшНе А-- адгтетасиз!) -- 
пиг ш ешет ешгоеп «( епреше! пуегфеп Копие ипф аисп Кеш 
мейетез Ехетр!аг Дезег Апр сезереп уште. 

Паз Мегкошттеп Тогепдег Апеп егзвспеш! ш (Дезет Впобор 
пос! зейт зуаптзспешсп: агоШасеиз, ротогит, Рит!!8, тизсо- 
гит, поеашз ипд меПесН? аисв Де Б101ое1всп посп рап? цпЬе- 
Капе Аг бигезсйг (ет Меглесп Дег дКо!ор15спеп Меграйптззе дег 
уоп Дезег Апр Ъ15Пег БеКапи! сеугогдепеп Еипдопе зрис Е аПегдшев 
зен ит Де Аппашше, 4а55 ез 91 сп иш еше шеш ап ма ф1еез Тег- 

1) В. еерапз гоактпошг Уоо1 (1900) -- В. тезотеаз роакитоши Кешо 
(1998) -- В. актепгасиз Кай. (1859). Мин ПаБеп ш Ешора 3 зспег ипд ош 
ишегвспетраге Апеп: ротогит Рг2., ейеоапз 5е141 ип4 агтепасиз Кай. Г1езе 
З Апеп зшд шсш пи дшсп Чаз Ее еп уоп Цегойпоеп ДдейШсп а15 оше 
Апеп реКкеппгесте?, зопдег аипсп дигсПп Фе Таваспе, Чазз 81е ап шапспеп 
Опеп решешзат Шереп. 50 п тапсПеп Вего4пдет Озетес!в ротогит ипд 
еерапз, а! Дег ВаЖап-На те! ротогит ип4 агтешасиз. Ет ретешзашез 
РПереп уоп еерапз ипф агтетасиз Коши! зспоп дезпа пс што Егасе, 
ей егеоапз ете апзрезргоспепе СсБирза , агтетласиз еше Тур!зсПе 5кер- 
репагЕ 18. Ап дег Огепге дег Мегргейшпозрее е Дег Бетфеп Апеп ПИ етше 
б5ирзрейез уопагтелгасиз ай! (а15 зосПе пос е 1с1 з1е Пеще Бенас еп), пате 
дег В. ейерапз райазг Мое! 1909 (-- В. зсуйез 5Кот. 1914 -- В. тезотейаз 
райазг Кешо 1933 -- В. зсуйез РН. 1938, 1939), дег айегфтеоз ис ш деп 
Мепуапд стай зКгетв Дез е/еоалз, зопдег ш Деп Дез агтетасиз оенб, а!50 
псъйе В. агтепасиз раПаз! Пеззеп пизз. Пег Тур!зсПе ейеоапз 5е1й1, деззеп 
Туре ша УЛепег Фани в опзсреп Мизешт уоп шип ишегвис  лушде, ЪПде! 
деп артеп птезотейаз Сег ?. ипд Деп аШашвсП-КапКазвсвеп афойшеиз Ра. 
215 бибзрейез, БейсПипозлуетве Могриеп аиз. Пеп В. ейерапз апаюйсиз Мос! 
1909 (- В. тмезоте!аз апайойсиз Кешто 1998) БемасШе 1сП а15 Бупопуш ги 
В. агтепгасиз Кай. 
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гат осеБипдепе Апр Папдей). Ап Рзийугиз-Апеп Ккбпшеп Шег посп 
ТезоезеШ муегдеп: Фезйа/з, гирези 8 ипд тахШозиз. Уоп Дезеп 
Ащеп з4 апззег Аш аПе Бегейз уоп Дег МПозсва -- машт- 
зспешПсп ай ипоейт дег о1еспеп Нбпешаре -- паспреуезеп. 

АиНаПепд Нтг Фезеп Втоор 156 Фе Апеп- ипд пфу1диепагищ. 

Си вовена е: Випдот 2: 

800 ш. Х-Напо, оБеграй ЧДез ОПоез Киазсвемо. Визсплуа!д 
(уогмесеп4 Согушз атейапа ипд Сагрииз бейиз) ш! Юетеп 
РБизсигетеп ЗТеПеп. Хдаттейасг: 30. ТУ. 1939. 

| Ап Фезет Оп шд ги Дезег 72ей Рене ез ап геейрпе!еп 
ЕиНетрНапхеп Ни Ниттеш. Пе ешгре Шег Тезре еШше АП -- 
гийегатшз --- мушде ша Ншисе егеше!. Глезег Воор зспеш! -- 
аисп Бе! тедегройеп зра!егеп ОПигсПдиегипреп Ддеззееп Копше 1с 
даз сеспе Тез еПеп -- уоп Ншшпшеш пшт зерг зрагисв Беуб!- 
Ке ги зеш. : 

Паз Могкоттеп Торепдег Апеп езспешв Шег посв тбеИс!: 
агр асеиз, ротогит, меПесЕ аргогит ипд Бигезсйг, Геггезв"15, 
гардатиз ипд ргагогит. Ап Рзйругиз-Апеп хуйгеп вуепшейП Фе- 
зайз, гарези 5 ипд тахШозиз ги егуапеп, Шг Могкоттеп 156 Шег 
аБег пторе Ддег Дйппеп Везтедешпо дитсп Вотбиз-Апеп гес Е ип- 
мантзспешПс!. 

МИлвозсра -<- РипйогЕо: 

1000 т. КМ-Напо, оБетай Ддез Погпез Кщазспело. Визспуа!4 
(Еагиз зйоайса Бегейв Загк уогпреггзспепд) ш! Кетеп Бизсигетеп 
еПеп. баштеПар: 9. ГУ. 1939. 

Еш Дезеп Воор вШ репаш 4а5 рпесПпе уйе Беш уопегее- 
Пепдеп Сезар е. ЕезрееШ пушдфе Нег пш Де Ат ар дализ, 
еБепта 15 11 Нире, ууаргзспешПсп аш дег биспе пас етет гее!г- 
пееп Хпз1райхе, егрешет. 

МартзспешИсн 188 Шег даз Могкоттеп уоп допютши, арто- 
гит, гидегатшз, феггез!з, ргагит ип4 уеПест ашсп зспоп Шш- 
согит. Нтререп 158 ез аисп шбрИс!, Чаз5 91 сп ап геерпееп Опеп 
т Фезет Сее! аисп агрШасеиз, ротогит, тизсопит ипд м1е!- 
сн? аисп оогйисозиз Ипдеп. Кереп РзШлугиз оезвайз, гирезат!з 
шд тахШозиз 156 Шег дав Аингееп уоп фзинсшз шси! тейт 
аизрезс!!оззеп. 

Мгрозспа -- Еипдог 4: 

1200 ш. Х-Напе, оБетай дез Попез Киуазспелуо. Визсруа!4 
(Та5 гете Вез3пфе уоп РЕаошз зИШоайса) ш! ртбвзегеп ештре- 
зргепеп Нейеп 54еПеп. ЗатштеПаг: 4. У. 1939. 

Аисп Шег ТеШе ез -- гишшде ги |фепег Фей -- ап Ни 
Ниттеезисп геейгпееп ЕийегрНапгеп. Ге етгре езрезеШе 
Ат-- гидегатиз -- мигде ап етег Ве уоп /”78 Бозтаса егреше!. 

Паз Могкоттеп Торепдег Ацеп 151 Шег тдейсв: рологит, 
аргогит, меПес ! посп геггез!" 15, фисогит, Фардагтшя, ргагогит 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во. Кн. Х!. 8 
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ипд меПесн! аисп оогисозиз. Моп деп Рзййугиз-Апеп чуйтеп най 
дзИипстя, гирези5 ипд тахШозиз, меПес Е аисп посй оезвайз. 
?2и егуапеп. 

Му новсна -- Ецпдог! 5:. г 

1550 т. М-Напе, Таз еБепе, гепсп апзредеше уа озе 
Тегашз е оБегнаЬ дег Ние Бошоп. башшеНар: 8. УП. 1939. 

Пезег пешИсп ешгрепепд егюгвсШе Еипдрав егвсвеш! ашз 
уегвсШедепеп Вейапоеп 1иегеззат. Ез Папде! Усп шип ешеп ууа4- 
Тозеп, Таз еБепеп, ешгсе 100 п ш Селеп теззепдеп Р1а!г, Яег, 

обр е сп гр уоп Кадеруа ет штпоеБеп, деппосп етеп тепт Зер-, 
репретдеа Преп Ешдгиск шас !. Глезег Етшдгиск ид штзБезопдеге 
дигсн де ап ецуав ПОПег се!ергепеп ипй дапег Звагк БодештосКепеп | 
ЗеПеп т сгоззег Мепре ууаспзепдеп Запдеп уоп Уегбазсит рап-. 
позит ип4 Сизшт Пришаге уег 3 тК!. Ап деп ебуаз резспй2егеп 
беПеп, 11 5срайеп уегешгей луаспзепдег Вйзспе, ЬаШе ги Цепег. 
Те! т ргозвег Мепре 5Шепе Мата. Паз тазвепраНе Могкоттеп 
Фезег РНапге пе! ете Египегте по шп час ап баттейасе ш. 
Сещмейе Дез (Стозвр1осКпегз т Деп б5йеггесШзсвеп Ареп. Поп Нпр. 
1сп пт ейуа 2000 пт Ндпе ап зо спеп 5Шепе-„Ее4еп“ пеБеп апйе- 
теп Ништейапеп аисп Де НоспоеБповай В. ругелаеиз. Па В. ру- 
гепаеиз пт ешреп Ехетрагеп аисПп уоп дег МШозсна Бегейв Бе- 
Капо! лаг, уепес?е 1сп пс апрепЬискисп го дег ейуаз шош-. 
5Нееп УлНегтаое ипф Тареззитпде (е5 ршо ререп 5 Шит пасиий!-. 
Таг ипф ез Пайе егз! уог мешреп Мшшеп ашрейби 21 герпеп) 
аш ритфИспе ГХаснзиспе. МЛе огоз5 маг шеше Етепде, а15 1сп Бе! 
деп зсПплиасвеп Бщашеп Дег дитс Де Кергепуокеп Шпдитсррге-. 
спепдеп боппе даз ег ве ретапрепе Нипшеехетшр!аг а15 еше руге- 
паеиз-О апзргеспеп Копше. Оп 1с0 Нпо Дегеп посп тепгеге; Нп- 
сегеп ТейШе ез ап федег апдегеп Аг. Оп оБоесп пос у1е1е ап-. 
деге РПапгеп п Ве зЗТапдеп ипд Ни Ншптефезис шт Егаре. 
Катеп, БПебеп з1е уоп дет ругепаейз убЩШе ипреас е!. сп егуайпе 
Ф1е5 БезпаБ шП зо Беошег АизНШшгИспкей, ей бКког!Коу ш. 
„О1е осгбапдтвспеп Нитшеш пп АзреЖе Ддег 71Кшпроапашпа“ -- 
майтвсвешИси ДдитсПп ете уогпрег уегбНеп се апдеге Агрей пЬег 
Фезез Сее! дати уегашазв -- Тосепде Вешегкипо шас Е (5. 46): 
„Мат моПеп пс Де пос Пешгшаре уоп тапспеп Берое ЗЩЕе 
дез уопреп Тавтиипдейв БейеНнайеп, Еагтешапзсне АпоаБеп ПБег 
деп Вийепревисп Дег |окаеп НитшеШашпа ги таспеп, да зо1спе 
ги 4 Шее Веобасиипоеп ш Ккешеш Маззе еп ВП4 дег Меспзее- 
?депипреп Бе4фег гепапшеп ГеБбепзогшеп епцуепеп Кбипеп“. 150- 
ме! пт Февет За! Фе Вейопипо аш „Настешапзсв“ рейео! 151, 
Капо 1сп Фезе Вешегкипо ЗкопКкоу 5 пш ш! Егешдеп шшетвсше!- 
Беп (меппоесп паниПсп Бедас и! зуегфеп тизз, Чаз5 аПе Апрареп 
10тег 115 21 ешешт реулззеп Стаде Нартешапвсп ШМееп туегдеп, 
да УоПзапфрокей Шег умее апдегтопв уоШ апгизиеБеп, абег Кашш 
|ета!5 21 егесНеп 158); Нпеереп Капп еше шбдоПс!5! ешоепепде. 
Ошегвисвипо ап етег „Гокаеп НиштеНашпа“ зейг уейоепепде ай- 

Е 4 

“- 

Е. 

а 



АпауНзспе Цшегзиспипоеп ап деп НиптеНаипеп 115 

„ сетешоШНре Меспзефегенипоеп ашгереп. Опоейнг оейспгейНо 
ш! дег оБеп 72 1епеп Агрей бКогпЖоу” 8 егзвслеп шеше Агрей „П1е 

 НиштеНаипа дез Ка! 5Бастаез ш Оз-Тпо!“, ш дег аПегф тов аис! 
1сп тт Фезе „Ше Ддез уопреп Тайгипде!в“ уепаПеп чуаг, уепп- 

„песп шеше Дог оеоеБепеп АпоаБеп регаде пс! а15 Настешапвс 
"Бехе!сппе! чиегдеп КОппеп, да Зе ПЬег 600/ дег -- 2045 Нишпше!- 

“ Екетшраге Бенасепдеп -- АизБеше БегискаспНе еп. Ве! зра!е- 
теп -- ебеша!з ш Деп Ареп -- апрефеШеп ОшегвисПпипреп, Де 
„аПегдтев 15 Пеше п1сЬ уегоНеп с! лмигдеп, сейапо ез, Д1езеп Рго- 

“ гешза!? 515 ги Таз! 900/) га егрбйеп, мгоБе! з1сП Пегаиз еШе, да55 
я1сп Нгойхдет Кете пеппепзуепеп МегзстеБипреп шт Деп Егосеп!5- 
зеп шешег оБеп ?21Пепеп АгреП еграБеп. Оп у1е пт Еогепдеп 

о гехео! мегдеп ид, дескеп з1сп аишсп Фе ЕгоеБп5зе тешег Шег 
т Вшоапеп ретасеп Ошегвиспипоеп зенг ро ш! деп оБеп ег- 
лашиеп. сп тбсшШе Ддайег апзспПеззепфд ап деп ?2ецеп ба!7 5Ко- 
ткоу 5 пост Ншг?иоеп, дазз5 ишТаззепде ипд за! 151 15с! 
из се тгет еве ВеоПаси!ипосеп. пЪег Деп В1й!епре- 
зисП -- ацсПп Бет 1 оКа | еп Ниште| Таппеп -- зогаг зеПг 

шиБетгазспепдйе ипд зейг ме: репепдйе МесИве! Бел! е- 
рипреп гу 15сПеп Деп пгепапп!феп ГеБепз!огтшеп ап !- 
гиге!реп уегтореп, Вегтепипоеп, Де зораг сееопе! 514, апз 
Могрпо!оете ипф дег Дегаш! Баз1егепдеп 5узбешанк з1сП егоеБепде 
„Аппаншеп ашсп аш дет Сеее Дег Окоофе ги егацеп цип ги 
БезаНсеп. пп Абвсри! ПБег Деп ВИШепЬезисп ууегде 1сп дагаш 
посп аизийгИспег ги зргеспеп Коштеп. 

Шезег Ешпдог егоаБ пш Фе Аг! ругепаеиз. Сейспгейо 151 
„ег дадигсп Бетегкепзтиеп, дазз ез дег Нейоееоепе Еипдо? Ни 
 ругепаейз 15, ап дет Дезе АП ш Апга  епреше! ууегдеп Копие. 
„ деп Ареп Па! 1св 51е ешша п ешег Нбре уоп пиг 1300 ш 

ап, арег пг ш ешег епйреп О, Фе а50о зуаргзспешПсн уегНореп 
маг. сп одаше ши дег Вепацрипо пи Тен! ги сепеп, 9455 ез 

„ переп дег п зосвег Нбпешасе зеПепеп Водепиоскепне!! Дезез Еипд- 
“ опез ашсп Чаз шаззеппаНе АиНгейеп уоп Мене 158, Де даз Хот- 

„ Котшеп уоп ругепаеиз Шег еги!атгеп. 
Еорепде Апеп зш Шег пос га егуаеп: дототишт, зиййет- 

„ гапеиз, леПес и! дотогит, гидегагшз, шсогит, Гарда, уте!- 
Деси айсой, ргаюгит, мейес Е тазвгисайия, оогИСОзиз. Моп деп 
“ Рзйвугиз-Айеп: Физипсшв, гирезит!, тахШозиз ип4 мейпесш 
с ашсп зспоп хуй ез тв. 

МАтвозспа -- Еипдот+ 6: 

1700 тш. М-Напо, оБета в дег НиНе ТиЦауа. ФешИсп Теис 
„(Сгосиз оешсйепз!5), мепе НбПеге Взсне (Хах /арротиса). Зат- 
„ шейПаре: Опис та Мо 1939. 

Мешер епотесШез Семе!, да ез ги Деп Везис ареп ап 
„ Нипипей -МереаНоп Тепе. Еезрезвеш уигфе апззспШеззИсп рга- 
“ Тогит; еп Ехешраг Дауоп уушде Бен Везисв уоп Стосиз ФеШш- 

“ сйетз!5 Беобас е! шип егреше!. 



21 егуайеп зшд Шег аПе Бе паспзеп ЕипдоП ашрегай!- 
Теп Апеп. 

Мт оса -исинаве трае 

1800 т. ХО-Напе, Носпрафеаш гу1зсвеп Деп НиЦеп ТтиЦауа 
ипд Аекко. Пе Пбпег Перепдеп 5!еПеп НосКкеп (ЕрШовшт апой- 
зи/ойит, бсайдгоза вагсатса), Фе ебуаз Нейег Перепфеп чуешо 
(Сагдийз сагдие!з аре" 5) 115 зент Тежи (Сизшт аррепт!- 
сшашт, То НпоогуегейаНоп). ЗатшеПарге: 3. шиш 15. УШ. 1939. 

Птезег Еипдоп г2е121 Дитсп зетше Гаве и погддзШспеп Те! 
дез М/озспа-Маззтуз ипд ЧФигс зеше Нбре пЬег дет Мееге Беге!йз 
аизрезргоспепеп НоспреБитрзспагаК ег (з1епе Арзсши! 1). Ег 158 аПеп 
МлНегипрозешИйззеп ш Безопдегв Попет Мазве апзрезе?! ип4 Де 
Попе ВодепеиспПрке! уегтевт! Де КитаНзспе Опоипз! Фезез Р1а- 
Геаиз посП тейг, 50 4да55 е5 по! Чег зйфИспеп сеоргар зспеп Гаге 
ипд дег уетайшвтаззр; регтреп Нбпе пег дет Меегезшуеаш 0Ко- 
Гояс ш! Семееп ш деп уей пбтфПспег ипф ВдПег ре!есепеп 
ТеПеп Дег 05!еггес вспеп Ареп аБбзошЕ о1еспгизеПеп 158, П1ез 
ге! 91сБ аисп 1 дег 2изатшепзехипр Дег НиптероршаНоп Фезез 
батте!опез. Меси! пи ш дег Дог аийтгеепдеп Апепгай!, аисъ 1 
тшдтуи1диепгес ит  шшегзспе е! ег з1сПп рап? апНаПепд уоп аПеп 
Б18пег Безргоспепеп Еипдопеп (зейпе ргаршвспе Пат еПипе А). Нег 
мигдеп пкШ ууешрег а 12 Ншпте!- ипд 4 5сшпаго!гетиште!- 
Апеп Тезгееш. Ев зш Фев: дототит, зифеггапейз, гидега- 
гшз, зогоеепз!з, Шшсогит, дардатшз, ансоа, ругепаейз, рга:о- 
гит, Фарротсиз, тазиисашз ипф оотйисозиз ипд Де Рзяйвугиз- 
Айеп дилсшя, тирезив, тахШозиз ипд зуйоези!з. Ап штдту!- 
диепга ! аПеп апдегеп Апеп ПЬепереп, маг аШсоа уетефеп ; етз! 
т зерг мейет АБзтапде Тореп пифегатиз ипд зифгеггапейз. Ру- 
гепаейз чаг ап Дезет В1дор аиззегогдепШсп зейеп: ишшШег 187 
Чазе! 5! егрешееп Ноиштет Бейапдеп сп пи 200 Фезег Ап! 
Ме 1<сПп зрайег дапереп ууегде, 151 415 уой! пт ег бег ше аш даз 
ЕеШеп уоп „ругепаейз-РНапгеп“ гитйскгинШтеп. МП Деп уоп ши 
Шег ТезрезеШеп Апеп диНе аисп Де Та 5асШсве РоршаНоп ег- 
Газ зет ипф Кете пуейеге АП Шег тейг апрепоНеп луегдеп. Ез 
5е! Депо, д455 го!7 дез зрагсвеп Могпапдепзетшз уоп хогоеелз!з 
ацсп деззеп Зсртагогег -- Рз. пейфопа!з -- дег уоп Дег ММ- 
Гозспа Ъ15Пег аПегфтов пост шс!! паспееезеп 151, Коро посй 
Тезтоез ве зуйтде. 

Мое пиана нозе 

1800 т. О-Напе, оБегиа! Ь дег НиНе А!екКко. ТгосКепег зе Шапо 
(Сешаигеа пегооза), ап мешрег репе еп пп дайег епуаз Тешсв- 
(егеп ЗеПеп тп Маззеп Оегалшт зИоайсит ип ап Деп уоп Маз- 
бетадегп Бепезейеп ЗТеПеп Коошеп уоп Сизишт аррепйсшатит. 
баттеНаре: 9. УП. ип4 1. УШ. 1939. 

Птезет Еипдоп 156 -- уеппоес! шт дегвеБеп Нбрешаре ре!е- 
сеп ме Дег уогнегрепепфе -- уот Еипдо! 7 шп зешеп ОКо!0р!- 

116 Вгипо РИНош 



Апа!уИзспе Пщегзпсбипоеп ап деп Ниттейаипеп 14 

зспеп Меглайш5зеп ггипф ерепд уегзсшедеп. Ге г2ит Сгоз ей зТеПе 
Б15 зет Зее Напр аре пп Уегеш ши! дег ЕхрозШоп пас! О Бе- 
де! чуезепШсп тгосКепеге Водепуетай взе ппд ш Шгет СеГгоре 
аисв тип ТеП еше апдегзагнее Н1ога. КХиг Де Теисезтеп б5ТеПеп 

„ гереп пт Шгег Нога зейрепепде ЦЪегетшзНттипо шп! деп Уерейз- 
Нопзуеграйшзвеп Дез Ешпдойез 7. Пе ЕпШетипр п дег ГийН ите 
Бенае?! гуу1зспеп ЕипдоП 7 ипд 8 еба 3 Кт. Нег мигдеп 4 Ниш- 
те!- ипд 3 бсшпагохегритте!-Апеп ТезтрезеШ, а15о ете ашззегог- 
депо сте Уегагшипе ш дег Вот 4еп-Еашпа. Ез зт4 Ч1ез Торепде 
Апеп: зиффеггапеиз, исогит, ругепаеиз ип4 ргаюгит ипй уоп 
деп Бситагогегиттеш гирез!в, тахШозиз ип4 зуйоезитз. ОЪ- 
о1е1сп Дезег Втобор еБепзо ртйп Исп епотвс  уушгфе уле дег уопег- 
"гепепде, Копие дагшег Шпашз Кетше ууейете А:! Тез ре еШ ууегдеп. 
Патегрт 156 Де Аш тпдипо Дег те еп дет ишШег Ешпдой 7 ре- 
папшеп Апеп аисп Шег ш Вегесп Ддег Мбр сШКке! реййереп. Ез 
егзспеш! шип ЧД1ез аБег исъ зо укШр а15 мештент Фе Еез!51е!- 
шпо, да55 т опесПпег Нбрешаре ипд 2 р|е1спеп „аптезге! ап 2 
пиг 3 Кш уопешапдег епНегШеп, дигсп Кетепе! ипцегвспгейБагез 

Нштдеги1в (у1е отбззегег Ма!4, дагузспеп Песгепдег ПОПегег Вего- 
гйсКеп одег Неппепдез Петез Та!) генепшеп Еипфд еПеп еше деш!- 
Исп уетвсшедепе НиттегроршаНоп апгштеНеп 158. МУепп аисъ ишет 
деп 51еБеп Апеп дез Еипдопез 8 Кете 158, Де пс! аисП ат Еипд- 
оп 7 Бегейз апреноНеп зуогфеп ууйге, 50 156 даз гап? апдеге НЗп- 
Пркейзуетайт!з тштдезепз еБепзо Бедешзат, у/е даз ЕеШеп уоп 
пс: хуешрег а5 пеш Апеп Дез Еипдопез 7! УЛ1е посП реге?! 
мегдеп 14, зшд ез аиззсПеззПсп Де апдегеп ОКо!0е15сПеп Мет- 
Пайшвзе ат Еипдой 8, Де Дезеп РоршаНопзишетзстейд БеупКеп ; 
даш! аБег егууевеп ясп Фе Ниттешт аБегта!5 а15 апззегогдеп си 
етрИп Исп регепйьег ОтуеПетшИйззеп пп сеБеп ипз даш! ос! 
пат Де МбрИспКке! ап Де Напд, 51е а15 зет ГгешиШПре та ка?огеп 
Бе! гоогеортар зспеп Оп егвисвипреп 71 уегуепдеп, зопдетп ое- 
ЗаНеп аисп, Де ипрететп Тетеп КеакНопзтогтеп аш? уегапдепе 
ЮОшуеПетшИйззе ап Шпеп 21 зифегеп. 

Ап меПаиз Дег егб еп Зее зен! Шег ш зешег Нашйоке! 
ругепаеиз, |епе АП, Де ат Ешпдо! 7 ш 2 Ехетрагеп егреше! 
мегдеп КопШе! ш уейет АбзТтапд Тор 1 а15 гуейндиНез бег согит 
„ид пас мейегет ргбззегтеп АБзапд зибйеттапеиз. Ез Тен! а!5о 
шег исЮЕ пиг Де ПашПез ве, зопдег аисп Де глуейпаиНое е Аг! 
Фез Еипдойез 7; зе БЕ чуепп 51е уоп ши пиг пегвепеп луогдеп 

. веш зоШеп, 50 158 аисп Ч1ез зспоп еш Веуие!5, да5з 51е еБеп дог! 

| 
| 

( 

| 

пит веш зейеп 519. Па ап Девет Еипдой 102 Ниттеехетраге 
егреше! ууигдеп, 50 чуйте а5о -- зе 51 хуепо сп еш одег глуе! 

„ Ехетраге Ддег ат Еипдоф 7 пашНо еп Апеп ПБегвевеп ПаБеп 
о зоШе -- Шшг Рогешзат Шег еш уегвспу тдепдег. Отрекени?! хуаг абет 

ашШ Еипдо 7 ис пиг ругелаеиз зейт зейеп (2 Ехетраге), 50п- 

дего ашс Де гуеййиНозве Аг дев Еипдойез 8, патшПсп шсогит 
„(2 Ехетрйаге). Етз! зибфеггапеиз маг ап Бефеп Вип еПеп уог- 
Папдеп ип зе! Бе! Бедеп ап дпНег ФеПе. Аисп Шег Пег! Фе Ег- 

я 



Дуат. а 

+ 

ЮШагипе Каг ги Таре: зирфгеггапеиз Безисте Таз ашззспПеззПсп 
Сизшт аррепфйсшашт ; ипд ФДезе РНапге 151 Де еш?ее, де Бе!- 
деп ЕипфзеПеп решешваш 15, Хсаб!0за файсатса чжаг Шег пит 
зет зрагусп уегие еп. 

МИ тгозсва -- Еппаотъ 9 

2200 ш. О-Напе, С1р!е| Маек Кезеп, обегпа!Ь дег НиНе А1екко. 
Маз51г Тешсе АГрептаНеп (Сатрапша Багбага). Запишещ е, 9. 
уп.2 1989. 

Ап Фезет аиззегогдепШсп ЗТатк Деп 5 Шгтеп риссесеран 
Еипдоп Тапдеп сп пит зет уегетгейе НиттштеШиНегрНапгеп. Ез. 
угитфе аисп пит еп етшг?рез Ништеехетраг Шег егреше, ете О 
уоп аШшсоа. Па Фезег Воор аБег дДепкраг ипойтпз Пр рейереп 158, 
154 Кашт апгипеншеп, Ча55 шап Шег апдеге а5 Се!ергеппе!зипде 
таспеп Капп, ипф зо ПаБе 1сПп Ддепп аисп Дезеп Еипдой Бе! Деп. 

мейет ишеп Торепдеп ртаршвспеп ПагзеПипреп ууерре!азвеп, да ег 
даз Сезат БП пиг уег вс пане. | 

МУзпвозсна --- Ецпйог! 10: 

2250 т. К-Напо дез Ср!е!5 Тзспегт Утсп. Дет сп Бодеп- 
НосКкепе АгрептаНеп (Селйайгеа пегооза). ЗаттеПаг : 1. УШ. 1939. 

Моп деп Нтш! Шег Тезре еШеп Ншптеапеп (5ситагогетши-. 
тетш ТепШеп) чаг еше - ш ешет ештреп Ехешраг ереше -- 
з1спегПсп пиг уегнореп, пашИс! Гар датшз. Па ез сп шп еп <. 
папде! ипд Фе (Хо фа оН ашШ Шпгег биспе пай О 0 петсй 
мейе АизНПре таспеп, 158 ез шс и! аизрезсШоззеп, 4455 Д1езез 
Ехетр!аг -- МеПесН Е зораг уегвсШареп дитс! деп та -- апз Нейегеп 
Нбпешагеп зватп!. Моп Деп упег з1свпег „Бодепз апфтреп“ Апеп 158. 
у1едегит т!! прегуаШгепдег НаиНоКкей ругепаеиз уегией еп. Егъ!. 
т мейет АБзапд Рюор1 ашШсоа ипф ап диНег ЗТеПе зТепеп д1е 
рееп Апеп фсогит ипй (арротсиз. 1 

Ет Уегоейсп дег НашНокей дег Бееп Зсп 50 2иш Мегуес!- 
веш ап Исп зепепдеп Апеп айисоа ипд ругепаейз ап Деп Еппд- 
5еПеп 7, 8 ипд 10 151 ап Напд Дег ргаршзспеп Паг еШштр С (зепе. 
5. 121) ес апгизеПеп. УЛт зейеп, даз5 сп Фе Бедеп Апеп ап Деп 
Еипдопеп 7 ипф 8 ререпзейр уепйгейеп, 4255 81е аБег ат Еипдоп! 
10 рететзат а15 Фе Бедеп пЗапНрзвеп АПеп апгитеНеп зт4. Ез 
маге папеПерепд, а15 Отвасне Ддез Еешепз ешег дег Бедеп Апеп ап 
деп Еипд еПеп 7, Бетенипозлуе1ве 8, Пе уегвсШедепе УМеретаНоп ап- 
715еПпеп. Пазз Фез аБег пс Фдег ЕаП зеш Капп, Беууе5! дег Еипд- 
от 10, мо Беде Айеп -- ме и Абвсии! шрег деп ВиШепрезисв 
посП регер? уегфеп унд -- Фе р1еспе РПапге БезисШеп, еше 
РНапге, Де аисп ат Еипдо 8 ш Маззеп уегнейеп уаг, мо аБег 

айсоба Чете. Ев зт4 Шшег глуейеПо5 пктокитпаНзспе Уеграйтвве. 
Фе Отваспе. Ругепдешз <спеш! ете Апр ги зеш, ууеййспе аш еш 
Мийтит ап Водеп!тгосКепней апреулезеп 151. Глезе ВодептгосКеппей 
Нпфе! ег пиг ап зНшкег репер (еп ЗеПеп, ме зе Фе Еипдойе 8 
ипд 10 апбуевеп, Нпререп зспеш! айисоа глуат с Де Теисп- 
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|егеп ЗеПеп Шгег ПдБегеп ЕейсиНекей уереп ги Беуоггиреп, 50п- 
дегтп уереп Дег даш! уегрипдепеп Пегегеп Тетрегашгеп. Меше 
Ош егзисвипреп пп (Сгозвр1осКпегреме! ПаБеп Бегейз реге!?1?, Чда55 
глуат Че аБзошще НашНокей Дез ай сода шт деп Ббпегеп Гаргеп зе!- 
пег Мегргейипро ерепзо уе Бе! Деп те! еп апдегеп Апеп аБпшиш!, 
дазз Ч1ез аБег 1 ууезеп сп |апозатегетш Тетро епо!р! а15 ецуа Бе! 

. ругепаеиз, маз ги Едре пай, даз5 айсоа зент Ба4 Фе тейаНу 
паиНо е АП уй. Пазз ФДезег 2изТапд аш дег МШозспа шсЬЕ ег- 
текш ми, 151 зуоБ| еш?р ипд аПет |ефреИсп ете Еоге Чауоп, 
дазв зе пс! Фе шеги епогдегспе Нбпе егес . Паз5 аБег пп 
НаиНрКейзоеграйт5 дег Бетдеп Апеп Де Тепдеп? п1еги уопапдеп 
154, 2е171 дег Мепаш! Ддег Бедеп Кигуеп ешдеишПг. 

В. гарротсиз еп сп 18: а15 аизоезргоспепез Елвгейтейк! аш 
Фе пбспзтеп Ср! епеотопеп Дег У/озспа Безситапк! ипд моб! пит 
ап КИшаНзсП Безопдфег5 ипойпзНреп В1огореп Петегег Гаргеп апги- 
пеНеп. Аисп Дезе Агр ууйгде, уепп де УМ озспа етше Бедешепдеге 
Нбпе еггесПпеп ушде, пасп оБеп ги ап НаиПрКкей посП пуезепШсй 
?2ипейтеп. 

Ев Кбпшеп пос ашоенштдеп чуегфеп: дототит, зиффеггапеиз, 
гидегатшз, зогоеепз!з, ргайогит, Мейес  тазггисашв пп оогй- 
созиз; уоп деп Зсртагогетпиттшеш фвИсшз ипй зуйоез!йтя. 81- 
спег аБег ууйгдеп Д1езе Апеп ш Штгег НаиНркей пшт пешПс! Бе- 

“ дешйишпрз1058 ШеШеп. 

Грип -- Еипдог! 11: 

650 ш. КО-Напе, оБегра в Дез Попез Согпа Ваща. 5сШис аг- 
През Васпрей шй иш Деве Лаптезгей Таз! аизремосКпеет М/аззег- 
Таш. Мешре Меег уотп ММазвег епНего Визси ерре ш! Олопйз 
ругста, Грзасиз асташя, Сизшт Мрийаге ет. ЗатшеПар: 
18: М.- 1939. 

Оте Нитте!-Апеп ипд еше 5сшпаго хетите! ууагеп Чаз Ет- 
“ рерпв тештшег ЗаттшеййНркей дазез!. Ез зшй Фез Де Апеп Йи- 

ти, гардатиз, ргайогит ипд тахШозиз. АиззегогдепШспе Шш- 
“ Дудиепагии! 156 Кеппгесппепд Нп Дезеп В1о0ор, ш зуеспет д1е 
В епрез#апБрипр уогулергепф уоп апдегеп Ар!депрепега дигспрепШи! 
м1т4. Патшегштп 151 даз Ай тпдеп пас? орепдег АпПеп оппе туеПегез 

|“ тдрИс: агриасеиз, ротогит, агтешасиз, мепес и! Бигезсрг, 
| тизсотит, гидегатиз, зИоагит, феггези!з, оогисозиз пп п!- 
| теашз; уоп деп Рзйругиз-Апеп оезгайз ипф гирезй"15. 

Бтищи - Енпог+ 12: 

| 750 т. К-Напе, оБегавЬ ез Попев Погта Ваща. Ошеге 
. Отепге Ддез Визспуадешев; Визсрзверре (Су виз Визшшя, С1- 
| вшт Пошаге) и! ап деп М/азвейашеп ТеисиНрекейШеБепдегег Уе- 
| рейаНоп (ОСайеобдооп Пийеит). Заттейаге: 12.У. ипй 11. УШ. 1939. 
ш Моп Фезет Втобор Переп шг 5 ВошБиз-Апеп уог, ишег депеп 
ОВит в Фе пйиНозве 155; ап глуейег ФеПе Гор! вИоагит, 1 луе!- 
 егеп Абз апдеп Гаргдатшя, гидегатиз ипд Фотисозиз. АПе Бет 
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Еипдогт 11 а15 еуешиеП пост Тез!5ТеПраг репапшеп Апеп КОпшеп 
аисп шег пост аштеерипдеп хуегдеп. 

Грип -- Еипдог! 13: 

800 т. Х-Напо, обега в Фев Попез Согпа Ваща. Опеге Гасе 
дез Визспла!4ейе!5 (уогрегтвспепд Сагрииз вейиз, Согпиз таз 
ипд запошпеа, Стайеоиз топогупа, Согушз атеЦапа) ш! еш- 
гезргепол еп оНепеп З!еррепредеНаспеп (СуШзиз Итзишшз, Сизшт 
Пошате, Кибиз зр. е!г.). затшейарг: 2. УП. 1939. 

Моп деп зеспз Шег егрешевеп Апеп зуаг риаогит (Юибиз !) 
Фе ПаиНезе; 5015: ууигдеп Мег Те ре е: дототит, агоасеиз, 
питз, гидегатиз ипд ардатиз. Аисп Нег 15: аз Могкоттеп 
аПег дег ишег Еипдой 11 репапШеп Апеп оппе ууейегез тбоПс!. 

Гръйп -- Еипдог! 14: 

900 т. К-Напе, оБета в Ддез По: Тез бисПподо!. Ка ШрезсШагепег 
НбпепгисКкеп ш! Визспз|еррепуерейаНоп. Епшре Пипдей Меег еп!- 
Тего ап? Ддег етеп бейе Пее Та! ш! Нбвегетш Ваптуис!5, ап? дег 

апдегеп 5ейе Нате уоп (шегсиз зеззНога. заттейаг: 12. У. 1939. 
Ез зуигфдеп Шег пеш Апеп Тезре еш. т ЧДег Кешешогре 

Штег НашНокей: гифегатиз, Феггези з, ардатиз, Пит из, агр- 
Гасеиз, попогит, ротогит, аогогит ип4 зИоагит. Ез 151 Бе! 
Фезет Воор зет Бегесппепд, те Я1е ргбззеге Мапшро а Шркей 
зешет ОтреБипо з1сП зого аш Фе НитштероршаНоп апзуи (1. Оте 
Гапе гезсШоззепег Ваитрез пе 1455 Де ТеишсиНекейПеБепдеп Апеп 
5агКкег Пегуогиевеп; 50 мп4 гидегатшз зотоП Фе ПаиНозе Аг! 
пп ез етзспеш! аисп дртогит ат бспапраб, дег -- ешререп 
зетет Хатеп -- етше апзревргосПпепе Мадап сепапо! умегдеп Капп, 
ме!спе Гапь-, Безопдегз Аилиа!4ег, аПеп апдегеп Воореп уоглеЩ. 
Аисп ии Фезеп Еипдог КОоппеп аПе дег ишег 11 сепапшеп Апеп 
а15 тбрИспе Еаипепрезапф!еПе апрепошттеп пуегдеп. 

ВепасШеп ууш пиптеш (Де Бефдеп СезапфроршаНопеп Дег 
Мозспа ипд Дез ЦДшШт пт СОерепшегешштше, зо АШ уог аПеш 
зоюп аш, Чавз Ддег ДшШт штшоре зештег сегтшрегеп Зее! ипд 
дег даш! г2изаттеппапрепдеп загкегеп Оитсрфптприпое Дез Визс!- 
ма дей ез тй ЕгейасПеп, Таз г2игт Ойпге дет Еипдо 1 ат Ешззе 
дег МПозсва апа!ог апрезейеп ууегдеп Капп, секеппгесппе! дитсП 
Фе 5ейеппей Ддег етгетеп Апеп. Ев 156 Фев еш Тур!зсПпез Кеппге!- 
спеп Ни б4еррешапдзспаНеп. Пе Вифепрез ашрипе ид т Девзеп 
Сещееп гит пБегулерепфеп ТеП уоп апдегеп Ар(деп Безого?. Аиз 
Чеп Бефеп ргаршзспеп Паг еПипереп А ип4 В ег е шап ши 
Претгеирепдег ПешШспкей, дазз зомоШ ат ГушШшт а18 аисв ш Деп 
Нетегеп Гареп Дег У/озсва Де шфу1диепапга  ашНаПеп сгегто 
154; съ пиг аБво!?! реппе, зопфегп ашсп пп Меграйшв гиг Апга!! 
Чег Доп уогкоттепдеп Нитште!айеп септо. Майтепд аБег ат Гай 
Дезез Метайпв села! Бе Е, апдег сп аш? Дег М/Шозспа да 
ВП4 пасп ЦЬелуштдипо Чев Визсрлуа14ойт!ейв, Бегенипозууетзе Дез 
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Носпууа1дзнейепз зов огипфегепд. Еп иппуеги ейев, Попев Ап- 
зсппеПеп дег пдтуитдпепга и ет, дегеп Кигуе пип д1е пит |апозаш 

20оо 

190 А 
а ера Т1д1у1диепапган 
ср АтЪепапгай 5 

17о 4 -- Тд1у1дцелзигай 1 
| --- АхЪепапгап! 

16о | 20 

| 
Ра, 

20 

и 19 

пас. < 2 | рота Фа 

1201 

ра 
е) 

РИ -- В.а!11со!а 

--- В.ругепаелз 

ПАНА реа рабат оо "ет Вес Го 

Сгартвспе Паг еШипреп г2иг УМегКкаГегтргейшпо Ддег НитштеШш. 
В: Уегайшпз дег пи1диеп- гиг Апепапга! ап деп уегзсте- 
депеп Еипдопеп дег УМ/Исзсва; В: даз о1есре уотп Дшш; С: 
Уетайштв Дег Гдтулдиепапган! дег Апеп В. асоа ипд руге- 

паеиз ап деп Еипд еПеп 7,898 ипд 10 аш дег МПозсна. 

апз!е1гепде Кигуе Дег Апепапга!! Бе! уейет Пеги Н. Вее Кигуеп 
„ пертеп пас оБеп гереп деп С1р!е! ги уледег аБ, иптег аБег е? Де 
дру 1диепга!! пп Мега сн гиг Апепга ! уеграйтвтазвто зет Пос!. 
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Презез АпзсрпеПеп уоп Аг- ипд Безопдегз уоп шдтутдиептесв ит 

зен! аБег пп итрекепеп Уетайшв гиг НапНокей Дег ПЬпреп 

Ареп. т фДезеп Нбрешареп 519 Фе Вотбиз-Апеп Таз Де ап5- 
зсиПеззПспеп ВПепрезашрег ишег деп Нутепор!егеп, феде Коп- 
Китеп? Та лев, ешег апзспетшепд пЬрегтйзяреп ЕпимисЮтипо ипд 
Мегтейгипо Зеш шсъ5 пп Мере. 

Майтгепд Фе Бетдеп Паг еПипреп А ипд В ештшеп Еларнск 1 
даз Уетайт8 глу15сПеп Апеп- ипд шфудиепга ап Деп еш- 
гетеп Еипф еПеп уегийеш, е! пасторепде ТаБеПе ете Уог- 
5теПипе уоп дег аБзошеп ипф тейаПуеп НапНоКке! Ддег етгетеп 
Апеп ап деп Беззег епогвсШеп Еипдопеп Ддег Бедеп Сетре. МЛе 
1сп зспоп т шешег Агре! шрег Пе НиттшеПашпа Ддез Ка зБас а!ез 
О8-Тпо! аизгеншт: Пабе, уегз тепе 1сп ипегаБзо!иТет Наш 1р- 
Ке! + даз га ептазз1ге Аийгейеп етег Ат тп Деп уегзвсшедепеп В10!0- 
реп (1 уеспет Втогор мигдеп Де те!4еп, 1 уейспет Де уукепоз еп 
Ехетраге Фезег Ат Тезтре е ; ез Папдей з1сп Шег а150 с1еспзат шш 
етеп Опиегзсри! дитсПп аПе Втогоре Бе! аПешрег Вег!скасиНрипе 
етег еш?реп АГ), шиег ге!а! 1уег Наи! 1р Ке! уегзейе 1сП 
Шпеереп даз НапНокейзуетайш15 ги деп апдегеп Апеп ештез В10- 
Торз (а150 геуззегтшаззеп Фе Ншште!5о21010г1е ештез БезИшиеп 
Воорз одег 1п Серепза? ги пШег: етеп (иегзвсии! дитсП еш 
ет? рез Втоор ш! ВегискасиПрипое аПег Дог уогкоттепдеп Апеп 
ша псъНреп НаиНроКейзуепайтз). до ге Е -- иш пш еш Везр1е! 
71 егуайппеп -- ап5 дег ТареПе аи деп ег еп Виск дейШсп Пегуог, 
дазз Гарротсиз зете ргзз?е арзоще НаиНекей ат Еипдоп 10 ег- 
тест, ап гейаНуег НаиНоскей дог! аБег ап дпНег 51еПе зе . 

КХосп ете 11 егезваше Та!васпе шосе 1сП апз дет, уа Фе 
ТабеПе ги заргеп уегшарг, Безопдегз Пегуогртейеп. Ев 158 ез Фе 
Мегъгейшпе дез Рз. тахШШозиз ашЕ дег У/Шозсна. Глезе Апр ута 
515 Беше а апззсПеззПспег Зспшагогег Фез В. агр /асеиз ап- 
сезепеп ипд т Дег ГШегашг гей“? Ат Цит таг Д1ез аисП Та!- 
5асиПси ги теНеп (у1е ашсп шт Деп тееп б4еррешапдзсваНеп 
50-Еигораз, мо Фезе Бедеп Апеп уегргейе! 54), Шпререп шбсЩе . | 
1 Фезе Вепацришпе Ни Де МШозсПа епвсшедеп а15 ПОсвз? ип- 
чмайтвспеш!си Бегетсппеп. Ез 158 ЦЬегаиз ацНаПепй, Чдазз ах /озиз 
пот ап Деп оейспеп ЕипдзеПеп, ап депеп аисп зиффеггапеиз Тез!- 
сезеШ луигде, уоп шип ереше! ууегфеп Копше. Опд глуаг аппапегпд 
пт оесПпеп УМетайшв Штег абзошеп НаиНокей. Папег Шпайз 
аБег пипш тИ дет МУаснзеп дет гейаНуеп НашНокей Дез зиб?е!- 
гапеиз аисп Фе Дез тахШозиз ги. Ми Пареп ез арег Шег шсш 
аПет ш! дет ЕеШеп Ддез Ъ15Пег т Ддег Гега г апреребепеп Ушев 
ги шап -- пашИсп Фев В. агрШасеиз, дег п Дезег Нбпешаре 51- | 
стег пс Е тевг уогкошшЕ -- зопдег Дагшьег БШпаиз ши ешег | 
аиНаПепдеп РагаПе а! тп абзо ет ипд геаНуег НЗашНокей глу1зспеп 
зифеггапейз ипд тахШозиз. (сп ушо Шег сн! аисв пос Фе 
Та!васпеп шйапиШтгеп, дазз 1с1 Беде Апеп ретешзат ап Дег о1е!- | 
степ ЕийегрПапге сгреше!е офег раг-- ме ез 50 реге ипшег а!5 
Наирнпотеп 8 Ее4 ген па -- Фе аиНаПепде Орегешзиш- | 
типо т дег Едгрипр ! 1сП дашье, дазз Де зазИзспе Мешоде шег | 

я | 
Е 4 
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123. 

Г Мъгозспа 
еи ИРКНЕВИТЕКАСВНЕКАСАНАЛБОВСВШЕА ИЛИ Са аОАВАК ЗАЛИВ 

Абзопе НапПпркей КеаПуе НаиНскей 
ша Кате 

- |5итпе 1 7 8 10 1 7 е) 10 

100 100 ботогит 0:5 
100 6941 зирфеггапеиз 11 15 
100 100 агтетасиз 4 
100 ОД 158 гидекатгиз 10 18 
100 100 зйоагит 40 
100 - 100 зокоеепз!з б 
100 100 феггез! "8 5 
100 2 62 26 | щеогит 1 26 15 
100 Зов 6 | Гаргданиз 41 З 1 
100 80 20 | айсоа 43:5 23 
100 2 654 44 | ругепаеиз 1 52 45 
100 б9 | 85 ргаюгит 8 7 
100 16 84 | арропкиз 1 16 
100 100 таз!кисайиз 6:5 
100 100 оогисозиз 0:5 

: 100 100: 1005100 

100 100 дзитейиз 50 
100 зе 220) гирезитз 30 20 
100 50 50 тахйозиз 15 40 
100 ова от „ зуез!15 5 40 

1000100 

Ше В рифта 

битте 11 12 1314 Хаше зи 12 13 14 

100 50 50 | полюгит 12 4 
100 33 67 | ахоШасеиз 12 7 
100 | 100  ротогит 4 
100 100 | аргогит 4 
100 7 66 7 20 | ритииз 2551 12 13 
100 12 518 75 |- тидекаггиз 6 12 28 
100 80 20  зйоатит 25 4 
100 100 | Фегкезйитя 18 
1001 18 25 12 50 | Гардатиз 251 19 12 18 
100 40 60 ргаюгит 50 40 
100 100 оогисозиз 6 

100 100 0100 100 

100 | 100 „ тахШозиз 100 

| | 100 | 
„ие апдегов пптег Ше Безе, федег зшекНуеп -- зуепа ашсп шп- 
„ Беугиз еп -- ОшегвстеБипр аш ууешрафеп апзрезе е 156 ипй дапег 
„Бет зосПпеп ипд аппПспеп Ошщетвисрипреп Ииишег Фе з1светзе Сгипд- 
„Даге аБгереп ту. сп Байе ез дайег ос! пиг Нпг зевт ри шбр- 

ми 
А д 

Бра Но 

1) п Ргогешеп, 

„Псп, зопдегп зораг Ни ПОсПз: чуаштвспешИсп, дазз Чег МП Чдев 
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тахиозиз т Фезег Нбпешаге В. зибгеггапеиз 157. Глезе Апплайте 
сеуштив посп ап МартзспетшПспкей, хуепп тап Бегиска сИ, дазз 
Фе зепт пайе уегуапфе Апр Рз. багршейиз К. уоп ешег огоззеп 
Кеше уоп Ашогеп шшег апдегеш аисв а15 зсптаго ет ез В. ф-. 
зИтоиепфиз Мог., Чез паспз еп Мегуапф еп Дез зифйетгапеиз, ап-. 
сен ъп. : | 

ЕпфИсп тдсте 1сп ?2ип 5сШизв фезез Абзспийев пост еше 
ТареПе пЬег Де Беше БеКкапие Еаппа Дег Бедеп СеБпре пт (Ое- 
сепйретзеПипо геБеп. Ез уегдеп Чаги аисп аПе Гл! егаигапоабеп 
Пегапоегореп пп еуепиеП гереБепе НбрепапраБеп Бегискасрио. 
Пе аизрегогепеп зсПпуаггеп Ашеп сгеБеп Де уоп шип регвдп с! Тез!- 
сее Ше Мегука!уетгейипо ап, Фе ишегргоспепеп Гашеп зоПеп Де 
ши! таззПспе Мегикауегргейипр, Базегепд аш деп НбпепапраБеп 
апдегег Ашогеп Бегейипозуиезе аш? Апа!огтезсиззеп, г2иг Паг- 
звеПипо Бптпрел. 

ТаБеПе дег Мегука!уеттейипео!) 

Каше 
ДВЕ И ш 

ботюгит 
агрйасеиз 
зиргеггапеиз 

ротогит 
агтепттасиз 
аргогит 
Пити! 
фигезсй! 
тизсогит 
гидегатиз 
зйоагит 
зогоеепз!з 
феггез! "15 

Със а его КО ДСО 
|---------- гарданиз 

айнсоа 
ругепаеиз 
ртга0гит 
(арротсиз 
таз! кисайиз 

оотгисозиз 
пгоеа!из 

-н не --- - - 

- на яее вон ноиа нн с ----.--- - 

- ни на енеиеня ен не - 

---н---- 

ДАН ---- -|-------- 

-----#- ------- - - - - - - - - - 

-------- 

оезва!!8 
Фъипсвиз 
гирези в 
тах!озиз 
зушез!1з 

-------- -- ----.-- 

е 9 99 от он оно сен но че, авеню ае Цао ар РИПЖХТРИО) КИ ПРО ОА | сарай Дио раси 

1) Пе гбшвспеп ХаШеп оеБеп Фе мег Мерейайопзгопеп ап, патс!: 
|-- (шиег 800 т) Зерре; П -- (800 -1400 пт) оНепе ЗеПеп ш Визсп- ипд 
Гачъма4; Ш -- (1400-1800 пт) оНепе ЗфеПеп т ппд Кпарр оБегпа дег . 
Хадейуа!4хопе; ТУ -- (йЬег 1800 т) НоспоеБипозтаНеп. 

шо 



и». 
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Моп деп 1 Фезег ТаБеПе епШайепеп 22 Ниттейапеп зтд аПе 

С Б1в аш бит Из Бвйег уоп Фег МШозсна Бегейв Бекапи гелогдеп;. 
аБег аисп Фезе Аг! Кот! 51сПег п ДдегепишШег еп Нбпешареп уог, 
196 пот Ъ5Пег ПБегвепеп луогдеп. Пе 5 Рзийугиз-Апеп зт4 аПе 
Ъ15Нег аи дег МУПозспа Бегейв пасПреулезеп. Моп Дезеп 27 Апеп 
вт В. зогоеепз!в зочме Рз. тахшШозиз ип4 зуйиезйи!з Шет! да 
ег ета! Нт Фе КЕаппа Дег МШозспа з1сПегре еш. Ат ЦДишт зша 
Тогепде Апеп Б15Пег ис! паспретм1евеп: В. зийфеггапеиз, бигезсйт, 
зогоеепз!з, аисоа, ругепаеиз, арротсиз, тазиисашз ипд п!- 
оеашз ип4 Рзв. оезайз, ФзИпсвиз, гирезвт в ипй зу/оез!итз. Ге 
Гега штапраре ШЬег даз Могкоттеп уоп (исогит егвспеш! Чег 
КХаспргй ипо Беди е. зоШе з1е едосп ги Кес! Безфепеп, Ддапп 
луаге пеБеп Дет Могкотшеп уоп зиб/еггапейз, бигезсй!, пгоеашя, 
ое аз ипф гррез!8 аисп Чдаз уоп зогоеепз!в ипд дИпсшз 
еуепиеП ш даз Вегесп Ддег МбрИисшкей регис(!. Ми егзспеш! |е- 
досп даз Могкоттеп уоп /исогит, зогоеепз!в ип4 Изитсшя ат 
Цит ав Нбсиз! ипугартзспешсп. Ошег Деп ашреганШеп Апеп 151 
пиг тах!озиз 1 Дезег Агре! гит ег епша! а15 ап ПЦиПп уог- 
коттепд тп Фе Г егаштг ешрен“. Ге Апеп айисо/а, ругепаеиз, 
Гарропсиз, тазиисайиз ипд зуйиезве!в Тешеп Дег Еашпа Дез ит 
сап? геуу155, да 51е п Шгеп ОКо!0р1всПеп Апзргиспеп аПгизейг аш 
даз Се 1тр55- а НоспреБтезкИша апреуитезеп 54, даз Шпеп ат Дийп 
аисПп 1 Дезвеп ПОспз еп Гагеп пирепфумо сеБоеп уд. 

ВеоБасиипдеп ПЬег деп Ви епБЬезисй. 

Хасогепде Табейе РП еше апзспашсве Паг еШишо Чез 
Беобасефеп ВепБевзисиз. Па зе Бзфуег апдйисп пп Мепаш? Че 

боттегв уегвстшедепе РНапгеп паспетапдег Безис ! ууегдеп, ПаБе 
10 ез ш Дезег ТаБеПе ишепаззеп, ет Ргогепуетайпв пЬег Фе 

НаиПеКкей дез ВезисПез ешег Аг! ап ешег БезИшпеп РНапге ги 
себеп. Ете апз тешеп Койгеп з1сП егреБепде Безопдегзв апНаПепде 
Веуотгирипр ештег РНапге Дигсп ете одег тейгеге Апеп 501 ап- 
зспПеззепд Безопдегтз ПегуогоепоБеп ууегдеп. 

Стосиз оешсйепзгв: Ез зуигфе пиг ет еш?рег НшптеШезис! 
-- ша глуаг дитсп В. ргайюогит -- ТезрезеШ; ез Беда посй Дег 
Хаспрг ите, 05 Фезе РНапге гегешйзз1г дитсп Вотфиз Безис ! 1. 

5Пепе пНаа: Ме Бегейв и уогпегрепепдеп Абзсри Е #ез!- 
ре е ууитфе, хуаг Фезе РНапге аизсиПеззИсп уоп В. ругелаеиз 
Бевис ?. Па НиБИск аПегфтрв ашШ Фе ппрйпзНреп УЛ Негипря- 

„ уетайшвзе ат Таре Ддег Веобасипое Бевеш аПег Сгипд г2иг Ап- 
пате, дазз 4. и аа аисв уоп апдегеп Нишшеацеп Безис 
мит, ап епет Таре аБег шосе дег УЛ Негипезуетайштзве пит 
уоп Дег ат пепо еп етрНпдПспеп Аг! дезез В1оборз ашрезист 
ше. Мете Ошегвиспипреп тп деп Ареп ПаБеп егреБеп, даз5 дог! 
5. ошщоат рапг Безопдетв уоп Апеп дез Хиргепиз Ргафоротфиз 
Беуоггир! лит (шшег ФДезеп Безопдетв уоп (аррошсиз, ругепаеиз 
09 ргайогит) ; Ни егдфетеп зспетшеп аПегдтез ап дет БемеНепдеп 

3 

28: 

п- + 4 
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ТареПе пЬег ВиШепЬезис!5-Веобасъ ипреп 

МУ озсна КХаше Гра Ша 3 

Сегапит тасгоге гит Ерйовит апризи/онит Сагдииз сатфие!з арез#?в Сизшт аррепйсшашт Стосиз оейисвепз!в биепе пЛага Сегатит зИоайсит бсайгоза фдасатса Сизшт Пошаге Сепщигеа пегооза Суйзиз шизишт Опотв пугста Саггобдооп шийеит Прзасиз |асианз Сагфииз асапвог4ез Сизшт Цошаге Кибиз зр. 

к пойЮгит 

агтеасеиз # 
до Дои зибеггапеиз 

ротогит КЕ 
х актептгасиз 

аггогит : х 
Рити!з х « х 
фигезсйт 
тизсогит : 

В: жк ж гидегатиз х 
# | вШоакит х | 

х х -- вокоеепз!з 
х феггез#етв х 

ж ж «14 Дшсокит 
+ « #1 ардатиз ж # # # 

уж же #1 ашесоа 
а «| ругепаеиз 

Ва хр ке ргаюгит 
с « #| арротсиз 
ра ж” ж тазфкисайиз 

« оотИсозиз #3 
поеашз 
оезвайз 

х Фвипсе?йиз 
с: гирезив 
ра тахШозиз 

„ зушези5 я 
“Таш ЧФег БезисПеп- 3 

пики ера деп Деп -|1:62 8 ГД 

ра 

Воогор посп Кеше рйп5Преп ГеБепзБедштрипреп ги Без!еПеп, в1спег 
котп! доп арег ргаотит уог ип4 з1спег ид доп апсй ргафогит 
ет тереппазйрег Вевиспег уоп 45. „Мага зет, е ег ез т Деп 
Атреп ашШ 5. ошроат!з маг. Аиззегдет зешШеп ш Деп Ареп В. ”4- 
звгисайшз ипй тепфдах етеп Нойеп РгогеШва уоп Везисйегп. Моп 
„ФДезеп Тен! аБег аш дег Вакап-Нашзе! имепдах убШео 14 

И 

"---. 

< 
я 

Нм». 

и 
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“ тазгисаиз зспеш! аш дег МПозспа пот уегпайшзтазяр зейеп ги 
„зет. литпегрит 156 аисп даз Могкоттеп уоп тазиисашз Шег ?лет- 
Псп луартзвспешПсп, да Де ипш ефаг Бепаспрапеп Ма4ег Фе уоп 
Фезет АП Беуоггир еп бКо!ор1зспеп Могаиззетипреп ги Бефеп 

„вспетеп. Ев 15: федепта!з Бегеспшпеп, Чаз5 шеше пт Деп Ареп 
егуогрепеп Кепишззе ПЬег Деп ВП епрезисп Ддег Ниттеш Де 
“МледегаийНтдипо Чег Бзпег а15 зеПеп Бегесппееп Ат В. руге- 
паеиз ап дег МПозспа егтбе!с еп. 

Кибиз зр.: Гезе РНапге туигде ап етшег па зспа Преп 5!еПе ат 
“Капде Ддез Визсрлуа1 дей е5 ат Пийт ацззстШеззПс! уоп ргайогит 
Безис 4, ете ВеоБастипе, Пе ш ерепеп ипд нетдеп ВеоБасШипереп, 
Фе прег Де аизгедепш ез еп Серее Ешгораз Нп апое е уумигдеп, 
убШе па ЕшШапо Зен. МЛе Бекапи, 158 аисп дурлпогит еш ге- 
ге тзз1рег ВезисПег уоп Юибиз. Аисп Дезе ЕийегрНапге ми Таз! 
аиззсиПеззИсн уоп Апренбпееп Ддез бибрепиз Ргоашобвотвбиз Безис , 
лош! юс в пишг теше ВеоБасиипееп ш Деп Ареп ипф апдегеп 
ТеПеп Ме еигораз, зопдегт аисп Фе тп Деп Бшреапзспеп Серпееп, 
т Ддепеп г. В. ш НбПегеп Гареп аис! ругепаеиз (Кродореп) 21 
деп гегенийздреп ВезисПпет  гепб?, уоШоштеп пЬегетшзНттеп. 

Суйзиз Визшиз: Ез 156 еп ешсШепд, Чдазз ФДтезе СагаК!ег- 
рНапге дег Визси терре п егзег Ише уоп зЗТеррепушитештш Безис 
ми. Опф ез 154 аБегта!5 ет пгеНепдег Вете5 Нп Фе КсъПрокей 
тешег Еез! 5 еПипреп ш тешег зсПпоп тейртТасп егуйриеп Агрей 
Шег Де НиттшеПаша ЧДез Каз Басаев, 4455 пашИсп  гуу1зсПпеп 
ВитепБезисп -- азо дет Б1010г18сПеп Меграйеп -- ип4 Дег аи? дег 
Могрпо!ог1е Бегипепдеп бузтешайк еш Нетегег 7изаттшеппапо Бе- 
Зен! а шап ретешитп апгипепшеп сеу Е 15, дазв аисП Д1езе 
Гершптозе ишег деп 6 ашШ Шг Тезре еШеп Везвисрет 4 Апрейб- 
пое дег бекпоп ОдопювотВиз Без!7?!, аптепд Фе Бейдеп гез!- 
Пспеп Апеп, фетгез 5 ип4 Фарйагшз, пш рейереп сп аш? Шт 
апгеноНеп ууштдеп. Пе егуаршеп упег Апеп Ддег декноп Одоп!о- 
ботвиз зтд: попогит, агр асеиз, ротогит ип4 питз. Ге 
“обеп егуаршеп Та!васвеп нефеп аБег посп ДешШсвег ги Тагре, угепп 
ТезрезвеШ лии, дазз шШег деп хебп уоп тип ат Гйт Беобастееп 
Нипшейапйеп упег Апеп дег бекцоп ОТопюботвбиз апсепдгеп -- 
 ебеп фепе уег Апеп, Де ай С. й/зшшз егреше! ууегдеп Копшеп 
-- моп Ддеп гезШсПпеп зеспз Апеп ууагеп пиг г2ме! сеййегеп све Ве- 
„зиспег. Аво ш Ргогешеп: 1000/4 Одотоботбиз ип4 пш 330/4 
Дподотоботриз ! 

| Опотв Вугста: ГЛезе РНапге маг пиг зейт зсПпугасв уоп Ниш- 
шем Безис . Ев ууштдеп пиг г2уе! Апеп ашШ Шг егреше?, пашс 
„вШоагит ипд Гардатшиз, моБе! зПоагит га ептазро пуей Шет- 
Череп маг. Ев ге Я1сп Шег а150 уедегшп ет сап? АаНпПсвез Мег- 
„Пайеп уле Бе СуШзиз Итзшиз. 
па 

--Жа с Дегавпшт тасгогеигит : ГЛезе ш Нбпеп гл йзсвеп 1400 пипа 
Щ 500 т ап ейуаз ТеишсШегеп ЗйеПеп ипретеш ПашПое РПапге 
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лат 51е45 зейт ЗТагк уоп Ниттештш Безис !. Ез Копие аБег апззси1езз- 
Псй пот ргай0гтит БеоБасте? луегдеп, жеппоесп Де МУартвспет- 
Испкей гешПсв 1085 181, да5з аисп апдеге зо! сп ТеисШе Вогоре 
Беуотгиргепде Ниттейапеп а15 Везиспег п Венас и! Катеп. АиНа!- 
еп уагеп ашсп Де ВезисПпзгейеп, Де 1сп ап Дезег РПапгхе ип 
деп з1е БеШегепдеп ргайогит Те ги еПеп Сеереппе! ПаНе. п 
дет Сапеп, дег сп гипд шип Де Еогз апоп ВовгИгта аизБгейе+, 
маг Чезез Оеганит аиззегогдеп сп НашНе пп уушде зейт зТагк 
уоп ргаютит БеПоргеп. ОБмон майтепд 4Дез рапгеп Касии арз 
пей ге Сем Шегтереп пефдегрерапреп ууагеп, Де гейлуе!5е зораг уоп 
зспууйспетеп Нарге!всШагеп Бер!еПе! магеп, ипд шт!огре Дег Нбпешаге 
(рег 1700 п) ЗсП сеосеп АБепд ете гес! етрИпПспе Кайе Бетег(- 
Баг шас е, Де Деп Ашепшай пп Егееп тп дег пл! Маззегдатр? се- 
за е еп Го Е опе луагте ОЬегие4ег иптбрИс! тас е, Ногеп Пе ) О 
уоп ргаюгтит 18 пасПп боппепшеграпр -- а15о ейуа 15 ререп 
9 От --ги ешег Хей, да 51 сП Де етЬгеспепде Паттегипо Беге!з 
БетегкЬраг тас е. ГХасз еп Могреп, а15 1св Кит? пас 6 Опт гиш 
МейептшагвсП ашгас!, а15 дег ПЬег Хаси! сгетаПепе аиззегогдеп сп 
геси1спе Таш ап зспа сеп ЗТеПеп пос а15 Кей де Стазег БедесК! е 
ипд Фе ат Ней ашеп Нипте! ап етрепде 5боппе посп шс! фе 
Кгта! паНе, ги ууйгтеп, Погеп деппосп ап 0. тасгогРигит Бетейв 
уедегит Не581р Де решогит- 0 О, ме мепп д1ез аПез 51е съ пп 
сеппрз еп тпдепе. Аисп д1езе Веобаспипо зЗещ пецейсп 11 Еш- 
Юапо ш! тетеп ЕезеПипреп ш Деп Ареп ипд Бейешсте! Де 
гапг ипетбпйе Ведейиштпре, Де Фе Ниттет а15 Вез!ашрег дДег (е- 
БиезрНапгеп НаБеп. 

Сегапшт зИоайсит: ГЛезе Пегапшт-АпЕ муат Бевопйегв ш 
деп ебуа 1800 тш ПосП реерепеп ТеПеп Дез В1511га-Кезегуа!ез 
ша ХаНопарагк М/Позспа зерт ПаиНо ипд зуштде дог! апззспПеззИс 
уоп ругепаейз Безис . А150 медег еп Апрейпбпрег дез 5бибррепиз 
Ргагоботвиз. Ез зспеш! а15 05 Де Ргагоботвиз-Апеп ги Деп зу1с!- 
По еп Везиспет  Ддег (егапшт-Апеп -- гишшпд4ез ш фезеп 
Нбпешареп -- гепбпеп. Тсп Бетопе ашздгскисп п д1езеп НоПеп- 
Гагеп, депо зомоШП ш Пегегеп Гареп а15 аисП Бе тшетшеп Ошег- 
зисПпипреп п Ми НеПештора маг ФДезе РПапгепраНншпо уоп Нитштеш 
прегтаарЕ пе БезисШ. Ев 158 д1ез еш зейрг зспОпез Везр1е! да г, 
ме мш1 аПпан!спет Мер аП Ддег КопКигтеп? дигсП апдеге Арфепре- 
пета Фе Везаприпрзагрей аисп Бе! зоспеп РПапгеп, Де абзош! 
ш сЕ а15 ап деп НоиттеезисП апреу езеп егзвсретеп, пиптейг 
уоп Ншптеш Безоге ми4. ОБпрепз Коштеп Бе Сегалит аси 
ЕПереп ипд Гер!дор!егеп -- зуабгзсПпеш сп зогаг аисп Ко!еор?егеп 
-- а15 ВезашЬрег ш Вепас . 

Ерйобшт апризиютит: Ей Фезе РНапге о11 Таз: вепаш 
Чаз респе уле Ни Фе уогрегоейепде. Аисп Ерйовшт улта т 
Петегеп Гареп уоН1 пит зебвг зейеп ипф аизпайштзууе!ве уоп Ниттеш 
Бейореп. Пез г Е еБепзо Ни Фе Петегеп ПГагеп Дег Бшрап!- 
зспеп СеБтре уе Нг Фе Семщее Ми еешгораз. ш Нбрегеп Га- 
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хеп дег Бшрапзспеп СеБпре (аБвош! шс! ебма пиг Чег М/1- 
озсна) 154 ЕрШовшт апризиойит |едосп ете гешИсп ЗЧагк 
пт гесгешйз812 уоп Ништешт Безисще РНапге. Ее ре ей уушт- 
еп а5 Везиснег: В. „идегатшз, зогоеетз!в, (арротсиз, та- 
гисашз ип4ф Рз. гирези1. Везопфегв гифегатиз ипд зогоеепз!з 
гето еп сн а15 герепйззре Везисвег. Птезе Та!баспе егвспеш! пи 
тип зейрг БеасшШепзуе!. Веейзв т тештшег ОзН1гоег-Атей ПаБе 1сп 
Тага Шпреуезеп, даз5 св гифдегатшиз (дата!5 ез ег пос 
Тегтратейиз) пт зешег Веуоггирипр реулззег ЕиНегрНапгеп ашНа!- 
епд уоп Дег Бе деп Апеп дег декноп ОфдотовотфВиз гейепдеп 
Хесе! епНетв ппд Рвргвита-Апеп Беуоггир?. Плезе Риреита- 
Агеп аБег 5 т деп Ареп де у1спНр еп ВийегрНапгеп Нил 50- 
гогепз! в ! Ез 158 пп Шег еш рап? шегкуйш ре апаогег ЕаП, дазз 
те РПапгепап уоп ге! Ништейапеп Беуоггир! м1п9, Де 1 рап 
ппдегеп Семе еп еБепта!5 сетешзат ете апдеге РПапгепраНнипо 
рез 3 пЬеп. сп шосе тш! Фезеп Х2еПеп штзБезопдеге даз Апрептегк 
Тег Неггеп ВиШепдкоореп ип фепег Ешотоореп, Фе ОБипе ипа 
Се!ереппе! гит Уогпапте уоп УМегзисПеп Пабеп, ап д1езе Та!заспе 
епКкеп. Ез уШ шип зспетеп, ав оБ ете реуу1ззе АБрапррКкей Бе- 
зле гулзспеп Деп уегзвсшедепеп Ноптеапеп ипд дег Еагре дег 
хоп Шпеп БезисШеп -- шзБезопдеге Дег уоп Шпеп Беуоггит еп -- 
ЕиНегрНапгеп. Ез ууйдге ПОсП5! иегеввап?, ууепп 81сП ПегаиззеПеп 
соще, дазз Де Веуоггирипр реулззег Виешатеп -- Фе пт пас! 
петеп ЕгеПапфреобаср ипреп глуейеПоз ги Без епеп зспеш -- 
исп аПеш еше епегпраге Епрепзспай 5е1, зопдет уеПе с! зогат 
аи? егъНсвеп Апареп Беги !. Ез 156 даБе! уоПп53пф1е ресвеШНе, 
оОБ пип Де Ништеш Де Еагреп 50 шшегзспе4еп ме ЧДаз тепзс!- 
Нспе Апре (угаз НОс!з! ппууартвспешИси 158) одег пот деп Вай оп 
71 ешрПпдеп уегтшдреп. Пег Епоо уаге фа досп аппайегпд Дег 
п|еспе; 11 СерешШеП, ез ууйтдеп з1сп Ддапп уеПес Е сеггде Де 
апзспештепдеп Аизпайшеп (Везис! апдегврей Мег ВШеп) а15 раг 
кете Аизпайшеп егууе!звеп, зопдетп еБеп пиг а15 Еайе, хо глуаг еште 
апдеге Еагре аБег ет аппПсвег Еайоп уогйер?. Ете Хасврг ите 
егвспеш! пт ш! НШе уоп ш Хисък5Еспеп иа ГаБогаопит Бейпд- 
Пспеп Хезвегт оПппе ууеПегез тбрИсп. Ев те пиг аш гет Зай- 
5Изспет Мегре ш! НШе уоп Еагррарегеп -- пайшсп ойппе уог- 
Пеггерапрепе Огеззиг ап! ете Безишие Еате -- ТезрезеШ пуегдеп, 
0р Де уегзвсшедепеп Ниттеапеп Дег етеп одег Ддег апдегеп Еагре 
(Еап оп) уог апдегеп Деп Моггир сеБеп. Ев ше сп геуу155 етше 
уегуепдраге Мегвиспзапогдпипе Нпдеп |аззеп, Де Бгаиспраге Ке- 
зиПа!е ги Петегп пизтапде 158. 

Хосп ет ууеПетез РгоМетш зе Бе! Дезег Сейегепрей гиг 
б5ргаспе сеБтас?!. КХашПсв Че Та!баспе, даз5 апзсрешепд аисп еш 
2изаштепапо Безе? глу1зспеп дег ЕдагЬипро Дег Нишшеш ипд Деп 
уоп Шг Беуоггитеп РНапгеп. Ев 158 шейкууш ро ипд упд федеш, 

Чег з1сП |ета!5 дет Ноттшевшфдит пт Ппейег Харт егоебеп Па!, 
ета! ашре аПеп зет, дазз 2. В. шапспе РНапгеп глуаг уоп деп 
Мегзвстедеп еп Апеп -- оН аисп дег уегвстШедеп еп Нитте-(7л- 
| 
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|еггаНипреп -- Безис муегфеп, даз5 ФДезе Апеп арег аПе теш 
одег миешеег Фе ое1спе Еагрипрзашаре БезИгхеп. Везопдегз ащ- 
аПепд зспеш шип фев Бе! деп Апеп геггез 18 ипд шсогит -- 
а15о зевг ес етаййспеп Уегзиспзоррееп -- ги зеш, Фе еше 
деиШспе МогПере Шг сее Ви еп ашгшезеп зспештеп. Аисй дав 
оБеп гепапше Везр!е! уоп гифегатшз пп зогоеепз!в Капп Шег 
уедег Мегуепфипо Нпдеп. Пет Мсшрейеп зид ез ууон| зсНумег 
ТаПеп, ш Неег Хаштг Де Бедеп Апеп пифегатшиз ипд зогоеетз!зв 
?20 ишегзспе еп, зе о1е!спеп етапдег п Ддег Еагрипо 21 зенг. Па- 
гйрег Нпаиз уп4 аБег Е. апризИ/ойит посп уоп Еорепдеп Апеп 
Бевис : /аррошсиз, тазисашз ип4 Рзв. гирез!# "15. Оитспууерз 
Айеп шй оеспег Сгипдашаре дег ЕйгБипо: ЗсПлуата-тов, ш! тез 
пиг ша шапоПспеп СезсшШест! загкег апзрергаоет Сей. Опф дос 
Катеп пт Кашт 10 пт ЕпНегишпо аш апдегеп РНапгеп  апдеге 

Нитте ап еп ш! дитспаиз апдегег Еа ипозашасе уог -- хидйеггапейз 
ипд шсотит --, аБег Кете етгре дауоп чуитде |ета!5 а Ерйобит 
Беобасте!. Аис айсоа пп ругепаеиз, уоп депеп ет егег по шп- 
п!ефагег Хапе ппрешеш ПЯашНо лаг, БевисШе шета!в ЕрйШобит. 
Аисп а/Мсоа Пав глуаг Де зсплатг-гое Сгипф апршпо, аБег ши 
аисп и уейИспеп СезсШеси! ипд Бе! Деп АгреПегтпеп зерт зТагк 
епру1скейет СеБ а трипе, Де 516 1 Шгетш СезашШар из ме! авпПспег. 
ецуа дет зиффеггапейз етвспетеп |аззеп а15 етет хзогогепз!в. Ез 
о1ЪЕ зе в уетотайсп аисп Апзпаптеп; иптегит дгапове зсп фезе 
ВеоБастипр зсроп з0 оН ипф щ 50 уегвсШедепеп Серепдеп аш?, 
дазз 516 ешта! гиг П1зКиз810п ре еШ зет тбее. 

Сайеобдооп (Гатшт) ишейт: Ат ГршШт еп апр уоп Пей 
етшрезспп Шепеп М/аззейашеп 11 НазспаНеп Ддез Визсплууегкз 2еш- 
Исп Ваше, 154 Деве РНапге ете зейг Бейе е ЕиШегрИапге Ни 
Де уегвсшедепзеп доп уогкоттепдеп Нитптейаеп. Дохотит, гй- 
дегатиз ппд Гаргатшиз, дегтеп О О гиг ВШегхей дез Оайеоб4ооп. 
Шге Напр Ширгей Пабеп, зт4 гегешазре ВезисПег. 

Прзасиз дасташв: Ат Цит ис зейеп ап деп зе пап- 
сеп Дег зсШисШагнро ештрезсп епеп Таег. Апззег уоп Кешегеп 
Артдеп (Безопдетз Дпфдтепа ипд Найсшз) уитде фДезе РНапге уоп 
В. пити Бези #, Еште апдегте Ншиптеап угитде ай Штг пета! 
Беорас ет, 

Хсайоза Басапка: Апапов Апцоиз! Бедеск Фезе РНапге 
мрипт Де ебцуаз госкепегеп Семее ЧДез Носпр а еаиз глу1зспеп 
деп Нийеп ТиЦауа ипд Аеко, Де уоп Шг Безапдепеп Е1асПеп 
т! дет Се бИспууе15в8 Штгег ВПШеп регадегхи ПЬеглепепд. Еш ип- 
гетет тгегез шзекйешеБеп зрей з1с аш г аБ, луоБе! пеБеп Деп 

ЕПереп рап? Безопдегз аишсп Де Ниптеш уопепгзсПпеп. Ошщег фДезеп 
аБег 156 ез п аПегегег Ише В. айисоа, Чдег сегадеги зрегтайзтей 
аш Деве РНапге 210 зеш зспеш!. Опф лледег туишде еш ВПд4 ш 
тет (Седасии18 гиг!сКкоегШеп аиз Деп Таргеп тетег Заттейй- 
Пркей пп Огоззо!осКпегрере!. Поп! маг ез Геошодоп тотапит 
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1 зетпеп еБешайз Базвеефеп Виеп, дег Фе уогрегвспепде Еш!- 
|егрНапге Юг айсоа.ареар. МЛедег ет апНаПепдез Везр!е! ги дет 
за Ерйобшт Сезатеп. Оп еБепзо е аш Геотодоп тотапит 
ши/ег 143 дагаш егреШееп Нишшеш глмаг 370/ ашсоа луагеп 
прег ашсв пс еш ешгоез Ехетр!аг ругепаеиз, ерепзо ууигдеп 
ди 5. фасатса глмаг 53 ашсоа (уоп етег СезапаизБеше Д1езег 
Ат уоп 103 Ехетрагеп) аБег пиг 2 ругепаешз (уоп тзрезап! 101 
згрешевеп Ехетрагеп) ги3#апйе гебгас . А!5о 500/„ дег а/со!а- 
ДизБеше, аБег Ь1озз 20/ дег ругепаеиз заттеп уоп 5. дасанка ! 
5 156 исиНе, Чдаз5 а Девет Еипдоп ругепагиз пЬешапр! пит 
епт зейеп маг, Фе РНапге Кат аБег аишсп ап Еипдопеп уог, ап 

депеп ругепаеиз Нов, ип досп пушде з1е Таз: удШо репедеп. 
КХеБеп ай соа ип4 Деп Бе4еп ругепаеиз-Ехетрагеп хушгфе пиг 
посп зибйеггапеиз Тезвосез е, арег еБепта!з пит т уегвспутдепдеш 
Ргогешват. 5. да/сатса Капп дайег ши! КесН! а15 еше Дег уу!с!- 
"Незеп ЕийегрНапгеп дез асо/а апоезевеп уегдеп, дег ме Кашп 
ет гууейез шзек! Де Везашипо ги уоПепеп ишзтапде 158. Пе 
те5еп Агрейегтпеп уоп ашШсойа луагеп Шег ипд пЬег ш! РоПеп 
Бедес?!, ш!! дет з1е з1сП ТОгтИсп етридейеп -- ет Вепейнтеп, 
тИ! дет Чдаз аи Деотодоп тотапит Беобас ее убше 11 Еш- 
Шапо зе. 

Сагфииз сагдшейз агрезитз: Ат рп|еспеп ЕипдоП упе са- 
фгоза байсатса, пит ап ебмаз Тешстегеп ЗТейПеп ипф ит ейма глуе! 
Мосвпеп зра!ег, Бедес е Дезе О1544ап туейе Н1аспеп ипд Бой ши! 
Штеп гоблоеНеп Виепкобр? еп ете упгефезис Ше Ниттейуейе. 5п6- 
Чеггапеиз, гифегатиз, зогоеетз!з, шсогит, Фардатиз, айсойа, 
ргаютт, таз гисашз ип4 Рз. гирези!з хуитфеп а15 ВезисПег Те5!- 
везеш. ММавтепд аисп Шег змедег Ддег ПЯапНоз ве Везиспег асоа 
маг, уигде уоп Дет апзопз еп Ддосп зет Паипоеп шсогит пиг ет 
еп? оез Ехетраг а Шг епеше!. (Хибйеггапеиз маг уоп Сташт 
дррепдйсшашт, гидегатшз ипф зогоеепз!в уоп Ер овшт апри- 
зи оШит, Де Бее ит Дезе Хей зспоп уег Е пуагеп, ап Дезе 
РПапге Пегшегрекоттеп. П1езе О154е1 маг МИ е Апоиз! ап Дезег 
ЕипдзеПе Фе еш?тре ш Вецпас! Котшепде ЕиНегрНапге Ни 
Нишшеш. 

Сагдийз асаптодез: А15 КидегарНапте ш дег КХйпе дег 
Пбпег ат Еизз дев Цит пезре Коошеп ЪПДепд, маг ФДезе О1- 
Зе! еше упеБезвисте ЕишНегрНапге Ни Фе НшптшероршаНоп дег 
ОшреБипе. Аш Шг затшшейеп з1сП Маззеп уоп ар датиз ипд 5й1- 
 фагит ипд аисп ет Ехетшраг уоп Фогисозиз Копие Беишп ВезисП 
Беорасте! ипй егреше! туегдеп. Аисп Шег аБег г: улефегшп даз 
рейспе, зуаз зспоп уедегой Бе! деп ЕиНегрНапхеп Не?егег Гареп 
Бебоп! мигде, дазз паписп Фе Ништетш Шег п агрег ЕиНегкоп- 
“Кштеп? шИ дег шпрейсП ргбзвегеп Хан ап Апеп зотуоН! ме ап 
лагидиеп дег апдегеп Ар1депрепега Переп. 
Во, 
4 Сизшт аррепйсшашт: Аптапе Апоиз! ЪПде?е Дтезе Кга!2415#е! 
ап деп ТепшсШезвеп ЗфеПеп дег Еипдойе 7 ипд 8 Коошеп уоп оН 
Ф- 

в. 
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уееп Мейет (615 20 10 т ипд тен) Питсптезвег пп ууаг ши 
Фезе Хей регадеги ПБегреубжеп уоп пежаг-, Бегепипрзууейзе БЩ-| 
Гепзашрвиспепдеп Ниттеш. С. арревйсшанит Капп вегадеги 415 
Серепз ск ги 5Шепе одег Хсабгоза Бегасте! зуегфеп, Депп ез 158 
ое1спзат еште ОпуегваПийеграпге Ни Де тез еп ат В1дор уог- 
Коттепдеп Ниттейапеп. Аш? фДезег Кга!7415#1, Фе писп ш! Деп 

Оптаззеп Штег Ншптшера е. аизвегогдеп св, ап даз арте С. йе- 
гегорвуШит епппепйе, ууитдеп Торепде Апеп Тефре еш: В. бог- 
гогит, зафеггапейз, гидегатшз, шсотит, айсоа, ргайогит, Фар- 
рошсиз, тазиисашз, оогисозиз пп Рз. физипсшя, тирезтв, 
тах!озиз ипд <удуезиз. Ап ег ег ЗеПе т Вегигс а Фе НАи- 
Ноке!й (ипф глуаг абзош! ме гейаНу -- а150 зомоШ шп Мегоесв 
?2ит Везисп Дезег Аг! аи? апдегеп РНапгеп, у1е пп УМегоесП 20 
ВевисП апдегег Ништтеапеп а С. арревйсшашт) зТапд зибег- 
гапеиз. ЕтзЕ ей давшег -- еБеша!з пт абзошег НашНркей --| 
Котп! ргайогит ипд пасп арегшаПрешт рт0ззегеп АБ ап Де ап-. 
дегеп Ниттейапеп. Уоп ашсойа, дег ап ФДезет Еипдоп, ме зспоп. 
у1едегнойП егуавт! уигде, уоп ПБеггагепдег НашНоКе! лаг, хуигде 
еп ешгт рез Ехетраг -- еп Мейспеп -- ад Сизшт  егреше!. 
КискЬ!сКкепй. а Фе ЕгреБбпззе тешег Ошегвиспипреп пп (01058- 
о|осКпегегефте?, Капп св апз Дег пт дег БенеНепдеп Агрей уего!- 
еп сеп ТаБеПе егзепеп, да55 уоп Деп ипегвисщеп Сотрозйеп 
а15 ЕпНегрНапге Ни айисоа пиг Геотодфдоп тошапит, шсЬ! абет 
Сагдийз регзопайа, дейогашз, Стзшт епорйогит одет зр!10515- 
зипит БеоБас е! угитде. Еш пЬеггазспепдез ЕтееБпв уего!е!сПеп- 
дег ВеорасШипреп пЬег деп В Шепрезисп 1 уегвсшедепеп сеорта- 
рювспеп Семееп! Пет Геоподфоп Дет Атреп ешзрис Шег аШ 

-дег М/Позспа Сагфииз сагдиейз ипд -- упе меПейт реге! пуег- 
деп мп4 -- Сешаигеа пегооза. АБег си пиг Ни Фе Нопше!- 
апеп Бо С. аррепвфсшашт ете Дег ъу1спНо еп ЕийегдиеПеп, 
ацсп Фе Рз/угиз-Апеп лушдеп Шег Тез реф еШш, ипф глуаг ши 
Аизпанте уоп гирези 5 аПе ашззсиШезз Исп аш С. арреп- 
дсшашт ! 

Сизшт Шошаге: Глезе ргасуоПе РНапге Дег Петегеп Па- 
сеп, 1зБевопдеге Дег згеррепапшспеп Семейе ат Еиззе дег МП1о- 
зспа ипд Чез Грип, епНаизс е тш Штгег НиштееглеМокей аиззег- 
отфдеп сп. ОБлуон! з1е а15 паспз|е Мепмапфе Дез апршеп С. ег!0- 
рбвогит ештеп пЬрегуа рсепдеп Ништеевзисп 21 уегзргеспеп зсШеп, 
уигдеп аш Шот Деппосп пот 6 Апеп -- а5о Каша Де На Не Дег 
дррепйсшашт-Везисет -- Тезврейеш. Нег лиагеп ез уог аПеш 
Найстшз-Апеп (Безопдетз дег ипгетеш НасШре АМ. пойгт)-ипд 
Меоасй!е-Апеп, Де а15 Везисет Беобас е? хуегдеп Копиеп, Нпререп 
БПеБеп Де Нишшеш -- тИ аПеийеег Аизпавше уоп зИоагит ипд 
гардатиз -- дигсрмерз пиг зеПепе Сйзе. Аизвег Дезеп Бедеп 
Айеп зушдеп Те реф е: агтетасиз, бит Из, гифдегагтшз ипд 
геггезитв; шй Аизпапте уоп идфдегатшз аво Дитсруерз анзре- 
зргосПпеп егетори!е Апеп. АиНаПепд хуаг пит Де Тазаспе, Час 1 
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егепзайг 21 дег уегайзтаззреп НаиНркей дез Вит/ Из ат Грат, 
Шезе Апр ат Еиззе дег М/Шозспа ап апзсрпешеп4 гап? Де ре! сПеп 
Вефтприпреп ап уезвепдеп Вогореп псШ ТезрезеШ пуитде. Хоп 
дот тиз5 Фе АгЕ посп пасПпреулевеп ууегдеп; Шг Могкоттеп 151 
50 си ме з1сПег. 

Сепаигеа пегооза: Моп ебма 1000 т апРуйв 115 Кпарр 
ищет деп Ббспз еп Стр!е! дег М/Позспа 1 фезе зспбпе Сетаигеа- 
Апр зтеПепуезе 1 11зйагиреп НесКеп ипд 1 аиззегогдепШспет 
тшдтутдиепгест ит аш. Поп мо 516 рейпдеп у14, Капоп ш! Таз! 
абзощег З1спегтей ашсп аш Деп зспбпеп В. ругепаеиз гегесПппе! 
мегфеп. сп ПаБе пирепдз ш Деп Ареп деп В. ругепаейз шт 50!- 
спег НапНрКке! апдепоНеп уле ап деп Еипдоцеп 8 ипд 10 аш дег 
С. пегооза. УЛедегой Ъов сп ши Чаз зейепе хспаизрте!, Ча55 
Ясп глме! одег дге! ругепаеиз-< < аш Дет ре спеп ВиШепкор! 
Биспз аБИси Бареп. М/аптепд ап деп Пейег геерепеп Еипдз!еПеп 
дег С. пегооза аиззег ругепаеиз пиг посп геуайре Мепреп уоп 
Шшсогит а15 ВезисПпег ги зепеп ууагеп, Катшеп ипт 1 еБаг ишета!Ь 
дез С1р!е!в (ш ейуа 2200 пт Нбпе) посп айисоа ипд (аррошсиз 
Шпг?и. АБег аисп етше апдеге Ар14де маг з53йпфрег Везиспег 515 1 
Фезе Нопеп шпашШ -- Найсшз гимсипдиз. Гле Напр! агрей Бе! 
дег Вез!ашЬипо Фезег РНапхе г аБег глуейеПоз уоп деп Ниттеш, 
ипд ишег Дезеп Безопдегв уоп ругелаеиз се!ет51е4. 

Меште Веобасиипреп ПЬег Деп ВиШепрезисп дег Нитптетш ашШ 
деп Бедеп СеМгреп МПозсна пп Гийт арвснПеззепд, тдсще 1сп 
ете 2изаттепз!еПипр |епег РИапгешатшШеп сеБеп, аш дегеп Уег- 
пее Нишптет егреше! угигдеп. Г дег ТаБеПе ШЬег „РНапгепта- 
шШеп ипд Штге НиттеШезисПег“ луегдеп Бе! |едег РПапгешатше 
Фе аш Шг егрешейеп Нитштетп пп псюПреп Ргогепруетайшв (Бе- 
тесппе! апз дег ай РНапгеп етешееп Сезап?аизБеше) апреребеп. 
Ше СезапфаизБеше, Де Дезег ТаБеПе г2иггипде Пер!, Бе нар! 458 
5ск Ниттшеш ипф 5сПптагогетиттеш. 

Аиз Девег ТаБеПе 15: 721 егзепеп, даз5 Де Апеп Ддег 5зекНоп 
Одопгоботвбиз 1п дет Аизман! Шгег ЕпНегрНапгеп-ЕатШеп апзс!е!- 
пепд зредайзтецег 5т4 а15 Де Апеепбпреп дег Зекоп Дподоп- 
фотбиз, епе Еез 1 еПипе, Фе 51сП Беге!йв Бе! тетпеп Ошегвиспипееп 
ап Арепшишеш пт! етдешосег Капей егреБеп Па! Ап егз?ег 
5!еПе БезисШеп 51е СотрозПеп, ап гуеПег ЗеПе ОепоШегасееп ипа 

ап дпЧег Зее Гершштозеп; ап шШдасееп, СагуорпуПасееп, Коза- 
сееп ипд Сегашасееп ТепШеп 51е пасп Деп Б15Пепреп Олшегвиспипееп 
убШг. ВенасШе! тап аБег пс! деп тт у1диепес ит Дез Ве- 
зиспез, зопдегоп деп Апепгекс иш, дапп уегзсшеБ! ас даз ВПЯ 
рап? муезепШсп. Папп зТепеп ап егз!ег ЗйеПе Фе СотрозПеп, ап 
?лейет Зее Де Гершпштозеп иппд ап дпНег ЗеПе Фе О1рзасееп, 
Ъегепипрзуие?ве Де Гаайеп. Пат! з4 гепаш Фе песпеп РНап- 
зепатШеп Шег п Вшрапеп Ни Фе ЗекНоп Одошоботвбиз а!5 
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Е улсънезте ЕпйегрНапгеп Без аНо?, Фе 1сп апсп шп деп Ареп -- пиг 
т ейуаз апдегег Кешешоре -- еп Шей ПаНе; дог! маг Ме Кешипо: 
Геситтозеп, СотрозПеп, ГаБта?еп. 

Пе Зекцоп Дподотоюботвиз 15: еБепзо те шт деп Ареп 
аисп ап? деп Бедеп шиегвисШеп СеБтреп Шег п Вшрапеп цкейаиз 
тапшое Та гег п Штег ЕиНегрИапгепумаШ, з1е 2е121 Бе! ейет шси? 

“ Фе ЗрегаПзаНоп упе Одопювотриз. ПаНи аПегфшев зшд оН. е 
бибгепега зуейрепеп4 зрелаПз еп. ш дег Апга ! дег БезисПепдеп 
НиттеПпд!и1диеп зен?! ап жейаиз егбег 5ТеПе де Еатше Ддег Сош- 
розйПеп, 1 мейет Аз! апд Тогеп егз! Де Птрзасееп ипд Кпарр Пег- 
пасп Фе Сегашасееп. Хит! шап аБег уедег Фе Апеп- ипд исш 
Фе тдуудиепапга!! дег ВезиспзПеге а15 Мегре! сПзргипф аре, Дапп 
уегзстер?! з1сп даз ВИД пешегИсв рап? гета г. Папп зепеп глуаг 
м1едегит ап ег ет ЗЧеПе Фе СотрозПеп, ап глуейег ЗТеПе аБет 
Гойреп песп мег РНапгешатшШеп, пашПсп Фе П1рзасееп, Сегаша- 
сееп, Геришшштозеп ипд ОепоШетасееп. Еш Уего!е1сп ш! Деп арштеп 
Метайшввеп 158 Шег ис! зо 1есШ тшдрИси, да респ зле! Дег 
усиИез еп Дог! Тезре еШеп ЕашШеп Шег а15 ЕиШеграпгеп шсъ! 
одег пиг тп рап? уегспушдепдет Маззе ш Вегас! Котшеп, уе! 
51е Шег патПсп Тешеп одег пиг зебрг зейеп 519, пашисп Де Ет!- 
сасееп (15Бевопйеге длодофдепатоп) ипд Фе Сатрапшасееп (150е- 
вопдегте Рауйеита). Ншгереп 151 Де Дог! а15 еБешаПз зейнт ус!- 
Пре ЕийегрИапгептатШе егкапи е Ватше Дег СагуорпуПасееп аисп 
Шег апззсиПеззИсп пит уоп Апгепбпреп Дег зекоп Длофопюрот- 
физ Безис . 

Пе ЗекНоп Воороботбиз еп сп хуитфе пиг ап ге! РНап- 
гешатШеп Тезре ей, ап СотрозПеп ипд ап ОепоШегасееп. Гезе 
Ре зТеПипр 151 аБег но Ддег ргегтреп НаиНркей дег п Вемас! 
Коштепдеп Агеп ЧДезег ЗекНоп уоп ашзвегогдепШспет Пи егеззе; 
51е Без аНр! паш Исп аБегта!в Че зспоп т Деп Агреп герштпдепе М1- 
Те ТеПипр Дезег 5екНоп ш бКо!0р15сПег Вегйейипр гу/18сПеп Деп 
ЗекНопеп Офоторвотвбиз ипй Дподопобвотбиз, фа датйБег Шпаиз 
Бе айНр? з1сп зораг аисп шеше зсвоп Чой гетасшШе Еез 5 еПипе, 
Чаз5 В. Гарропксиз т зешет ВиШепрезисп уоп деп апдегеп Апеп 

„дез Зшрепиз Ргаговотфбиз арлейсНЕ ипд п мейег Ведепипо Айп- 
Нснкейеп 1 Вепеншеп ш! деп Апеп дег Хекноп Воороботфиз 
гер!. Аисп Шег 151 В. фарротсиз пета!в ац деп Ни Ргагоботриз 
спагактепзИзспеп ВИШеп апрепоНеп ууогфеп -- ш! аПешрег Аивз- 
пате зештег Беуоггигтеп ЕашШе, Дег СотрозПеп (з1епе теште 
сап? апаогеп Еез! 3 #еПипреп 1 Ого5вр1осКпегеее! !); дагйег Бтаиз 
156 абег арротсиз Фе ешптре Ргагоботриз-Ап, а ашззег Дет ш 
1едег Ведепипо ЗТагк аБрзейз з1енепдеп В. зогоеетз!в зораг Де еш- 
ре Ат дег бекНоп Дподопговотбиз, Ше аш Ерйовшт -- а150 
етег ОепоШегасее -- апрепоНеп чуштде. Поп уигде аБег апс! 
апзвег Ддег ешгреп Одотоботбиз-АпП гифдегатиз Фе Вооровот- 
биз-Ат тазиисайиз егреше?. Аисв Шег ш Вшрапеп а5о еБепзо 
ме то Деп Ареп де апНаПепде Арзейвзейшпре дез /арротсиз 
тпегра Ь зетег Ошегранипр ип4 Фе пштдез#епз еБепзо апНаПепде 
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Арписпкей 1 зешег ЕиНегрНапгепмаш ш! дег дег Апеп дег ЗеК- 
Ноп Воороботриз. 

2изаттепТаззепд Капп оезар! луегфеп, 4а55 гегетазяге Оп- 
Тегвиспипреп ПЬег деп ВПШепрезисп т! Дагаш ап апепдег зТаН- 
5Нзспег Аизмегипо Дез ВеоБбасееп БезПшт! реерпев 5194, пос 
пуетеззаше 5ие сет аш геуззе аг!-, зшрепиз- одег зекНопзее- 
Бипдепе Сеуопппейеп ипд Ереппейеп 21 уепеп, Де апсПп 11 зу- 
5гетаНзспет Ния сЕ еше сеуззе Веас ипо Беапзргиспеп, АбпПс! 
ме 5ишкит одег Еатрипо. М/айтепд Бегейз теше Тго!ег-Агрей ге- 
уу15зе (Сезе!7шйззрКкейеп ипд Х2изаттепнапре гуйзсвеп бузтешанк 
ипд Б101ор1вспет УеграПеп БетеНз дез Ви епЬрезис!з етдеш!с Тез!- 
чеше, 54 Фе Шег ап рап? апдегетш Оп ипд ишег меПасн сапг 
апдегзаг преп Ведтрипреп пешегсп апрезеШеп Опшегвисвипреп ипд 
детеп ЕгреБрп5зе еште Таз: гезПозе Вез!аПрипо тештег Дог сетасй- 
Теп ВеоБастипреп. Пат! аБег зспеш! ши дег 2изаттепапо г1у/1- 
вснеп БузешаНк пипа Окооре, Бегенипозуиейве Фе сив ги шиет- 
бсНа!гепйе Ведешипо дег Окооре гиг Кагипе ипй ЗИйхипо зуз!е- 
таНзстег Етареп ешдешПре ипд Юаг егулезеп. 

2 изаттепГаззипа. 

1. Сеоргтар!твс! - К1 1 ма! о10е15спе СНагаК!ег!- 
5 1К Ддег Бетдеп ип!егзисП еп СеБтгре: Мегтаззег ге! 
ап Напй етев гапг аПрететеп Оегъйскез Де ши егзспе!депдеп пп 
Пе гетештшзатеп Мегкшае Дег Бедеп СеБпре. Сетешзат 151 уог 
аПет Дег сео!ог15сПе Вап, да Бетде СеМтгое уопмерепф аипз Апде- 
5Пеп ашреБаш егзспешеп; пиг Де МУПозсва 1586 п Нббеп пЬег 
1800 ш уогулерепд ап буеп! ипд Го! ашребаш, ете (Сез!е!15- 
всис е, Де Дет п!едпПрегеп ГршШйт Тен !. Уегзсшедеп зтд Де 
Бедеп СеБпре: 1. ш Штгет огоргаршзспеп Ваш (МШозспа з1еп 
аБТаПепд, Кашш сег Педе“, Грат запН аБТаПепд, дейШсп сег едеп), 
2. 1 Шгет КИта (УУозсва т ртбззегеп Нбпеп ш! апзрезргоспепеш, 

„ Затк огеатзспеп СПата ет герепдет НоспрертезкИта, Грийт 15 
ги зешеп Посп еп ЕгреБипреп ш! Копипешает ЗТеррепкИша) ип 
З. п Штег Мере аНоп (аш Ддег МШозспа Тореп оБетай Дез Визс!- 
ма ей е НоспреБпрзтаНеп, ап Пийт Шпререп Тор? ЗТерре). 

2... Мег?е!сПппз5. дег ашЕ Чег ЛИУлтобста” пт Шекатоа 
ГтиПп Тез гез? е! еп Ат! еп: ш Девет АБзвсш Е Ъпто! 
Мепаззег ашззег зетеп егрепеп Еез! 5 еПипреп аПе Б15Пег п дег 1- 
(егашт ретасШеп АпгаБеп. Ез уегдеп 22 Вотбиз- ип4 5 РзШРугиз- 
Апеп, Б15Пег а Ни Фе Еашпа Дезег Бедеп СеБпее паспоеулезеп, 
апрей 4. 

З. Мег! 1 Ка! уегЬге1 | ипр дег Тез! рез! е 11 Теп Ат!еп: 
Хасн ештег репашеп Егедаг еПипр Чдег уегвсшедепеп уош Мег- 
Таззег ипегвистеп Еипдопе (10 аш дег М/Повсна пп 4 ап ГшШшт) 
тИ АпраБе Шгег репашеп Ндвешаге, Дег ЕхрозНоп, Чег дог! уог- 
Пеггвспепдеп МерейаПопзогт пп Ддег Па!еп, ап депеп дог! сезат- 
тей лушгде, ууегдеп Деве Еипдопе а15 тейт-ешрег резсШозвепе 
Вобюре Бенас е! ипф ештапдег верепйеггефеш, АнпИспкейеп пп 
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Мегзспедеппейеп Штег Еашпа Бепапдей, Фе уегтли степ Огваспеп 
уоп ап апе!сп ипег аг!сп зспештепдеп Уегзстедепнейеп ашредеск! 
ипд Фе РоршаНопзуетай взе ап Напф епрег ргар зспег Паг- 
5еПипееп ДдДешШсп ретас !. АпзспПеззепд ми Фе аБзоше ипд ге- 
ГаНуе НашНокей! Ддег етпг?етшеп Апеп ш деп уегвсшедепеп НбПеп- 
гопеп Бепапдей ппд Шге Та!5асиПспе, дигсп Деп Ашог ТезрезеШе 
Мегика!уетртейипо зоу1е Фе ашз Гл егаштапрареп ипф Апа!ог!е- 

“ бсШШззеп егпНейеп уеглиШспеп Апззег еп Огепгеп Дег Уегика!- 
уетртеПипе апререБбеп. ЕпфдИсП уиегдеп Фе ЕКаипеп Дег У/озспа ипа 
дез Дшт ештапдет сегепшегрезе ШЕ ипд Ште Уетзвсшедепей епашей. 

4. ВеоБаси | ипреп ПБег Деп В й!епЬезис!: Мег- 
Таззег БЕ ап Напд ешег ТаБеПе аПе уоп Шт зиайтепд зетег Ех- 
Кигз1опеп Тез рез еШеп ЕиНегрНапгеп ш деп ай Шпеп Беобас ефеп 
Апеп ап, ойпе Киска с! дагаш, 0Б ез сп ит герет4з9ре оДег 
ит 2щ7аПзвипде Папдей. Ет5! Пегпасп ууегдеп Фе етпгхетеп Еиег- 

рПапгеп ипд Ште Везисвег етгеш Бепапдей ипд Фе уисрНсегеп 
ЕиНегрНапгеп рес! а15 зо спе реКеппгетсппе!. Везопдеге Веуогги- 
сипе ешег ЕиЦегрНапгепай ид Шег Бегейз Безопдегз БейопЕ ипд 
ап ешег Кеше уоп Везрееп апзсПпапИс! уоггенШи“?. Пабе! Котп! 
Мегтазвег аисп ап? иегезваше Та!заспеп ПЬег Де Папег дез Ниш- 
те Ширев 11 Уепаш Дез Тарез ги зргеспеп. Ез уп4 аш БбсПз! 
пу егезвате Апа!ортеп глу1зспеп деп Сеугойппейеп дег АГреп-Ништеш 
ип4 депеп Дег Безргоспепеп СеБтре Нпреулезеп, Фе з1сп 1 ештег 
ПЬеггазспепдеп Сесней дег ЕиЦегрНапгепуан! диззегп. Мейетв 
ми Мег аисп Фе Мегтишипр ашзрезргосвеп, Ча55 тбр ИсПегууетзе 
гу 1зспеп ВП! етагре дег ЕиНегриапхе ипд Деп Безисрепдеп Нит- 
теш Препд еш Ъ15Пег ис! рейапег 2изатшеппапо Бе е. Па- 
гпег Бтпаипз унд апсп де Етаре ащрегоШ, 06 шШсъш глу15спеп ВШ- 

с Тепатре ипд Ейгрипрвашаге Дег БезисПпепдеп Ншптет ет 2заш- 
тепПапо Без е, у е уетзсШедепе Веобастипреп ги гереп зспетеп, 
ипд Фе ехкрептешеПе Хасрргипо Дезег дитсП Ве5р1е1е ейашепеп 
„ЕтейапдЬеоБастипреп апрегео?, ЗсшеззИсп ми ете ТаБеПе ЧДег 
ЕиНе: рНапгеп з1еПепдеп РПапгепатшШеп рергереп ипд Де ап Шпеп 
ТезгргезеШе НапНокей дез ВезисПез 1 Ргогешеп дег ай ВрШеп се- 
тас еп Сезапуапзреше (498 5 ПсК) аизгедг!сК!. Аиз Фезег ТаБеПе 
1455 91 сп пецейсп Фе уот Мегтаззег Бегейз уог Уаптеп ап апдегеш 
Ое решас е ЕезеПипе аМейеп, дазз исш пиг Де дге! 5зекЦо- 
пеп дег СаНипр Вотбиз, зопдегп п реувзет Сгаде аисв Де Ошегра!- 

„Нпоеп ап БезНшпйе РНапгешатШеп реБипдеп 20 зет зспетеп одег 
досп гиттдезЕ гелу15зе ЕатшшШеп ДдейШсП уогт апдегеп Беуотгпееп. 
Аиз Дезег Та!заспе 4 аш Де Ведешипо Ддев 5ифитз дег Ниш- 
те!б6Ко!огте Ипреулезеп, Фе Дезе пеБеп апдегет аисп гит УНИгипо 
ипф КАагипо геуу15зег зузетайзспег Етагеп Пареп Капп. 

боНа, ап 22, Маг? 1940. 



ЕДНО ЕДРО, ТРОПИЧЕСКО, ВОДНО НАСЪКОМО 
НИЛСКА ВОДОПЛВАВКА - ВЕГОЗТОМА НПОПСОМ За. 
(Гетросегиз согдоГапиз Мауг; шзеса), НАМЪРЕНО ВЪ 

БЪЛГАРИЯ 

(Съ карта на неговото разпространение по Балканския полуостровъ) “ 

отъ Д-ръ Ив. Бурешъ, София!) 

ПОА ТКОРВСНЕ КЕ ВЕН-МАЗЗЕКПИЧЗЕКТ ВЕГОЗТОМА 
ЧПОТСОМ а!. (Гетосегиз согдогапиз Мауг), СЕЕЦМОЕМ 

ПИЧ ВОГОАЮЕМ 

(МИ ешег Кате фег Уегргейшо аш Чег ВаКап-На тве!) 

Моп Ог Пу. Вигезсп 

Уводъ 

Презъ първата половина на септември месецъ 1910 г. имахъ 
възможностъта да посетя Далматинския адриатически брЪгъ и 
да се спра за нЪколко дни въ старославния градъ Дубров- 
никъ (Рагуза). Негово Величество Царь Фердинандъ | ми бЪ . 
възложилъ да издиря тука, въ околноститЪ на казания градъ, - 
рЪъдката тропическа пеперуда Сйагахез /азшз. При екскурзи- 
рането ми изъ околноститЪ на Дубровникъ, на 9 септемврий 
попаднахъ въ долината на ръка Омбла, която извира недалечъ 
отъ брЪга на морето и която като голбма рЪка се влива въ 
залива Гравоза. Въ долината на тая рЪка и, специално при. 
нейнитЪ грамадни извори, се спръхъ за нЪколко дни, за да. 
мога да уловя и изпратя въ София живи екземпляри отъ Сйа- 
гахез /азшз и смжщевременно да наблюдавамъ живота на тая. 
странна тропическа гостенка въ Европа. 

ИзворитЪ на р. Омбла се намиратъ само на около 4 клм. 
отъ морския брЪъгъ; тЪ изхвърлятъ грамадни количества вода, 
и кжсата ръка още отъ изворитЪ си почва да тече като го- 
лЪма рЪка. При самитЪ извори се намира едно не голЪмо, 
доста дълбоко езерце съ богата водна фауна и флора. При. 
наблюдаването на живота на това езеро, на 5 септемврий 1910 г. 
азъ забележихъ внезапно да изплува отъ неговитЪ дълбочини. 
къмъ повръхностьта едно много едро насЪкомо, което още 

1) Посвещавамъ тая статия на недавна починалия (8.1Х.1937 г.) по- 
четенъ членъ на Българското ентомолог. дружество, бележития унгарски 
ентомологъ Ог Сега Ногуа?! Н Вираг!п (директоръ на Унгарския на- 
ционаленъ музей въ Будапеща), който и на смъртното си легло не забрави 
да си спомни за своето българско произхождение. 

4 
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“ при пръвъ погледъ разпознахъ, че прилича на сръщащия се не 
“ ръдко и въ нашитЪ застояли води воденъ скорпионъ 
(Мера стегеа 1, отъ разреда Нетиега). Силно бЪхъ изне- 

„ наданъ, обаче, отъ значителната голъмина на наблюдаваното 
“ насъкомо, което мене ми се видЪ въ водата да има поне 10 см. 
“ дължина. Толкова силно бЪхъ изненаданъ отъ появата на това 
“ съвсемъ непознато за мене едро насЪкомо, че забравихъ въ 
- момента да потопя въ водата ентомологичната мрежа, която 
“ държахъ въ ржка, а когато направихъ това, бЪ вече късно -- 
“ едрото насЪкомо, съ бързо плуване, се изгуби въ дълбочинитЪ, 

Фиг. 1. -- Веюзота плуваща въ водата (1/, отъ естеств. голЪмина). 
Споредъ К. Неутопв ш Вгепшв ПепеБеп, 1915, р. 139. 

| Никога по-рано азъ, естественикътъ, не бЪхъ чулъ, че въ 
водитъЪ на Европейския континентъ живЪе едно такова гра- 
мадно насЪкомо, което азъ много добре видЪхъ, какъ съ 
удължения си въ видъ на кжса пржчица заденъ край на ко- 
ремчето, поемаше въздухъ на повръхностьта на водата. ВсЪки 
день следъ това, въ продължение на 3 дни, азъ блуждаехъ 
заедно съ моитЪ съпжтници ДЪлчо Илчевъ и Моне Урумовъ 
около тайнственитЪ, карстови извори на Омбла и съ часове по- 
тапяхъ своя погледъ въ синкавитЪ негови води, за да зърна 

. наново това особено животно, което предполагахъ, че е нЪщо 
непознато за учения свътъ. ВсичкитЪ ми търсения, обаче, оста- 

. наха безрезултатни, и призракътъ на това чудновато насЪкомо 
ме преследваше и мхчеше още дълго време следъ моето за- 

. връщане отъ приказното ми тогавашно пжтуване изъ Дал- 

а 

р.-- 

мация, Херцеговина и Босна. 
Изминаха следъ това о години и чакъ когато ми попадна 

на ржка излЪзлиятъ тогава отъ печатъ, разкошно издаденъ 
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томъ ХП на класическото съчинение на А гед Вгейш: аз 
Гереп дег Пеге (Лайпцигъ, 1919 г.), радостно бЪхъ изненаданъ 
да видя изобразенъ на стр. 139 моятъ далматински призракъ 
какъ плува изъ водата и какъ е уловилъ съ преднитЪ си хва- 
тателни крачка една риба (вижъ фиг. 1). Подъ изображението 
прочетохъ надписа: „Индийската гигантска водна дървеница 
Веозгота тйисит“, а отъ текста на стр. 140 разбрахъ, че 
наблюдаваното отъ мене насъкомо е отдавна известно на спе- 
циалиститЪ ентомолози и че то се сръЪща главно изъ тропиче- 
скитЪ страни на Африка и Азия, а понЪкога долита и въ Европа. 

Моето палящо любопитство бЪ задоволено, остана ми 
само съжалението, че не можахъ да уловя лично това тропи- 
ческо едро насЪкомо, за да го причисля къмъ сбиркитЪ на 
Царския естествено-исторически музей въ София. 

Минаха следъ това още нЪколко години, премина и св- 
товната война; интереситЪ ми на природоизпитатель се отпра- 
виха въ друга насока на проучвания и за едрия воденъ 
организъмъ почти забравихъ! Презъ августъ месецъ на 1928 г., 
обаче, едно непознато лице, учитель, донесе единъ день въ 
Царския музей едно едро насЪкомо, поставено въ кутия отъ 
папироси. Лицето остави кутията и заяви, че животното е 
уловено въ гр. Бургасъ. При отварянето на кутията силно 
бЪхъ изненаданъ да видя въ нея поставенъ моятъ далматински 
призракъ -- водното полукрило насЪкомо Ве/озгота ! Значи, 
това насЪкомо се срЪща и въ България, при Бургасъ, вЪ- 
роятно въ голЪмитЪ Бургаски езера. Отъ морфологичнитЪ про- 
учвания, които направихъ върху тоя сега запазенъ въ музея 
екземпляръ, се увърихъ, че то принадлежи на вида Ве/озгота 
пйонсит (новата номенклатура го нарича Гейосеиз согдорапиз 
Мауг) отъ семейството на голбмитЪ водни тропични полукрили 
-- Веозготидае. За жалость, лицето, което остави въ Царския 
музей тоя интересенъ обектъ не остави своя адресъ, за да 
мога да го запитамъ при какви условия и на коя дата е уло- 
вилъ това чудновато животьо. 

Съ получаването на тоя пръвъ уловенъ въ България ек- 
земпляръ отъ Ве!озгота пИойисит моятъ интересъ къмъ него 
бЪ наново силно възбуденъ и азъ започнахъ да го търся изъ 
Варненското и Девненското езера, които имахъ възможностьта 
често да посещавамъ, а покойниятъ мой сътрудникъ ДЪлчо 
Илчевъ го търси нЪколко пжти изъ БургаскитЪ езера, но 
все безрезултатно. 

Отъ направения презъ това време прегледъ на специал- 
ната ентомологическа литература азъ можахъ да се убедя, че 
това едро насЪкомо е намирано На Балканския полуостровъ 
въ доста други находища, обаче, поради голЪмата пръснатость 
на тия сведения и поради рЪдкото срЪщане на въпросното 
животно, то е останало слабо известно за по-широкъ кржгъ 
природоизпитатели. Това, последното обстоятелство, ме при- 
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нуждава да изложа въ настоящата си статия всички находища 
| и всички данни, които можахъ да издиря за разпространението 
| на Вегозгота п ойсит въ Европа и специално на Балканския 
|” полуостровъ. 

Главната цель на настоящата публикация е: 
1. Да обърне внимание на нашитЬ природоизпитатели 

върху това едро малко известно насЪкомо, за да го търсятъ 
и ако е възможно да го отгледатъ въ живо състояние въ слад- 
ководенъ или морски аквариумъ, дето да наблюдаватъ неговия 

„ слабо познатъ животъ. 
Ве 2. Да дамъ едно фотографическо изображение на запа- 

“ зения въ Царския естествено-исторически музей български ек- 
земпляръ, за да могатъ нашитЪ естественици и ентомолози да 
видятъ, какъ изглежда то и каква е неговата голЪмина. Устрой- 
ството на неговото тЪло е толкова характерно, че всЪки при 
пръвъ погледъ ще го различи отъ всички други водни насЪ- 
коми и особено отъ едрото водолюбче-- НудгорйШиз рисеиз 1. 

З. Да нанеса на една географска карта всички позквати до 
сега находища на казаното насЪкомо въ Европа, та съ това да 
подканя ентомолозитЪ да търсятъ и отбележатъ нови находища. 

4. Да изкажа мисли относно зоогеографията на нЪкои 
- видове насЪкоми, които подобно на Веоз#ота пойсит, иматъ 

общо разпространение въ тропицитЪ, а въ Европа се сръЪщатъ 
главно на Балканския полуостровъ. 

Систематически бележки. Вге/0згота пйойсит 51а1 (1804) 
“ спада къмъ разреда на полукрилитЪ -- Нетиртйега, къмъ 

семейство Ве/0озгот ае близкостояще до семейството Лаисо- 
пдае - Водоплавки. НасЪкомото ще наречемъ на бъл- 
гарскки голъЪма нилска водоплавка. 

Казаното насЪкомо е било описвано много пжти подъ 
различни латински названия. Първото описание е далъ Мауг 
презъ 1852 г. и то на неговата ларвна форма; той го е наре- 
кълъ Гештосегиз согдорапиз, понеже описанитЪ отъ него ларви 
произхождали отъ Кордофанъ (Суданъ). Две години по-късно 
то е било наново описано и наименувано Ве/озгота пйойсит 
отъ Ба! (1861) ито по възрастни екземпляри ловени въ Еги- 
петъ. Подробно е изучавалъ това насЪкомо и френския при- 
родоизпитатель Пи онпг (1863), който го е констатиралъ изъ 
разни краища на свЪта и понеже не е допускалъ, че въпросътъ 
се отнася все за единъ и смщи видъ, той го е кръстилъ съ 
нЪколко имена, а именно: Ве/0згота решпозшт, Ве!, Изрти- 
дозит, писит, ийезсепз. Презъ 1896 г. Моп апдоп е напи- 
салъ нЪколко статии въ белгийски, френски и румънски на- 
учни списания, съ които това насЪкомо, къмъ 1905 г., стана 
вече добре познато въ Европа и латинското му название Ве!/. 
п Гойсит б1а1. получи всеобщо употрЪбление. Едвамъ следъ 
1906 г. бЪ възстановено пакъ най-старото му име Гетосегиз 
согдогапиз Мауг (1852). Зспишаспег (1917 р. 516) съ право за- 
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белязва, че: „къмъ най-очебиющитЪ тропически насъкоми при- . 
надлежатъ ония водоплавки, които см означени съ името Ве- 
Ггозгот ае и чиито представители привличатъ вниманието на 
посетителитЪ на природонаучнитЪ музеи. Обаче, само на малко 
ентомолози е известенъ фактътъ, че и въ Европа се сръща единъ 
видъ Вео0зюта, който съ своята голЪмина не отстжпва съ 
нищо на тропическитЪ си роднини“. 

На мене, пишущия настоящата публикация, см познати 
следнитЪ изображения на въпросното чудновато на- 
сЪкомо: 

Фиг. 2, -- Веозота пйиойсит За. (-- Гейосегиз согдогапиз Мауг.) отъ 
Бургасъ-на Черно море. Точно естествена голЪмина. 

Не. 2. -- Веозю0та пиойсит За. апз Вигоаз ат хсшжуаггеп Меег. 
(Ханиисне (г05зе). 

1. Въ книгата „В101ог1е дег Маз:егтшве еп“ отъ Н. Кагпу 
(1834), на стр. 86 е изобразенъ единъ екземпляръ, който е. 
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 уловилъ единъ тритонъ и смуче отъ него. Надъ това фото- 
„ графическо изображение, на сжщата страница, има една ри- 

„ сунка на вида Ве/озгота мит много близъкъ, а може би 
Е. идентиченъ съ Ве), аПойсит. 
Е 2. Въ статията на Ог Сега Ногуа!п (1908), на стр. 50 
и 51 има две фотографически изображения на екземпляри уло- 
вени въ Унгария. 

ЗУ- Е- 5спицтшаспег (1917, р:. 517) е дадена хубава 
рисунка, правена съ моливъ по екземпляръ уловенъ въ Рагуза 
въ Далмация. Изображението е въ естествена голЪмина. 
7 4. К. Неутопз въ Вгент” 5 ПепеБеп (1915) на стр. 139 
дава една хубава картина, представляваща Веозгота пйсит 
Пер. уловила съ преднитЪ си крака една риба, а на задния 
фонъ е изобразена една плаваща Ве/0зота, за да се види 
профила на плоското й тЪло. Тая фигура ние наново помЪ- 
стваме въ настоящата статия (фиг. 1), защото тя дава най- 

„ добра представа за изгледа на животното въ природни условия. 
| о. Нашето фотографическо изображение (вижъ фиг. 2) е 
"направено въ естествена голбмина по екземпляръ уловенъ при 
" Бургасъ. ДЪсното крило е нарочно разперено отъ насъ, за да 
се види устройството и жилкованието на крилата. 
: Общото разпространение на Вге/озота пиШойсит за. 
обхваща обширна часть отъ източното полушарие, а именно: 

-- 1. Почти цЪла Африка: рЪка Нилъ, Занзибаръ, Порту- 
галска източна Африка, Ангора, Конго, Сенегамбия, Алжиръ, 
Кордофанъ (Суданъ) (Мауг 1836 р. 357). 0 Дзия: Арабия, 
Месопотамия (Багдатъ, Мауг 1863 р. 357), Персия, Сирия и на 
изтокъ до Предна Индия (Пенжабъ, като Веозота пйсит), 
о-въ Родосъ, а споредъ Зспишаспег (1907 р. 918) „вЪроятно 
го има и въ Мала-Азия“. - 3. Въ Европа я има главно по 
Балканския полуостровъ, като северно отъ Дунава е намирана 
и въ Унгария!). 

3 Естествено е, че въ всички тия находища голЪмата нилска 
водоплавка се срЪща само въ по-голбмитЪ водни басейни и рЪки. 

Разпространение на Балканския полуостровъ 
ПървитЪ сведения за срЪщането на чудноватото насЪ- 

“ комо Ве/озгота пиойсит въ Европа и то по Балканския по- 
- луостровъ е далъ Мауг (1863, р. 357), споредъ указанията на 
„Етацепе14. На тоя зоологъ сж били предлагани за откупу- 
ване въ Далмация, още презъ 1856 година, нЪколко едри ек- 

 земпляри отъ Ве/озгота, обаче нему се видЪло невЪроятно 
това тропическо насЪкомо да се сръща по Адриатическия 
“брЪъгъ. По-късно, обаче, то е било нЪколко пжти съ пълна 
„ сигурность намирано тамъ (отъ Ар е!|Беск, М/1пери!Н, 
„БспишасНег и др.) Стари екземпляри, произхождащи отъ 

< 1) Видниятъ полски хемиптерологъ Т. Гасхелу зК 1 ми пише (15.Х.1937), 
Дне не му е известно нищо за срЪщането на Ве!озгота въ Италия и Франция. 

Д 

Ем 

5, 
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Далмация има запазени и до днесъ въ Берлинския мугей, въ! 
колекцията на Ва! гепзргипе. ТЪ сж означени отъ него съ! 
името Ве/0зй0та еигораеит, безъ, обаче, за тЪхъ да бжде. да-| 
дено описание въ нЪкое научно списание. | 

Презъ 1909 г. бележитиятъ изследователь на полукрилит! 
насъкоми Ог Сега Ногуа!Н съобщи, че е намврилъ Ве!0-| 
згота и въ Ю. И. Унгария, въ мочурливитЪ мЪста при Те- 
мешваръ и Чатмаръ, а смщевременно съобщи въ своята пу- 
бликация (1909 г.) и нЪколко нови находища отъ Далмация! 
и Албания. 

Презъ 1917 год. покойниятъ германски хемиптерологъ Е. | 
бспишасНнет даде въ специална публикация подробни све-| 
дения за срЪщането на въпросното насъкомо по Далматинския!| 
брЪъгъ и установи още нЪколко находища за него. 

Най-после, презъ 1937 г., югославскиятъ хемиптерологъ Ни-| 
колай Кормилевъ съобщи за намирането на Ве/озгота| 
согдорапит и въ Македония: при Охридъ, Струга и на Ко-| 
сово поле. | 

Азъ ще се постарая по-доле да посоча и означа точно | 
всички познати до сега находища по Балканския полуостровъ | 
и въ Европа. За да мога да направя това, азъ, освенъ че пре- | 
гледахъ всичката пръсната литература по въпроса, но се от- 
несохъ съ запитвания и до нЪколко лица въ разни природо- 
научни музеи, за да получа отъ тЪхъ нови сведения и по- | 
яснения. Такива получихъ отъ: | 

1 Дръ М. Радовановичъ (Ог М. Кадоуапоу!с), | 
кустосъ на зоологическия отдЪлъ въ музея въ БЪлградъ; 2. 
Ог Сега Ногуа! п директоръ на Будапещенския зоологически | 
музей и до недавна най-виденъ познавачъ на полукрилитЪ на- 
сЪкоми; 3. Ег. Зспитасйег (сега покойникъ), който презъ. 
време на Общоевропейската война наблюдава въпросното на- 
съЪкомо въ Далмация; 4. Д. А. Подушкинъ въ Солунъ, 
руски емигрантъ занимаващъ се и съ природонаучни изслед- 
вания; 0. Ог М. 5 1спе! въ Берлинъ, авторъ на Шизшепе 
ВезИттипезаБреПеп Дег дешзспеп Мапгеп; 6. Д-ръ Ст. Кара- 
манъ, кустосъ на зоологическия отдЪлъ въ музея въ Скопие; 
7. Дгръ Н. Кормилевъ въ Скопие, който въ последно време 
констатира въпросното насЪкомо въ Македония и 8. Доцента 
отъ Варшавския университетъ Ог Т. ТГасгемзкт, единъ отъ 
виднитЪ познавачи на водната хемиптерна фауна. На всички 
тия зоолози изказвамъ своята благодарность за даденитЪ ми“ 
сведения и пояснения. 

Отъ събранитЪ чрезъ споменатитЪ по-горе лица сведения 
и отъ издиренитЪ въ специалната литература по въпроса 
данни можахъ да установя следнитЪ сигурни находища, въ 
които е намирано тропическото насЪкомо Ве/озгота пиойсит 
въ Европа: (вижъ карта Хо 3, дето находищата сж означени 
съ смщитЪ нумера, както сж изложени по-долу). 
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1. Зеп). Това находище е най-северното на Далматинския 
бръгъ. Селището Зеп) лежи на северо-изтокъ отъ града Сплитъ 
(Спалато) по разливитъ на р. Цетина, на около 22 клм. отъ 

„ морския брЪгъ. Това находище споменува Н. Кормилевъ 
ШОЗУ, р. 92). 

2. Сплитъ (по-рано Спалато); близо до първото нахо- 
дище, обаче на самия брЪгъ на Адриатическото море. Въ 
"пристанището на тоя градъ живЪе голЪмата водоплавка и е 
"била констатирана още презъ 1863 г. отъ зоолога Ошюш. 

3. РазливитЪ на р. Нарента (Неретва) при гр. Мет- 
ковичъ. Въ застоялитъ води край казаната рЪка (Мауг, Уег- 
Папй 1. 2. Ь. Сеззе!. Млеп, ВЯ. В, 1863). Въ Сараевския музей има 
запазени нЪколко екземпляри, събирани отъ Бранчикъ презъ 
1890 г. (Съобщ. съ писмо отъ 1.1Х.1997 г. Д-ръ Радова- 
новичъ). За това находище Мауг (1863 р. 397) казва: „Ве!0- 
згоша ми е позната отъ Нарента въ Далмация, отъ дето я до- 
несе К. О. Егапеше4“. Единъ екземпляръ отъ тамъ е запазенъ 
въ Виенския музей (Зспишаспег 1917, р. 517). Въ блатото Опусъ 
край сжщата р. Нарента се сръЪща сжщо така Ве/озгота. За 
това, последното находище, съобщава зспитаспег (1917, р. 917). 

4. Столацъ. Не далече на изтокъ отъ Метковичъ е 
градчето Столацъ, на около 30 клм. отъ морския брЪгъ. Тука 
на нЪколко пжти е ловена голЪмата водоплавка презъ май 
1910 г. отъ ентомолога У. Ар!еБеск. НЪколко екземпляри сж 
запазени въ Сараевския музей (писмо отъ д-ръ Радовановичъ, 
ШК. 1937 г.). 

5. Хутово блато въ Херцеговина, въ най-горното те- 
чение на р. Требинчица. Тука, споредъ У. Арюееск водоплав- 
ката попада понЪкога въ мрежитЪ на рибаритЪ. Въ Сараев- 
ския музей см запазени нимфи отъ насЪкомото, ловени тамъ 
презъ юний 1992 г. 

6. Въ морето при гр. Дубровникъ (Рагуза) и въ 
пристанището Гружъ (Гравоза) не далечъ на североистокъ 
отъ него. За тия две близко разположени едно до друго на- 
ходища ето какво пише 5спитасНег (1917, р. 916): „Когато ве- 
черь седъхъ предъ хотела „Астория“ въ Гравоза, внезапно 
близо до моята маса кацна единъ едъръ екземпляръ отъ това 
насъкомо, привлЪчено отъ електрическата свЪтлина. Следва- 
щитЪ дни ми показаха, че това животно съвсемъ не е рЪдко 
изъ околноститЪ на Рагуза. То може да бжде наблюдавано 
доста начесто край стенитЪ на пристанището и по хълбоцитЪ 
на параходитЪ. То се появява на повръхностьта на водата и 
бързо пакъ се потапя въ дълбочинитБ на пристанището Гра- 
воза; смщо и въ пристанището „Порто Касоне“ на града Ра- 
гуза“. Отъ тия две находища много екземпляри сж запазени 
въ сбиркитЪ на градския музей въ Рагуза (Зспишаспег, 1917, 
р. 516), а такива отъ Гружъ има запазени въ музея въ Са- 
раево (писмо Радовановичъ 1937 г.). 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во. Кн. Х1. 10 
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7. ИзворитЪ на ръка Омбла. Това находище 
разположено не далечъ на изтокъ отъ пристанището Гравоза. 
(Г ружъ). Тука азъ наблюдавахъ Вг/0з0та на 5.Х1.1910 год. 
(вижъ увода на тая статия). Въ Сараевския музей сж запа- | 
зени нЪколко екземпляри ловени отъ У. Арйееск и препара- 
тора на Сараевския музей Млпперш (вижъ Зспитасйег 1917, 4 

Ц 

цр. е с д # Ми А. 

с 23 

иа 
? о «то У 

--# СОМЗТАМТ МОРЕ 

Уегрте1 фипЕ дег Е1езептаззегнапге 
Ве1озТота п1 106 1сим 54. (Гефпосегив 
согдойапиз М.) а.д „За! Капла1Ъ1пзе1 

Фиг. 3. -- Разпространението на Ве!0з0та пИойсит За!. по Балканския | 
полуостровъ. (Нумерата до чернитЪ точки означаватъ пореднитЪ нумера на | 

находищата, споменати въ текста). | 

8. РЪка Требинчица (ТГребишница) при гр. Требинье | 
въ Херцеговина. Единъ екземпляръ е билъ уловенъ въ това | 
находище отъ Непзси; тоя екземпляръ е съхраненъ въ Сараев- | 
ския музей, безъ да е поставенъ върху него етикетъ съ. дата | 
на улавянето му (съобщава Д-ръ Радовановичъ, 1937 г.) | 

Ва. Попово полье на сжщата рЪка Требинчица, на | 
северо-западъ отъ гр. Требинье. Това поле напролЪть при 
силни дъждове и топене на снЪговетЪ се превръща въ голЪмо | 
езеро, а презъ лЪтото и есеньта почти съвършеко изсъхва и. 
се превръща въ обработваемо поле. За това находище съоб-. 
щава Бспитаспег (1917, р. 517). 6. 
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| 9. и 10. Которскиятъ морски заливъ, при селище- 
то Сазетшиоуо (при входа въ залива) и при града Которъ (Ка- 
таро) (въ вжтрешния край на залива). За това находище съ- 
общава както Зспишаспег (1917, р. 517), така и въ по-ново 

| време Кормилевъ (1937, стр. 52). 
ше 11. Пристанището Будва (Видма) на югъ отъ Ко- 
| торския заливъ въ най-южната часть на Далмация близо до 
| Черногорската граница (Зспишаспег, 1917, р. 917). Въ сжщото 
пристанище е ловилъ Ве/озгота и Егеп (споредъ Мауег, 1868, 

|р. 357). 
| 2 и 18. Вебаров Серии на Черногорско-Албан- 
|ската граница, и то при селището Вирпазаръ (на северния 
| край на езерото), при градъ Шкодра (на юго-източния край) и 
„близо тамъ при селищата Нека и ЗеЦцат (С. Ногуай, 1918, р. 
1921), а сжщо и при ХаБцак (Зспишасйег, 1917, р. 517). 
ШЕ - 14и Ма При градъ Антивари на Адриатическия 
"бръгъ, на юго-западъ отъ Шкодренското езеро; и малко по 
| на югъ отъ тамъ въ пристанището Драчъ (Дурацо). За тия 
„ находища съобщава ЗспишасНнег (1917) и С. уоп Ногуат (1918). 
15. При гр. Падгорица въ Черна-гора на рЪка 
„"Морача, която откъмъ северъ се влива въ Шкодренското 
| езеро (Бспишаспег, 1917, р. 517). 
Е: 16. При гр. Фоча на ръка Дрина близо до Босно- 
„ черногорската граница. Тукъ е билъ уловенъ единъ екземпляръ 
| презъ май 1930 г. и той е запазенъ въ Сараевския музей (съ- 
| общено отъ Д-ръ Радовановичъ, 1. 1Х. 1917). Това находище 
лежи много далече отъ брЪга на Адриатическо море, на около 

„110 клм. по права линия на сев. “изтокъ отъ Рагуза, а смщо 
„ така то лежи далече отъ голбми езера. 
| 17. и 18. Охридското езеро при гр. Охридъ. и 
„Струга. При гр. Охридъ е уловенъ единъ екземпляръ, който 
„е запазенъ въ Мпге) Бгрзке 2етЦе въ БЪлградъ; а уловениятъ 
"при Струга екземпляръ е запазенъ въ сбирката на Ог К. Кег- 
“"ТоБшзку въ Струга (вижъ Когшйеу, 1927, стр. 52). 
5 19. Косово полье при селището Обиличъ (Югославия) 
въ долината на ръка Ситница. Това находище сжщо така лежи 

„ далечъ отъ морския бръгъ и много надалече отъ голЪмитЪ ма- 
„ кедонски Сера Уловената тука Ве!0згота е съхранена въ 
„ Сбирката на Ра НЕ ЛаЩ въ Скопие. (вижъ КогтПеу, Тоа. 
стр. 02). са 

що 20. Блатото Енидже (Запйга) на западъ отъ гр. Солунъ 
въ Македония. За това находище германскиятъ орнитологъ 
ЧЕ. Кай шоег въ хубавата си публикация Вейтйое гиг Уоре!- 
„Кипйе Хогдепеспешапдз (Уеграпй|. ог! Поос. СезеП. Вауег, ХХ, 
“Мйпспеп 1934) на стр. 361 казва: Отъ насЪкомитЪ, които се 
„ сръщатъ въ блатото Яница, нека да споменемъ специално и 
„ водната дървеница Ве/озйота пИойсит ; единъ екземпляръ отъ 
„ него ми даде Падушкин (препараторъ въ Солунъ)“. 
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21. и 21а. О-въ Корфу (Гърция) въ Адриатическо море, 
на западъ отъ точката, дето албано-гръцката граница слиза на 
морето. Това находище споменува МаЖег, а находището Гър-| 
ция, безъ по-точно указание на мЪстото, споменува Мауег. 
(1863, р. 357). 

22. О-въ Родосъ при брЪга на Мала-Азия. За това си-| 
гурно находище съобщава Зспишасвег (1917, р. 518). | 

23. Езерата при гр. Бургасъ на Черно-море въ изт. Бъл- 
гария. Тука, както споменахме въ увода на тая публикация, 
голЪмата водоплавка е била ловена презъ есеньта на 1928 г. 

24. и 25. Темешваръ и Чатмаръ. Нека споменемъ и тия 
две чудновати находища въ източна Унгария (сега въ зап. Ру- 
мъния), за които пише С. у. Ногуащ въ специална публикация 
отъ 1909 год. И дветЪ тия находища лежатъ близо едно до" 
друго, обаче много надалече отъ голЪмото унгарско езеро Ба-.| 
латонъ. КазанитЪ находища сж най-севернитЪ въ Европа; тБ. 
см разположени въ мочурливитЪ разливи на р. Темешъ, лЪвъ. 
притокъ на р. Дунавъ!). 

Макаръ числото на находищата да не е многобройно, 
все пакъ тЪ даватъ една ясна представа за разпростра-| 
нението на това тропическо водно насЪкомо въ Европа и спе-| 
циално на Балканския полуостровъ. Отъ тая карта се вижда, | 
че Веозгота пиойсит (согдорапит) е разпространена главно 
по брЪъговетЪ на моретата, които ограждатъ полуострова, и 
особено често се сръЪща по брЪговетЪ на Адриатическо море. 
Не липсва, обаче, и въ голбмитЪ сладководни езера, като напр. 
въ Шкодрекското, Охридското и БургаскитЪ езера, а нами- 
рана еи въ мочури, разположени далече отъ голЪми водни. 
басейни; такива сж случаитЪ съ намирането й на Косово 
поле и при Темешваръ въ Унгария. : 

Може да се очаква съ доста основателна вЪроятность, че 
голбмата водоплавка Ве/0зота пИШойисит ще се намЪри на 
нЪколко мЪста и въ Егейско море, а смжщо така и въ Пре-| 
спанското езеро, Бешикъ-гьолъ при Орфанския заливъ, Буру-. 
гьолъ при Порто-Лагосъ, при устието на Марица, при Цари- | 
градъ въ Босфора, а може би, при благоприятни за него го- 
дини да се появи (прелетбла ) и въ ДевненскитЪ езера при. 
Варна. 

Биологични бележки. ВоднитЪ полукрили насЪкоми, 
споредъ начина, по който живЪятъ въ водата, ВагЬег (1913). 
подраздЪля2) на 3 биологически групи: 1. такива, които живЪятъ 
на повръхностьта на водата, 2. такива, които пълзятъ по дъ-. 
ното на воднитЪ басейни и 3. такива, които свободно плуватъ. 
изъ водата. Къмъ първитЪ спадатъ всеизвестнитЪ водо- 

1) На приложената карта, поради липса на мЪсто, тия две находища | 
ние сме поставили малко по-долу отъ истинското имъ положение. | 

2) Н. ОС. ВагЬег: АдиаНс Непрега. -- /Хошп. Хем Уогк Еп. 50щ, 
ХХ1, р. 29--32. Хеу Уогк 1913. 



Едно едро, тропическо, водно насЪъкомо въ България 149 

мЪрки (Нудготедае), къмъ вторитЪ -- воднитЪ скор- 
пиони (Мергае), къмъ третитЪ -- гърбоплавкитЪ (Ло- 
Топесидае), греблоножкитЪ (Сотхйае) и водоплав- 
китЪ (Лаисогйае), къмъ които спада и нашата голЪма нилска 
водоплавка (Бе/озота пШойсит). У полукрилитЪ отъ послед- 
ната група тЪлото е силно сплескано (вижъ фиг. 1), 
за да не дава съпротивление при плуването. Краката сж сжщо 
плоски, като лопати за веслуване, особено заднитЪ, които най- 
силно взематъ участие при плуването. ВжтрешнитЪ и външнитЪ 
 ржбове на тия крака сж снабдени съ твърди четинки, които 
още повече спомагатъ при веслуването. ТЪлото обикновено е 
мазно и не се мокри отъ водата; тая мазнота спомага да не 
се измокрятъ и крилата. ВъпрЪки че водоплавката е типи- 
ченъ воденъ обитатель, тя има добре развити крила и може 
продължително време да хвърчи; това ясно се до- 
казва отъ обстоятелството, че казаното едро насЪкомо е на- 
мирано много далече отъ водни басейни. ГорнитЪ крила (фиг. 
2) сж кожести и яки, а долнитЪ сж ципести, протъкани съ 
гжста мрежа отъ крилни жилки. Пипалата сж много малки 
за да не прЪчатъ при плуването. 

Когато крилата сж прибрани върху тЪлото, тЪ образу- 
ватъ една плоска куха отъ вжтре пирамида и въ тая кухина 
животното държи въздухъ, който му е необходимъ да ди- 
ша, когато е въ водата. Въздушната камара се пълни съ 
въздухъ посрЪъдствомъ двата израстъка на края на тЪлото; 
тЪхъ животното изкарва извънъ водата и тегли съ тЪхъ въз- 
духъ къмъ камарата. Животното е принудено, разбира се, отъ 
време на време да излиза къмъ повръхностьта на водата, за да 
поеме по казания начинъ въздухъ. 
: Вегозгот” итЪ см грабливи животни, тЪ се хранятъ 
съ други дребни и едри водни животни, които ловятъ съ 
преднитЪ си крака. Тия предни крака сж превърнати въ 
хватателни крака, т. е. тибията е свързана съ фемура по 
начинъ, както чиличеното острие на едно джобно ножче 
къмъ неговата кокалена дръжка. Вжтре въ разширената 
частъ на фемура има яка мускулатура, посрЪъдствомъ която 
тибията яко и бърже може да се „затвори“ къмъ фемура; 
освенъ това тарзуса (въ края на крачето) е превърнатъ въ 
закривенъ нокъть, който се забива въ жертвата при нейното 
улавяне. Съ помощъьта на хватателнитЪ предни крачка жи- 
вотното може да улови жертвата си, която често пжти е до- 
ста голбма, напр. тритонъ, рибка, ларва отъ либела, водолюбче 
и др. и здраво да я държи; то обаче мжчно може да я убие 
 чрезъ притискане между тия крака. За да убие жертвата си, 
животното си служи съ жило, което се намира въ острия му 
смукателенъ апаратъ. Жилото е яко, около 1/, см. дълго, съ- 

„стои се отъ два паралелни, тънки, остри шипа, които сж снаб- 
дени на края съ назадъ насочени кукици (това ясно се вижда 
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у нашия екземпляръ), подобно както това е у жилото на пче-. | 
лата. Тия два шипа сж помЪстени въ една хитинена кания, 
съставена сжщо така отъ по-дебели хитинени пржчици изо- | 
стрени на края, които заедно образуватъ сжмщо така нЪщо | 
като жило, въ канала на което сж помЪстени споменатитЪ по- | 
горе два шипа. Въ казания каналъ вЪроятно се излива отрови | 
течность, произвеждана въ специална жлеза, и тая течность | 
служи за убиване на жертвата. Че ужилването на нашата во- | 
доплавка е силно болезнено, това ясно проличава отъ писаното: я 
отъ ЗспитшасПег (1917) на стр. 516: „МЪстното население. | 
(рибаритЪ) въ Дубровникъ (Далмация), казва той, познаватъ 
много добре това едро насЪкомо и се силно страхуватъ. отъ. 
него поради болезненото му жилене“. - Следъ убиване на” 
жертвата, животното не я „изяжда“ въ истинския смисъль на | 
думата. понеже то нЪма устенъ апаратъ, устроенъ за гризене. | 
Устниятъ апаратъ е устроенъ само за смучене; животното из- | 
смуква само течности отъ своята жертва. ж.| 

Нашата нилска водоплавка  живЪе както въ морска, | 
така и въ сладка вода. Въ морска вода тя е наблюда- | 
вана назсъкжде по Далматинския брЪгъ. Хсйийтасйет (1917, 
стр. 615). казва: „Гя може да бжде наблюдавана доста | 
начесто край стенитЪ на пристанището Гравоза 
и по хълбоцитЪ на параходит:. Тя се появява отъ. 
време на време на повръхностьта на водата и бързо пакъ се. 
потапя въ дълбочинитЪ на морската вода; сжщото наблю- 
давахъ и въ рагузанското пристанище Порто Касоне.“ Въ мЪ-. 
стото, дето азъ наблюдавахъ водоплавката, именно въ изворитъ 
Омбла, водата е бракична, т. е. слабо солена, а въ Охрид-. 
ското езеро и при Струга (дето я е ловилъ Незлобински) во- 
дата е напълно сладка и бистра, т. е. Ве/озота пИойсит 
живЪе еднакво добре, както въ солена, така и въ сладка вода. 

Въ солената вода на Далматинския брЪгъ (Адриатическо 
море) тя се и размножава, т. е. и нейнитЪ ларви се срЪъщатъ 
тамъ. Д-ръ Радовановичъ ми пише въ писмо (1.ХП.1937): 
„препараторътъ М1пери! Н, който е ловилъ тия насбкоми въ . 
Далмация и Херцеговина, казва, че възрастнитЪ насЪ-. 
коми се срЪъщатъ отъ августъ месецъ чакъ до пролЪтъта, а. 
ларвитЪ презъ лЪтото, особено презъ юний месецъ“. Азъ на- 
блюдавахъ въ ръка Омбла възрастната водоплавка иа 6 септем- 
врий; Зспитшаснег я е наблюдавалъ въ Рагуза презъ августъ; 
С. Ногуа! пн я е ловилъ въ Унгария на 28 юлий 1908 год.; 
Тасхемзкт (1936 р. 190) пише, че въ Египетъ (при Хелуанъ) 
Вегозгота пИойсит се срЪща презъ септемврий месецъ, както 
въ възрастни индивиди (мжжки и женски на 6Х., 191Х. и 
10.Х.1930), така и ларви (29. и рана и то на едно и. 
сжщо мЪсто. 

Биологични аналогии; прелитане у насЪкомитЬ. - 
Току-що изложенитЪ данни пораждатъ въпроса дали Вегозгота 
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е единъ аутохтоненъ елементъ за фауната на Европа, т. е. 
дали тя постоянно живЪе и се размножава (извършва цЪлата 
си метаморфоза) въ воднитЪ басейни на Балканския полу- 
островъ или пъкъ долита въ Европа отъ АфриканскитЪ брЪгове. 

: Наблюденията на Зспитаспег и М 1 пери! Н, че въ 
водитЪ на Адриатическо море, край Далматинския брЪгъ, се 
сръщатъ както ларвитЪ, така и възрастнитЪ водо- 
плавки показватъ, че животното наистина извършва часть отъ 
своята метамарфоза въ водитЪ на казаното море; все пакъ, 
обаче, тая констатация не показва още (както ще видимъ по- 
долу), че казаниятъ видъ извършва пълния цикълъ на свсето 
развитие въ тия води. Наистина, климатътъ по Далматинския 
бръгъ, както и на острова Корфу, е много топълъ; тамъ ра- 

„статъ на открито палми и опунции, презъ зимата нЪма мра- 
зове, и насъкомото извършва тукъ часть отъ своето развитие. 
Колко време трае това развитие (отъ яйце до имаго) не е 

„ известно и затова не ни е известно дали нилската водоплавка 
има една или две генерации презъ годината. Повече отъ си- 
гурно е, обаче, че мЪстата, отдалечени отъ Далматинския бръЪгъ, 
каквито сж напр. БургаскитЪ блата, Косово-поле въ Югославия, 
Темешваръ въ Унгария и пр., дето презъ зимата водата и 

“блатата замръзватъ, тамъ нашата тропическа водоплавка на- 
„дали би могла да извършва своето пълно развитие. Въ тия 
по-студени мЪста тя не ще да е постояненъ фаунистиченъ 

„ елементъ, а тя ще долита тукъ презъ благоприятенъ топълъ 
„ сезонъ отъ южни мЪста, както това правятъ прелетнитЪ птици 

и както това е доказано и за други едри тропически насЪ- 
коми, за които по-долу ще споменемъ. 

- Че Вегозгота пионсит може добре да лети, и че при 
летежа си се привлича отъ електрическата свЪтлина (както 
това става и у нЪкои прелетни птици и у много насЪкоми), 
"това показватъ наблюденията на Зспишасег, за които вече 

„ споменахме (стр. 555) и на С. Ногуа!Н (1909, р. 63). Тоя, 
последниятъ авторъ, казва: „Първиятъ екземпляръ Дтогршз 

“ (Вегозгота) пиойсит бЪ уловенъ при Темешваръ на 28 юлий 
1908 г. отъ капитанъ А. зршгег, екземплярътъ долетЪ къмъ 
електрическата свЪтлина; нЪколко дни по-късно (на- 

. чалото на августъ месецъ) К. 0г057 улови втория екземпляръ 
при Чатмаръ-Немети“. Че нилската водоплавка добре лети, 
това се доказва и отъ обстоятелството, че и други видове 
нашенски водоплавки и гърбоплавки сж добри летци. Така 

“ напр., около голЪмата електрическа лампа при входа въ Князъ 
Борисовата градина въ София много пжти съмъ наблюдавалъ 
нощно време, да извършва бързитЪ си крмжголетежи малката 
водоплавка Лаисот?в сиисо ез 1.., а сжщо така и Сопха рео!-- 

“ Лгоуг 1есн., Сойха зтраа 1. и др. Добриятъ летежъ на нил- 
“ ската водоплавка и дава възможность да прелита на далечни 
. разстояния, и ние предполагаме, че уловениятъ при Бургасъ ек- 
Си ДА 
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земпляръ (а сжмщо така и тия отъ Охридъ и Унгария) е до-. | 
летълъ до тамъ изъ по-топли южни страни. За доказателство 
на това наше твърдение ние ще приведемъ два аналогични 
случаи, които се отнасятъ до 2 тропически пеперуди, за които 

съ положителность се знае, че сж прелетни, т.е. че долитатъ 
у насъ, и чакъ до срЪъдна Европа, отъ но-южни страни. Тия 
два вида см олеондровата вечерница (Пари! пеги Т..) 
и мъртвешката глава (Дсйегопиа айгоров 1.) 

За тропическата пеперуда олеандрова вечерница 
(Парйвтз пеги) съ положителность се знае, че всЪка година 
презъ лЪтото долита до насъ отъ по-топли южни мЪста, дето. 
растението Легшит о/гапдег (зокумъ), съ листата и цвЪтоветЪ 
на което се хранятъ гжсеницитЪ, расте въ диво състояние. У 
насъ въ България това растение не може да изтрае презъ 
зимата навънъ, защото измръзва; заради това то се сади въ 
саксии, сандъчета и качета, които всЪка есень се прибиратъ и 
се поставятъ въ стаитЪ и мазетата, дето при по-мека темпе- 
ратура се оставатъ чакъ до пролЪтьта, следъ което наново 
се изнасятъ навънъ. Въ по-северни мЪста на южна Европа пе- 
перудата се появява само презъ нЪкои извънредно благопри- 
ятни години, а следъ това продължително време я нЪма тамъ, 
докато пакъ ненадЪйно нЪкоя година се появи наново и то 
често пжти въ много екземпляри. Това периодично появяване 
на пеперудата въ нЪкои по-северни мЪста, отдавна е довело 
ентомолозитЪ до заключението, че тая пеперуда е прелетна. 
Истински доказателства за това твърдение дадоха, обаче, на- 
блюденията на Д. Илчевъ въ Царската ентомологическа 
станция презъ 1908 год.1). Отъ подробнитЪ негови изследвания 
се вижда, че пеперудата Парйи!з пеги (| лЪтно поколЪние) 
долита у насъ презъ месецъ юний и снася яйцата си върху 
изнесенитЪ вече навънъ отъ кмщитЪ олеондрови храсти. Отъ 
тия яйца следъ 7--8 дни излизатъ гжсенички, които се хра- 
нятъ съ листата на зокума презъ цЪлия месецъ юний. Въ на- 
чалото на месецъ августъ гжсеницитЪ се превръщагъ въ ка- 
кавиди, поставени върху повръхностьта на земята подъ напа- 
дали растителни части и сухи листа. Следъ 20 дневно пре-. 
стояване отъ тия какавиди се излупватъ пеперуди (отъ П 
есенно поколЪние), които хвърчатъ презъ месецъ септемврий. 
Понеже времето презъ този месецъ почва вече да се засту- 
дява, затова пеперудитБ отъ това второ поколЪние не сна- 
сятъ своитЪ яйца по зокумовитЪ храсти, които скоро ще 
бждатъ прибрани въ мазетата, а мигриратъ къмъ югъ, за да 
търсятъ по-благоприятень за своето развитие климатъ. Че 
тия пеперуди не оставатъ у насъ проличава отъ обстоятел- 
ството, че никога презъ септемврий и октомврий месецъ не 

1) Д Илчевъ. Върху биологията на Парйт!в пети Г. -- Списание 
на Българската академия на наукитЪ. Кн. ХУП, стр. 135--174. София, 1919. 
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| намираме по зокумитЪ младитЪ гжсенички на това есенно по- 
| колЪние. За да се види какво става съ тия пеперуди, които 

мигриратъ, Илчевъ ги постави въ изкуствено затопленъ цвЪ- 
тарникъ въ Царската ботаническа градина и въ тоя цвЪтарникъ 
постави зокумови храсти. ЕсеннитЪ пеперуди се принудиха да 
снесатъ яйцата си по листата на зокума и излЪзлитЪ отъ тЪхъ 
следъ кратко време гжсенички успъшно се хранЪха (въ топлия 
цвЪтарникъ) презъ сктомврий и презъ началото на ноемврий 
месецъ се превърнаха въ какавиди. Отъ тия какавиди излЪ- 
зоха пеперуди презъ края на декемврий и началото на януарий 
месецъ (Ш зимно поколЪние). Разбира се, че това получаване 
на третото поколЪние стана въ отопления (значи съ тропически 
климатъ) цвЪтарникъ; то по никакъвъ начинъ не би могло да 
стане у насъ навънъ, тъй като зимата е вече настжпила. Това 
зимно поколЪние въ тропицитЪ дава ново поколЪние (Г про- 
 лЪтно), развитието на което трае до месецъ юний и появилитЪ 
се тогава пеперуди наново долитатъ въ България и тамъ мо- 
гатъ вече да развиятъ едно пълно свое лЪтно поколЪние. Отъ 
всички тия констатации явно проличава, че у насъ тая тропи- 
ческа пеперуда иде само като прелетенъ гостъ. Интересно е 
да се отбележи освенъ това, че общото географско разпро- 

- странение на тая пеперуда обхваща освенъ южна Европа, още 
и цЪла Африка, Мадагаскаръ и Южна Азия, т. е. тя има при- 
близително сжмщото разпространение, каквото има и интересу- 
ващата ни водоплавка Ве/озгота пиойсит. 

Вторъ единъ видъ тропическа пеперуда, отчасти приспо- 
собила се къмъ европейския климатъ е вечерницата мър- 
твешка глава -- Дсйегопиа анороз!). Тая пеперуда пре- 
лита даже много по-надалече къмъ северъ, тя е намирана и 
въ Сев. Германия и Англия. Въ тия мЪста тя презъ нЪкои 
години се явява въ много екземпляри, а следъ това редъ го- 
дини я нЪма никакъ, за да се появи презъ нЪкое благоприятно 
лЪто наново. Въ казанитЪ земи ДАсйегопна айгороз, подобно 
на предишния видъ, дава едно пълно второ поколЪние, пепе- 
рудитЪ на което хвърчатъ презъ августъ месецъ; тия, по- 
следнитЪ, обаче, не могатъ да дадатъ по-нататъшно поколЪние, 
тъй като какавидитЪ имъ измръзватъ. У насъ, въ България, 
не рЪдко попадатъ екземпляри, които хвърчатъ презъ октом- 

. врий, даже и презъ срЪдата на ноемврий месецъ, когато вре- 
мето е вече много студено; уловенитЪ презъ това време ек- 

. земпляри см безплодни и тЪ сж вЪроятно тия, които отлитатъ 
„ обратно въ по топли мЪста, дето само (при по-висока темпе- 
ратура) ще могатъ да се развиятъ половитЪ имъ продукти. 
И тая пеперуда, подобно на предишната, е разпространена 

1) По-подробни данни за биологията на Асйегопиа анороз сж дадени 
въ статията на Д-ръ Ив. Бурешъ: Приносъ къмъ пеперудната фауна на 
парка Евксиноградъ при Варна. -- Извест. Бълг. ентом. дружество, кн. Ш. 
София, 1926 г. (на стр. 177 до 187). 



154 Д-ръ Ив. Бурешъ 

освенъ въ умЪрена Европа, още и въ цЪла Африка отъ Ал-. 
жиръ и Мароко чакъ до носъ Добра Надежда, т. е. и тяима " 
почти смщото разпространение, както нашата водоплавка. 

Отъ даденитЪ по-горе 2 примбра ние можемъ по ана-. 
логия да извадимъ заключение, че вЪроятно и нилската водо-. 
плавка ще да прелита до насъ отъ по-южни топли мЪста. 
Даже и по Далматинския брЪгъ, дето особено често се сръща, 
тя не ще да е постояненъ фаунистиченъ елементъ, а въроятно . 
ще да дава тука 1 поколЪние, безъ да може да заключи. 
пълния цикълъ на своето развитие. Пълното разяснение на 
тоя въпросъ може да стане само чрезъ отглеждане на водо- 
плавката въ лабораторни аквариуми. : 

Зоогеографски бележки 

Казахме, че разпространението на Ве/озота пиойсит 
обхваща цЪла Африка и голЪма часть отъ тропическа Азия, 
а въ Европа се сръща само въ голбмитЪ водни басейни на 
топлитЪ части на Балканския полуостровъ, особено по него- 
вит крайбръжия. За видове, които сж разпространени въ 
предна Азия и на Балканския полуостровъ, или пъкъ за та- 
кива, които сж разпространени въ Африка и отчасти въ Ев-. 
ропа, ние казваме, че тъ сж „дошли“ у насъ отъ къмъ Мала-. 
Азия или пъкъ презъ ЕгейскитЪ острови отъ къмъ Африка; 
отъ тия мЪста тЪ сж се „разпространили“ къмъ северъ или 
къмъ северогападъ. За тЪхното „навлизане“ отъ Мала-Азия 
къмъ Балканския полуостровъ, тъснитЪ ивици вода, като Дар- 
данелитъ и Босфора, не сж представлявали никаква прЪчка. 
Сжщото би могло да се каже и за нашата Вео0зота пиШойсит, 
че тя отъ къмъ югъ (напр. Египетъ, Нилъ) презъ ЕгейскитЪ 
острови е „навлЪзла“ въ Балканския полуостровъ и отъ тука 
е започнала да заема все по-северни мЪста, като едновременно 
съ това постепенно се е приспособявала къмъ тЪхния климатъ . 
и се е нагаждала тука като постояненъ елементъ. Това нЪщо 
се твърди за много видове животни отъ групата на така на-. 
реченитЪ ориенталски или мало-азийски видове, за“ 
които обикновено се казва, че тъ отъ къмъ Мала-Азия „на- 
влизатъ“ къмъ Балканския полуостровъ. Това твърдение, обаче, 
не винаги ще да е вЪрно. Много отъ тия видове въ смщ- 
ность не навлизатъ отъ къмъ Мала-Азия, а напротивъ, сж 
били разпространени много по на северъ по полуострова, а 
постепенно сж се „оттеглили“ къмъ юго-изтокъ, къмъ Мала- 
Азия. НЪколко примбЪри ще ни разяснятъ това „оттегляне“ “ 
по-ясно: : 

1. Пеперудата Пот! аройтиз НЬЗ!. днесъ е разпростра- . 
нена само въ най-югоизточното кжтче на Балканския полу- “ 
островъ, именно : въ Европейска Турция, при Чаталджа ипо Куру- “ 

Ь. «е „е + 
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Е огъл) смщиятъ видъ е, обаче, широко разпространенъ въ 
“ Мала-Азия, Палестиня, Сирия и Месопотамия. Презъ миоцен- 
 ската геологическа епоха единъ много близъкъ до нея видъ 
“ Рогитез розтазки е билъ разпространенъ въ Италия, дето сж 
„ намърени неговитЪ фосилни отпечатъци. Отъ това следва, че 
„ПогтШз ароШшниз не е дошелъ на Балканския полуостровъ от- 
„ къмъ Мала-Азия. Сжщото нЪщо ще да е вЪроятно и съ пе- 
„ перудата Тва! се зуг Сой., която въ Европа се сръща само 

иа 

„въ Тракия, България, Македония и Албания, а още повече е 
„ разпространена въ Мала-Агия, Сирия и Транскаспия. 

Сжщо такова е и разпространението на пеперудата Ге- 
„Мега котагоо! Сп.2) и на паякообразното Са!еойез ртаесиз 
Кос!.3), ва костенурката Сеттуз сазиса пошайа Ма!., на гу- 
щеритЪ Оутлподасрииз Койзсвуг 51. и Оршорз ейевапз ейгеп- 
фегр! Мег. и на змиитъ Турторз оегткшат!з Мегг., Егух 

| Уасшшз шгесиз ОПу. и Сошвег па/уайит Е1спу.). Всички тия 
видове организми сж разпространени въ Европа само въ най- 

“ югоизточнитЪ части на Балканския полуостровъ, а по-обширеко 
„сж разпространени въ Предна Азия (Мала-Азия, Сирия, Персия, 
“ Тракскаспия). ТЪ, сбаче, сж били по-рано, преди ледниковия 
периодъ ргзпространени много по на северъ и северо-западъ, 
а вследствие на по-студения климатъ на ледниковия периодъ 
сж се оттеглили къмъ юго-изтокъ, къмъ Мала-Азия. ТЪ не 

“ сж имали възможность да се оттеглятъ къмъ югъ, тъй като 
“ тамъ е било вече море. Може би, нъкои отъ тия видове, въ 
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най-ново време, да разширяватъ къмъ северъ или северо-га- 
падъ своя ареалъ на разпространение, както е случая съ 
олеандровата вечерница (Парйииз пети) или съ мър- 
твешката глава (ДАсйегопиа айтороз), обаче по никой 
начинъ споменатитЪ по-горе видове не сж „навлЪзли“ отъ 
къмъ Мала-Азия въ Балканския полуостровъ, тъй като тЪ 
още преди ледниковия периодъ ще да сж се срЪщали тука. 

Подобно на гореизложенитЪ примбри стои въпросътъ и 
съ нашата голбма нилска водоплавка Ве/0згота пИойсит. Фо- 
силни остатъци отъ Ве/озгота см намирани чакъ въ Германия, 
именно : единъ видъ отъ горния олигоценъ при Бонъ, два вида. 
отъ горния миоценъ при Енингенъ и единъ видъ отъ миоцена 

1) По-подробно за тоя видъ вижъ статията на Ив. Бурешъ: Върху 
биологията на Пог 5 ароПтиз и разпространението на тая пеперуда по 

. Балканския полуостровъ. (Списание на Българската академия на наукитЪ, 
кн. ХП, стр. 15--98. София, 1975 г.). 

2?) Вигезс! Ту. пп Ти|езспКоу Кг.: КеШшега Котагоу! С!г. 
еше Е Фе Еашпа Еийгораз пеше бршпоае. -- миней. Кото. ГХайигуу!58. 
тшзииче т доНа, В. ГУ, р. 1115-1388. зоНа, 1931. 

з) ДрЪнски П.: Оайеодез ргаесиз (АгасП.) въ България. Известия 
на Царск. природон. институти въ София, кн. ТУ, стр. 87--96. София, 1931. 

з) Бурешъ Ив. и Цонковъ Йорд.: Изучвания върху разпро- 
странението на влЪчугитЪ и земноводнитЪ въ България и по Балканския 
полуостровъ. -- Известия на Царския природонаученъ институтъ, кн. УП, 
стр 106--188. София, 1934 г. 
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при Флорисантъ (5сНгбдег: НапдЬБисп дег Ешотоор1е, В4. Ш, 
1925, р. 279). --Зспитаспег (1917, р. 518) сжщо така отбе- 
лязва, че „презъ терциерно време белостомитЪ см били раз- 
пространени въ цЪла Европа и сж познати въ нЪколко фо- 
силни видове въ Германия, значи и нашата Ве/озгота пйиойсит 
може да приемемъ за терциеренъ реликтъ“. | 

Горното изложение ни показва, че действително голЪмата 
нилска водоплавка е била разпространена преди ледниково 
време нашироко въ Европа (а сжщо и въ Азия и Африка), а 
едвамъ следъ ледниково време нейниятъ ареалъ на разпростра- 
нение се е отдръпналъ отъ Европа и се е ограничилъ само 
по Балканския полуостровъ. Презъ днешната епоха, обаче, 
(следъ прекратяване студеното влияние на ледниковия пе- 
риодъ), това добре хвърчаще и лесно приспособимо къмъ 
разни води животно се старае да си възвърне загубенитЪ про- 
странства, които нЪкога е населявало; и заради това, то презъ 
благоприятни за него години прелита отъ по-топли южни 
мЪста къмъ по-раншнитЪ нЪкога по-северни области. Тоя стре- 
межъ да си възвърне по-раншнитЪ мЪста на обитание е вЪ- 
роятно подтикътъ за неговото прелетяване отъ югъ къмъ северъ. 

За да се дойде до едно сигурно разрешение на горепо- 
ставенитЪ зоогеографски въпроси, се иска, разбира се, едно 
много по-подробно познаване както на разпространението, 
така и на живота на интересуващото ни насЪкомо. Заради 
това, всъЪко едно новоотбелязано въ Европа находище на Ве- 
Ггозгота пиой сит е една ценна зоогеографска придобивка, от- 
белязването на която не трЪбва да бжде пропуснато. Жела- 
телно е, освенъ това, да се направятъ най-щателни проучвания 
върху живота и метаморфозата на това чудновато насЪкомо, 
като се отгледа то въ живо състояние въ топълъ лаборато- 
ренъ аквариумъ; това отглеждане при днешната акварийна 
техника не ще да е трудно. 
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705АММЕКЕА55ОКО 

Пе ееп ХасрисШеп ПБег даз АшШтпдеп Дез етрепагИреп 
швек?в Веозгота пиойсит 11 Еигора ипф глмаг аш Дег Ва!Кап- 
На Бштве! па Мауег (1867, р. 397) пасп ешег МШеПипое Етаи- 
епте | Ф 5 сесереп. Гезетш 2001ореп ууагеп Бегейз 11 „айге 1856 
т ПаппайНеп епре стозве Ехешраге уоп Ве/0з#0та гит Каше уог- 
рейес! чуогдфеп, ез зсшШеп Шт аБег ипуайтвспешс!, дазз Дезез 1го- 
р!вспе азекв ап Дег адпайзсвеп Кизфе уогкотшеп зоШе. хр ег 
абег ууигде ез уледего!й ш! аБзошег з1спетей Дог сегипдеп 

г уоп Арте! Беск, МУтппери!Нн, 5спишаспет е!с.). 
Па „анте 1909 еШе дег Бекапше Нептр!егеп-Еогвспег Ог. Сега 

Ногуа! ПН ш!, Чаз5 ег Ве/озгота т 50-Опоат ап епреп зитрНреп 
ОйПсикецеп Бе! Тетезуаг ип4 Тзсрайпаг реришпдеп ПаБе ипф 2151 
т зетег РоБШкаНоп (1909, р. 50) ашсп ешре пешце ЕишпдоПпе Ни 
ПатаНеп ипд АШашеп ап. 

Пп анге 1917 раБ Дег уегзогрепе ЧДешвспе Нет р!егооге Е. 
оспишасПег Шт ешег ерепеп УегбНеп сите гепаце М ПеПипреп 
Шрег Чаз Могкотшеп дез т Егаре з#епепдеп швеКк!в ап Чег даа- 
Ишзспеп Ке ипд По епре пеше Еипдопе Фезез Пегез ап. 

ей?! Бепс е? Дег |игоз1ау15сПе Непр егооре ХМ. Когтм! 1 еу 
Шег даз АиНшдеп уоп Ве/озгота пйойисит ашсп т Маседошеп: 
Бе: Осип, Зиига ипд Коззомо РоЦе. 

| сп зе 05! Паре пп Априз 1928 ЧДезез Пег Бе! Виггаз аш 
бсПуаггеп Меег паспретлезеп. Еш Дезе УегбНепШспипро аБег Пабе 
1 си! пиг Пе сезапе пепеге ГПегашт ПЬег Дезез шзек! Дитс!- 
гезепеп, зопдегп ашсП пс регвбиП с! ап ете сапге Кеше Пегуог- 

- тагепдег Кеппег дег М/аззег-Нешретеп ши Апиагеп ПЬег Ддаз Уог- 

„ Коштеп уоп Ве/0зй0та гелуепйе?, зо ап Ог. М. Кадоуапоутс (8а- 

„ таеуо), Ог. Сега Ногуа ! П (Видарез!),Е. Зспишасйег (Вега), О. 
„А. РодизсиКти (Бапоп!), Ог. М. 51 1с!е!, Ог. 5. Кагашап 



158 Д-ръ Ив. Бурешъ 5 | 

(5КорЦе), Ог. К. Когт;!|еу (5КорЦе), ра. Уаса сл зиу (ите | 
Чепеп 1сп аисПап Д1езег 5#еПе тшетеп Папк 21 Аиздгиск Ъппреп шбс е, | 
Паз Етеерт5 апз Дезеп Апиареп ипд аи5 деп Гл! ега тапрабеп паБе 
11 т ештег Мегргейипрзкайе Тезврепайеп. Ез еграБеп 51сП огепде | 
чспеге ЕипдоЧе Ни Даз Нгорвспе Шзек! Ве/озйота пйойсит пт! 
Еигора (з1епе КапепзК ге, аш зейе 21). Ге Еипдопе 54 ши! 

деп пестеп Хшпшегп уегвепеп зе и пас осепдеп Меггеситв: | 
1. Беп!. Плезег Еипдоп 151 Ддег пдгфПср е ап Дег датай- | 

п!зспеп Кизйе. Паз Рог! бепр Пес! погдд5Шсн уоп ри (брао) ш. 
ОБегвсилметтипозре е! дез Е1иззез ХеНпа, шпоей г 22 Кт уоп дег | 
Меегезки ве епШегт!. Глезег Бипдой 156 шйеебеШ уоп Коглиад 
(1937 3р-182). 

2. 5БрИЕ (пшШег 5брайа!0), папе Дет сег репапшеп Еипдог щ 
абег дпеК! ап Дег МеегезК!з!е ре!егеп. Ги Натеп д1езег Зад! стай | 

Фе огоззе М/аззегуапге Беге!в 1п /Лаше 1863 уот годовеш Ои- | 
Гопг Тезрезтеш. | 

В СВ слез ера болтетани е риен дез Е | иззез Матели | 
Га Бет дег ба! Меком(. 1 деп збаршегепдеп УМЯзвег га Бееп ! 
бейеп дез репапШеп Еиззез (Мауег, Ме. 2001. Бой. Сез. МЛеп, | 
ХШ, 1863). Пи Загафеуоег Мизешш зт4 енШое уоп Вгайзсък иа | 
Занте 1890 резатшейПе Ехешраге епайеп (Впе!. МИ. уот 1. ТУ. | 
1987 4ез Ог. Кадоуапоу!<). п Оризв-зитр!е аш с1е1сПпеп Ха- | 
геща-Е1зз Нпдев “сп еБешаПз Веозйота. Пег Дезеп Пе #етеп 
КипдогЕ Бепс е! 5спитаспег (1917, р. 517). щ 

4. броТас. ХМсЕ тмей 68Щсп уоп Межоуте Пес? Чаз. ба. 
спеп ЗЕоас, енма 30 Кш уоп Ддег МеегезкП ве епЧеш!, Н1ег уште | 
11 Ма! 1900 Деве огоззе Маззепуапге у1едетой уот Епото!ореп 
АртеШеск егреще!. Ешре Дезег Ехетраге зш4 ша Миозешш уоп | 
бага|еуо егпаПеп (ВпеН. МН. уот 1. ТХ. 1927 дез Ог. Кадоуапом1с). | 

о. СБитомо-битр! ш Чег Неггероуша, ат ОБепаш 4ез | 
Низзез ТгеБш са. Хасп АргеШеск Нпор 9 Де Мгззегуапге Ддой | 
ет гета!е пт Деп Р1зсппетеп. Па Мизешш уоп Загафеуо зтд Куш- | 
рпеп Фезез шзекв ашретан?, Де пп уш! 1982 ат обепоепапиеп | 
Еипдот егреше! зуогдеп ууагеп. | 3 

6. 1 Меег Бе! Гибгоуптк (Кариза) ипф 1п Найк | 
Стгизей (Стауоза) ис змей по 4бвЩШсн дауоп. ОБег Фезе Бееп. | 
папе Бететапдег реййергспеп Ешпф еПеп Бепсте!- Зспитаснег (1917, 
р. 516). Моп Дезеп ЕипдоПеп зт4 хашгеспе Ехешраге 11 Дег затш- 
Гапор ЧДез з#4а4Изспеп Мизешиз 11 Касиза апреуани! (Зепшпаспет | 
1917, р. 516), уоп Депеп ашз ОгизсП аизвегдет пос 1 Мивеша 
т дагафеуо (ВпеН. МИ. Кадоуапоис 1937). | 

7. ОшЬ!а-Опейе. Пуезег Еипдоп 156 ис мей обЪйсН. хол 

Стауоза рейереп. Поп зушде Веочота уоп шп ат 5. 1Х. 1910 | 
(зейе Ешейипр ги Фезег Аей) БеоБас !е?!. Па Мизешт уоп ба- 
гаеуо зт4 ешре Ехешраге аз ФДезег ргозвеп Кагв!-ОиеПе апе- | 
маНнт?, Де до уоп МУ. Аргееск ипд дет Ргарагайог дез вепапицеп. 
Мизешшиз МштпершШ егреше! ууигдеп. 

8. Е1 155 ТгеБт пе! са (Те зсппйга) Бе! дег Заб Тте- | 
Ъице пт Дет Неггевоута. Ап Дезетш ОП уушде еш Ехетраг уоп 

Е 
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Непзсп етеше!; Д1езез Ехетраг 156 пп Мизешш уоп багафеуо ап!- 

Бемап?, ойпе даз5 ете Ейкейе т! Деп Пайеп зешег Аи Нпдипо 
ап Шш апреБтасн! зуаге (МИ. Ог. Кадоуапом!с, 1937). 

Е. Ва. Роромо РоЩе, аш респеп Е1и55 Тгерше ка, погд- 
мезШсн уоп Тгевшце. ШЬег фДезеп ЕипдоП Бепсте! Зспштаспег 
(1917, р. 917). 

9. ип 10. ВоссНе Я1 Са! аго (Вис! уоп Коог), Бет дет 
„Ог Саз ешиоуо (ат Ешрапо Дег Натеприс) ипд Бет дег «Чад! 
Ко!ог (СаНаго) (ап тпегф еп Епде дег Вис). ОБег фДезеп Еипд- 
о1 Бепс ше! зомош УспшпасПег (1917, р. 517) а15 аисп шт пепетег 
е! КогшПеу (1937, р. 52). 
г 11. Натеп Видуа (Видиа), зйдПсп Ддег Вис уоп Койог, 
1 зйИсъ еп Те! Паайепз, папе Дег Огепгое уоп Мошеперто 
(Бспишаспег 1917, р. 517). Ат ое1спеп Наеп уушде Ве/озота 
аисв уоп Егреп (пас Мауег 1863, р. 357) егреше!. 

12. ип4 13. 5 КиГаг! - 5ее ап Ддег шошеперпизсп-аБап!вспеп 
Степхе, ипф гуаг Беш Ог! Угразаг (ат КХогдепде Дез 5ее5), Бе! 
дег ва б5сПкодга (ат 5йдозвепде) ип4 папе Бе! деп Опеп К|ека, 
БеЦаш (С. Ногуаш, 1918, р. 821) зом1е Бе ХарЦак (ЗспитасПег 
ОС, р. 517). 
- 14. ипд 14а. Ве! дег 57ад! АпПуап! ап дДег адпаНзспеп Киче, 
50фуезШсп уот з5Кшат-5еве; ипф ет луешо уейег з1фИсп Ддауоп 
пт Наеп Огавсп (Пигаг2о). ОБ.г Деве Ешпдопе Бепсте! Зсрита- 
спег (1917) ипд ОС. Ногмат (1918). 

„19. Ве! дег ЗТадЕ Родрог! га ш Моп!еперго ат Е!155 
Могаса, дег з1с! уоп Хогдеп тп Деп Зкшап-Зее егоез8!. (Зспита- 
спет, 1917, р. 917) 
ра 16. Ве! дег 5Тад! Ео!всна ап Дег Огтпа, паПе дег Бо5п15с!- 
тошепергизспеп Степге, Поп уушде еш Ехетриаг 11 Ма 1930 
егреще! пп БеНпде! 81св е и Мизешп 11 Зага|еуо (МН. Ог. 
Кадоуапоу!6 уот 1. 1Х. 1937). Глезег Оп Пес! ей епНег! уоп 
Фег Кизве Дез адпаНзспеп Меетез, ппреййт 110 ко Ги ше пасп 
ХО уоп Кариза, ипф еБетшаз апс! Шщ еп его! уоп етеш ог05- 
зетеп Зее. 
: 17. шпй 18. Оснг!да-бее Бе деп За еп Осит!4 пп 
5 гига. ш Осип! зушде ет Ехетраг егреше?!, даз заспи Пт Зег- 
Ъ15спеп Гапдезтизешп ги Веоргад БеНпде!; даз п Зииса егреше!е 
Ехетраг БеНпде зсв т Дег батштшпо Чез Ог. ХегоБшзку 1 
„Бира (зепе КогтПеу, 1927, р. 22). 
д 19. Коззомо Роце Беш Отг ОБ:П1Е (Лигофамеп) пп 
Та! дез 5йпИга-Еизвез. Глезег Еипдог! Пее?! еБепта!з ей уоп Дег 
Меггезк!з е епНеги шип еБепзо уоп феп ргозвеп шагейошвсНеп Зееп. 
Пе Шег егрешее Ве/оз0та 15 ш Де Затшшшпе А. М!авеузку 
“ш бкорЦе ешгегей ! пуогдеп (еве КогшПеу, 1927). 
я 20. Еп! двспе-битр? (ап га), езиси дег Зад! заопЩ 

т Магедошеп. ШЬег Дезеп ЕипдоП зас! дег дешвспе Огпйпоосе 
. Кай шрег т зешег зспбпеп МегбНепШсвипо „Вейгаре г2иг Уо- 
е (ипде Когопеснешапаз“ (Ует. Ог. (ез. Ваует, ХХ, Мйп- 

Диес 1934) а 5. 361: „Моп деп шзежеп, Де 1п ап ха-5итр! се- 
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Рипдеп уегдеп КОппеп, уегфеп! Безопдегз Фе Маззегкапгхе Ве/о0-. 

згота пИйойсит ете Егуйппипе; ет Ехетр!аг дауоп Шрегезз ши 
Радизсикт (Ргаратабог п багоп 1). 

21. ипй 22. Гпзе! КогТти (Спеспешапд) 11 АдпаНзспе 
Меег, мез сп дез РипЧев, ап дет Де аапезвсП-рпесШзспе Огепге. 
даз Меег егес . ГЛезеп ЕипдоП егуари! МаЩЖег, ЮШпоереп ит 
дег Еипдоп „ОСпеспешапд“ уоп Мауег егуанши!, оппе еше селапеге 
АпгаБре Дез Опез 21 сеБгп (1863, р. 397). 

29. 1 пзе! ВНойдоз ап дег КетмазаНзспеп Ки е. ОБег фе-. 

зеп з1сПпегеп Еипдо! Бепс е! 5спишаспег (1917, р. 918). 
23. Пе бееп Бе! Вигграз ап 5сПпмаггеп Меег ш О-ВШ-. 

сапеп. Н1ег уште, у1е ш дег Ешейипе Дезег УегбПепШсвипе 
Бегейв егуапт, Фе Сгозве Маззепуапгте пп Негрзв Ддез Лаптев 1928. 
(Аигиз!) егреше!, Еште рпойоргаршзспе АБЪБПдипе Фезез Ехетр!а- 
тез (т пациПспег Стзве) Пай дег Уепаззег аШ 5ейе 142 ререеп. | 

24. ипд 25. ТешезсПпуаг ипд ТзсПпа! шаг. Еп сп зееп 
посп Фезе Бефеп еггрепагиесеп Еипдопе иа 65Шспеп Опрагт (е 
Мезишшашеп) епмант, Шег Пе Ногуаш т ештег етгепеп УегбПеш!- 
Испите 1 Оапте 1909 БепсШе!. Аисп Дезе Бетдеп Еипдопе Переп 
папе Бетваттеп, аБег уей еп Не! уоп рговвеп ипрапзсПеп зее 
Вазайоп. Пе апгей!шеп Еипдопе зш4 Де погфИспз еп ш Еигора; 
Зе Пегеп ип ОБегвспуеттиповееме! дез Е1ззез Тетез, ешез Пп- 
Кеп КеБеп!извез Дег Попаи.!) 

Пе Сгоззе М/аззеглапге |еБ! зомо  ш да!х-, ме 11 5055- ипд 
ВгасКууаззег. Зе Вер зет ри ипд миф уот ейекизснеп Пасш 
апрегореп. Ште Могдегете зтд4 а15 Еапрреше епр(сКей, ш! 4е- 
пеп зе Шге Веше Тапр! ипд Тез ШаП; шп 91е ги 10еп, Бефеш з1е | 
Яс Штгез зен оИШреп беспт!йязев. Шг зНсв 156 айсп Ни Деп | 
МепзсПеп зейт зсртегг? а!. 

Пег Уейаззвег шшегвис ?! аисп Фе Егаре зепт аизитст, 051 
Веозоюота пИойсит ет з#4апфрез Еетеп! дег Бшрапзспеп Еашпа | 
дат ей. Ег шпи ап, дазв 51е аппйсП Деп ргозвеп бсПлуагшеп уоп | 
Парйт!з пеги ипд ДАсйегопиа айгороз Шегпегле . Глезе Бедеп | 
бсптеНептрз-Апеп ПаБеп Таз: Фе р1еспе Меттейипое што деп Тпо- | 
реп зле ашсп Фе ММаззегуапге. ММАНтепд дег ТегНаггей 18 Ве!0- 
згота пЬет етеп огоззеп Те! Еигораз уегргейе?! гелезеп; Еозз1гезе | 
54 уоп Штг ашсп тш ПешзсШапд рейрипдеп пуогдеп. МУавтепд Чег |! 
Егей уушде зе регуппреп, г Мегргейипозоеме! гегеп Фе Ва!- | 
Кап-Нашве! гигйсКгтиуепереп. ш Дег Серепуап Беши з1е з1сй, | 
Бета те дитсп Шг ршез Еируегтбреп ип4 Фе Апраззипрзашркей ап 
уегвстедепе Маззегатеп, пт Фе уепогепеп Семеве,  депеп 51е | 
дегетз! уегртейе! маг, уедег гигйсКг?иКептеп. п?оредеззеп луап- | 
дей зе тп Деп Ни зе ойпзНреп Лаптгеп ап5 деп луйгпегеп з04П- | 
спеп Семееп пасп Деп е5: уоп Шт Бетойпшеп пдогфПсвеп Сереп- | 
деп. Гезез 5геБеп, удедег пт Фе епетшаПреп Уегргейипозрещейе | 
гигйсКкг?иКейтеп, 158 Фе ууантзспешспе Огваспе Шгез Муапдегпвз. 

1) Аш дег КапепзКтгге ууигфеп ФДезе Бетеп Еипдопе ш оре Райгтап- | 
ге!5 еЦцуаз мейег зидПсП а18 Шге мапге Гаге егюгдег! дагоезеШ. 



ПАУРОПОДИ (Рапгорода) ОТЪ БЪЛГАРИЯ 
отъ Парашкева Кръстева, естественичка, София 

(Изработено въ Зоологическия институтъ на Софийския университетъ) 

РАЦКОРООА ПЯ ВОГОАКТА 
Бу РагазпКеуа Кгез еуа 

(Егот Не 2ооофса! пшзи Е 1 Ше Цпуегзйу о! ЗоНа) 

Уводъ 

ПауроподитЪ сж съвършено дребни, едвамъ забеле- 
жими съ просто око организми, които спадатъ къмъ групата 

„ стоноги -- Мупарода. Тоя класъ отъ животното царство под- 
раздблятъ на 2 категории: Ргоропеата и Сйвйорода. Къмъ пър- 
вата спадатъ класоветЪ 5ипрАуа, Раигоройа и Пр орода. Най- 
дребнитЪ отъ тЪхъ см Райигорода. ТЪлото на тия последнитЪ 
се състои отъ 12 сегмента, само при рода Песараигориз чи- 
слото на тия сегменти е 13, като 11-тиятъ и 12-тиятъ сегментъ сж 
слъти въ единъ. Предъ телзона см разположени 6 тергити, т. е. 
сегментитъ сж свързани по два заедно. ВсЪки тергитъ носи 
отстрани по една трихоботрия (вижъ. рис. 4: Т,Т,Т. Т, Т.). 

Върху първия сегментъ има една двойка атрофирани 
крачка, сведени до остатъкъ отъ 3 членчета. У всички видове 
Раигорода крачката сж 9 чифта, само при рода Песараигориз 
тЪ сж 10. : 

Главата напомня тази на Уиирйу а. АнтенитЪ сж дву- 
дЪлни, съ своеобразно устройство. Следъ едно стъбло отъ 4 
членчета следватъ две разклонения, съставени всЪко отъ едно 
членче; външното членче носи една, а вжтрешното две нищки, 
така нареченитЪ флагелуми. Тия последнитЪ см напрЪчно на- 
браздени и въ основата имъ е разположено основното членче. 
Между вжтрешнитЪ флагелуми се намира така наречения гло- 
булусовъ органъ. 

: За създатель на кл. Райгорода се смъта английскиятъ 
ученъ ГиБЬоск, който въ 1866 год. описва два екземпляра, 
намврени въ Англия. Представители отъ Райгоройа се нами- 
ратъ, впоследствие, въ голъмъ брой и разнообразие въ стария 
и новия свътъ. Мнозина сж се занимавали съ тЪхъ, а по- 
подробно сж изучвани, въ началото на настоящето столЪтие, 
отъ италианския професоръ 511уез! г! и английския зоологъ 
Напзеп, а въ последнитЪ години -> отъ френския ученъ 
професоръ Рап! Кешу. | 

ТЪзи животни до сега не бЪха намирани въ България. 
„А се оказа, че навсъкжде въ нашата страна ги има. Азъ мо- 
жахъ до сега да установя въ нашата страна 18 вида. 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во. Кн. Х!. 1 
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Раигоройа сж много дребни животни -- най-едритЪ ви. 
дове не надминаватъ два мм. дължина, а повечето достигатъ. 
най-много 1 мм. ТЪ сж бЪли, безцвЪтни или ръждиво-червени. - 
ЖивЪятъ подъ камъни, паднали дървета, между опадали листа. 

и корени (кждето има доста-. 
тъчно влага), и то заедно съ. 
Ргошта, Сойетбоа, Сатродеа, | 
Бутра а и др. Могатъ да се. 
наблюдаватъ добре само съ лу-. 

с Фаза па, аи съ просто око се виж- 

+ датъ като бЪли точици. Дви-. 
з а жатъ се бързо, съ прекжсване,. 

на зигъ-загъ. 3 
Раигорода бЪха събирани. 

отъ мене по два начина. Кж- 
дето се намираха въ голЪмо 
количество -- по долната страна. 
на камъни -- събирахъ ги на- 
право съ тънка четчица въ. 
80--90/„ алкохолъ. Удобно се. 
оказа и събирането на опадали 
листа и влажна пръсть, който 
материалъ се пресЪва съ апа- 
рата на ТиПргеп. Между по-. 
падналитъ въ апарата различни. 
животни, Раигорода лесно се по- . 
знаватъ по млЪчно-бЪлия си 

с цвъЪтъ и характерно движение.. 
Изучаването имъ направихъ. 

Рис. А. - сегораигориз бшоатсиз ВЪРХу трайни микроскопски пре-. 
поу. зр., «О а4., отъ Неврокопъ: парати, включени въ Берлезеева 
Т. до Т, трихоботрии; А -- антени. течность, по-специално съ едва. 

измЪнена модификация на Злап, 
близка до модификацията, която препоржчва Топезсо. Включ- 
вахъ ги следъ междинно третиране съ оцетна киселина. 

РисункитЪ съмъ правила съ помощьта на рисувателния 
апаратъ на АБЪе, на височината на микроскопската масичка, 
при обективъ 7 и 1/„ имерсия и окуляръ 4. Всички измЪрва-.| 
ния сж правени на включени индивиди. Азъ се опитахъ да въ-. 
веда индекси, което, доколкотс ми е известно, не е правено “ 
до сега при Раишгорода, а е отдавна въведено за нъкои низши 
насъкоми. Единиятъ индексъ е отношението между дължината, 
на тарзуса и дължината на нокътчето (въведенъ при Ргошка), 
който отбелязвамъ ТО; другиятъ е дължината на тарзуса и 
дължината на тибията -- отбелязвамъ го съ ТТ.!) 

1) ИндекситЪ сж изчислявани само за пълновъзрастни индивиди. 
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Всички намърени у насъ Рашгоройда принадлежатъ къмъ 
семейството Райгорофйае и къмъ родоветъ: 54 /орайгориз, 
Рашгориз, АПораигориз!) и Хсфегораигориз. 

До сега можахъ да констатирамъ въ България всичко 18 
вида, а именно: 1. 5 Морайгориз редипсшаншз 1лЬ., 2. Ра- 
шгориз уиге/ег ЗПу., 8. ДАПораигориз ошратв Напз., 4. АПо- 
раигориз датсиз Напв., о. АШораишгориз ришигсша ЗП, 6. Айо- 
райгориз атзгашз Вету, 7. АПорайгориз догурйогиз Кешу, 8. 
Айораигориз зедиализ Кету и още следнитЪ нови за науката 
описани въ настоящата публикация видове: 

АШораигориз гозитаиз поу. зр. 
АПораигориз #прагйиз поу. зр. 
АШораигориз Потззит Из поу. зр. 

и Хсйегораигориз Бшоатсиз поу. зр. 

Понеже, по независящи отъ мене причини, не можахъ да 
разполагамъ съ всичката силно пръсната литература върху 
Раигорода, която ми бЪ позната библиографски, затова не се 
осмълихъ да нарека съ специални названия още нЪколко ви- 
дове, които предполагамъ да см смщо нови за науката. За 
тЪхъ, обаче, азъ давамъ подробни описания, а смщо и рисунки 
на систематично важни тЪхни части отъ тЪлото. НадЪвамъ се, 
че ако нъкои отъ тЪзи видове сж вече известни, възъ основа 
на казанитъ рисунки и описания тъ ще могатъ да бждатъ 
идентифицирани. Такива сж 4 вида АШораигориз: отъ Елеш- 
ница, отъ Ловечъ, отъ Смолянъ и отъ БЪлово; 1 видъ Раш- 
гориз отъ Странджа и | видъ Хс/егораигориз отъ Варна. 

При описание на видоветЪ съмъ правила следнитЪ с ъ- 
кращения: ай. -- възрастно животно; л. 8 (06, 5, 3) кр. - 
ларва съ 8 (6, 5, 3) двойки крака; п? -- полъ неизвестенъ; 
Г, Т, и пр. -- трета, пета и пр. трихоботрия; Е-- флагелумъ, 
В. -- флагелумъ на горния антеналенъ клонъ; Е, -- флагелумъ 
на вжтрешния (долния) ант. клонъ; А4 -- външния флагелумъ 
на долния ант. клонъ. Кждето сж поставени две дати, пър- 
вата е на събирането, втората е на пресЪването на материала. 
НЪкжде е поставена само датата на събирането. 

: Райгоройа иматъ широко географско разпространение. 
Известни сж отъ три континента: Европа, Азия и Америка. ГЪзи 

| 1) За разграничаването на р. Раигориз отъ р. АШораигориз се ржко- 

водя по схващането на Кешту (1939): за главна разлика между Рашгориз и 

АйШорайгориз той приема разликата въ отношението на вжтрешния къмъ 

външния ржбъ на долния антеналенъ клонъ -- равни при Раигориз, вж- 

трешния по-кжсъ при АПораигориз, и относителната дължина на краката -- 

по- -дълги при Раигориз, по-кжси при АПораигориз. Последната разлика дава 

различенъ изгледъ на движението, което споредъ Кешу, може да се забе- 

лежи отъ едно упражнено око даже съ лупа. 



164 Парашкева Кръстева 

отъ тЪхъ, които се сръщатъ въ Европа, иматъ близки форми! 
и въ другит континенти. Въ Европа пъкъ едни и смщи ви-! 
дове см познати отъ най-различни географски ширини. Напр. 
Раигориз Вихеу е известенъ както въ Сев. Европа (Финлан-| 
дия), така и въ Дания, Англия, Франция и Италия. Това имъ. 
широко разпространение се обяснява споредъ Мегрое?? съ 
лесното имъ пренасяне посръдствомъ вЪтъра, водата и други. 
животни. Понеже тия организми сж малко проучени, затова и 
тЪхното зоогеографско значение още не е било използувано.. 
У насъ, въ България, Рашгорода се намиратъ, както въ голЪ-| 
митЪ височини на Рила (край МаричинитЪ езера), така и край 
Черно море. Намиратъ се въ хумусови почви и то както въ 
широколистни, така и въ иглолистни гори. Най-често ги срЪ-. 
щаме подъ камънитЪ и подъ влажни опадали листа, обаче 
винаги на влажни мЪста и въ влажна срЪда. Понеже подъ 
едритЪ камъни условията за животъ сж почти презъ цЪлата| 
година еднакви, затова Раигоройда не показватъ ритъмъ при 
размножението си; презъ всички годишни времена ние можемъ 
да намбримъ единъ и смщи видъ въ най-различни стадии на: 
развитие. 

НЪкои отъ видоветЪ, които иматъ широко разпростране-| 
ние въ Европа, се сръщатъ и у насъ изъ цЪлата страна, напр. | 
АШорайигориз датсиз, ФЕШораигориз редипсшитшз и АПораиго-| 
риз зедиапиз. Обаче, има и такива видове, които се срЪъщатъ: 
само въ Източна България; а не ще да липсватъ и ендемични | 
видове изъ нашитЪ пещери. | 

Вариабилитетътъ у отдЪлнитЪ видове е ар радиа изра- | 
зенъ. Напр. Хс/егораигориз бшратсиз и Хийорайг. редипсша- | 
из вариратъ много слабо по форма на аналната плочка, когато 
АШораигориз датсиз дава доста силни измънения по отноше-| 
ние на формата и разположението на стилитЪ. НЪкои отъ тЪзи | 
измънения се приближаватъ до оформяване на самостойни ти- | 
пове, както е напр. у АПораигориз зедиапиз. У тоя видъ мо-| 
жемъ да различимъ единъ северенъ и единъ юженъ типъ, съ 
цЪла редица преходи между тЪхъ. А при вида ДАПорашг. 40-| 
гурбогиз ясно се очертаватъ две екологически вариации: една | 
високопланинска (отъ Рила, Родопи и Витоша), съ камшичести | 
трихоботрии, и една равнинна (отъ Сливенско, Варненско, Стран- | 
джа), съ бухалковидно задебелени трихоботрии. | 

УсЪщамъ се задължена да благодаря на г-на Д-ръ Г. 
Моровъ за неговата благосклонность да бжда приета да ра-. 
ботя въ Зоологическия институтъ на университета въ София, | 
на асистента при сжщия институтъ г-нъ Г. Козаровъ, който | 
ми даде на разположение една часть отъ събранитЪ отъ него | 
материали, и на г-на Д-ръ Ив. Бурешъ, който ме улесни при | 
набавяне на литература и при отпечатване на настоящия ми 
трудъ. 
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Систематична часть 

1. бЕЛ0орацгориз редипсшайиз | иЬБоск 1867 

Люлинъ. Бучино проходъ, въ габърова горичка, съ 
" северо-западно изложение, подъ камъни, засипани съ полуиз- 
| гнила шума, въ голЪмо количество. Иматъ дължина отъ 1:16 мм. 
| до 149 мм. за пълновъзрастнитЪ животни и за л. 8 кр. отъ 
10:78 мм. до 0:91 мм.; 30. Х.-- 5, и 6.Х1. 1938 г. 
Е Витоша. ЗлатнитЪ мостове, по лЪвия брЪъгъ на рЪката 
въ шума и пръсть край трепетлики, 2 екз. а4. О, 132 мм,; 

124. Х1. -- 11. Ш. 1936 г. 
Въ Владайското дефиле близо до рЪката, въ хумусъ и по- 

луизгнила шума отъ леска 1 ай., п.?, 1:32 мм.; 30. Х--9.Х1. 1998г. 

Рис. 1--6. Зу/ораигориз редипсшайниз ГлЬр.; Вариации въ 
аналната плоча: 1.-- съ начало на петия клонъ; 9. -- съ ненор- 

маленъ пети клонъ. 

Надъ село Бояна по лЪвия бръгъ на ръката въ пръсть 
и шума подъ габърови храсти, нЪколко екземпляри съ дъл- 
жина както люлинскитЪ; 20. Х1. - 23. Х1. 1938 г. 

Стара-планина. Елешнишки манастиръ. Въ пръсть и 
листа отъ предимно габърова гора, 1 а4. Ф, 132 мм.; 16. ХП. -- 
18. ХП. 1994 г. : 

РодопитЪ. Въ листа и хумусъ отъ смЪсена букова и 
иглолистна гора, надъ Асеновградъ, 2 а4. ОФ, 0:91 мм.; < -- 
107 мм.; 18. Х1. -- 9. ХП. 1934 г. 

Дели-Орманъ. Въ пръсть отъ дънеръ на джбъ, въ 
джбова гора между с. Кусъ и Сенебиръ, | екв 4, л. 6 кр., 
0:64 мм., 10.Х. 1931 г. | 

Въ сравнение съ известнитЪ представители отъ този видъ, 
установяватъ се нъкои вариации въ формата на аналната плоча, 
които сж представени на рис. 1--6. Въ една ларва съ 8 крачка 
отъ Люлинъ аналната плоча представя аномалия -- пети клонъ 
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наблюдава въ единъ възрастенъ индивидъ отъ Витоша (рис. з з1 
сжщо отъ дЪсно. Друго различие отъ описанието на Кетуе" 
въ космицитЪ на 8 и 9-ия чифтъ крачка, вече установено отъ 1 
Кету (1935). | 

Общо за всички индивиди ТО варира отъ 13--19, а! 
ТЕ 10. | 

Разпространение вънъ отъ България: 5 дораиго- | 
риз редипсшатиз е космополитенъ и известенъ отъ Дания, | 
Англия, Франция --ВогезитЪ, Савоя, Русионъ, Аргонъ, окол- | 
ноститЪ на Нанси, Италия, Югославия--Нови-Пазаръ, Любницъ. | 

2. Раишгориз Ригс йег зПуезт! 1902 | 

Дели- Орманъ. Южно отъ Преславъ въ шума и ху- | 
мусъ отъ първия долъ при Патлейна, | л. 8 кр., п.?. 0:91 мм.; | 
13.Х. -- 20. Х. 1993 г. г 

Гората Паламара, близо до рЪката, въ влажни изгнили | 
листа предимно отъ джбъ. | л. 8 кр., п.,?, 0:83; 11. Х. 1998 г. | 

Ботевградско, надъ мЪстностъта Зелинъ, въ пръсть | 
и листа около дънеритЪ на два бука, въ букова гора, примЪ- | 
сена съ лески. 2 л. 8 кр., п?, 0:91 мм. и 0:88 мм.; 161Х- | 
19. 1 19ВА то. | ши 

Южно отъ Ловечъ, въ пръсть отъ млада букова гора | 
съ западно изложение, 28. УП. -- 29. |Х. 1936 г., заедно съ | 
АПораигориз ат згайиз, Хсфегораигориз и други. | 

Индексътъ ТО равенъ 11, ТТ -- 1:8. 

Разпространение вънъ отъ България: Англия, Фран- | 
ция --ВогезитЬ, Русионъ, ПиренеитЬ, Италия, Югославия --| 
Нови-Пазаръ. | 

3. АПорашгориз ушдапзв Напзеп 1902. 

Странджа. Въ шума отъ смЪсена гора отъ Карамлъка | 
(Карамлъшка рЪка), непосръдствено до мЪстото, кждето се | 
влива въ р. Велика. | л. 8 кр., Ф, 0:46 мм. заедно съ Айо- | 
раигориз Мотзитиз; 15. УП. 97. уУП. 1934 г. а 

Въ листа отъ джбова гора отъ с. Маслинковци, | а4., 
п?, 0:66 мм.; 20. МП--27.УП. 1934 г. | 

Въ рота отъ влажно мЪсто между постъ Силистаръ и. 
село Каланджа, близо до морето. | ай., п?, 0:98 мм.;) 21. УЦ-- | 
28. УП. 1934 г. | 

Въ пръстъ и хумусъ отъ подъ камъни и въ дънери при. 
село Бродилово. | а4. О, 0:58 мм.; 22. УП. -- 26. УП. 1984, г. 

Индексътъ ТП --5--6, ТТ -- 1:6. . 

Разпространение вънъ отъ България: Франция -- 
ВогезитЪ, Аргонъ, Русионъ; Дания, Италия, Англия. 
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4. АПорацгориз дапсиз Напзеп 1902 

Разпространенъ изъ цЪлата страна. 
Витоша. Въ листа и хумусъ подъ букаци отъ дЪсно 

на дола Боснекъ - Живата вода, въ голвбмо количество въз- 
| растни и ларви. Дължина на възрастнитЪ 0:91 мм. -- 0:99 мм., 
| л. 8 кр. - 0:74 мм.; 18. Х.--29.Х. 1935 г. 

Люлинъ. Въ влажни изгнили букови листа и пръсть 
| подъ тЪхъ, при манастира св. Краль. | ад, п?, 0:83 мм. 

Въ листа и малко Прасе отъ млада букова гора подъ 
| Старо-пладнище 1 ай., п. „ 0:99 мм.; 27. УШ.--2.Х. 1934 г. 

Родопит. Въ изгнила шума. отъ джбъ и габъръ при 
| Топлика -- БЪлово. | 24, Ф, 1:16 мм.; л. 8 кр., п?, 0:78 мм.; 
Ба. 1. 1934 г. 

Отъ сжщото мЪсто въ голбмо количество възрастни лар- 
Шви; 15. Х1.- 7. ХП. 1984 г. 

Пакъ отъ тамъ л. 8 кр., п?, 0:58; 12. ХП.-- 14. ХП. 1934 г. 
Въ шума отъ АБгез аба и тукъ- таме букаци надъ Ра- 

| китово, л. 8 кр., п?, 0:58 мм. 
Въ хумусъ предимно отъ иглолистни дървета подъ Па- 

шино бърдо, 1 24, <, 0:83 мм.; л. 8 кр., п ?, 0:66 мм.; 29. 
УШ. --23.1Х. 1996 г. 

Въ листа и хумусъ отъ млада букова горичка надъ Асе- 
„ новградъ, 1 а4. «, 074 мм.; 18. Х1.--22.ХП. 1934 г. 

Надъ Смолянъ южно отъ града, въ хумусъ отъ Дар. 
„ чова гора, 2 а4. О, 130 мм. и 150 мм. и 1 ай. <, 140 мм. 
125. МП. -- 2. УШ. 1938 г. 

Дели- Орманъ. Въ листа отъ хумусъ отъ смЪсена гора 
западно отъ Шуменъ, | а9. п?, 0:99 мм.; 2.1Х. 1993 г 

Въ пръсть отъ изгнили джбови и дрЪнови дънери отъ 
гора Паламара, | л. 8 кр., 0:49 мм.; 23. ХП. 1993 г. 

Южно отъ Варна, отъ мЪстностъта Пацара до самия 
„брЪгъ, 2 ад. <, 0:99 мм. и 107 мм. и Тай. О, 116 мм.; 8.У.-- 
24.У. 1994 г. 

Странджа. Въ мъхъ и пръсть отъ подъ камъни и ли- 
ста, отъ много влажно мЪсто непосрЪдствено до р. Резвая 
при Кладара, Тай. <, 0:91 мм. ил. 8 кр., п. ?, 0:74 мм.;) 17. УП.-- 
27. УП. 1934 г. 

Въ хумусъ и опадали листа отъ джбъ и букъ при 
„устието на р. Велика, | л. 8 кр., ОФ, 074 мм.; 21. МП. -- 29. М1. 
1 1934 г. 

Въ листа и хумусъ отъ букъ отъ Скжсанъ-Буджакъ 
близо до р. Резвая, | а9. <, 0:74 мм.; 17. УП.-- 28. УП. 1934 г 

Въ хумусъ отъ подъ зеленика, между село Кости и Бро- 
„ дилово, 1 ай: п?, 0:83 мм.; 20. УП.-- 98. УП. 1934 г. 

Въ шума отъ джбъ, леска отъ лЪвия бръгъ на р. Вели- 
ка. 2 Фл. 8 кр. 0:94 мм. и 1 л. 5 кр., п?, 049; 14. МП. -- 

< | 

„28. УП. 1934 г. 
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Въ пръсть събрана подъ камъни въ смЪсена гора отъ. 
южния край на Узунъ-Буджакъ, 2 а4. «, 0:74 мм. и 0:80 мм.; 
18. УП.-- 27. УП. 1994 г. | 

Въ опадали листа отъ джбъ, габърв, събрани около пад- 
нали трупове нагоре по течението на р. Велика, 1 з л. 6 кр., 
0:58 мм.; 19. УП.-- 28. УП. 1934 г. 

е? аа 

Рис. 7--10. АПораигориз датшсиз НапзсП. Вариации въ 
форма на стилитъ (силно уголЪмено).. 

з 
е 

; Въ мъхъ отъ камъни по пжтя между села Кости и Бро- 
дилово 1 л. 8 кр., ОФ, 0:74 мм.; 22. УП.--26.УП. 1934 г. 

Въ листа и хумусъ отъ предимно букова гора отъ единъ. 
долъ съ южно изложение, | а4. п?, 0:91 мм.; 20. УП.-- 26. УП. 
1934 г. 

Въ пръсть и листа отъ букова гора подъ зеленика край 
Св. Марина, множество екземпляри. Дължина на възрастнитЪ 
отъ 0:91 мм. до 0:99 мм. и за л. 8 кр., 0:66 мм. до 0:74 мм.; 
17. УП.-26. УП. 1934 г. 

Въ листа отъ смЪсена гора отъ влаженъ долъ между 
Узунъ-Буджакъ и носъ „Отецъ Паисий“, между лавровишни, 
нЪколко екземпляри съ размъри на предидущитЪ, 18. УШ. 1934 
- 27. УШ. 1934 г. 

Въ шума и пръсть отъ букова гора отъ дЪсния брЪгъ 
на р. Велика, нЪколко екземпляри съ сжмщи размЪри, 14. УШ. 
1934 -- 28. УШ. 1934 г. 

Въ материалъ отъ мЪстностьта Сини-виръ, близо до Кла- 
дарж, 2 л. 8 кр., 0:83 мм.; Ф и 1л. 6 кр.?, 0:66 мм.; 17. УП. 
1934 -- 28. УП. 1994 г. 

Очевидно е, че има най-широко разпространение у насъ. 
Изследвани сж отъ мене екземпляри отъ 26 находища. Отъ. 
типа, установенъ отъ Напзеп, нЪкои даватъ отклонения по 
отношение формата на стилитЪ и разположението имъ. Фор- 
мата на стилитЪ варира отъ крушовидна (при 2 
екз., рис. Зи 10, при тЪхъ и израстъцитЪ на аналната плоча 
см разширени и заоблени), минава презъ разширени 
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“само отъ вжтрешна страна стили (рис. 8, при 2 ек- 
земпляра), отива къмъ цилиндрични (3 пжти по-дълги, 
отколкото широки, при 21 екз., рис. 7) и стига до тЪсни 
прмжчици (при 3 екз.). Най-често сръщанъ е типътъ съ ци- 
линдрични стили, З пжти по-дълги, отколкото широки, което 
отговаря на типа на Напзеп. Вариации се наблюдаватъ и въ 
посоката на стилитъ: отъ наклонени навънъ (рис. 11, 
при 12 екз., типично споредъ Напзеп), къмъ леко джго- 

ар” ста 

2 
13 14 

Рис. 11--14. АПораигориз датсиз Напзе!. Вариации въ 
посоката на стилитъЪ. 

видно закривени съвдлъбнатость навънъ (рис. 12, 
при 2 екз.), прави, успоредни (рис. 19, при 8 екз.), до 
леко насочени навжтре (рис. 14, при 3 екз.). НЪма 
връзка между вариациитЪ на стилитЪ и разпространението. 
Обикновено, отъ едно и сжщо мЪсто се срЪщатъ индивиди 
съ различни по форма и разположение стили. 

Въ сравнение съ голЪмината на типа на Напзеп -- 0:8 
мм., нашитЪ см по-едри. Иматъ размври срЪъдни между типа 
на Напзеп и тЪзи, които Кешту дава -- 0:35 мм. и сж близки 
до голъмината на екземпляри отъ Гърция -- максимумъ 1.08 
мм. (Кешу 1935 г.). 

Общо за всички индивиди ТО варира отъ 7--8; а Т -- 
Шо до 17. 

Разпросгранение вънъ отъ България: Франция -- 
АрденитЪ, ВогезитЪ, околноститЪ на Нанси; Гърция -- Атика; 
Италия, Дания, о-въ Янъ Маена, Англия. 

5. АПорацгориз Еигсща 5Пуезш 1902 

Южно отъ Варна, въ мЪстностьта Пацара, 200--900 
метра отъ морето, 1 а24.<, 0:83 мм., 8.У.1934 г. 

Пълното описание на вида нЪмахъ, а само едно допъл- 
нение--описание на ларва съ 8 крака (Кешу 1936 г.). Пиги- 
диумътъ (рис. 15) отговаря на описанието и схемата дадена 
отъ Кешу. Първата и третата трихоботрия (рис. 17 и 18) от- 
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говаря сжщо така на рисункитЪ, дадени отъ К. Уегное + 
(Вгопз К1а55. и. Огдп. Дез Пеггес!в, 1934, р. 133). ДаденитЪ отъ 
тоя авторъ рисунки ми помогнаха много за точното идентифи-| 
циране на вида. Работата на Е. 511уез! г! (Огдо Рашгорода, | 
1902), въ която е описанъ вида АПор. уигсша азъ имахъ на 
разположение, обаче, безъ таблицитЪ съ неговитЪ рисунки. 

Рис. 15--18. АШораигориз уигсша 8Пу., С а., отъ Варна: 17 
-Т,;: 18-Т.,; 16-- размножителни органи; 19 -- пигидиумъ. 

Установяватъ се следнитЪ разлики отъ описанието на Ке- 
ту (1996, а): 1) ОцелитЪ сж разположени на разстояние равно. 
на половината отъ широчината имъ; при л. 8 кр. оцелитЪ сж 
равни на 27/24 отъ разстоянието помежду имъ. | 

2) Горниятъ антеналенъ клонъ е 3!/, по-дълъгъ, откол- 
кото широкъ (при л. 8 кр. той е 21/, пжти по-дълъгъ, откоЛ- 
кото широкъ). 

За по-голбма точность, правя нъкои допълнения. СрЪд- 
нигЪ космици на четвъртия редъ на главата сж разположени. 
на разстояние равно на това при сръднитЪ на третия редъ. 
Относителната дължина на сръднитЪ на четвъртия редъ къмъ 
третия редъ е равна на 6:9. 

Интересни сж копулативнитЪ органи съ особената форма. 
на четинката р: разширена основна часть съ заобленъ край, 
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отъ който започва изтънена, прешленесто набраздена, цилин- 
 дрична четинка, два пжти по-дълга отъ основната часть (рис. 16). 

Индексътъ ТО равенъ на 6, а ТТ-- 1:8. 
Познатъ отъ Италия -- Портичи при Неаполъ и отъ 

3, ръцка Македония. 

6. АПораишгориз апз!а из Кету 1936 

Въ почва отъ млада букова гора, южно отъ Ловечъ, 
“съ западно изложение, | а4. О, 0:44 мм., заедно съ Раигориз. 
Лигсейег, съ АШораигориз зр. и Хсекорайгориз зр.; 29. УШ.-- 
22, 1Х. 1936 год. 

Разлика отъ. описанието на Кешу (1996 а) представля- 
ватъ трихоботриитЪ на този екземпляръ. ПървитЪ две двойки 
Т, и Т, (рис. 19) представляватъ тънки 
оси, покрити съ дълги фини космици, 
което. придава на трихоботрията видъ 

“на перо. Окосмяването започва на око- 
ло 1 отъ основата по-кжсо, нагоре 
космицитБ се удължаватъ и близо до 
края наново се скжсяватъ. Третиятъ 
чифтъ сж повредени. Четвъртата двойка 
има по-удебелени оси, покрити смщо съ 
дълги, но по-груби космици (рис. 20). 
Окосмяването почва съвсемъ кжсо, 
близо до основата; отъ 1/„ отъ дължи- 
ната на трихоботрията четинкитЪ се 
удължаватъ и близо до края наново се 
скжсяватъ. Трихоботрия пета е както Рис. 19--20. дИораигориз 
“описаната отъ Кешу, но при този еДИН- 4ауваиз Кету, ОФ ад., 
ственъ екземпляръ не е цЪла. отъ Ловечъ: 19-Т.;20-Т. 

Индексътъ ТО -- 20, а ТТ-- 1.4. 

: Известенъ отъ Франция -- Лотарингия (700--800 м.) 
и Ц Е ърция -- Тесалия (090 м.). 

4дм 
-----4 

7. АПорашгориз авеурпетиа Кету 1936 

5 Южно отъ Варна. Въ листа и пръсть съ много пЪ- 
„ съкъ, отъ Бахча-Алтж, | а9., п.?, 104 мм.; 8.М.-24.У. 1934 г. 

- Рила. Въ мъхъ около. клекъ подъ Мусала, МаричинитЪ 
езера, Гад <, 0:78 мм.; 28.У.1934 --9.М1.1934 г. 

- Въ опадали листа и хумусъ отъ иглолистни дървета подъ 
Щ. пипините езера, 1 а. <, 0:83 мм.; 28.У.1934 --9.М1. 1934 г. 
< Странджа. Въ листа и хумусъ отъ предимно букова 
“гора подъ с. Бродилово, по пжтя за Ахтополъ, | л. 6 кр., п?, 
ша мм. и | а. <, 0:83 мм.; 23.У1.1934--26. УП.1934 г. 
В Сливенски балканъ. Въ листа и хумусъ отъ гората 
„ между с. Голбмо и Старо-Абланово, множество екземпляри -- 
„ възрастни и ларви; 10.УШ. 1984 ---99уШ. 1994 г. 
Бет. Е 
Да > зде 
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Витоша. Въ хумусъ изъ подъ нЪколко смърча, до дъ- | 
неритЪ, отъ голбмата иглолистна гора подъ Мечата поляна, | 
ад. <, 0:96 мм.; 22.Х.1935--29.Х.1985 г. | 

Родопит. Въ хумусъ отъ ели отъ елова гора примЪ- . 
сЪна съ букъ подъ вр. Сютка, | а4. <, 0:98 мм. изд. 0, | 
0:63 мм.; 30.МШ.1936 -- 25.1Х.1996 г. Е 

У насъ се сръща въ две вариации по отношение на три- . 
хоботриитЪ. Едни индивиди, намърени въ низини (южно отъ 
Варна, Сливенско, Странджа) см съ Т, разширена, съ по-ясно 

изразена ланцетовидна форма (рис. 
21). ДругитЪ, които се срЪъщатъ ви- 
соко въ планинитЪ (Рила, Маричи- 
нитЪ езера, Витоша, РодопитЪ) иматъ 
трихоботриитЪ си съ по-тънки оси, 
съ кжси космици, при това огъвни, 
нагънати, камшиковидни (рис. 22). 
Описаниятъ отъ Кешу (1936 а) 
индивидъ представя нЪщо срЪдно 
между тЪзи два типа. Азъ допущамъ, 
че тука се касае га екологически 
вариации. А понеже единиятъ типъ 
е намъренъ само въ Източна Бъл- 
гария, а другиятъ въ Рило-Родоп- 

21 22 ския масивъ и Витоша, може би 
това сж географски вариации. 

Рис. 21--22. АПораигориз 40- НамъЪренитЪ у насъ екземпляри се 
гурйогиз Кету: 21-Тз на < различаватъ отъ описания отъ Вешу 
ад. отъ Странджа пл.; -22--Т5; по следнитЪ белези: | 

на с ай. отъ Рила планина. 1) ОцелитЪ сж почти два пЖти по- | 
тЪсни отъ разстоянието помежду имъ. 

(Споредъ Кешу по-широки отъ разстоянието помежду имъ). 

2) Пигидиалниятъ тергумъ има само две двойки космици 
- а и а,, разположени едни до други (а, по-близо), съ отно- 
сителна дължина а,--?/ отъ а,. (Споредъ Кешу три двойки 
космици, много кжси). 

Допускамъ тЪзи разлики да се дължатъ на това, че 
Кешму описва ларва съ 8 кр. 

Индексътъ ТО варира между 4-5, а ТТ 14 -- 19. 
Познатъ отъ Тесалия -- Калабака (л. 8 кр. --042 мм.). 

10ра 

8. АПораишгориз зедиапиз Кету 1930 

Дели-Орманъ. Въ шума отъ малка джбова гора по 
пжтя отъ с. Малка-Кокарджа за Демиръ-Баба, 1 24. <, 0:98 мм.; 
8.Х.1933--31.ХП.1933 г. 

Въ пръсть и изгнили части отъ единъ падналъ джбовъ 
дънеръ въ гората Паламара, 1 а9.0, 0:76 мм.; 11.Х.1933 -- 
31.ХП.1993 г. 
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Малкиятъ островъ при Русе. Въ части отъ изгнили 
дървета, 1 а4.<, 0:66 мм.; 9.Х.1933 --31.ХП.1933 г. 

Южно отъ Ловечъ. Въ пръсть и корени отъ изгнили 
габърови храсти, заедно съ Рашг. риге/ег, | а4.Ф, 0:58 мм.; 
28.У0.1939 --28.1Х.1999 г. 

Зап. Родопи. Въ пръсть и листа отъ долчето задъ 
Топлика при БЪлово, | а. О, 0:83 мм.; 12.ХП.1934 г.--15. ХП. 
1934 год. 

Въ хумусъ и листа задъ Топлика при БЪлово, 1 а9. <., 
0:83 мм., заедно съ ДйПораигориз; 15.Х1.1934 г. -- 9.ХП.1994 г. 

| Въ пръсть и изгнили листа отъ долчето задъ Топлика 
при БЪлово, | 24. О, 0:99 мм.; 12.ХП.1934 г. -- 20.ХП.1934 г. 

| Отъ типа, описанъ отъ Кету (1930 г.), се различава по 
относително голбми оцели (въ сравнение съ картината, дадена 
отъ Кешу), при това, разположени на разстояние -- 1/, или 
малко повече отъ 1/, отъ широчината на органа. Както отбе- 
лязва и Кету, видътъ дава доста много вариации. И при 
екземпляритЪ, събрани у 
насъ, вариации се наблю- 
даватъ главно по отно- 
шение формата на анал- 
ната плоча и на второ 
мЪсто--формата на сти- 
литЪ. ЕкземпляритЪ отъ 
Северна България сж 
най-близки до типа (Ке- 
ту, рис. 23). НЪкои ек- 
земпляри иматъ стили 
леко джговидни, съ вън- 
шна издутость. У ти- 
па стилитЪ сж прави, 
насочени навжтре. За 
единъ екземпляръ отъ 
Македония Кешу (1936 
а) съобщава, че има дж- 
говидни стили. При ед- 
ни индивиди (и отъ Сев. 
България и отъ Южна 
България), аналната пло- 

„ча носи на срЪднитЪ си 
дЪлове по едно шипче, „Рис. 23-27. Айораигориз зедиапиз Кету : 

ааа ЗЕ ерата е виси 
ту (1930 г.) за единъ Ф 1? рана; р 

ната плоча и стилитЪ: 24-- а4. Ф отъ Ло- 

„аба (рис 3 и аи вечъ, 25-- ай. е отъ БЪлово, 26-- ай. е 

Ели с при са отъ БЪлово, 27-- ад. с отъ БЪлово. 

С екз. сж извити леко въ видъ на 4. При другия -- О екз. 
„сж типични, прави, насочени навжтре. При други 2 екземпляра 
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(рис. 26 и 27) отъ Ю. България, аналната плоча е още повече. 
промЪнена, като страничнитЪ рогчета сж скжсени. При единия | 
(О екз.) тЪ сж почти успоредни, а при другия -- леко джго-. 
видно извити, съ издутость навжтре. При тЪзи два екземпляра | 
аналната плоча напомня по форма тази на АШораигориз зибт!- | 
пшшз Кету (1996 а). У типа рогчетата на аналната плоча сж | 
леко джговидно закривени съ издутость навънъ, но Кешу 
(1930) съобщава за два екземпляра, при които рогчетата сж. 
прави. Такива сж рогчетата при повечето отъ екземпляритЪ ус 
насъ. И при двата случая само едната отъ стилитЪ е леко из- | 
вита като 5 (при Ф индивидъ лЪвата, при < -- дЪсната), а 
другата е леко джговидна. | 

Интересно е, че по отношение аналната плоча истилитЪ, ка- | 
то че ли има два типа- сев. български, съ почти типичната плоча | 
и джговидни стили, и ю. български --съ нетипична анална | 
плоча и една отъ стилитЪ въ видъ на 5. СрЪденъ типъ-- съ. 
белези отъ единия и отъ другия -- се срЪща и въ Сев. и въ 
Южна България. Понеже животнитЪ лесно се пренасятъ чрезъ 
вЪтъра, водата и други животни, много е възможно този | 
именно срЪденъ типъ да е резултатъ на кръстосване. г 

Индексътъ ТО варира отъ 5--6, а ТТ-- 1:25 до 13. 
Видътъ е намиранъ въ Франция и И Моберъ). | 

и Гръцка Македония. : 

9. АПорашгоривз зр. (отъ Елешница). (Фиг. 28--30) 

Въ изгнили и мокри листа до падналъ габъровъ пънъ, 
надъ Елешнишкия манастиръ, 1 ай. <., 0:76 мм.; 16. ХП.. 
1987 г. „18. ХИП. ПОЗА г. | 

Глава. Оцели по-широки отъ разстоянието помежду имъ | 
въ отн. 3:2. Космици на главата въ четири реда. ТЪ сж цЪ- | 
литЪ пръстенесто набраздени и на края заоблени. СрЪднитЪ | 
космици на Ш-ия и |У-ия редове на еднакво разстояние по- | 
между си, а срЪднитЪ на Ш-ия редъ отстоятъ отъ срЪднитЪ | 
на ГУ-ия на разстояние равно на два пжти дължината имъ. 

Антени. Горниятъ антеналенъ клонъ е дълъгъ колкото 
двата последни членчета на ант. стъбло ие 9 пжти по-дълъгъ | 
отколкото широкъ. Флагелумътъ му Е, има 3 пжти дължи- | 
ната на клона. Долниятъ ант. клонъ е дълъгъ малко повече 
отъ !/, на горни и е 2 пжти по-дълъгъ отколкото широкъ. 
Относ. дължина на флагелумитЪ: Е -28; Е,-24; Е-9. Гло- 
булусътъ е разположенъ на кжса дръжка и има диаметъръ ра- 
венъ на 2 пжти широчината на основното членче на флагелу- 
митЪ (фуникулуса). 

ТЪло. ТрихоботриитЪ см съ тънки оси, рЪдко и кжсо 
замъхени. Т, е по-удебелена; отъ 1/,„ отъ основата си се раз- 
ширява, а къмъ върха се стЪснява. Покрита е съ кжси че- | 
тинки (рис. 28). Относителната дължина на трихоботриитЪ:. 
Т1--20; Т,-28; Т,-30; Т--25 и Т. -95. 

ти 
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| Коксата и трохантерътъ на 9-ия чифтъ крака носятъ отъ 
вжтрешна страна виловидно раздвоени космици, по видъ както 
тЪзи на главата, като раздвоението отива близо до основата, 
и двата клона сж почти равни. Тибията и тарзусътъ носятъ отъ 
външна страна по една четинка, еднакви на дължина и равни 
на 1/, дължината на тибията (рис. 29). 

Пигидиумъ (рис. 30). Тергумътъ надраства стернума. 
Той носи 3 двойки космици цилиндрични, пръстенесто на- 
браздени, съ за0- 
бленъ край. СрЪд- 
нитЪ аа сж разпо- 
ложени на разстоя- 
ние равно на #/, 
дължината имъ. 
Разстоянието ме- 
жду срЪднитЪ и 
междиннитЪ е ра- 
вно на дължината 
на срЪднитЪ, а ме- 
жду междиннитЪ 
и крайнитЪ -- на 
1, дължината 
на сръднитЪ. Отн. 
дължина на косми- 
цитЪ: а-95; а) 
-8; ац--9. Сти- 
литЪ сж на дъл- 
жина приблизител- 
но колкото сръЪд- 
нитЪ космици а. 
Въ 1/, отъ дължи- 
ната си се пречуп- 
ватъ и насочватъ 
навжтре. 
„ Стернумътъ има 

леко заобленъ из- Рис. 28- 30. АйПораигориз зр. отъ Елешнишкия ма- 
датъкъ въ срЪъда- настиръ, ай, п.?: 28-Т.; 29 -- девети ходиленъ 
та. СрЪднитЪ ко- кракъ, 90 -- пигидиумъ отъ къмъ коремната страна. 

смици Ь, сж разположени на разстояние равно на 2/ дължи- 
ната имъ. ТЪ см напрЪчно набраздени и кжсо окосмени. Стра- 
ничнитЪ Б, см малко по-кжси отъ страничнитЪ на тергума ац. 

.  Дналната плоча се състои отъ една основна часть и 2 
роговидни израстъка. Основната часть отъ основата си нагоре 
се разширява, като достига 11/, широчината на основата си и 
завършва заоблено. Отъ дветЪ й страни, отъ най-широката й 
часть излизатъ два израстъка, прави, тънки, насочени на страни 
назадъ, завършващи съ топчестъ край. Достигатъ дължина 
авна на широчината на основата. 



176 Парашкева Кръстева. #| 

Индексътъ ТП е --5, тт 14 | 
Видътъ е твърде близъкъ до Айорацгориз зедиапиз. По-| 

очебиещи разлики сж: 1) дължината и формата на космицит! 
на тергума, и 2) формата на аналната плоча и стилитЬ. Кол-! 
кото и да е рисковано само по единъ единственъ екземпляръ 
да се създава новъ видъ, все пакъ, струва ми се, че тЪзи! 
белези сж много типични и го отдЪлятъ отъ всички други! 
познати видове. 

10. АПорашгориз гозиайшз поу. зр. (фиг. 31--33) 

Дели-Орманъ. Въ пръсть отъ изгнилъ джбовъ пънъ, | 
съ много Сойетбоща, отъ джбова гора край Карабашлж, | а49. О, 
0:78 мм.; 11.Х.1933 г. -- 19.Х.1938 г. | 

Въ хумусъ и листа отъ смЪсена гора, предимно джбове, 
съ габъръ и кленъ, между Разградъ и село Калово, | л. 8 кр., | 
<, 0:50 мм.; 7. Х. 1933 год. 2 

Глава (рис. 31). Оце- | 
ли малко по-широки отъ | 
разстоянието помежду | 
имъ. КосмицитЪ на гла-| 
вата съ заобленъ край, | 
пръстенесто набраздени. | 
Разстоянието на срЪд-| 
нитЪ на ГУ-ия редъ по- 
малко отъ разстоянието | 
на срЪднитЪ на Ш-ия| 
редъ, въ отношение 9:4. | 
Антени. > Горниятъ 

антеналенъ клонъ ра-| 
венъ на дължината на! 
Ши ТУ чл. на стъблото, | 
и равенъ на космицата | 
д. Той е 5 пжти по- | 
дълъгъ отколкото ши-| 
рокъ. „Долниятъ ант. | 
клонъ равенъ на 2/4 
дължината на горния и 
равенъ на космицата р.. 

Рис. 31--38. АПораигориз гозгашв поу. зр. Той е 2 пжти по-дълъгъ| 
отъ Шуменско: 31 -- глава; 92 -- лЪва анте- Отколкото широкъ. Отн. | 
на (гръбно); 33--пигидиумъ отъ гръб. страна дължина на флагелуми-| 

тЪ: Е,-98; Е 29 Если 
Глобулусътъ има диам. равенъ 2 пжти широчината на 

фуникулуса. Дължината на дръжката му е равна на диаме- 
търа му. По този белегъ този видъ се приближава до рода 
Уораигориз. | 

ТЪло. Трихоботрии | и2 сж тънки оси, покрити съ. 
едри мъховидни космици. Т, при моитЪ екземпляри липсва. | 
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Т, и Т, сж съ по-удебелени оси и покрити съ рЪдки мъхо- 
видни космици. Относителната дълж. на трихоботриитЪ: 
Т,-35; Т--40;)1,.-90; Т.--69. 

Коксата и трохантерътъ на 9-ия чифтъ крачка иматъ отъ 
външната страна виловидно раздвоени космици почти до осно- 
вата, дълбоко, пръстенесто набраздени. Тибията и тарзусътъ отъ 
външна страна иматъ по една четинка, покрита съ космици, 
тази на тибията е равна на 2/„ отъ дължината на тибията, а 
на тарзуса -- 2/, отъ дължината му. 

Пигидиумъ (рис. 93). Тергумътъ дълъгъ колкото стер- 
нума. Той има 3 двойки космици съ заостренъ край. СрЪднитЪ 
а сж разположени на разстояние равно на дължината имъ, 
или малко по-близо. МеждиннитЪ а, -- /, отъ дължината на 
а, и крайнитЪ а, -- /„а МеждиннитЪ а, и крайнитЪ а; сж 
на равно разстояние помежду си. СтилитЪ сж леко джговидно 
закривени, накрая заострени, насочени навжтре. Покрити сж 
съ кжси космици. 

Стернумътъ съ заденъ ржбъ леко вдлъбнатъ. КосмицитЪ 
Ъ. сж цилиндрични, пръстенесто набраздени и кжсо окосмени, 
на разстояние -- 4/. отъ дължината имъ. СтраничнитЪ Ь, сж 
дълги колкото а. 

| Аналната плоча се състои отъ една основна часть въ 
форма на квадратъ, съ заоблени върхове, леко стЪснена въ 
основата. На задния си край образува два израстъка, дълги 
колкото половината на основната часть и широки колкото раз- 
стоянието помежду имъ. ТЪ см успоредни, на края изтъня- 
ватъ и се заострятъ и леко закривяватъ като човка. 

Индексътъ ТО варира 6--7; ТТ-- 1209. 

11. АПорашгориз зр. (отъ Ловечъ). (Фиг. 34--37) 

; Южно отъ Ловечъ, въ млада букова гора съ западно 
изложение, | ад. О, 0:41 мм., заедно съ АйПор. а аз, Раиго- 
риз Риге/ег, Ксйегораигориз бщроатсиз. 

Глава (рис. 34). ОцелитЪ на разстояние колкото широчи- 
ната имъ. КосмицитЪ на главата цилиндрични, на края закрж- 
глени и пръстенесто набраздени. ТЪзи въ жглитЪ при оцелитЪ 
тЪсни цилиндрични. Разст. на срЪднитЪ на ГУ-ия редъ съвсемъ 
малко по-тЪсно, почти равно на разстояние на срЪднитЪ отъ 
Ш-ия редъ. СрЪднитЪ космици на ГУ-ия редъ сж дълги кол- 
кото разстоянието имъ до срЪднитЪ на Ш-ия редъ. 

Антени (рис. 35). Горниятъ антен. клонъ е 3 пжти по- 
дълъгъ отколкото широкъ. Долниятъ достига 2/, отъ дължи- 
ната на горни ие 2 пжти по-дълъгъ, отколкото широкъ. 
ТУ чл. на ант. стебло носи една космица 4 -- на Е,. Отн. дъл- 
жина на флагелумитЪ: Е--20; Е-- 10; Е4-- 16. Глобулусъ 
съ диаметъръ широкъ колкото най- голъмата” широчина на дол- 
ния ант. клонъ. Дръжка кжеса. 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во. Кн. Х1, г 12 
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ТЪло. Отн. дължина на трихоботриитЪ: Т.--20, Т, | 
--30, Т,--36, Т5--48. Т, е сравнително много дълга, до- | 

Ти: 
най-изразително Ш се | 

. удебеляватъ,. 
нагоре 

близо до върха се. 
стЪсняватъ (рис. 36). | 
ТЪ сж покрити гжсто. 
съ кжси четинки. Осъ-. 
та на Г. започва яка, 

- дебела и на края за-. 
вършва заоблено. По- | 
крита е на рЪдко съ. 
кжси космици. Крака: 
кокса и трохантеръ 
както при предиопи- 
сания видъ АЙорай- | 
гориз го га. 

а М, отъ дължината на тЪлото. Трихоботрии 1 

основата 

Рис. 34--37. АШораигориз зр. отъ Ловечъ, Ф ай.: 34 -- глава; 
35 -- дЪсна антена (коремна страна); 36--Т.,; 37 -- пигидиумъ 

отъ къмъ гръбна страна. 

П.,. 

а 03, | 

отъ | 
” 

Пигидиумъ (рис. 37). Тергумътъ надраства стернума 
въ задната часть на тЪлото. Той е заобленъ, носи 3 двойки. 
тънки заострени космици. СрЪднитЪ а, сж ка разстояние 3/4 
отъ дължината имъ, междиннитЪ а, и крайнитЪ а; сж гочти. 
на равно разстояние помежду си. Отн, дължина на космицитЬ. 
а -<- 4, ду-- 9, а -<- 4, СтилитЪ не личатъ. Стернумътъ има. 
задния си ржбъ изрЪзанъ и въ тази изрЪзка е поставена анал-. 
ната плоча. По форма напомня тази на ДИор. гозиа из. Косми- 
цитЪ Ь, разположени на разстояние 2/, отъ дължнната имъ, а 
БЬ, сж дълги колкото а. 

Индексътъ 057 11 -- 2. 

ди” 
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12. АПораигориз зр. (отъ Смолянъ). (Фиг. 38--40) 
Ба ра Надъ Смолянъ, южно отъ града, въ хумусъ отъ смър- 
чова гора, | а4. Ф, 0:83 мм., заедно съ АПораигориз датсиз; 
25. УП--2. УШ. 1938 г. 
: Глава -- не е добре запазена. Оцели и разположение 
на космицитЬ не личатъ. Форма на космицитЪ обикновена -- 
съ заобленъ край, тъ сж пръстенесто набраздени. ТЪзи въ 
жглитЬ на очитЪ цилиндрични, удължени. 

Антени (рис. 38). Горниятъ ант. клонъ 9 пжти по- 
дълъгъ отколкото широкъ, равенъ на космицата 4 на |У чл. 

о Рис. 38--40. Айораигориз зр. отъ Смолянъ, Ф ай.: 38 -- лъва 
антена (боремна страна); 39--Т.; 40-- пигидиумъ откъмъ 

Е гръбната страна. 

с вт. клонъ ?/„ отъ дължината на горния. Той е 2 пАти по- 
дълъгъ отколкото широкъ. Отн. дължина на флагелумитЪ: 
1--35, В-- 24, Е-- 29. Глобулусътъ има диаметъръ по-ши- 

рокъ отъ основното членче на флагелумитЪ (фуникулуса). 
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ТЪло. КосмицитЪ на тЪлото по форма както тЪзи на | 
главата. Т, и Т, иматъ тънки оси съ пуховидни, тънки ко-. 
смици. Окосмяването започва кжсо, на 1/, отъ основата, а на- 
горе се удължава (рис. 39) Отн. дължина Т., -- 40, Т, -- 40. 
ОстаналитЪ трихоботрии липсватъ. Коксата и трох. на 9-ия 
чифтъ крачка съ дълбоко виловидно раздвоени космици, съ. 
равни клони. Тибията и тарзусътъ иматъ външно по една че- 
тинка, дълга колкото табията. 

Пигидиумъ (рис. 40), На препарата тергумътъ е по- 
кжсъ отъ стернума, но вЪроятно това се дължи на включва-. 
нето, защото е размЪстенъ. 3-тЪ двойки космици на тергума 
сж цилиндрични, съ остъръ край. СрЪднитЪ а, сж разположе- 
ни на разст. равно на 1/, отъ дължината имъ. МеждиннитЪ 
4, -- отъ а на разст. малко по-голбмо отъ това между а, | 

както 7:5, и см равни 1/, дължината на а. КрайнитЪ а4 сж 
разположени до ржба на тергума и сж дълги 11/, а. СтилитЪ 
52 сж тЪсни, цилиндрични, успоредни помежду си. Дълги сж 
Паци сж разположени на разстояние по-голбмо отъ това | 
между а, както 8:0. 

Стернумътъ има леко вдлъбнатъ заденъ ржбъ и въ 
вдлъбнатината е поставена аналната плоча. Странично ржбо- 
ветЪ му смщо се вдлъбватъ, така че се образуватъ две изда- 
дини, въ които започватъ космицитЪ Ь. ТЪ сж цилиндрични, 
пръстенесто набраздени, дълги малко повече отъ разстоянието 
помежду имъ; Ь, сж цилиндрични, заострени, дълги 1/, Бри | 
сж разположени странично. 

Аналната плоча има форма на равнобедренъ трапецъ съ ви- 
сочина равна на основата, съ страни леко издути. Основата | 
му е раздвоена на два равни дЪла отъ една плитка вдлъбна- | 
тина. На всЪки отъ дБловетЪ има по единъ листовиденъ из- 
растъкъ, заостренъ въ краищата и разширенъ въ срЪдата. 
Той е дълъгъ 1/„ отъ дължината на основата и 2 пжти по- 
тЪсенъ. 

Индексътъ а са бор 

13. АПорашгориз зр. (отъ БЪлово). (Фиг. 41--43) 

Въ хумусъ и листа задъ Топлика при БЪлово, Г О ай. 
0:74 мм., заедно съ АШор. зедиапиз; 9. Х1. -- 9. ХП. 1934 г. 

Глава. Оцели не личатъ. Разст. на срЪднитЪ космици | 
на |У-ия редъ по-малко отъ това на Ш редъ въ отношение 3: 4. 

Антени (рис. 41). Двата ант. клона почти равни. Гор- 
ниятъ е 3/, пжти по-дълъгъ отколкото широкъ, долниятъ -- 
21/,. Отн. дължина на флагелумитЪ Е --30, Е -- 10, Е-- 24. 
Диам. на глобулуса сравнително голЪмъ, по- год вм, отъ широ- 
чината на долния ант. клонъ. 

ТЪло. Т, Т, сж тънки оси, леко и фино замъхени. 1, | 
и по ясно Т, (Т. не е добре запазена) отъ основата нагоре се 
удебелява до Из отъ дължината си и на 1/; отъ края се стЪ- | 



Пауроподи отъ България 181 

| снява. Отъ 1/„ отъ дължината почва да се покрива съ косми- 

| ци, нагоре по-дълги и по-гЖжсти (рис. 42). Крака: коксата и трох. 
| на 9-ия чифтъ крачка съ по една виловидна дълбоко раз- 
| двоена космица, съ рав-| 

ни дЪлове пръстенесто 
набраздени. Тибията и 

| тразусътъ > външно 
. иматъ по една четинка, 
| дълги 2?/4 отъ тибията. 

| Пигидиумъ (рис. 
43). Тергумътъ дълъгъ 
“колкото стернума, има 
заденъ ржбъ съ 3 двой- 
ки космици, цилиндрич- 

| ни, заострени. СрЪдни- 
отЪ а сж разположени 

на разст. равно на дъл- 
жината имъ, междинни- 

„тЪ а, и крайнитЪ ана 
равни разстояния поме- 
жду си. Отн. дължина 

она космицитЪ а -- 6, 
а --6, а-- 8. СтилитЪ са 
сж успоредни помежду “ ци 

си, цилиндрични СЪ 34 Рис. 41-43. Айораигориз зр. отъ БЪлово, 
кржгленъ край. РазПО- 0 44.:41-- дъсна антена (отъ гръбна стра- 

- ложени сж на разстоЯя- на); 42- Т,; 49 - пигидиумъ > откъмъ 
ние равно 2 пжти дължи- гръбната страна. 

„ната имъ. Стернумътъ 
има задния си ржбъ право отрЪзанъ. КосмицитЪ Ь, липсватъ, 
Ь, -- 2/< на дължината а. 

Аналната плоча има своеобразна форма. Отъ основата 
„ назадъ се разширява и завършва съ 4 издатъка: 2 външни 
“„кжси и 2 вжтрешни. Въ основата си 4-тЪ издатъка сж еднакво 
широки. ВжтрешнитЪ сж дълги, достигатъ дължината на анал- 

. ната плоча и изтъняватъ; отъ половината си нагоре сж тънки 
„ пржчици и гавършватъ съ заостренъ връхъ. 

Индексътьъ ПО --6, Г -- Г5, 

14. АПорашгориз шраг из поу. зр. (Фиг. 44--47) 

Дели-Орманъ. Въ листа и пръсть отъ гората Пала- 
мара -- главно джбъ и други дървета, | л. 9 кр., ОФ, 0:5 мм.; 
ШЕ х--20 Х 1938 г. 

Въ пръсть и изгнили листа отъ корията при село Каме- 
 някъ -- смъсена малка горичка, 2 а4. О, 0:74 мм. и 0:83 мм.; 

1. ХП. 1933 г. 
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Елешнишки манастиръ -- въ предимно пръсть, ш 
край самитЪ дънери отъ рЪдкитЪ джбови дървета край ма- 
настира, | л. 8 кр., ОФ, 0:58 мм.; 16. ХП. -- 18. ХП. 1934 г. 

Глава (рис. 44). Оцели тЪсни, разст. между тъхъ--3-4. 
пхти широчината на органа. Космици на главата съ заобленъ | 
край, пръстенесто набраздени и всички закривени. Разстоянието | 
на сръднитЪ на ГУ-ия редъ по-малко отъ това при Ш-ия редъ. 
въ отношение 3:4. СрЪднитЪ космици на ГУ-ия редъ 2 пжти. 
по-голбми отъ разст. помежду имъ. 

Антени (рис. 45). Горниятъ ант. кл. е 4 пжти по-дълъгъ. 
отколкото широкъ и е дълъгъ колкото космицата д на 4-то 

чл, на ант. стъбло. Флаг. | 
му Е, -- 3 пжти дължи- . 
ната на клона. Долниятъ 
ант. кл. 3/„ отъ дължи- | 
ната на горни и въ 
най-широката си часть 
достига 1/, отъ дължи- | 
ната си. Относителн. 
дълж. на флагелумитЪ: | 
Е--30, Е--10, Е--22. 
Глобулусътъ има диа- | 
метъръ равенъ 2 пжти | 
широчината на фунику- | 
луса. Е 
ТЪло. Т,и Т,и най- | 

ясно Т, (рис. 46) отъ. 
основата нагоре удебе- | 
ляватъ и до половината. 
си достигатъ най-голЪ- 
мата си дебелина, а бли- 
зо до върха се стЪсня- 
ватъ. Покрити сж гж- 
сто съ кжси космици. 
Ти Т., въ основата си 
см  най-дебели, къмъ | 
върха изтъняватъ. По- 

Рис. 44--47. АПораикориз #пратииз поу. зр. 
крити СЖ СЪ КЖСИ КОСМИ- 

отъ Шуменъ, О ай.: 44-- глава; 45-- дЪсна 
антена (отъ гръбна страна); 46-- Та; 47-- ци, по-рЪдки. Отн. дълж. 

пигидиумъ отъ кор мина страна. Т.--89, Т.--36, Т. --96, 
р: -- 40, Т.-- 92. Кра. 

ка: коксата и трох. на 9-ия чифтъ отвмжтре съ дълбоко раз- 
двоени космици, съ еднакви дЪлове, пръстенесто набраздени. 
Тибията и тарзусътъ отъ външна страна иматъ по една че- 
тинка; тази на тибията дълга почти колкото табията, а тази 
на тарзуса равна 1/, тарзуса. 

Пигидиумъ (рис. 47) Тергумътъ е дълъгъ колкото 
стернума. Той е съ заобленъ заденъ ржбъ. Носи 3 двойки. 
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| 
“ космици, цилиндрични, съ остъръ връхъ. СрЪднитЪ а сж 
: разположени на разстояние равно на дължината имъ, а, - на 
„сжщото разстояние отъ тЪхъ, ац - близо до а, и до ржба на 
„ тергума. Относит. дълж. на космицитЪ а--б, д,--8, а--16. Сти- 
„литЪ сж джговидно закривени, насочени навжтре (издутость 
Дана) покрити съ космици. Дълги сж колкото аналната 

“ плоча и сж на разстояние 11/, отъ дължината имъ. 
7 Стернумътъ има широка плитка вдлъбнатина на задния 

„си ржбъ и тамъ е поставена аналната плоча. Бъ СЖ ЦИЛИН- 
„ дрични, пръстенесто набраздени и кжсо окосмени, на разстояние 
„малко по-малко отъ дължината имъ. Б, сж раеопоисни стра- 
„ нично и сж дълги колкото а. 

Аналната плоча има форма на кржгъ, отъ който сж от- 
До ззани 2 срещуположни сегменти. Отъ задната й страна из- 
 лизатъ 3 издатъка - два странични и | срЪденъ. Странич- 
“нитЪ сж леко дивергиращи, достигатъ 1/ отъ дължината на 
“ основната часть и иматъ краищата си разширени. СрЪдниятъ 
„ дЪлъ отива право назадъ, малко по-кжсъ е, сжщо разширенъ 
“и заобленъ на края. ЦЪлата анална плоча е покрита съ кос- 
„ мици, които сж по-дълги по краищата на издатъцитЪ. 

Индексътв 1 --5, 11--1:5. 

15. АПорашгориз ПопзвишШ5 поу. зр. (Фиг. 48--53) 

Странджа. Въ хумусъ и шума отъ смЪсена гора отъ 
“ Карамлъка, Карамлъшка рЪка, непосрЪдствено до мъЪстото, 
„ кждето се влива въ р. Велика, | л. 8 кр.,«, 0:71 мм., заедно 
„съ АШораигориз ошрат!з; 15.УП.--27.УП.1934 г. 

г Стара-планина. Въ мокри листа и пръсть, предимно 
„отъ иглолистни, отъ дЪсния склонъ между Пръскалото и Кар- 
„ ловската хижа, 1 а9.<, 0:91 мм; 15.МШ.--23.УШ.1934 г. 

3 Глава (рис. 48). Оцели 9-4 пжти по-тЪсни отъ раз- 
„ стоянието помежду имъ. КосмицитЪ на главата закржглени на 
„ края, пръстенесто набраздени. Разстоянието между срЪднитЪ 
„она Ш-ия редъ и на |У-ия редъ равно. 

Антени (рис. 49). Горниятъ антеналенъ клонъ дълъгъ 
„ колкото З-тЪ основни членчета на антеналното стъбло. Той е 
“4 пжти пжти по-дълъгъ, отколкото широкъ и малко по-дълъгъ 
. отъ космицитЪ д на 4-то членче. Флагелумътъ му Е, е 4 пжти 
„ по-дълъгъ отъ него. Долниятъ антеналенъ клонъ е малко по- 
„ дълъгъ отъ 4-то членче на антеналното стъбло. Въ най- широ- 
ката си часть достига 1/, отъ дължината си. Относителната 

“ дължина на флагелумитЪ: Е--40, Е--14, Е4--92. 
3 Глобулусътъ (г) е съ кжса дръжка. Диаметърътъ е ра- 
„ венъ на 2 пжти широчината на фуникулуса. 
с: ТЪло. На долната страна върху всЪки отъ закърнЪлитЪ 
„ първи чифтъ крачка има по 2 космици, отъ типа на тЪзи на 
“ главата (рис. 50). Едната е по-дълга отъ другата въ отношение 
9: 1. ПоловитЪ органи при «“ иматъ трижгълна форма и за- 
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вършватъ съ остра четинка (рис. 51). На основното имъ членче | 
има по 2 космици, едната виловидно раздвоена. осмица 
върху гърба сж отъ типа на тЪзи на главата. с | 

Т. (рис. 62) отъ. го 
вата до 1/, отъ дължи- 
ната си се удебелява и 
къмъ върха се стЪсня- 
ва и завършва заоблено. 
Съ изключение на основ- 
ната !/„ отъ дължината. 
и, цълата е покрита гж- 
сто съ кжси четинки. Т, 
е най-яка въ основата 
си съ рЪдко кжсо за- 
мъхване. Относителната 
дължина на трихобот- 
риитъ Т--40, Т,- 40, 
Т.--43, Т-45 Т.--59. 
Пигидиумъ (рис. 

58). Тергумътъ надми- 
нава стернума. Той е 
заобленъ, задниятъ му 
ржбъ представлява за- 
кржглена издадина. Ко- 
смицитЬ сж по форма 
както тия по другитЪ 
части на тЪлото. СрЪд-. 
нитЪ а, разположени на 
разстояние малко по-го- 
лЪмо отъ дължината 
имъ. МеждиннитЪ а)--. 
на сжщото разстояние. 

Рис. 48--53. АПорайгориз Ломвти В поу. зр., ОТЪ ТЪхъ, а крайнитЪ 
а4., п?, отъ Карловско: 48- глава; 49-- дъ- а-- на 1/, отъ него. От- 
сна антена (гръбно); 90 -- закърнбли първи носителната дължина на 
чифтъ крака; 51 -- копулационенъ апаратъ; космицитв а--4, а,-4 
52--Т,; 98 -- пигидиумъ откъмъ коремната ки: 2 ре : 

! а--9. СтилитЪ сж дж- страна. 
говидни, закривени на- 

вжтре (външна издутость). Дълги см колкото крайнитЪ аз 
космици на тергума и сж разположени на разстояние 1), отъ 
дължината имъ. 

Стернумътъ е съ заоблено вдлъбнатъ заденъ ржбъ, въ 
която вдлъбнатина е поставена аналната плоча. КосмцитЪ в1 
сж цилиндрични, пръстенесто набраздени и кжсо окосмени, и 
см на разстояние 2/„ отъ дължината имъ. КрайнитЪ в, сж 
дълги колкото а. 

Аналната плоча се състои отъ една тЪсна основна часть, 
която се разширява нагоре, закржгля се и дава израстъци отъ 
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„страни въ форма на полумесецъ и една срЪдна кржгла часть. 
„Отъ срЪъдната часть излизатъ два прави тънки успоредни из- 

„ датъци, дълги колкото срЪдната заоблена часть на плочата. 
“Индексътъ ТП --5--6, ТТ -- 1:6. 

16. Раигориз зр. (отъ Странджа). (Фиг. 54--61). 

Странджа, Узунъ-Буджакъ. Въ предимно букова гора, 
близо до р. Развая, | а9. «, 0:74 мм,; 18.УШ.-27.УШ.1934 г. 

Глава (рис. 54). ОцелитЪ разположени на разстояние 
колкото 1/, пжти широчината имъ. КосмицитЬ на глава- 
та иматъ бухалковидна 
форма, тЪ сж много раз- 
ширении на края заобле- 
ни и гжсто кжсо замъх- 
нени. Това е единстве- 
ниятъ познатъ на мене 
видъ, който има косми- 
ци съ такава форма. 
“Космицитъ въ жглитЪ 
на очитЪ см цилиндрич- 
ни, тънки. Разстсяние- 
то на сръЪднитЪ на Ш-ия 
и ГУ-ия редъ еднакво. 
Антени (рис. 595). 

Горниятъ “антеналенъ 
клонъ е дълъгъ колко- 
то З-тЪ крайни члена 
на стъблото ие 6-7 
пмхти по-дълъгъ, Откол- 
кото широкъ. Той е ци- 
линдриченъ, съ малка 
 издутость въ основата 
"си. Флагелумътъ му е 
21/„пжти по-дълъгъ отъ 
него. Долниятъ антена- 
ленъ клонъ е 3 пжти по- 
 Дълъгъ, отколкото ши- 
рокъ и има ?/, отъ дъл- 

„ жината на горния. От- 
носителната дължина на 
флагелумитъ: Е -- 42, 
Е, -90, Е-99. Глобу- 
 лусътъ е поставенъ на 
„“кжса дръжка и има ди- 
 аметърь малко по-го- 

Рис. 94--61. Рашгориз зр. отъ Странджа пла- 

нина с ай.: 54 -- глава; 00 -- лЪва антена отъ 
гръбна страна; 96-- Т,; 97 -- космица на кок- 
сата: 58 -- космица на трохантера на деветия 
чифтъ ходилни крака; 59 -- космица на кокса- 
та; 60 -- космица на трохантера на осмия чифтъ 
ходилни крака; 61 -- пигидиумъ отъ гръбна- 

та страна. 

лЪмъ отъ широчината на фуникулуса. 
: ТЪло. КосмицитЪ по гърба въ близкитЪ до главата сег- 

„ менти сж по форма както тЪзи на главата. Съ отдалечаването 
А 
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отъ главата тЪ изтъняватъ и на последния сегментъ (пиги- | 
диума) сж цилиндрични съ остъръ край. Т, и Т, сж тънки, | 
слаби оси, въ основата най-яки, нагоре изтъняватъ. Г. (рис. 96) | 
има най-яка ось, която сжщо изтънява отъ основата къмъ. 
върха. Сжщата "форма иматъ и Ти Т,. Всички сж покрити | 
съ кжсо замъхване. Относителната. дължина на трихоботри- | 
итъ е: Т-40, Т,-42, Т.--60, Т,--70, Т.--100. 

Крака. КосмицитЪ на коксата и трохантера на 9-ия чифтъ | 
сж бухалковидни, разклонени (рис. 57 и 58). ТЪзи на 8-ия | 
чифтъ сж сжщо бухалковидни съ по-кжсо разклонение (рис. 59. 
и 60). Отъ външна страна тибията и тарзуса иматъ по една 
четинка, дълга колкото ?/„ отъ тибията; покрити сж съ Фина 
замъхване. 

Пигидиумъ (рис. 61). Тергумътъ има заобленъ заденъ | 
ржбъ и 3 двойки космици. СрЪднитЪ а см разположени на. | 
разстояние почти колкото дължината имъ. МеждиннитЪ а, и 
крайнитЪ а сж на еднакво разстояние помежду си, равно на | 
2/„ отъ разстоянието между срЪднитЪ. Относителната дължина | 
на космицитЪ а|--6, а,-8, а--8. СтилитЪ сж разположени на 
разстояние равно на 1/, разстояние между а, ТЪ сж дълги. 
колкото разстоянието помежду имъ, роговидни по форма, | 
силно дивергиращи. 

Стернумътъ на препарата е по-широкъ и по-дДълъгъ отъ 
тергума, но това може да е дефектъ на включването, защото, 
изобщо, задната часть на тЪлото е размЪстена. Има 2 двойки 
космици. Б, сж разположени на разстояние равно на 2/, отъ. 
дължината имъ. ТЪ сж пръстенесто набраздени, леко кжсо 
окосмени. КрайнитЪ Б, см дълги колкото а, цилиндрични, на- 
края заострени. 

Аналната плоча е отъ типа на Рашгориз Вагпа! Кету и. 
Раигор. уигейет 51Пу. Състои се отъ една основна часть, съ. 
форма приблизително на квадратъ и 4 клона: 2 странични по- 
кжси, по-тънки, заострени и 2 вжтрешни, 2 пмжти по-дълги 
отъ външнитЪ. ТЪхната основна половина е значително по-де- 
бела, а въ втората си половина изтъняватъ и завършватъ съ 
заостренъ край. 

Индексътъб Г -- а ДВЕ ери 

17. Вдегорашгориз Бшдапсиз поу. зр. (Фиг. 62--67) 

РодопитЪ. Въ хумусъ, подъ храсти и хвойна, надъ 

Куру-Дере, Асеновградско, Гай. Ф, 1:6 мм.; 18.Х1--13.ХП.1984 г. 
Въ листа и хумусъ отъ смЪсена Хора и храсти (габъръ, 

джбъ, леска), по пжтя за Гонда-вода, Асеновградско, 2 ай.9, 
16 мм.; 18.Х1.--13.ХП.1994 г. 

Въ пръсть около дънери отъ смЪсена гора (габъръ, джбъ, 
яворъ, мекишъ), надъ с. Мезекъ, Свиленградско 2 а9.<, 
107 мм. и 0:83 мм.; 13.М1. -- 19.У1.1998 г. 
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“ Въ суха шума отъ млада букова горичка по гръцката 
граница, изт. оссъ Неврокопъ, 1 а4. «/, 16 мм. и 1 л. 8 кр., 
9, 1 мм.; 18.МП. -- 30.11.1938 г. 

в: Южно отъ Ловечъ. Въ материали отъ млада букова 
гора, 1л. 8 кр., п.?, 0:83 мм., заедно съ Рашгориз Уигсйег и 
“Айораиг. а згайиз; 29.МШ. - 29.1Х.1936 г. 

“ „Глава (рис. 62). ОцелитЪ се намиратъ на предната по- 
йо вина на главата. ТЪ сж 3-4 пжти по-тЪсни отъ разстоя- 

| нието помежду имъ. Главата, както 
6 а и останалитЬ тергити, силно хити- 
Д низирани, покрити съ зрънца. Косми- 

:  цитЪ на главата сравнително кжси. 
ТЪ см цилиндрични, накрая заобле- 

А Рис. 62--67. Хсегораигориз вшвансиз поу. зр., ТА а9., отъ 
3 Неврокопъ: 62 -- глава; 63 -- лБва антена (коремна страна); 64 
х --Т.; 65 -- космица на трохантера: 66 -- космица на коксата на 

деветия чифтъ ходилни крака; 67--пигидиумъ (отъ гръбна страна). 
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чи, пръстенесто набраздени. Разстоянието на сръднитЪ на П-ия 
редъ равно на 2/, отъ разстоянието на срЪднитЪ на ГУ-ия 
редъ. КосмицитЪ въ жглитЪ на очитЪ изтънени и удължени. 

Антени (рис. 63). Горниятъ антеналенъ клонъ е по-дъ- 
лъгъ 5/, отъ |У-то членче на антеналното стъбло и е равенъ 
ва вжтрешния Е, на долния антеналенъ клонъ. Той е 3 пжти 
по-дълъгъ, отколкото широкъ. Ее 31/, до 4 пжти по-дълъгъ 
отъ клона. Долниятъ антеналенъ клонъ е дълъгъ колкото 
ТУ-то членче на стъблото и е равенъ на космица уд и въ най- 
широката си часть достига 5/, отъ дължината си. Относител- 
ната дължина на флагелумитЪ е: Е--38, Е,--10,.Е-31. Диа- 
мет ърътъ на глобулуса е широкъ колкото фуникулуса. 

ТЪло. КосмицитЪ на тЪлото по форма сж както тЪзи 
на главата. Т. (рис. 64) е сравнително най-яка. Отъ основата 
до къмъ /, отъ дължината си се удебелява и къмъ върха 
изтънява. Отъ 1/, отъ дължината си започва да се покрива съ 
кжсо замъхване, което нагоре се удължава. Г; има сжщата 
направа, само че замъхването започва по-низко и има най-яка 
и дълга ось. Относителната дължина на трихоботриитЪ: Т.--40, 
Т,-40, Т,-40, Т,-40, Т.--50. 

Крака. Коксата и трохантера на 9-ия чифтъ крачка отъ 
вжтрешна страна иматъ по една виловидно раздвоена космица, 
единиятъ клонъ по-дълъгъ отъ другия (рис. 60 и 66). ТЪ сж 
пръстенесто набраздени. Тибията и терзусътъ отъ вънъ иматъ 
по една кжса тънка четинка, тази на тибията 2/4 Отъ дължи- 
ната й,а на тарзуса -- 5/ отъ дължината му. 

Пигидиумъ (рис. 67). Значително по-тЪсенъ отъ пред- 
последния сегментъ и 0/„ Отъ широчината му. 

Тергумътъ надраства стернума. Задниятъ му ржбъ е 
почти права линия. Има 3 двойки космици, цилиндрични и за- 
острени на края. СрЪднитЪ а сж почти равни на разст. по- 
между имъ (съвсемъ малко по-дълги). МеждиннитЪ а» сж на 
половината разстояние отъ а и сж дълги ?/, а. КрайнитЪ а) 
сж разположени близо до ржба на тергума на разст. равно на 
дължината имъ и равно на 3 пмжти а, СтилитЪ сж листовидни, 
2 пжти по-дълги отколкото широки. Въ основата имъ се очер- 
тава една наполовина кжса, по-широка осковна часть. Разполо- 
жени сж на разстояние по-голбмо отъ дължината имъ. 

Стернумътъ има страничнитЪ си ржбове косо насочени 
назадъ, а задниятъ ржбъ е вдлъбнатъ, така че отзадъ странично 
се образуватъ 2 издатини, върхчета, въ които започватъ ко0- 
смицитЬ Ь.. ТЪ см прешленесто набраздени, кжсо окосмени и 
малко по- дълги отъ разстоянието помежду им. Б, по форма 
както тЪзи на тергума и сж дълги почти колкото д.: 

Аналната плоча има много своеобразна форма. Отъ осно- 
вата назадъ се разширява, като достига 11/, пжти широчината 
на основата. Завършва съ 4 връхчета, еднакво широки вЪ 
основата си, външнитЪ по-дълги и по-тбсни отъ вжтрешнитЪ. 
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На тЪзи последнитЪ е прикрепенъ по единъ израстъкъ съ 
трижгълна форма; тия трижгълници сж успоредни, дълги кол- 
“кото основната часть на плочата. 

Индексътъ ТО -- 4 доб; ТЕ-- Ебдо 22. 

18. ЗПегорашгориз зр. (отъ Варна). (Фиг. 68--69) 

Южно отъ Варна, въ мЪстностьта Бахча-Алтж (почти 
отъ платото), 2 аа О, 141 мм. и 191 мм.; 8. У.-- 24.У. 1934 г. 

Глава. ОцелитЪ и при двата екземпляра не личатъ -- 
може-би не см добре включени. КосмицитЪ на главата, по фор- 
ма, както въ преди описания видъ, сравнително малко по- 
дълги. Разстоянието на срЪднитЪ на Ш-ия редъ къмъ това на 
ТУ-ия редъ -< 4:5. 
“Антени (рис. 68). Горниятъ ант. кл. дълъгъ колкото 
"космицата д на ГУ-то членче на ант. стъбло и 3--4 пжти по- 
дълъгъ отколкото широкъ. Флагелумътъ 
му е 23/; по-дълъгъ отъ него. Долниятъ 
ант. клонъ дълъгъ ?/, отъ горния и малко 
по-дълъгъ (10/) отъ космицитЪ. Въ най- 
широката си часть достига 2/, отъ дължи- 
ната си. Относителната дължина на 
флагелумитъ: ЕР. - 40, Е-- 14, Е. -- 97. 
Диаметърътъ на глобулуса равенъ на 
широчината на фуникулуса. 

ТЪло. КосмицитЪ по форма както 
тЪзи на главата. Т, и останалитЪ както 
въ предидущия видъ. Отн. дълж. на Т, 
542, Т, -- 43, Т,-- 48, Т-- 97, Т. - 66. 
Крака: космицитЪ на коксата и трохан- 
тера на 9-ия чифтъ крачка, както въ пре- 
дидущия видъ. ЧетинкитЪ на тибията и 
терзуса относително по-дълги: на тибията 
2 „а тази на тарзуса 1/„отъ дължината имъ. 

Пигидиумъ (рис. 69). По-тЪсенъ, 
равенъ на !1/, отъ предпоследния сегментъ. 
Тергумътъ надраства стернума. Има леко 
заобленъ заденъ ржбъ и З двойки косми- : 
ци, по форма е както въ преди описания Рис. 68. Зс/егораигориз 
видъ. СрЪднитЪ а, см разположени на раз- вр. отъ Варна, О ад.: 
„стояние малко по-малко (/,) отъ дължи- лбва антена (отъ гръб- 
ната имъ. МеждиннитЪ а, см по-дълги +/4 на страна, 
отъ срЪднитЪ а и сж на разст. по- 
голЪмо отъ дължината имъ 25/,. КрайнитЪ а сж 2 пжти по- 
дълги отъ срЪднитЪ а,, разположени см до ржба на тергума 
и сж кжсо окосмени. СтилитЪ иматъ форма на равностраненъ 
 трижгълникъ съ заоблени върхове и леко издути страни. При- 
 крепени сж за единия си връхъ на разст. по-голбмо отъ дъл- 
„ жината имъ. 

с. 

„аареаии 
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Тергумътъ има задния си ржбъ очертанъ както въ пре- 
дишния видъ, съ тази разлика, че е малко по-широкъ и стра-. 
ничнитЪ му ржбове сж заоблени. КосмицитЪ Ь. сж напрЪчно- 
набраздени, кжсо окосмени, на разст. 3/, отъ дължината имъ.. 
Ь„ сж разположени странично и сж 3/ отъ дължината на. 
срЪднитЪ. сага | и 

Анална плоча. Основната часть има формата и голЪми-| 
ната на аналната плоча въ преди описания видъ. Тука, обаче, 
тя завършва съ 3 връхчета. 2-та придатъци сж по форма както, 
въ преди описания видъ, тъ сж малко по-широки отъ тЪхъй. 
сж поставени въ 2-тЪ вдлъбнатинки, които се образуватъ. 
между връхчетата. 3 

Й опа , 

крме 

Бат адАте-- 5997 - 7 ----< 7 - << 7777 

69 

9) са а 
и»... 

» 
даа”, 

м 

7 --- 

Фона. 

“Ито 

Рис. 69. Зс/егораигориз зр. отъ Варна, О ад.: пигидиумъ отъ 
коремната страна. 

Този видъ е много близъкъ до предиописания. По-голбми. 
разлики има въ пигидиума: 1) по-дълги сж космицитЪ на пи-. 
гидиалния тергумъ, 2) формата на стилитЪ и 3) интересното. 
измЪнение на аналната плоча. : 

Индексътъ ТО --5, ТТ -- 1:6. 

При двата последни описани видове тергититЪ сж де-| 
бело хитинизирани и хатина има зърнеста структура. Това ми. 
дава право да ги отнеса къмъ р. 5с/егораигориз. Отъ този 
родъ не сж намирани представители въ съседнитЪ ни страни. 
Характерни и за двата вида сж голЪмитЪ имъ размъри --. 
надъ | мм. 3 
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Не можахъ да открия по тЪхъ космици съ форма на 
копиево острие, което, споредъ К. Уегсное!? е характерно 
за този родъ. Космицит и при двата вида иматъ обикнове- 
ната форма: въ основата стЪснени, нагоре леко се разширяватъ 
и завършватъ съ заобленъ край и сж напрЪчно набраздени и 
кжсо окосмени. Може-би тъ не сж отъ решаващо значение, 
защото въ едно описание на Заегорашигориз отъ Кешу (1936 ь.) 
той споменава само за една двойка такива космици -- срЪд- 
нитЪ а на пигидиалния тергумъ. Въ всЪки случай при на- 
шитЪ 8 екземпляри, такива космици не се наблюдаватъ. 
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Пезсгтр! топ оГ ТПе пеу зрес!е5 

1. АПорачгориз зр. (Его Везбпйа, Ра. 28- 30). 

Еошпд пт ле! гоПеп |еауез Бу а ТаПеп уощ- еш Нипк пеаг | 
Е |езпп! ха топаз!егу, 1 а9. <, 076 ш.ш. 1опе; 16.Х1.-- | 
19 ХПеКО ВИА - 

Неай. Тве Гепой о! Ше еуез 15 ргеавег Шап Ше д15апсе: 
Бейуееп Шет што а тгаНно 3:2. Тпе Пашв оп Ше Пеад ш Тош гомуз. | 
Тпеу аге ай гтеед апд с1ауайе. Тпе д151апсе Бейуееп Ше ии егте- 
Фап Наз Шетземез об е #4 апд Рош готув 15 едиа, мне 
Ша! Бейцуееп Ше иегтшефап Панз о Ше Ши гом апд Ше пшег- | 
тефап Пашз оЕ Ше ТошШ гом 15 Цмсе Ше 1епоШ. | 

Ап еппае. Тпе ипррег Бгапсп Паз Ше ЦепоШщ о! Ше Вуо д1-| 
51а1 1011115 Торешет ап 15 Нуе Птез 1опрег Шап Бгоад. Тпе Пасе!-. 
Шшт 15 Етее Цтез |опоег Шап Ше Бгапсв. Тпе Поуег Бгапсв за 
ие тоге Шап Най Ше |Цепет о Ше ипррег опе ап Во Нтев. | 
Топрет Шап Бгоай. Те геаНуе |епо 5 оЕ Ше Насгейшпз ае: Е-- | 
28; Е - 24; Е -- 9. Тпе поБшиз Паз а зНногЕ ак апф 15 #гапв- | 
уегзе Дате ет 15 Ну1се Ше ул оЕ Ше База! |ош! оЕ Ше Насе!- | 
шт (Еишсшиз). | | 

ТгипкК. Тпе Гас Ше зетае аге Шш И Таш! рибезсепсе. Т. | 
15 ИсКкег, П Бесотез ск Нот 1/„ о Ше Базе, унШе Тоуагд Ше 
аррех 1 Бесотез Шшт арат. П 15 СоШеф уй зпопП рифезсепсе. | 
Тпе геаНуе |епрШз о! Ше ТасШе з«ае ае: Т - 20; Т, -- 28; | 
Т - 30; 4 -- 25; Т. - 30. | | 

Апа!| 5ертеп!. Тпе Фегриш оуеггеасез Ше з1егпиш апд П. 
Беатз тгее райт5 о суПпдпса!, ппеед апд с1ауа!е зе? ае. Тпе д157апсе Бе!- | 
мееп Ше тефап зае!е 15 1/, 0 Шеп |епрШ, уиПе Ше Дапсе Беймееп | 
ше тефап ап ифегтефап зетае 15 едиа! То Ше |епеШ 01 Ше те- | 
Дап опез апд Ша! Бейуееп Ше пи егтшефйап апд Ше 1аега! 15 Бай | 
Ше епрш оЕ Ше тефап. Те геаНуе |епоШв оЕ Ше зае аге: | 
ара нар 9 пан--таи | 

Тпе зтуП аге ато5: ав |опо аз Ше тефап зе ае а, зоте- | 
мвете а 1/, оЕ Ше Чепе и Шеу ситуе шуагдз. Тве зйегошп Па. 
а ЗП Пу гоипдеф ргобшегапсе Томатф Ше пе. Тпе тефап зе- | 
ае Ъ. аге зе ав а д1Фапсе едиа! То 2/4 оЕ Ше |епр и. Теу аге | 
ппеей апд соуегед ум зо! рибезсепсе. Тпе |айега! Б, агеа Ше | 
зпопет Шап Ше |айега! опез оп Ше егриш а. Те апа райе 15 
таде оР опе База рай апд Буо Богп- ПКе ргосеззиз. Те База! | 
рагЕ Ъгоадепз пот #5 Базе прууматдз, геаситео 11/, оЕ #5 База! лаф. 
апд а Ше еп 15 гоппдед. Оп БоШ 514е8 оЕ в м14езЕ рогноп оп- 
опайе Пуо Ътапспезв зпа 1, Шт рошИпр розПайегаПу, гошпдед а | 
Ше епйз. Тпеш |епрШ 15 едиа! 10 Ше ул о! Ше База! рап. 

шфех ТШ --о с Ре ЛЕД: | 

Т!15 зрестев 15 зипПаг 10 ДШораигориз зедиапиз. Тпе ртед- | 
ез Фи Негепсез Бейуееп Ше Буо аге: 1. ПепоШ ап зпаре оЕ Ше | 
зеае оп Ше Тегритп. 2. 5Паре оЕ Ше апа! райе апд Ше зЕуй. 
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Айвопе! П 15 уегу ипза!е го дейппе а пем зресез оту Нот 
опе зресипеп, уе 1 Шшк Ша! Шезе Теа! тез аге уегу ирса ор 1 
ап Шеу зерагае 1 Вот аП оШег Кпоуп зресе5. Тпегейоге | стуе 
шузе! Ше спапсе То зерагае 1 пот Ше оШегв апд То ипфейте 
Из ресшпагиев. 

2. АПораишгориз гозиа! ив зр. поу. (Нд. 31--33). 

Еошд ш Пей-Оттап ш зоП таде оЕ дДесаушо оак го015 
ГогеШег 1 тапу -ейзимия т ап оак Тогез! пеаг КагаБаз 1 1е. 
В ад. О, 078 ш.ш.; П.Х. -- 19.Х.1933. 
| ш Питиз апа еауез Пот ап оак Тогез! Бейуееп Казртад апд 
Е Паре Каоуо. 11. 8 1ер5, «<, 0:50 ш.п. 7.Х.1933. 

Неай. Те еуез а ИШе Бгоадег Шап Ше д157апсе Бейуееп 
Шеш. Те Нашз оп Ше Пеаф ппеед апд сауа!е. Тпе д15!апсе Бейуееп 
Ше тефап опез о Ше Тошо том 18 зтаПег Шап Ша! Бейуееп 
Ше тефап 01 Ше Ши гом ша гаПо 3:4. 

Ап !еппае. Те пррег Бгапсв 15 а5 10пр а5 Ше Ши апа 
юшт 1015 оЕ Ше редипа е апд едиа! То Ше Нат 4. П 15 Нуе Н- 
тез Попрег Шап Бгоа9. Те |омег БтапсП 15 едиа! То ?/4 Ше фепоШ 
0 Ше пррег опе ап ПКеулзе едиа! То Ше Пап р. Те геаПуе 
Еиврз. о! Ше НареШитз аге: Е -- 984 Е, -- 28; Е. -- 30. 

Тве поБшиз С ав а Даше|ег Бу1се Ше ул оЕ Ше Ви!- 
сшиз. Тпе фепоШщ оГ Из зНсК 15 едиа! 10 15 Датеег. Ш гезрес! 
0 115 Теаште 1 геветш ез 57 /ораигориз. 

Тпишк. пе асше” зевае Та апа ГТ, аге иШп. соуегей зи 
Топр ршрезсепсе. Та 15 п58шр пт шапу зрестепз. Т, апй Т, аге 
ЕисКег апд ТашПу рирезсет. Те геаНуе |епоШз о Ше Гас Ше зе?ае 
Ше Во--тор, Бр -- 40 Та -- 00: 1. -- 69. 

: Тве соха апд Носпашег о Ше пшШ рап оГ 1егз Пауе оп 
Шеш ошег 514е5 Бпаштоиз Патз гтшред ашо5: 10 Шеп Базе. ТПе 
Има апд Ше Тагвиз Поууеуег Пауе оп Шеш ошег 5145 а ршрезсеш 
пат. Тве Пап оГ Ше На 15 2/, Ше |епрШ оЕ Ше На Изе! апа 
Ше 1епеШт о! Ше Пап оп Ше Тагвиз 18 2/; Ше ПепрШщ оГ Ше |аНег. 

Апа| бертшеп?!. Те Тегешш 15 едиа! п |епоШ 10 Ше зет- 
пит. П Наз Штгее ранз оГ зефае фарепто Томагф Ше еп. Те 91- 
ЗТапсе Бейуееп Ше тефап рап а, 15 едиа! То Шеш 1епеШш ога ИШе 
впопет. Тпе ФД1апсе Бейуееп Ше иегтефап а, 15 #/, Ше 1епот 
оа ап Ша! Бейуееп Ше |аега! рап аз едиа! 10 5/, Ше 1епрШ о! 
а. Тпе ифегтшефап а, апд Ше 1айега! ад аге зе! оп едиа! д1зТапсе 
Бейуееп еасп оШег. Тпе ЗТуП аге зПе Пу ситуед, Тарегтпе, дпес?ед 
туатдв, соуегеф 1 зПогЕ рирезсепсе. Тпе зфегпит Паз Из роз!е- 
пог тшагеш зПе Пу сопсауе. Тпе зетае Б, аге суп са!, гтред, 
зпотПу рибевсеп ап Ше д1зтапсе БеНнмееп Шет 15 2/, о Ше |епе! #. 
Пе |айега! зетае Б, аге аз |опо 48 а. ТПе апа райе со0п51515 ОТ 
опе База! ра ш Тоги оГ а запаге уй гошпдей апр!ез, пагголег 
Томагд Ше Базе. Оп Ше розепог еп ргофесЕ Нуо Бгапспез Па! Ше 
Тепе о! Ше База! ра апд аз Бгоай а5 Ше д157апсе Бейуееп Шеш, 
Тпеу ате рагаПе! ареппе ай Ше епйз ап ситуед ПКе а Беак. 

1 Пие ЧЕ. ан ВЕ-И: ЕР. -- 1.25. 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во. Кн, Х!. 13 
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3. АПораигориз зр. (от Гоуесн, Ва. 34--37). 3 

Еоппф вошШв оЕ Тоуес! т а Беес оге зИцавед оп Ше ууе-. 
Зет 54е оГ а ВШ, Гай. О, 041 ш.ш. Еош4 ФореШег йо 
АйШораигориз атзвайиз, Раигориз ис ег, Хейегорайгориз. 

Неай (Не. 34). Те Дзапсе Бебуееп Ше еуез едпа! 1о вен 
ул. Тпе Нанв суПпйса!, сПауайе апд ппред. Твезе п Ше ап- 
е1е5 пеаг Ше еуез аге Шот апд суйпЯпса!. Тпе дпзтапсе БеНуееп 
Ше тефап опез оп Ше Рош гом 18 уегу зпоп, аптозЕ едиа! Го. 
Ше тефап опез оп Ше Ши4 том. Те тефап Нанз оЕ Ше Рош. 
том аге а5 |0пр а5 Ше д15Тапсе БеЦцуееп Шет апд Ше сотевропйтр. 
опез оЕ Ше Мид гоум. 

Ап!еппае (Не. 35). Тпе пррег Бгапсп 15 Штее Цтев опора 
шап Бгоай. Те |омиег опе 15 2/4 Ше 1епеш о! Ше пррег опе апд 18. 
Пуо Нтез |опоег Шап Бгоад. Тре ТошШ дош! от Ше ашеппае Пав 
а пат: 4--- Е, Кейарие Чепошв ог пе ШареШите Ва ОИ Е, 
е ПО НеНЕЕ- 16: 
- Тпе датефег оР Ше гоБшиз 15 едиа! Го Ше Ъгоадез раг! о. 
Ше |омег Бгапсп. Тпе За 15 зПоП. 

ТгипК. КейаНуе |епоШв оГ Ше ТасШе зетае: Т, -- 20; те 
-- 23: 1 -- 90 Тао -- 965 Пе 18 ЛИ то сопаранасноейи уету 
1опе, тов! Ша е Пепо В оЕ те Боду. Тпе фасШе зетае Нг9?, 56- 
сопд, ТшШ апд езресаПу Шигд Шискеп пот Ше Базе ирмуатв апд 
Комаг4 Ве еп Бесоте Нип араш (Но 36). ТНеу аге су ри- 
Безсеп!. Тве НИ  зе«ае Т, за 5 аз зЗтопо ап иск опе, Би ота- 
диаПу Таретв То ап асше епд. П 15 ТашНу ршезсещ. 

Геоз. Те соха ап носпашег Ше заше а5 Шезе ш ДАШораш-. 
гориз гозгашя. 

Апа! Бертшеп!. Те фегршп оуеггеасрез Ше зегпиш розбе- 
попу. И 15 гошпдеф апд Паз Шгее раз о зерае Шп, Тарепто. 
Тпе Фи апсе Беймееп Ше тефап а, 15 3/ о еп 1епош, Ше ийег- 
тефапд а, апд Ше |айега! а4 агте а! едиа! Я151апсе Бецуееп Шеш- 
зе!уез. КейаНуе ЦепрШз ог Ше зерае: а: -- 4; а, -- З; а -- 24 ри 
ЧуП сап по! Бе дестрвегед уегу меП. Тпе розепог епд о! Ше з1ег- 
пит 15 си ап пт Ша! сшШ 15 зе Ше апа райе. П гезетшЬ ез ш 
огш ДАИораигориз гозташз. Тпе зетае Ъ. аге зе ав а д1зТапсе ?/ 
о Шел ЦепоШ, ап Б, аге а5 |0по 45 до. | 

тех РА ест--ла БоРеЕ и аа 

4. АПорашгориз зр. (кот ЗзтоПап, На. 38--40). 

Еоипф зойт о втоШап ш дДесауше |еауез апд Пишиз пош 
а рме о0гез, Г а. О, 0:83 ш.ш., гореШег уй АШораигориз Фа- 
иисиз; 29. уша, 2.УШ.1938. 

Неза. Го меП ргезегуед. Еуез апд Пашв сап по! Бе ехасНу 
ехатштед. ЗПаре оЕ Панв а5 Ше изпа! 1 Ш гошпд епдз ап птпрейд. 
Тпезве ш Ше апр!ез ог Ше еуез суйШпдпса! апд ейопеа!ед. 

Ап? еппае. ТНе пррег Ъгапсв Нуе Нитез 1опоег Шап Бгоад. 
апф едиа! п Цепе  (о Ше Пап 4 оп Ше юшШ фош! оЕ Ше редш- 

7. 
гъ 

ез 
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„се аштоз! едиа! То Ше редипс!е. Ив Нагейшп 15 21/, Нтез |опрег 
“шап Ше Ъгапсп Изей. Тпе |отуег БгапсП 15 едиа| 10 2/; Ше |Цепо 
со Ше пррег опе. ПП 15 Бмо Птез |опрег Шап Бгоад. Тпе гейаНуе 
Шепо из оЕ Ше Нагейшиз: Е, -- 35; Е, << 24: Ец<- 29. Тпе (1а- 
тейег о Ше поБшиз С 15 Бгоадег Шап Ше База! оп! оЕ Ше На- 
“гейпишшп -- Ше Ешисшиз. 

ТгипкК. Тпе фас е зетае Пке Ше Пашв оп Ше Пеай. Т, апа 
Т, аге Штп соуегед уй Што ршезсепсе. Тпе ршрезсепсе ш Ше 
Бертпштпе уегу зпот. БШ пот 1/а ОГ Ше Базе П епопрайез (Но. 39). 
Шеануе пепо: Т. -- 40; Т, -- 40, Те гез оЕ Ше Тасе зе?ае 
ате 1115512. Те соха ап НосПашег ог Ше пи рап о! |ее5 Пауе 
Биатоиз Папв, уй едиа! 1 Пепо Бгапсвез. Тве На ап атвив 
оп Шеп ошег епйз Беаг а Нат едиа! т |епот #о Ше На. 

Апа! бершеп! (Не. 40). Оп Ше зрестеп Ше Фегоиш 15 
„5попег Шап Ше зфегоши, тау Бе 1 15 дие го Ше НхаНоп Бесаизе 
Ше Боду ой Ше апипа! 15 Нед агошп. Тпе Шгее рашз о! зейае 
оп Ше Тегриш аге суПпдпса! ап Тарептор. Те тефап опез а аге 
зе ав а д1запсе едиа! 10 1/, ОЕ Шеп |епр в. Тпе фДапсе Бейуееп 
а апй Ше ииегефап а, 15 а Ше тоге Шап Ша! Бейцмееп Ше 
тейап а 45 7:0 апд аге едиа! 10 4/; Ше |ЦепрШ оГ а. Тне |айета! 
зейае аге зе оп Ше едре оЕ Ше фегешп апд аге 1/, тез |опоег 
Шап а Тпе зуП (54) ате Штп, суПпдпса!, рагаПе! #0 еасп ойег. 
Тпет Пепо 15 1, а ап Ше дзтапсе Бейуееп Шет 15 отеайег Шап 
Ша! Бейуееп Ше тефап а 45 8:9. 

Тне звегошп Наз а зПо Пу сопсауе роб епог епд апд ш 15 
сопсануйу 15 Тои Ше апа! райе. Оп БоШ 5145 15 едсез аге 1- 
Кеуи1зе сопсауе, 50 Ша! Шеу Тогт Цуо рго|есНопз пот ууисп за 
Ше Панз Б.. ТПеу аге суПпдпса!, ппеед апд Шеш |епоШ 18 а ИШе 
Гопрег Шап Ше д1зтапсе Бецуееп Шет. Б, аге суПпдпса!, Тарегте 
апд Ба! Ше ЦепрШ оГ Б.. Тпеу аге зе! 1а!егаПу. Тпе апа! райе Паз 
Ше Тогш оГ 1505се!ез Парейиш у4Ш Ше! едиа! То Ше Базе апа 
514е5 зПов Пу сопуех. Те Базе 15 д1у14ед шп Пуо едиа! рап Бу 
теапз оГ а зтаП дергез8оп. Оп еасп оЕ Ше зесПопз Шеге 15 а 
Леа Ке рго|есПоп, зареппе ай Ше епд ап Бгоадептшо п Ше пе. 
Ш Наз а Пепо едиа! То 1/; Ша! оЕ Ше Базе, апЯ 15 По Нтез Нтег. 

шверт ВАШ 2 оо 

5. АПорашгориз зр. (от Веоуо, Нд. 41--43). 

Еошд т Пити апф4 дДесаушро |еауез пеаг Ве!оуо, 1 О, 

0:74 т. т. 1опр, горешег В ДПорайгориз зедиапиз. 9.Х1. -- 
9.ХП. 1934. 

Неай. Те еуез сап по! Бе зееп ке. Те Д157апсе Бейуееп 
ше тефап Панв оЕ Ше РошШ том звопегт Шап Ша! оЕ Ше зате 
"0пез о Ше ид гом тоа гаНо 3: 4. 

Е: Ап!еппае. ТНне Нуо БгапсПез аппоз! едиа!. Тне пррег Бгапс! 
31, Ншез |опоег Шап Бгоад, Ше Гомег опе 21/, Нтез Попрег Шап 
"Бгоай. ВейаНуе 1епо  о те Парейшиз Е -- 30; Е-- 10; Е-- 24; 
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Те Датеег оЕ Ше соБшиз О сотрагаНуе!у Топ, Топрег Шап е. 
м4 ог Ше |омиег Бгапсй. 

ТгипкК. Т, ап4 Т, ае Штп ТашНу риБезсет. Та, апд тоге 
оБмон у Т., (Та 15 по! меП ргезегуед) Бершз Го Шскеп Нот Ше 
Базе а5 Таг а 1/, ОЕ 15 ЦепеШ апд пот 1 Нот 15 еп П Бершв 
Го Тарег. Егот 4, оР 15 Пепо, й Бесотез рирезсеп, уШсн ри- 
Безсепсе пругагдз Бесотез |опо ап иск. 

Геесз. Те соха ап Носпашег о Ше ппШ рап о |егз Пауе 
еасп опе а Ътгатоиз Вап уй едиа! БтапсПез апд гттпеед. Тпе На 
ап Ше Тагвиз Пауе оп Ше ошег <14е а Пап едиа! 10 2?/, Ше пепо 
от Ше иМа. 

Апа! бершеп! (Не. 43). Те Феггиш ш |епрШ едиа! 10 Ше 
5егпиш, В а гтоппдед розепог еп ап Штее ра! 0! зейае су т- 
Япса!, Зарегте. Те тефап зетае а, аге а а д15апсе едиа! 10 Шеп 
Тепе, Ше и?егтшефап а, апд Ше |аега! а аге а ап едиа! д1зТапсе 
Бейуееп Шетве!уез. КейаПуе 1епрШ о! Ше зае: а, -- 6; а, -- 6; 
аа -- 8. Тпе Зу аге рага!е!, суПпфпса! му Ш сауае епз. Тпеу 
агте зе аба д15апсе Бусе Шеп епо. Те розепог еп оЕ Ше 
Уегпит 15 сШ зпар . Тве пашз Б. аге п5зтр, Б, аге 1опе 3/ 
Ше ЧепрШ о Ше зетае а,. 

Тне апа! р1а?е Паз а ресиПаг зПаре. Егот Ше Базе розепопу 
1 Ъгоадепз апд |епишайез уШ Тош ргофесНопз Бо ежепог ап! 
Пуо пуепог. Тпе Базез о! Шезе Тош ргоесНоп аге едиаПу Бгсай. 
Тпе ифепог опез аге |опе, ап1051 45 10пр 45 Ше апа! ра!е Пот 
Ва! о Ше |епоШщ Шеу Берт То Тарег 1егтишаНпе ум ИП а зПагр ропЧ. 

шдех ТИ Боро он 

6. АПораишгориз праг! #ив зр. п. (На. 44-47). 

Еоипд п Пе 1-Оттшап -- Ше Тогез Раатага т |еауез ап 
501 Нот оак ап оШег пеез. 1 1. 8 165, О, 05 ш.ш. 1опо; 
1. Х. - 22. Х. 1938. Пукеуйве п зоП ап з0пев ш Ше Тогез ой 
уШаре Катшешак, 2 24. О, 074 ш.ш. апд 0:88 т. тш. 1опо; 
1. Х. 1933. 

Е 1 езипт ха топаз егу -- п зоП пеаг Ше гоой5 ОГ оакз 
т Ше усшйу об Ше топа егу 1 1. 8 |ерз, О, 0:58 ш. ш. 1опо.; 
16.ХП.-18.Х1П.1934. 

Неай (Не. 44). Те еуез паггом ап Ше Я15апсе Бейуееп 
Шет 3/„ тез Шшеп уф. Тпе пап оп Ше Пеад сауа!е, ппеед ап 
ситуед. Те Д151апсе БеЦуееп Ше тефап Нот Ше Рош гол зПог- 
гег Шап Нав об ше ит гом ш таНо 3:4. Тпе шефап Папз Ой 
Ше ТошШ гом Все Ше |епеШш оГ Ше д131апсе Бецуееп Шеш. 

Ап !еппае (Не. 45). Те пррег Бтгапсп Тош Нтез |опрег 
Шап Ъгоад ап аз 10пр аз Ше Ппаш 4д. оп Ше ЮюшШ фош! ог Ше 
редипс!е. Из Нагейит Е, едиа! Фо Штее Нтез Ше |епош о! Ше 
Бгапс!. Тпе 1Томуег Бгапсн 15 3/ Ше пепо о! Ше пррег опе ап ш 
18 ЪгоадезЕ рап 15 пай оЕ 18 Пепо. КеаПуе |епо в о Ше Насе!- 
атв: Е. -- 80; Е, -- 10; Ед --.22. “Те, Шатетег. ок нре с оцили 
в ОС 15 Био Нтез Ше у14Ш оГ Ше Рийсшиз. 
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Тгип(. Т, Т, апд тоз облои9у Та (Пе 46) ШисКкеп Пош 
Шешт Базе прмагдз, а5 Таг а5 Ше пе Шеу аге Шскез! апд пеаг 
Ше епд Шеу Бесоте Шп агаш. ТПеу аге ШсЮу рибезсеЧ. Т, апа 
Т. аге Ши сКез! ав Ше Базе ап Бесоте Шт Гоматд Ше епдз. ТНеу 

ате соуегей 1 зпоп Таш! рибезсепсе. Кйайуе |епо 5: Т, << 32; 
Ша ЗП -- 90 а -- 42 1. -- 62, 

Гесз. Тпе соха апд Шгоспашег о Ше пош рап о! |ерз Науе 
шуагфу дееру Бпатоиз Панз ми едиа| гтмоед БтгапсПез. ТПе 
ИМа ап Татвиз Пауе еасп а Пап оп Шел ошег 514е. Тпа! оЕ Ше 
ИЩа едиа! то Ше НЪа 1 Тепе ап Шаб ог Ше Тагвиз едиа! 10 
Па! Ше |епоШш оГ Ше |аНег. 

Апа! бертеп! (Не. 47). Тпе Фегошп едиа! ш |епоШ о Ше 
звегпит, П Наз а гоипдед розепог едее ап Паз Шгее рашз оЕ зетае 
суПпдпса! ап арепто ав Ше еп. ТПе д1зТапсе Бейувеп Ше те- 
Фап а 15 едиа! То Шеп |епоШ, а, аге а Ше зате А151апсе Нош 
а, а аге созе То а, ап То Ше едге оГ Ше Тегрит. 

Капашуе Пешофив: ов Ше зейав: ан -- 64 -- 8; а -- 16. Те 
ЗуП аге ситуед агсП у зе, рошИпе шлуаг4вз, соуегеф у Ш риБез- 
сепсе. ТПеу аге едиа То Ше апа рате п |епоШш апф Ше Д1Тапсе 
Беймееп Шеш 18 1/, Итев Ше |епеШ. Те зфегпиш Наз а Бгоад 
ап зпаПом сопсауйу оп 15 розепог едре зуПеге Ше апа! рае 15 
тзе ед. Ъ аге пред, суПпдиса! уй зпой риезсепсе зе аа 
Оизтапсе а Ше зпопег Шап Ше 1епоШ. Б, аге Тошп4 |айегаПу апа 
аге едиа! 1 |епоШ 1о а. 

Те апа! райе Паз Ше зПаре оГа спа е уй Био зестепв 
сш оп оррозПе 514е5. Егот Из розфепог едое |егттпа!е Шгтее рго- 
фесПопз -- БЦмо 1айега! ап4 опе тефап. Те |айега! аге зПеЪ Пу 41- 
 меггеп 1, Ше 1епош о! Ше База! рагв 1опо апд ум Н Бгоадепед 
епд5. Тпе шейап опе рго|есв зпар!! БасКлуагдз, зпопег Шап Ше 
тез, Бгоад ап сТауаве. Тпе зуПое апа! райе рирезсеп апд Ше ри- 
Безсепсе ай Ше еп оЕ Ше ргофесНопз 15 1опеег. 

шдех е о ЕЕ. -- 15 

7. " АПорашгориз НопзшШв зр. поуа. (На. 48--53). 

Еопп4 то Пишивз ап еауез -- 5 тапа фа шошЧат пеаг Ка- 
таш! ик пуег, мпеге ПО 1015 Ше ууайегв оЕ Ше Мейка пег. 1 1. 
8 1е5, (<, 0:71 т. пт. Тогешег ум АШораигориз ошрат!в; 15. 
И. --27.УП. 1934. 

“ Ва! кап топипГат!пв Бейуееп Ргазка!о!о апд Капоузка-пЦа 
т хуей Пеауев ап з0П тоа рте Гогез!. 1 а9. <, 0:91 т.т. 15.МШ. 
-- 238. УШ. 1934. 

| Неай Тпе еуез гее ог Тош Нтев паггоег Шап Ше дзапсе 
Бебнуееп Нет. Те Ппашв оп Ше Пеад С1ауа!е ппеед. Те дпзТапсе 
Бейуееп Ше тефап Нот Ше Вид гот ап Рош году едиат. 

Ап?еппае Те ипррег Бгапсп ш |епо и едиа! #0 Ше Шгее 
База! 1015 оЕ Ше редипс!е. 1 15 Тош Нтез |опрег Шап Бгоай апа 
а Ше |опрег Шап Ше Наш 4 оп Ше Рош в фош#. Из ПавеПит Ре 
15 Тош Нтез 10поег Шап Ше Бгапсн. Изе!. Тве |омег БгапсП 15 а 
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ШЕ Не 1опоег Шап Ше Рош фош! оЕ Ше редипсйе. ш 158 ЪгоадезЕ. 
раг 158 14 15 едиа! То Па! о! 15 1епеШ. КеаПуе ЧепеШш о! Ше. 
Парейишо ЕО Ро 2а а Велеела да 

Те рп1оБшиз 16 мип а зпот! зиск. Из Датеег 15 Бло тез. 
Ше упаШ ог Ше Ришсшиз. 

Тгипк. Оп Ше |олег рай оГ еасп Нге! рап гедисед ер 
Шеге ате Био Пашв, ПКе Шозе оп Ше Пеад (Не. 50). Тпе опе 15. 
Топрег Шап Ше ошщег пт а гаНно 2:1. Тпе зех ограпз ш Ше та!ез. 
ате шапршаг ш Тогтп апд фегшшта!е у1П а зпагр ргофесНоп (Не. 51), . 
Оп Шеп База! ош! аге Тошп4 Пуо Папз, опе ой Шеш Бпатои5. 

Те Нанз оуег Ше Баск аге Ше зате а5 Шезе оп Ше Неа, 5 

Т, (Не. 63) ШсКкепз Нот 15 Базе а5 Таг 45 1/, ОЕ 15 Пепо, 
Томагф Ше епд П Бесотез Штп арат апд епдз у ПП а гоцпд едее. 
Ехсшдтое 1/„ Поп Ив Базе, Ше гезЕ 15 соуегед уй! Ниск зпогЬ. 
риБезсепсе. Хеат То Ше Базе Шеге 15 а Таш! рирезсепсе. КейаНуе 
ГепрШв 01 Ше Тас Ше зейае: Т.-<40; Т-<40; Та-<43; Т--40; Т.--09.. 

Апа! бертеп! (Не. 03). Те Тегриш оуеггеасрез Ше з?ег- 
пит. И 18 гошд апд Ив розвепог епд 15 а гошпдед ргофесНоп. Те 
зетае пт Того аге Ше зате ав Шезе оуег Ше Боду. Те шефап а 
зе ара д1тапсе а ПЧее |опрег Шап Шеш |епоШ. Тре и егтшефап 
а, зе а а д151апсе едиа! То Ша! Бейуееп а, Уве Ше Паега! ац, 
ар а дДзТапсе едиа! То Бай оЕ Ше тепиопед. КейаПуе 1епоШ о! Ше 
зетае: 24; 4о--4; ац--0. Тпе зЕуП аге сигуеф агсП-у1зе шуагфу, 
Ше сопуех 514е Бето Ше ошег опе. ТПеу аге 45 |0пр ав а, ап. 
аге зе а а Я15Тапсе едиа! 10 11/, Нтез Шеп |епоШ. 

Тпе з#егит 15 у ИВ а гош4 сопсауе розвепог шагет, ш Ше | 
сопсауйу 18 расед Ше апа! райе. Тпе зеае Бц суПпдпса!, гпред | 
ап зпогПу риБезсеп зе ав а 5Тапсе едиа! 10 5/4 Нтез Шеш | 
Тепе. Тпе 1айега! Бо аге едиа! тш |епрШ 10 ац. 

Тпе апа! райе 15 таде о! опе База! рап у1св ул4епз пруагдв, | 
Бесотез гоппд апй ртуез Нуо Пайега! ргофесНопз ш Юги оР ап агс 
ап опе шефап гошпд рап. Егот Ше тефап опе рго|фес Бо | 
5пае! Нип рагаПе! Ъгапспез а5 10по а5 Ше тефап гоипд рай оГ | 
ше ра!е. 

шдех 1 -- 06 9 Во Чери 

8. Рацгориз зр. (кот 5гапфа, На. 54--61). 

Еоппд ш 5 тапа шошчЧаш пеаг Ог2ип-Вий|аскК с!озе ю 
Кагуата пуег, ш а Тогез! шаде сшеНу о! Беесн-пеев. 1 ад. <, | 

0:74 т.т.; 18. УШ.-- 27. УШ. 1934. 

Неайд (Не. 54). Тпе д1апсе Бейуееп Ше еуез едиа То П/, | 
Итмез Шет ул. Те Паиз оп Ше Пеад пп Тогт оЕ пфап с5, 
Бгоай ап а Ше епф гошпдед, уй иск зпог! рибезсепсе -- Ше | 
опу зресипеп уй Пан о Ше дезспЬед зНаре. Те Наи п Ше 
апо!ез оГ Ше еуез Штп суПпдпса!. Те фзапсе Бейуееп Ше тефап | 
о! Ше Ши гом едиа! 10 Ша! Бейуееп Ше соггевропйтр опез тш Ше 
Гош тому. 

| 

: 
| 
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Ап! еппае (Не. 99). Тне пррег Бгапс свдиа! т ПепоШ 10 
“те Шгее Адзйа! оп оЕ Ше редипсе ап Нот з1х 10 зеуеп Нтев 
„ опрег Шап Бгоай. И 15 суПпдиса! ми зтшаП ргофесПопз а! Ше 
“Базе. 15 НареПиш 15 21/, Нтез |опрег Шап Изей. Тпе Гоууег Бгапс! 
15 Нтгее Цтез |опрег Шап Бгоад ап 16 едиа! 10 2/, Ше ЦепоШ 01 
Ше пррег опе. Тпе геаНуе 1епеШв о! Ше Парейишз: Е-- 42; 

„Е,-- 80; Е,-- 39. Тпе СоБшиз С аз а зпоп! Зак апд 15 Датеет 
15 а ПШе БП 1опрег Шап Ше у1дШ о Ше Ришсшив. | 

Тгипк. Те ТасШе зефае оп Ше ргохипа! зевтеп! аге зипПаг 
“10 Шеве оп Ше Пеад. Атау Нот Ше Пеаф Шеу Бесоше Шштег апа 

оп Ше 1а58 зершеп (Ше апа! зертеп!) Шеу аге суйпдйса! апа 
Гарегтто. Т, ап4 Т, аге Штш, ав Ше Базе Шеу аге зиопре5! апд 
Шеу Бесоте Шипег ргадиаПу пруаг4дв. ипШаг 15 Ше Тогт о Т, 

с ап Т.. АП аге соуегеф уй зПпог риБезсепсе. КейаНуе |епроШз 01 
Шипе:- пасе земе Т.--40; Т-- 42: Т.--60; Ъ1а--70; Т.-- 100. 
Герз. Те Панз оп Ше соха ап поспашег оп Ше пшШ рап 01 
1ее5 аге шфДап сив пт Топп апд аге Мтгатоиз (Не. 907, 98). Тезе 

“оп Ше ер! рап ате а5о ПКе шап сив, зпогПу Бпатоиз (Пе. 
59, 60). Оп Ше ошег з1де Ше На апд агзвиз Пауе еасв а Пап ш 

„ Пепот едиа! То 2/ Ша! об Ше НЪ1а апд соуегед уй Нпе риезсепсе. 

Тпе апа! бертеп! (Но. 61). Тпе Фегршп Паз а гошпдед 
розвепог тагош апд Штее ранз о зейае. Те д18апсе Бейуееп Ше 

“ шефап а, 15 едиа! то Шеп |епеШ. Тве Д157апсе Бецуееп Ше 1и1ег- 
“ тефап а, апд Ше 1аега! ад 15 едиа! апд едиа! 10 ?/4 Ше д15тапсе 
Бециееп Ше тефап опез. КейаПуе |епрШз о Ше зеае: а -- 6; 
да --8; а-- 8. Тпе Фапсе Беймееп Ше зЗЕуП 15 едиа! 10 1/, Ше 
дъзтапсе Бейуееп а. Тпеу аге 45 Попр а5 Ше Д1з!апсе Бецуееп Шет, 
ПогпПКе, зпопоу Дуегрет. Тпе зегпшп оп Ше 514е5 15 у14ег апд 

„Топгег Шап Ше фегрит. ТН15 тау Бе а деес пт Ше НхаНоп, Бе- 
сайзе 1 репега! Ше розепог рай о Ше Боду оГ Ш15 зресипеп 15 
по! тп #5 ргорег расе. Тпеге аге Био рашз о зетае, Б. аге зе! а! 
а Фз?апсе едиа! 10 2/ оЕ Ше ЦепрШ. Тпеу ате "пред ен 5Пе В! 
ап зПогп рибевсепсе. Те |айега! Б, аге едиа! тш Цепош #0 а, 

„ суПпдпса! апд Тареппр. 

Тпе апа! райе 15 зипШаг Го Ша! оЕ Рашгориз Варна! Кешу 
ап Райгориз фигсбег Пу. И аз опе База! ра! та юпп оГа 

о здиаге апд Рош Бгапспез Нуо 1айега!, зпопег, Шштег, ареппе ап 
Нмо тефап Цуо Нтез 10прег Шап Ше |айега!. Твен База! зесНоп 

В 15 сопз!дета Ту |Шискег, Би Ше дизта! Па! 5 аге (пет ап Тетт!- 
“ пайе Тарегте. 

тплеж РЕВ 9 РЪТ 

9. Зсегорашгориз Бшаапсиз зр. поуа (На. 62--67) 

Еошп4 пт Кродор? тоши!а5 по Нштив ипдег зНгивв пеаг 
“Киги-Пеге, „ Азепоургадзко, 1 ад. Ф, 107 ш.т.; 18. Х1.-- 13. 

3 
3 
3 
Е: 

Е. 

“ ХП. 1984. 
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ГлКеъм1ве по Пишиз Пот пихед Тотев о! оак, Беес, 5058, “ 
оп Ше чау То Сопда Мавег ш Ше усшйу ой Азепоуггай, 2 
ай: О, 16. ш.; 18. Х. - По ХПОЛ9ВА. 

Шш зоП ай Ше гтоой5 ог оак ап таре Шеез пеаг Мегек 1 Ше 

истшну ой Бут!епртай, 2 а4. «, 107 ш.ш. 0:93 тт оо 
М1. -- 19. У1. 1938. + 

т дгу Пеауез Вот Беесп геез пеаг Фо Ше Стгеек Вошадагу | 
са5 о! Хеугокор, 1 ай <, 10 ш.ш., 1 1. 3 Перс, 1 гл пали 
18. УП. -- 30. УП. 1998. | 

бошп от Гоуесп т десаушо |еауез пот а уошпо Беесп 
Готез, 1 1, 8 1ее5, вех ипКкпомп, 0:83 ш.ш. Тогешег уй Рай. 
гориз фигсйег апд АПораигориз ат вашя, 29. УШ. -- 29.1Х. 1936. 

Неай (Не. 62). Те еуез Топ ш Ше Нг5 ащепог рай о# 
Ше Пеад. ТВеу аге Штее, Тошт Цтез паггомег Шап пе д157апсе 
Бейуееп Шеш. Тпе Пеад ап Ше тез! о! Ше его145 аге соуегед 
ми съ. 

Те Пашз оп Ше Пеад сотрагаНуеу зпог, суПпййса!, стауа?е 
апд ттпоед. Те д151апсе Бейуееп Ше тефап Пот Ше Шид гом 
едиа! 10 3/; Ше Ддтапсе Бейуееп Ив соггевропдте о0пез пот Ше 
Тошт том. Тпе Панз ш Ше апо!ез оТ Ше еуез Тарепто апд рго!опеедй. 

Ап!еппае (Не. 63). Тпе пррег БгапсП 15 Попрег Шап 2/, Ше 
юшт фош! о! Ше редипс!е апд 15 едиа! пт |епеШ То Ше тппег Пагейиш 
Е, Пот Ше 1омег Бгапсп. П 15 Шгее Цтез |опеег Шап Бгоад. ТПе 
Нарейит Е, 15 31/, Нтев П0прег Шап не Бтапсн. Тне 1оууег Бтгапср | 
15 едиа! 1 ТепоШ То Ше ТошШ фош! ог Ше редип е ап ПКеу1зе | 
Го Ше паш 4 апд 5 Бгоадез рап 15 едиа! 10 5/, оЕ 15 Пепо. 
КейаНуе |епеШз, 07 Ше Пагейитшв: Е --98; Е-- 10; Е -- 91. Вие 
Фатеег о Ше р1оБшШиз С едиа! То Ше машщ о! Ше Тишсшиз. 

Тгип(К. ТПе ТасШе зетае зипШаг ш Тогш 1о Ше Пашз оп Ше 
Пеа4. Е, (Не. 64) 15 Ше зпопрез!. Егот 15 Базе пруагдз То Пай 
ОТ Из ЦепеШщ П НИсКепз апд Пот Шепсе Беошз То Бесоте Шшп 
агашт. Етот 1/д ОЕ #8 ЦепоШ ирмагдв ПО 15 соуегеф миро зпоп 
риезсепсе, му сп Бесотез |опрег ргадиаПу. Т, Паз Ше зате зигис- 
ите, Ше ршезсепсе Бертшпшр зотеуПеге Бейом Ша ог Та, 1! 
Паз Ше 10през! апд зпопоез ах!5. КеайПуе |ЦепоШз о! Ше Тас Ше 
бере, В.з ДО а Опа се По панел Пе аие ллоа И | 

Герз. Те соха апй Носпашег оЕ Ше пшШ рап ог 1ее5 
пауе оп Шеш Шштпег з14е Ъшматоиз Вап, 5 Нуо Бгапспез Бешо 
ипедиа! пт еп (Ное, 65, 66). Тпеу аге пшред. Те На апа 
агвиз еасп Наз а паш оп Шеп ошег 514е, Ша! оп Ше На 18 5/13 

Ше епеш о! ше ИМа апд Ша оп Ше Тагвив 5/, Ше Тепе 01 
Ше ТаНег. 

Апа! Зертеп! (Ное. 67). Сопздега Му паггомег Шап Ше 
репШитайе зертеш, едиа! 10 /,, Ше уп4Ш о! Ше 1айег. Тпе 
егрит оуеггеаспез Ше зтегиш. 5 розбепог шагош 15 ашоз! а 
зае Ппе. й Паз Штгее рашз о зейае суПпдпса!, Тарептпе. Тпе 
тефап зейае а айтоз: едиа! 10 Ше Фу апсе Бейуееп Шетш (а ИШе 
Гопеег). Тне ифегтефап а, аге а: Па! Ше Дъ апсе Беймееп а, апд ате 
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24 Ше 1епет оР а. Тпе |айега! ад аге Ююшп4 пеаг Ше тагоит 0! 
Ше Тегритп аба Дд1тапсе едиа То Шеш ЦепоШ апд едиа! То Штгее 
Нтез Ше |епоШ о? аз. 

Тпе ЗТуП аге |еа-ПКе, Био Цтез |опрег Шап Ътоад. АЕ Ше 
Базе 15 Яд5ИпсПу пойсаМ е а База! раг едиа! 1 ул4Ш То Ван о! 
Шел |епош. Тре дтапсе Бейуееп Шет ргейег Шап Шеш Пепо! . 
Тпе зфегоитш Паз Из |айега! тагоштшз рошНис розЦа!етаПу апа 115 
розтепог тшагошт сопсауе, зо Ша! |айегаПу оп Ше розтепог рап аге 

с Тош4 Нуо ргофесНопз Нот ууПете Зап Ше зейае Б, Те |айега! аге 
тпред, ум ИП зпоп рирезсепсе апд аге а ИШе 1опоег Шап Ше 41- 
ЗТапсе Бейуееп Шетш. Тпе апа! ра!е Паз а ресшПаг зваре. Егот Ше 
Базе 1 у4епз розепопу геас пр а5 Таг аз 11/, Нтез Ше ул о? 
Ше Базе. Тегтмтпавез уй Тош рго|есИипо рош!5 едиаПу хе а! 
Шет Базез, Ше |айега! Пуо |опрег апд Шштмег Шап Ше тефап Го. 
Оп евасп оГ Ше |аНег Шеге 15 а ргофесНоп уй Илапошаг Ротгт ра- 
таПе! апд едиа! тп |епеШ То Ше База! ра ог Ше р1а!е.. 

„шаех: Г -- #0 5 ТТ--- 10 ---2:2 

10. Зсегорашгориз зр. (от Уагпа, На. 69--69). 

Еошпд зоиЩ от Магпа ш Ше усшпу оЕ Вапспа-Айе ато5! 
т Ше рафеап, 2 49. О, 141 т.т. ап 151 ш.ш.; 8.М.-24.М,1934. 

Неай. Те еуез ш БоШ зресипепз по! д1зсегпа е шау Бе 
дие То Ше НхаНоп. Тве Панз оп Ше Беад зишШаг пт зпаре То Шезе 
т Ше тепиопед аБоуе зресез, сотрагануейу а ИШе 1опрег. Те 
дзтапсе Беймееп Ше тефап пот Ше Шут гот Толугагд Ша! Беймееп 
Ше зате Нот Ше ЮюшШ гом 15 45 4:9. 

Ап!еппае. Те пррег Бгапсп едиа! ш Тепе 1о Ше пап 4 
с оп Ше юшШ оп о Ше редипсе ап Бот Штее То Рош Нптев 

Попрег Шап Бгоад. #5 НареПит 23/, Птез 1опрег Шап Изе!. Тпе 
Тоуег Бгапси едиа! ш Тепе 10 ?/, Ше ЧепеШш оЕ Ше пррег опе апд 
а Ше Шопоег Шап Ше Пап р. а5 19/. ш 158 Бгоадез! ра! И 182, 
ОГ 185 Пепо. КейаНуе |епрШв о! Ше Нагейшиз: Е -- 40; Е,-- 14; 
Еа-- 37. Тпе ФДатеег о Ше роБшиз С едпиа! То Ше улдШ 01 
Ше Тишсшиз. 

Тгип(К. Тпе зейае зииПаг щт Тогш То Ше Папз оп Ше Пеай. 
Т, ап Ше ге: а5 пш Ше Ддезспей аБоуе зрес|е5. КеййаПуе |епо в: 
Ш- 2 - В Пе 28) Росо; Е--- 66. 

Герз. Тпе Па5 оп Ше соха ап Шпоспашег о1 Ше пшш рап 
ОТ 1608 а5 п Ше аБоуе зресез. Те Пашз оп Ше ИМа апд Тагвиз 
теаНуейу опрег, Шай оЕ Ше ИМа 2/4 ап Ша оЕ Ше атвив 1/, Ше 
Тепе в ог Ше На ап Ше агвив соггевропдшо!у. 

Апа! бегтеп! (Не. 69). Хаггомег у1Ш ПаП о Ше репш!- 
„“Пшайе зертшеп. Тпе фегриш оуег геаспез Ше зфегоиш. 1 Паз ЗПеЪПу 
гоипдед розтепог тагртш ап Шгее рашз оГ зетае ш Тогш зишШаг 
То Шезе о? Ше 1аНег зрес|ез. Те тефап а, аге зе! аЕ а д1зТапсе а 

“ Ше зпопег Шап 2/; о Шеп |епрШ. Те иеппефап а, аге Топрег 
2 Ше 1епош о Ше тефап а, апд Ше ЧА151апсе Бейуееп Шет 15 
“ ргеаег Шап Шейи |епр ! а5 25/,. Те |аНега! ад аге Цмо Нтез 1оп- 

1 
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сег Шап Ше шмефДап а, зе! а Ше едре о! Ше Тегриш апд зпогу | 
риБезсет. Те ЗуП ш Топ аге 1505се!е5 шапо!ев уй тона и 
апо!ез апй зПонНу сопуех 514е5. ТНеу аге Нхеф уй опе об Шшеш 
апр!ез а а д15Тапсе ртеа бег Шап Шеп |епрШ. Б, ате зе! анетайу 
ап аге 10по 3/, Ше |Цепош оЕ Ше шефап. 

Апа! р!а!е. 5 База! ра зииПаг ш Тогш апд 912е 10 ав 
от Ше аБоуе тепНопед зресез. Неге 1 Тегтша!ез ум ИП Шгее ропв, 
Пуо 06 Шет зипШаг Го Шезе ргемоизГу дезспЬед, а Не уйдег Шап. 
Шет, шзепед ш Ше Пуо сопсау ез Бейуееп те ргдесипе роп. | 
Т!18 зресез 15 уегу зипПаг То Ше аБоуе Дезстед. Тпе отедсо А 
Яд1Негепсез ате пт Ше апа! зертеп! пашеу: 1) Те зейае ог Ше. 
егеит оп Ше апа! зегшеп! аге Попрег. 2) ТНе Рог о! Ше чада 
3) Тпе ресиПаг знаре оГ Ше апа! ра. 

шаех; Е--- зе ПБ ебе 



ПРИНОСЪ КЪМЪ ИЗУЧАВАНЕ НА БЛЕСТЯНКИТЪ 
„ (ЗЛАТНИ ОСИ--Сргуз4 ае, Нутепор!ега) ВЪ БЪЛГАРИЯ 

отъ Н. Атанасовъ 

ВЕПКАС 20М ЗТООШМ ОЕК СОГОУЕЗРЕМ ВП.СОАК!ЕНЗ 
-- (Спгузфдае-Нутепорега) 

уоп М. А апаззоу -- Кбпа!. Майшг!!5!. Мизеит -- зоа 

: ПървитЪ сведения за семейството блестянки (златни 
оси) въ България даде Н. НедЪлковъ, въ публикувания 
отъ него: „Седми приносъ къмъ ентомологичната фауна на 
България“, печатана въ „Списание на българската академия на 
наукитЪ“, кн. 9, стр. 202--204, София 1914 г. По това време 

„ НедЪлковъ е билъ учитель и не е ималъ на разположение по- 
обширна литература върху Сйгуздае, затова много отъ 
публикуванитЪ видове см опредЪлеви отъ него погрЪшно. Ето 
защо, бЪхме принудени да изпратимъ часть отъ този мате- 
риалъ на видния специалистъ Ог 21тппегтапп оОТЪ Виена. 
Отъ прегледа на този материалъ се оказа, че действителео: 
много видове сж опредЪлени отъ Н. НедЪлковъ погрЪшно 
и въ настоящия приносъ сж поправени, като точно е указано 

„за кои неточни видове се отнася съответната поправка. Освенъ. 
това, на 21щтегтшапп изпратихме и други материали отъ 

„Свгузиидае, които той прие съ удоволствие да опредЪли, за 
„ което тукъ му изказвамъ моята голбма благодарность. 
Е Частични сведения за нЪкои видове отъ семейството: 
„златни оси (Сйгуз/дае) у насъ е далъ П. ДрЪНнски,, 
публикувани въ: „Болести и неприятели по пчелитЪ въ Бъл- 
гария презъ 1933 г.“. Издание на Българската пчеларска коопе- 

“ рация „Нектаръ“, София, 1934 г. 
“Материали отъ семейството златни оси, Сйгуз4дае 
„съ находища отъ България намърихъ въ значително количество 
„ при преглеждане сбиркитЪ на „Мизешш Нг Хайшткипде“ -- Бер- 
„ линъ, събирани отъ устието на р. Камчия и най-много отъ 
„Рила планина -- Ситняково, около в. Чадъръ-тепе, 1730 м. 
„надморска височина, отъ фонъ Бьотикеръ. 
: ГолЪма часть отъ тукъ публикувания материалъ разра- 
„ ботихъ въ Берлинъ: „Мизешт Ни Хайикипйе“, подъ ржковод- 
шството на проф. Н. Визсно #5, като всЪки отдЪленъ видъ е 
„ провъренъ лично отъ него, а освенъ това, нЪкой по-трудни 
„видове бЪха диагнозирани и опредЪлени само отъ него, за 
което тукъ му изказвамъ моята най-голБма благодарность. 
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Изобщо, материалътъ върху златнитЪ оси -- Свгузга? ае 
е събиранъ отъ нашитЪ високи и низки планини, полета и ни- 
зини, предимно отъ г. г. Д-ръ Ив. Бурешъ, П. ДрЪнски, 
Н. Недълковъ: и пр. 

ВидоветЪ златни оси (Сйгуздае) достигатъ въ нашитЪ 
планини различна надморска височина: въ Рила планина сж 
събирани до 2,000 м. надморска височина, въ Пиринъ - Бън-. 
дерица -- 1,800 м.; въ политЪ на РодопитЪ, ЦентралнитЪ Ро- 
допи до 1,200 м.; Рилския манастиръ, Алиботушъ се устано- 
виха на височина до 1,000 м.; СрЪдна-гора, Странджа, Ограж- 
денъ, политЪ и низкитЪ мЪста на Витоша се движатъ отъ. 
700--1,000 м. Като най-северна точка на разпространението на 
златнитЪ оси у насъ сж Свищовъ, Варна и Търново, а въ 
Югозападна България -- Кюстендилъ, Ребърково. Като най- 
южни точки въ България сж: Странджа пл., Алиботушъ и 
Кресненското дефиле. Въ цЪла Южна България златнитЪ оси. 
иматъ сравнително по-често разпространение, което съответ- 
ствува и на тЪхната биология. 

Дължа да изкажа моята голБма благодарность и на г. г. 
директора д-ръ Ив. Бурешъ и П. ДрЪнски, затова, че 
ми предоставиха на разположение материала на Царската енто- 
мологична станция, отъ семейството Сйгуз4аег за разработва- 
не. На д-ръ Ив. Бурешъ благодаря и за съдействието му, 
при изпращането за провЪрка и опредЪление на една часть 
отъ материала въ Виена на Ог 21 штегтапо. 

Въ настоящия приносъ сж публикувани 96 вида, варие- 
тети и форми златни оси. Отъ тЪхъ нови за фауната на Бъл- 
гария сж следнитЪ 14 вида: Оташз Игдетаниз ер, Нооруга 
сйгузопойа Ебт8?., Ногорура рипла“ззта ПанЬ., Нефусйгит ги- 
гапз ПашЬ., Рзеидосвгуз!з ил фогт!з ПашЬ., Сйгуз!з сиргеа 
Козя1, Сйгуз!5 т/Шепан!з Мосв., Сйтуз!з зидзпиайа Маг., Сйгуз!з, 
огойтапп! ПаЬ., Свгуз!з опаша 1.., Сйгузгв Тасгапоозкуг Кай. 
уаг. сегаз ез АБ., Сйгуз!з сотрага а Гер., Сйгузй8 гоп а сота 
Ебг9. и Сйгуз!в из Снп8?. НовитЪ видове, вариетети и форми 
сж означени въ настоящата работа съ една звездичка. 

Проучениятъ отъ менъ материалъ е съхраненъ въ сбир- 
китЪ на Царската ентомологическа станция София -- Двореца. 

Семейство СПгуз! д1дае -- Блестянки (златни оси). 

Справедливо би било да наречемъ видоветЪ отъ семей-. 
ство Сйгузф4ае -- блестянки или златни оси, поради хубавия 
и разнообразенъ металически цвЪтъ, който притежаватъ. У 
насъ се срЪъщатъ видоветЪ, които иматъ най-често следното 
оцвЪтяване: златно, бронзово, медно, пурпурно-червено, вио- 
летово, синьо и зелено. 

„ ЗлатнитЪ оси сж привързани къмъ сЪнникоцвЪтнитЪ -- 
(/тбей егае, както и къмъ други цъвтящи растения, дето тЪ 
по-лесно събиратъ нектаръ съ кжситЪ си езици. Намиратъ се 

г. 1 ГА и"? 
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твърде често и върху листата на широколистнитЪ дървета, 
кждето съ наслада смучатъ сладкия сокъ отъ листни въшки, 
или се скриватъ въ тЪхъ презъ най-горещитЪ часове на деня. 
Изобщо взето, златнитЪ оси -- Сйгуз ае сж слънцелюбиви 
насъкоми и при мрачно, облачно и студено време не се виж- 
датъ никжде, а прекарватъ скрити нЪкжде въ спящо състояние. 

Въ ларвено състояние всички златни оси сж паразити и 
при това паразитствуватъ главно при семействата: Иезр:дае, 
со #4ае, Хрйертдае, Тептиаиидае, Аргае, Герорвега и Со- 
Георега. Затова най-често се сръЪщатъ златнитЪ оси да хвър- 
чатъ около гнЪздата на гореизброенитЪ гостоприемници. 

Споредъ наблюденията на К. Неутопз (14), глатната 
оса Сйгуз!8 (опа 1., се стреми да намЪри незатворенитЪ 
още гнЪзда на Ештелез соаггашз Г. Щомъ намЪри такова 
гнъздо, въ което обикновено женската Ештепез е сложила 

„ вече едно яйце и като резервна храна една гжсеница, то Сг)5!5 
готина бързо слага своето яйце вжтре и отлита по-нататъкъ. 
"Когато Еитепез се завърне наново, тя вече затваря отвора 
на гнЪъздото. Въ последствие отъ яйцето на Сйгуз!8 Грийа 1. 
излиза една Сйгуз!з-ларва, която се развива бързо, напада 
първо яйцето на Еитепез и тогава съ спокойствие изяжда по- 
степенно храната, която женската Еитепез е донесла и запа- 
зила за своята потомка. При други златни оси, напротивъ, е 
наблюдавано, че първо ларвата-хазайка излиза и нараства 
преди ларвата на златната оса да е излезнала. Но, въпрЪки 
това, ларвата на златната оса пренебрегва резервната храна, 
като напада и изяжда ларвата-гостоприемница. 

У насъ е наблюдавана Сйгу5/8 гоппа, като неприятель на 
пчелитЪ, отъ П. ДрЪнски (9). Тази златна оса е намЪрена 
въ кошеритЪ, дето снася яйцата си въ пълнитЪ съ запаси отъ 
паяци гнЪъзда на Усейрвгопз дезиаотиз Л1., или въ гнЪздата 
на пчелитЪ. РазвититЪ ларви на Сйгуз!5 Гота нападатъ така 
смщо и ларвитЪ на пчелит . 

Развитието на златнитЪ оси трае обикновено отъ май до 
юлий. Много отъ видоветЪ иматъ две генерации. Всички ви- 
дове жилятъ болезнено. 

У насъ установихме до сега следнитЪ видове, подвидове, 
вариетети и форми: 

Родъ Нотозивз ЕГог!. 

ВидоветЪ отъ този родъ се срЪщатъ презъ хубавото 
време на сезона, като посещаватъ предимно (пбейтегае и 
Статтеае. Обикновено ги намираме въ пусти мЪста, но сжщо 

„ така и по обрасли съ храсти. ТЪ паргзитствуватъ при 5рйеотдае. 
: 1. Мо0215 зрта Гер. НамЪренъ у насъ при гара БЪ- 
лово -- РодопитЪ, отъ Ю. Милде, а смщо така е събранъ 
презъ месецъ май отъ Н. НедЪлковъ въ околностьта на 

„ Стара-Загора. 
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Родъ О та!ив Рапгег. 

ВидоветЪ отъ този родъ обичатъ сладкия сокъ на лист-. 
нитЪ въшки и затова ги срЪщаме по широколистнитЪ дър-. 
вета, по (тбей егае, Епрвотга, Мепта и др. НЪкой отъ ви- . 
довет паразитствуватъ при Ештепез, рвео!дае и Ротридае. . 

# 2. Оташз Бдеша! из Гер. Новъ видъ за фауната на. 
България, намъренъ отъ П. ДрЪнски въ Пиринъ --Бънде- 
рица, презъ юлий 1915 г. - Географско разпростра- . 
нение: Франция, Белгия, Швейцария, Италия (1), Южна . 
Европа, Западна Азия до Персия и Сибиръ (13). 

3. Оташв ризШиз ЕаБг. Събранъ въ околностъта на гара. 
БЪлово -- РодопитЪ отъ КЮ. Милде, а смщо и въ околностъта 
на София и Панчарево презъ май и юний 1906 год. отъ Н.. 
НедЪлковъ (де. тт.) НЪкои отъ екземпляритЪ, съ нахо- 
дище Панчарево (Н 38) и София, см публикувани погрЪшно- 
отъ НедЪлковъ като Мефдусв 4шт е! ет! ПайЬ. Гео-. 
графско разпространение: Германия, Белгия, Франция, “ 
Испания, Алжиръ, Италия, Швейцария и Русия. (1). На Бал- 
канския полуостровъ е събрана отъ Херцеговина и Ма- 
кедония -- Скопие. 

4. Ота5 аепешз ЕаЬг. Събранъ отъ Н. НедЪлковъ. 
въ околностьта на София и Панчарево презъ май и юний 1906. 
год. -- Географско разпространение: Франция, Гер- 
мания, Швейцария, Белгия, Испания, Руси и Алжиръ (1), Ма- 
ла-Азия, Кавказъ, Туркестанъ и Северна Африка. На Балкан-. 
ския полуостровъ е познатъ отъ Херцеговина. 

о. ОтаШш5 аепешз Еа. уаг. спеупеп! Еош. Н. НедЪл- 
ковъ го съобщава отъ околностьта на с. Панчарево и София. 
(де. В1зспо!#). -- Географско разпространение: 
Франция, Швейцария, Германия, Кавказъ (1). 

6. Ота!ш5 ашганшз Г. У насъ е намъренъ въ Рила пла- 
нина, Чамъ-кория, на височина 1,320 м., на 20. 8. 1933 год., 
отъ П. ДрЪнски; Родопи -- въ околностьта на гара БЪлово, 
презъ юний, отъ Ю. Милде; с. Търнакъ -- БЪлослатинско, 
15. УП. 1929 год., П- ДрЪнски. (де, 2шш.): НедЪлкови 
го съобщава отъ София и Панчарево, обаче нъкои екземпляри 
отъ София (Е 35), той публикува погръЪшно като ЕШатриз 
рипсшашв Пано. -- Географско разпространение: 
отъ Шведска Лапландия, Финландия, южно презъ цЪла Евро- 
па, Западна Азия, Кавказъ, Сибиръ, Монголия, Камчатка. На 
Балканския полуостровъ е познатъ отъ Херцеговина -- Рагуза. 

Родъ Но! оруда ОаНЬ. 

ВидоветЪ отъ този родъ предпочитатъ съцвЪтията на. 
АсйИееа и търсятъ листнитЪ въшки за сладкия сокъ. Разпро- 
странени см въ цЪла Европа. У насъ установихме следнитЪ 
видове: 
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7. Нооруда Геглда ЕаЬг. Този видъ се сръЪща понЪкога 
“въ голъмо количество върху сЪнникоцвЪтнитЪ -- (Либе/егае, 
„най-често върху Пашсиз сстойа. У насъ е събранъ презъ ав- 
густъ около Панчарево, Софийско, отъ Н. НедЪковъ.- Гео- 
графско разпространение: общъ за цЪла Европа -- 
„ Финландия, Германия, Франция, Белгия, Швейцария, Италия, 
Северна Африка--Алжиръ, Палестиня ( 1) На Балканския по- 
луостровъ е познатъ отъ Херцеговина и Гърция- о-въ Критъ. 

8. Но!оруда д1опоза ЕаЬг. Събранъ въ околноститЪ на 
с. Панчарево, Софийско и гара Своге презъ юний и юлий отъ 
Н. НедЪлковъ. - Географско разпространение: 
обхваща цЪла Европа -- Германия, Белгия, Фрация, Испания, 
Италия, о-въ Сардиния, Швейцария, Алжиръ, Тунисъ, Персия, 
Кавказъ и Русия (1). На Балканския полуостровъ е познатъ 
отъ Гърция. 

«9. Нооруда спгузопоа Еогз!. Новъ видъ за фауната на 
"България, намъренъ отъ П. ДрЪнски презъ августъ 1925 г. 
въ ЦентралнитЪ Родопи, Баташкото блато, височина 1,200 м. 
(де. ВвспоН). На Балканския полуостровъ е познатъ отъ 0-въ 
Критъ -- Гърция. 

# 10. Нооруда рипсайззшта Па. Новъ видъ за фау- 
ната на България, намвренъ отъ Ю. Милде въ РодопитЪ и 
отъ НедЪлковъ презъ юлий край Свищовьъ. (де!. ВтзсНоП?).-- 
"Географско разпространение: Мала-Азия, Сирия, Кав- 
“ казъ, ТранскаспийскитЪ провинции. На Балканския полуостровъ 
е познатъ отъ Гърция -- островъ Критъ. 

1. Нооруда атоепша Оа0. Този видъ има у насъ 
"сравнително широко разпространение. Събранъ е отъ: Алибо- 
шушъ пл., 7. УМ. 1985 год. П. ДрЪнски; Рила пл., юний 

1906 год., Н. НедЪлковъ; Родопи, околностъьта на гара БЪ- 
лово, Юл. Милде; Родопи -- Асеновградъ, 30. |У. 1909 год. 
Д-ръ Ив. Бурешъ; Огражденъ планина, 10. У!. 1938 год. 
"П. ДрЪнски; Своге, Панчарево, Чирпанъ, Пазарджикъ. Ст.- 
„Загора, Садово и Рилски монастиръ -- събранъ презъ юний, 

„ юлийи августъ отъ Н. НедЪлковъ; Сливенъ и околностьта, 
„ августъ 1936 год., П. ДрЪнски. - Географско разпро- 
странение: общъ въ цЪла Европа -- Испания, Франция, 
"Швейцария, Мала-Азия, Русия, Монголия. На Балканския полу- 
островъ е познатъ отъ островъ Критъ -- Гърция. 

Родъ Недусигтатит АБеШе. 

ВидоветЪ отъ този родъ хвърчатъ най-често по пЪсък- 
„ ливи и глинести почви, и посещаватъ предимно съцвЪтията 

Е: 

2: 

Ре 

: 

: 4 

„она ДсвШшеа. ТЪ паразитстватъ при Хрйер! ае и Др:4ае, главно 
„при Найсшз и Озта. 

12. Недусппфит гозешт Ко551. Споредъ изследванията 
на М. АБе: Пе (1) този видъ паразитствува при Найсшз Дайоо- 
„смешз. У насъ е събранъ презъ юний и юлий въ околностьта 
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на Свищовъ и Ихтиманъотъ Н. НедЪлковъ.-- Географ- | 
ско разпространение: общъ за цЪла Европа-- Германия, | 
Белгия, Франция, Испания, Алжиръ, о-въ Кипъръ, Мала-Азия, 
Кавказъ. На Балканския полуостровъ е познатъ отъ Гърция. | 

Родъ Недусйгит Гай. 

ВидоветЪ отъ този родъ се срЪщатъ въ цЪла Европа. | 
Привързани см къмъ видоветЪ отъ сем. (либе! егае. Пара- 
зитствуватъ при Хрйер!дае, Уезр ае и Аргдае. 

У насъ се установиха следнитЪ видове: 
13. Недуспгшт дегзТаескеп! Спеуг. Събранъ въ околно- 

ститъ на Ихтиманъ и Софийското поле презъ юний и юлий 
1906 год. отъ Н. НедЪлковъ. -- Географско разпро- 
странение: СрЪдна и Южна Европа, Транскавказия, Персия, 
Монголия. 

+ 14. Недусигит гишапз Па Ь. Новъ видъ за фауната 
на България, събранъ отъ гара Своге, Стара-Загора и окол- | 
ностъта на София презъ юний--августъ отъ Н. НедЪлковъ | 
(де. 21пт.). Сжщиятъ видъ отъ горнитЪ три находища е съ- | 
общенъ отъ НедЪлковъ (17), като Нефусйгит згафе! Мозс. 
Споредъ изследванията на Апйте (1), АМ. ги//алз паразитствува 
при Рийаттиз согпшшз Е. и аргогиз Ган., а споредъ М. 
Ае! 1 1е (1)--при Майсшз гебгиз КХу!. - Географско раз- | 
пространение: Германия, Белгия, Франция, Испания, Пор- | 
тугалия, Мароко, Алжиръ, Египетъ, о-въ Корсика, Италия, 
Швейцария, Австрия, Унгария, планинитЪ Араратъ и Транскав- 
казъ. (1). Споредъ ЗситтдеКпес!! (21), паразитствува при. 
видоветЪ Сегсе"!в и Охубешз егерапишиз. 

19. Недуспгит поБПае Зсор. Този видъ се срЪща най- 
често въ политъЪ на Витоша, а така смжщо и около София. 
Събранъ е отъ П. ДрЪнски презъ юний и октомврий 1933 
год. въ низкитЪ мЪста около Витоша, а смщо така и въ окол- 
ностъта на Ихтиманъ отъ Н. НедЪлковъ. ЗсПтт|!ейек- 
пес! + (21) съобщава, че 7. поб ае паразитствува при видоветЪ: 
Сегсет!з, Уезрае и ДАр:йае--Географско разпростра- 
нение: цЪла Европа, Северна Африка и голЪма часть отъ 
Азия. (21). На Балканския полуостровъ е познатъ отъ Нишъ 
-- Сърбия. 

Родъ 5ЕБЬит зрто!а 

До сега отъ рода 5ШВит е познатъ само единъ видъ, 
който живЪе въ всички горещи части на земното кълбо, вклю- 
чително и България, но не се сръЪща въ Америка. за 

16. ЗШБит суапигшп Едг8. Събранъ въ Кресненското 
дефиле на 12. УШ. 1932 год., отъ П. ДрЪнски, и въ окол- 
ностъта на Калоферския манастиръ отъ Ал. ДрЪновски. 
сит! ейекпес!! (21) го е улавялъ често върху видоветЪ 
Мепта, смучащъ нектаръ. Въ южнитЪ страни предпочита ви- 
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доветЪ отъ рода ДШит. Паразитствува при: Еитепез, Сйайсо- 
дота, Хсейрвтопз. -- Географско разпространение: 
отъ югозападнитЪ Алпийски долини до Източна Азия, Северна 
„Африка и Южна Европа. 

Родъ ЕицисПпгоецшв Таг. 

Изобщо видоветЪ отъ този родъ сж рЪдки почти на- 
всъкжде. До сега за Европа е познатъ само единъ видъ, 
който се сръЪща и у насъ, именно: 

17. Епспгоеиз ригрига из Еайг. Събранъ у насъ въ Па- 
зарджикъ презъ юний 1907 г., отъ Н. НедЪлковъ. Спо- 
редъ изследванията на 5си т!едеКпес!Е (21), този видъ по- 
сещава най-често видоветъ отъ рода АШит. -- Географ- 
ско разпространение: Германия, Франция, Швейцария, 
Унгария, Русия, голъма часть отъ Северна Африка и Азия. На 
Балканския полуостровъ е събранъ отъ Далмация. 

Ропъ Рзеидосйпгу515 сзепепоу 

+ 18. РвешдосПгу5!5 ип”огт!в Па 1Ь. Новъ видъ за фауната 
на България, намъренъ отъ д-ръ Ив. Бурешъвъ околностьта 
на София -- Павлово, на 30. ГУ. 1908 г., а смщо и при Ре- 
бърково -- Софийско, отъ Н. НедЪлковъ (Фе: ВзспоН). -- 
Географско разпространение: Унгария, Северна Ита- 
лия, Южна Европа, Западна Азия и Северна Африка. На Бал- 
канския полуостровъ е познатъ отъ Далмация, Албания, островъ 

„ Корфу и Гърция. 

Родъ СЪгу 515 Пппе 

| Родътъ Сйгуз!в е най-голбмъ отъ семейството Сйгуз!- 
ддае. ПринадлежащитЪ къмъ този родъ видове см много 
разпространени и доста обикновени. СрЪщатъ се най-често въ 
стари дървета, въ стени и скали, въ пЪсъка или въ земята. 
Само единични рЪдки видове живЪятъ скрити въ гжститЪ 
храсталаци. Снасятъ яйцата си въ гнЪздата на Битепез, Хрйе- 

„ одае, Ротршдае и Ар!дае. ВидоветЪ отъ родътъ Сйгуз!5 сж 
доста многобройни, само за фауната на Европа достигатъ 
цифрата 230. 

г МУ насъ се установи разпространението на следнитЪ видове: 
“19. Спгуз15 (Но!осПгу5!5) сиргеа Коз51. Новъ видъ за 

фауната на България, намЪренъ презъ августъ 1936 г. въ 
околностьта на Сливенъ и Алиботушъ планина, 7. У1. 1935 г. 
отъ П. ДрЪнски. Паразитствува при Оз”. Хвърчи по ка- 
менисти склонове и стари дървета. Географско разпро- 

„ странение: Германия и по-топлитъ страни на Европа, Се- 
 верна Африка и Западна Азия. На Балканския полуостровъ е 
“ събранъ отъ Македония -- Скопие. 

: 20. СПгуз5 (Но!осПгуз!5) Ясигоа Пай!Ь. Събранъ отъ 
“околностьта на Варна -- Златни пЪсъци, презъ юлий 1937 г., 

Известия на Бълг. ентомологическо д-во. Кн. Х1. 14 
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отъ П. ДрЪнски, а сжщо -- отъ Кюстендилъ, Стара-Загора | 
и Чирпанъ отъ Н. НедЪлковъ; Сливенъ и околностъта, | 
27. У. 1923 г. отъ Д. Йоакимовъ. НЪкои екземпляри отъ Чир-. 
панъ (Со) и Стара-Загора (Са) и С), погръшно сж публику-. 
вани отъ Н. НедЪлковъ, като Сй. „//огт!в Мозс. Паразит- 
ствува при видоветъЪ Озтиа. У насъ Д. Поакимовъ го е 
намбрилъ въ гнЪздото на Р/5зо4ез погашв. -- Географско. 
разпространение: Отъ Тюрингия южно цЪла Европа, 
Западна Азия, Северна Африка. На Балканския полуостровъ е 
познатъ отъ Херцеговина, Черна-Гора и Македония -- Скопие. 

21. СПгуз15 (Но!осПгу515) ризиоза АБ. Събранъ въ по- 
литЪ на Витоша -- Владая, на 1. УП. 1930 г. и Драгалевския 
манастиръ, на 6. УП. 1927 г. отъ П. ДрЪнски; Стара-Загора 
и околностъта, Свищовъ и СрЪдна-гора къмъ Момина-баня, 
май до септемврий 1906 г. -- отъ Н. НедЪлковъ. Този 
видъ хвърчи най-често по стари дървета. Паразитствува при 

„ видоветъ - Озтиа. Географско разпространение: 
ЦЪла Европа чакъ до Арктика, Северна Африка, Арабия и 
Западна Азия. : 

#2д. Спгув15 (Но!осйгу515) мШепатз Мосз. Новъ видъ 
за фауната на България (Де. 21.) Презъ юлий 1906 г. е 
събранъ въ околностьта на Стара-Загора и публикуванъ по- 
гръшно, като Сйгузйв озпиае ТНотз. отъ Н. НедЪлковъ 
(Св). Изобщо Сйгуз тШепатз Мосз. се смЪта за рЪъдъкъ. 
видъ. - Географско разпространение: Мала-Азия, 
Балканския полуостровъ и Унгария. 

#23. Сйгу515 (СопосПгу5!5) зиБзтиайа Маг. Новъ видъ 
за фауната на България. НамЪренъ и събранъ въ политЪ на 
Алиботушъ, при с. Петрово, 8. У!. 1936 г. отъ П. ДрЪнски.. 
(де. тт.) СрЪща се да хвърчи по стари стени, камъни и 
стари дървета. - Географско разпространение: Ун- 
гария, цЪла Южна Европа, Мала-Азия. СрЪща се и въ Северна. 
Африка, но съ малко промЪбнено оцвЪтяване. На Балканския 
полуостровъ е познатъ отъ Далмация. 

24. Сргуз15 (Тпс!гуз15) суапеа Г. Този видъ е събранъ 
въ околностьта на Чирпанъ и София, презъ юний и юлий 1907 г. 
отъ Н. НедЪлковъ. Паразитствува при видоветЪ: Офупегиз, 
Озтиае и Хрйеотдае.-- Географско разпространение: 
цЪла Европа, Мала-Азия, Кавказъ, Сибиръ. : 

#25. Спгу515 (Тегаспгу515) дгобтапп! ПаЬ. Новъ видъ 
за фауната на България, събранъ отъ П. ДрЪнски на 8. У!. 
1936 г. въ политЪ на Алиботушъ (де! 2.) Сжщо е намЪ-. 
ренъ презъ юлий 1906 г. въ околностьта на с. Панчерево -- 
Софийско, отъ Н. НедЪлковъ и публикуванъ отъ него по- 
грЪшно, като Сйгуз!йв тайезгапа Ег. Сезз. (С4,). Споредъ съоб- 
щението на М. Е. АБе! Пе (1), паразитствува при видоветЪ: 
Сгабйго.--Географско разпространение: Южна Фран- 
ция, Ломбардия, Сардиния, Сицилия, Испания, Алжиръ, Ту- 
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„нисъ, Унгария, Тиролъ, Западна Азия. На Балканския полу- 
 островъ е познатъ отъ Гърция. 

#26. Сгу5!5 (Тешаспгу55) ушдша Г. Новъ видъ за 
" фауната на България, намбренъ въ политЪ на Алиботушъ -- 
с. Парилъ, на 8. У1. 1936 г. отъ П. ДрЪнски (де: 2шш.). 
Този видъ паразитствува при Иезрае и Озтга. Обикновенъ 
е почти на всЪка стена измазана съ глина. -- Географско 
разпространение: Отъ Швеция, цЪла Европа, Северна 

“ Африка, Централна и Западна Азия. На Балканския полуостровъ 
“е познатъ отъ Хърватско, на 400--900 м. надморска висо- 
-цина и на островъ Критъ -- Гърция. 

27. СПгуз15 (ТегасПгу515) зсшеПапз ЕаБ. Този видъ е 
събранъ въ политЪ на Алиботушъ планина, къмъ с. Петрово, 
на 8. У1. 1996 г., отъ П. ДрЪнски и въ околностьта на 
„Стара-Загора презъ юлий 1907 г. - отъ Н. НедЪлковъ. 
„Този видъ хвърчи най-често върху стръмни каменисти мЪста 
и стари дървета. - Географско разпространение: 
"Европа, Северна Африка, Западна и Централна Азия. На Бал- 
канския полуостровъ е познатъ отъ Далмация, Херцеговина, 
Гърция -- Паросъ. 

| #28. Спгу515 (Те гас!гуз15) Засгапоузку! Кай. уаг. сегазйе5. 
„АБ. Новъ видъ за фауната на България, намвренъ и събранъ 
„ въ околностъта на гр. Пазарджикъ, на 6 юний 1906 г. отъ Н. 

„ НедЪлковъ. (9е!. ВзсвоН). Географско разпростра- 
нение: СрЪдна и Южна Европа, Северна Африка, Западна 

“и Централна Азия. На Балканския полуостровъ е познатъ отъ 
Херцеговина, Македония, Гърция -- Паросъ, Атикаи островъ 
Критъ. 

29. СПгуз15 (Тегасйгуз5) шаедиайз Па! Ь. Събранъ отъ 
"д-ръ Ив. Бурешъ въ околностьта на Германския манастиръ, 
„на 17.МШ.1915 г.,а сжщо около гр. Пазарджикъ, май 1906 г., 
отъ Н. НедЪлковъ. Най-често хвърчи по стари дървета и 

„ глинести мЪста. - Географско разпространение: цЪ- 
ла Европа, Мароко, Алжиръ, Египетъ, Сирия, Мала-Азия, 

„ Кавказъ, Туркестанъ. На Балканския полуостровъ е известенъ 
„отъ Рагуза--Херцеговина, Македония, югоизточно отъ Енидже- 
Вардаръ, Гърция и островъ Критъ. 

Е #90. Спгуз!5 (Тегаспгу515) сотрагайа Гер. Новъ видъ за 
“ фауната на България, намвренъ въ околностьта на с. Панча- 
- рево -- Софийско, юлий 1907 г., отъ Н. НедЪлковъ (е! 
“ Дтшт.). НЪкои отъ екземпляритЪ ловени въ Панчарево сж 
В. Що остри погръЪшно отъ НедЪлковьъ, като Сйгуз15 опа 
„1. (Са). Най-често срЪщаме този видъ върху камъни и стари 
Е: “ дървета. - Географско разпространение: цЪла 
а „ Европа, Мароко, Алжиръ, Тунисъ, Корсика, Сицилия, Сарди- 
4 ния, Египетъ, Мала-Азия, Туркестанъ. На Балканския полу- 
“ островъ е познатъ отъ Херцеговина и Гърция. 
ска 
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31. Спгуз15 (Тегасйгуз:5) 1апйа Г. Най-шрроко разпро- | 
странениятъ и най-честиятъ видъ у насъ. Установенъ е отъ след- . 
нитЪ находища: Рила планина, надъ Чамъ-кория, 2,000 м. над- 
морска височина, 20.УШ.1911 г., събранъ отъ д-ръ Ив. Бу- 
решъ; Чамъ-кория, 1,350 м., 10МШ.1991 г., д-ръ Ив. Бу- 
решъ; Витоша планина, надъ Драгалевския манастиръ, висо- | 
чина 950 м., 20.У1.1918 г., събранъ отъ д-ръ Ив. Бурешъ, 
Княжево, 700 м., 16.М.1908 г., д-ръ Ив. Бурешъ; Родопи -- 
Костенецъ, 3.УП.1928 г., събралъ П. ДрЪнски; Родопи -- 
БЪлово и околностъта, събралъ Юлиусъ Милде; с. Искрецъ 
Софийско, априлъ 1936 г., П. ДрЪнски; Странджа планина, 
Брадилово, 31.М.1923 г., събралъ Д. Илчевъ; София, 18.УШ. 
1902 г., д-ръ Ив. Бурешъ; Садово при Пловдивъ, особено 
въ неговата околность, августъ 1915 г., събралъ д-ръ Ив. 
Мръквичка; а е събранъ сжщо така и отъ Н. НедЪлковъ 
отъ Свищовъ, Търново, Ихтиманъ, Панагюрище, Пазарджикъ, 
Хасково, Кюстендилъ, Панчарево и София. Отъ неговитЪ ма- 
териали най-голбмъ брой сж мжжкитЪ и женскитЪ екземпляри. 
Въ Берлинския мугей за естествени науки намврихъ нЪколко 
екземпляра, събирани отъ фонъ Бьотихеръ отъ Рила -- 
Ситняково, в. Чадъръ-тепе, височина 1,730 м., юлий, 1917 г. 

Споредъ изследванията на 5 спттедеКпес!! (21), Сй7узй5 
грпйа паразитствува при Иезр! ае, Хрйертае, Озта и Аттор- 
бога, а споредъ Апйге (1) -- при Офупегиз рапешт 1., !е- 
орез 5списк., Еитепез рототтав 1.., и др. аг. ДрЪнскиу | 
насъ го е намърилъ въ пчелнитЪ кошери и въ гнЪздата на. 
осата зидарка -- ЗсеШгопз дезНПаюпиз. - Географско раз- 
пространение: цЪла Европа, Англия, Русия, Сибиръ, Япо- 
ния, Северна Африка, Северна, Централна и Западна Азия. 

92. СПпгуз1з (ТегасПпгуз15) 1дп “а ипс”Шега АБ. Новъ видъ 
за фауната на България, събранъ въ околностьта на София, 
май и юлий 1896 г. отъ Н. НедЪлковъ (йе!. 71ш.). Този 
видъ, съ находище София, (С) е опредЪленъ и публикуванъ 
погръшно отъ НедЪлковъ, като Сйгуз!йв гифдйй зписк., а 
сжщо нЪкои екземпляри съ С, като Ст. гопйа.--Географ- 
ско разпространение: Западна и Южна Франция, Испа- | 
ния, Италия, Корсика, Сардиния, Алжиръ, Южна Унгария и 
Мала-Азия. На Балканския полуостровъ е познатъ отъ Гърция. 

#33. Сйгузз (Тегаспгу515) 1дпйа сопЧа Е0г5!:. Новъ 

видъ за фауната на България, събранъ отъ Д. Йоакимовъ, 
въ околностьта на София, на 24.У1.1899 г. ((де. тт). -- 
Географско разпространение: Белгия, Западна и 
Южна Франция, Корсика, Пиемонтъ и Унгария. На Балканския 
полуостровъ е познатъ отъ Гърция -- ЦикладскитЪ острови. 

+34. СВгу5з (Тешгаспгуз5) 115 С!115!. Новъ видъ за 
фауната на България, намвренъ презъ юлий 1906 г. въ окол- 
ностъта на Кюстендилъ отъ Н. НедЪлковъ (де 2шш.). 
Отъ сжщото това находище НедЪлковъ публикува този 
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видъ погрЪъшно, като Спгузв паша Еаб. (Се). Споредъ дан- 
нитЪ на Зст!едеКкпес!! (21) този видъ се срЪща най-често 
по стари дървета. Паразитствува при Одулегиз и Озта. -- 
Географско разпространение: Отъ Швеция, цЪла 
СрЪдна Европа, Централна и Западна Азия. 

35. Спгуз15 (Темгасргуз!5) спгузоргазта Е0г5!. Този видъ 
е събранъ въ политЪ на Витоша, юлий 1907 г. отъ Ал. ДрЪ- 
новски и отъ околностъта на София, отъ Н. НедЪлковь. 
-- Географско разпростран ение: Валисъ, Тиролъ, 
Унгария, Южна Европа, островъ Кипъръ, Централна и Западна 
Азия. На Балканския полуостровъ е позната отъ Македония, 
Гърция и Румжния. 

36. Спгу515 (Тегасгус15) врепдаша Коз51 Т. суапо- 
руда ОПапЬ. Нова форма за фауната на България, намЪрена въ 
околностьта на Садово при Пловдивъ, 9. У!. 1931 год., отъ 
П. ДрЪнски, а сжщо и отъ Стара-Зггора е събранъ отъ Н. 
"НедЪлковъ (де!. ВвспоН). Този видъ паразитствува при ви- 
-доветъ отъ: Офупегиз, Зрйесдае и Атиайшт. -- Географ- 
ско разпространение: Франция, Испания, Мароко, Ал- 
жиръ, Тунисъ, Сардиния. На Балканския полуостровъ е поз3- 

„ натъ отъ Херцеговина и Гърция. 
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24. #1 ттегтшапи, 51. - ЦЪег Пе Метейипе ипд ЕКогтшепрПдипо 
дег СаНипо 5 1ПЬиш бр., Сптуз114ае, Нутепорега, бопдег- | 
абдгиск аиз: Агсшу Ни Хашгеезсис е, К. Е., ВЯ. 6, Нен | 
4, бейе 645- 662, Гетрае, 1937. 

72О05АММЕМЕА5БОКО 

Пе ег еп Вейгдре ПБег Фе ЕашШе Дег Софуезреп ш Вш- 
сапеп гаБ Х. Хедекоу п зетшег УегбНепШсвипр „деБешег Ве!- | 

нас г2иг епото!ор15сНеп Еашпа ВшШрапепз“, редгиск! тп деп „асшй- 
геп дег Вшоапзсвеп АКадепе Дег УлззепзспаНеп“ Вапй 1Х, рр. 
200--204, ХоНа, 1914. 2и епег Хей маг Кедещоу Генгег и. 
ПаНе Кете етоепепде ГЛегашт ПЬег Стуз14еп гиг Уегтришпо, 
мезпа В у1ейе Ддег уоп Шш шПрееШеп Апеп ипис По Безтшш! 
магеп. Млг запеп ипз Ддайег сепдНрв, ешеп ТейП дДезез Ма!епа!е5 
дет Бекапиеп ЗредаПз еп Ог. 21штегшапп ш Уеп ги зепдеп. 
Ете Питсиз с! Фезез Ма!епа!5 еггаЬ, дазз Та!5аспИсп еше Мепре 
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“ уоп Апеп уоп Кедекоу иписиНр БезИшш! луогфеп хуатеп, Де ш 
уогПерепдет Вейтаг пиптшевт Бепс Про! пуегдеп, хуобе! Бе! едег 

“ дет ипрепаиеп Апеп резар! уп9, пуогаш зсп Фе МегБеззегипреп 
“ БетеПпеп. Аиззег Дтезеп МаепаПеп запф еп ушт ап 271тптегшапп 

аисп пос апдеге Сгуз14:деп, Де ег ш! Уерпйреп г2ит Пе!егтш!- 
паНоп ПЬетайт, лоши сп Шт ап Дезег 1еПе тшештшеп Папк г2иш 

Аиздтиск Бттпрее. 
ТейшеПипреп пЬег ешре Апеп ап5 Ддег ЕатшШе Дег По14- 

мезреп (Свтуз119ае) Бе! ипз Пеейе Р. Огепзку тп „Кгапкпейеп 
ипд Еештшде дег Вепеп Вшрапепз пп Гаше 1938“, ПегаизререБеп 
уоп дег ВШрапзспеп Вепеп!сег-Уегештрипо „ХеКТаг“, зоНа, 1934, 

МаепаПеп дег ЕатШе Сптуз1дае уоп ЪшрапзсПеп Еипдог- 
оеп Зап св т БетшетКепзууейег Апга Бет дег ОПитспяс ? Дег 

. батшипееп дез Мизеш5 Ни КХайштгкипфе тп Вет; зе зфатшеп 
уоп дег Мйпдипе дез Е1ззез Кап! зспца ипд Папрбастсп уошт 

“ КПа-ОеБпре, зИтщакомо, Беш СО1ре! Тзспадег-ере, 1730 ш, 1ес. 
уоп Во 1сПег. 

Ештеп (Сгоз ей дез Шег уегоНепШсШеп Майепаез Беагрейе?е 
1 т Вейп ш Мизеш Ни КарштКипфе ишег Дег Гейштпо Рго!. 

„Ог. Н. ВзсвоН"в, мое! |еде етпгете АП уоп Шш ретвбойсп Берш!- 
аси? е! уитфе ипд апззегдет ешре зспулепреге Апеп аиззспПеззИс1 
уоп Шт БезсппеБеп ипд БезИтшт! ууигдеп, отг Штш ап ЧДезег 
беПе теште рг958#е ПапКЬратке! гит ДАиздгисКк рсеБтас ! зе. 

Паз Маепа! ап Со4уезреп -- Сртубф19ае -- ууигде Папр!- 
с васнИисп аш ипзегеп ВО регеп ипд шедпрегеп СеБпреп, ш Деп ЕБе- 

пеп ип4 аш деп Ее!4егп гезаштей, ипф г2луаг т ег бег Гаше уоп 
деп Неггеп Ог. Гу. Вшезсп, Р. Отепзку, К. ХедеЖоу и. а. 

Пе Со4уезрепапеп (Сптуз114ае) еггесвеп 1 ипзегеп СеБи- 
сеп уегзсШедепе Нопеп пЬрег дет Мееге: 11 КПа уитдеп з1е 615 ги 
2000 пт Меегзибпе гезатше!, пп Риш (Вапдегп?га) Ъ15 1800 пт; 
аш деп Носи Наспеп дег Кподореп (2епиа!-Кподореп) 515 1200 ш; 
Кпа-Козег, АпЬойизс ш Нобспеп уоп 1000 п; 1 дег бгедпа-сога, 

. 11 биапдзспа, Ортазспдеп, ап Деп Напреп ипд ап деп Носи Наспеп 

Х 

дег МУПозсна Нпдеп 581е 51сП гл 15спеп 700 ипй 1000 ш. Пе потд- 
Псъз еп Роп е дег Меттейшпре Чег Со 4дуезреп Бе! ипз 514 Фе 
Заб е булзстот, Мата ипд Ттпомо, тш 5М/-Вшеапеп Кизфепай 
ипд Кебагкото. зй4Пси е Рип е тш Вшрапеп зт4: 5тапдзспа- 
СеБтре, АпЬойизсн ипфд Ктезпа-Пе 1. ш гапг? 5- ВШеапеп зт4 се 
Содумесгреп уегра!5тавз1о ПБашНрег уеггейе?, луав ш! Штег В10- 
Тог1е г2изаттепапо!. 

Ез 158 шип еше апрепепше РЮсН?, тете ПапКЬагкей апвг2и- 
зргеспеп дет Негп ЮОпеког Ог. Бу. Вигезсп ипд Непп Р. Огепзку 
да г, Ча55 16 ии Фе Ма! епаПеп дег ЕашШе Спгуз191дае, Фе 51с1 
т дет батшшшпреп дег Ко! Ешото!0р15спеп ЗТаНоп БеНпдеп, гит 
Веагрейипо гиг МегШрипр звеШеп. Негт Ог. Пу. Витезсп дапке 1с! 
апззегдетш Ни зетше НШе Бен Мегвапд ешез Тез Дез Ма!епа!ез 
ап Нед Ог. 2пшегшапп ш УЛеп глуескв ВершастШипое ипд Ое- 
ТегттаНоп. 
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Пигсп уотПегепдеп Вейгао ууегдеп 36 Апеп, Уапен еп ипа 
Еогтшеп уоп Со14уезреп уегоНеп с!?. Моп ДФевеп зтп4 Ни Де Еаппа 
Вшоапепв Торепде 14 Апеп пеш: Оташиз б/дешашв Гер., Но!о- 
руза сйгузопойа Ебт8., Нооруга рипсайззта Па1Ь., Нед)- 
свит гийанз ПанЬ., Рзештосйгузв ипогт!в Пан. Сйруз5 
спргеа Коз81, Сйгуз?з "тиШепаттв Мосз., Сйгузг5 зирзпиата Маг., 
Свгуз!8 ргойтаппт! ОПатЬ., Сйгузв оташа 1, СРгуз!з дасга- 
поозку! Кай. уаг. сегазйез АБ, Сйгуз?в сотрагата Гер., Сйгуз!5 
гопйа сота Ебг8!., ицд СИгуз!5 из Свп8?. Пе пешцеп Апеп, Уа- 
пера еп ипд Еогтеп 514 пт уоерепдег Атей дитсп еш вегпспеп 
сеКеппге1с!пе!. 

Паз уоп ши зифепе Ма!ейа! Бейпде! зсп 1 Деп Запитан 
сеп дег Ке!. Ешото!0р15сПеп УТаНоп, 5оПа -- Ке!. Ра!а15. 

ми, 
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стр. 1--15. Пловдивъ, 1935. (И отдЪъленъ отпечатъкъ отъ Дър- 
жавната тютюнова опитна станция, с. Козарско, Пловдивско). 

Балтаджиевъ, М. Г.: Пръскане на овощнитЪ дървета 
и пчеларството. Пчела, год. ХХУ!. кн. 5-6, стр. 132--198. 
София, 1933. 

Биолчевъ, А.: Единъ новъ насЪкомовредитель на на- 
шитЪ гори Пенфгосютиз писапз Кис. Лесовъдска мисъль. 
Год. Ш, Хо 1, стр. 4--13. София, 1934. 
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157--160. София, 1931. (Вигезс!, Ог. Гм.: Апзапйвспе Гйе- 
ганит пет Фе Еашпа Вшрапепз, ТНгатепз шип Магедошепз. Ш. . 
Мей. аиз деп Кбп101. ХайигулввепзспайПспеп ГазНеп 1 зоНа 
-- ВШрапеп, Вап 1У, 5. 157--160. зоНа, 1931.). 

Витезвси, Ог. Гу. ип4 Ти|езспКоу, Кг.: Рйейега во-. 
тагоФ! Сит. (Гердорега) ете Ки Фе Еаипа Ептораз пеше 5рйей- 
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гейтйае, Нут.) ВшШрапепз. Мей. ап5. Деп Кп121. Хайитъу15- 
зепзсп. изиншеп т доНа -- Вшрапеп, В. У, 8 149--152. бона, 1932. 

ДрЪновски, Ал: 9“ Приносъ къмъ фауната на ли- 
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ната градина презъ есеньта. ЗемедЪлски Уроци. Год. 1, ка 
8--9, стр. 149--151. София, 1931. 
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вета. Българско овощарство и градинарство. Год: Ху, кн. + 
стр. 85--88. София, 1939. - 
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нитЪ култури. Българско овощарство и градинарство. Год. Хуъ 
кн. 6, стр. 88--89. София, 1939. 
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Стойновъ, П.: НЪколко упжтвания по отношение зим- 
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„ Тулешковъ, Кр. и Бурешъ, Дгрръ Ив.: Хоризон- 
тално разпространение на пеперудитЪ (Гергдорега) въ Бъл- 
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Т-въ, Ан: Гроздовъ молецъ. ЗемедЪлско стопанство. 
“Год. УШ, кн. 4 5, стр. 98--100. София, 1934. 
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86. бона, 1931. |Хеуровски, Л.: Приносъ къмъ познаването 
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Природа. Год. хххш, бр. 2, стр. 6--7. София, 1932. # 
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тЪхъ. Хвърчащъ листъ Хо 4. Издание на Ентомолог. служба “ 
при М. 3. Д. И. Стр. 1--4. София, 1932. с 
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гледъ. Год. ХУ, бр. 19, стр. 219 и бр. 20, стр. 245--247. ПлЪ- 
венъ, 1931. 

Чорбаджиевъ, П.: Химически срЪдства за ри същ 
гроздовия молецъ (Роусйгоз!в богапа Бст!.), афишъ, София, - 
1931. : 

Чорбаджиевъ, П.: Попово прасе (ОгуПошра Сер 
гара 1.,.). Природа. Год. ХХХ1, кн. 4-5 стр. 6--7, София, 1931. 

Т.. к хр 

1 
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Чорбаджиевъ, П.: Ябълковъ цвЪтоядъ (До опотиз 
ротогит) и срЪдства противъ него. ЗемедЪлско стопанство. 
Год. М, кн. 4, стр. 111-114. София, 1991. 

Чорбаджиевъ, П.: Бележки върху вредната насЪкомна 
фауна презъ 1930 година. Известия на Бълг. ентомол. друже- 
ство. Кн. У1, стр. 179--188. София, 1931. | Гвспограй |1еу, 
Р.г КоНхеп пЬег Де зспййПсне зекбеташпа п ВшШрапеп пуйНгепа 
дез „Лаптез 1930. Мей. дег Вшеаг. Ешото!. СезеПзспаН шт боНа. 
Вап У1, 8. 179--188. зоНа, 1931. 

Чорбаджиевъ, П.: Рапичниятъ бръмбаръ (Еп!0то5- 
сейз адошеиз Рай.) и срЪдства противъ него. Хвърчащъ листъ 
Хо 1. Издание на Ентомологичната служба при М. 3. Д. Й., 
стр. 1--8. София, 1931. 

Чорбаджиевъ, П.: Единъ неизвестенъ неприятель на 
пчелитЪ у насъ. Пчела. Год. ХХУ, кн. УШ, стр. 2390-2834. 
София, 1991. 

Чорбаджиевъ, П.: Ябълковата въшка /Дрй!в рот! 
Пес.). Бълг. овощарство и градинарство. Год. ХП, кн. 2, стр. 
31--33. София, 1931. 

Чорбаджиевъ, П.: НеприятелитЪ по културнитЪ ра- 
стения въ България презъ 1928-1629 години. Сведения по 
земедЪлието. Год. ХШ, кн. 2, стр. 3--64 икн. 3- 4, стр. 3--48. 

“София. 1930. 
Чорбаджиевъ, П.: Парижката зеленина и упжтвания 

“за нейното употрЪбление. Хв. листъ. Хо 2. Издание на Енто- 

- 

3 

5 

3 
зе. 
Е 
за 

а 

молог. служба при М. 3. Д. И. стр. 1--7. София, 1932. 

Чорбаджиевъ, П.: Ливадната пеперуда /охоз!ере 
(Риусаеподез) зисисайз 1.. и борбата съ нея. Хв. листъ Хе 6. 
Издание на ЗемедЪлската опитна станция въ София, стр. 1--9. 
София, 1982. “ 

Чорбаджиевъ, П.: Зимната борба съ вреднитЪ нас- 
коми по овощнитЪ дървета. Хв. листъ Хо 3. Издание на ен- 
томол. служба при М. 3. Д. И. стр. 1-7. София, 1932. 

Чорбаджиевъ, П.: Вишневата оса Сайгоа Итаста 
по овощнитЪ дървета у насъ. ЗемедЪлски уроци. Год. Х, кн. 
6, стр. 118--120: София, 1932. 

Чорбаджиевъ, П.: Сливовата оса Норгосатра уши! 
согтв Кир. ЗемедЪлско стопанство. Год. У1, кн. 7, стр. 177- 
179. София, 1932. 

Чорбаджиевъ, П.: ВреднитЪ насЪкоми по овощнитЪ 
дървета въ България. Издание на Министерството на земед. 
и държ. имоти. Стр. УШ--1--240. София, 1983. |ГспогЬа- 
Я 1еу, Р.: Тез шзесвев пшз ез зит 1е5 агргев нийегв еп Вшра- 
пе ауес 126 Нритез дапз 1е 1еже. Ми15#еге де Гагпсийше е! Дез 
доташтез. Р. УШ -- 120. зона, 1933. 

Чорбаджиевъ, П. и Ивановъ, Б.: Упжтване за раз- 
. познаване на опаснитЪ болести и неприятели по растенията 
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въ чужбина, отъ внасянето на които трЪбва да се пази Бъл- 
гария. Издание на М. 3. Д. И. стр. 1--20. София, 1933. 

Чорбаджиевъ, П.: Развитие на приложната ентомо- 
логия въ България. Известия на Бълг. ентомол. дружество. 
Кн. УШ, стр. 35--64. София, 1934. ТспогЬайд ем, Р.: Пе 
Еп имсКеипро дег апретапд!еп Епото!оте ш Вшрапеп. Мей. дег 
Вшраг. Ешото!. СезеПзспаН ш боНа. В. УШ, 5. 39--64. ХоНа, 
1934 |. 

Чорбаджиевъ, П.: Единъ твърде опасенъ неприятель 
на соята у насъ -- бобовъ молецъ (ЕпеШа г скепейа Тг.). 
ЗемедЪлие. Год. ХХХУШ, кн. 10, стр. 149--159. София, 1994. 

Чорбаджиевъ, П.: Гъгрица (Са/апага ргапапа !..) и 
срЪъдства за премахването й. ЗемедЪлско стопанство. Год. УШ, 
кн. 4--5, стр. 101--105. София, 1934. 

Чорбаджиевъ, П.: СрЪдства срещу растителнитЪ 
(листни) въшки. ЗемедЪлско стопанство. Год. УШ, кн. 6, стр. 
1934--137. София, 1934. 

Чорбаджиевъ, П.: Гроздовъ молецъ. Хв. листъ Хе 7. 
стр. 1--8. Издание на ентомол. отдЪлъ при Земед. опитна 
станция въ София. София, 1934. 

Чорбаджиевъ, П,: Тютюневъ извлекъ (отвара). Упжт- 
ване, стр. 1--4. Издание на М. 3. Д. И. ОтдЪление земедЪл- 
ско. София, 1935. 

Чорбаджиевъ, П.: ЩитоноснитЪ (корести) въшки по 
овощнитЪ дървета. Упжтване. Стр. 1-12. Издание на М. 3. 
Д. И. ОтдЪление земедЪлско. София, 1939. 

Чорбаджиевъ, П.: Черната златка и сонлства срещу 
нея (Сарфоп!з гепебгоп!з 1). Упжтване. Стр. 1-16. Изд. на 

3. Д. И. ОтдЪление земедЪлско. София, 1935. 
Чорбаджиевъ, П.: Зимната борба съ болеститЪ и не- 

приятелитЪ по овощнитЪ дървета. Упжтване Хо 11 на служ- 
бата за защита на растенията, стр. 1--16. София, 1935. 

Чорбаджиевъ, П. и Лазаровъ, Ас. В.: БЪла жила 
или трипсъ по тютюна (ТА 5 Габас? 11пд.). Упжтване Хе 1 на 
службата за защита на растенията, стр. 1--16. София, 1939. 

Чорбаджиевъ, П. и Лазаровъ, Ас. В.: НасЪко- 
митЪ и тЪхното събиране, препариране и запазване. Собствено 
издание, стр. 1--96. София, 1935. 

5 огкап, 9.: Лобойготвшт Рер!в Вог!зГ п. е. п. зр. (МИ. 
8 Пе.). МНеП. ап5 деп Кп?1. Хай шгуззепзст. шзишеп т збоПа 
-- Вшрапеп. Вап, УП, 5. 66--70. воПа, 1934. 

Щорканъ, И.: Могойготвшт Юер!з Воп!з? п. в. п. зр. (СЪ 
8 фиг.) Известия на ЦарскитЪ природонаучни институти въ 
София. Кн. УП, стр. 66--70. София, 1934. 

5 | тапа, Е.: Гергдорега, Нутепор!ега ипд Дгасйт!4еп ап5 
Маседошеп. Хейзси ! дез Озеггесвспеп Еп ото!огеп-Мегешез 
т МЛеп. Чайте. ТУ, р. 44--45. МЛеп, 1919. 
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Щрандъ, Е.: Пеперуди, ципестокрили и паякообрази 
отъ Македония. 

„# „ Хоботникътъ и борбата съ него. Хвърчащъ листъ, 
Хо 5. Старо-Загорска подвижна земедЪлска катедра. Стара- 
Загора, тото, 

„# „ Реферати и съобщения презъ 1990 година. Известия 
на Българското ентомологично дружество. Кн. У!, стр. 10-30. 
София, 1931. 

„# „ Да произведемъ повече и по-добри плодове. Афишъ. 
Министерство на ЗемедЪлието и държавнит имоти. София, 1931. 

„# „ Реферати и съобщения презъ 1931 година. Известия 
на Българското ентомологично дружество, кн. УП, стр, 20--30. 
София, „1981. 

„ Появили се неприятели по културнитЪ растения. 
Земедблско стопанство. Год. У1, кн. 5, стр. 157--158. София, 1932. 

г я. Реферати и съобщения презъ 1932 и 1933 година. 
Известия“ на Българското ентомологично дружество, кн. УШ, 
стр: ее 222. София, 1934. 

„# „ Сигурно срЪдство противъ поповото прасе (рачеца, 
аа "Хвърчащъ листъ, Хо 3. Държавно земедЪлско опитно 
поле въ „ Неврокопъ. Неврокопъ, 1982; 

„# „ Черешовиятъ молецъ (ДАоугез а ертрейа). Бъл- 
гарско овощарство и градинарство. Год. ХУ, кн. 8, стр. 125--126. 
София, 1934. 

„# „ Двадесетъ и петь годишниятъ юбилей на Българ- 
ското ентомологично дружество. Природа. Год. ХХХУ, кн. 7, 
стр. ЗА София, 1934. 

„# „Борба съ лозовия молецъ. Хвърчащъ листъ. Дър- 
жавна подвижно знмедЪлска катедра въ гр. Пловдивъ. Плов- 
дивъ, аа 

„# „Борба съ поповото прасе. Българско овощарство и 
градинарство, Год. ХУ1, кн. 3, стр. 48. София, 1935. 

„# „ Ротенонъ и Пиретринъ противъ вреднитЪ насЪкоми. 
Българско овощарство и градинарство. Год. ХУ!, кн. 6, стр. 94. 

„# „ Друго срЪдство противъ поповото прасе. Българ- 
ско овощарство и градинарство. Год. ХУ!, кн. 6, стр. 95--96. 

. София, 1939. 
„# „ СрЪдство противъ гризачитЪ по овощнитЪ дървета. 

ЗемедЪлие. Год. ХХХ, кн. 4, стр. 14, София, 1939. 
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ОФИЦИАЛНА ЧАСТЬ 

ОТЧЕТЪ 

на Българското ентомологическо дружество за 1939 год. 

По-главни моменти отъ живота на Дружеството презъ | 
1.39 година сж: 

1. ИзлЪзе отъ печатъ кн. 10 на Известия на Българското 
ентомологическо дружество, съ богато и разнообразно съдър- 
жание. Въ нея се отпечатиха и всички реферати и съобщения, 
"които см държани въ заседанията на Дружеството отъ 1934 
до 1938 година, включително. 

2. За полезна приложно-ентомологическа дейность на Бъл- 
гарското ентомологично дружество, Министерството на земе- 
дЪлието отпусна помощь на Дружеството въ размъръ на 
15,000 лева. По този случай, Дружеството благодари на Ми- 
нистъръ Багряновъ за дадената помощь. -- Дружеството по-" 
лучи помощь отъ 3,000 лв. и отъ Министерството на просвЪтата. 

3. На конференцията на естественицитЪ, която Българ- 
ското природоизпитателно дружество свика въ началото на 
1939 година, дружествени членове вземаха активно участие 
въ изнасяне програмата на конференцията. Д-ръ Ив. Бу- 
решъ говори за живота на Василъ Т. Ковачевъ, П. Патевъ 
-- за прелета на птицитЪ, Г. Козаровъ -- начини за съ- 
биране и запазване на природонаученъ материалъ. Проекти- 
раха се научни филми, обяснения за които дадоха дружестве- 
нитЪ членове: Андрея Коцевъ, Димитъръ Папазовъ и други. 

4. Презъ 1939/1940 учебна година дружествениятъ членъ 
Георги Козаровъ, асистентъ по зоология при Софийския 
университетъ, е изпратенъ на специализация въ Берлинъ. 

о. Презъ 1939 година дружествениятъ членъ Асенъ В. 
Лазаровъ е издържалъ съ успЪхъ докторски изпитъ въ 
Берлинъ, като е представилъ докторска работа: „Вейгас гит 
Вд1осе ипд Векатшипо дег п ОбзбаизспефИспеп засиарег-МоНеп“. 
публикувана въ „Пе Сапепьраштушвзсизсай“, ВА. 14, Нен 1, 
1939. Вет. 

Освенъ това, презъ годинага Дружеството е имало ре- 
довно своитЪ седмични събрания въ една отъ стаитЪ на Цар- 
ския музей, кждето см държани повече отъ 60 реферати и 
съобщения, които сж публикувани въ настоящата книжка на 
Известията на Българското ентомологическо дружество. 

КАСА. Съгласно протоколно решение на общото събра- 
ние отъ 25 октомврий 1939 г., изтеглиха се 25,000 лева отъ Англо- 



Официална часть. 239 

“Чехословашка банка. Тази сума, заедно съ 15,000 лева, полу- 
чени отъ Министерството на земедЪлието, или всичко 40,000 
лева, се внесоха въ Пощенската спестовна каса, кждето вло- 
говетЪ сж по-добре гарантирани отъ Държавата. Новата книжка 
отъ Пощенската спестовна каса носи серия В, Хо 099,389. А 
"тая отъ Англо-Чехословашката банка Хо 0254. 
: Презъ годината сж направени разходи по отпечатване на 
кн. Х отъ Известията на дружеството. НаправенитЪ промЪни 
въ касата сж изложени въ баланса на стр. 240: 

Членове на дружеството 

Почетни членове: 

1. Негово Величество Борисъ Ш - Царь на 
"БългаритЕ. 

2. Негово Величество Царь Фердинандъ (|. 
3. Председателя на Руското ентомологическо дружество 

"въ Ленинградъ Семеновъ Тянъ- Шански, Андрея Пет- 
"ровичъ. Василевски островъ, 8 Линия, Хо 39. 
: 4. КеБе!, Рго! О-т Н. -- Директоръ на Зоологическия 
“отдълъ при Виенския музей. Меп, 1, Вотетао 1. Хабнши15#0п!- 
„вспез баайбтизешш. -- (Гер1дор!.). 

5. Кулагинъ, Н. М. - Професоръ по Ентомология въ 
“ Москва. Рго?езвог а. 4. МозКкапег Опуегз!а!. РеноузКо-тазишшоузко|е. 
„МозКжа. 

6. Поакимовъ, Дим. - Ентомологъ, София -- ул. Ра- 
“ковска Хо 43 (Наешр!., Еш. аекопош.). 

7. ОБепЬегрег, Рго!. Зап. - Директоръ на Зоологиче- 
ския отдЪлъ при Народния музей въ Прага (Чехословакия). 

“Хагойп! Мизеши, Ргапа. -- (Содеор.). 
: 8. Котагек, Рго!. Ог 7. -- Професоръ по Зоология, Ди- 
" ректоръ на Държ. горски инстнтутъ, Ргапа, П., и. Капоуа Хо 3, 
- Оръ, Ешош. Тогез?, 

3 9. т Ногуа!П, О-г Сега - Опеког 4. 20010г. АМеПипе 
“9. Опрапзспеп ХаНопа!-Мизештз. Видарез!, -- (Наепр!.). Почи- 
“налъ на 9.1Х.1937. 

10. т АрГе|Беск, У1с ог. -- Опеког, В10108К1 те оеп- 
“ Тотоозк1 шазин шзреКогата Миизегзруа КХагодпос 29гауЦа. зага- 
1 „Демо. -- (Соеор!.), Починалъ на 1. У. 1934. 
5 П. т Мокржецки, Проф. Зигмундъ А. -- Х2аЖад Оснгап! 
Тавом! ЕшотоРИ. 5Щегпим1се, Ро!5Ка. Починалъ на 3.Ш.1996. 

Дописни членове: 

13 1. Гипк, О-г М спеш. -- Мепаг ипа Виспвавтите. 
Е „Пеп Нааг, уап В!е155ууКзиаа!, 87. 
| 2 фегпъ От ЗПашпз. Директоръ, еретей Е иеолве и 
| щзазтизешт - М1еп. Виеивоя 1. (ертдор!). 
за: 

Е 
3 
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З. т Лучникъ, С. - Директоръ на Ставрополския на 
Кавказъ музей. Ставрополь-кавказки. Починалъ на 2. П. 1936. 

Действителни членове: 

1. Аджаровъ, Д-ръ М. - ЛЪкарь, с. Лъджене, Че- 
пинско. -- (Гер!дор!., СоПет.). 

2. Ангеловъ, Ангелъ -- Агрономъ. Служба защита 
на растенията, София. -- (Еп!от. аесоп.). 

З. Атанасовъ, Нено -- Асистентъ при Царския при- 
. родонаученъ музей, София. -- (Нутепор!.). 

4. Балевски, Ангелъ --> Агрономъ, Институтъ за за- 
щита на растенията, София. 

о. Бурешъ, Д-ръ Ив. - Директоръ на научнитЪ ин- 
ститути на Н. В. Царя, София, Двореца. -- (Гер!дор!., Еашпа 
сауегшсо!а, Уег!еБга!а). 

6. Бошковъ, Ст. - Пловдивъ, ул. Дизонъ Хо 5. -- 
(Еертдор!.), 

7. Веселиновъ, Георги -- Учитель-естественикъ, П. 
м. гимназия, София. - (Мит., Нутепор!.). 

8. Вукасовичъ, Д-ръ П. -- Централни хигиенически 
заводъ -- БЪлградъ, Шумадийска улица. -- (Нутепор!. рагаз.). 
“9. Ганчевъ, Ив. -- Учитель-естественикъ, Учителския 

институтъ, Дупница. 
10. Георгиевъ, Ив. - Агрономъ, инспекторъ Мини- 

стерството на земедЪлието, София. -- (Ешош. аесоп.). 
11. Градоевичъ, Проф. Михайло. -- Професоръ 

по ентомология въ университета Земун, Тиршева ул. Хо 14. 
-- (Гердор!, Ешот. аесоп.). 

12. Сгауез, Сар!. Ри! 1Трр. - Гопдоп, 5. М. 7. Негегоп! 
б5диаге 5. (Гер!дор!.). 

13. Григориевъ, Б. -- Ентомологъ, БрЪзникъ, (Етош. 
аесопош.). 

| 14. ДрЪновски, Ал. К. - Естественикъ, Бул. Фер- 
динандъ Хо 36. (Гердор!., Ешот. аесопош.). 

15. ДрЪнски, Дръ К. - Главенъ инспекторъ при Ин- 
„ ститута за народно здраве, София. -- (О1рега, Сисаае, Ма- 
Тапо! оса). 

16. Др Ънски, Пенчо -- Уредникъ Царската ентом. 
станция, София. -- (О7Тр!ега, Агасппо4еа, Ар теШНса, Р15сез). 

18. Димитровъ, Ан. - Учитель- -естественикъ, Стара- 
р Гора. -- (Герторй!.). 

Димитрова, Д-ръ А р. -- Асистентка по Биология, 
Е а институтъ при Университета, София. -- (Хештгор!.). 

20. Дучевски, Б. - Инжинеръ-химикъ. Представитель 
шна 4. С. Еагрептаивие, София. 

| 21. ЕБег!, Нешг. - Гергйр 5. Ш. -- Есвепдопетвз! г. -- 
89. - (ертдор!ета.). 
: 22. Златарски, Д. - с. Красимиръ, Провадийско. 

3 Известия на Бълг" ентомологическо д-во. Кн. Х1. 16 
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23. Ивановъ, Дръ Крумъ - ЛЪкарь, Управитель. : 
болницата, Ловечъ. -- (Гер!дор!.). 

24. Кантарджиева Д-ръ Минкова, С. - София, 
ул. Юмрукъ-чалъ Хе 16. -- (Сосор+ ), 

20. Китановъ, Борисъ --> Естественикъ, София, ул. | 
Пловдивъ Хо 33. 

26. Коп! твсп, О-г Ед. - КоПа, ЗЧага ро На, Чехословакия. 
-- (Еашпа сауегшсоа.). : 

27. Козаровъ, Георги -- Асистентъ по зоология. | 
Зоологически институтъ при Университета, ул. Оборище Хе 13... 
-- (СоПетроа, Лартх.). 3 

28. Консуловъ, професоръ Дръ Ст. - Профе- 
соръ по зоология при Университета, София. -- (Сисдае, Ешот. 
те ст.). 

29. Коцевъ Андрей -- Учитель-естественикъ, У м. 
гимназия. София. а 

30. Кръстева, Параскева - УЧИтеШа сте и 
ничка, София. 

31. К узевъ, Кирилъ -- Преподаватель по горска 300- 
логия вЪ Техническото училище въ София. 

32. Лазаровъ, Д-ръ Асенъ -- Агрономъ, Институтъ. 
растителна защита. - (Ешот. аесопош. ). 

33. т Марковичъ, Андрей -- Ентомологъ -- София, 
ул. В. Григоровичъ Хе 0. -- (Гер!дор!ега). Починалъ на 29.УП.1938.. 

34. Михаиловъ, Евгени -- Агрономъ, Директорид 
зимното земедЪлско у-ще, с. Искрец, Софийско. 

39. Моровъ, проф. Д-ръ Т. - Професоръ по зоология. 
при Университета, София. 

36. Найденовъ, В. - Агрономъ, ЗемедЪлско д-во, 
София. -- (Фитопатол., Ешот. аесоп.). < 

37. Недевъ, Николай -- Агрономъ, Служба защита. 
на растенията, София. -- (Еп. аесоп.). 

38. НедЪлчевъ, проф. Н. -- Професоръ, сровони | 
ския факултетъ, София. 

39. Папазовъ, Дим. - Асистентъ при зоологическата | 
градина, София. 

40. Пеневъ, Никола -- Лесовъдъ, Управитель пари 
Витоша. София, Клементина Хо 19. 

41. Патевъ, Павелъ -- Директоръ зоологическата. 
градина, София. -- (Рго!0гоа). 

42. РъПопт, Вг. -- Асистентъ при Царския природона А 
ученъ институтъ, София. (Соеор!, Нут. ВошБиз.). 

43. Поповъ, Василъ -- Агрономъ, Институтъ защита | 
на растенията, София. -- (Епюш. аесопош.). с 

44. Поповъ, Борисъ -- Агрономъ-специалистъ по раст. 
защита, София. г: 

45. Русковъ, проф. М. -- Професоръ по лесовъдство, + 
Сотия. -- (Ешот. Тогез!.). 3 

#1 
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: 46. Стателовъ, Д-ръ Н. -- Агрономъ, Институтъ за 
"защита на растенията, София, - (Ешот. аесоп.). 
| 47. Стефановъ, Атанасъ -- Уредникъ геологиче- 
ския отдълъ при Царския музей, София. 

48. Стойновъ, П. -- Агрономъ, Експортния институтъ, 
"Варна. -- (Етот. аесопот.). 

49. Стрибърни, В. В. - Агрономъ, специалистъ-гра- 
динарь, ПлЪвенъ. -- (Ешот. аесоп.). 

| 50. Тулешковъ, Д-ръ К. - Асистентъ при Царския 
музей, София. -- (Гердор!ета). 

51. Филчевъ, Юрданъ -- Художникъ, ул. Артиле- 
рийска Хо 29, София. 

52. Хайдуковъ, К. -- Естественикъ, Министерство на 
“народната просвЪта, София. 
я 59. Чипишевъ, В. -- Агрономъ, ул. Аспарухъ Хе 9, 
"София. -- (Ешош. аесопош.). 

по - 54. Цанковъ, Никола -- Естественикъ, учитель Воен- 
ното училище, София. 

55. Цонковъ, Иорданъ -- Уредникъ на зоологиче- 
„ския отдълъ при Царския музей, София. 
; 56. Чорбаджиевъ, П. - Ентомологъ, Институтъ за 
защита на растенията, София. -- (Гер!дор!ега, Ешот. аесопош.) 

РЕФЕРАТИ И СЪОБЩЕНИЯ. 

Атанасовъ, Н.: 

9. Ш. 1939. Съобщи и показа нЪкои видове пчели, Вош- 
Бизв-и отъ България, между които и новиятъ видъ за Бъл- 
гария Вотфбиз гаргапз Рай. отъ Евксиноградъ при Варна. 

26. ТУ. 1939. Показа биологическата колекция отъ дълго- 
ухиятъ скакалецъ ТтхайШз пазша. 

24. 1. 1940. Показа оригиналната сбирка отъ български 
„Видове мравки на Проф. Форелъ. 

21. П. 1940. Говори за свободното съжителство между 
"С. Вегсшеапиз и Е. изса, известно подъ името парабиоза. 
 Разгледа вертикалното разпространение на Е. /изса на Витоша 
възъ основа на събранитЪ данни и допълни съ нЪкои еколо- 
гични бележки. 

 Бурешъ, Д-ръ Ив.: 

Е 24. ХП. 1938. Показа 1 излъзла отъ какавида пеперуда 
“отъ вида Ре"! бгаззсе. Гжсеницата е била ловена въ Евкси- 
„“ноградъ на 1. Х1. 1935 год. Тя се е превърнала въ какавида 
“на 3. Х1. 1995, а следъ презимуване отъ какавидата е излЪзла 
„ пеперуда (женска) на 8. П. 1926. Тая пеперуда оставена въ 
 ентомол. кафезъ (въ слабо отоплена стая) е живЪла до 2. Ш. 
"1936 г. т. е. 25 деня безъ храна. Тоя последниятъ фактъ по- 
Щ за, че пеперудата, следъ като е излЪзла отъ презимувалата 
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какавида, все пакъ е имала въ тЪлото си достатъчно много 
резервни храни, за да преживЪе 25 деня. 

Сжщиятъ показва пеперудата Рагагре дерета ерег!4ез, 
която всЪка година презъ лЪтото може да се наблюдава да 
хвърчи изъ сЪнчеститЪ алеи на парка около двореца въ (Со- 
фия. Показаниятъ екземпляръ е уловенъ на 29.Х.1938 година, 
при доста хладно време. Той принадлежи, вЪроятно, на третото 

„ есенно поколЪние, каквото не бЪ констатирано до сега въ Бъл- 
гария. Докладчикътъ показа и други 3 екземпляри отъ сж- 
щия видъ, ловени въ Кричимския царски ловенъ развъдникъ 
рано напролЪть, на 6. ТУ. 1929 год., когато тревата едвамъ е 
започнала да се зазеленява, а гората е още съвсемъ заспала, 
безъ листа и безъ развити още пжпки (само нЪкои овощни 
дървета сж се вече разцъвтЪли), а сутринь има даже и малко 
слана. Презъ това време, къмъ обЪдъ, когато слънцето грЪе, 
пеперудата се появява изъ покрайнинитЪ на гората и изъ гор- 
скитъ пжтища. УловенитЪ 4 екземпляри сж съвършено прЪсни; 
тЪ или сж прЪсно излупени отъ презимували какавиди, или 
пъкъ см презимували. Тоя въпросъ, свързанъ съ въпроса въ 
колко генерации се появява тоя видъ въ България, ще чака 
още своето бждеще разрешение. -- Заедно съ казания видъ 
пеперуда, хвърчеха още: прЪсно излупени Р/ег!з гарае и Ргегв. 
пар, Група ригригапа и презимували (?) Агруптв Гаота. 

24. 1. 1939 г. Съобщава за излЪзлата отъ печатъ биогра- 
фия на Професоръ 3. А. Мокржецки, като каза нЪколко 
думи за неговото пребивание въ България. Мокржецки почина 
на 3.0.1936 г. въ Варшава, той бЪ почетенъ членъ на Българ- 
ското ентомологично дружество. 

6. Ш. 1999. Показа нЪколко екземпляри отъ рЪдкото 
мрежокрилно насЪкомо ЛМализра реа отъ Стара-Загора и. 
Мапизра зитаса отъ Далмация. 

Сжщиятъ съобщава за смъртьта на бележития виенски 
зоологъ професоръ Францъ Вернеръ, който почина въ. 
Виена на 25 февр. 1939 год. Той бЪ най-добриятъ познавачъ на 
херпетологичната фауна на Балканския полуостровъ, а сжщо 
така и единъ заслужилъ изследователь на правокрилитЪ на-. 
сЪкоми. 

26.1У.1939. Докладва монографията на О-т. К. ТаБогз ку, | 
озаглавена ЕшМа и т. Н. 

Сжщиятъ показа рЪдката пеперуда Риорорйога зсйа НО. 

(1865), уловена отъ Д. Йоакимовъ на Витоша пл., изъ боро-. 
вата гора около Боянския водопадъ, 1000 м. вис., на 13. УШ 
1927 год. -- Това е ново находище на тоя видъ въ България. 

П. Х. 1932. Показа нЪколко по-рЪъдки пеперуди, наблю-. 
давани отъ Н. В. Царь Борисъ Ш, а именно: 4 красиви съвсемъ 
прЪсни екземпляри отъ Гутеп!з зубИа, ловени по шосето 
задъ с. Панчарево (софийско), до развалинитЪ на крепостьта 
Урвичъ, на 29. У1. 1927 год. На сжщото мЪсто сж ловени и! 
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2 прЪъсни мжжки екземпляри Драшга 15, | мжжки Гутепиз 
рори! и единъ съвършено прЪсенъ Хайугиз Вегтуопе. Пакъ 
отъ Н. В. Царя см били ловени: въ Рила пл. надъ двореца 
Сарж-гьолъ, на 2200 м. вис., З екзем. Егебга /аоррпа; въ Ру- 
салийския проходъ надъ гр. Карлово | ОФ Рагпаззйиз ароМо; а 
въ парка Враня, на 25.У1.1928 год., красивата едра педомЪрка 
Сеотега рарШопата. Особено внимание обръща докладчикътъ 
на | уловена на 24. У. 1938 г. отъ Н. В. Царь Борисъ Ш, въ 
БаташкитЪ Родопи, при леснич. Беглика екземпляръ отъ бисер- 
ницата Дгрупив аитота, тоя екземпляръ е силно меланоти- 
ченъ, у него две третини отъ вжтрешната часть на преднитЪ 
крила сж съвършено черни (вмЪсто кафяви съ черни петна), а 
въ края на смщитЪ крила сж останали по 3 малки (горе) и 3 
по-едри (доле) кафяви колелца, каквито у нормални екземпляри 
не се забелязватъ. Отъ долу преднитЪ крила сж сжщо така 
съ меланотично. разширение на чернитЪ петна, а бисернитЪ 
петна отъ долу на заднитЪ крила сж нормално развити. Подъ 
тая съ чудновата окраска пеперуда Н. В. Царьтъ е написалъ 
собственоржчно „много интересна, уловена съ шапка, на 24. 
У., при Беглика, тя е продуктъ на студа (фростпродуктъ). 
ПролЪтъта на 1998 г., наистина, бЪ много студена и вегета- 
цията бЪ силно закъснЪла. - Сжщиятъ съобщава, че е ималъ 
възможность да отгледва презъ 1914 г. гмсеницата на Дгроуглиз 
Гатота. Тя се е хранила съ градинска теменуга, и какавидата 
и е престояла отъ 3 до 19 юний. 

| П. Х. 1999. Говори за напредъка на българската енто- 
мологическа наука презъ изминатата дружествена година и от- 
балязва главнитЪ придобивки, съ които се е снадбила бълг. 
ентомол. книжнина. Обърна внимание върху новото, отпеча- 
тано тая година, ржководство „Предпазване на посЪвитЪ и 
градинитЪ отъ вреднитЪ насЪкоми“, съставено отъ проф. 
Петъръ Петковъ и книгата „Проучвания върху биологията на 
тютюневия трипсъ (бЪлата жила) и борбата противъ него“, 
съставена отъ нашия членъ Цв. Димитровъ и издадена отъ 
Държавн. опитно поле въ гр. Неврокопъ. 

20. Х. 1929. Говори върху изучванията на пещерната 
фауна на България, въ връзка съ едно недавнашно посещение 
на ЛакатнишкитЪ пещери. | 

Показа много екземпляри отъ интересното мрежокрило 
Меторега пита ОПу. и съобщи за него две нови находища: 
при гр. Ксанти въ БЪломорска Тракия (Бурешъ) и при Асенов- 
градъ (Станимака), 8.У.1899 г. (Д. Иоакимовъ). 

Говори за вредителностьта на гжсеницата Оглпета топа- 
спа. Въ срЪдна Европа е много вредна, у насъ вреди въ игло- 
листнитЪ гори не се забелязватъ. Въ Чамъ-кория, обаче, пепе- 
рудата отъ година на година се появява все по-начесто. Една 
какавида той е намърилъ подъ мъхъ, до единъ камъкъ въ 
Чамъ-кория (Шумнатица), на 9. УП. 1939; отъ какавидата из- 

г 
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лЪзе пеперуда на 18. УП. с. г. ПеперудитЪ хвърчаха вечерь . 
около електрическ. лампи на двореца Царска Бистрица (1390 “ 
м. в.), отъ 2-30. УШ. с. г. Отъ уловенитЪ 11 екземпляри нЪма 
нито единъ съ наклонность къмъ меланизъмъ, както това се “ 
срЪща въ сев. Европа. 

29. Х1. 1939. Докладва публикацията на Д-ръ Андрей 
Андреевъ (главенъ желЪзопжтенъ ветеринаренъ лЪкарь), 
озаглавена „Плъхове, мишки и жилищни паразити и начи- 
нитЬ за тЪхното унищожение“. Отпечатана е въ „Малка 
желЪзопмтна библиотека“, кн. 14 и 15, София, 1939. Книж- “ 
ката е отъ 253 стр. малка осмина и има 28 фигури. Съдър- 
жанието е отъ голъмъ интересъ за ентомолозитЪ, главно по- 
ради подробно и нагледно описанитъ начини за дезинсекти- 
ране на домашни помъщения и цЪли желЪзопжтни вагони. 
ПринципитЪ и начинитЪ на дезинсектиране сж изложени съ 
голбмо умение и въ много хубавъ плавенъ стилъ. Разгледани 
сж подробно и смществующитЪ въ България дезинсекционни 
станции. Книжката е отъ голъма полза за ентомолозитЪ. Из- 
дание на научния комитетъ при Б.Д.Ж. Цената йе само 20 лв. 

Сжщиятъ съобщава за уловенитЪ отъ него дневни пепе- 
руди Егтема ер рйгоп опетайз въ Рила пл., Сарж-гьолъ на 
2000 м. в., снесоха яйца (въ ентомологично пликче) на 15. УП. “ 
1939 г., а гжсеничкитЪ се ислупиха на 10. УШ. с. г.; яйчната . 
фаза, значи, (при топло време) трае 26 дни. : | 

29. Х1. 1999. Показа 4 екземпляри на вечерната пеперуда 
Пейервиа ра! КоН. (745). Това см единственитЪ екземпляри, 
ловени до сега въ България, отъ тая рЪдка и до недавна 
още не напълно установена за пеперудната фауна на България 
пеперуда (вижъ Бурешъ-- Тулешковъ, Хоризонт. разпр. 
на пепер. въ Българ. часть 1, Хе 193). Тия екземпляри произ- 
хождатъ отъ: 

1) Варна, начало на септемврий 1929, ловена отъ Н. Кар- 
ножицки; 2) Варна, 21. УШ. 1932 г., отъ сжщия ентомологъ; 
3) Гара Костенецъ, 10. УП. 1939 г. и 4) Варна, Св. Констан- 
тинъ, на 20. УП. 1999 г. уловена отъ П. ДрЪнски. Съ тия 4 
екземпляри тоя видъ съ пълна сигурность се установява като 
напълно сигуренъ елементъ за пеперудната фауна на България. 
Докладчикътъ прави сравнение между рЪдкия видъ Оай и 
обикновения епрйогргае: първиятъ има сиво-кафяви тъмни пи- 
пала (погледнатъ отъ горе), а втория чисто бЪли. ; 

Сжщиятъ показа 6 екземпляри отъ рЪдката лимантриида . 
Тисвшга сгайаерт 1. (960), ловени отъ него на 6. УШ. до 10. “ 
1Х. 1999 въ Чамъ-кория, на 1390 м. в., вечерно време, привлЪ- 
чени отъ електрич. свътлина. Сжщиятъ видъ е билъ ловенъ 
и на 16. Х. 1939 год. на гара Костенецъ, отъ препаратора Г. 
Стояновъ. 

22. ХП. 1939. Показа две рЪдки пеперуди (Хос!шдае), Е 
ловени отъ Н. Карножицки въ Варна: 1. Геисата Фогеу! Пр., 
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6. УП. 1998; тоя видъ е намиранъ до сега само веднажъ въ 
парка Евксиноградъ, отъ Д-ръ Бурешъ, на 1. !Х. 1925. -- 2. 
Сайта #шоза НЬ., на 4. Х. 1938, единъ втори екземпляръ, 
ловенъ отъ Н. Карножицки въ Варна: До рвияте е ловенъ отъ 
него тамъ на 14. Х. 1931 г. 

Сжщиятъ показва нЪколко рЪдки видове пеперуди, кон- 
статирани за Провадийско (с. Красимиръ), отъ учителя Д. Зла- 
тарски: 1. Тйа!з сегузи, 2. Драшга из, 9. У1. 1939; 3. Мер- 
Из асетз, 8. М, 1939; 4. Рагагре гахеШапа 19. УП. 1939; 5. 
“Феририв гишегоие 21. МЕ 1989 2. МП. 1989, 12. 1Х. 1989 тод.; 
6. Херпугиз бешае, 1. Х. 1939; 7. Хтети из диегсиз, 21. У1. 
1938; 8. Регороп ргозегрта, 2. УП. 1939; 9. Ехаегейа ш/т!, 
24. Ш. 39 и 4. Х. 38; 10. Норшез тйваизепт, 25. МУ. 39; 11. 
Ршорбога ритгрега, 30. Х1. 39; 12. Огеуа апидиа, 29. УШ. 
39; 18. Дисотив |-тщротит, УШ. 88; 14. Расвураза ошз, 10. 
МП. 39; 15. Гетопа багсапка, 9. Х. - 13. Х. 39; 16. Ой- 
вега аршт, 9. Х. 38, 8. Х. 38; 17. Догойз Маотта, 21. У1. 39; 
18. Мата ташта, 21. 1Х. 89: 19. Маета  турка, 16. М1. 39; 
20. Хсоре0зота «аейНна, 23. Х. 39; 21. Сватсеа дер ти, 24. 
МП. 98; 22. Геисатийв сауйно, 29. УП. 37; 29. Ергеихез са!- 
тапа, Г. 1Х. 33, 24. У1. 38; 24. Хуексба зассгата, 6. ГХ. 39 и 
8. Х. 39; 25. Нубегиа Феисорвасапа, 30. Х1. 38; 26. Нуорйиа 
фасобоганпа, 16. УТ. 38; 27. Сасвиодоп Итасодез, 22. У1. 38; 28. 

. Нурора саезитит, 28. У1. 38 (не рЪдко). 
Сжщиятъ показа ловени отъ г-жа С. Кантарджиева-- 

Минкова, мравояди (ЛМугте/еопдае) въ гр. Созополъ, презъ лЪ- 
тото 10--15. УШ. 1999 г., а именно: Ра/рагез Пбешо ез 1... 
Сгеоеоп ритбеиз ОПу. (5 екз.), Мейеез ппрес!йшз 51., ЛМугте- 

“ Деоп БИтеашз Вг. и Мугтееоп тсопзр!сииз Коз. ПоследнитЪ 
4 вида см ловени нощно време на електрическа свЪтлина. 

7. П. 1940. Д-ръ Бурешъ поясни писаното отъ П. Чорба- 
джиевъ въ Известия на Бълг. ент. д-во, кн. Х, 1939 г., стр. 
63 и 64, че гжсеницитЪ, за които казаниятъ авторъ говори, сж 
действително отъ пеперудата Тлаитабюореа зоШапта Тпу. -- 
Д-ръ Бурешъ показа сжмщитЪ гжсеници, събрани при Хасково 
(отъ ентомол. Б. Питиони), на 10. У. 1938 г., върху растението 

“ Сойпиз сорлрта. ХраститЪ на казаното растение сж били силно 
. обезлистени отъ тия гжсеници. Споренъе, обаче, въпросътъ дали 

тия гжсеници нападатъ джба и др. горски дървета; по- 
добно нападение изглежда невЪроятно. За казаната гжсеница 

“ Д-ръ Бурешъ е далъ подробни биологични данни въ статията 
си: „Нови и рЪдки видове пеперуди, намЪрени въ Тракия и 

“ Македония“ (спис. Българска академия на наукитЪ, кн. ХХШ, 
Ш (1921), стр. 201--213). 
: 21. П. 1940. Дръ Ив. Бурешъ показа една жива Га- 
: рида поша (КХештгор!.), която му е дадена отъ ентомолога Ас. 
“ Лазаровъ и която бЪ изпратена въ Института за защита на 
| растенията отъ с. БрЪстовица, Пловдивско. НасЪкомото е било 
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въ ларвна фаза и е зимувало; поради високата температура, 
при която е била държана ларвата, тя се е превърнала въ 
какавида и въ последствие въ възрастна форма. Д-ръ Бурешъ 
говори за малко познатата биология на това чудновато насЪ- 
комо, което на български може да се нарече „камилка“, по- 

неже то държи дългата си шия и главата си като камила. 
НЪмскитЪ автори го наричатъ Кате 1/8/Шере (-- мухасъ шия 
като камила). Женската (която има дълго яйцеполагало) снася 
яйцата си въ пукнатинитЪ по кората на старитЪ дървета. ТЪ 
сж около 12 мм. дълги и прилични на пури. Още сжщото 
лЪто се излупватъ ларвитЪ, които сж силно подвижни, иматъ 
яки челюсти и се хранятъ съ др. насЪкоми, паяци и яйца отъ 
разни членестоноги животни. Ларвата съблича 3 или 4 пжти 
кожата си ивъ началото на зимата тая ларва прави пашкулче, 
поставено въ вдлъбнатина на кората и тамъ зимува. Напро- 
лЪть се превръща въ какавида и тая какавида има 2 фази: 
1 неподвижна и | подвижна. Първата трае 10-12 дни, а вто- 
рата е подвижна, т. е. какавидата може да се движи съ сво- 
боднитЪ си крака. Отъ нея се излупва възрастно насЪкомо 
презъ май. Показаниятъ екземпляръ е излбзълъ отъ какави- 
дата още презъ зимата, понеже е билъ държанъ въ отоплена стая. 

6. Ш. 1999. Д-ръ Бурешъ честитява отъ страна на всички 
членове на ентом. дружество на колегата ентомологъ Асенъ 
В. Лазаровъ докторската титла по агрономия, получена въ 
Берлинъ, възъ основа на дисертацията му „Вейтаос г2иг В1010г1е 
ипд Векатррипе Ддег пт ОБзйаинзспафПстеп засииарегпоНеп (Пе 
сагепрапу1ззепзспаН, В4. 14, Вет 1939). Докладчикътъ прави 
подробенъ разборъ на тоя умЪло съставенъ наученъ трудъ, 
съдържащъ множество нови данни върху биологията на че- 
хълченосящитЪ гжсенички и тЪхното стопанско значение за 
овощнитЪ дървета. 

6. Ш. 1939. Сжщиятъ показва 3 пеперуди азгосатра 
диегсиз (960), ловени въ Рила планина при двореца Сарж-гьолъ 
на 2,000 до 2,900 м., на 16. УП. до 1. Х1. 1939 година. Мхж- 
китЪ екземпляри хвърчатъ денемъ изъ алпийскитЪ ливади съ 
бързъ зигзаговиденъ летежъ. Презъ сжщото време на 3. Х1. 
докладчика е намиралъ на сжщото мЪсто да пълзи по земята 
и едрата вече гжсеница на сжщия видъ. Тия едри гжсеници 
произхождатъ сигурно отъ яйца, снесени миналата есень, т. е. 
тЪ сж презимували като дребни гжсенички. Тия едри гжсе- 
ници ще направятъ какавиди презъ края на септемврий месецъ, 
какавидитЪ ще презимуватъ и ще дадатъ пеперуди (въ го- 
лЪма височина 2,000 м. и при суровъ климатъ) чакъ презъ 
срЪъдата на юлий, следната година, т. е. цЪлото развитие на тоя 
видъ въ алпийския поясъ на планинитЪ трае пълни 2 години. 
Една уловена отъ д-ръ Бурешъ женска пеперуда въ Царска 
Бистрица, на 1,400 м. вис., снесе яйца на 11. УП, а отъ яйцата 
се излупиха гжсенички на 3. ГХ. с. г. 
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Сжщиятъ докладва публикацията на Рго!. Ог Н. Кебе!: 
„гиг Гертфор!егещашпа Сурегз“ (Мипсппег Еп!ош. резеП. ХХХ, 
1939, р. 487-564). Тая хубава монография на пеперудната 
фауна на о-въ Кипъръ е съставена съ свойствената на автора 
грижливость и компетентность. Планътъ е сжщиятъ, както 
тоя на монографията му по пеперудната фауна на България. 
Въ общата часть четемъ, че пеперудната фауна на Кипъръ се 
състои отъ 482 вида, отъ които 70/ сж ендемични, 150/; ев- 
росибирски (срЪдноевропейски), 160/„ медитерански, 380/ понто- 
медитерански, 100/„ понтийски, 130/ тропически. Описани сж 
нЪколко нови видове -- форми, отъ които особено внимание 
заслужава Ха! угиз аптека асатат в КЬ1., на която е дадено 
и изображение. 

Дргъновски, Ал. К. 

8. Ш. 1998. Показа и говори за събранитЪ отъ него 
бръмбари (Сойеорбега) презъ последнитЪ години по Алибо- 
тушъ, Родопи и Рила, които всички см били опредЪлени 
отъ австрийския колеоптерологъ въ Виена Нона! Ог 7. Вгей 
(всичко 54 вида), а именно: СагаБиз шопо МошЬ.; СагаБиз 
соласецз. Б..  ззр. Нор! еагфем1 Кт.; ХаБбгиз гподореншв 
Ар Ь.; ХаБгиз Бшшдиз КсП. з5р. ВЕтоп Арб.; Награ! ив ро- 
Шиз Пе), Попе ез ДН, р1сТрепо5 ДН.; Награ! из еперпипрев 
осгип; Егесйпиз оБ7191азсш 5 (апс!.) ; ВотшЪтдтит МШепапиз 

Неуд., о1д4шитп Мгвс.; Апиа ОпепзеП боПби!., арпсапа Раук ; 
Хо! тор: 1 1 из ШМрийаншз Е., ра5115 ОН.; Морез ДПаЦа! 15 
Спаг.; Са!а! Низ те!апосерпа из Г.; Ме аБ! е из раШрез Ое); 

Ага! из пеБшозиз Еот!.; 5 арпуШпиз сШогорфегиз Рапг.; 
Опъно|ез ез топтиз Г Арпойтив лтипрез 1..; Апфпахга 

зершсвта в ЕБ., дпадприпс Г.; Согае!ив (Арт Пиз) Тапурзапае 
Вопп.; Не!орез рипс?а! из АП.; Ред! шиз Тетога!з Г..; Са! ур- 
Торз1з8 сагаров Вг.; Пепдагиз тоезасиз МаБз.; Ме! азТа 

сштаттв Г:; Крартит шашвИог Г.; бропду 15 Биргез!о14ез Т..; 
Хеодотсадтит ЪПтеашт Рапх.; Гер!ига согда ЕЬ.; РЬу- 
ТГоеста соегшезсепз зсор.; Спгтузоте!|а Тазшоза Г.; СБгу- 
5осйиз азс|ертадеиз РаП.; СТур осерпа! из аштеиз биг. съ 
лач. совгшезсеиз Чс 15.; Сур осерйа! из Брипсташв Г., Моге! 
ш. Риу НоБго 1 са" айдиза. Сгешг.; О тотгпупспиз Признс1 

“ 1... оуаПрепиз КепЬь.; Н1 1 оБтиз оМен Г..; ГТтраг! 58 АепеБтто14е5 
Ра!.; Ръзодез побан! Е., ри! Г.; Гаг! пиз 0501505 е1.; Мас- 

|“ да! 18 уоасеиз Г.; ХопаБг! в 10-рипсйайа (аис!.), 4-рип ав ТГ.; 
ШХопабгиз зрагт Г.; Хоп 15. пийса: спра; Ор11о тоШв Г..: 
„Тпапаз! шиз Тогисайпиз Г.; КЪТ горпаргиз Тепиршеиз Г. 

Дргнски, П. 

8. Ш. 1939. Говори върху природознанието у старобълга- 
|. ритЪ, по книгата на Ст. Гечевъ: Старобългарскиятъ физиологъ. 
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26. ТУ. 1929. Съобщи и показа 20 вида складови не- 
приятели, събрани отъ Дирекцията на храноизноса отъ тЪхХ- 
нитЪ складове и опредЪлени отъ него. ТГЪзи видове складови 
неприятели сж: 

Рипиз фиг 1., Гаеторфоеиз /еггиртеиз Зерп., Апобшт 
рапкеа 1, Ететиз тпишз Г., Арйвиторвариз шрассашв Зау., 
Тгогофегта ргапатит 1. (ларва), Са/апйта ргапата 1.., Са- 
Гапага опгае 1,, Ди йгепиз тегбазст 1., Т7Ройит сопричит Оч+., 
Огугаерй из зиппатепз!в 1.., ХПодгера рапгсеа 1, Тепебтоез 
тайгиатксиз 1., Тепебто тошог 1., Варз тогИзара 1., Исшз 
сапсиаиз Е.-- Соеорега; Вайа регтатса 1. и В ша опепй- 
гайз 1. -- Опморега; Шрозсейз (Тгосез) Фоопаогиз МШ. 
-- книжна въшка - Согтоенна; Рофа гегрипсейа Г., 
Хпонора сегейе (а ОМу. Ербезип кпейвтеНа 2ейег, Тпеа ота- 
пейа Г. -- Гершйоргега. 

Смжщиятъ показа и следнитЪ видове зърнояди: 
Вгисйиз р!зогит 1., Вгисйиз 5р. по соята, Вгистиз (епз 

Ет91., Вгисйиз бр. -- по фия. 

П. Х. 1999. Презъ августъ месецъ н. г. въ Царската 
ентомологична станция постжпиха нЪколко оплаквания отъ 
София и околностьта, че зеленитъ шушулки съ зърна на фа- 
сула се наяждатъ отъ една гжсеница, която до сега не сж 
забелязвали. На самото мЪсто събрахъ отъ наяденитЪ шу- 
шулки, а събрахъ и гжсеницата. Последната, се оказа, че при- 
надлежи на Нейо и! агтгоега НО. -- нощна пеперуда, разпро- 
странена навсъкжде у насъ, гжсеницитЪ на която живЪятъ 
най-често заровени въ земята. 

29. Х1. 1999. Прочете извадки отъ писмото на Ангелъ 
Кънчевъ до Н. Т. Обретеновъ, публикувано отъ Ан. 
Страшимировъ въ студията му за Василъ Левски, 
стр. 466, документъ 405, въ което се казва: -- „Вземешъ ли 
въ рмцетЪ си нЪкоя зоология, ботаника, геология или пъкъ 
минералогия, ще видишъ сума области и градове, въ които 
се казва де се намира този или онзи минералъ, тази или онази 
билка, или пъкъ животно и др., а за България ни поменъ. 
Защо ли? -- Дали е лишена отъ различни животни. скжпо- 
ценни камъни и отъ хубави и важни билки и цвЪтя? -- Дали 
и тя нЪма хубави и потрЪбни за човЪчеството нЪща, та да 
заслужи два пръста мЪсто въ гореказанитЪ книги? Не, братко, 
не е лишена отъ нищо, тя е богата и пребогата, но кой е на- 
писалъ и изнесълъ предъ свЪта европейски нейнитЪ богат- 
ства? Чия длъжность е да направи и извърши казанитЪ работи, 
дали на европейцитЪ или на насъ? ТрЪбва да ни е срамъ...“ 

По поводъ на това, докладчикътъ изложи, какво е на- 
правено до сега за изучване на България въ природонаучно 
отношение и колко далечъ сме отишли въ това отношение 
днесъ. Той изтъкна значението на фаунастичнитЪ изучвания 
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въ една страна за науката, изобщо, и за културата на тази 
страна. 

29. Х1. 1939. Сжщиятъ показа биологическата колекция 
бръмбарътъ Сорг!в В/зрапиз, съставена отъ него по материали 
събирани отъ него. Той говори и за биологията на този 
бръмбаръ. 

21. ХП. 1999. УП международенъ ентомологи- 
чески конгресъ въ гр. Берлинъ 1938 година. -- СЪ- 
общи, че почнаха да излизатъ въ голбми томове четенитЪ на 
този конгресъ реферати и съобщения. До сега сж излЪзли два 
голЪми тома. Първиятъ отъ тЪхъ, редактиранъ отъ К. Гогдап 
и Е. М.. Нег!пр, съдържа реферати и съобщения, четени въ 
| секция Систематика и Зоогеография, въ П секция Номен- 
клатура и Библиография. 

Вториятъ томъ редактиранъ отъ К. Тогдапи Е. М. Не- 
г1пе, съдържа реферати четени въ: П1! секция Морфология, 
физиология, ембриология и генетика и ГУ секция Екология. 

Въ тъЪхъ сж публикувани всички реферати и съобщения 
въ горнитЪ секции. За нъкои отъ тЪзи реферати азъ доклад- 
вахъ въ едно отъ заседанията на Б. Е. Д. Много отъ рефе- 
ратитЪ не засегнахъ. 

7. П. 1940. Съобщи и показа: /швосойейз рап! 519г., 
малка пеперудка, гжсеницитъ на която миниратъ листата на 
чинара, Раапиз опетайз и на явора, Асег рзеийдораапиз. 

Въ нашата литература има много малко сведения за на- 
сЪкомитЪ, които миниратъ листата на растенията. Тия сведе- 
ния сж пръснати тукъ-тамъ изъ разни приложно-ентомологични 
работи. Въ Царската ентомологична станция съмъ събралъ до- 
ста материали по този въпросъ. Имаме най-много ларви на 
мухи, които миниратъ листата на растенията. Презъ 1928 го- 
дина въ едно отъ събранията на Б. Е. Д. съобщихъ за нами- 
рането на листната оса Веппосатра зсойзпейга Кап., ларвитЪ 
на която миниратъ листата на липата. По-късно съобщихъ за 
една малка пеперудка, гжсеницитЪ на която миниратъ магда- 
ноза и т. н. 

Тази есень, (9.--20. Х1. 1939 г.) при есенния листопадъ, 
въ Борисовата градина и въ парка на Двореца София, събрахъ 
множество листа отъ чинара, Р/ааниз опетайз и явора, 
Асег рзеидораатиз, които бЪха минирани и изпоядени отъ 

. едни своеобразни гжсенички. ГжсеничкитЪ бЪха завършили 
развитието си, а нъкои бЪха се превърнали въ малки какавиди 
въ самия листъ. Оставихъ събранитЪ листа въ цилиндри за 
отглеждане въ Инсектариума на Царската ентомологична стан- 

„ция. Поставихъ 2 групи листа: едни на студено, други въ 
. отоплена стая. ТЪзи отъ последнитЪ изхвръкнаха на 5--20. П. 
“1940 г. Оказа се, че тъзи гжсенички и какавиди принадлежатъ 
3 на Гвосойейз райат! 59г., малка красива пеперудка. г. Ту- 
лешковъ. е събиралъ тази пеперудка отъ Кресненското дефиле, 
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ДАлиботушъ пл. и другаде въ тази область. За нейната биоло- 
гия, обаче, не се знаеше нищо и сега се съобщава. За София 
и околностьта сжщо се съобщава за пръвъ пжть сега. Новъ 
е и фактътъ, че гжсеничкитЪ на тази пеперуда миниратъ ли- 
стата както на платана или чинара, тъй и на явора. 

Освенъ пеперудкитЪ, отъ нЪколко какавиди вмЪсто пе- 
перудки, изхвръкнаха малки паразити ципокрили - Вгасот- “ 
даг, които сж неприятели на пеперудкитЪ. - Отъ масовото 
нападение на листата (имаше листа нападнати отъ 15--20 гж- 
сенички), може да се сжди, че тази пеперуда се явява масово 
въ София. ПаразититЪ ципокрили сж отрицателенъ факторъ, 
който ограничава прЪкомбрното тЪхно развитие. 

25. Ш. 1940. Докладва своята работа върху семейството 
Тгуреидае (О19!.) въ България. ПлодовитЪ мухи, както се на- 
ричатъ мухитЪ отъ сем. Тгурешдае, образуватъ едно не го- 
лЪмо семейство отъ дребни мухи (отъ 3--6 мм., рЪдко до 
7 мм. дълги), съ тъмно опъстрени крила и коническо коремче, 
завършващо на края у женскитЪ съ дълъгъ яйценосъ. 

Докато у почти всички други мухи разликата между 
С и О индивиди е ясно изразена съ разликата въ ширината 
на междуочното пространство, мухитЪ Тлуреидае нЪматъ тази 
особеность, ширината на междуочното пространство е почти 
еднаква у двата пола. ПоследнитЪ могатъ да се различатъ 
само по присжтствието на яйценоса у женскитЪ и отсжт- 
ствието му у мжжкит . 

Най-важната биологическа особеность на тЪзи мухи е 
тЪхниятъ паразитизъмъ. КрилатитЪ възрастни насЪкоми сж сво- 
бодни форми, но тЪхнитЪ личинки сж растителни паразити и 
живЪятъ въ плодоветЪ, съцвЪтията, отдЪлнитЪ цвЪтове, сте- 
блата, листата или коренитЪ на разни културни и диви расте- 
ния. Особено обичатъ сочнитЪ и месести плодове. Такива сж 
напримбръ: черешовата муха, Кйаро/е в сегаз  1.., която 
причинява червясването на черешитЪ; портокаловата 
муха, Сега !ез саршаа, най-голбмиятъ вредитель на порто- 
калитъ; маслиновата муха, Пасш/шз оеае, най-сериоз- 
ниятъ вредитель на маслината, който напада младитЪ плодове 
и съ това нанася, голЪми загуби въ южна Франция, Италия 
Гърция; шпаргеловата муха, Р/агурагеа роеспорега, 5 
която напада стъблата на шпаргела; мухата по Алиботушкия 
чай, 5 егиез зсагй са, която напада цвЪтоветЪ на алиботуш- 
кия чай и други. 

МухитЪ отъ сем. Туреншдае сж разпространени по цЪ- 
лото земно кълбо, характерно за всички паразитни насЪкоми. 
ТЪ запазватъ главно умЪрения и субтропичния пояси. Въ арк- 
тическитЪ и антарктическитЪ области тЪ отсжтствуватъ. Спо- 
редъ Фе егз ей?, установенитЪ нЪколко вида въ Лаплан- 
дия се сръЪщатъ и въ СрЪдна и Южна Европа, което показва, 
че тЪзи видове сж преминали отъ югъ на северъ и сж се 
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установили тукъ. Въ палеарктичната зоогеографска 
область до сега сж установени около 334 вида плодови 
мухи, близо половината отъ които (174 вида) см европейски. 
Отъ европейскитЪ видове 64 вида, или около 1/, отъ всички 
европейски видове, сж намЪрени и въ България. Отъ тЪхъ 
нови за фауната ни сж: Еш!6а сагдш 1., Ешга диайтаз- 
саа Мев., Еш! а сизрдаа Мереп, Еш а тасгига Гоел., 
Ешфа артса Еа!., Тгурега апепиза, ЕаБг., Тгурейа го Мег., 
РвйорвШа Вегас е! 1., Рбаросагриз регтипдйиз Натв, Дсшга 
со! Козз, Охуасшга нЮайиз КоБ., Сбегозотейа опонгорйез 
Гоем., Тегеша зегайшае 1. Огейша сооп Мев., Огеша рипсваа 
бсиг., ОгеШа #иззйартиз Еарт. Рагохупа тизеНа Гоем., Раго- 
хупа ФРИсШв Непд., Рагохупа рипсеца Еа!., Охупа рапейпа 
Г., Епзта зопст! 1.., Терй из Гогтоза Гоем., Терйти!з оезрет- 
ипа Гоем., Терй Из сопига Гоем., Терй 5 #гипсайа Гоел., 
Терйги!з ршсвга Гоем., Тери! тайкаптае Гоем., Терйтшз 
роесйига Гоем., Герйти!з феотодопиз де Сеег., Герйти!в птот!г- 
„саида Гоем., 

НамЪрени сж сжщо и нЪколко нови видове: Дсшга п.зр. 
Огеша п. зр. и Терй Из п. зр., диагнозитЪ на които допълни- 
телно ще се дадатъ. 

Китановъ, Б. 

17. У. 1998. Съобщи и показа нЪкои фосилни растения 
отъ с. Кжтино, Софийско, между които установява, възъ основа 
на отпечатъкъ отъ шишарки, Рииз реисае. ПЦртериятит СЖ 
събрани отъ П. ДрЪнски, с. Кжтино, Софийско. 

Сжщиятъ показа даденитЪ му за опредЪление отъ Гео- 
логическия институтъ фосилни плодове. ТЪ принадле- 
жатъ къмъ рода /шо/апз. НамЪрени сж въ шахтата за каменни 

вжглища при с. Моминъ-бродъ, Ломско, на дълбочина около 
50 метра, въ дакийския етажъ на Плиоцена. ОрЪхитЪ отгова- 
рятъ напълно на плодоветЪ на рецентния видъ /шо/апз стегеа 
Г.., отъ Атлантическа Северна Америка. -- Установяватъ се за 
пръвъ пжть на Балканския полуостровъ и България. Известни 
см отъ Миоцена и Плиоцена на нЪколко мЪста въ Европа, 
Сибиръ и Япония, подъ името /Лшо/апз стегеа 1. 0584. 

Лазаровъ, П-ръ Ас. В. 

7. У1. 1999. Докладва заедно съ Чорбаджиевъ П. и По- 
повъ В., върху масовата поява на мароканския скакалецъ, 
Угаигопошв тагоссатсиз Типв., въ Южна България и по бор- 
бата съ сжщия скакалецъ. Повече подробности по този въ- 
просъ могатъ да се намЪрятъ въ статията „Мароканскиятъ 
скакалецъ, Хаишгопошв тагоссатсиз Тип. презъ 1939 година 
въ България“, публикувана въ настоящата книга на Известията 
на Българското ентомологическо дружество. 
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25. Х. 1939. Говори за научната дейность на т Ог М.. 
Ногп, директоръ на Германския ентомологически институтъ | 
въ Берлинъ. Е 

21. ХП. 1939. Съобщи и показа Дсаштозсеййез (Вгисвиз) | 
ойестз Хау. (Со, Сагидае). Говори за бидлогията на това 
насъкомо, което е голбмъ неприятель на фасула въ много 
страни. 

24. 1. 1940. Говори за малката зимна педомЪрка, Сйейпа- 
гора Вгитеа 1.., нейното масово появяване презъ 1938 и 1999 
година въ Сев. България и за резултатитЪ отъ изведения ма-. 
совъ демонстративенъ опитъ въ Горно-ОрЪховско (Г.-ОрЪхо- 
вица, ЛЪсковецъ, с. Добри дблъ) и В. Търновско (с. Драги- Е 

жево) съ лепливи пояси. 
6. Ш. 1940. Говори за публикацията на Ог. Н. зас! 1 е- 

Беп върху единъ непубликуванъ до сега паразитъ на Ругаизга 
пибйайз, именно, Ро/уойазр!в гийсогтз (Г.р:. Св Югорае, О3- 
ст 4ае), намъренъ отъ П. Чорбаджиевъ още презъ 1929 год. 
въ България. 

Папазовъ, ДЛ. 

6. Ш. 1940. Реферира малката работа на Рго!. Му. Атпа! 
върху числото на видоветЪ животни въ Германия. Споредъ 
Рго?. Атод!, въ Германия има, сръдно, около 39,000 вида жи- 
ВОТНИ. 

Пеневъ, Н. 

31. У. 1938. Показа клонки отъ витошки бЪлъ боръ, РА “ 
пиз зИоези!з, силно и масово нападнати отъ боровата листна “ 
въшщка, Ришиз рпеа (опетайз), като изтъкна опасностьта отъ 
тази листна въшка за младитЪ борови изкуствени насаждания 
по Витоша. | ; 

16. П. 1939. Съобщи и показа втори голбмъ неприятель 
по насажденията отъ бЪлъ боръ по Витоша, а именно гжсе- 
ницитЬ на пеперудата Еегеа Биойпапа. Нейното голЪмо раз- 
пространение референтътъ отдава на сушата презъ 1938 год. 
Той намЪрилъ, че близо 90/„ отъ боровитЪ насаждания сж. 
нападнати. По севернитЪ склонове този неприятель на бЪлия “ 
боръ липсва. 

Поповъ В. Ив. 

24. 1. 1999. говори за цвекловия молецъ Ри йогипеа осе!- 
дайеЦа Воуд. Досега неприятельтъ се е появилъ само въ окол-. 
ностьта на Пловдивъ, кждето е най-важниятъ неприятель по . 
кръмното цвекло. По-обстойни сведения се дадоха за харак- “ 
тера на повредитЪ въ връзка съ развитието на цвеклото. Най-- 
голбмитЪ повреди отъ ларвитЬ на цвекловия молецъ съвпа- “ 
датъ съ максималното развитие на кръмното цвекло презъ м. 
августъ. Челата на главитЪ се тунелиратъ отъ ларвитЪ, при. 
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което се унищожава проводящата система, която свързва ли- 
стата съ главата. По този начинъ, на много мЪста се прекжсва 
връзката между коренитЪ и листата, което прЪчи за правил- 
ното предвижване на соковетЪ и обработенитЪ въ листата 
хранителни материали. Освенъ това, нараненитЪ чела на гла- 
витЪ изпаряватъ повече влага, отколкото здравитЪ. Призна- 
цитЪ, по които лесно се откриватъ повреденитЪ глави, сж най- 
изразителни презъ най-голбмитЪ горещини на деня, когато ли- 
стата на нападнатитЪ глави завъхватъ и клюмватъ. По-старитЪ 
листа наредени по края на главата постепенно изсъхватъ. По 
този начинъ, часть отъ асимилационната повръхнина на расте- 
нието се отстранява. ПовреденитЪ глави не могатъ да натру- 
патъ повече хранителни материали и затова оставатъ дребни. 
По този начинъ цвекловиятъ молецъ понижава силно доходитЪ. 
НападнатитЪ глави въ болшинството си изгниватъ презъ време 
на запазването имъ, съ което доходитЪ намаляватъ много по- 
вече, отколкото отъ директнитЪ повреди отъ ларвитЪ. 

Сжщиятъ съобщи и показа пеперуди на смокиновия мо- 
лецъ, Хитпаей в петогапа НЬ., наблюдавани отъ него като не- 
приятель по смокината презъ 1935-1938 г. въ околностъта на 
гр. Царево и Ахтополъ, Малко-Търновска околия. Видътъ е 
разпространенъ въ странитЪ съ срЪдиземноморски климатъ и 
е установенъ като важенъ неприятель по смокината въ Кав- 
казъ, Туркестанъ, Мала-Азия, Гърция, Италия, Южна Франция, 
Испания и странитЪ въ Африка, разположени по крайбрЪжието 
на СрЪдиземно море. Разпространението на вида въ южния 
край на нашето черноморско крайбръжие показва, че въ този 
районъ владъе климатъ съ срЪдиземноморско влияние. Лар- 
вата на смокиновия молецъ напада листата на смокината. Тя 
гризе паренхимната тъкань обикновено въ радиална посока на 
главната нерватура, като остава епидермиса неповреденъ, който 
като сводъ съ пергаментовъ изгледъ покрива нападнатото 
петно. Въ последното ларвата отдЪля коприна и извержения, 
които се забелязватъ много лесно презъ прозрачния епидер- 
мисъ. Смокиновиятъ молецъ прилича по външенъ изгледъ повече 
на видоветЪ къмъ семейството То”! дае, отколкото на тЪзи 
отъ семейството на сжщинскитЪ молци, къмъ което принад- 
лежи. При разперени криле пеперудата има дължина 16--20 мм. 
ПреднитЪ криле сж ясно тъмно червени съ неправилни на- 

. прЪчни белезникави ивици. ЗаднитЪ криле иматъ сжмщия цвЪтъ 
съ по-свътли петна по периферията. Гжсеницата като се развие 
напълно има дължина около 20 мм. Тя е мръсно зелена съ 
надлъжни бЪли ивици една по гърба и по две отстрани. Гж- 

“ сеницата е много подвижна. При безпокойство тя съ плавни 
е 

з 

дедо аи ае аа де На 

движения търси защитно мЪсто, кждето да се скрие. 
Напълно развитата гжсеница построява бЪлъ пашкулъ 

въ скривалищата си или въ гънкитЪ на листата, въ които се 
превръща на какавида. КакавидитЪ отъ последното поколЪние 

„ЖЕКО ъоА 
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презимуватъ и отъ тЪхъ излизатъ пеперудитЬ въ края на май. 
У насъ смокиновиятъ молецъ има две поколЪния. 

Пръскането съ арсенови съединения може да се препо- 
ржмча като мЪрка за борба съ смокиновия молецъ. 

16. П. 1999. Говори за бюджета на Министерството на 
земедЪлието, като се спръ обстойно на параграфитЪ, въ които 
се предвиждатъ суми за борба съ болеститЪ и неприятелитЪ 
по земедЪлскитЪ култури. Съ новия бюджетъ се възстановява 
Института за защита на растенията, като предвиденитЪ от- 
дЪли по ентомология и фитопаталогия въ провинциалнитЪ 
станции се закриватъ. Въ новия бюджетъ се предвиждатъ 10 
мЪста за специалисти по растителна защита при областнитЪ 
земедЪлско стопански дирекции и пристанищата Варна и Бур- 
гасъ. За пръвъ пжть въ бюджета за 1939 година сж предви- 
дени срЪдства за борба съ складовитЪ неприятели въ Юго- “ 
източна България. 

Сжщиятъ говори обстойно върху програмата, по която 
см следвали курса по растителна защита 12 души агрономи, 
избрани специално за тази цель. 

8. Ш. 1999. Съобщи, че благодарение ранното затопляне 
на времето на много мЪста въ Северна България сж се по- 
явили ларвитЪ на рапичния бръмбаръ, Етотозсейз айоп из Рай. 

26. ГУ. 1939. Съобщи, че отъ Съюза на британскитЪ мел- 
ничари е получено чрезъ Експортния институтъ писмо, съ 
което се оплакватъ, че внасянитЪ въ Великобритания пшеници 
отъ балканскитЪ страни сж често нападнати отъ житнитЪ. 
дървеници сем. Решагот!4ае. Такива храни иматъ недоброка- 
чественъ протеинъ и сж се оказали неподходящи като при- 
мЪси къмъ храни съ високо протеинно съдържание отъ други . 
произходи, понеже се влошава качеството на протеина на смЪ- 
сенитъ брашна. По този поводъ бЪха докладвани сведения 
отъ мЪстната литература върху Решагот ае, споредъ които 
досега у н-съ тЪзи неприятели никога не сж наблюдавани въ 
такива множества, както и презъ нЪкои години въ Италия и 
Персия. 

20. Х. 1939. Съобщи, че презъ лЪтото 1939 г. се е поми- 
налъ проф. д-ръ Божидаръ Хергула, отъ Агрономическия 
факултетъ въ Загребъ. По този поводъ се изтъкнаха заслу- 
гитъ на проф. Хергула, главно за проучванията на царевичния 
пробивачъ въ Югославия, за която цель при Ботаническия ин- 
ститутъ при Университета въ Загребъ е имало временна ен- 
томологическа лаборатория на организацията ЛиегтаНопа! Сот 
Вогег туезПраПоп, която въ своето разклонение е стигнала въ 
странитЪ около насъ, на Загребъ и Букурещъ. Референтчикътъ 
се спрЪ обстойно върху проучванията на проф. Хергула върху 
царевичния пробивачъ, като подчерта, че сжщия, заедно съ 
проф. Вале Воукъ отъ сжщия университетъ сж установили. 
много практична метода за отглеждане на голбмъ брой ларви . 
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на царевичния пробивачъ. Сжщата метода е използувана отъ 
референтчика при проучванията на царевичния пробивачъ въ 
България, въ временнитЪ лаборатории, създадени за цельта въ 

“ Образцовъ-чифликъ презъ 1934 г. ивъ Пазарджикъ презъ 1939 г. 
Накрая референтчикътъ показа портрета на проф. Хергула и 
кореспонденцията, която е ималъ съ него въ връзка съ Ру- 
гаизва пибиайз НЪЬ. и Хезата сгейиса ей. 

29. Х1. 1939. Съобщи, че въ връзка съ растително-защит- 
ната контрола на митницата въ София е построена отъ Ин- 
ститута за защита на растенията първата дезинсекционна ка- 
мера въ страната, която ще бжде изполувана за тази цель. 
Референтчикътъ се спрЪ обстойно на подвижната циркулационна 
система на камерата, като сжщевременно показа плана на по- 
стройката. Сжщиятъ съобщи, че праткитЪ отъ нашия вносъ, 
които не отговарятъ на нашитЪ изисквания, при невъзможность 
да се върнатъ въ странитЪ вносителки, ще бждатъ дезинсек- 
тирвани съ циановодородъ, подъ форма на германския препа- 

 ратъ Циклонъ Б. 
21. ХП. 1999. Говори за цвекловия молецъ Рог теа 

осейаейа Воуй. като неприятель по кръмното цвекло въ Плов- 
дивско, презъ 1939 г. Референтчикътъ подчерта, че една отъ 
главнитЬ причини за появата на неприятеля презъ 1938 г. се 
е смътала сушата. Появата на неприятеля и презъ 1939 г., 
когато имахме повече и сравнително по-добре разпредЪлени 
валежи въ почти еднакъвъ размЪръ, както презъ 1938 г., иде 
да покаже, че неприятельтъ се очертава у насъ като важенъ 
неприятель, който почти презъ всички години може да причи- 
нява загуби. Сжщиятъ съобщи, че повредитЪ на цвеклото сж 
наблюдавани сжщо презъ м. августъ, както това е констати- 
рано и презъ 1938 г. 

24. 1. 1940. Съобщи, че семето на еспарзетата въ Годечко 
се напада отъ семеяди оть семейството Спас ае. Повре- 

„ дитЪ презъ 1938 и 1939 г. не сж голЪми, но поради това, че 
еспарзетата за производство на семе се отглежда въ голбмъ 
размъръ въ този районъ, семеядитЪ представляватъ интересъ. 

5 21. П. 1940. Говори за метибромида като инсектисидъ 
. фумигантъ, като се спрЪ обстойно на неговитЪ ценни качества 

| като срЪдство съ голЪмо бждеще въ това отношение. Сж- 
щиятъ се спръЪ на изследванията върху метилбромида, като 

. фумигантъ, направени въ Франция, Съединенитъ Щати и Гер- 
мания, като посочи за какви дезинсекционни цели срЪдството 
може да се използува. Накрая референчикътъ подчерта, че 

„ откриването на инсектисиднитЪ свойства на метилбромида съ- 
- дава нова епоха въ фумигационната практика. 

„ Тулешковъ Кр.: 

29. Ш. 1930. Говори накратко за дветЪ си екскурзии до 
пл. Олимпъ въ Гърция презъ лЪтото на 1936 и 1937 г. и по- 
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каза следнитЪ ловени отъ него по планината видове пеперуди: . 
Раглаззтз аройо гйеззайса В. Н. Въ рагпространението си до- 
стига по долината на р. Енипевсъ дори до 2,300 м. височиеа. - 
Твайтеюроеа ршуосатра зсшШН. НамЪргна при „Пещерата на 3 
музитЪ“ на височина 1,790 м. СклоноветЪ наоколо сж обрасли 
изключително съ Ртпиз Геисодегт!з. Не забелЪзахъ, обаче, ни-. 
кхде типичнитЪ за тоя видъ каделовидни гнЪзда по | клонбит 
на бороветЪ. Съмъ съ впечатление, че тоя видъ е много рЪдко 
явление по Олимпъ. Артошз десога таседотса Твига. Отъ тоя" 
едва преди една година описанъ отъ клагенфуртския лепи- 
доптерологъ Иосифъ Турлеръ отъ Петрина пл. при Охридъ 
подвидъ събрахъ множество екземпляри по източнитЪ скло- 
нове на планината отъ 1,750 до 2,500 м. Догойз сапдейтит 
5рот. Множество екземпляри на 1,750--2,200 м. височина. Иден- з 
тични съ АлиботушкитЪ. Дргойз сиргеа НЬ. Само два екзем-. 3 
пляра отъ тоя видъ уловихъ На лампа при Пещерата на му- 
зитъЪ на 1,750 м. Въ България видътъ е познатъ само отъ 
Рила пл. и Алиботушъ пл. Той е изобщо въ по-южнитЪ. 
страни високопланински, главното му разпространение е юж- 
ната часть на Северна Европа и планинитЪ на СрЪдна Европа, " 
главно АлпитЪ и КарпатитЪ. Дргойв тийатпрша НО. Уловенъ 
въ единъ екземпляръ съ предшедствуващия видъ, Мадела ра- | : 
ипеа 1тапз Е. Нр. -- Множество екземпляри на 1,750-2,200 м. 
Сайре сариста Езр. -- На лампа на 1,750--2,100 м. Намрена 
гжсеница по растението ТпаПсииш оширсшп на 2,100 м. Гж- 
сеницитЪ не приеха за храна сжщото растение отъ по-низко. 
Една часть загинаха, а останалитЪ само 6 какавидираха и да- 
доха пеперуди въ София. Риза о-агретеит Езр. -- Два ек- 
земпляра отъ тоя изключително красивъ видъ хванати на с 
при Пещерата на музитЪ на 1,750 м. Видътъ е новъ за фауната. 
на Балканския полуостровъ. Гагепиа заршава Е. - Единъ 
екземпляръ на 1,750 м. в. при „Пещерата на музитЪ“. Видътъ 
е новъ за Балканския полуостровъ. Разпространенъ е въ Ср. 
Европа, Южна Швеция, Централна Русия, Алжиръ, Усурия. : 

7. П. 1940. Покага изпратенитъ отъ Д. Златарски пепе-. 
руди за опредЪляне, събирани въ с. Красимиръ, Провадийско, 
и Варна: Хез/а тазаг/огт!з, Хеза свайф отт!в НО., Зов. 
оехрогтаз 1., Хезга туораерогт!з Езр., Хезга Ргрийгрогтав Фе 
Хезга Регапти  Гогттв Ет., Хеза ачашщоттв Нв., Меазта пий 
оибиз НЬ., Еитеа сгаззгогеНа В, Еитеа сазга Рай, Огео- 
рзусйе рштега О., Рзусвпега ипко(от Нит., Тйапго погтайв. 
НЬ., Риусгтаеподез ризйцайз НЬ. и Мерпорегух гепейа 2ск. По- 
следниятъ видъ се явява новъ за фауната на България. Разпро- 
страненъ е предимно въ срЪдката и южната часть на Северна 
Европа и Предна Азия. : 

21. П. 1940. Съобщи полученото чрезъ Зоологическия 
институтъ при Университета съобщение отъ г. Панъ Кароли, 
Сегединъ -- Унгария, че е намврилъ въ унгарската равнин 
при с. Ибрани, въ Заболската область, около 70 клм. северно 
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“отъ Дебрецинъ, пеперудата Рагпазшз арайо 1. Като се има 
„ предвидъ, че с. Ибрани е на около 130 м. надъ морското рав- 
„ нище и то далечъ отъ каквато и да е планина, намирането 
„на Р. аройо на указаното мЪсто е интересно явление. Съ тази 
. находка г. Кароли вижда указание за зоогеографската връзка 
. между унгарската равнина и северно-руската такава, кждето 
а аройо сжщо се срЪща въ естествена срЪда. 
| Р. аройо е планински видъ, специално за нашитЪ ширини. 
"Въ Северна Европа и Азия той лети изъ степитЪ, а съ оти- 
„ването на югъ постепено се прибира по политЪ и склоновет 
“на планинитЪ и то, колкото се отива по на югъ, толкова по- 
„ нагоре отстжпва границата на горното му разпространение. Въ 

„ България, обикновено, се сръща между 800 -- 1,600 м. в., но 
е намиранъ при гара Лакатникъ, Своге и Сливенъ на 400--500 
 м. въ скалитЪ. Като се има предвидъ, че даденото отъ г. Ка- 
роли находище е почти къмъ 509 с. ш., значи, значително по 

она северъ отъ българскитЪ планини, то и намирането на пе- 
 перудата тамъ, при с. Ибрани, на височина 130 м., не изглежда 
„ особенно неестественно, стига да см налице условията, при 
- които живъе тази пеперуда. 

6. Ш. 1940. Накратко говори за екскурзията си до Св. 
„Гора - Атонъ презъ У1. 1936 г. Атонскиятъ полуостровъ под- 
„ пада изцъло въ Медитеранската зона. Показа уловенитЪ отъ 
„него следнитЪ видове пеперуди, които сж типично медите- 
„ рански видове: Дтрйаруга е//иза В., Сайосаа соптегза Езр., 
Сагосайа Изрипста Н. С.; Саосаа путрвайа Езр.; Сайбоса!а ей- 

„ исбеа Тг.; Мжеоа /азайз Н. 5. Всички тЪзи видове иматъ 
предимно область на разпространението отъ Северо-западна 

„ Африка, Испания, Южна Франция, СрЪдна и Северна Италия, 
Южно-Балкански полуостровъ и до западна Мала-Азияи Сирия, 

| Цонковъ Иорд.: 

: 17. У. 1938. Съобщи и показа интересното влЪчуго: Сут- 
подасршиз Ко!йзсй?! отъ Бургасъ, по покривитЪ на кжщитЪ. 

: 14. ХП. 1998. Показа изпратенитЪ отъ професоръ Уп- 
 ховъ морски гжби, отъ Северна Америка -- Флорида, като 
„ даръ за Царския музей. 

„ Чорбаджиевъ, П. 

7. П. 1940. 1. Съобщи следнитЬ нови за страната вредни 
„ насЪкоми: Е Хагготприз геоаупа Зсор. (Гер. сет. ЛгскоПдае). 
„Презъ м. юлий 1937 година гжсеницитЪ на тази пеперуда сж 
„ нападнали въ голЪми количества листата на пирамидалната то- 
„пола (РоршШиз рпапдаНа) въ стопанството на Н. Габровски, 
„при Образцовъ-чифликъ, Русенско. Като неприятель тази пе- 
„ перуда у насъ не бЪ позната. Отъ отгледанитЪ гжсеници, пе- 
 перудитЪ сж започнали да излетяватъ къмъ 1. УШ., но на свЪ- 
„ тлина на сжщото мЪсто пеперудата е била ловена и презъ 
„септемврий, октомврий и ноемврий. 
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2. Сжщиятъ съобщи за два нови за страната вредни хо-. 
ботни бръмбара отъ рода Дийопотиз, а именно: Дтопотиз 
гесигозитз 1. (костилковъ хоботникъ) и Диюпотиз ги! 1., 
отъ които първиятъ е нападналъ плодоветЪ на пЪсъкинитЪ . 
(Ргипиз рафиз) и на културната череша (Руипиз адшт. уаг. |ш- . 
Папа) при гр. Смолянъ, а вториятъ е повреждалъ масово цвЪт- . 
нитЪ пжпки на ягодитЪ при Самоковъ. 

3. Сжщиятъ съобщи и за масовото появяване на скакал- 
цитЪ, принадлежащи на основната форма на прелетния скака- . 
лецъ Госиза тиотайопа тиотаота 1. въ Несебърското блато 
(Бургаска область). Като млади ларви тЪзи скакалци сж били . 
наблюдавани отъ началото на юний въ една площь отъ около . 
1000 декара и къмъ края на юлий тЪ сж били вече окрилени, 
проявили сж стаденъ характеръ, като сж прелетявали масово. 
голъми пространства. У насъ, споредъ известното ни до сега, 
прелетниятъ скакалецъ се сръща само въ изродената му форма 
датса, която нЪма стаденъ характеръ и не прелетява. ВЪ- 
роятно, появяването въ Несебърското блато на основната форма “ 
на прелетния скакалецъ е вследствие на постепенното видоиз- . 
мЪнение на формата дал са, подъ влиянието на създадени бла- 
гоприятни за основната форма 1. и/огаота тгогаота биоло- - 
гични условия, следствие на частичното отводняване на това . 
блато, явление установено за този видъ и за други мЪста, отъ 
ентомолога Б. Уваровъ. 

21. П. 1940. 1. Съобщи, че при Образцовъ-чифликъ, Русен- 
ско, презъ 1937 г. превъ втората половина на априлъ и пър- 
вата половина на май, е наблюдавалъ често летежа на житнитЪ 
оси (Сервиз руртаеиз Г. и Тгасвешз гай!диз Е.), отъ които 
вториятъ видъ се явява новъ за страната. Нападението по пше- 
ницата и ечемика въ опитното поле на ЗемедЪлската опитна 
станция е било слабо. Въ сжщитЪ тЪзи мЪста се е сръщалъ 
често и паразитътъ на тЪзи две оси Сойупа рипсИисерз Тпотв. 

2. Сжмщиятъ съобщи за едно ново находище на едно- 
поясния гроздовъ молецъ Суза атфрриейа НО., чиито гж- 
сеници сж нападнали гроздето въ луковитскитЪ лозя при мЪст- 
ностъта „Патерица“. Тази пеперуда е за сега малко позната 
като неприятель въ страната и то само отъ Бургасъ, Варна, 
Фердинандъ и Луковитъ. 

3. Сжщиятъ съобщи, че при с. Златина (Инджекьой), “ 
Провадийско, въ началото на юлий 1938 г. е билъ наблюда-. 
ванъ по дърветата и да лети често бръмбарътъ Сарпоййв са- 
поза РаП., като на сжщото мЪсто не е забелязанъ нито единъ 

екземпляръ отъ близкия му много вреденъ видъ Сарпод!з 
гепебрги!з 1. До сега у насъ бръмбарътъ С. сатоза бЪ нами- 
ранъ твърде рЪдко само въ единични екземпляри. 

Сжщиятъ показа и десетина нови въ страната паралот 
насЪкоми по различни неприятели на културнитЪ растения, намЪ- “ 
рени отъ него още презъ 1929 година и опредЪлени презъ послед- 
ната година отъ ентомолога Напз засп! 1еБеп въ Вет. 
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ЕНТОМОЛОГИЧНА ЕКСКУРЗИЯ ДО 
СВ. ГОРА АТОНСКА ВЪ ГЪРЦИЯ 

отъ Д-ръ Кр. Тулешковъ 

ЕЕ ЕМТОМОГОЯВСНЕ ЕХКОКЗОМ МН 

ОЕК НА ВИЗЕ. АТНОЗ (СКЕСНЕПГАНО) 

Моп Ог. Кг. ТШезспКоуу 

Презъ последнитЪ двадесеть и петь години мнозина наши 
ентомолози сж имали за обектъ покрай проучването на пепе- 
рудната фауна на България и ентомологичното проучване на 
околнитЪ окрайнини на Балканския полуостровъ и то предимно 
на странитЪ, които сж въ, или около, етническитЪ граници на 
нашето племе: Македония, Тракия, Гърция, Далмация и пр. 
Така, по проучването пеперудната фауна на Тракия сж рабо- 
тили ентомолозитЪ Д- -ръ Ив. Бурешъ, ДЪлчо Илчевъ, Андрей 

Марковичъ, Димитъръ Йоакимовъ и пр., а върху фауната на 
Македония -- Д-ръ Ив. Бурешъ, ДЪлчо Илчевъ, Александъръ 
К. ДрЪновски, Димитровъ и пр., като всички тЪ сж издали спе- 
циални научни трудове като резултатъ на изследванията си, 
като сж използували както лично отъ тЪхъ събранитЪ мате- 
риали, така и такива събирани и изпращани имъ отъ други 
любители на природата. За пръвъ пжть въ 1909 год. се на- 
прави опитъ да се постави началото на едно по-основно про- 
учване отъ страна на наши учени пеперудната фауна на Бал- 
канския полуостровъ изобщо. Тогава Д-ръ Ив. Бурешъ, при- 
друженъ отъ асистента по зоология въ пражкия университетъ, 
колеоптеролога Д-ръ Фр. Рамбоусекъ, изпратенъ отъ ЦарскитЪ 

- природонаучни институти въ научна екскурзия, обиколи почти 
цЪлата западна и югозападна периферия на полуострова отъ 

. Фиуме по планинитЪ и крайбрЪъжието на Далмация до Катаро, 
„о-въ Корфу, южна Гърция около Атина, планинитъ Пентели- 

„ конъ и Парнасъ, околноститЪ на гр. Солунъ и Света Гора Атон- 
. ска. Събраниятъ отъ тая дълга екскурзия материалъ, заедно 

. съ материалитЪ събрани следъ това изъ Тракия и Македония, 
“ биде публикуванъ отъ Д-ръ Ив. Бурешъ въ неговия „При- 

о носъ къмъ пеперудната фауна въ Тракия и Македония“ (спи- 
сание на Българската академия на наукитЪ, кн. ХП, стр. 37-- 
| 54, 1915 г.) Следъ този първи трудъ Д-ръ Ив. Бурешъ за- 
. едно съ ДЪлчо Илчевъ издава още два приноса за пеперуд- 
В 

3 
Е. 
3 

р- 

„ ната фауна на Тракия и Македония, като въ „Втори приносъ 
къмъ пеперудната фауна на Ииеедония и Тракия и съседнитЪ 
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имъ земи“ (Трудове на Българското природоизпитателно дру- . 
жество, кн. УШ, стр. 151--197, 1915 г.) покрай другитЪ мате- 
риаеи сж дадени по находищата имъ материалитЪ, публику- “ 
вани отъ Д-ръ Ив. Бурешъ въ първия му приносъ. Съ тЪзи “ 
научни трудове се хвърли свЪтлина върху разпространението “ 
на нЪкои видове пеперуди по Балканския полуостровъ, а съ 3 
събрания материалъ се обогатиха съ материали отъ цЪлия “ 
Балкански полуостровъ пеперуднитЪ сбирки на ЦарскитЪ при- Е 
родонаучни институти. 

За да се продължи така започнатата преди много години. 
работа презъ лЪтото на 1936 година по желанието на Н. В. 
Царя биде организирана отъ ЦарскитЪ природонаучни инсти- 3 
тути една двадесеть дневна екскурзия до Света Гора Атон- 3 
ска и пл. Олимпъ въ Гърция за събиране на ботаниченъ (главно: 
живи растения съ корени, за алпинеумитв на ЦарскитЪ бота- 
нически градини) и ентомологиченъ материалъ. Групата ни се. 
състоеше отъ трима души: Вилхемъ Шахтъ, инспекторъ въ . 
ЦарскитЪ ботанически градини, Димитъръ Папазовъ отъ Цар-. 
ската зоологическа градина и Д-ръ Кр. Тулешковъ отъ Цар- “ 
ския Ест. ист. музей. 4: 

На 17. М1. 1936 г. групата замина презъ пропускателния 3 
пунктъ Кулата за Гърция. Следъ преспиване въ Демиръ-Хи- “ 
саръ на 18. У1. къмъ обЪдъ пристигнахме въ Солунъ, кждето 
успъхме да уредимъ заминаването си за Света Гора Атонска, 
което и направихме веднага, като презъ нощьта пжтувахме. 
съ параходъ. На 19. У1. сутриньта въ зори парахода спръ. 
предъ пристанището на Атонъ -- Дафне. Въ Атонския полу-. 
островъ екскурзирахме общо деветь дни, а останалото време. 
посветихме на пл. Олимпъ. Въ настоящата си работа ще се. 
занимая специално съ Света гора Атонска. 3 

Атонскиятъ полуостровъ, нареченъ отъ православния. 
свътъ Света Гора, е най-източниятъ отъ тритЪ тЪсни, дълги, + 
пръстовидни полуострови, които като отъ длань излизатъ 
отъ широкия Халкидонски полуостровъ, като дълбоко се врЪз- . 
ватъ на югъ въ БЪло-море. Противно на останалитЪ два по- . 
западни полуострови Касандра и Лонгосъ, които сж низки. 
хълмисти, Атонскиятъ полуостровъ представлява отъ себе си. 
една тЪсна планинска верига, която въ северната тЪсна едва . 
около 2:5 клм. часть на полуострова е низко хълмиста, про- | 
рЪзана съ дълбоки долове мЪстность, която на югъ постепенно | 
се разширява и издига, вземайки вида на истинска планина, за 
да завърши на самия юженъ край на полуострова съ най-ви- 
сокия връхъ Атонъ 1935 м. надъ морското равнище, чиито. 
страшно стръмни каменисти склонове достигатъ до самото 
море къмъ югъ и западъ. Както вече по-горе казахъ, най-тЪ- 
сната часть на полуострова е шийката, съ която той се съеди- 
нява съ Халкидонския полуостровъ, а най-голБбмата му ширина. 
е едва около 11 клм. въ южната му часть. ЦЪлата дължина на. 
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„полуострова е около 45 клм., а повърхностъта му ще бжде не 
“ повече отъ 400 клм.2 Полуостровътъ, който се мие почти отъ 

всички страни отъ водитЪ на БЪло-море, лежи изцЪло въ 
медитеранската зона, като има и типичнитЪ за нея годишни 
времена. Зимата е мека и въ низкитЪ мЪста почти безснЪъжна, 
но по дълбокитЪ долове и огромни пукнатини въ скалната маса 

“по севернитЪ склонове на вр. Атонъ дълбоки снъжни прЪспи се 
.  задържатъ дори до срЪдата на месецъ юлий. Теренътъ на по- 

луострова е варовитъ, на мЪста скалната маса е доста силно 
. натрошена и наплочена. Повръхностьта е доста силно еродирана 

на мЪста, като см се образували дълбоки, живописни по-тЪсни 
о или по-широки долове, обрасли съ буйна южна растителность. 

Ва 

Е: 
Е: 
Й: 

з Кестенови, маслинови, джбови и пр. гори покриватъ по-низкитЪ части на 
: Атонската планина. Въ дъното вр. Атонъ. з 

“ Маслината, кестена, лавровото дърво, смокинята, кипарисътъ, 
. -миртата, лимонътъ, портокалътъ, олеандърътъ, два вида Д/- 
г бшиз, нъкои вЪчно зелени видове джбъ и много други при- 
“ сжщи на медитеранската зона, а чужди за нашитЪ ширини 
. дървета и храсти образуватъ горската растителность на полу- 
. острова, а величествени палми разперватъ грамаднитЪ си ве- 

. трилоподобни листа изъ двороветЪ на манастиритЪ. Най-бла- 
| гоприятното време за ентомологична екскурзия въ Атонския по- 
. луостровъ би било въ месецитЪ май и първата половина на 

лоний. По-късно дребната растителность е прецъвтбла и почти 
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изгорбла отъ силната горещина и суша, потоцитЪ почти навсЪ- 
кжде пресъхватъ и дребноживотинскиятъ миръ остава да вирЪе 
дълбоко подъ камънитЪ, въ дълбокитЪ влажни долове, или 
покрай малкото потоци. Само по самия вр. Атонъ дребната 
растителность е въ разгара на цъвтежа си, като самиятъ връхъ 
съ множеството си по-малки скални зжбери прилича на огро- 
менъ алпинеумъ, покритъ съ пъстроцвЪтенъ килимъ отъ цъв- 
тящи Угоа ато, Уоа дервтапта, Денопета ргаеса и пр., 
а въ пукнатинитЪ на почти недостмжпнитЪ скали цъвти съ ху- 
бави свЪтлорозови цвЪтчета Мейсйгузит отртеит. . 

ЦЪлата територия на Атонския полуостровъ днесъ е раз- 
предЪлена въ вЪчно притежание между двадесеттЪ мана-| 
стири, обитателитЪ на които, монаситЪ, обработватъ малкото 
годна за обработване площь въ по-широкитЪ долове, или въ 
съседство съ брЪга на морето, кмдето случайно сж се обра- 
зували по-богати съ почва тераси. Чрезъ изсичане на горитЪ 
и запазване само на маслиновитЪ дървета сж образувани 06- 
ширни маслинови градини, отъ които се добиватъ маслини и 
дървено масло за мЪстно употрЪбление и износъ. Има сжщо 

. при повече отъ манастиритъ лозя, овощни и зеленчукови 
градини. 

Условията за екскурзиране изъ Света Гора Атонска не 
сж съвсемъ благоприятни. Първата прЪчктъ е фактътъ, че много 
мжчно и съ много формалности е свързано самото влизане въ 
територията на тая монашеска република. Следъ това следватъ 
прЪчки, свързани съ мжчнопроходимостъта на мЪстностъьта при 
екскурзиране съ товаръ отъ ентомологични пособия, прЪчки 
за нощното събиране материалъ съ лампа поради традициитЪ 
въ манастиритЪ и пр. Поради това, при тая си първа, тъй да “ 
се рече ориентировачна екскурзия изъ Св. Гора Атонска до- 
бихъ скромни резултати, като събрахъ около сто вида пепе- 
руди, нЪкои отъ които, прочее, се оказаха много интересни 
отъ зоогеографско отношение. На споменатитЪ и други нЪкои 
характерни за онова време мжчнотии се е натъкнала и спо- 
менатата вече екскурзия на Г-нъ Д-ръ Бурешъ и Д-ръ Фр. 
Рамбоусенъ въ 1909 г., затова като резултатъ отъ нея имаме 
публикувани 28 вида дневни и нощни пеперуди. 

Пристанището Дафне е разположено на западния брЪгъ 
на полуострова на тЪсна ивица земя, като непосрЪдствено 
надъ него се издигатъ стръмнитЪ склонове на планината. Въ 
цЪлия полуостровъ коларски пжтища нЪма, защото изобщо 
тамъ почти нЪма условия за създаването на такива. Съобще- 
нията ставатъ, както и преди вЪкове, по тЪсни пжтеки между 
манастиритЪ. Отъ пристанището започва пжтека, която зигза- 
говидно се възема по склона на планината между засаденитЪ 
по изкуствени тераси маслинови градини. Следъ като мине 
покрай манастира Ксеропотамосъ, пжтеката навлиза въ гжсти 
широколистни гори и преваля гребена на планината въ източ- 

бране Л гезва Еотизя 

3 4 Марке ( ги, Вр ПАД 

ра Мо АВАРИИ ПА: 

ие икиЧи 
оди ай мр: 

МИЦе НУК уа 2 АТК 



: Ентомологична екскурзия до Св. Гора 265 

ното подножие на която, недалече отъ брЪга на морето, е раз- 
положено селището Кариесъ, което е седалище на духовната 
и свътската административна власть въ полуострова, т. е. е сто- 
лица на монашеската република. Въ северна посока отъ Кари- 
есъ, следъ като пресича общирни гори отъ кестени, маслини 
и вЪчно зелени джбове, пжтеката отново преваля билото на 
планината въ северо-западна посока, навлиза въ широкъ и 
дълбокъ долъ съ склонове и дъно обрасли съ маслини и ки- 
париси, между които се издигатъ величественитЪ постройки 
на българския Зографски манастиръ, който е отдалеченъ около 
З километра отъ западния брЪгъ на полуострова. На 7--8 клм. 
на североизтокъ отъ Зографския манастирь е стария Хилен- 
дарски манастиръ едва на около 2 клм, отъ източния брЪгъ. 
Съ база Зографски манастиръ екскурзирахме изъ околноститЪ 
на манастира--на западъ до неговото пристанище, до манасти- 
ритЪ Хилендаръ и Ватопедъ. Вториятъ етапъ отъ екскурзията 
ни бЪ достигането на вр. Атонъ. За изходенъ пунктъ ни по- 
служи най-стария и съ най-богата на стари ржкописи библио- 
тека, манастиръ -- Велика Лавра, който е разположенъ на 
доста висока тераса на югоизточния край на полуострова. 
Отъ манастира тръгва пжтека на западъ за гжсто разхвър- 
лянитЪ скити и келии, минава отначало презъ широколистна гж- 
ста гора надлъжъ по самия юженъ склонъ на планината, която 
тукъ извънредно стръмно се спуска къмъ морето, което на- 
времени се откриваше презъ нЪкой процепъ въ гората или по 
нЪкой стръменъ скалистъ долъ точно подъ краката ни. Следъ 
това пжтеката се възема зигзаговидно нагоре и минава презъ 
иглолистна гора отъ Абйез 6ог!51, която расте почти до 1800 м. 
височина по склоноветЪ на самия връхъ. 

На бивакъ се установихме въ една малка каменна по- 
стройка параклисъ подъ върха Атонъ на 1500 м. Имайки за 
база това параклисче, въ което прекарахме повечето време 
подъ дъждъ и гръмотевици, презъ хубавото време екскурзи- 
рахме по самия връхъ и неговитЪ склонове. Екскурзията по 
Св. Гора Атонска приключи, когато презъ руския скитъ Св. 
Иоанъ слЪзохме на пристанището Кереша и съ моторна лодка 
на 29. У!. се завърнахме на пристанището Дафне, отъ което, 
докато очаквахме парахода, който щЪше да ни отведе къмъ 
Солунъ и Олимпъ, обиколихме грамадния руски манастиръ 
Св. Пантелеймонъ и близкитЪ му околности. 

Въ следващия списъкъ давамъ всички събрани отъ менъ 
презъ време на екскурзията ми видове пеперуди. 

Раршо родашшиз 1. - Въ нЪколко екземпляри около. 
Зографския манастиръ на 23. и 24. У!., както и около Хилен- 
дарския манастиръ, Велика Лавра и надъ Кереша. 

Дропа сгайаео! 1. -- Единични екземпляри около Зограф - 
ския манастиръ, Хилендаръ и Ватопедъ отъ 1952251. 
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Рев еггапе Н. С. -- Въ множество екземпляри го съ- " 
брахъ около Дафне, Зографъ, ливадитЪ при брЪга източно 
отъ Хилендарския манастиръ, около Ватопедъ, при Великата. 
Лавра и надъ пристанището Кереша. Видътъ е съобщенъ и. 
отъ Д-ръ Ив. Бурешъ (Бур., 1915, стр. 40). 

Герида зларв 1. -- Въ голЪмо множество изъ гори- 
ститЬ мЪстности около Ксеропотамосъ, Зографъ и манастира 
Св. Пантелеймонъ. : 

Сойаз ефдиза Е. -- Въ множество екземпляри по всички 
обходени мЪста. Съобщенъ еи отъ Дръ Ив. Бурешъ (Бур, “ 
1915, стр. 40). в 

Поперегух татт 1. -- Доста често се сръщаше изъ 
полянитЬ по дълбокитЪ влажни долове подъ Зографъ, ливадитЪ 
източно отъ Хилендаръ и около Ватопедъ. за 

Соперегух сеората 1. -- Отъ този много красивъ виДъ, | 
мжжкитЪ екземпляри на когото иматъ голбмо оранжево петно 
на горната страна на преднитЪ крила, успъхъ да хвана доста 
екземпляри изъ горскитъ поляни изъ дола западно отъ” 
Зографския манастиръ и по пжтя отъ руския скитъ СВ. 

острова. ЖенскитЪ екземпляри, които нЪматъ споменатото. 
оранжево оцвЪтяване на преднитЪ крила, твърде много при- Е 
личатъ на предшедствуващия видъ. Видътъ е разпространенъ въ 3 
нЪколко форми изъ най-южнитЪ предЪли на Европа и Северо- 
западна Африка. Събиранъ е въ множество екземпляри и пу-. 
бликуванъ отъ Д-ръ Ив. Бурешъ. 

МИтепшз сатиа зсшН. -- НЪколко екземпляри въ дола “ 
западно отъ Зографъ и покрай потока между Св. Иоанъ и 
Кереша, както и въ мЪстностьта „Крио неро“ югозападно отъ 
Великата Лавра. Видътъ е публикуванъ и отъ Д-ръ Ив. Бу- 
решъ (Бур., 1915, стр. 41; 28.М1.1909). 3 

Иапезза саги 1. -- СрЪщаше се по всички обходени 
мЪста до самия вр. Атонъ. Съобщена е и отъ Д-ръ Ив. Бу- 
решъ (Бур., 1915, стр. 41). 

Иепезза игисае 1.-- СрЪщаше се особено често по върха. 
Атонъ, 26--27.У1.1936. 

МеШаеа #4)та О. - Събракъ нЪколко екземпляра въ. 
ливадитЪ източно отъ Хилендарския манастиръ. Видътъ е съ-. 
общенъ и отъ Д-ръ Ив. Бурешъ заедно съ оаг. тен опайз 
5рг. (Бур., 1915, стр. 41). 

Мешаеа иа ЗсшН. -- Събрахъ го около Зографьъ, из- 
точно отъ Хилендаръ и при Великата Лавра. Д-ръ Бурешъ го. 
съобщава заедно съ уаг. пала ЗЕ. за 

Агрупт!в тобе у. ез Мег. -- около Дафне, Зографския. 
манастиръ и надъ Кереша. Съобщена и отъ Д-ръ Ив. Бурешъ | 
(Бур., 1915, стр. 42). а 

#. 



ис фена пеевече 

"Ентомологична екскурзия до Св. Гора 267 

Агруппз рар та Г.. -- Заедно съ предшедствуващия видъ 
събиранъ въ западната околность на Зографския манастиръ и 
въ ливадитЪ недалечъотъ морския брЪгъизточно отъ Хилендаръ. 

Хафугив уаша Еп. -- Въ дола около потока между руския 
скитъ Св. ИЙоанъ и пристанището Кереша на 29.У1. 1936 г. 
уловихъ нЪколко екземпляри. 

Българскиятъ Зографски манастиръ и близката му околность. Находище на 
Поп. СеораКа Т.., Сабосаа путрпаеа Езр., Сайосаа ешусПаеа Тг. и др. 

Твейа ИИисв Езр. - Въ голЪмо множество се сръща 
около Дафне, Ксеропотамосъ, Зографския манастиръ, ливадитЪ 
подъ Хилендаръ и въ околноститЪ и надъ Кереша. 

Гусаепа азйгагсйе Везни. -- Въ доста голъмо количество 
я констатирахъ около пристанището Дафне, манастира Св. 
Пантелеймонъ, около пристанището на Зографъ и въ околно- 
ститъ на Кариесъ. Съобщена отъ Д-ръ Ив. Бурешъ (Бур. 

1915, стр. 45). 
Исаепа #сагиз КоН. -- Доста често явление, особено по 

всички по-влажни мЪста около Зографъ, Хилендаръ, а сжщои 
изъ тревиститЪ поляни въ подножието на вр. Атонъ. 

Гусаепа беЦагриз Ко!.-- НЪколко екземпляри на 19. -26.М1. 
„ около Хилендаръ, Зографъ, Ватопедъ, Кариесъ и Великата Лавра.. 

Гусаепа атапйиз 5сиг. -- Единъ женски екземпляръ уло- 
вихъ на 23. У!. западно отъ Зографския манастир. 
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Суат!з агоошз Г. -- Три екземпляри отъ Кариесъ и 
ливадитЪ източно отъ Хилендарския манастиръ. 

Адораеа Ипеоа О. -- Доста обикновено явление изъ ли- 
вадитЪ източно отъ Хилендаръ, западно отъ Зографъ и по 
силно тревистото подножие на вр. Атонъ около мЪстностъта и 
извора „Крио неро“. 

ДАиотадез зугоапиз Езр.- Заедно съ предшествуващия видъ. 
Тпапаоз Гарез 1. -- Събрахъ нЪколко екземпляри около 

Дафне, Ксеропотамосъ, по билото на планината надъ Кариесъ 
и около Великата Лавра. 

Ейргосиз сргузотгвоева 1. - На лампа при нощенъ ловъ 
хванахъ този видъ при Зографския манастиръ на 23. У1. и 
подъ вр. Атонъ при параклиса на 1,500 м. на 27.У1.1936. 

Дргойз урзИоп Кой. -- НЪколко екземпляри на лампа 
въ Зографския манастиръ на 23.У1. 

Матетга сйгузогопа Вк!. -- Заедно съ предшествуващия 
видъ на 23.У1. 

Гаптоеста сотра Е. -- При параклиса подъ вр. Атонъ 
на 1,500 м. в. на 27.У1. Екземплярътъ, който хванахъ има нЪкои 
особености, що се отнася до голЪмината на бЪлитЪ петна по 
преднитЪ крила, основния фонъ, а сжщо и общия външенъ 
видъ, които, при наличностьта на повече материалъ, вЪроятно 
биха ми дали основание да го спред да като нЪкоя добре 
обособена локална форма. 

Надепа Тигоа НЬ. -- Единъ екземпляръ хванахъ на лампа 
подъ вр. Атонъ на 28.У1. на 1,500 м. в. 

Роурбаеп!з зетсайа Езр. -- Три екземпляри отъ тоя видъ 
хванахъ при нощенъ ловъ въ Зографския манастиръ на 23.и 24.У1. 

Сагайта ехжриа НЬ. -- НЪколко екземпляра на лампа 
въ Зографския манастиръ иа 23.У1. 

Атрируга е иза В. -- Отъ този типиченъ медитерански 
видъ хванахъ при нощенъ ловъ съ лампа единъ екземпляръ 
въ подножието на вр. Атонъ на 1,200 м. на 27.У1. Видътъ е 
разпространенъ въ Северо-западна Африка, Южна Франция, 
СрЪдна и Южна Италия, Далмация, Гърция, Сирия. 

Пкка 00, 1. - НЪколко екземпляри отъ Зографския 
манастиръ на 23. и 24.М1., Велика Лавра на 25.У1!. и въ руския 
скитъ Св. Иоанъ на 29.У1. 

Сфеорвапа делапи Пир. - Отъ този чисто медитерански 
видъ хванахъ единъ екземпляръ подъ вр. Атонъ на 1,000 м. 
на 26.У1. 

Нейойтшз ре оега зсиН. -- Зографския  манастиръ, 
23.У1.1936. 

Ршизга ратта 1.. -- Подъвр. Атонъ на 1,500 м. в., 26.У1.1936. 

Саюсаа путрпйаеа Езр. -- Типиченъ медитерански видъ. 
Зографския манастиръ, 22. и 23.У1.1936, Велика Лавра,29.У1.1936. 
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Саюсайа соптегза Езр: - Зографски манастиръ, 22. и 
23.У1.1936. Сжщо публикуванъ отъ Д-ръ Ив. Бурешъ съ дата 
ДА 1909: (Бур, 1915, стр. 47): 

Саюосайа ешуспаеа Тг. -- НЪколко екземпляри отъ З0- 
графския манастиръ на 22. и 23.У1.1936, отъ Велика Лавра на 
25.М1. и отъ руския скитъ Св. Йоанъ на 28.У1.1936. 

Сагосайа иариееа Н.С. -- Зографски манастиръ 23. У!. 
1936 год. 

ДАсдайна сатрапа НЗ. - Подъ вр. Атонъ на 1500 м., 
2: МП. 1996; 

Асгдайа озитпата НЪ. -- Зографския манастиръ 23. МП. 
1936 год. 

Асйайа детегзата Н9. - Заедно съ предшествуващия 
ВИДЪ. 

Гагепиа оапеша зсшН. -- Три екземпляра хванахъ при 
нощенъ ловъ съ лампа подъ в. Атонъ на 1500 м. на 27. У1!. 1996. 

Гагепиа Мисшеа 1.. -- Зографски манастиръ 23. У1. 1536, 
Велика Лавра 25. У!. 1936. 

Ейрйвеса зетигогарваа Вт. -- При параклиса подъ в. 
Атонъ при нощенъ ловъ уловихъ нЪколко екземпляра на 26. 
УГ. и 27. У1. 1936 на 1500 м. в. 

Ейрй беса ритШшаа НЪ. -- Заедно съ предшествуващия 
ВИДЪ. 

Воагта реттана Вгант. -- Въ Зографския манастиръ 
на 22. и 23. У1., Велика Лавра на 20. У1. и въ скита Свети 
Йоанъ на 28. М1. 1936: 

Терйгота огапата Зрг. -- Въ Зографския манастиръ при 
нощенъ ловъ съ лампа на 23. У!. 1936. 

„ Моа зирстаташа Зрог. -- Нощемъ на лампа въ Зограф- 
ския манастиръ на 23. У!. 1936. 

Мееоа Габзайз Н.З. -- Зографски манастиръ 23. У!. 1936. 
Дейна оййса 1. -- Подъ вр. Атонъ на 1500 м., 27. М1.. 

1936 и въ скита Св. Йоанъ на 28. У1. 1936. 
Гитозга сашоа НО. -- Зографски манастиръ 22. и 23. 

М1. 1936, Велика Лавра 95. У1. и скита Св. Йоанъ 28.У1.1936. 

Нурорга саезтит НЬ. -- Зографски манастиръ, 23.У1.1936. 
Гуврезза шша Зки. - Подъ върха Атонъ при параклис- 

чето Св. Богородица на 26. У1. 1936. 

Феигега рупа 1. - При Зографския манастиръ на 23. 
М. 1936. 

Ерйезна Киейвтейа 7. - Въ доста екземпляри въ 30- 
графския манастиръ на 20. и 23. У1. 1936, въ манастира Ве- 
лика Лавра на 25. У!. 1936. 

Епдотсва Маттеайз ЗсиН. -- Заедно съ предшеству- 
ващия видъ. 

Союошсва ергетайз Н.З. -- Зографския манастир, на 23. 
МТ. ге 
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Сурпофев итопай!з НВЬ. - Въ Зографския манастиръ,. на 3 
22 и 23 М1.. 1986: 

Мотооййа посшеПа ЗсшН. -- Еее в. Атонъ, на 26. и 
27. У!. 1936 г., на 1500 м. вис. 

Сбогеш !з Буегкапдегейа ТнпЬро. уаг. ргемозапа Пир. -- 
Две гжсенички отъ тази малка пеперудка намърихъ по листата 
на растението Нейсйгузит отртеит, донесено отъ в. Атонъ 
и посадено въ алпинеума при Царската ботаническа градина 
въ София. Гжсеничката, която отначало е съвсемъ малка и 
прозрачно зелена, се скрива въ дългия бЪлъ мъхъ, който по- 
крива дебеличкитЪ листа на растението. Така, оставайки сама 
невидима, тя постепенно унищожава листата, безъ да бждатъ 
и самитЪ поражения забелязани на време. ДветЪ събрани 
отъ менъ гжсенички направиха какавиди на 21. |Х. 1936 г., а 
пеперудкитЪ изхвръкнаха на 30. ТХ. сжщата година. 

2О5ЗАММЕМЕА5БОХОС. 

Пе Наршзе! Ашоп, Де Де 05Щспз Те дег дге! Нпрелбпшееп 
На тзеш, ш Фе з1сБ дте На тве! СраШае, ОзЩсв уоп бошп 
1 Магейошеп гопве  , 154, 154 тшрзшп уош Асвспеп Мееге пш- 
сереп. з1е ТАЩЕ 2иг Сйпге ш даз Вегесп дег МефПеггапеп 20пе, 
ш!! Дегеп Сетуйспзеп Штге Вегге ипд Тайег Бедеск! 519. Н1ег масн. 
веп ишег пани сеп Вейтрипреп: ОПашт, Казбаше, Гогреег, Мут- 
Ше, Сургтеззе, ЕтдБезтраши, енре 1птпегрите Е1сПеп, О1еапйег и. 
5. м. Мот 20. ТУ. -- 10. УП. 1996 мигфе уот Кдп101. Хайитуу18- 
зепзсп. шзише еше ЕхКкигзоп пас АЩоп ипд аш даз Оушр-Сеф. 
т Опесрещапд оггсашз ей, шп Доп ешре тефдПегапе РПапгеп Ни 
Фе Ара Ддег Кп121. Воап. Сайеп ипф ешото!ор1зсПпез Ма епа! 
Ни Фе башпипреп Дез Ко. Хашт. Мизешшз ги заштеш. Ве! 
Фезег ЕхКитя10п, Фе зрелей Вт Ашоп уот 20.-29. У1. дапепе, 
заттшейе 1сп пеБеп апдегет Майепа! аисп Де п уопегепдег Глз?е 
апгей еп бсптеНейтрз-Апеп. Пе упспПрегеп Еипдопе, ап Че- 
пеп 1сп Майепа! запшейе, з19: Натеп Пате, ОтпореБипе Дез К1о- 
5егз Хегороатоз, ОтреБшаг уоп Капез, ОшреБишпо ЧДез КПозвегв 
зоргар! ипй зештез На? епз, Козвег НПепдаг ипд Фе МЛезеп ОзЩс! 

дауоп 15 гиг Ки е Дез Меегез, К1озТег Майоред, ОтреБипе ЧДез 
К!озегз Мерае Гата, Фе Огирре Дег Рагакузеп т дег ОтоеБипе 
ипЯ оБегаВЬ ЧДез Найепз Кегезсра ат 5х5пдепде дег На шзе, ипа 
дег егеп се Ср? е! Ашоп, Ддезвеп ПОспзве ЕтеБипе 1935 ш Мее- 
гезпбйе еггес Е. 






