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íica 184, sericans 210, Willughbiella 183.

Nematus ventricosus 23, 159 ; Neuroterus aggregatus 74, laeviuscu-

lus, lenticularis et numismalis 227, obtectus 74, tricolor 224.

Odynerus aurantiacus, hungaricus, jucundus, parvulus et pictus 240,

rufipes 175, sinuatus et terricola 240; Osmia aflinis et bidentata
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184; Osphrynchotus seductoriüs 83; Oxybelus ambiguus, auran-

tiacus, elegáns, furcatus, maculipes, mandibularis, meridionalis et

nnieronatus 150, Treforti 110, 150.

Pelopoeus destillatorius 41, 82, femoratus 83, spirifex 82 ; Pepsis
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226, renum et synaspis 74-
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nata et inornata 98, Merklaria 253, pallidata, rusticata, sericeata,

strigaria, strigilaria, trigeminata et trilineata 98 ; Acontia lucida

ab. albicollis 98 ; Acronycta Euphorbiae, leporina et Lignstri 97 ;

Aedia funesta 98 ; Aglia Tau 96 ; Agrotis baja, brnnnea, crassa,

depnncta, ditrapezium, jantliina, linogrisea, obelisca ab. raris et

saucia 97, segetum 69, signifera, stigmatica et xantbograpba ab.

coliaesa 97 ; Aletia xylina 87 ; Ammoconia caecimacula 97 ; Am-
phipyra livida 97 ; Anaitis praeformata 99 ; Angerona prunaria

ab. sordidata 98 ; Anisopteryx aceraria 98 ; Apamea testacea 97 ;

Apatura Ilia 95, 179, var. Clytie 95, Iris 150, 179, var. Jole

150 ; Aporia Crataegi 37, 69 ; Arctia aulica 96, caja 149, casta

219, maculosa, purpurata et ab. íiava 96; Argynnis Daplme 95,

Pandora 219 ; Aspilates gilvaria 99 ; Asteroscopus nubeculosus 98.

Bapta bimaculata et temerata 98 ; Biston hispidarius 98, lapponarius

149, pomonarius, stratarius et zonarius 98 ; Boarmia angularia

et selenaria 98 ; Boletobia fuliginaria 98 ; Bombyx Casta 219,
castrensis, catax et Crataegi 96, neustria 38, Populi et Trifolii

96 ; Breplios puella 98 ; Bryopbila Algae, fraudatricula, raptricula,

ravula var. ereptricula et strigula 97.

Calamia lutosa 97; Calligenia miniata 96; Callimorpha bera 96;
Calocampa exoleta et vetusta 98 ; Calymnia affinis, ditfinis et

pyralina 98 ; Caradrina ambigua, pulmonaris, respersa et superstes

97 ; Carpocapsa pomonana 23 ; Carterocepbalus Palaemon 95

;

Catepliia alcbymista 98 ; Catocala agamos 98, electa 149, elocata,

Fraxini, bymenaea, nupta, paranympba, promissa, puerpera et

sponsa 98; Caustoloma flavicaria 98; Cbariptera viridana 97;
Cbloantba Hyperici et rádiósa 97 ; Cidaria bicolorata 99, capitata

209, 234, corticata et cucullata 99, cyanata 210, designata, fulvata,

luteata, nigrofasciaria , olivata
,

pomoeriaria , riguata, rubidata,

vespertaria et vitalbata 99 ; Clidia geograpbica 97 ; Cochylis ambi-
guella 69 ; Colias Chrysotheme 218, Edusa ab. Helice et Myrmi-
done 95 ; Crateronyx dumi 96 ; Cucullia Artemisiae, Blattariae,
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Chamomillae, Lactucae et thapsiphaga 98 ; Cyciopides Morpheus

95 ; Cyinatophora duplaris et octogesima 97-

Dasychira pudibunda 69 ; Deilephila Celerio et Galii 95, Nerii 27,

69, 95, Porcellus 95 ; Dianthoecia albimacula. carpopliaga, compta

et lutcago 97 ; Diastictis artesiaria 99 ; Dicbonia convergens 97
;

Drepana binaria, cultraria, curvatula et harpagula 96 : Dryobota

monochroma 97.

Earias insulana et siliquana 188; Eilicrinia cordiaria 98; Ellopia

prosapiaria 98 ; Endromis versicolora 96 ; Epicliriopteryx boniby-

eella 96, undulclla 75; Epiuepbele Hyperantbus var. Aretc 95,

Janira 55, 126, 185; Epione apiciaria 98; Episema glaucina et

scoriacea 97 ; Erebia Ligea et Medusa 95 ; Eubolia arenacearia

99 ; Eugonia erosaria et quercinaria 98 ; Eupithecia immundata

256, insigniata, linariata, subnotata et venosata 99.

Fidonia roraria 99 ; Fumea pectiriella et Sapho 75-

( lalleria cerelia 28, rnellonella 69 ; Geometra vernaria 98 ; Gluphisia

crenata 97 ; Gnophos dumetata, furvata et operaria 99 ; Gram-
mesia trigrammica 97.

Hadena bicoloria et ab. furuncula, didyma ab. leucostigma, fúrva, lite-

rosa, ochroleuca et porphyrea 97 ; Harpyia erminea et furcula

96, vinula 56; Helia calvaria 98; Heliothis armiger, Cardui

Ononis et peltiger 98 ; Hepialus Hecta, sylviuus et Velleda 96 ;

Iíibernia aurantiaria 98 ; Hybocampa Milbauseri 96 ; Hydroecia

micacea, nictitans et ab. erythrostigma 97 ; Hylophila bicolo-

rana 96.

Ido ampelopbaga 55, Chloros et tenuicornis 96.

Laria L. nigrum 96; Lasiocampa Pini et var. montana, populifolia,

potatoria et Pruni 96 ; Leucania conigera et vitellina 97 ; Leucoma
Salicis 56; Limeuitis Camilla et Sibylla 95; Litbosia unita 96;
Lithostege farinata et griseata 99 ; Lobophora polycommata, sertata

et sexalisata 99 ; Lophopteryx cuculla 97 ; Luperhia matúra et

virens 97 ; Lycacna Meleager et Orion 95-

Maearia alternária et liturata 98 ; Macroglossa bombyliformis et

fuciformis 96; Madopa salicalis 9S ; Mamestra aliena, contigua,

marmorosa et persicariae ab. unicolor 97 ; Mánia maura 97 ; Meli-

taea Aurelia, Aurinia et Trivia 95 ; Mesogona Acetosellae et

oxalina 97 ; Mesotype virgata 99 ; Metrocampa bonoraria 98

;

Miselia bimaculosa 97 ; Mithymna imbecilla 97.

Nemoria porrinata 98 ; Neuronia cespitis 97 ; Nola cicatricalís, con-

í'usalis, cucullatella, strigula et togatulalis 96 ; Notodonta argentina,

querna, trepida, trimacula et tritoj)hus 96 ; Numeria capreolaria

et pulveraria 98.

Oeneria detrita 96, dispar 23, 38, 56 ; Ocnogyna parasita 220 ; Orgyia
gonostigma 96 ; Orrhodia Fragariae, rubiginosa, Vaccinii ab. mixta
et Veronicae 98 ; Ortholitlia coarctata 99 ; Orthosia humilis, laevis

et nitida 98.

Panolis piniperda 97 ; Pararge Aegeria 95 ; Parnassius Mnemosyne
95; Pentopliora morio 96; Pericallia syringaria 98; Perigrapha
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cincta 97; Phalera bucephaloides 97; Phorodesma pustulata 98;

Pieris Brassicae 69, Daplidice 55, Rapae 23; Plastenis subtusa

98; Plusia C. aureum, Festucae, gutta, jota et modesta 98; Polia

polymita 97 ; Polyommatus Thersamon 95 ; Polyphaenis sericata

97 ; Porthesia chrysorrhoea 37 ; Pseudophia lunaris 98 ; Psilurál

monacha 96; Psyche Ecksteini 75, hirsutella, muscella et opacella

96, Viadrina 75, viciella ct villosella 96, Zelleri 75; Pterogon

Proserpina 95, 219; Ptilophora plumigera 97.

Rhizogramma detersa 97 ; Rusina tenebrosa 97-

Saturnia Carpiní et Pavouia 56, Pyri 56, 96, Spini 96 ; Satyrus

Aretliusa, Circe et Hermione 95 ; Scodiona conspersaria 99 ;

Selidosema evicetaria 99; Sericaria Móri 24, 46, 87, 216, 227;

Sesia asiliforrni 8, ichneumoniformis, myopaefbrmis et stomoxyforrnia

96, tipuliformis 23, 96; Simyra nervosa 97; Sphinx Convolvuli

et pinastri 95 ; Spilosorna fuliginosa var. fervida 96 ; Stauropus

Fagi 96 ; Stegania dilectaria 98 ; Synopsia sociaria et var. propin-

quaria 98; Syntomis Phegea 219, ab. Iphimedia 96.

Taeniocampa opima 97 : Tephronia sepiaria 98 ; Thais Polyxena et

ab. Cassandra 95; Thalpochares communimacula et respersa 98;
Thecla Acaciae, Quercus ab. Bellus, et W. album 95 ; Therápis

cvonymaria 98 ; Thyatira Batis 221; Thyris fenestrella 96; Tinea

granella 105, pellionella et trapetzella 23, 69, vestionella 23;

Tortrix pilleriana 69, 123, 142 ; Toxocampa pastinum 98 ; Trachea

piniperda 88; Trocliilium apiforme ab. sireciforme 55.

Urapteryx sambucaria 98 ; Uropus Ulmi 96.

Valéria oleagina 97 ; Vanessa Cardui 247, L. album 95.

Xanthia aurago, citrago, fulvago ab. ílavescens, ocellaris et sulphurago

98; Xylina scmibrunnea 98; Xylomyges conspicillaris et ab. mela-

leuca 98-

Zanclognatha emortualis, grisealis, tarsicrinalis et tarsiplumalis 98

;

Zeuzera pyrina 96 ; Zonosoma albiocellaria 98 ; Zygaena Brizae

219, Coronillae 96, íilipendula 219, laeta 96, Lonicerae 219,

Meliloti, Scabiosae et Trigonellae 96.

c) Diptera.

Braula coeca 157.

Cecidomyia destructor 23, 91, 106, 214, 231 ; Culex Columbaezensis

196, pipieus 90, reptans 196.

Diplosis Tritici 23.

Gastrophilus Equi 91.

Haematopota pluvialis 90 ; Hippobosca equína 157.
Melophagus oviuus 92, 157 ; Musca colombascliensis 196, domestica 23, 91.
Olfersia Ardeae 157; Ornithomyia avicularia 157.
Piopliila Casei 91 ; Pulex irritans 92.
Tachiua grossa 91.

Simulia columbaezensis 24, 34, 47, 86, 91, 195, reptans 196; Steno-
pteryx Hirundinis 157.

Thalassomyia congregata 22, 45, 83, 88, 198, 215.
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d) Coleoptora.

Acinopus arnmophilus 233; Acupalpus exiguus, interstitialis, longi-

cornis et suturalis 88; Alopbus Kaufmanni 215; Amara commu-
nis, familiáris, rufípes, tricuspidata et triviális 233 ; Aiiisoplia

adjecta 208, agricola 207, austriaca 205, 208, bromicola 207,

crucifera, cyathigera et var. dispar, deserticola et flavipennis 208,

fruticola 205, 207, lata 206, 208, segetum 207, tempestiva 205,

208, villosa 207, Zwickii 205; Anomala Frischii et Vitis 166;
Anthaxia Hackeri 254; Antbrenus claviger, museorum, scropbu-

lariae et varius 23 ; Attagenus pellio et piceus 23.

Bathyscia Reitteri 254; Batrisus exculptus 215; Bolboceras unicorne

221; Bostrycbus dispar 21 ; Bracbinus crepitans et explodens 130;
Bruclnis Pisi 22 ; Bytbinus banaticus, lunicornis et Viertli 215.

Calandra granaria 23 ; Calosoina sycopbanta 52 ; Carabus caelatus

152, catenatus var. Korlevici 47, clathratus 152, glabratus 130,

intricatus 130, 152, nodulosus 152, Scheidleri 130, var. Preyssleri

170, subvirens 47, violaceus 130; Cartodere Árgus 4-1, 47, elongata,

iiliíbrmis, filum et ruficollis 44; Cerambyx cerdo 138, beros 134,

138, miles 133— 139, Scopolii 138; Chrysomela atrovirens et

cinctipennis 256, Milleri 11], morio 256 ; Cicindela cbiloleuca 130 ;

Coceinella septempunctata 145 ; Compsocbilus cepbalotes et Hey-
deni 255; Copris lunaris 132; Crioceris Asparagi 23.

Dermestes bicolor, cadaverinus, lardarius, murinns et vulpinus 23

;

Derodoutus rnacularis 132; Dromius longulus 254-

Entomoscelis Adonidis 43; Euplectus tenuicornis 215.

Gallernca xanthomelaena 23; Geotrypes stercorarius 33.

Harpalus griseus et obscurus 234; Hydraena bungarica et polita 210;
Hydroporus nigrolincatus 130; Hylesinus piniperda 88; Hypera
pustulata 254 ; Hypurus veronicae 254-

Lathridius filum 44; Latbropus sepicola 21 ; Letbrns apterus 30, 45,

59, 103, cephalotes 30 ; Lucanus apterus 30, cervus 103-

Melasoma coliaris 256; Meligetbes Brassicae (aeneus) 112; Melo-

lontha Hippocastani 121, 122, 255, var. nigricollis et var. nigripes

122, pectoralis 121, vulgáris 6, 23, 108, 119, 121, 128, 169,214,
255, var. albida 121, var. lugubris 255, var. ruficollis 121 ; Myce-
tochares quadrimaculata 255-

Nebria Dabli, var. littoralis (Bonellii) et var. velebitica 111; Neura-
pbes ornatus et semicastaueus 215-

Orina speciosissima subsp. carpathica et subsp. juncorum, viridis subsp.

Merkli et var. trausylvanica 256; Orpbilus glabratus 23; Oryctes

uasicornis 26.

Paederus Baudii 47; Philontbus cyanipermis 132; Pholeuon Hazayi

254; Pbyllobius croaticus 215; Platypsyllus castoris 239; Pla-

tytarsus Frivaldszkyi 255 ; Polypbylla fullo 167 ; Prionus lati-

collis 133.

Scarabaeus cepbalotes 30 ; Sclerophaedou carniolicus var. carpathicus

et var.Kenderesyi 256; Scolytus rugulosus 21 ; Sisypbus Scbiifferi 132.



XII

Tachys sexstriatus var. crnx 110; Tenebrio molitor 23, obscurus 22 ;

Tenebrioid.es mauritanicus 104; Tharops nigriceps 250 ;
.Tomicus

rectangnlus 111 ; Trechus rhilensis 150 ;
Trogosita rnauritanica 104-

Xylocleptes bispinus 192-

Zabrus gibbus 84, 233.

e) Hemiptera.

Aphis Brassicae 23, laburni 173, Mali 23, papaveris 173; Aradus

sordidus 128; Aspidiotus Nerii 64-

Ceutrocoris spiuiger ct variegatus 110; Chilacis Typbae 153; Ciraex

lectuhirius 118, 216; Corisa Fussii 130.

Deltocephalus quadrivii'gatns 254 ; Deraeocoris olivaceus var. fallax et

var. larvatus 254, trifasciatus var. bipartitus et var. regalis 110;

Diaspis ostreaeformis 23 ; Dicranotropis carpathica 254 ; Dryobius

Roboris 21-

Kmblcthis deuticollis 110.

(ícrris latemlis 187.

Hebrus ruficeps 187; Hyalopterus pruni 173-

Isclinodemus sabuleti 153.

Labops (Pachytoma) arenarius 110; Lecanium Aeeris 112; Lyctocoris

campestris 216-

Mesovclia furcata 187 ; Mytilaspis pomorum 23.

Naucoris cimicoides 129; Nepa cinerea 129; Notoneeta glanca 129.

Phylloxera ^astatrix 22, 46, 77, 99, 104, 107, 118, 127, 140, 146,

147, 158, 173, 174, 211, 21-!, 215; 234, 235, 237: Pbymata
crassipes et erosa 142; Plea mínutissima 129; Psylla Pyri 23,

pyrisuga 192.

Ranatra lineáris 129; Rhopalosiphum Ribis 23.

Salda laterális 130, nobilis 254 ; Schizoneura lanigera 22, 61, 106,

145, 149, 189, 192 ; .
Sipliouopbora circumflexa 48, granaria 23.

Tetraneura Ulmi 154; Thrips frumentarius 152 ; Toxoptera Aurantii

144, graminum 143, Scirpi 144". Tricbopsylla Walkeri 176; Tropi-

coris ruflpes 118.

f) Heuroptera.

Boreus liiemalis 194.

Chrysopa perla 93.

Myrmeleon formicarius 93.

g) Pseudoneuroptera.

Aesdma aífinis, cyanea, grandis et mixta 252, pratensis 187, 252,
rufescens 252; Agrion pulchellum 125; Atropos pulsatoria 193.

Calopteryx splendens 114; Cordulia flavomaculata 187.
Libellula depressa et quadrimaculata 125.
Palingcnia longicauda 114, 176; Polymetarcys virgo 176.
Troctes pulsatorius 115, divinatorius 193.



XIII

h) Orthoptera et Dermatoptera.

Bacillus llossii 126 ; Blattá germanica 23.

Chelidura acanthopygia 194-

Decticiis verrucivorus 28 ; Dictyoneura Monyi 240.

Ephippigera vitium 194-

Gryllotalpa vulgáris 116; Gryllus campestris et domesticus 116, 194,

frontalis 194-

Mantis religiosa 61, 116; Meconema varium 194; Myrmecophila
acervorum 194-

Oecanthus latipennis et nivens 11, pellucens 8, G0, 194; Onconotus

Servillei 194; Orocharis saltator 11.

Pachytylus migratorius 117, stridulus 194; Periplaneta orientális 23,

115, 195; Phyllodromia germanica 115, 195.

Saga serrata 172, 194, 251.

Xya variegata 194.

i Thysanura.

Achorutes armatus 231, bielanensis 111.

Lepisma saccharina 19, 117.

Podura aquatica 231-

Smynthurus luteus 139, vitis 140.

Tetrodontopliora gigás 111.

Myriopoda.

Atractosoma bohemicum et carpathicum 151.

Brachycle?mus filifoi'mis, inferus et superus 151.

Craspedosoma flavescens et mutabile 151.

Geophilus foveolatus 171; Glomeris connexa 151.

J\üus dicentrus, hungaricns, luridus, montivagus, nanus, platyurus et

strictus 151, unilineatus 43.

Lithobius forficatus 171"; Lysiopetalum fasciatum 151.

Mecistocephalus carniolensis 102-

Polydesmus tatranus 151.

Scolopendrella nivea 151; Strongylosoma iatlrense 151.

Arachnoidea.

Clnbiona pelasgica 83.

Epeira cueurbitina, patagiata et solers 83.

Steatoda castanea 209.

Crustacea.

Acroperus transylvanicns 176 ; Apus caneriformis 253 ; Argulus folia-

ceus 255; Astaens fluviatilis 211, 254.

Bi-anchipus torvicornis 253-
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Canthocamptus brevicornis, ornatus et Treforti 176; Cyclops alpestris,

brevisetosus, claudiopolitanus, Entzii, Frivaldszkyi, Horváthii, hun-

garicus, Margói, nivalis, Parádyi, pectinatus, roseus, tenuicaudis et

transylvanicus 176-

Daphnia Kahlbergiensis 255, serrulata 176; Diaptomus salinus 176.

Ergasilua Sieboldii 255.

Leptodora hyalina 255.

Macrothrix serricaudata 176; Moina^ Bánffyi 176.

Pleuroxus balatonicus 255, tusnadiensis 176-

Javítandók

:

26-ik lap, alulról 3-ik sor cent. helyett mill.

91-ik » az ábra alatt Tadún agrossa helyett Tachína grossa.

215-ik » alulról 12-ik sor XXIV helyett XXXIV.
2411-ik » » 8-ik sor 15 helyett 14.

» » » 5-ik sor infuscatum Erichs. törlend.
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Rovartani Lapok
I. kötet. 1884. január. 1. füzet.

Beköszönt.

Napjainkban a niunkafelosztás és a gyors termelés korát éljük.

Ezt tapasztaljuk minden téren. A korszellemnek eme ketts hatása

alól ki nem vonhatják magukat a tudomány emberei sem : a munka-

felosztás és a gyors termelés elve uralkodik immár a tudományok

mezején is.

A szellemi munkásoknak folyvást szaporodó száma s az egyes

tudományszakoknak folytonosan növeked' irodalma most már lehe-

tetlenné teszik, hogy valaki egyszerre több szakban intenziv mun-

kásságot legyen képes kifejteni. Evvel a munkafelosztással karöltve

jár a gyors termelés ós az a törekvés, hogy szellemi munkásságának

eredményeit mindenki minél elbb nyilvánosságra hozni igyekezik'

Ennek a felismerése teremtette meg újabb idben a szkebb

körre szorítkozó és rövidebb idközökben megjelen tudományos

szakközlönyöket is.

A természettudományok hazánkban az utolsó másfél évtized

alatt aránylag roppant nagy haladást tettek. Az ásváriy- és földtan,

a növénytan, a chemia már annyira megizmosodtak, hogy külön

szakközlönyeik vannak. Örvendetes haladás tapasztalható az állattan

terén is : alig van most már valamely nagyobb állatcsoport, a mely-

nek hazánkban szakavatott búvára ne volna. Különösen áll ez az

állatvilágnak fajokban leggazdagabb seregére, az ízelt-lábu állatokra

nézve, a melyeknek Magyarország területén mindig több és több

buzgó megfigyeljük és tanulmányozójuk akad. Vájjon nem érkezett-e

el már nálunk is annak az ideje ós szüksége, hogy az állattan eme

legterjedelmesebb részének érdekében egy rövidebb idközökben

megjelen külön magyar szakfolyóirat meginduljon?

A választ erre megadja nemcsak a rovartannal foglalkozó

szakférfiak körében már ismételve nyilvánult óhajtás, hane

'körülmény is, hogy újabb idben már a külföldi efféle

ban is gyakrabban találkozunk magyar búvárok dolgozat

retjük hinni és úgy is tudjuk, hogy azok a magyar buváro



közölték volna megfigyeléseik és vizsgálódásaik eredményeit itt benn

a hazában, ha alkalmas magyar szakközlöny állott volna rendelke-

zésükre.

Ennek a tényleg érzett és valósággal létez hiánynak pótlása

lebegett elttünk, a midn minden jogos és méltányos kívánságnak

megfelel magyar rovartani szaklapnak a megindítására vállalkoz-

tunk. A magyar rovarászok tanulmányainak és buvárlatainak gyors

közzétételére módot és alkalmat nyújtani, a legels feladat, a melyet

szolgálni és elmozdítani e lapok hivatva lesznek. Közleményeink

nem fognak csupán csak a szorosabb értelemben vett rovarokra

szorítkozni, hanem ki fognak terjedni a többi ízelt-lábu állatra, a

pókok, százlábúak és rákok osztályára is.

Hozni fogunk "ezek körébl legelször is eredeti megfi-

gyeléseken és önálló vizsgálatokon alapuló czik-

keket és kisebb értekezéseket, s egy franczia mellékletben

gondoskodni fogunk, hogy azoknak a tudományra nézve új vagy

érdekesebb adatai a külföld szakemberei eltt is érthetk legyenek.

Második és nem kevésbbó fontos feladatunkat fogja képezni

a rovartani ismeretek terjesztése és népszersí-
tése. Kisebb-nagyobb czikkekben ismertetni fogjuk az ízelt-lábu

állatok nagy seregének hol egyik-másik csoportját, hol valamelyik

érdekesebb tagját. Útmutatásokat fogunk közölni azok megfigye-

lésének, gyjtésének és kikészítésének különféle módjairól.

Gyjteni fogjuk a népies rovar neveket is, hogy a

népnyelv adatai alapján majd a magyar tudományos mnyelvet, a

terminológiát és nomenclaturá t valahára tisztázni és megállapítani

lehessen.

Különös figyelmet fogunk fordítani továbbá a biológiai vi-

szonyok tanulmányozására, s e tekintetben gondoskodásunknak leg-

kiválóbb tárgyát a hasznos és káros rovarok fogják képezni.

Ismeretes dolog, hogy hazánk els sorban s-termel ország,

és hogy népünk boldogulása a föld termésének mennyiségével és

minségével elválaszthatatlanul összefügg. A kártékony rova-

rok, melyek termésünket és vagyonunkat mezn és erdn, kertben

és szlben, szobában és pajtában minden lépten-nyomon fenyegetik,

károsítják és nem ritkán tönkre is teszik, ennélfogva mi nálunk

kétszeresen fontosak. Hogy termékeinket ezeknek az apró, de tö-

mérdekségük miatt annál veszedelmesebb ellenségeknek támadásaitól

sikeresen megóvhassuk és megvédelmezhessük, ismernünk kell min-

denek eltt magukat az ellenségeket, valamint azok életmódja-



nak, szaporodásának, fejldésének és táplálkozásának viszonyait. A
midn ezeket lapunkban ismertetni fogjuk, közölni fogjuk egy-

szersmind az ellenük alkalmazható legjobb ellenszereket és leg-

czélszerbb óvó intézkedéseket.

A leghathatósabb segedelmet kapja az ember a káros rovarok

ellen ugyancsak a rovarok osztályából a rovarpusztitó rovarok ré-

szérl. Ezek a hasznos rovarok — a rovarev hasznos ma-

darakkal s az idjárás viszonyaival karöltve — legtöbbet tesznek

a rovarkárok ellensúlyozására. A haszon, a melyet ekként az em-

bernek nyújtanak, csak közvetett ugyan, de azért kiszámíthatatlan

becs ; mert e rovarok és a hasznos madarak nélkül úgyszólván

alig lehetne növénytermeléssel foglalkoznunk.

Ezeken a közvetve hasznos rovarokon kivl ki fogjuk terjesz-

teni figyelmünket azokra a rovarokra is, a melyekbl az ember

közvetetlen hasznot húz. Ilyenek mi nálunk : a méh és a selyem-

hernyó. A méhészet, minthogy annak hazánkban már úgyis saját

külön szakközlönye van, csak kevésbbé fog ugyan bennünket fog-

lalkoztatni ; de a selyemtenyésztós ügyének szives készséggel

ajánljuk fel szolgálatainkat.

Figyelemmel fogjuk kisérni azonkivl a hasznos és káros rova-

rokra vonatkozó törvényhozási és közigazgatási intézkedéseket úgy
bel-, mint külföldön.

Végre ismertetni fogjuk a hazai rovarfaunára vonatkozó ösz-

szes bel- és külföldi irodalmat; közérdek kérdésekre pedig min-

denki eltt nyitva álló levélszekrényben fogjuk a kivánt felvilágosítá-

sokat megadni.

E lapoknak tehát tulajdonképen hármas iránya, hármas czélja

lesz, u. m. tudományos, népszer és . g y a k o r 1 a t i. Ez a

hármas czél olyan természet, hogy elmozdításához nemcsak a

szorosabb értelemben vett szakember, hanem a természetnek minden

barátja, hol kisebb, hol nagyobb mértékben hozzájárulhat. Biza-

lommal felkérjük ennélfogva a rovartannak valamennyi miveljét

és kedveljét, hogy vállalatunkat szellemi és anyagi támogatásukban

részesíteni sziveskedjenek.

I*



A rovarok szerkezetérl.
— Rövid ismertetés. —

A természetrajz elemeit nálunk már az elemi iskolákban kez-

dik tanítani. Mégis hány meg hány mivelt ember van, a ki a ter-

mészetrajz elemeiben minden lépten-nyomon oly hiányos ismerete-

ket árul el, hogy akkora tájékozatlanság, péld. a szépirodalom

vagy a történelem terén az illetre nézve minden mivelt társaság-

ban bizony megszégyenít volna. A nagy városok falai között él

embereknél az efféle már fel sem tnik ; ezeknél biztosra vehetjük,

hogy péld. arra az egyszer kérdésre : hány lába van egy bogár-

nak? talán a századik sem tudna helyesen megfelelni. De az egy

kissé mégis csak különös, hogy néha olyanok is, a kik már hiva-

tásuknál fogva folyvást a szabad természettel érintkeznek, az ket
környékez természet tárgyairól és tüneményeirl a legtévesebb

vagy épen semmi ismeretekkel sem birnak.

Kivált a rovarvilág, mely minden újuló tavaszszal mintegy

varázsütésre megjelenik és hegyet-völgyet, vizet és levegt bené-

pesít, de a melynek csodálatos tüneményei az egyes rovarok ki-

csinysége és fürgesége miatt nem oly könnyen ötlenek mindenki-

nek a szemébe, általában igen rosszul és hiányosan van ismerve.

Pedig a rovarok ismerete nemcsak az általános tudás, hanem a

gyakorlati élet szempontjából is igen fontos. A gazda és erdész, a

kertész és szlmivel mindenütt ott találja magával szemben a

kártékony rovarokat, a melyek fáradságának eredményét pusztulás-

sal fenyegetik. Nem ismervén az apró ellenségeket, tehetetlenül

kénytelen trni kártételeiket, a melyeket aztán a legtöbbször vagy

az idjárásnak, vagy a gondviselésnek szokott felróni.

Abból a feltevésbl indulva ki, hogy olvasóink között talán

akadni fog egyik-másik, a ki az eddig figyelmére sem méltatott ro-

varokkal valamivel közelebbrl megismerkedni szándékozik, a kö-

vetkez sorokban megkísértjük a rovarok szerkezetének általános

jellemzését a lehet rövidséggel bemutatni. Meg kell jegyeznünk,

hogy e czikkecske nem szakemberek számára van írva, hanem
csakis tájékoztató bevezetésül akar szolgálni azok számára, a kik a

rovartan els elemeivel megismerkedni óhajtanak.



A rovarok (animálta insecta) egyik osztályát képezik azoknak

az állatoknak, melyek nemcsak izülékekre osztott testtel birnak, ha-

nem azonkívül még hasonlóképen több izülékbl álló testfüggelékekkel

is, mink péld. az ízeit lábak. A rovarokat különösen az jellemzi,

hogy teljeseu kifejldött állapotukban három pár ilyen ízeit lábbal

vannak ellátva; ezért nevezik ket hatláb u aknák (Hexapoda)

is, szemben a többi osztályokba tartozó ízeltlábú állatokkal, melyek-

nek három párnál mindig több lábuk van. így péld. a pókféléket

(Arachnoidea) állandóan 4 pár, a rákféléket (Crustacea) rendesen

legalább 5 pár láb jellemzi, mig a százlábúak (Myriopoda), mint

már nevük is mutatja, igen számos, gyakran száznál is több lábbal

dicsekedhetnek. Az emiitett négy osztály, a rovarok, pókfélók, rák-

félék és százlábúak együtt véve, épen ezek miatt a több izülékbl

összetett lábaik miatt egy közös nagy állatkörbe tartoznak s az

ízeltlábú állatok (Arthropoda) seregét alkotják.

Ha egy rovart, péld. egy közönséges cserebogarat kezünkbe

veszünk, tapasztalhatjuk, hogy annak egész teste kívülrl kemény

brrel van borítva, mely az állatnak határozott alakot ád és tulaj -

donképen a bogár vázát képezi, mely a bels lágy részeket (bele-

leket, izmokat stb.) köriveszi. Tehát mig a csontvázzal bíró álla-

toknál a kemény csontos váz a testen bell van s annak bels vázát

alkotja, addig a rovaroknak küls vázuk van, mely bels lágy ré-

szeiket mindenféle küls ártalmaktól megóvja s azoknak egyszers-

mind alkalmas tapadó és támasztó pontokkal szolgál. Ez a küls

váz ' sajátságos szilárd anyagból van alkotva ; ez a különös anyag

a c h i t i n, a mirl aztán a rovarok küls vázát c h i t i n-váznak

szokták nevezni.

A cserebogáron már felületes megtekintésre is három f részt

lehet megkülönböztetni. Ez a három f rész, melyet általában minden

rovaron meg lehet találni, a következ

:

1. A fej Cl. ábra /), melyen a cserebogárnál a legyez mód-

jára kiszélesed két csáp, oldalt a két nagy szem, alsó részén pe-

dig a szájszervek vannak. Erre következik a

2. mellkas vagy derék (thorax — 1. ábra et, ht, ut), a

mely fényes, fekete ; alsó részén a hasoldalán a három pár láb,

fels részén a háton a barnás-sárga kemény szárnyfedk (tf), azok

alatt pedig az átlátszó hártyás szárnyak (h) vannak; és végre a

3. potroh (abdomen — 1. ábra p), melynek nagy részét a

barnás-sárga szárnyfedk borítják, minek következtében csak a hasa

és a vége látható.



A fej a különféle rovaroknál a legkülönbözbb alakú, majd

igen széles, péld. a szarvasbogárnál, majd tetején egy görbe szarv

kunkorodik felfelé, péld. a szarvorrú bogárnál (Oryctes), majd hosz-

szúra nyúlik, mint az orrmányos bogaraknál stb. ; a fej két olda-

lán áll a két nagy fekete, néha kékes vagy zöldes színbe játszó

szem. (2. ábra sz.)

A fej oldalán foglalnak helyet a csápok (2. ábra c\ melyek

tapogatásra s e mellett alkalmasint még szaglásra is szolgálnak, és

majd igen hosszúk, péld. a mezei tücsöknél, majd alig láthatók,

péld. a házi légynél. A csápok alakja is rendkívül változó, igy

legyezalakú a cserebogárnál, fonálalakú a futrinkánál (c), könyök-

szerüen meghajlott a hangyáknál, bunkós a nappali pillangóknál,

féss az éjjeli pillék egy részénél.

I . ábra. — A cserebogár egyes részeire szétszedve : f, fej
;

el, el mellkas ; let, közép-mellkas ; ut, utó-mellkas; p, pot-

roh : tf, kemény szárnyfed ; h, hártyás szárny.

A fej mells részén vannak a száj szervek, melyek az élet-

mód, a táplálék és a táplálkozásmód különfélesége szerint a legkülön-

bözbb módon vannak alakulva s a rovarok osztályozásánál ós fel-

ismerésénél rendkívül fontosak. A szájszervek — bármily alakban

legyenek kifejldve — valamennyi rovarnál a következ részekbl

állanak: fels ajak (2. ábra o), ezután következik a két fels
állkapocs (r), majd a két alsó állkap o cs (/);

mely utób-

biakat alulról az alsó ajak fedi. A szájszervek különböz módo-
sulásaival egy késbbi czikkben fogunk, az egyes rovarrendek jel-

lemzése alkalmával, bvebben megismerkedni.

A fej után jön s ezzel mozgathatólag van összekötve a mellkas
{thorax — 1. ábra), mely minden rovarnál három egymásután kö-



vetkez darabból áll. A fejtl számítva az els darab a mellkas el-

része, az e 1 -m e 1 1 k a s (prothonix — eí), mely a cserebogárnál felül

aczélfényes, fekete szín, és melynek alsó oldalán mozgatható ízü-

lettel az els pár láb van megersítve. A mellkasnak evvel az elré-

szével szorosan összefügg annak középs része, a közép-mell-
kas (mesotliorax — M), melybl a cserebogárnál felül csak egy kis

fekete, háromszög rész, a pajzsocska (scutellum) látszik ki. A
mellkasnak középs része felül a fels kemény szárnyfedket (tf), alul

pedig a második pár lábat viseli. A mellkasnak harmadik és utolsó

része a középs részével szorosan összefügg u t ó-m e 1 1 k a s (me-

tathorax — ut), melynek hátán, a két alsó hártyás szárny (h), has-

oldalán pedig a harmadik pár láb látható.

A szárnyfedk nem mindig ak-

kora hosszúak, mint péld. a szarvas-

bogárnál, a melynél hátrafelé egész a

potroh végéig nyúlnak, hanem né-

melykor igen rövidek ; továbbá nem
minden rovarnál színesek és oly ke-

mények mint a cserebogárnál, hanem

brnemüek mint a sáskáknál, vagy

ép oly hártyásak, mint az alsó szár- 1- ábra. — Egy bogár feje: se,

nyak, péld. a szitakötk-, méhek- és
szem

>
°> felsö aJak > f> alsó állkaP-

, i m >, -i r i..i i csok : !• fels állkapcsok ; c, csáp.
legyeknél ; néha meg az egyik felük ke-

mény, a másik felük pedig hártyás, pl. a mezei poloskáknál. Van azonban

számos rovar, melynél a szárnyak teljesen hiányzanak ; ilyen pl a bolha.

A mellkassal szorosan össze van forrva a potroh (abdomen —
1. ábra^, mely hosszabb vagy rövidebb, szélesebb vagy keskenyebb

lehet. A potroh végén számos rovarnál sajátságos függelékek lát-

hatók : hol hosszú farkak, hol, mint a fülbemászónál, harapófogóhoz

hasonló szervek ; majd hosszabb vagy rövidebb ár-, tónál-, kés- vagy

kardalakú tojócsövek, péld. a sáskák nstényeinél, majd ismét he-

gyes fulánkok.

A rovarok lábai szintén a legkülönbözbb alkotásuak és alakúak

lehetnek, a szerint, hogy melyik miféle életmódot folytat. Vannak

futásra idomult lábak, péld. a futrinkánál, úszásra alkalmazkodott

lábak a vizibogaraknál, ugrásra termettek a sáskáknál, ásásra ido-

multak a lótetnél, ós számos másféle életkörülményekhez alkal-

mazkodott lábak, a melyeknek alakja csaknem minden rovarnál

más- és másféle. De azért a lábak valamennyi rovarnál a követ-

kez részekbl állanak : a többnyire igen rövid c s i p b l (3. ábra



3. ábra. — Egy rovar-

láb : c, csip ; t, tompor;

cz\ czomb ; l, lábszár
;

ta, boka ; le, barom.

<?), mely igen mozgékonyan van a mellkashoz

ersítve ; erre következik az igen kicsiny t o m-

p o r (t), ez után a lábnak legvaskosabb része, a

czomb (ez), melyre a többnyire vékony láb-

szár (l) következik. A lábszár végén álló

boka (tarsus — ta) több apró izülékböl van

összetóve, melyeknek száma, különösen a, bo-

garak osztályozásánál igen fontos, és az 5-öt

általában soha sem szokta meghaladni. A leg-

utolsó boka-izülék végén rendesen két hegyes

karom (k) van.

A pirregö tücsök fejldési viszonyairól.*)
— Egy táblával. —

Európa déli felében és igy hazánkban is egy 10—15 mill.

hosszú, karcsú termet, szürkés-sárga tücsökfaj tenyészik s kivált

dombos vidékeken bozótos-bokros helyeken, de leginkább szlk-
ben mindenütt gyakori. E tücsökfaj, mely a többi belföldi Grylli-

dától nemcsak karcsú termete és világos színe, hanem bokrokon és

más növényeken való tartózkodása által is eltér, a p i r r e g t ü-

c s ö k (Oecanthus pellucens Scop.)

E rovar sz felé augusztustól októberig fordul el ; s ebben

az idszakban sajátságosan hangzó pirregését különösen naplemente

köri mindenfelé hallani lehet. Ez a pirregés, melyet a him fels

szárnyainak igen gyors egymáshoz való dörzsölése által idéz el, és

mely a többi tücsök vagy a sáskák és szöcskék czirpelésétl felt-

nen különbözik, egy sajátságosan elnyújtott, mélabús, vibráló ma-

gas hangból áll és rövid idközökben követi egymást. F i s c h e r **)

e hangot a következ képlettel igyekezett kifejezni:

u ü u u u u u u u u v u __ v v v u _i

A magyar nép, melynek a különféle állatokra, mint tudjuk,

gyakran igen találó hangfest nevei vannak, a pirreg tücsök hang-

ját > gyújts !«-nek értelmezi és úgy magyarázza, hogy e rovar az

*) Eladatott a magy. tud. Akadémia III. osztályának ülésén 1883 de-

czember 10-én.

**) H. Fiscber, Orthoptera Europaea. Lipsiae 1853, p. 166.



embert szszel a gyjtésre figyelmezteti. Azért némely vidéken

(Tokaj-Hegyallya, Ugocsa) népies neve: gyjts vagy gyjts-bogár.

De ugyanott és másfelé (Szilágyság) a nép még szi féreg név alatt

is ismeri, vonatkozással szkor való megjelenésére. Ugyanezekkel a

népies nevekkel találkozunk a Dunántúl is, de már kicsinyít alak-

ban, mint gyííjtsike (Pestmegye, pilisi fels járás) és szike (Tolna-,

Somogy- és Baranyamegye). Ez utóbbi vidéken, a hol azonkívül

még az szi bogár, sz és csr nevek is szokásosak, vagy azt hiszik,

hogy a rovar azt mondja: »sz! — sz!«, vagy pedig (mint péld.

Pécsett) úgy vélekednek, hogy énekével az asszonyncpet a nem-

sokára bekövetkez téli munkákra, a szövésre és fonásra figyelmez-

teti, mondván: »szjj ! — fonyj!« (szjj ! — fonj!)

A baranyamegyei svábok Weinvogel név alatt ismerik, a mi

az Ausztriában dívó Weinháhnchen elnevezésre emlékeztet. — A
pécsi bosnyákok vagyis helyesebben a törökök által Pécsett hagyott

bolgárok szerint a pirreg tücsök azt hangoztatja: »cern ! -- biel!«

(fekete ! — fehér !), t. i. hogy érik már szl, van már fekete szl
is, meg fehér is; azért is nevezik cern-biel-nek*) Hazánk dráván-

túli részén, nevezetesen Zágrábmegyében a horvát köznép a szin-

tén hangfest zri névvel jelöli e tücsköt, azt tartván, hogy a

szlkben énekl rovar »zrí!« (érjél!) szólamával a szlt érésre

serkenti.

De annak daczára, hogy e rovar mindenfelé annyira gyakori

és annyira ismeretes, fejldési viszonyai — egy félig-elfelejtett

múlt századbeli tudósítást leszámítva — mindamellett mai napig

ismeretlenek voltak. Csak szerencsés véletlensógnek köszönhetem,

hogy e különös rovar petéit felfedeznem és fejldése viszonyaival

megismerkednem sikerült.

Ugyanis 1883 tavaszán Pécsett járván, Horváth Antal ügy-

véd úr arra figyelmeztetett, hogy a pécsi szlkben nem ritkán

találni szlvenyigéket, a melyek sajátságos módon, mint a furulya

meg vannak fúrva. Efféle megfúrt venyigék a pécsi szlhegyeken

csakugyan mindenfelé elfordultak, de mégis gyakoriabbak voltak

kivált száraz, kövecses talajú szlkben. Azt, hogy bizonyos szl-
fajok inkább, mások pedig kevésbbé lettek volna ekként megtá-

madva, nem lehetett tapasztalni ; csak annyit lehetett észrevenni,

hogy a fúrások különösen egyes tkéken nagyobb számmal mutat-

*) Horváth Antal pécsi ügyvéd úr szives közlései szerint, a melyek-

ért e helyen is szinte köszönetemet fejezem ki.
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koztak és pedig leginkább a venyigék fels harmadában a véko-

nyabb, 3 5 mill. átmérj hajtásokon. A gyengébb venyigéken,

felül és alul egyaránt voltak fúrások észlelhetk.

A megfúrt venyigék tüzetesebb vizsgálata a következ ered-

ményt adta

:

A fúrt lyukak az illet venyigéken többnyire meglehets sza-

bályossággal vannak elhelyezve s az egyes bütyökközökön (inter-

nodiumokon) mindig egy egyenes, csak nagy ritkán kissé jobbra

vagy balra elhajló sorban állanak. Minden bütyökközön kivétel

nélkül csak egy ilyen sor lyuk található. A lyukak száma egy-egy

bütyökközön igen változó és némileg a venyige vastagságától is

függ ; mert a hol a venyige vastagabb, ott egy bütyökközre több-

nyire kevés, alig egy-két lyuk szokott esni, mig a vékonyabb venyi-

géken rendesen több, néha 6-8 lyuk látható. A lyukak, melyek

leginkább a bütyökköz közepe táján vannak fúrva és soha sincse-

nek magán a bütykön vagy közvetetlenl a bütyök felett, egymástól

átlag 7 mill. távolságra fekszenek ; ez a távolság olykor valamivel

kisebb vagy nagyobb, de legfeljebb 5-10 mill. között ingadozik.

Az apró gömböly lyukak úgy néznek ki, mintha valami jó vas-

tag gombostvel volnának fúrva ; átmérjük % mill. ; széleik szál-

kásak, a szálkák kifelé állanak s a lyuk nyilasa köri keskeny és

alacsony kis karimát képeznek.

Ha egy igy megfúrt venyigét hosszában ketté hasítunk, azt

tapasztaljuk, hogy minden ilyen lyuk a venyige fáján keresztül

kissé rézsút irányban lefelé haladó gömböly kis csatornába vezet,

mely, mihelyt a venyige székéhez ér, hirtelen lefelé kanyarodik és

két egymással s a venyige tengelyével többé-kevésbbé párhuzamos

ágra oszolva, mintegy 5 mill. mélyen hat le a székbe. E kis csa-

torna mindegyik ágában egy-egy hosszú vékony rovarpete foglal

helyet, úgy hogy e szerint minden küls lyuknak megfelelleg két-

két pete van a venyige székébe beágyazva.

A pete maga 3y4 mill. hosszú és % mill. vastag, a fels és

alsó végén tompa; szine tejfehér, felülete egészen sima és selyem-

fény, kivéve fels, a lyuk nyilasa felé fordított végét, a melyen

mintegy 1

/2 mill. hosszúságban egy szemcsés felület, barnássárga

kupakot veszünk észre. Ha ezt a barnássárga kupakot mikroszkóp

alatt ers nagyitásnál megvizsgáljuk, legott meggyzdünk, hogy az

nem más mint számtalan mikropyle összehalmozódása, és hogy min-

den egyes ilyen mikropyle voltaképen egy parányi dudorodásból

áll, melynek tompa csúcsa tölcsérszeren be van mélyedve.
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Miután e rovarpetékkel ás elhelyezésük módjával ekként kö-

zelebbrl megismerkedtem, az volt a kérdés, hogy vájjon miféle

rovartól származhatnak azok?

A szakirodalomban sehol sem találtam megemlitve, hogy az

európai rovarok közül valamelyik a szlvenyigékbe ilyenforma pe-

téket tojna. Azt azonban tudtam, hogy Éjszak-Amerikában van két

tücsökfai (Oecanthus niveus De Geer és latipennis Riley), a melynek

igen hasonló petéi vannak, és a mely hasonló módon szokta petéit

a többi között a szlvenyigék szókébe rakni. Mióta az amerikai

szlvesszket a phylloxeravész ellen való védekezés czéljából Fran-

cziaországba oly óriási mennyiségben importálják, egy párszor már

megtörtént, hogy azokkal oda e két rovar petéit szintén behurczol-

ták ;*) st egy ízben 1881 tavaszán mi is megkaptuk az egyik fajnak

(Oecanthus latipennis) petéit azokkal a szlvesszkkel, a melyeket

a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium az

orsz. phylloxera-kisérleti állomás telepei számára egyenesen Éjszak-

Amerikából hozatott.**) De azért ezek az amerikai rovarok még sem

honosodtak meg sem Francziaországban, sem hazánkban ;**.*) Pécsre

pedig épen sohasem hoztak amerikai szlvesszket. A pécsi venyi-

gék megfúrója tehát semmi esetre sem lehetett emez amerikai ro-

*) J.-E. Planehon, Sur les oeufs de deux grillous logés daus des

sarments venus d'Amérique. (La Vigne américaine, 1879 p. 108.)

**) Dr. Horváth Gréza, Jelentés az országos phylloxera kísérleti

állomás 1881-ik évi mködésérl. Budapest 1882, 63 1. — Az Oceanthus lati-

pennis Riley úgy ebben a jelentésben, mint Planehon fennebb idézett czik-

kében Orochavis saltator Uhler névvel van jelölve, de tévesen. Ez a tévedés

onnan származik, hogy Riley amerikai entomologns, a ki e rovar petéit egy

megfúrt szlvenyigével együtt legelször leírta és lerajzolta (Fifth annual Report

on the noxious, beneficial and other Insects of the State of Missouri. Jefferson

City 1873, p. 119.), azokat maga is az Orochavis saltatov-uak tulajdonította. Csak

késbb, miután a petékbl a rovart felnevelte, jött reá Riley, hogy az illet

peték és fúrások nem az U h 1 e r-féle rovartól, banem egy addig ismeretlen új

Oecanthus -fajtól származnak, melyet aztán Oecanthus latipennis név alatt leirt.

Ch V. Riley, General Index and Supplemeut to the nine Reports on the

Insects of Missouri. Washington 1881, p. 60—61.)

***) Planehon tanár (La Vigne américaine, 1883, p. 159) közöl ugyan

egy esetet, hogy az Oecanthus niveus petéit és fúrásait Dél-Francziaországban

1880 81 telén egy alkalommal oly fiatal ameiikai szltkék venyigéiben ta-

lálták, a melyek 1879 tavaszán érkeztek Amerikából. Ezeket a venyigéket te-

hát már nyilván itt Európában fúrta meg a rovar, melynek e szerint itt már

legalább két nemzedékének kellett lenni. De magára a rovarra még nem sike-

rült senkinek sem reá akadni ; meghonosodásáról tehát eddig még szó sem lehet.
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varok egyike ; annak okvetetlenül valamelyik belföldi rovarfajnak,

még pedig szintén egyenesszárnyú rovarnak kellett lenni. A meny-

nyiben pedig mindakét amerikai venyigefúró rovarfaj az Oecanthus-

nemhez tartozik, igen közel állott az a feltevés, hogy a jelen esetben

szintén egy Oeeanthus-sa\, illetleg e nemnek egyetlen európai kép-

viseljével, a pirreg tücsökkel (Oecanthus pellucens) van dolgunk.

Az idevágó szakirodalmat áttanulmányozva, a pirreg tücsök

fejldése viszonyaira nézve azonban vajmi kevés felvilágosítást ta-

láltam. Az egyetlen egy, közvetetlen megfigyelésen alapuló közlemény

erre vonatkozólag még a 18-dik század közepén jelent meg Luigi
S a 1 v i tollából. Az utána következett irók a pirreg tücsök fejl-

désérl mit sem szólnak ; csak két szerz (Audinet Serville

és F i s c h e r) idézi S a 1 v i észleteit.

Luigi Salvi egy 1750-ben Veronában olasz nyelven meg-

jelent kis füzetben*) tette közzé észleteit s a hozzá csatolt táblán

rajzát is közölte egy földi szeder indának, melybe a rovar petéit

bele tojta. Salvi szerint a nstény különféle növényeknek még

gyenge zöld hajtásait tojócsövóvel megfúrja és hengeridomú petéit

azoknak székébe rakja ; minden lyuk fenekén rendesen csak két

pete van a hajtás tengelyével párhuzamosan elhelyezve ; a lyu-

kak az illet ágnak mindig azon az oldalán vannak, a melyik a

föld felé néz ; a petékbl június 20. táján bújnak ki a fiatal álczák

és többszöri vedlés után augusztus havában tökéletesen kifejldnek.

Ezek az adatok, mint látjuk, nagyban és egészben jól reá

illenek a pécsi megfúrt venyigékben talált petékre ; s ennélfogva

még inkább valószínnek látszott, hogy azok csakugyan a pirreg

tücsök petéi. De a teljes bizonyosságot e tekintetben csak a köz-

vetetlen megfigyelés vagyis a petékbl kikel rovaroknak ismerete

adhatta meg.

E czélra a megfúrt venyigékbl néhány szálat elültettem s

egy alkalmas üvegrekeszszel leborítottam. A május elején elültetett

sima vesszk nemsokára megfogamzottak és hajtani kezdtek s be-

llük egy hónap múlva vagyis június elején apró szennyesfehér ro-

varkák bújtak el, melyeket már els megpillantásra az Oecanthus

pellucens álczáinak lehetett felismerni. A teljes bizonyíték, hogy a

kérdéses venyigefúró rovar csakugyan a pirreg tü-

csök, tehát végre megvolt.

A karcsú termet, fürge fiatal álczák nappal rendesen a fiatal

*) Luigi Salvi, Memorie iutorno le Locuste grillajole. Verona 1 750.
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szllevelek alsó lapján voltak elrejtzve és ott, hosszú csápjaikat

egyenesen elre nyújtva, mozdulatlanul vesztegeltek. Igen sajnálom,

hogy további fejldésüket, vedléseik számát, táplálkozásuk módját

stb. megfigyelnem nem sikerült; de egy szép reggel egyszer csak azt

vettem észre, hogy álczáim éjjel a boritó üvegrekesz valamelyik

hasadékán megszöktek és nyomtalanul eltntek.

Eszleleteim e rovar biológiai viszonyaira mindamellett igy is

elég világot derítenek. Ezek szerint a pirreg tücsök nsténye sz
felé 6

—

7 l

/2 mill. hosszú egyenes tojócsövének fogas és érdes vé-

gével a szlnek és, Salvi szerint, azonkívül még más cserjés növé-

nyeknek gyenge zöld hajtásait megfúrja és petéit azoknak puha szé-

kébe rakja. E peték áttelelnek s bellük június elején (vagy talán

már májusban is?) kelnek ki a fiatal álczák, melyek aztán több-

szöri vedlés után augusztusban tökéletesen kifejlett ivarérett rova-

rokká válnak.

A két ivar párosodását s annak a módját, hogy a nstény hogyan

rakja petéit a növények székébe, még nem sikerült ellesnem. A pe-

terakás különben aligha nem szintén úgy fog történni, a hogy azt

Riley a mi fajunkkal igen hasonló módon tenyész és szaporodó

amerikai Oecanthus latipennis-né\ megfigyelte.*) Ennél a nstény leg-

elször is a venyige küls kérgét állkapcsaival kissé felsérti ; azután

potrohát felemelvén és tojócsövét derékszögben a venyige tenge-

lyére állítván, elkezd serényen fúrni, miközben potrohát igen gyor-

san (másodperczenként körülbelül kétszer) görcsösen fel és alá moz-

gatja. Egy-egy nstény ily módon 200-nál több petét tojik.

A pirreg tücsök eddig nem számíttatott a kártékony rovarok

közé, st a mennyiben különösen más apró rovarokkal, rovarálczákkal

és petékkel szokott táplálkozni, talán inkább hasznos rovarnak tar-

tatott. Most azonban ismervén petéinek elhelyezése módját, még sem

tekinthetjük e rovart, kivált a szlmivelés szempontjából, egészen

közönyösen. Szerencsés körülmény ugyan, hogy a szlt hazánk legtöbb

vidékén évenként rövidre metszik s a tkékrl az összes venyigéket

minden évben eltávolítják. Ily helyeken, ha esetleg talán kerülnének

is afféle megfúrt venyigék, azért még nincsen semmi kár. De a hol

nem ez az u. n. fejmivelés divatozik, hanem a szálvesszs, karikás,

lugas vagy más hosszú mivelésmód, valamint a zöld-oltásnál s a

bujtásnál is, tehát mindazokban az esetekben, a midn a venyigék-

*) Charles V. Riley, General Index and Supplement to the nine Re-

ports on the Insects of Missouri. Washington 1881. p 60.
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nek egy része a tokén hagyatik, vagy pedig a hol a lemetszett

venyigéket dugványozásra szándékoznak felhasználni, ott a pirrego

tücsök már minden esetre kisebb-nagyobb károkat képes okozni.

Mert noha az általa megfúrt venyigék nem vesztik el életképessé-

güket és azért még kihajtanak, mégis könnyen belátható, hogy az

olyan venyige, a melynek széke lyukak által meg van nyitva s ezzel

egyszersmind a leveg, nedvesség, élsdi gombák stb. káros beha-

tásának kitéve, még sem tenyészhetik erteljesen és - belsejében

elbb-utóbb korhadás állván be — id eltt tönkre megy. A szls-

gazdáknak ennélfogva arra kell ügyelni, hogy ilyen megfúrt veny-

igéket sem szlikben meg ne hagyjanak, sem zöld-oltásra, bujtásra

vagy dugványozásra ne használjanak, hanem minél elbb lenyessenek

ós elégessenek. Dr Horváth Géza.

Az I. tábla magyarázata.

1. ábra A pirrego tücsök (Oecanthns pellucens) nsténye által megfúrt

szlvenyige ; természetes nagyságban.

2. ábra. Ugyanaz bosszában ketté basitva, hogy a fúrt lyukak iránya s

a peték helyzete a venyige székében látható legyen ; 3 -szorosan nagyítva.

3. ábra. Az Oecanthns péllucens petéje, fels végén a a mikropy lékkel

;

(i.)-szörösen nagyítva.

4. ábra. A pete fels végén lev mikropylék, oldalvást nézve és 480-szo-

rosan nagyítva.

5. ábra Az Oecanthns <pcllncen$ hímje felülrl nézve ;. természetes nagy-

ságban.

6. ábra. Az Oecanthns péllucens nsténye hosszú toiócsövével, oldalvást

nézve ; természetes nagyságban.

A kártékony rovarok

rendszeres megfigyelésérl hazánkban.

A mezgazdaságra kártékony rovarok fellépésének megfigye-

lése s kártételeik módjának és terjedelmének megállapítása nemcsak

a tudományra, hanem a mezgazdasági statisztikára nézve is külö-

nös érdekkel és fontossággal bir.

Korán belátták ezt a mindenben praktikus amerikaiak s a

kártékony rovarok és ellenszereik tanulmányozására az Egyesült-

Államoknak több államában már az 50-es években külön állami

közegeket, u. n. állami rovarászokat (State Entomologist) alkalmaz-

tak. Az európai államok legnagyobb része e tekintetben jóval el-
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maradt. Egyedül Olaszországé az érdem, hogy a gazdasági rovar-

tannak gyakorlati hasznát és jelentségét felfogva, az amerikaiak

példáját legelször követte és 1875-ben világrészünkben az els

ilyen irányú intézményt, a florenczi entomologiai állomást létesitette.

Európa többi országaiban a kártékony rovarok ügye azonban

még most is meglehetsen mostohán áll : a rovarkárok tanulmányo-

zásával rendesen csak egyes természetrajzi muzeumoknál vagy gaz-

dasági tanintézeteknél mköd szakemberek szoktak, hol több —
hol kevesebb figyelemmel, de mindig csak amúgy mellékesen fog-

lalkozni, így volt ez egész az ujabb idkig hazánkban is. Az innen-

onnan bejelentett és beküldött kártékony rovarok meghatározását

rendesen vagy a m. n. múzeum állattárában, vagy a magyar óvári

gazdasági akadémián végezték. 1881 óta az orsz. phylloxera-kisér-

leti állomás vette kezébe a kártékony rovarok ügyét s a tudomá-

sára jutott rovarkárokról évi jelentéseihez csatolt függelékekben

adott számot.

A múlt 1883-ik évben azonban e téren nálunk igen nevezetes

haladás történt. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k.

minisztérium teljesen méltányolván a mezgazdasági rovartan fon-

tosságát, oly intézkedést léptetett életbe, a melynek alapján az

évenként felmerül rovarkárok ezentúl országszerte egyöntet terv

szerint rendszeresen fognak megfigyeltetni és tanulmányoztatni.

Az intézkedés, melylyel Magyarország minden más államot

megelzött, ép oly egyszer, mint gyakorlati s az állandó gazda-

sági tudósítók intézményére van fektetve.

Az állandó gazdasági tudósitók az egész ország területén —
mint tudjuk — arra vannak hivatva, hogy havonként kétszer je-

lentést tegyenek a minisztériumnak egy-egy járásban a vetések ál-

lásáról és a mezgazdasági állapotról. Ezek az idszakos jelentések

már ezeltt is gyakran tartalmaztak némi tudósitásokat egy vagy

más kártékony rovar fellépésérl és pusztitásairól. Hogy az efféle

tünemények szemmel tartása és bejelentése ne csak igy mellékesen,

hanem folyvást kell figyelemmel és rendszerességgel történjék, a

földmivelési minisztérium elhatározta, hogy e czélra az állandó gaz-

dasági tudósitók szolgálatkészségét fogja igénybe venni. A közgaz-

dasági eladók útján felhívást intézett tehát valamennyi állandó

gazdasági tudósítóhoz, hogy kik volnának közlök hajlandók az ed-

digi általános jelentéseken kivl még a káros rovarok tüzetesebb

megfigyelésére s a rovarkárokról külön tudósítások beküldésére

vállalkozni, — és egyúttal kilátásba helyezte, hogy az illetknek
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e külön fáradságát némi kedvezményekkel (szakmunkák vagy m-
szerek adományozásával) fogja jutalmazni.

Ez a felhivás az állandó gazdasági tudósitók között ország-

szerte oly élénk visszhangra talált, hogy már 1883-ban nem keve-

sebb, mint 112 tudósitó ajánlotta fel a minisztériumnak ez ügyben

is kész szolgálatait.

A minisztérium ennélfogva haladéktalanul megküldte az ille-

tknek a bejelentésekre szolgáló portómentes levelez-lapokat, egy

jó kézi nagyitó-üveggel s a megfigyeléseknél szem eltt tartandó

rövid utasítással együtt.

A megfigyelések megkönnyítése és egyöntetsége czéljából a

bejelentésekre szolgáló levelez-lapok, melyek nem rendes idközök-

ben, hanem csak esetrl-esetre valamely rovarkár felmerülése al-

kalmával küldendk be, a következ kérdpontokat és rovatokat

tartalmazzák

:

1. Miféle rovar okozza a kárt? (bogár, sáska, hernyó, ku-

kacz stb.)

2. Miféle növényt és annak melyik részét rongálja a káros rovar ?

3. Hol és mikor lépett fel a baj ?

4. Mekkora területen észlelhet a károsítás?

5. Körülbell hány százalék veszteséget okozott vagy fog elre-

láthatólag okozni a termésben ?

6. Minek tulajdonítják ott a kártékony rovarnak nagymérv
fellépését? (rendellenes idjárás, mivelésmód stb.)

7. Történt-e eddig már valami a baj leküzdésére vagy csök-

kentésére ? ha igen, min eredménynyel ?

8. Eszlelték-e ott a kártékony rovart már máskor is? ha igen,

mikor ? mekkora volt az akkor okozott kár ? mit tettek ellene és min
eredménynyel ?

9. Ismeri-e ott a nép az illet kártékony rovart? és miféle

néven ?

10. Egyéb észrevételek :

E tudósítással egyidejleg beküldetik :

Ezek a levelez-lapok a földmivelés-, ipar- és kereskedelem-

ügyi m. k. miniszter úrnak a következ leiratával lettek az illetknek

kézbesítve

:

»A megye közgazdasági eladójának jelentésébl értesülvén

arról, hogy Ön hajlandó vállalkozni a gazdaságilag mivelt növények-

ben kártevleg fellép rovarokról szóló jelentéstételre : ezen szives
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készsége folytán ide mellékelve küldöm Önnek a tudósításokra fel-

használandó levelez lapok 10 példányát, ugy hasonlóképen a meg-

ejtend vizsgálatoknál leend használatra a szükséges kézi nagyító

üveget.

A tudósítások mikénti eszközlése tekintetében mihez tartásul

a következ útmutatásokat adom.

Ha Ön valami kártékony rovar fellépésérl akár személyesen,

akár mások útján értesül, arról ide haladéktalanul jelentós teend.

E jelentések a. fentemlitetts e czélból ide mellékelve küldött nyom-

tatványlapokra írandók.

A bejelentés megkönnyítése végett ezen nyomtatványlapokon

a fbb mozzanatok, melyek minden rovarkár bejelentésénél figye-

lembe veendk, kilencz kérdpontban vannak felsorolva.

Fölkérem, hogy adandó alkalommal ezen kérdpontokra az

ottani vidéken nyerhet adatok alapján lehetleg híven és kimerí-

ten válaszolni szíveskedjék. Egyéb észrevételek és tapasztalatok

feljegyzésére egy külön rovat szolgál.

Óhajtandó, hogy minden tudósítással egyszersmind maga a

kártékony rovar is beküldessék, esetleg az általa megrongált nö-

vényrészek is. A rovarfaj pontos meghatározása érdekében kívána-

tos, hogy abból ne csak egy, hanem a mennyire lehet több pél-

dány is küldessék be. Hernyók és lepkék mindig kis dobozban,

másféle rovarok pedig borszeszes üvegcsében küldendk. Az üvegcse

gyapottal vagy kóczczal begöngyölve szintén kis dobozban teend

postára. A rongált növényrészek az esetleg még rajtok vagy bennök

lév rovarokkal együtt hasonlóan dobozba csomagolva szállitandók.

Ha a tudósítással együtt ekként a kártékony rovar, vagy ron-

gált növényrész szintén beküldetik, a küldemény neme a tudósítás

megfelel helyén oda jegyzend.

Félreértések elkerülése végett megjegyzem, hogy a phylloxera-

rovar fellépése nem tartozik a szóban forgó tudósítások keretébe,

egyrészt miután errl (veszélyes voltánál fogva) távirati értesítés kí-

vánatos, másrészt miután az ezen rovar által lepett növényrészek

küldése a baj elhurczolhatásának veszélye folytán tilalmazva van.«

Hasonló tartalmú rendelet intéztetett még azonkívül vala-

mennyi erdhatósághoz, gazdasági tanintézethez, vinczellér- és föld-

mives-iskolához, valamint a kerületi phylloxera-felügyélkhöz.

A káros rovarok megfigyelésének ekként szervezett rendszere,

ámbár tényleg csak 1883 június elején lépett életbe, a hozzá kötött

2
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várakozásnak már ugyanabban az évben a legkielégitbb módon meg-

felelt. Az év végéig ekként nem kevesebb, mint 94 pontos és meg-

bízható jelentés érkezett a minisztériumhoz és pedig 82 a gaz-

dasági tudósitóktól, 2 az erdhatóságoktól és 10 a phylloxera-fel-

ügyeló'ktl. Ha ezekhez hozzáveszszük még azokat a bejelentéseket,

melyeket a többi állandó gazdasági tudósitó és egyes törvényható-

ságok, valamint a közgazdasági eladók és magánosok küldtek be, a

földmivelési minisztériumhoz az 1883-ik év folyamában káros ro-

varokról összesen 217 tudósítás jött fel.

Mind e tudósítások feldolgozásával és összeállításával, vala-

mint a beküldött rovarfajok tüzetes meghatározásával s az alkal-

mazható ellenszerek és óvó rendszabályok közlésével az orsz. phyl-

loxera-kisérleti állomás lett megbízva s egyszersmind az év végén

egy összefoglaló jelentés kidolgozására utasítva. A most készül

terjedelmes jelentésbl közölhetjük, hogy ama 217 tudósítás össze-

sen 57 rovarfajra vonatkozik, és hogy az 57 rovarfaj az egyes cso-

portok között következleg oszlik el

:

Hymenoptera 3

Lepidoptera 10

Diptera 4

Coleoptera 27

Hemiptera 7

Pseudoneuroptera 1

Orthoptera 2

Thysanoptera 1

Myriopoda 1

Acarida 1

Összesen 57 faj.

Megjegyzend, hogy ebbe az összegbe nincsenek befoglalva a

szlpusztító phylloxerát illet jelentések, a melyek többnyire sürgs

intézkedést igényl természetük és kiváló fontosságuk miatt külön

kezelésben részesültek.

A megfigyelt rovaroknak túlnyomó része természetesen olyan

általánosan elterjedt és gyakori fajokhoz tartozik, a melyek évrl-

évre hol kisebb, hol nagyobb mértékben szoktak fellépni. Ilyenek

péld. a gabona-futrinka, a drótféreg, a cserebogár, a repczebolha,

a vetéspusztító pille s a szlt károsító levélsodró Tortrix hernyója stb.

De vannak közöttük olyanok is, a melyek csak ritkábban szoktak

kárt okozni, vagy a melyeket eddig nem is tartottak kártékonyaknak.
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Egy kártékony rovar szobáinkban. — Gyakran nem csekély

bosszúsággal tapasztaljuk, hogy ruhanemink és butoraink szövetei

,

de különösen a sznyegek össze-vissza vannak rágva. Ha az efféle

rágásokat aztán közelebbrl megvizsgáljuk, azt találjuk, hogy azok

tulajdonképen szabálytalan meneteket képeznek, melyek néha 8—10
cent. hosszúak és 2— 3 mill. szélesek s az egész szövetet keresztül-

kasul járják, minek következtében ez szétfoszlik, elromlik és hasz-

nálhatatlanná válik. Els pillanatra bizonyosan ráfogjuk, hogy ezt

a kárt a moly tette; de azért a járatokban, a megrágott helyeken

gyakran hiába keresünk moly- hernyót, vagy moly-bábot, vagy leg-

alább ezeknek levetett brét; pedig ha a kárt csakugyan a moly

okozta volna, gondos vizsgálat mellett legalább a molypille hernyó-

jára vagy bábjára, legtöbbször pedig ezeknek levetett brére okve-

tetlenül reá kellene akadnunk.

A kár okozója, mely szöveteinkben ép oly garázdaságot visz

véghez, mint a moly, de a melyet magát, kivált errl az oldaláról

a legkevesebb ember ismer, egészen másféle rovar. Ez a káros

rovar a Thysanurák rendjébe tartozik és Lepisma saccharina*)

nevet visel. A felül szürkés ólom-, alól ezüstszin, alig 6—7 mill.

hosszúságú, hosszú csápokkal és három hosszú

farksertévei biró állatka (4. ábra) a felemelt

sznyeg vagy megbolygatott ruhanem közül az

els érintésre rendkívül gyorsan tovairamodik s

a padló vagy szekrény repedései közé bújik

;

azért többnyire csak puszta véletlenségnek kö-

szönhetjük, ha kártételein kivl néha még t
magát is megpillanthatjuk. E rovart már G r o s- 4. ábra. - Lepisma

s i n g e r és F ö 1 d i is kártékonynak mondják
;

saccharina L.

Gustav de Rossi (Entom. Nachrichten 1882. p. 22.) pedig azt

tapasztalta, hogy ez a rovar sznyegeit, különösen ritkán használt

*) Grossinger (1794) e rovarnak következ magyar neveit említi : nád-

méz nyaló, nád-méz féreg és szárnyatlan moly Földi János (1801) pedig czulcr.os

pikkelylce név alatt írja le. Óhajtandó volna megtudni, hogy vanak-e és miféle

népies magyar nevei ennek a rovarnak ? Olvasóink közül egyik-másik e tekin-

tetben talán felvilágosítást nyújthatna, a mit nagy köszönettel vennénk.

S z e r k.
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vendégszobájában, mind összelyukasztotta, és hogy pillangó-gyjte-

ményében a doboz fenekére ér pillangószárnyakat lerágta.

Nekem ugyan sem vendégszobám, sem sznyegeim nincsenek

s e miatt tapasztalataimat sokkal szerényebb helyen szereztem mint

Rossi; de megfigyeléseim annyiban megegyeznek az övéivel, hogy

a Lepismák szobámban, egyéb ennivalót nem kapván, szintén szö-

vetekkel táplálkoztak.

Utazó ember lévén, utazó-táskáimnak — különösen az elhasz-

náltaknak — száma meglehets ; egy ilyen elhasznált brtáskában

múlt tavaszon egy pár fekete posztó-harisnyát tettein félre, hogy

a jöv télig utamban ne legyen. A brtáska a harisnyával 7—8 hó-

napig háborítatlanul pihent egy helyen. Mekkora volt meglepeté-

sem, midn a múlt szszel a táskát felnyitva, benne a harisnyák

helyett csak kegyetlenül össze-visszarágott s a rágásoktól porzó,

alaktalan posztódarabokat találtam, melyek közül és alul százával

futkostak a legkülönbözbb korú és nagyságú Lepismák és sietve

rejtzködtek a táskában lév és szintén megrágott papiros csoma-

gok közé. Tüzetesebben megvizsgálván a táska összerágott bélését,

a rágások sarkában számos petét találtam, st a petékbl röviddel

azeltt kikelt sok fiatal állatot, a mint még színtelenül — tehát

még kifejldött pikkelyek nélkül — ide s tova futkostak. Folyto-

nosan használt táskáimban azonban — daczára, hogy mindenikben

volt egy-két ott felejtett ruhadarab vagy papiros — egyetlen egy

Lepismára sem akadtam.

Ezekbl az észleletekbl az a tanulság, hogy a Lepisma szo-

báinkban, ha valahol nagy mennyiségben elszaporodik, valósággal

kártékony lehet. Ugy saját tapasztalataim, mint Rossi megfigye-

lései arra látszanak mutatni, hogy e rovar kivált a gyapjúszövete-

ket kedveli. Hogy mitévk legyünk ellenne, arra útmutatással

szolgálhat abbeli észleletem, hogy folytonos használatban lév tás-

káimban e rovarnak semmi nyoma sem volt. Gondos szellztetés,

porolás, valamint a ruhaszekrényeknek gyakori tisztogatása, ezek

azon módok, a melyekkel szobáinkat a Lepismáktól legbiztosabban

megszabadítani és megóvni lehet; mert a hol sokat háborgatják

ket, onnan mihamar elvándorolnak. Azonkívül sepertessünk ki

jól minden zugot, tömjünk be minden rést és hasadékot ; akkor

sem a Lepismák, sem másféle alkalmatlan rovarok nem fognak

szobáinkban tanyát ütni. Dr. Jömösvártj Ödön.

Két méhfaj kölcsönös viszonya egymáshoz. — Bíró Lajos

úr Pele-Szarvad mellett Szilágymegyében 1882 július hó els nap-



21

jaiban eddig ismeretlen és igen érdekes biológiai megfigyelést tett.

Több izben látta ugyanis, hogy az Ammobates vincius Oerst. {setosus

Moraw.) nev élsdi méh a Tetralonia raficornis Fabr. (alticincta

Lep) magánosan él mvészméh fészkébe osont és hol hosszabb, hol

rövidebb ideig benne maradt. Ebbl nyilván kitnik, hogy az elbbi

faj az utóbbinak élsdije, a mi mellett még az is szól, hogy a két

rovarfajnak ugyanaz a földrajzi elterjedése (Magyarország közép-

ponti és déli része, Dél- Oroszország és Spanyolország) van.

Mocsár// Sándor.

Szilvafát pusztító bogarak. — Erteljes fákat is tönkre tehet

a bogarak együttes támadása. így 1883 júliusban Tasnádon észre-

vettem, hogy egy fiatal szilvafa törzsét a Bostrychus dispar Fabr.

szúfaj kezdte furkálni. A mint a fa betegeskedni kezdett, azonnal

ott termett egy másik szúfaj, Scolytus rugulosus Batzbg. Ez pedig

a vékonyabb ágakba fúrta magát s azokba tojta petéit. Majd egy

harmadik bogár, a ritkább Lailiropus sepicola Mull. telepedett

ugyanarra a fára s annak kérgén számos apró 2—3 mill. átmé-

rj kerek sekély gödröcskét rágott. A hármas támadás következ-

tében a fiatal szilvafa alig egy hét múlva kiszáradt.

Biró Lajos.

Aphida-peték nagy tömegben. — Ez év elején Dr. Dietz
Sándor budapesti egyetemi növénytani tanársegéd úrnak szives köz-

vetítésével, a Veszprém város határához tartozó s a veszprémi káp-

talan tulajdonát képez Jutás puszta »Magyal« nev erdejébl egy

15 cent. hosszú és 1 cent. vastag cserfaágacskát kaptam, mely a

szó legszorosabb értelmében borítva volt apró szénfekete fényes

rovarpetékkel. A hosszúkás tojásdad idomú, 1*2 mill. hosszú és

0*5 mill. vastag peték az ágacska tengelyével többé-kevósbbé pár-

huzamosan bizonyos szabályossággal voltak elhelyezve s az ágacskán,

felül és két oldalt, oly sr réteget képeztek, hogy a kéreg —
kivéve az ágacskának a föld felé, néz oldalát, a melyen egy pete

sem volt — épen nem volt látható ; az egész ágacska úgy nézett

ki, mint ha sr kátránynyal volna bekenve.

E petéket tüzetesebben megvizsgálván, legott felismertem,

hogy azok a tölgyfáinkon kisebb-nagyobb csapatokban él s azoknak

fiatalabb hajtásait szívogató Dryobius Roboris L. nev növénytet

petéi. És csakugyan szobám meleg hmérsékleténél a peték már

pár nap múlva kezdtek kikelni és bellük apró fekete rovarkák

bújtak elo, melyek különösen hosszú s hátrafelé a potrohúk \égén

jóval túlnyúló szipókájukkal tntek ki.
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Már eddig is tudva volt ugyan, hogy ez az Aphida-íaj sz
vége felé igy rakásonként szokta petéit lerakni ; de hogy a peték

ekkora tömegben halmozódjanak össze, ez ideig még sehol sem tapasz-

talták. Koch csak annyit említ, hogy egy tölgyfahajtást több mint

egy hüvelyknyi hosszúságban talált ilyen petékkel elborítva. Mi ez az

általam megvizsgált tömeghez képest '? — De még ez is mind semmi

ahhoz mérve, a mirl Dietz úr útján értesültem. Ugyanis az illet

tölgyfaerdben, a honnan e peték származnak, az ágak »oly roppant

mennyiségben vannak a fekete petékkel megrakva, hogy az erd
már messzirl feketéllik. « Hogy a petéknek mekkora óriási tömege

lehet ott Összehalmozódva, arról némi fogalmat adhat az, ha meg-

említem, hogy a nekem átadott 15 cent. hosszú ágacska hozzávet-

leges számításom szerint körülbell 2000 petével volt megrakva.

A Dryobius Boboris-w\ eddig nem volt ismeretes, hogy vala-

hol kártékonyán lépett volna fel. Vájjon az a sok millió meg millió

rovar, a mely abból a tömérdek petébl tavaszszal ki fog kelni,

nem lesz-e annak a veszprémi tölgyesnek ártalmára, azt csak

a jöv fogja megmutatni. Dr. Horváth Géza.

KÜLÖNFÉLÉK.

A magy. tud. Akadémia III. osztályának január 21-én tartott

ülésén egy rovartani tárgyú elterjesztés is volt és pedig Dr. Tö-

raösváry Ödönnek »Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna
mellékérl « czimü értekezése, mely egy új Chironomidának (Thalas-

somyia congregata Tömösv.) részletes leírását s szaporodása és fej-

ldése módjának tüzetes ismertetését tartalmazza.

Európai rovarok Amerikában. — Ismeretes dolog, hogy Európa

és Éjszak-Amerika faunái, annak daczára, hogy a két világrészt egy

oczeán választja el, sok rovarfajt közösen birnak. E közös rovaroknak

csak csekély része olyan, a mely, már eredetileg az egész éjszaki fél-

tekének lakója levén, az ó és új világrészek éjszakibb tájain már
kezdettl fogva mindenütt egyaránt elfordult volna. A legtöbb efíele

rovart Amerika és Európa között az ember, illetleg a két világrész

között fennálló és folyvást növeked forgalom közvetítette. Ameriká-
ból kaptuk ide pélcl. a fekete lisztbogarat (Tenebrio obscurus), a borsó-

zsizsiket (Bruchus Pisi), a vértetüt (Schisoneura lanigera) és a phyllo-

xerát {Phylloxera vastatrix). De viszont Európa sem maradt adós és

ezeket az ajándékokat a legbusásabban fizette vissza. Az európai házi

állatokkal és kultivált növényekkel együtt egész sereg . mindenféle

európai rovar költözött át az oczeánon és honosodott meg az új vi-

lágban, st némelyik ott most már tetemes károkat is okoz. Ilyenek

:
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a levéldarázsok közöl a köszméte- és ribiszkebokrokon élsköd Ne-
matus ventricosus, a légyfélék közöl a gabonanemeket károsító Ce-

cidomyia destructor és Diplosis Tritici. Ott van továbbá a házi

légygyei (Musca domestica) együtt két csótánunk (Blattá germanica
és Periplaneta orientális). A szipókás rovarok közöl átvándoroltak a

Psylla Pyri fajon kivül két pajzstet (Diaspis ostreaeformis, Myti-

laspis pomorum) és több levéltet {Siphonophora grcmaria, Rhgpa-

losiphum Ribis, Aphis Brassicae, Mali). Az európai lepkék közöl

szintén több fájt (Pieris Rapae, Sesia tipuliformis, Ocneria dispar,

Carpocapsa pomonana, Galleria cerella, Tinea trapetzella, vestionella,

pellionella stb.) hurczoltak át az új világba. Bogaraink közöl új hazát

találtak ott a közönséges lisztbogár (Tenebrio molitor), a gabonazsi-

zsik (Calandra granaria), a spárgabogár (Crioceris Asparagi) és a

szilfabogár
( Galeruca xanthomelaena), de kivált sok Dermestida. Egy

nemrég (1882) megjelent munkában, a melyet Horace Jayne az

éjszak-amerikai Egyesült-Államokban tenyész Dermestidákról irt, és

melyben Amerikából — a Byturus-félékkel együtt — összesen 40

faj van felsorolva, nem kevesebb mint 12 európai Dermestida-faj

szerepel ; tehát az összes fajoknak több mint egy negyedrésze európai

származású. E fajok : Dermestes vulpinus, murinus, cadaverinus, bi-

color, lardarius, Attagenus piceus, pellio, Orphilus glabratus, An-
threnus scrophulariae, varius, museorum és claviger. Csak e négy

utóbbi faj képviseli ott az Anthrenus-nemet ; Éjszak-Amerikának nin-

csen saját Anthrenus-faja.

Követésre méltó intézkedés. — A franczia földmivelési mi-

niszterium már néhány ev eltt elrendelte, hogy a következ felirattal

ellátott táblákat szögezzenek ki minden erdben

:

Ez a tábla a közönség jóindulatú védelme alá van helyezve.

Sündisznó I
Vakondok

Táplálékát a mezgazdaságra Folyvást pusztitja a pajorokat,

nézve kártékony állatok, egerek,
lótetket és más káros rovarokat

apró rágcsálók, csigák és pajo-

rok képezik.

Ne bántsátok a sündisznót

!

Varasbéka

Gyomrában sohasem találunk va-

lami növényfélét ; több hasznot

tesz, mint kárt.

Ne bántsátok a vakondokot!

Cserebogár és pajorja
A gazda barátja, óránként 20 80 A mezgazdaság halálos ellensége,

rovart elpusztít.
{

70— 100 petét tojik.

Ne bántsátok a varasbékát! Irtsátok a cserebogarat!

Madarak
A rovarkárok következtében minden megye évenként több mil-

liomot veszít ; a madár az egyetlen ellenség, mely a káros rovarokkal

sikeresen bir megküzdeni; nagy hernyó-pusztító s a gazda barátja

Gyermekek, ne bántsátok a madárfészkeket!

A gyermekek 25 centimet kapnak minden 300 darab cserebo-

gár-fejért, melyet a cssznek beszolgáltatnak.
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IRODALOM.

E rovat alatt figyelemmel fogjuk kisérni és röviden ismer-

tetni mind azokat a dolgozatokat, melyek 1884 elejétl fogva hazai

szerzktl akár bel-, akár külföldön megjelennek, valamint azokat,

a melyek habár külföldi szerzktl származnak, de a magyarországi

faunára vonatkozó adatokat tartalmaznak. Egyes esetekben jelezni

fogunk azonban kivételesen olyan nevezetesebb munkákat is, me-
lyek, ha szorosan véve nem is tartoznának eme két kategória egyi-

kébe sem, de szaktudományunkra nézve mégis egy vagy más te-

kintetben kiváló fontossággal biraak.

Dr. Tömösváry Ödön, A kolumbácsi légy. (Természettudományi

Közlöny. XVI. köt. 1-17 1. 13 ábrával)
— — A kolumbácsi légy. (Mezgazdasági Szemle.

II, 13—20 1.)

Szerz, ki 1883 tavaszán a földmivelési minisztérium megbízá-

sából az Alsó-Dunánál tanulmányozta a kolumbácsi legyeket, e két

értekezésében népszer modorban ismerteti e hírhedt rovarfajt. Vá-
zolja annak életmódját, fejldését és kártételeit ; eladja a módokat
és eszközöket, a melyeknek segélyével a marhaállományt ettl a ve-

szedelmes ellenségtl megóvni lehet ; felsorolja végre azokat a sze-

reket, melyekkel az ersen megtámadott házi állatok gondos kezelés

mellett megmenthetk. — E kártékony legyekre késbbi füzeteink va-

lamelyikébea különben még mi is vissza fogunk térni, a mennyi-

ben szerz igéretét birjuk, hogy idevágó észleleteit, a helyszinén teend
ujabb megfigyelésekkel kiegészítve, lapunkban fogja közzétenni.

Bezerédj Pál, Jelentés Magyarország selyemiparának állásáról és

fejldésérl 1882. és 1883-ban. Budapest 1884.

(95 lap, 4 táblával és 1 térképpel.)

A selyemtenyésztés emelése czéljából kiküldött miniszteri meg-

hatalmazottnak eme jelentése, melyet gróf Széchenyi Pál földmivelési

miniszter úrnak nyújtott be, hü képét adja annak az örvendetes moz-

galomnak, mely hazánkban a selyemtenyésztés terén alig pár év óta

megindult. E tekintetben az érdem oroszlánrésze épen a jelentésttev

Bezerédj Pált illeti meg, a ki buzgón és szívós kitartással munkálkodik
ennek a nálunk is nagy jövvel bíró gazdasági iparágnak terjesztésén

ós felvirágoztatásán. A tanulságos jelentós eladja a szegszárdi orsz.

selyemtenyésztési felügyelség mködését 1882- és 1883-ban, szól a

selyemtenyésztési szakoktatásról, a szederfatenyésztés és faiskolák ál-

lásáról, a szederfaültetés haladásáról s az 1882- és 1883-ik évi selyem-

termelésrl. Az utolsó fejezetben az 1882-ben Pancsován felállított

m. k. selyemfonó-gyár berendezése és mködése van leírva. A jelentés-

hez csatolt 4 tábla közöl 1 az újvidéki m. k. selyemgubóraktárt, a

többi 3 a pancsovai fonógyárat és , beosztását mutatja. A mellékelt

térképen Magyarország selyemtermel községei vannak feltüntetve.



Rovartani Lapok
I. kötet. 1884. február. 2. füzet.

A rovarok átalakulásairól.
— Rövid ismertetés. —

»Omne vivum ex ovo.« Ez az általános érvény törvény ural-

kodik a rovaroknál is. A rovarok szintén rendesen akként szapo-

rodnak, hogy a nstény tojásokat, vagy helyesebben petéket tojik,

melyekbl azután a szülkhöz hasonló rovarok fejldnek.

Az anyaállat, a midn petéit lerakja, egyszersmind ösztönsze-

ren gondoskodik leend ivadékáróí és azért többnyire védett he-

lyen s oly körülmények között tojik, hogy a petéibl kibúvó fiatal

állatok legels szükséges táplálékukat mindjárt megtalálhassák. így

például a pillangó arra a növényre rakja petéit, a melynek le-

veleivel hernyója táplálkozni szokott ; a legyek, mint tudjuk, min-

denféle hulladékokba, dögökbe, vízbe stb. helyezik el petéiket, hogy

a fiatal kukaczok táplálék hiány miatt valahogy éhhalállal el ne

pusztuljanak. Vannak rovarok, melyek eledelt gyjtenek össze s

azt leend ivadékaik számára kellleg elkészítik ; ilyenek péld. a

ganéjtúró bogár, a csajkó stb. A méhek és darázsok pedig, közeli ro-

konaikkal a hangyákkal együtt, a madarak módjára táplálják fiaikat.

Egyáltalán a rovaranyákat sem lehet épen mostoháknak mondani,

mert nem csupán csak saját magukért, hanem ivadékaikért is élnek

és fáradoznak, st nem ritkán saját életük veszélyeztetésével még

védelmükre is kelnek.

A rovarok petéinek alakja majd gömböly, majd hosszúkás, majd

hordóalakú ; némely pete tejfehér, de a legtöbb sötét szín szokott

lenni, és leginkább annak a tárgynak színével egyezik, a melyre le

van rakva. Ez is csak arra szolgál, hogy a peték pusztítóiknak

figyelmét minél jobban kikerüljék. A peték nagysága szintén kü-

lönböz ; mig némely rovar petéi nagyító üveggel is alig láthatók,

addig más, talán ugyan olyan nagyságú rovar petéi már az els pilla-

natra szemünkbe tnnek.

A rovaroknak legnagyobb része igen számos — néha egy-egy

nstény ezerekre men petét tojik. E nagy szaporaság adja meg a

o
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kulcsát annak , hogy miért szokott egyik-másik rovar némely évben

oly roppant mennyiségben megjelenni.

A petékbl hol hosszabb, hol rövidebb id múlva kelnek ki

a fiatal állatok. Ha a különféle rovarok petéibl kikelt fiatal álla-

tokat közelebbrl szemügyre veszszük, azt tapasztaljuk, hogy azok

egy pontra nézve egymástól lényegesen különböznek. Egy részük

ugyanis eleinte teljesen elüt szüleitl ; más részük pedig, mihelyt a

petébl kibúvik, már többé-kevésbbé hasonlít szüleihez.

Hogy eme különbséget jobban megérthessük, ismerkedjünk

meg néhány rovar fejldésének módjával, és kövessük nyomról-

nyomra átalakulásaiknak menetét --, a petébl való kibúvás pilla-

natától kezdve.

A termetes szarvorr ú b'o g á r {Oryctes nasicornis — 5. ábra(,

5. ábra. — A szarvon ú bogár (Oryctes nasicornis)

átalakulása : a, pete ; b, fiatal álcza ; c, felntt álcza
;

d, báb ; e, kifejldött bogár.

melyet már minden iskolás gyermek ismer, kendermagnagyságú petéit

(a) korhadó fákba és növény-hulladékokba szokta tojni, a hol azok-

ból aztán egy 4—5 mill. hosszú kukacz kél ki. E kukacz (b),

a melynek három pár rövid lába és féregalakú hengeres teste van,

mely tehát az anyaállattól lényegesen különbözik, mohón táplálko-

zik, folyvást n és végre 40 - 50 cent. hosszúságot is elér (c)
;

alakjára nézve a cserebogár pajorjával megegyezik. A rovarok át-

alakulásának ezt a stádiumát általában álcza- vagy lárva-álla-
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pótnak nevezik ; mert e stádiumban az illet rovarnak tulajdon-

képeni alakja még a féreg álarcza alá van rejtve. Efféle álczák a

nép nyelvén kukacz, hernyó, ny, pondró, féreg, pajor,

csimaz stb. nevek alatt ismeretesek.

A szarvorrú bogár pajorja vagyis álczája, miután a korhadó

növényi anyagokból több évig táplálkozott és teljes nagyságát elérte,

mélyen levándorol a földbe s ott magának egy tojásalakú üreget

készítvén, abban brét leveti és oly alakot ölt, mely az anyaállat-

hoz már inkább hasonlít. Ez az alak a báb (d)\ melybl 4— 5 hó-

nap múlva, még egy vedlés után, a tökéletesen kifejlett bogár (é)

búvik el.

6. ábra. — Az oleander-pille (Deilepliila Nerii) át-

alakulása : a, pete ;
l, a petébl kibújt fiatal hernyó

;

c, teljes kifejldését elért hernyó ; d, báb ; e, ki-

fejldött pille.

Ezt az alakváltozást petébl álczává, álczából bábbá és báb-

ból teljesen kifejlett ivarérett rovarrá — a tudomány á t a 1 a k u-

1 ásnak (metamorphosis) nevezi.

Efféle átalakuláson mennek keresztül nemcsak a bogarak,

hanem a hangyák, méhek, lepkék, legyek, szúnyogok stb. is.

Vegyünk fel erre még egy példát a lepkék közül. Az olean-

der-pille (Deilephila Nerii — G. ábra) apró petéit (a) az oleander

2*



28

leveleire tojja. E petékbl egy eleinte zöldes-barna, kis hernyó (b)

búvik el, mely az oleander leveleivel táplálkozik s négyszeri vedlés

után 50 mill. hosszúságra n meg (c). Késbb, nyár derekán e

hernyók mind elhagyják az oleander bokrokat, a földbe vándorol-

nak, s ott brüket levetvén, bábbá (d) változnak. A báb ép úgy, mint

a szarvorrú bogárnál, már semmit sem eszik, hanem nyugodalmasan

pihen ; két hónap múlva végre kibúvik belle a szép nagy pille (<?)

és szárnyra kelve esti szürkületkor nyílsebesen repdesi köri a

virágokat, melyeknek édes mézét hosszú nyelvével szívogatja. A
nstény pille, párosodás után, petéket tojik, a melyekbl aztán az

imént vázolt alakváltozások útján ismét pillék keletkeznek.")

7. ábra. — Egy sáska (Decticus uerracivoriis) átala-

kulása : a, pete ; h, a petébl kibújt fiatal sáska ; e,

ugyanaz az els vedlés után ; cl, ugyanaz az utolsó

vedlés eltt; e, teljesen kifejldött sáska.

Ettl lényegesen eltér a rovarok átalakulásának második

módja, a melynél t. i. a fiatal állat már kezdettl fogva többé-ke-

vésbbé hasonlít szüleihez.

Figyeljük csak meg valamelyik sáska-fajnak (7. ábra) átala

*) Vannak, a kik komolyan biszik, hogy a »bernyó is tojik« ; ezt a le-

hetetlen csodát persze még sohasem látták, de azért egész biztosan állítják . Hát

ahhoz mit szóljunk, a midn valamely rovarnak nagy mennyiségben való meg-

jelenése alkalmával, úton-útfelén azt halljuk emlegetni, hogy ez a sok rovar csak

úgy »magától lett« ? Ez félig-meddig az ó-korra emlékeztet, a melynek Íróinál

olvashatjuk, hogy a békák iszapból, a poloskák verejtékbl stb. támadnak ; á

mint hogy némely házi asszony a bolhákat még mai napság is a fürészporból

származtatja.
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kulását és lássuk, hogy miféle alakokat ölt az fejldésének folyamá-

ban V A sáska nsténye, mely potrohának végén hatalmas kardalakú

tojócsövet visel, hosszúkás petéit (a) e tojócs segélyével a földbe

rakja ; a petékbl kis apró sáskák (b, c) bújnak el, melyek azon-

ban egészen olyan külsejek, mint az anyaállat és ettl csak abban

különböznek, hogy sokkal kisebbek és szárnyatlanok. Egy pár vedlés

után nemcsak termetük növekedik, hanem szárnyatlanságuk is fo-

kozatosan tünedezni kezd : hátukon két oldalt rövid lemezkék, a

szárnytokok (d) mutatkoznak, melyekbl a legutolsó vedlés alkal-

mával, a midn a sáska teljes kifejldését és ivarérettségét eléri, a

rendes nagyságú szárnyak fejldnek ki. (e)

A sáskák átalakulásánál tehát nincsen sem féregalakú hernyó,

sem nyugalmasan pihen, nem táplálkozó báb, miként a bogaraknál

vagy a lepkéknél. A sáskák fejldésük els stádiumaiban nem ölte-

nek a teljesen kifejldött állattól annyira elüt alakokat (hernyó,

báb), hanem már a petékbl való kibúvásuk alkalmával többé-ke-

vésbbé hasonlítanak az anyaállathoz, habár nem is mutatják mindjárt

kezdettl fogva annak összes tulajdonságait. Átalakulásuk tehát nem

jár olyan tökéletes és gyökeres alakváltozásokkal, mint amazoké, s

a fiatal állatok a nélkül, hogy életük valamelyik szakában báb-nyu-

galomba merülnének, egyszeren csak többszöri vedlés után érik

el teljes fejlettségüket.

Az olyan átalakulást, a min a sáskáknál, továbbá a tücskök,

szitakötk, poloskák, kabóczák stb. csoportjainál is elfordul, ennél-

fogva tökéletlen átalakulás nak (metamorphosis incompleta)

nevezik, azokat a rovarokat pedig, melyek ily módon szoktak fej-

ldni, tökéletlenül átalakuló rovaroknak {inseda ame-

tabola).

Az átalakulásnak azt a módját ellenben, melynél a petébl

az anyaállattól eltér, mozgó álcza s ebbl nyugvó báb lesz ós csak

ez utóbbiból búvik el a szaporodásra képes rovar, tökéletes át-

alakulás nak {metamorphosis completá) nevezzük, s az efféle alak-

változással fejld rovarok a tökéletesen átalakuló rova-
rok {inseda metabola) csoportját képezik.

T. Ö.
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A csajkó fejldése és átalakulása.*)
— Egy táblával. —

A népiesen csaja- vagy csajkónak nevezett bogár, melyet

L a x m a n n 1770-ben Lucanus apterus '), P a 1 1 a s 1771-ben Scara-

baeus cephalotes 2
) név alatt Dél-Oroszországból leirt, Magyarország

szliben általánosan elterjedt, igen kártékony rovar. Az 1777-ben

S c o p o 1 i által felállított Lethrus-neranek fajai, a melyek közé a mi

csajkónk (Lethrus apterus v. cephalotes) is tartozik, mindannyian Eu-

rópa délkeleti tartományaiban és Kis-Azsiában tenyésznek. A Lethrus

apterus földrajzi elterjedésének nyugati határát hazánk képezi s e

rovar már Alsó-Ausztriával határos szlhegyeinkben csak gyéren

fordul el. Erichson 3
) ugyan Trieszt melll szintén említi; de

a csajkót mindamellett az európai-ázsiai nagy síkság egyik sajátos

jellemz bogárfajának kell tekintenünk.

A bogár, mely Erichson és R e d t e n b a c h e r ismeretes

munkáiban igen tüzetesen és helyesen van leirva, nemcsak a két

ivar szerint mutat alakbeli különbségeket, hanem 'azonkívül gyakran

nagyságára s a fekete szín fokozatára nézve is igen változik. E
két utóbbi tünemény az álcza táplálkozása viszonyaiban találja ma-

gyarázatát.

A csajkó különös életmódjáról és szokásairól legelször a Bu-

dán élt Koy Tóbiás emlékezett meg s erre vonatkozó helyes

megfigyeléseit már 1802-ben tette közzé. 4
) Erichson Koy ész-

leleteit szintén felvette munkájába, avval a téves megjegyzéssel,

hogy a csajkó száraz homokos helyeken szeret tartózkodni
;
pedig

a bogár, noha a száraz, meleg fekvés helyeket kedveli, de csakis

kötöttebb, többé-kevésbbé agyagos talajon szokott tartózkodni

s a lyukakat, melyek ivadékának felnevelésére szolgálnak, csakis

az olyan talajban készíti, a melyben a lyukak a talaj összeomlása

ellen biztosítva vannak.

E rövid kitérés után közlöm ez érdekes bogár átalakulásának

leírását, a mint azt az utóbbi években megfigyelnem sikerit.

*) Elterjesztetett a magy. tud. Akadémia III. osztályának ülésén 1884

február 18-án.

J
) Nov. Comment. Ac. Petropol. XIV. 1. p. 594 tab. 24. fig. 2.

2
) Reise durch verschiedeue Provinzen des russiscben Reichs. I. p. 461.

3
) Naturg. d. Iusecten Deutscblands. III. p. 742.

4
) Koy und B o e h m, Anmerkungen über einige Iusekten. (Xaturforscker

XXIX. p. 103-109.)
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A Lethrus apterus rendesen április vagy május havában szo-

kott megjelenni ; megjelenésének idejére a tavaszi idjárás nagy

befolyással van, mert gyakran tapasztaltam, hogy ha néhány szép

nap után az idjárás hidegebbre fordult, a bogarak további megjele-

nése megakadt és csak május vége felé volt ismét srbben észlel-

het. St volt rá eset, hogy egyes elkésett példányok még június

havában is mutatkoztak. A bogarak elbuvásuk után csakhamar

párosodáshoz látnak ; de mieltt ez megtörténnék, a himek párt

keresnek s a nstényekért egymással heves tusákat vivnak. A pá-

rosodás után a szülpár serényen hozzáfog az utódainak befogadá-

sára szolgáló földlyukak ásásához, vagy pedig, ha e czélra — a

mint gyakran megesik — régi lyukakat használ fel, azoknak ki-

tatarozásához. E lyukak mindig kemény, kötöttebb talajba vannak

ásva, s bejárásuk úgy van elhelyezve, hogy az esvíz beléjük nem

folyhatik. A lyukak els fele 25—30 cent. hosszú s a talajba rézsút

irányban haladó folyosót képez ; további folytatásuk, a tulajdon-

képeni bölcsház, azonban hirtelen lefelé kanyarodik és függélyes

irányban 50 — 60 cent. mélységig terjed a földbe. A függélyes fo-

lyosó két oldalán vannak a galambtojás nagyságú és alakú, kisi-

mított falú üregek (bölcsk), melyek az álcza táplálékát képez
labdacsok befogadására szolgálnak, és melyeknek száma egy-egy

lyukban 6—8 között ingadozik. A földalatti lakás ekként elkészül-

vén, megkezddik az álczák felneveléséhez szükséges tápláló anyag-

nak összehordása. Ez a tápláló anyag többféle növénynek leggyen-

gébb és nedvdús fiatal hajtásaiból áll ; de a legkiválóbb elszeretet-

ben mégis csak a szl fiatal hajtásai részesülnek. A hajtásokat

rendesen a himek szokták lemetszeni s azokat aztán rákmódjára

hátrafelé menve, a lyukakba behordani. Mig a him a föld felszínén

így dolgozik, az alatt a nstény a föld alatt a behordott gyenge

növényrészeket mintegy megflleszti s azokból galambtojás nagy-

ságú labdacsokat készít, a melyeknek közepébe egy-egy parányi s

a cserebogáréhoz hasonló petét rak, s a melyeket aztán egyenként

az említett üregekbe (bölcskbe) helyez. A csajkó tehát egészen

hasonló módon gondoskodik utódainak fennmaradásáról, mint a vele

legközelebbi rokonságban álló Geotrypes ós Onthophagus-
fajok.

Az álcza 8—10 nap múlva bújik ki a petébl s tápláló-lab-

dacsából éldegélve, olykor már július végén, rendesen azonban

augusztus havában eléri teljes kifejldését. Az egyes álczák nagy-

sága, úgy látszik, az illet tápláló-labdacs nagyságától s annak táp-
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láló értékétol függ. Eddig tett észleleteimbl legalább ezt kell kö-

vetkeztetnem ; mert a kisebb üregekben és így kisebb tápláló-

labdacsokban él s a bábozásig fejldött álczák aránylag mindig

kisebbek voltak, valamint az ilyenekbl kifejldött bogarak szintén

mindig kisebb testalkattal birtak.

A teljesen kintt álcza 22—30 mill. hosszú; sarlóalakuan

meggörbült teste félhengeres, a fej felé valamivel vékonyabb ; szine,

a világosbarna fej kivételével, áttetsz sárgás-fehér
;
gyenge bre

igen ránczos; hátán egy 1 mill. széles, kékes-hamvas vonal húzó-

dik végig, hasonló színek az utolsó testgyürfík is, a mi a bélcsa-

torna tartalmának áttetsz színétl származik. Az álcza feje 4 4*5

mill. széles és ersen domború, a homlokán egy félhold alakú mély-

benyomás látható ; szemei hiányzanak ; a csápok négy rövidke izü-

lókbl állanak, melyek közül a t-izülék a többinél jóval szélesebb

és finoman szrözött, a többi három izülék egészen csupasz, a má-

sodik és harmadik izülék egyenl hosszú, a negyedik izülék igen

kicsiny és a végén tompa. A fels ajak itt is ép úgy mint valamennyi

bogárnál, két lemezbl áll s ersen chitines ; a clypeus hosszúkás-

négyszög, az alsó rész oldalai kerekítettek, a mells szegélye ki

álló, finoman szrözött. A fels állkapcsok igen ersek s fels, va-

lamint alsó részükön három hegyes foggal vannak ellátva. Az alsó

állkapocs bels lemeze alapján elszélesedett, végén három hegyes

fog van, mells része merev és hegyes szrrel tömötten fedett ; a

küls lemez lapított hengeres, melli — mint az elbbi — tömöt-

ten szrözött s a végén egy karomszer hegyes tüskével van ellátva

;

az*alsó állkapocs tapogatói négy hengeres és fokozatosan kisebbed

izülékbl állanak, melyek közül az els és második szrözött, mig a

két utolsó csupasz. Az alsó ajak mells szegélye kikerekített s

egészen hegyes és merev szrrel borított; az alsó ajak tapogatói

két kúpalakú csupasz izülékbl állanak s az alsó ajakon valamivel

túlnyúlnak. A lábak igen gyengén vannak kifejldve, jeléül annak,

hogy az álcza azokat sem járásra, sem pedig ásásra nem használja

;

különben három izülékbl állanak, az els izülék a legszélesebb és

igen rövid, a második izülék hengeres és vége felé szrös, a har-

madik izülék kúpalakú, a közepe táján kissé megvastagodott és

finoman szrözött, mig a végén egy rövid tompa egyenes karom
foglal helyet. A mellkasnak mind a három gyrje, valamint a ki-

lencz potrohgyr, ersen duzzadt és ránczos; az utolsó gyrn
van a végbél nyílása, mely befelé türemlett és sertékkel borított.

A világos-barna stigmák a 4-11-ik testgyrn vannak elhelyezve.



33

A Lethrus apterus álczája a vele rokon nemek (Geotnjpes,

Onthophagus) álczáival még abban is megegyezik, hogy finom brét

még álcza korában sem veti le, hanem az egyszeri védés közvetetlenfíl

a bebábozás eltt történik. Az álcza ürülékét fekete nedv képezi, me-

lyet a szájával szokott félretakarítani s a földgubó készítésénél fel-

használni. Hasonlót észlelt Frisch a ganéjtúró bogár (Geotrypes

stercorarius) álczájánál is.

Miután az álcza tápláló-labdacsát felfalta s július végén vagy

augusztus elején teljesen kifejldött, a most már üres, tojásalakú

földüregben egy makk-nagyságú és alakú meglehetsen sima gubót

készít, melyet földszemcsékbl ós saját ürülékébl épít fel, ragasztó

anyagúi nyálmirjgyeinek váladékát használván. Ebben a földgubóban

történik a vedlés s a nymphává alakulás.

Rendesen szeptemberben, de kivételesen néha már augusztus-

ban is meg lehet találni a teljesen kifejldött és meglehetsen színes

bogarakat, melyek a következ tavaszszal a makk-alakú földgubó fels

részét feltolva a föld alól elbújnak, hogy a fajfentartás törvényeinek

szintén eleget tegyenek.

Ennyibl áll ez érdekes rovar átalakulásának története. A mel-

lékelt táblán az álcza szájrészein kivfíl a kifejldött bogárnak meg-

felel részei is fel vannak tntetve, abból a czélból, hogy ekként

az illet részeket egymással könnyebben összehasonlítani s az egy-

másból fejldött képzdmények alakbeli változásait jobban egybevetni

lehessen. Emich Gusztáv.

A II. tábla magyarázata.
( Az ] , 2, 1 0, 1 1 és 1 2-ik ábra természetes nagyságban ; a többi ábra mind nagyítva

)

1 ábra. A növényekbl összerakott tápláló-labdacs.

2. » A csajkó (Lethrus apterus) teljesen kifejldött álczája.

3. » Az álcza íV-je, felülrl tekintve.

4. » Az álcza egyik lába.

5. » Az álcza csápja.

6 » Az álcza fels ajka.

7. » Az álcza fels állkapcsa.

8. » Az álcza alsó állkapcsa: a bels, b küls rágólemez, pm az áll-

kapocs tapogatója.

9. ábra Az álcza alsó ajka : pl az alsó ajak tapogatója
10. » A földgubó a földüreggel együtt.

11. » Már üres földgubó, feltolt fels részével együtt

12. » A csajkó (Lethrus apterus) hímje, teljesen kifejldve.
13. » A kifejldött bogár csápja.

14. » A kifejldött bogár fels ajka.

15. » A kifejldött bogár fels állkapcsa.

16. » A kifejldött bogár alsó állkapcsa : a bels, b küls rágólemez,
pm tapogató.

17. ábra. A kifejldött bogár alsó ajka: pl az alsó ajak tapogatója



34

A Simiilia-fajok bábjának lélckzöszervei.

A Simulia-fajük, melyek közé az oly veszedelmes kolumbácsi

légy (Simulta cohwibaczensis) is tartozik, petéiket állandóan vizbe

rakják, a hol a petékbl kibúvó álczák nyáron át táplálkoznak s

sz felé szintén a vizben bábozódnak be. A bábok különféle tár-

gyakhoz, kövekhez, fszálakhoz stb. tapadnak s chitines szövetbl

font, szélesebb végükön nyitott, rizs-nagyságú tokokban vannak

elhelyezkedve — még pedig mindig a víz folyásának irányában. A
bábok mumiaalakú bábok, s a tokból alig látszik ki a báb feje ; de

ha gondosan megtekintjük, látszólag a báb fején, de voltaképen

mellkasán már szabad szemmel is egy néhány finom szrszálhoz

hasonló szervet vehetünk észre, melyet a víz jobbra-balra hajtogat.

Nagyító üveggel tüzetesen vizsgálva, csakhamar reá jövünk, hogy

ennek a szervnek a szerepe nagyobb, mint egy egyszer szrszálé,

és hogy mködése a báb életére rendkívül fontos.

Dr. V e r d a t, F r i e s 2
) és K o 1 1 a r, 3

) a kik a Simulia-

fajok fejldésével behatóan foglalkoztak, e szervet bár ábrázolják,

de semmi említést sem tesznek, hogy annak a báb életében miféle

szerepe van. Mann kiadatlan eredeti rajzain, melyeket a bécsi

cs. ndv. múzeum állattárában láttam, e szerv mellett az a megjegyzés

olvasható, hogy ez »a báb 1 élekz szer ve.«

Ujabban a kolumbácsi legyek életmódját tanulmányozván,

figyelmemet e szervre is kiterjesztettem s erre vonatkozó vizsgála-

taimat az alább következkben foglalhatom össze. Vizsgálataimat

egyedül a kolumbácsi légy bábjain eszközöltem, miután más Simulia-

faj bábjai nem állottak rendelkezésemre.

Mindenekeltt constatálnom kell, hogy Mann egészen helyesen

fogta fel ennek a szervnek biológiai feladatát, minthogy az csakugyan

nem egyéb, mint a bábnak ideiglenes lélekzszerve.

A fej mögött, a fej szegélyétl körülbell 01 mill.-nyi távol-

ságra két kerek nyílás (f) van a pronotum két oldalán, még pedig

ott, a hol a pronotum a sternum felé lehajlik ; e két kerek nyílásból

ered egy-egy 0*2 mill. hosszúságú és 0*1 mill. vastagságú tra-

cheás kopoltyú, mely tulajdonképen az 1*5-2 mill. hosszú

1
)
Mémoire pour servir a l'histoire des Simulies 1821.

2
) Monographia Simularium Sueciae. 1824.

3
) SitzuDgsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften. Wien. 1848.

1—2. p. 154.
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kopoltyú-ágaknak (8. ábra 1. br) közös törzsét képezi. E kopoltyú-

ágak száma a kolumbácsi légynél mindig négy. ') Ez ágak a törzs-

nek egy közös pontjából erednek, s végük felé folytonosan véko-

nyodnak, rendkívül mozgékonyak s a víz a legkülönbözbb irányba

hajtogatja idestova ; de a törzs kivételével — melynek alapjára egy

pár mozgató izom tapad — ezekben a fa-alakúlag elágazó tracheás

kopoltyiikban külön mozgató izmok nincsenek. E tracheás kopoltyúk

szerkezete teljesen eltér az eddig ismeretes efféle szervektl ; mert

azoknál, melyeket eddigelé ismerünk, mindenütt tracheák futnak

végig a leveles, rojtos vagy czafatos kopoltyúkban 2
) s e tracheák

8. ábra. — A kolumbácsi légy báb-

jának lélekzszcrve

1. c, fej ; ih, mellkas ; br, ág-

alakú tracheás kopoltyúk
; /, rés,

melyen az ágak közös törzse a

testbe nyílik ;
tu, fó'-tracheatörzs

;

tr, kis tracheaág, mely közvetet

lenül a nyílásnál ered ; trc, a báb

fejébe haladó f tracheaág ; trth,

a mellkasba s innen a potrohba

lefutó f trachea-ágak. 65
/ 1

.

2. Az ág-alakú kopoltyús tra-

chea egy része, ersen nagyítva

;

a vonalok a chitines cs hajszál-

csövecskéit jelölik. G10
,j.

a testben egyesülnek, hogy azután ismét a testben szétágazzanak.

Az eddig ismeretes tracheás kopoltyúkban a tracheák mindenütt

megtartották eredeti spirális szerkezetüket s mintegy be vannak

') M a n n eredeti rajzain 6 ilyen kopoltyú-ág van ábrázolva ; de én állan-

dóan csak 4-et találtam.

2
) Gerstácker, Ueber das Vorkommen von Tracheenkiemen bei aus-

gebildeten Insecten (Zeitschr. für wiss. Zool. 1874. p. 204) és Palm én, Zur

Morphologie des Tracheensystems. Helsingfors 1877.
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ágyazva a kopoltyú szemcsés anyagába. A Simulia-fajok bábjainak*)

azonban nem annyira kopoltyús tracheáik, mint inkább csak sza-

badon fekv s a kopoltyúkat helyettesít csöveik vannak ; de mint-

hogy e csövek élettani mködése a kopoltyús tracheák mködésével

tökéletesen megegyezik, leghelyesebbnek tartom, ezeket a szerveket,

habár szerkezetükre nézve lényegesen eltérnek, szintén e névvel

jelölni.

A fa-alak úlag szétágazó szervek finom, hullámosan ránczos,

vastag falú, hengeres, zárt chitin-csövek, melyek a már említett

rövid közös f törzsbe nyílnak. A csövek szerkezete rendkívül egy-

szer ; nem található rajtuk semmiféle szrözet vagy függelék, hanem

igenis — ha ers nagyítással nézzük — a chitines felületen finom

likacsokat lehet észrevenni, melyek srn vannak egymás mellett

elhelyezve s tulajdonképen igen parányi finom hajszálcsövecskék

küls nyílásainak felelnek meg. (8. ábra 2.) E nyílásokon keresztül

veszi fel a báb a vízbl az éltet levegt, mely az ágakból a f-

törzsbe, innen pedig a testben lév ftracheatörzsbe jut. Az ágakon

sem a kopoltyúk szerkezetére annyira jellemz szemcsés, sem pedig

a tracheákat jellemz spirális szerkezetet nem lehet felfedezni, s ez

ágak nem egyebek, mint finom porusszer nyílásokkal és hajszál-

csövekkel ellátott egyszer zárt chitincsövek, melyek a kopoltyús tra-

cheákat helyettesítik s ekként a báb lélekzszervél szolgálnak.

Az ágak rövid törzse a f tracheatörzsbe (8, ábra 1. tu) nyí-

lik, melynek hossza -34 mill., szélessége 0-08 mill. A f trachea-

törzsön, — mint számos rovarnak hasonló szervén, — szintén semmi

spirális szerkezetet sem lehet találni, hanem ez is csak egyszer

cs, mely ferdén a testbe szolgál s rövid lefutás után a jellemz

spirális szerkezettel már ellátott tracheaágakra oszlik szét. E trachea-

ágak egy része (trc) a fejet, más része pedig a mellkast és potroht

látja el ágaival (trth). A spirális szerkezet nélkül való f trachea-

törzsbl, közvetetlenl ott, a hol az a kopoltyús tracheának törzsé-

vel összefügg, tehát a pronotumon lév nyílás (f) alatt egy kis

tracheaág (tr) veszi eredetét, mely a hátedény mentében haladva,

ismételten osztott finom ágaival annak egyes kamaráit látja el.

A bábnak eme lélekzszerve, ez a faalakú tracheás kopoltyú

a légy kibúvása alkalmával igen könnyen elválik a testtl ; de az

*) Ezek az eltér szerkezet kopoltyús tracheák csak a bábuál vaunak

meg ; mert már az álczáuál 3 lapos levélalakú s a többi légyálcza tracheás ko-

poltyúihoz hasonló lélekz szervvel találkozunk.
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elválás helyének, a résnek (f) a kifejldött légynél már semmi nyo -

mára sem akadhatunk. Semmi összefüggése nincs ennek a szervnek

a kifejldött állat stigmáival sem ; mert a stigmák a kifejldött ro-

varoknál, mint tudjuk, a hasoldalon fekszenek és nem a hátoldalon,

mint e bábnál.

Egyáltalán mind az álcza, mind a báb ideiglenes szervei a

kifejldött állat megfelel szerveivel semmi genetikus összefüggésben

nem állanak. *) Épen úgy elenyészik a kifejldött állatnál a báb

testében lév f-tracheatörzs (tu)\ mely, hogy a bábnál a mellkasban

milyen helyen feküdt, a kifejldött állatnál még csak nyomát sem

találhatni; hanem azért a báb két oldalán lefutó két f-tracheaág

állása és alakja a kifejldött légynél elforduló hasonló tracheák

lefutásával teljesen megegyezik, úgyszintén a többi mellék-ág elhe-

lyezése is.

Dr. Tömösváry Ödön.

A hernyózásról.

Általánosan tudva van, hogy a kártékony rovarok s ezek kö-

zött els sorban a hernyók a gyümölcsfákban milyen roppant nagy

károkat képesek okozni. Vannak évek, a mikor a hernyófalás a

gyümölcstermés jó részét megsemmisíti.

Különösen ártalmasak azok a hernyók, a melyek már a ta-

vaszi rügyfejldés alkalmával a fákon vannak s a fiatal, zsenge

leveleknek, mihelyt a rügyek kifakadnak, azonnal nekik esnek.

Ilyen kártékonyak kiváltképen a fehér galagonya-pillangó (Aporia

Crataegi) és a sárgafarú pille (Porthesia chrysorrhoed) hernyói. E
két lepkefaj nstényei ugyanis már a megelz szön lerakják pe-

téiket mindenféle fák és cserjék, de fleg a szilva-, körte- és alma-

fák leveleire ; a lerakott peték aztán még azon az szön kikelnek,

s a fiatal hernyók egyes ágacskákat és a rajtuk maradt száraz

leveleket pókhálószer laza szövettel összefonva, u. n. hernyó-
fészkeket készítenek. Ezekben a hernyófészkekben összebújva,

húzzák át aztán a telet ós tavaszszal már alig várják, hogy a fák

ismét kizöldüljenek. Nagy éhesen gyakran még ezt sem bírják be-

várni, hanem már az alig fakadó rügyeket is rongálni kezdik. Nem

*; Ugyanezt bizonyítja P a 1 m é n (Zur Morpliologie des Tracheensystems,

p 6;").), midn igy ír : »Es spricht alsó alles dafür, dass bei den Dipteren ebenso-

wenig wie bei den vorher nntersuchten Familien oine genotische Beziehung zwischen

Tracheenkiemen und Stismen stattfindet.«
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lehet aztán csodálkozni, hogy ezek a csapatosan telel hernyók,

többi falánk társaikkal — mink péld. a gyrs pille (Bombyx

neustriá), a gyapjas pille (Ocneria dispar) stb. hernyói — karöltve,

a gyümölcsfákban néha akkora garázdaságot tesznek.

A kártékony hernyók irtására és különösen a hernyófészkek

megsemmisítésére azért minden gazdának már kora tavaszszal a

legnagyobb gondot kellene fordítani. Igaz ugyan, hogy a kártékony

rovarokat és petéiket, valamint a hernyófészkeket a télen át is

nálunk maradó rovarev madarak, kivált a czinkék. folytonosan irt-

ják és pusztítják ; de az értelmes gazda mégsem bízhatja magát

egészen e hasznos madarak támogatására, hanem idejekorán neki

magának is hozzá kell látni a hernyózáshoz. Meg kell pedig ezt

tennie nemcsak a saját maga jóvoltáért, hanem a szomszédjai, tehát

a közügy érdekében is. A dolog természetébl folyik, hogy a ro-

varkárok ellensúlyozása és csökkentése csakis valamennyi érdeklett

birtokosnak vállvetett közremködése mellett lehetséges ; a hernyó-

zásnak is csak akkor lehet kell sikere, ha azt egy birtokos sem

mulasztja el. Mert mit használhat az, ha valaki péld. gyümölcsfáit

mind szépen lehernyóztatja, a szomszédja pedig nem? A hanyag

szomszéd kertjébl elbb-utóbb átmásznak a falánk hernyók az

kertjébe is, s a gazda egy napon csak arra ébred, hogy munkája

kárba veszett, mert gondosan letisztított fái ismét hernyó-lépettek.

A kártékony hernyók ellen tehát szintén csak az érdeklett

gazdaközönségnek együttes vállvetett munkássága biztosíthatja a

kivánt sikert. Innen van, hogy csaknem valamennyi európai állam-

ban az általánosan kötelez hernyózásról külön törvények és sza-

bályrendeletek intézkednek. Francziaországban már 1732-ben királyi

rendelet tette kötelezvé a hernyófészkek leszedését ; st még a

nagy franczia forradalom férfiai sem feledkeztek meg e tárgyról, s

a hernyózásra, a kártékony hernyók és hernyófészkek irtására még
most is érvényben lev törvényt (26 ventse an IV.) hoztak.

Hazánkban e kérdéssel a törvényhozás még nem foglalkozott

ugyan, de azért egyes törvényhatóságok megfelel szabályrendele-

tek útján gondoskodtak róla. A kezdeményezés e tekintetben a

földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztériumtól in-

dult ki, mely a gyümölcsfákra, kerti fákra és cserjékre nézve kár-

tékony hernyók és rovarok irtására s az e czélra szükséges intéz-

kedések megtételére már 1871-ben valamennyi törvényhatóságot

figyelmeztetett, 1872-ben pedig külön szabályrendeletek alkotására

felhívott. A minisztérium ez alkalommal közölte egyszersmind azo-
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kat a fbb irányelveket, a melyek efféle szabályrendeletek alkotá-

sánál lehetleg szem eltt tartandók volnának, s a melyeket a kö-

vetkez pontokban foglalt össze

:

»«) Minden birtokos vagy bérl minden év márczius hó vé-

géig a kertje, szlje, mez vagy rétjén lév gyümölcs- és díszfák-

ról, cserjék- és sövényekrl az szrl maradt hernyófészkeket és

tojásgyiirííket leszedesse s azokat tzveszélyre alkalmat nem szol-

gáltató módon elégesse vagy elégettesse. — A tavasz és nyár folytán

a fákon, cserjéken és sövényeken mutatkozó hernyók és hernyóhálók

mutatkozásuk után azonnal leszedendk és megsemmisítendk.

b) A községi elljáró tartozik rködni a felett, hogy a hernyó-

irtás az illet lakosok vagy határbeli birtokosok által szigorúan

teljesíttessék, mi, ha kell idben nem történnék, a községi ell-

járó intézkedik, hogy a hernyóirtás a mulasztók terhére és költsé-

gére eszközöltessék. A községi elljáró felels az esetleg felfede-

zend mulasztásokért, mit ellenrizni a közigazgatási közegek fel-

adatához tartozik.

c) A hernyóirtást mulasztó tulajdonos vagy bérl a község-

áltál teljesített hernyózás költségének megtérítésén felül egy a tör-

vényhatóság által megszabandó pénzbírságot is fizetne, mely a köz-

ségi faiskola gondozásának költségeire lenne fordítandó.

d) A község birtokát képez és általa kezelt faiskolákban

és földeken, a határbeli nyilvános utakon stb. találtató fák, cser-

jék és sövények a község költségén a hernyóktól megtisztítandók,

mi felett rködni a közigazgatási közegek kötelessége.

e) Ha a községi elljáró 'b) alatt foglalt kötelezettségének

meg nem felel, a közigazgatási közeg által egy megállapítandó

birságban elmarasztalandó lenne.

«

A legtöbb törvényhatóság, teljesen méltányolván ezeket az

irányelveket, a miniszteri körrendeletnek készséggel sietett eleget

tenni s annak megfelelleg és a helyi viszonyok figyelembe véte-

lével a hernyóirtásnak kell módon és kell idben leend teljesí-

tésérl alkalmas szabályrendeletekben gondoskodott. A legszin-

tébben óhajtandó, hogy e szabályrendeletek aztán ne csak papiro-

son maradjanak, hanem hogy azokat mindenütt pontosan és lelki-

ismeretesen végre is hajtsák.

Télen és kora tavaszszal van a legjobb alkalom, hogy a gazda

és kertész gyümölcsfáit és cserjéit a legveszedelmesebb kárositók-

tóí megszabadítsa. A fészkekben összebújt hernyókat aránylag sok-



40

kai könnyebben lehet összeszedni és megsemmisíteni, mint késbb,

a mikor a közös fészkekbl már szétmásztak.

Sajnos, hogy némely gazda, ha be is látja a hernyózás hasz-

nos voltát, de rendesen megkésve fog hozzá, — akkor, a mikor a

falánk hernyók a fák fiatal lombozatán már elszéledtek.

Abban is hibáznak sokan, hogy a hernyófészkek szedését

olyan módon végeztetik, a melylyel nem ritkán több kárt tesznek

a fákban, mint hasznot. A szokásos eljárás rendesen az, hogy né-

hány gyerek, egy-egy horgas vesszvel felfegyverkezve, felmászik

a gyümölcsfákra s azoknak ágait minden kimélet nélkül törve-

hasogatva, csavarja le a hernyófészkeket, már t. i. azokat, a me-

lyeket horgával elér és magához húzhat. Az ilyen munka nemcsak

szaporátlan és tökéletlen, hanem a szegény fákon annyi durva

sérülést okoz, a mennyi azoknak bizony nem igen válhatik javukra.

A ki gyümölcsfáit igazán szereti és kímélni akarja, az bizo-

nyára szivesebben használ u. n. hernyózó ollókat, a melyek-

kel nemcsak könnyebben, gyorsabban és

biztosabban lehet dolgozni, hanem sokkal

kíméletesebben is. Egy ilyen, egyszer szer-

kezet hernyózó ollót az ide mellékelt rajz-

ban (9. ábra) mutatunk be. Evvel az olló-

val, melyet megfelel hosszúságú rúdra kell

ersíteni s ugyan olyan hosszú zsineggel

ellátni, a legkényelmesebben lehet a fák-

ról minden hernyófészket eltávolítani ; csak

arra kell ügyelni, hogy a lenyesett és földre

hullott fészkek mind gondosan összegyj-

tessenek és alkalmas helyen elégettessenek.

Nagyobb biztosság okáért, kivált ha

a szomszédok épen nem vagy nem elég

gondosan végezték volna a hernyószedést,

s ha e miatt attól lehet tartani, hogy a

hernyók a szomszéd kertekbl késbb sa-

Hernyozo olló.
j£t kertünkbe is át fognak vándorolni,

—

'

czélszer a gyümölcsfák derekára valamely alkalmas ragadós anyag-

gal gyrket kenni, melyek aztán a fákra mászni szándékozó her-

nyókat felfelé haladásukban megakadályozzák s a lombozattól távol

tartják. £_ ^

9. ábra.
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Hogy épít a lopó darázs? — Számos darázsról tndjuk, hogy

fészkét sárból építi falakra, sziklákra vagy növény-ágakra. Ezek

közé a fazekas-darázsok közé tartozik a lopó-darázs (Pelopoeus)

is. *) Pár évvel ezeltt falun (Deregnyben, Zemplénin.) július hó-

napban, egy kerti házban laktam, melynek emeleti szobáját megér-

keztem eltt magvak szárítására használták, azért ablaka éjjel-nap-

pal nyitva állott. Elhelyezkedve e szobában, észre vettem, hogy a

nyitott ablakon nagy zúgással egy darázs repült be és egyenesen

a fal hasadékába bújt, mintha már megszokta volna ott a dürgést.

'-*;-,

1Ü. ábra. — A lopó-darázs (Pelopoeus destillatorius)

és fészke.

Egy perez múlva ismét elkerült és sebesen kirepült az ablakon,

mintha nagyon sürgs dolga volna. Majd nemsokára ismét visszatért

és ismét bebújt a nyílásba. Bezártam az ablakot. Nagyon meg volt

lépetve, hogy útját elzárva találta ; zúgott ersen, és minden áron

ki akart repülni ; majd mászkált az ablak keresztfáján, keresve a

kijáratot. Ez alatt alkalmam volt szemügyre venni és kilétérl

meggyzdni. Megismertem, hogy a Pelopoeus destillatorius (10. ábra),

*) Lopó-darázsuak Hermán Ottó nevezte, potrokának lopószeríí alak-

iáról (Népszer tormészettud. Eladások Gyjteménye. IV. köt. 1881 : Az átala-

kulások világából, 70 1.). Latin neve agyagból dolgozót, fazekast jelent.

3



42

és azt is gyanítottam, hogy a falban fészkét építi. Szabadon bo-

csátottam, gondolván, hogy hadd éljen a fajfenntartás ösztönének.

Mikor harmadszor visszajött, egy sár-golyócskát ejtett el az ab-

lak széles párkányára, de csakhamar utána ment és — a nélkül, hogy

észrevettem volna, miként — avval együtt a hasadékba bújt. Hogy

tehát fészket rak, most már egészen bizonyos volt. Ez a reggeli

órákban történt. — E élben ós délután nem láttam többé. Éjsza-

kára persze bezártam az ablakot. Másnap reggel már 5 óra köri

(talán korábban is) ott zúgott a bezárt ablak eltt, bebocsátást kérve

a belül lev nyíláshoz. Legyen öröme ; kinyitottam neki az ablakot.

És elkezdte újra munkáját. — Most már érdekelt az is, vájjon

honnan és miként szállítja épületéhez az anyagot, Szemmel kisér-

tem tehát, hova repül. Láttam, hogy valami 200 lépésnyire, egy

kút mellé szállt az útczára. Most lesiettem a kúthoz, hogy lássam,

mit mivel ott. Leszállt egy kis pocsolyának a szélére, a hol jó

lágy volt az agyag és állkapcsával alig 1
/2 perez alatt jókora bor-

sónyi darabot formált ki belle, azután két hosszú hátulsó lábával *)

megfogta, felrepült és vitte fel a kerti házba. Jól láttam még re-

pülése közben is, hogy két hátulsó lábán csüngött a teher. Több

fordulóját is megvártam. Mindig ugyanarra a helyre szállt és min-

dig ugyanazon a módon kaparta össze és szállította az agyagot.

így dolgozott rendkívüli szorgalommal körülbelül déleltti 10 óráig;

10 órán túl soha sem láttam dolgozni ; valamint egész délután sem

mutatkozott. Körülbelül azt a módot követte, a mit a fecskék : dél-

eltt épített, délben és délután pedig száradni hagyta az építményt.

Hogy a falban miként munkálkodott, azt persze nem láthattam.

Három napon át figyeltem rá, és mindig egyformán dolgozott. Az

éjszakát mindig másutt töltötte ; korán reggel azonban mindig meg-

elent; anyai ösztöne serkentette és emlékezete elvezette a helyre,

melyen jöv nemzedékét volt felnevelend. Valószín, hogy a nyu-

galmas kerti ház falában fel is nevelte háborítatlanul.

Paszlavszky József.

A honvédbogarak milliói. — Közelebbrl egy igen érdekes

phaenologiai eset jutott tudomásomra, mely bárha régebben történt,

de azért érdekességébl legkevésbbé sem vesztett, és melyet már
csak annálfogva is érdemes felemlíteni, mert az eset egy igen kár-

tékony s a repeze-termésre némely évben valóságos csapást képez

*) Nem az elsvé], mikéut Hermán 0. idézett munkájában mondja.
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bogárra, a honvédbogárra (Entomoscelis Adonidis Pallas) vo-

natkozik. Az esetet, melynek színhelye Fehérmegyében a báró Sina-fóle

érdi uradalom volt , L i t s Gusztáv uradalmi inspektor úr mint

szemtanú, valóban szakért gondos megfigyelés alapján a következ-

képen beszélte el

:

Ott, a hol a szab. déli vasútnak Tárnok és Martonvásár kö-

zött lev szakasza az uradalom tábláit kettészeli, a tárnoki állomás

közelében fekszik az Anasztázia-major ; a majortól nem messze

1867-ben egy nagy repczetábla volt, melyet a vasút két darabra

osztott. Ezen a táblán az említett év május havában — mint ak-

kor sok más helyen is — a kifejlett honvédbogarak a repcze-ter-

mést a szó teljes értelmében letarolták. Miután a bogaraknak a vasút

két oldalán elterül repczeföldön már nem volt mivel táplálkozniuk,

úgy látszik területet akartak cserélni s a vasúton innen lévk a

túlsó oldalra, a túl lévk pedig az innens oldalra kezdtek átván-

dorolni. Minthogy a vándorlás egy idben történt, a mindkét oldal-

ról jövk a vasúti töltésen tömegesen találkoztak s úgy a töltés fels

részét, mint a vasúti síneket a szó teljes értelmében elborították. A
Tárnokról Martonvásár felé haladó vasúti vonat épen a tömeges ván-

dorlás idejében találta a bogarakat a síneken s meglehetsen hosszú

vonalon roppant mennyiséget gázolt el bellük. De az összezúzott

bogarak nagy tömege mindinkább csökkentette a súrlódást a vasúti

sínek és a lokomotív kerekei között; a vonat haladása ennek kö-

vetkeztében lassabbodni kezdett; végre pedig a súrlódás teljesen

megsznvén, a lokomotív kerekei folyvást csak egy helyben forog-

tak s a vonat megállott. A vonatot kisér vasúti személyzet a szom-

széd Anasztázia-majorba volt kénytelen segélyért folyamodni ; onnan

aztán seprket hoztak, a síneket leseperték ós poronddal behin-

tették. A vonat ezután végre nagy nehezen megindulhatott, de a

repczetáblák között lév egész pályaszakaszon csak lépésrl-lépésre

birt haladni s csak azon túl folytathatta útját akadálytalanul.

Ez az érdekes eset minden tekintetban megegyezik avval, a

mely 1878-ban a m. kir. államvasutak Szajol, Török-Sz.-Miklós ós

Fegyvernek állomásai között fordult el, a hol a Julus unilineatus

nev százlábúnak roppant tömegei állították meg a vasúti vonatot.*)

A vonat ebben az esetben is csak a síneknek poronddal való foly-

tonos behintése mellett haladhatott nagy nehezen elre.

Dr. Tömösváry Ödön.

*) Az esetet leírta Paszlavszky Józsefa Természettudományi Köz-

löny X. kötéuek 29á-ik lapján.
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Cartodere filum Aub. — Aubé franczia rovarász 1850-ben

a párisi entomologiai társulat évkönyvében Lathridius filum név

alatt egy alig IV4 m^- hosszú parányi kis bogarat irt le, amelyet

Guér in-Méne ville egy Algírból származó gombában fedezett

fel, de a melyre azóta már magában Francziaországban is reá

akadtak. E fajt Reitter Edmund 1875-ben az európai Lathridii-

dákról szóló jeles dolgozatában magyarországi példányok nyomán,

de a termhely közelebbi megjelölése nélkül ismertette, s egyszers-

mind a svéd Thomson által felállított Cartodere-nembe helyezte.

A rozsdasárga kis bogár eddig általában mindenütt csak gyéren

észleltetett. A múlt év nyarán azonban Dr. Staub Mór tanár

úrnak alkalma nyílt, belle nagyobb mennyiséget gyjthetni és

evvel egyúttal e rovarfajnak magyar polgárjogát is egészen biz-

tosan megállapíthatni. St?ub úr ugyanis észrevette, hogy Lin-

h a r t-féle magyarországi gombagyjteményében bizonyos gomba-

fajoknak (Cystopus candidus, Ustilago Vaillaiitii, panici-miliacei,

segetum stb.) spóráit valami parányi bogarak eszik és rongálják.

A kis kártevkbl számos példányt adott át nekem meghatározás

végett ; s a tüzetes vizsgálat kiderítette, hogy azok mind a Car-

todere filum Aub. fajhoz tartoznak.

A Cartodere-nem fajai közöl hazánkban eddig a következk

fedeztettek fel : Cartodere elongata Gyllh., ruficollis Marsh., fili-

jornús Gyllh., filum Aub. ós a legújabban Pécs melll is leirt Árgus

Beüt. Mindezeket a következ táblázat segélyével lehet egymástól

megkülönböztetni :

A) A mellkas ell, a szárnyfedknél szembetnen kes-

kenyebb.

a) A szárnyfedk rovátkái között fekv terecskék

közöl az 5-ik egész hosszában, a 4 ik pedig

els részében emelkedett élonguta Gyllh.

b) A szárnyfedk rovátkái között fekv terecskék

mind egyenlek ruficollis Marsh.

B) A mellkas ell körülbelül olyan széles, mint a szárny-

fedk.

a) A mellkas háta közepén gödröcske nélkül.

«) A szemek igen kicsinyek és hátrafelé nem érnek

a mellkas elszéléig filiformis GijUli

fi) A szemek nagyok, hátrafelé egész a mellkas

elszéléig érnek Árgus Reitt

b) A mellkas hátának közepén egy szembetn göd-

röcske foglal helyet filum Aub.

Frivaldszky János.
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KÜLÖNFÉLÉK

A Itiagy. tud. Akadémia III. osztályának február 18-án tartott

ülésén Kriesch János lev. tag elterjesztette E m i e h Gusztáv
úrnak a csajkó (Lethrus apterus) fejldésérl szóló értekezését,

melyet a szerz szívességébl jelen füzetünkben közlünk.

Ennek a kapcsán megemlíthetjük, bogy ezt a bogarat az öreg

K o y Tóbiáson kívül még több régi írónk is ismerte. így megemléke-

zett róla 179 -i-ben G r o s s i n g e r János, a ki egyszersmind vintzúr és

szl-szabó magyar neveit feljegyezte; F ö 1 d i János 1801-ben tsajkó

vagy ollós-bogár nevek alatt irta le.
1

*) St a jezsuita M o 1 n á r János

1781-ben Budán megjelent »Physiologicon complexum históriáé na-

turális regna tria« czim munkája Ill-ik részének 55-ik lapján a

következ hexameterekben énekelte meg

:

Vitiíéro colli Lethrus tam lethifer ! ova

Praeter bis centum (certa observatio testis)

Quinque, et sexaginta edit. Si matribus horum
Bis centum, vitám eripias, pro ! quanta propago

Emoritur ! Solus quanta addes vasa Lyaeo !

A k. m. természettudományi társulat február 20-án tartott

szakiilésén Dr. Tömösváry Ödön bemutatott és
;
ismertetett egy

különös légyfajt (Thalassomyia congregata), mely nemcsak arról ne-

vezetes, hogy az alsó-dunai szorosokban roppant nagy tömegekben

fordul el, hanem arról is, hogy a szerb kormány ennek a különben

teljesen ártalmatlan legyecskének a petéit a hírhedt kolumbácsi

legyek petéinek tai'tva, már évek óta rendszeresen irtatja, st ha-

sonló intézkedések megtételére a magyar területen, ujabban még a

magyar kormányt is megkereste.

Személyes hirek. — A párisi entomologiái társulat elnökévé

1881-re Ecl. Lefevre lett megválasztva. A brüsseli entomologiái

társulat elnöke 1 884-re Edm. Sólys-Longchamps báró.

Rovartani folyóiratok. — Hogy a rovartannak mennyi mive-

lje és kedvelje van már napjainkban, az legjobban kitnik a tisz-

tán csak rovartannal foglalkozó folyóiratoknak aránylag nagy szá-

mából. Nem elég, hogy a különböz entomologiái társulatok mind
évkönyveket és értesítket adnak ki ; ezeken kivl még külön szak-

folyóiratuk is szolgálják a rovartan ügyét és terjesztik a rovartani

ismereteket. Nem lesz talán érdektelen, ha e rovartani folyóiratok

czimeit az egyes országok szerint összeállítva itt közöljük, -— hozzá

tevén mindegyikhez egyszersmind az évfolyamot, a melybe ez idén

lépett, valamint a szerkesztk neveit.

*) A budai és környékbeli svábok Schneider-aék nevezik.
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Angolország: The Entomologist's Monthly Magaziné. London. XX.
évf. Szerk. J. W. Douglas, R. Mc Lachlan, E. C. Rye és H.

T. Stainton.

The Entomologist. London. XVI. évf. Szerk. John F. Carrington.

Ausztria: Wiener Entomologische Zeitung. Wien. II T. évf. Szerk. L.

Ganglbauer, J. Mik, E. Reitter és F. A. Wachtl.

Franeziaország : Bulletin d'Insectologie agricole. Paris. IX. évf.

Szerk. H. Hamet.

Revue d'Entomologie. Caen. III. évf. Szerk. Albert Fauvel.

Magyarország : Rovartani Lapok. Budapest. I. évi*. Szerk. Hor-

váth Géza.

Németország: Entomologische Nachrichten. Berlin. X. évf. Szerk.

Dr. F. Katter.

Oroszország: Revue mensuelle d'Entomol ugie pure et appliquée. St.-

Pétersbourg. II. évf. Szerk. Vladimír Dokhtouroff.

Svédország : Entomologisk Tidskrift. Stockholm. IV. évf. Szerk. Jacob

Spangberg.

St még Éjszak-Amerikában is megjelenik, Cambridge (Mass.)

városában »Psyche« czím alatt egy rovartani szaklap, mely Pickman

Maim és G. Dimmock szerkesztése mellett jelenleg negyedik évfo-

lyamát éli.

Nemzetközi phylloxera-egyezmény. — A szlpusztitó phylioxem

ellen követend rendszabályok ügyében 1881 november 3-án Bernben

kötött nemzetközi egyezményhez eddig a következ államok járultak

hozzá : Ausztria, Belgium, Franeziaország, Hollandia (és Luxemburg),

Magyaroszág, Németország, Portugál és Svájcz. Ez az egyezmény

nálunk — mint tudjuk — az 1882: XV. t.-cz. alakjában lett tör-

vényerre emelve.

Magyarország selyemtermelése 1882- és 1883-ban. — Hazánk
területén 1882-ben 483 községben 3674 termel foglalkozott selyem-

tenyésztéssel; de 1883-ban e számok annyira növekedtek, hogy 468

községben már 6261 selyemtenyészt volt. A szegszárdi m. k. selyem-

tenyészt intézet — a mint azt a hazai selyemtenyésztés buzgó apos-

tolának, Bezerédj Pál úrnak legutóbbi füzetünkben jelzett hivatalos

jelentésében olvassuk — a termelk között 1882-ben 4!) kgr. és

216 gramm selyempille-petót osztott ki, — 1883-ban pedig 104 kgr.

és 583 grammot ; ez utóbbi összegbl 15 kgr. és 600 gramm eredeti

olasz pete volt.

1882-ben már az évad kezdete igen kedveztlen volt a tenyész-

tésre, mert a szederfák levele országszerte többé-kevésbbé elfagyott,

a minek aztán az lett a következménye, hogy kivált Sopron- és To-

rontálmegyében csaknem az egész tenyésztés tönkrement; az 1883-ik

évi idjárás azonban meglehetsen kedvez volt. A selyemhernyó be-

tegségei közöl ez alatt a két év alatt leginkább a renyhekór pusztí-

tott; szórványosan a többi betegség is mutatkozott, s az 1882-ik év
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kedveztlen idjárási viszonyaival e tekintetben szintén kedveztle-

nebbnek bizonyult, mint 1883.

A mi a termelt gubó-mennyiséget illeti, az 1882-ben 24,445

kgi\-ot, 1883-ban pedig már nem kevesebb, mint 72,142 kgr.-ot tett

ki. A gubó mennyisége tehát határozottan kedvez volt, kivált ha

meggondoljuk, hogy 1879-ben hazánkban összesen csak 2507 kgr.

gubó termett. A selyemtenyésztéssel foglalkozó megyék között a leg-

els helyet Bácsmegye foglalja el, mely egy maga 1882-ben 9175 kgr.,

— 1883-ban pedig 40,511 kgr. gubót termelt.

A gubó-termést szintén a szegszárdi intézet váltotta be s a

beszolgáltatott gubókért a termelöknek 1882-ben 20,197 frtot, 1883-ban

78,185 frtot fizetett ki.

Ezek a számok legjobban mutatják, hogy a hazai selyemte-

nyésztés az utolsó két év alatt mekkora haladást tett ; valamint

alapos reményt nyújtanak arra nézve is, hogy — ámbár a mi gubóink

a hiányosabb gondozás miatt ez id szerint még átlag 10yo -al ke-

vesebb selyemanyagot tartalmaznak, mint az olaszországiak, — a

selyemtenyésztés hazánkban mind a mellett szintén szép jövnek
néz elébe.

IRODALOM.

Edm. Reuter, Coleopterologische Notizen. V. (Wien. Ent. Zeitung.

III. p. 33— 37.)

Több új vagy kevésbbé ismert bogár leirása, illetleg synony-

miai tisztázása. Két adat hazai faunánkra is vonatkozik: az egyik

az, hogy a Carabus catenatus var. Korlevici, melyet Hoffmann
rnagy 1883-ban (Ent. Nachr. p. 214) Fiume megyébl Lics fensík-

járól leirt, nem más mint subvirens Motsrh. ; a másik egy új faj,

Cartodere Árgus leirása, mely Csehországban ós Oranban tenyészik,

és melyet azonkívül Di\ Kaufmann Pécs mellett is felfedezett.

Edm. Reuter, Paederus Pelikani, eine neue Art von den jonischen

Inseln. (Wien. Ent. Zeitung. III. p. 43—45.)

Ez új faj leirása kapcsán szerz egyszersmind a rokon Paede-

rus Baudii Fairm. diagnosisát adja, s ennek termhelyei között Hor-
vátországot is említi.

Dr. Tömösváry Ödön, A kolumbácsi légy. Budapest, 1884. (20 lap,

1 színes rajzlappal.)

E füzet, mely a földmivelés-, ipar- ós kereskedelemügyi m. kir-

miniszterium megbízásából a nép számára készült, mindenki eltt

érthet, egyszer világos nyelven szól a kolumbácsi légyrl, ismer-

teti annak fejldését, életmódját és elterjedését, valamint azt, hogy
mily módon okoz kárt e veszedelmes rovar, és hogy miféle eszkö-

zökkel és módokkal lehet ellene küzdeni.
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LEVÉLSZEKRÉNY.

E levélszekrényt az elméleti és gyakorlati rovartan körébe

vágó oly kérdések számára nyitjuk meg, a melyek nemcsak a

kérdés beküldjét, hanem másokat is érdekelhetnek, s a melyekre

nézve általánosabb érdek felvilágosításokkal fogunk szolgálhatni.

Reméljük, hogy t. olvasóink ebbeli szolgálatkészségünket minél

srbben fogják igénybe venni, st hogy viszont egyik-másik kérdés

megoldásában, szintén közre fognak mködni.
Ha a kérdés kártékony vagy másféle rovarokra vonatkozik,

az esetben kérjük lehetleg magukat a kérdéses rovarokat, esetleg

az általuk megrongált vagy eltorzított növényrészekkel együtt, szin-

tén beküldeni s egyszersmind a leletre vonatkozó fontosabb adato-

kat (hely, id stb.) közölni.

A feleletet a kérdés száma alatt, a mennyire lehet, mindig

még ugyanabban a füzetben fogjuk adni.

Kérdések.
(1.) A budapesti egyetemi növénykert üvegházában az Araceák

családjához tartozó, cochinchiniai Amorphophallus Bivieri Dur., me-
lyet még csak 1869-ben hoztak Európába, minden évben virítani

szokott. A virító növény buroklevelét és különösen torzsa virágzatá-

nak csúcsát minden ilyen alkalommal valami levéltet lepi el rop-

pant mennyiségben. Kérem, szíveskedjék felvilágosítani, vájjon ez a

levéltet, melyet ide mellékelve küldök, min fajhoz tartozik ? és

hogy vájjon valami különös, csupán csak az Amorpliophallus Bivieri

növényen él faj-e ? Dr. Dietz Sándor.

(2.) A phylloxera-kisérleti állomás legutóbbi évi jelentése hol

kapható, és min áron ? Fehér János.

Feleletek.

(1.) A beküldött levéltetvek a Siphonophora circumflexa nev
fajhoz tartoznak. Ez a szép levéltetü-faj, melyet Buckton 1876-ban

írt le, eddig még csak Angolországból volt ismeretes, a hol leirója

szintén üvegházakban különféle növényeken (Cineraria, üyclamen,

Spiraxis) akadt reá. Az Amorpliophallus nem lehet tehát e rovarnak

kizárólagos tápláló növénye ; és igen valószín, hogy az az egyetemi

növénykert üvegházában bizonyára még több más növényen is tenyészik.

H. G.

(2.) Az orsz. phylloxera-kisérleti állomás utolsó jelentése, mely

az 1882-ik évrl szól, magától a kísérleti állomástól díjtalanul meg-

szerezhet. Tessék ez iránt egyenesen oda (Budapest, földmivelési

minisztérium) fordulni. Az 1883-ik évi jelentés most van késziilö-

félben. T. Ö.
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Rovartani Lapok
I. kötet. 1884. márezius. 3. füzet.

A rovarok osztályozásáról.
i.

Mieltt a tudomány emberei a rovarokat figyelmükre méltat -

ták s a rovarvilágot tanulmányozni és bizonyos elvek szerint osz-

tályozni kezdették volna, a nép a rovarok között mutatkozó hason-

latosságokat és különbségeket éles megfigyel tehetségével, már

jóval az eltt észrevette s a feltnbb csoportokat külön-külön

nevekkel is felruházta. A rovarok ezer, meg ezerféle alakjainak

megkülönböztetésére azért már a népnyelvben is számos gyjt-
névvel találkozunk, mely gyjtnevek a küls alak és az életmód

különbözsége szerint a különféle rovarok megjelölésére szolgálnak.

A feltnbb rovarcsoportokkal mindenki tisztában van, és mindenki

tudja, hogy mit értsen a bogár, lepke, légy, szúnyog, méh, darázs,

hangya, szitaköt, tücsök, sáska, poloska stb. elnevezések alatt.

A szaktudomány feladata volt, a csoportokat szerkezetük és

életmódjuk tekintetében tüzetesen megvizsgálni s az egyes csopor-

tok határait szabatosan körülírva, valamennyit bizonyos egyöntet

rendszerbe foglalni.

A rovarok osztályozásánál is ugyanazok a f irányelvek szol-

gálnak útmutatóul, melyek általában minden osztályozó rendszer

felállításánál szem eltt tartandók. A rendszer itt is csak bizonyos

jellemvonások azonosságára vagy különbözségére van alapítva.

A rovarok, mint tudjuk, az Ízeltlábú állatok seregében egy

külön nagy osztályt képeznek. Tudjuk továbbá azt is, hogy a ro-

varok osztálya az átalakulás módja szerint két fcsoportra oszlik,

u. m. tökéletes átalakulással bíró és tökéletlen átalakulással biró

rovarokra. Ennek megfelelen az átalakulás módja képezi az els

nevezetes jellemvonást, a mely a rovarok fbb csoportjainak osztá-

lyozásánál legkiválóbb fontossággal bir. Ehhez járul aztán még a re-

pül szervek alkata, valamint a szájszervek szerkezete, a melyek az

egyes csoportok szerint különböz módon vannak idomulva és ki-

fejldve.

A szerkezetnek eme lényeges különbségei alapján a rovarok

4
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osztályát 8 fbb csoportra lehet osztani. E nyolcz csoport vagyis

rend ;ordo) a következ

:

1. Bogarak (Fedelesszárnyuak — Coleoptera).

2. Hártyásszárnyuak (Hymenoptera)

.

3. Lepkék (Pikkelyesszárnyuak — Lepidoptera).

4. Legyek (Kétszárnyúak — Diptera). %

5. Reczósszárnyuak (Neuroptera).

6. Szitakötk (Psendoneuroptera).

7. Egyenesszárnyúak ( Orthoptera).

8. Félfedelüek [Hémiptera^.

Ezek közül az els öt rendbe tartozó rovarok tökéletes át-

alakulással, — az utolsó három rendbe tartozók pedig tökéletlen

átalakulással bírnak.

E rövid bevezetés után ismerkedjünk meg közelebbrl, de

szintén lehetleg röviden magukkal az egyes rendekkel is.

1. Bogarak. (Coleoptera.)

A bogarak tökéletes átalakulással és

rágó szájszervekkel bíró rovarok, melyeknek

fels szárnyaik kemények, szarunemüek és

nem repülésre, hanem tulajdonképen csak

hártyás alsó szárnyaik befedésére szolgál-

nak. E miatt a bogarak fedelesszár-
nyú rovaroknak is nevezhetk.

A bogarak rágó szájszervei (11. ábra),

a melyeknek lényeges alkotó részeirl már

egy elbbi czikkben*) megemlékeztünk, —
mint tudjuk — meglehetsen bonyolult

szerkezetet mutatnak. A száj nyilasát s a

többi szájszerv egy részét felülrl a fels
ajak (12. ábra a) fedi. Ez alatt fekszik a

két fels állkapocs (12. ábra b), mely bels szélén gyakran ers

fogakkal van fegyverezve, és melynek a tápláló anyagok eldara-

bolásánál rendesen mindig a legnehezebb munka szokott osztály-

részül jutni. A fels állkapcsok alatt találjuk a szintén páros alsó

állkapcsot (12. ábra c); ez a legtöbb bogárnál két részbl

áll, u. m. egy bels és egy küls, egymástól függetlenül mozgat-

ható részbl. Mind a két rész a táplálék finomabb elaprózására

11. ábra. — Egy bogár feje

és szájszervei alulról te-

kintve : a, alsó ajak ; c, az alsó

ajak tapogatója; d, fels áll-

kapocs ; e, alsó állkapocs és

h' annak csúcsa ; i, az alsó

állkapocs tapogatója.

*) A rovarok szerkezetérl, 6. 1.
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szolgál, s azon kivl még arra is való, hogy a bogár nyálmirigyeinek

váladékát, a nyálat a táplálékkal összekeverje. Az alsó állkapocsból

ered a négy izülékbl álló állkapocs-tapogató, mely a nyelv sze-

repét viseli, a mennyiben a tapogatáson kivl a tápláléknak a száj -

nyilasba való betolására szolgál. Mind ezeket a szerveket alulról

egy páratlan lapos lemez, az alsó ajak (12. ábra d) fedi, melyen

szintén két tapogató, az alsó ajak tapogatói állanak ; e tapogatók

három izüléküek és feladatuk a tapogatáson kivl abból áll, hogy

a táplálókot falatozás közben hol elre, hol hátra tologassák.

A bogarak rendjének egyik jellemz sajátságát képezi azonkivl

még a mellkas alkotása. A mellkas három gyrje közöl ugyanis

a két utolsó gyr, a közép- és az utómellkas egymással, valamint

12. ábra. — A bogarak szájszerveinek egyes részei: a, fels ajak;

h, fels állkapocs ; c, alsó állkapocs, tapogatójával ; d, alsó ajak,

páros tapogatójával.

az utómellkas a potrohhal szorosan össze van forrva; mig az el-

mellkas a középmellkassal csak szabadon mozgatható Ízület útján

függ össze.

A bogarak rendjébl ez ideig a különböz világrészekbl

már közel 80,000 faj ismeretes ; e rengeteg sok faj a szerkezet kü-

lönfélesége szerint nemekbe, a nemek ismét családokba vannak cso-

portositva. Terünk nem engedi, hogy az egyes családokat itt akár

csak név szerint is felsoroljuk. Elegendnek tartjuk, ha ez úttal

némi tájékoztatásul csak néhány ismeretesebb ós jellemzbb alakot

elemlítünk. Ilyenek : a futrinkafélék közöl a bábpusztitó futrinka

4'
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(Calosoma si/cophanta — 13. ábra), a legyezscsápuak közöl a csere-

bogár és a szipolyok, a lágyfedelüek közöl a sz. János bogár és

krisbogár, az orrmányosak közöl a gabonazsizsik, a czinczérfélék

közöl a nagy hsczinczér, a levélbogarak közöl a honvédbogár stb.

A legnépesebb bogárcsaládok közé tartoznak a futrinkafélék

(Carabidae), a legyezscsápuak (Scarabaeidae), az orrmányosak (Cur-

culionidae), a czinczérfélék (Cerambycidae) és a levélbogarak (Chry-

somelidae). Csak a futrinkafélékbl eddig már 9000 fajnál több van

leirva ; ebbl Európában körülbelül 1400, hazánkban pedig több

mint 500 faj tenyészik.

A bogarak álczái vagy hat lábú vagy lábatlan kukaczok, a

melyek ép úgy, mint a tökéletesen kifejldött bogarak, vagy állati

13. ábra, — A bábpusztitó futrinka (Calosoma sycophanta)

bábjával és álczájával együtt.

vagy növényi anyagokkal táplálkoznak. Az állati anyagokkal táplál-

kozó bogarak közöl azok, a melyek eleven zsákmánynyal élnek, és

melyeknek táplálékát más eleven rovarok, álczák, csigák stb. képe-

zik, határozottan hasznos állatoknak tekintendk ; mert a kártékony

fajok pusztításával az embernek folyvást nagy szolgálatokat tesz-

nek. Különösen áll ez a ragadozó futrinkákról és még néhány más

bogárcsaládról; a bödefélék vagyis katiczabogarak (Coccinellidae)

péld. álczáikkal együtt az ártalmas levéltetvekkel táplálkoznak s

azoknak legszorgalmasabb pusztítóik.

A növényev bogarak között azonban viszont van számos

olyan, a mely, ha túlságos mértékben felszaporodik, kultivált nvé-
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nyeinkre vagy termékeinkre nézve kártékonynyá válik. De st még
az állati anyagokból él bogarak között Is vannak egyesek (a Der-

mestidák családjából), a melyek óléskamaráinkban és ruhanemink-

ben garázdálkodni szoktak.

T. Ö.

Hermaphrodita rovarok a in. n. múzeumban.

A rovarok az állatvilág fejldési sorozatában aránylag mái-

magas fokon állanak; ezt bizonyítja egész szervezetük. Erre mu-

tat a töb bi között az is, hogy a két ivar valamennyi rovarnál már
külön van válva, és hogy a hím- és nstény-ivarszervek mindig külön-

külön egyénekben vannak elhelyezve. A két ivar között fennálló

különbség aztán rendesen nem szorítkozik csupán csak a tulajdon-

képeni bels ivarszervek különbözségére, hanem kiterjed még más

küls jellemvonásokra is, úgy, hogy a hímek és nstények több-

nyire már külsleg is hol kisebb, hol nagyobb mértékben, st
gyakran igen tetemesen eltérnek egymástól.

A hermaphroditaság (ketts-ivarúság) tüneménye, a midn
t. i. mind a hím-, mind a nstény-ivarszervek egy és ugyanazon

egyénben egyesítve s egyaránt kifejldve vannak, a rovaroknál

állandóan soha sem fordul el. E tüneméuy, mely az alsóbbrend

állatoknál oly gyakori, a rovarok osztályában szintén mutatkozik

ugyan, de mindig csak igen ritkán és kivételesen. Az illet rovar-

példányok mindig csak unicumok és méltán a legnagyobb ritkasá-

gok közé tartoznak. A magy. nemz. múzeum gazdag rovargyüjte-

ményei is mindössze csak 10 hermaphrodita rovart tartalmaznak;

és tekintve a szakirodalomban eddig ismertetett efféle esetek cse-

kély számát, még ez a szám is aránylag nagynak mondható.

A rovarok hermaphroditasága mindig olyan alakban tnik

fel, hogy az illet rovarnak az egyik fele a hím, a másik fele pe-

dig a nstény jellemvonásait mutatja. Az egész rovar a középvonal

hosszában mintegy felezve van és úgy néz ki, mint ha valaki két

külön ivarú és hosszában ketté metszett egyénnek féltestét mester-

ségesen összeragasztotta volna : a két ivar küls jellemvonásai, a

bels ivarszervek különbözségének megfelelen, a test középvona-

lán a legélesebben elütnek egymástól.

Hermaphrodita rovarok eddig leginkább a lepkék közöl isme-

retesek, a mi legalább részben bizonyára annak tudható be, hogy

valamennyi rovar között a lepkék vannak ez id szerint aránylag
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a legjobban tanulmányozva. A magy. nemz. múzeumban rzött 10

hermaphrodita rovar közöl is nem kevesebb, mint 9 a lepkék közé

tartozik ; nagyobb részük a múzeum tulajdonát képez két klasszi-

kus lepkegyüjteménynyel , Treitschke és Ochsenheimer
gyjteményeivel került hozzánk s e két rovarász nagy munkájá-

ban (Die Schmetterlinge von Európa. 1—X. Leipzig, 1807—35) le

is van írva. Nem tartom feleslegesnek ebbeli leirásaikat itt szintén

közölni, nemcsak a tökéletesség kedvéért, hanem azért is, mert az

Ochsenheimer-Treitschke-féle nagy munka alkalmasint csak kevés

hazai rovarásznál van meg.

A többi rovarrendbl a hermaphroditaságnak még alig néhány

esete jutott köztudomásra. A magy. nemzeti múzeum csak egyet-

len egy ilyen példánynyal dicsekedhetik, mely a hártyásszárnyú

rovarok közé tartozik, és melyet a hermaphrodita lepkékkel együtt

a következ sorokban van szerencsém bemutatni

:

a) Hymenoptera.

1. Pepsis dimidiata Fabr. Szép nagy díszdarázs (Pompilida),

mely több rendes alkotású társával együtt Braziliából került a múzeum
gyjteményébe. A Pepsis-fajok általában Dél-Amerikában tenyésznek

és úgy nagyságra, mint fé-

nyes színpompára nézve va-

lamennyi díszdarász között a

legels helyet foglalják el.

Rendesen nagyobb pókokban

szoktak kifejldni. A két

ivar egymástól már külsejére

nézve is különbözik. A hím

termete kisebb és karcsúbb
;

csápjai hosszabbak, 13 izü-

lékbl állanak s a rovar ha-

lála után is mindig egyenesen

vannak kinyújtva ; tarsusai

aránylag valamivel hosszab-

bak és oldalvást összenyo-

mottak. A nstény ellenben

sokkal nagyobb, zömökebb

;

14. ábra. — Hermaphrodita

Pepsis dimidiata Fabr.

csápjai rövidebbek, csak 12 izülékbl állanak és óra-rugó módjára

vannak összekunkorodva; tarsusai rendes alkotásuak.

Ugyanezek a különbségek mutatkoznak a Pepsis dimidiata
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fajnál is, a melynek hímé 21, nsténye pedig 23 mill. hosszú szo-

kott lenni ; amannak csápjain az utolsó három izülék, emezéin pe-

dig az utolsó hat izülék világos sárga. Az egész rovar teste és

lábai különben szép sötét ibolyakék színek és csillogó fények;

csápjai feketék ; sárga szárnyainak végs fele szólesen sötétbarna.

Tökéletesen jól kivehetk a két ivar között lev különbségek

az ide mellékelt rajzon (14. ábra), mely hermaphrodita példányun-

kat természetes nagyságban mutatja. Különösen feltnik a különb-

ség a csápjainak alkotásában és színében, mely els pillanatra el-

árulja, hogy az illet rovar jobboldali fele him, baloldali fele pedig

nstény. E példány hossza 23 mill. s e szerint nagyságára nézve

a normális nsténynyel megegyezik.

b) Lepidoptera.

2. Pieris Daplidice L. Egy Erdélybl származó példány, mely

Frivaldszky Imre gyjteményével került a magy. nemz. mú-

zeumba, jobboldali felén a him, — baloldali felén pedig a nstény

jellemvonásait mutatja.

3. Bpinephele Janira L. A Treitschke-féle gyjteményben lev

példányt már Treitschke (Schmett. Europ. X. p. 34) is leirta s

arról a következleg emlékezett meg: »Dahl a mehádiai Herku-

lesfürdknél egy hermaphroditát fogott. A jobboldali fél, felülrl

tekintve, him, a baloldali nstény. Még feltnbb alsó lapja, mely

a két ivar összes szinezeti különbségeit a legtökéletesebb kifejldés-

ben mutatja. A pillangó ingadozó, bizonytalan repülése, a mit a

him oldal csekélyebb szárnyterjedelme okozott, tette Dahlt reá

legelször figyelmessé. « Treitschke e példánynak rajzát is közölte.

(Hülfsbuch, tab. 2. fig. 2. 3.)

4. Trochilium apiforme Cl. ab. sireciforme Esp. E felett a

hires példány felett, melyet 1823. június 10-én Bécs mellett fogtak,

és melyet Treitschke még elevenen mégkapott ós munká-

jában (X. p. 116— 118) bvebben leirt, már egész kis irodalom

keletkezett. Irt róla láttatlanban dr. A. Speyer (Stett. Ent. Ztg.

1869. p. 252—253); majd Hermán Ottó (Természetrajzi Füze-

tek. V. p. 194—197), a ki az illet példánynak szines rajzát is kö-

zölte. Erre az »Entomolog. Nachrichten « 1883-iki évfolyamában e

két szerz között még polémia is keletkezett. — A dolog voltaké-

pen úgy áll, hogy e vitás lepke szintén csak hermaphrodita, mely-

nek jobboldali fele him, baloldali fele pedig nstény.

5. Ino ampelophaga Bayle. A budai hegyek között A n k e r
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Rudolf 1881-ben fogott egy példányt, melynek jobboldali fele him,

baloldali fele nstény.

6. Leucoma Salicis L. A Treitschke-féle gyjteményben lev

példányt már Treitschke maga (X. p. 175) igy irta le: Jobb-

oldali, kisebbik fele a csáppal együtt him, a baloldali nagyobbik

fele nstény, az itt lev csáp csak kocsánjában van kifejldve,

tövén néhány rövid fogacskával, azontúl sima ; a potroh termetére

nézve a himé és nstényé között áll«.

7. Ocneria dispar L. Az Ochsenheimer-féle gyjteményben

van egy példány jobbfelén nstény, balfelén him jellemvonásokkal.

Az egész pille meglehetsen sérült állapotban van már; a balol-

dali (6) szárnyak csak oda vannak ragasztva, de a sértetlenül

maradt csápok valódi hermaphroditaság mellett tanúskodnak. *)

8. Saturnia Pyri S. V. Az Ochsenheimer-féle gyjteményben

lev példány jobboldali fele him, baloldali fele nstény.

9. Saturnia Pavonia L. (Carpini S. V.) Szintén az Ochsen-

heimer-féle gyjteményben
;
jobb oldala nstény, bal oldala him.

10. Harpyia vinula L. E példány, mely eredetileg az Ochsen-

heimeré volt, de a melyet késbb Treitschke szerzett meg gyj-

teménye számára, arról nevezetes, hogy valóságos hermaphrodita lé-

tére mégis petéket tojt. Néhány pete még most is oda van száradva

potroha végéhez. Ochsenheimer (III. p. 24) e példányról,

melynek jobb oldala hím, bal oldala nstény, a következket irja

:

»Charpen tier úr Szászországban Freyberg mellett a szabadban

találta ; megdöglött, mialatt petéket rakott, melyek halála után,

megszáradva, a nstény ivarrészen függnek«. Ennek a szép esetnek

Treitschke ábráját is közzé tette. (Hülfsbuch, tab. 2. fig. 4.)

Az eddig felsorolt példányok mind valóságos hermaphroditák,

azaz olyanok, a melyeknél a hermaphroditaság által az illet rovar

testének kell közepén, a két ivarnak megfelelen hosszában fe-

lezve van.

Van azonban a m. n. múzeum gyjteményében még egy rend-

kivl érdekes és a maga nemében a rovaroknál eddig tudtommal

páratlan esete az ál-hermaphroditaságnak is. Ez a Saturnia Pa-

vonia L. fajnak egy nsténye, mely részben a him ivar jellemvo-

*) Az Ochsenheimer által (IV. p. 189. a) leirt példány, melyet

Treitschke (X. p. 175) mint nem-tökéletes hermaphroditát emlit, és mely ez

utóbbinak a gyjteményében van, úgy látszik csak egy szabálytalanul színezett

és valamivel zömökebb eltorzult him.
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násait mutatja. Az illet példány a Treitschke-féle gyjteményben

van ; Ochsenheimer, kitl azt Treitschke megszerezte, a következ

leírását adta (IV. p. 188.): »Egy nstény, két him csáppal s a

nstény ivarrészszel a rendes helyen. Az elszárnyak oly alakúak,

mint a himéi, de oly szintiek, mint a nstényéi, csak a bal szárny

töve és els harántcsíkja vörhenyesbarnák mint a himnél, s alól a

mells szegély vörhenyessárga. Az utószárnyak nstény jellemvo-

násuak, a baloldalinak közepén s a jobboldalinak küls szegélyén

egy vörhenyessárga folt foglal helyet. A hát jobb oldala vörhe-

nyesbarna. «

Ez a rendkívül érdekes eset tehát ugyanabba a kategóriába

tartozik, a melybe péld. a szakállas asszonyok, agancsos z-suták

és kakastollas tyúkok. Mocsári/ Sándor.

j levéldarázs-faj.

Szilágymegye ós különösen Tasnád környéke rovartani tekin-

tetben egyike hazánk legérdekesebb vidékeinek, hol faunánkat egy

vagy más tekintetben igen jellemz, számos rovarfaj fordul el.

Tulnyomóak ezek között a délkeleti, részben a mediterrán fauna

alakjai ; st a hártyásszárnyú rovarok között vannak olyanok is, a

melyek mind eddig az ideig kizárólag csakis innen ismeretesek.

Ilyen péld. három méhfaj a Tetralonia-nembl, u. m. Tetralonia

Bírói, tenella és lyncea, melyeket Mocsár y Sándor m. n. mú-

zeumi segédr úr általam itt gyjtött példányok után irt le. Itt

fedeztem fel a Tetralonia nigrifacies Dours nev fajt is, melyre

hazánkban eddig másutt még sehol sem akadtak, ós mely azon-

kivl még csak Dél-Francziaországban és Algirban tenyészik.

Ezek mellé a ritkaságok mellé méltán sorakozik egy levél-

darázs-faj, a melybl 1883. április 14-én ugyancsak Tasnád mellett

a Macskarét nev kaszálón két tökéletesen egyforma nstényt talál-

tam, és mely a tudományra nézve egészen új felfedezést képez.

Leirását a következ sorokban közlöm

:

Dolerus quadrlnotatus n. sp.

Niger, nitidus, cinereo-pubescens ; lateribus lobi medii meso-

noti macula cuneiformi, angulis superioribus mesopleurarum vero-

macula triangulari pallide-ferruginea ornatis ; alis hyalinis, nervis

stigmateque piceo-nigris ; calcaribus pallidis, unguiculis ultra médium

apicale ferrugineis. ?. Long. 10 mill.

Capite nigro, nitido, thorace multo angustiore, cinereo-pubes
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centé ; labro et fronté inaequaliter rugoso-, vertice crasse minus dense

punctatis, hoc post ocellos fossulis duabus notato ; antennis thorace

vix longioribus, nigris
;
prothorace nigro, subopaco, dense subtiliter

rugoso-punctato ; mesothorace subaenescenti-nigro, parce pubescente

sparsimque punctato, lateribus lobi medii pallide-ferrugineis ; scu-

tello postscutelloque nigris, dense punctatis
;
pectore nigro, subo-

paco, rugoso-punctato, griseo-pubescente, angulis superioribus me-

sopleurarum macula pallide-ferruginea triangulari ornatis ; abdo-

mine nigro, nitido, pubescente, terebra pallide-ferruginea ; alis

hyalinis, nervis stigmateque piceo-nigris
;

pedibus nigris, pubes-

centibus, calcaribus albidis, unguiculis ultra 'médium apicale ferru-

gineis, unidentatis.

Species, mesothorace maculis quatuor pallide-ferrugineis no-

tata, Dol. vulnerato Mocs. proxima.

In Hungária orientali specimina duo conformia mense Aprili

1883 légi.

Feje fekete, fényes, a mellkasnál sokkal keskenyebb, hamu-

szín szrözettél ; fels ajka és homloka egyenetlenül ránczosan

pontozott, a szemek mögött a pontozat kissé ritkábbá válik ; a fej-

tetn két hosszúkás benyomás van ; csápjai a mellkasnál alig hosz-

szabbak, feketék ; az el-mellkas fekete, kissé fényes, sr finom

ránczos pontozással ; a közép-mellkas fekete, fémszín tünettel,

ritkás szrözettél s finomabb szétszórt pontozással, a középs ka-

rély oldalain egy-egy ék alakú halvány rtszín folttal ; a scutel-

lum és a postscutellum fekete, srn pontozott ; melle fekete, kissé

fényes, ránczos pontozású, szürkés szrözet ; a mesopleurák fels

szegletén egy-egy háromszög halvány rtszín folt van; potroha

fekete, fényes, finom szrözet ; tojócsöve halvány rtszín ; szár-

nyai átlátszók, szárnyerei és a stigmák szurokszínek ; lábai feke-

ték, szrösek, sarkantyúi fehéresek, karmai a közepén túl rtve-

resek, középen egy-egy foggal fegyverzettek.

A szibériai Dolerus vulneratus Mocs. fajhoz leginkább hasonlít,

de úgy ettl, valamint többi fajrokonaitól mellkasának négy vör-

henyes foltjáról könnyen megkülönböztethet.
Biró Lajos.
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Kártékony bogár-e a csajkó ? — A csajkót nálunk a szlk-

ben feltétlenül kártékony rovarnak tartják, arra hivatkozván, hogy

a bogár a fiatal szlhajtásokat lenyesi és földalatti fészkébe hordja.

Saját megfigyeléseim részben ellenkezt bizonyítanak. Mert igaz

ugyan, hogy a csajkó, a délkeleti faunának egyik jellemz állat-

faja levén, leginkább csak szlterm vidékeken fordul el, és ma-

gam is ilyeneken találtam ; mindamellett még soha sem láttam,

hogy szlhajtásokat lenyesett és czipelt volna, hanem mindig csak

különféle fszálakat. Nagyvárad mellett a Sebes-Krös jobb part-

ján elterül dombok mind szlvel vannak beültetve, de azért ott

a csajkót hiában keressük, hanem igen is sren találkozhatunk

vele a Fáczános-kerthez vezet, kevéssé használt szekérúton, a

melynek kissé lejts oldalain ezrével tenyészik. E szekérút leg-

alább is jó félórányi távolságra van a szlhegyektl ; már pedig

azt alig tételezhetjük fel, hogy a csajkók a szlhajtásokat ekkora

távolságról hordják fészkeikbe. A 60-as években, a midn külföldi

rovarászok részére százakra men példányokat kellett összefogdos-

nom és kiküldenem, valamivel behatóbban foglalkoztam e különös

bogár életmódjának megfigyelésével. Ekkor számtalanszor láttam,

hogy a csajkó fészkébe mindig kizárólag csak fszálakat vitt be.

Ebbeli észleleteimmel megegyezik K ú t h y Dezs úrnak

ama szóbeli értesítése, hogy Péczel mellett Pestmegyében, a hol e

rovar szintén igen közönséges, a csajkót a szlk között alig talál-

hatni, hanem igenis az erd szélén egy hegyoldalon, a mely a

szlktl egy órányi távolságra fekszik.

E tapasztalatokra támaszkodva, abban a véleményben vagyok

tehát, hogy a csajkó, a mennyiben táplálkozásában nincsen kizá-

rólag csak a szlre utalva, a szlkben nem feltétlenül, hanem

csak kivételesen kártékony. Erre mutat már az a körülmény is,

hogy e rovar Dél- Oroszország síkságain, a hol pedig a szlmi-

velés nincsen annyira elterjedve, mégis igen gyakori szokott lenni.

Nem mulaszthatom el, hogy ez alkalommal a csajkót illetleg

még egy más kérdést is meg ne pendítsek.

Ugyanis tekintve azt, hogy a csajkó földrajzi elterjedésének

nyugati határa épen Magyarország területére esik, érdekes volna

e határt tüzetesen kinyomozni és pontosan megállapítani. E czélra

szükséges volna mindazokat a helyeket ismerni, a hol e bogár
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nálunk tényleg elfordul és tenyészik. Én eddig a következ hazai

termhelyeit ismerem : Beczkó (Trenesénmegye), Nyitra, Rozsnyó

és Tornallya (Gömör), S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Tokaj, Debreczen,

Nagyvárad, Szász-Sebes, Szegvár (Csongrád), Budapest, Péczel,

Veszprém és Eszék. Vájjon hol él még azonkivul, és hol hiányzik

már, különösen a nyugati megyékben? — További adatok óhaj-

tandók volnának.*)
Jfocwlfy Sándor.

A pirreg tücsök Baranyában. — A Ptovartani Lapok ez

idei 1-s füzetében közlött észleleteket e rovarról még a követ-

kez adatokkal pótolhatom meg.

Az olasz S a 1 v i múlt századbeli közlését, hogy a pirreg

tücsök mindenféle cserjés növény székébe rakja petéit, tehát nem
csupán csak szlvenyigékbe, saját tapasztalataim is igazolják. így

e napokban a pécsi szlk között egy orgona (Síjringa vulgáris)

sövény gyenge hajtásaiban szintén felfedeztem a jellemz fúráso-

kat és petéket. A közelben találtam azonkivul valami gaznövény-

nek tavalyi száraz hajtásait, a melyekben szintén látszottak hasonló

fúrások, de peték már nem voltak bennök. Ez a tücsök tehát,

úgylátszik, csakugyan nem igen ügyel a botanikára, de bele rakja

petéit mindenféle növénybe, a melyben lyukat fúrhat és petéinek

helyet szoríthat. Ebbl magyarázható az a tény, hogy e rovar

gyakran oly helyeken is szól, a hol szlt mértföldekre sem le-

het találni.

A mi a pirreg tücsök népies neveit és szólamának értelme-

zését illeti, a baranyamegyei nép nyelve e tekintetben meglehet-

sen gazdag. Magyar nevei közül leginkább el van terjedve az

szike (vagy szike) ; de még a kik igy is hivják, azok is többfélét

értenek szavából: Pécsett úgy magyarázzák: »szüjj ! — fonyj!«;

Magyar-Peterden és Kvágó-Szllsön : »sz! — sz!« (sz !
—

sz !) ; Püspök-Bogádon : »gyjts! — gyújts !«
; Egerághon: »gyjts!

— takaríts !«; Martonfán: »csr! — csr!« t. i. igyekezzetek már
mindent a csrbe takarítani ! — A rövidített szke (vagy szke)

néven nevezik a drávamelléki, különösen ormánysági magyarok, a

kik szerint a rovar azt mondja: »sz! — sz!« (sz! — sz!), s

a kik a pirreg tücsök czirpelését még külön igével is jelölik, azt

mondván, hogy az »csürrög«. — Némely helyen, péld. Szent-Ivány

községben, az egyszer sz (vagy sz) név szokásos ; a Duna- és

*) T. olvasóinkat kérjük, hogy e részben szerzett tapasztalataikat és

megfigyeléseiket velünk közölni szíveskedjenek. Szerk.
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Dráva-képezte saroktertilet református, hit magyarjai pedig már

az szi féreg nevet használják. Baranyamegye éjszaki részében,

különösen a hegyháti járásban a csr elnevezés van elterjedve

;

igy nevezik állítólag Zalamegyóben is, a hol még a csrbogár név

is otthonos és az a mondás divatos: «Ha a csrbogár szól, akkor

nemsokára csurog a szl leve !

«

A pirreg tücsöknek legközönségesebb német neve a bara-

nyamegyei svábok között a Weinvogel, a melyrl azt hiszik, hogy

azt mondja: »süss! — süss!« (édes! — édes!), t. i. hogy édese-

dik már a szl. Más részük pedig azt vallja, hogy a rovar tulaj-

donképen azt hangoztatja: »prí! — prí!«, a mi annyit tenne, hogy

»Brüh' ! — Brüh' !« E svábok ugyanis a még el nem forrt mustot

»Brühe« névvel jelölik ; a rovar szava e szerint tehát a must ide-

jének közeledését hirdetné. Kokon evvel a felfogással a Brühvogel

elnevezés, a melyet a svábok Baranyában szintén többfelé hasz-

nálnak. *)

A pécsi bosnyákok cern-biel nevén kivl még két más szláv

nevet is hallottam. Sztricsak néven hivják rovarunkat többnyire

a sokacz (kath. szerb vagy horvát) falvakban, a hol pirregését

vagy »cern! — biel!« (fekete! — fehér!) vagy »zrije! — zrije!«

(érik ! — érik !) szavakkal értelmezik. A görög keleti hit szerbek-

nél zrikavacz a neve az egész megyében ; éneke pedig szerintök

azt jelentené : »zrij(e) — zrij(e)«.

Mint láthatjuk, van tehát ennek az állatkának Baranyában

annyi neve, a mennyi csak kell. De nem is csoda; — ez a nép

legkedvesebb, legpoetikusabb rovara ! Mikor a tavalyi karczos már
réges-régen elfogyott, ós mikor a »pógár embör« gégéje már majd

elhasad a nagy szárazságtól, akkor egyszerre csak megszólal az

'>szike« . . Hiába mondják nekem, hogy e rovar a télre, a taka-

rékosságra, munkára, meg nem tudom ón mire figyelmeztet; bi-

zony nem ezért örül meg szavának a nép, hanem csak azért, mert

felbuzdul a gondolatra, hogy az új bor már nem várat sokáig

maSára! Horváth Antal.

*) A Buda környékérl Pécsre származott sváb vinczellérek a pirreg

tücsköt Wei nhahidl-iíSik nevezik, de többnyire furcsa tévedésben vannak felle
;

azt hiszik ugyanis, hogy a buzgó manó (Mantis religiosa) szól esténkint a sz-
lben, és hogy ez a Weinhahndl. Egyébiránt ez még nem a legnagyobb fur-

csaság ; mert találkoztam már olyanokkal is, a kik a krisbogarat tartják an-

nak az állatnak a mely a pirreg tücsöktl származó hangokat elidézi.
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KÜLÖNFÉLÉK.

A kártékony rovarok rendszeres megfigyelése — érdekében a

földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium f. évi

7881. sz. alatt kelt intézkedésével elrendelte, hogy folyóiratunk a

rovarkárok bejelentésére ajánlkozott valamennyi állandó gazdasági

tudósítónak, valamint az összes gazdasági tanintézeteknek és vinczel-

lériskoláknak, továbbá a kerületi phylloxera-felügyelknek és borá-

szati vándortanítóknak díjtalanul megküldessék. Midn a nevezett

minisztériumnak ebbeli intézkedéséért úgy a magunk nevében, mint

az ügy érdekében hálás köszönetünket kifejezzük, egyszersmind fel-

kérjük a t. tudósító urakat és a minisztériumnak többi hivatalos

közegeit, hogy a mködésük területén mutatkozó kártékony rovaro-

kat éber figyelemmel kisérni szíveskedjenek. A rovarkárok megfigye-

lésének és bejelentésének módjára nézve tájékozást nyújt ez idei 1-sö

füzetünkben a kártékony rovarok rendszeres megfigyelésérl szóló

czikk. Bvebb felvilágosítással fognak szolgálni e tekintetben a kár-

tékony rovarokra vonatkozó közleményeink, a melyekre a t. tudósító

urak becses figyelmét különösen felhívjuk. Egyszersmind kijelentjük,

hogy e tárgyban hozzánk intézend kérdéseikre mindenkor a legszi-

vesebben fogunk minden kitelhet felvilágosítást megadni.

A párisi DollfllS-dij. — A párisi entomologiai társulat D o 1 1-

fus J. alapítványából minden év elején 300 franknyi díjjal szokta

jutalmazni a megelz évben megjelent legjobb franczia rovartani

munkát. A jutalom odaítélésénél kiváló figyelemben részesülnek azok

a munkák, a melyek valamely nagyobb rovarcsoportot felölelnek, és

a melyeknek különösen a kezd rovarászok jó hasznukat vehetik. Az
egész jutalomdíj magában véve aránylag csekély ugyan, de nagybe-

csüvé teszi azt ama testületnek a tudományos tekintélye, a mely ki-

osztja. Az 1883-ik évre szóló Dollfus-dij felett f. évi február 27-én

tartott ülésében elöntött az illet társulat és azt A n d r é Ern az

európai hangyákról szóló jeles munkájának (Species des Formicides

d'Europe et des pays limitrophes. Gray, 1883) ítélte oda. Az 1881-iki

Dollfus-dijat ugyancsak ennek a szerznek testvére A n d r é Ödön
nyerte el az európai hártyásszárnyú rovarokról irt nagy munkájának

els kötetóért.

A rovarkárok nemzetgazdasági jelentsége. — Midn a franczia

szenátus 1877-ben a káros rovarok irtásáról és a hasznos madarak

védelmérl szóló törvényjavaslatot tárgyalta, a bizottsági eladó vi-

comte delaSicotiere a többi között a következ adatokat ter-

jesztette el: »Ha felveszszük azt, hogy Francziaországnak évi kö-

zéptermése 48 millió hektoliter bor, 95 millió hektoliter gabona és

32 millió mázsa ezukorrépa szokott lenni, és ha felveszszük, hogy

ez az összes termés 3 milliárdnál nagyobb értéket képvisel, — ak-

kor Guérin-Méneville tudós rovarászszal el kell ismernünk,

hogy a rovarkárok évenként a termésnek egy tized-, egy ötöd-, st
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néha egy negyedrészét tönkreteszik, tehát hogy legalább is 300 mil-

lióra rúgnak. Ebbe az összegbe nincsen bele foglalva az a 300 mil-

liónyi kár, a melyet a phylloxera átlag minden évben okoz. E sze-

rint az összes adó, melyet a kártékony rovarok évenként termé-

sünkre vetnek, a 600 milliót meghaladja ; st némelyek szerint

egy milliárdot tesz ki, azaz: kétszer vagy háromszor na-
gyobb mint az összes földadó, a hozzá tartozó pót-
adókkal együtt.«

A magyar méhészet a középkorban. — A móhészkedés a régi

idkben sokkal fontosabb szerepet játszott, mint napjainkban. Mióta
a méznek általános használatát az ételek készítésénél a nád- és rópa-

czukor leszorította, mióta az újkor két nevezetes világító anyaga, a

stearin és a petróleum, a viaszgyertyák fényzését könnyen nélkü-

lözhetvé tette, a méhészet is aránylag tetemesen hanyatlott. Csak
újabb idben kezd ismét — modern és okszer alapokra fektetve —
nagyobb lendületet venni. A múlt századokban azonban egész más-
képen állott a dolog ; akkor a méhtenyésztés virágzó és jövedelmez,
mert nélkülözhetetlen gazdasági ágat képezett. így volt ez a közép-

korban egész Közép-Európában, így hazánkban is. Számos oklevél

bizonyítja, hogy a méhészet kivált Magyarország területén, hajdan

csakugyan szép virágzásnak örvendett. seink már az Arpádházi ki-

rályok idejében is nagyban méhészkedtek. Erre mutat II. (vak) Béla ki-

rálynak 1138-ban kelt egyik adománylevele, a melyben az atyja

Almos által alapított dömösi prépostságot megersítette, és mely sze-

rint 59 község egyéb tartozásokon kívül egyenként és évenként 175
akó méhsört tartozott a prépostságnak beszolgáltatni, tehát összesen

10,325 akót. Ez bizonyára elég tekintélyes mennyiség, a melybl
már egy magából is következtetni lehet, hogy mennyire el volt terjedve

hazánkban abban az idben a méhtenyésztés, és hogy milyen töme-

ges volt akkor nálunk a méz- és viasztermelós.

IRODALOM.

Szaniszló Albert, Vezérfonal a gazdasági tanintézetek és akadémiák
állattani (kiválólag rovartani) eladásaihoz. Kolozs-

vár, 1884. (VIII. és 222. 1.)

Szerz, ki a kolozsmonostori gazdasági tanintézeten az állat-

tant tanítja, e munkájában eladásaihoz készült kézi jegyzeteit állí-

totta össze. A munka tehát voltaképen tankönyv, melyet a szerz
els sorban tanítványainak nyújt. Saját észleletei mindenütt terjedel-

mesen, néhol igen is részletesen vannak benne ismertetve, míg vi-

szont egyik-másik nevezetesebb állatfaj, mely bvebb tárgyalást ér-

demelt volna, csak röviden van érintve. E miatt az egész munkában,
a melynek nagyobb része a kártékony rovarokkal foglalkozik, hiány-

zik az egyöntetség és könny áttekinthetség, a mi pedig egy tan-
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könyv értékét és hasznavehetöségét bizonyára nem csekély mértékben

csökkenti.

Goethe Rezs, A vértet, Schizoneura (Aphis) lanigera. (Gyümölcsé-

szeti és Konyhakertészeti Füzetek. V. 61 65 1.)

A német eredetibl fordított czikk népszer modorban, de elég

alaposan ismerteti a vértett és az ellene használható óvó- és ellen-

szereket. E rovarfaj, mely Európa nyugati részében az almafákban

nagy károkat okoz, eddig hazánkban szerencsére még nem igen fész-

kelte be magát és a pozsonymegyei Puszta-Födémesen kivül nálunk

még sehol sem észleltetett ; de tekintve azt, hogy a rovar jóformán

már egész Németországban el van terjedve, attól tarthatunk, hogy a

külföldrl importált almafacsemetékkel elbb-utóbb a vértet is na-

gyobb mértékben be fog hozzánk hurczoltatni s itt szintén kárté-

kony mennyiségben felszaporodván, tovább terjedni. Az almafacse-

metéknek külföldrl való behozatalánál ennélfogva mindig a legna-

gyobb óvatossággal kellene eljárni.

LEVÉLSZEKRÉNY.
•^•Hír-

Kérdések.
(3.) Oleanderfáim leveleit valami pajzstet-faj oly nagy mér-

tékben ellepte, hogy a levelek úgy néznek ki, mintha penészesek

volnának. Miféle eljárással lehet ezektl az oleandert megszabadítani

s a rovart távol tartani ? * Huszár Károly.

(4.) A rovarok feltzéséhez való gombostket hol lehet jó mi-

nségben és jutányos áron kapni? Lehmr yy^
Feleletek.

(3.) Az oleander-cserjén élsköd pajzstet (Aspidiotus Nerii)

ellen legczélszerübb eljárás, a meglepett ágakat és leveleket lágymeleg

szappanos vízzel vagy gyenge lúggal gondosan lemosni, illetleg

lágy kefe vagy szivacs segélyével ledörzsölni. A mveletet egy pár

nap múlva ismételni kell. H. G.

(4.) A legjobb rovartüket készíti ez id szerint Müller József

tgyáros Bécsben (II.
;
Karmelitergasse Nr. 2.) ós pedig úgy közön-

séges fehéreket, mint feketéket. A fekete rovartüknek a fehérekkel

szemben az a jó oldaluk van, hogy nem rozsdásodnak, vagyis hogy

a gombostnek azon a részén, mely a feltzött rovar testében, vala-

mint közvetetlenl felette és alatta van, zöld rézrozsda nem képzdik.

A fekete ós fehér rovartk ára egyenl s a tk vastagsága szerint

változik: a finomabb tkbl (3/0 1. sz.) 1000 darabnak az ára

1 frt. 10— 40 kr., a vastagabbakból (2 12. sz.) pedig 80 kr. — 1 frt.

M. S.



Rovartani Lapok
I. kötet. 1884. április. 4. füzet.

A rovarok osztályozásáról.

ii

2. Hártyásszárnyuak. (Hymenoptera.)

A hártyásszárnyú rovarok, — hová a méhek, darázsok és

hangyák is tartoznak — többnyire nyúlánk test fürge állatok,

tökéletes átalakuláson mennek keresztül, rágó szájszervekkel bír-

nak és két pár hártyás, ritkásan erezett szárnyuk van; a hátulsó

szárnyak mindig kisebbek.

Átalakulásuk a bogarakéval megegyezik. Az álczák többnyire

lábatlanok, féregalakuak ; e miatt táplálékukat sem tudják a saját

maguk erejébl megszerezni, hanem szüliknek gyakran valóban

példás gondoskodására vannak utalva. Kivételt képeznek e tekin-

tetben a növényev darázsok álczái, a melyeknek három pár va-

lódi lábuk ván, és a melyek maguktól táplálkoznak. Az álczából

fejldött bábon kivülrl még semmi részét sem lehet a leend ro-

varnak megkülönböztetni, mert a báb vagy tonnaalakú chitines

tokban vagy néha mvésziesen készült sejtben van elhelyezve.

A hártyásszárnyú rovarok szájszerveik alkotása tekintetében

általában a bogarakkal megegyeznek, mert szintén rágó szájszer-

vekkel vannak fegyverezve. Némelyeknél, a melyeknek táplálókát

szilárdabb növényi anyagok vagy más eleven rovarok képezik, igen

hatalmasan kifejldött rágó szájrészeket találunk*) ; míg ellenben

azoknál , melyek növények nedvével (a növények nektárjával)

táplálkoznak, a szájszervek egy része sajátságosan megnyúlt s az

életmód követelményeinek megfelel nyaldosó szervvé — nyelvvé van

idomulva. Ily átalakult száj szerveik vannak a méheknek, pöszörök-

nek stb. ; de az egyes szájrószek ezeknél is a rágó szájszervek

*) Hogy mily ersen kifejldött szájrészei vannak némely hártyásszárnyú

rovarnak, kitnik abból, hogy a Camponotus nev hangyánál a dolgozók két

fels állkapcsa a fej fele súlyának felel meg

5
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részeinek felelnek meg; mert péld. a méh szájszerveit (15. ábra)

felülrl szintén egy kis pikkelyszer fels ajak fedi, erre kö-

vetkezik a két gyengén fejlett fels állkapocs (r), ez alatt

van az ersen megnyúlt alsó állkapocs (e, h), a melyen a nyelvvé

átalakult alsó ajak (a) még jóval túlnyúlik. A megnyúlt alsó

állkapcsok és alsó ajak nyelv módjára elre és hátra mozgathatók,

tömötten szrözöttek s a növények nektáriumainak megnyitására

és tartalmuk felnyalogatására szolgálnak. Ugy az alsó állkapcsok-

nak, mint az alsó ajaknak tapogatói (b) igen gyengén vannak fej-

ldve, már csak abból az okból is, mert a táplálkozásnál semmi

szerepet sem játszanak.

A hártyásszárnyú rovarok rendjét még

az is jellemzi, hogy a mellkasnak mind a

három gyrje egymással szorosan össze

van forrva s a potroh a mellkassal egy

hol rövidebb, hol hosszabb karcsú nyéllel

(» darázs karcsúság«) van összekötve ; a pot-

roh végén vagy hosszú tojócs, vagy pe-

dig tövén egy méregmirigygyei összefügg

fulánk van.

A hártyásszárnyuak rendje a szelle-

mileg legmagasabb fokon álló rovarokat

foglalja magában. Ezek között vannak az

emberre nézve leghasznosabb rovarok, me-

lyek közül a méh társunkká szegdött,

mondhatni megszelídült ; ebben a rend-

ben van az iparra oly fontos gubacsokat

képez darázs ; ezek között vannak a kár-

tékony rovarok leghatalmasabb pusztítói,

a fürkész-darázsok, melyek petéiket iva-

dékaik biztosítása végett más rovarálczákba,

bábokba vagy épen petékbe is tojjak s ilyen módon ezeknek vesz-

tét okozzák.

E rendben vannak a legtökéletesebb társas-élet rovarok, me-

lyek közül a méhek és hangyák szervezett államai méltán keltik

fel bámulatunkat.

A hártyásszárnyú rovarok rendjébl ez ideig a különböz

világrészekbl már körlbell 30,000 faj ismeretes, melyeket eltér

szervezetük szerint két alrendre szoktak felosztani.

Az els alrendet a tojócsövesek (Terehrctta) képezik, melyek-

15. ábra. — Egy dolgozó

méh feje és szájszervei, fe-

lülrl tekintve : sz, össze-

tett szemek
; p, egyszer

szemek ; c, csáp ; r, fels

állkapocs ; e, h, alsó állkap-

csok ; a, alsó ajak (nyelv)

;

i, az alsó ajak tapogatói.
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nél a nstényeknek a potrohúk végén néha igen hosszú tojócsövük

van, s ezen kivl a lábak tompora mindig két izülékbl áll. Ide

tartozóak az erd- és mezgazdaságunkban gyakran tetemes káro-

kat okozó levéldarázsok (Tenthredinidae) és fadarázsok (Siricidae),

milyenek péld. a feny-darázs (Lophyrus Pini), a szalma-darázs

(Cephus pygmaeus), a termetes fadarázs (Sirex gigás) stb. ; továbbá

a gubacs-képz darázsok (Cynipidae), valamint az annyira hasznos

rovarev darázsok (Entomophaga) , melyek a legbiztosabban és

legsikeresebben küzdenek a terményeinket károsító rovarok ellen.

A második alren-

det alkotják a fulánko-

sak (Aculeata), hová a

hangyák (Formicidae),

a fém- darázsok (Chry-

sididae), a díszdarázsok

(Fompüidae), a kaparó-

darázsok (Sphecidae)
,

az igazi darázsok (Ves-

pidae) és a méhfélék

(Apidaé) tartoznak.

Legnépesebb csa-

lád valamennyi hártyás-

szárnyú rovar között a

rovarevk közé tartozó

fürkész-darázsok (Ich-

neumonidae) családja, mely körlbell 7000 fajt foglal magába

;

mig méhféle mintegy 3000 van.

16. ábra. — Egy hangya (Formica rufa) külön-

féle alakjai : a, dolgozó ; b, him ; c, a ns-
tény ; cl, lábatlan álcza ; e, a tokjából kivett báb,

oldalvást nézve
; /, ugyanaz alulról nézve

; g, a

tokjába burkolt báb, vagyis az úgynevezett »han-

gyatojás«.

3. Lepkék. (Lepidoptera.)

A lepkék — mint az elbbi két rend — szintén tökéletes

átalakulással biró rovarok ; szájrészeik a legtökéletesebb szivó száj-

szervvé vannak alakulva; hártyás, ritkásan erezett szárnyaik fedél-

cserép módjára egymást fed parányi pikkelyekkel vannak borítva,

melyek különböz színekben, néha a legpazarabb szín- és fónypom-

pában tündökölnek; a mint már Földi János megjegyezte, hogy

»a legnagyobb Mesternek fest etsetje is, ket voltaképpen le nem
rajzolhatja«. Mind a három mellkasgyr egymással szorosan ösz-

sze van forrva s a potroh egy igen rövid nyelecskével függ a

mellkassal össze.

5"
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A lepkék átalakulását már egy korábbi czikkben*) ismertet-

tük ; itt még csak az álczák == hernyók és bábok szerkezetérl em-

lékezünk meg. A lepkék hernyói kétfélék : olyanok, melyeknek hat

valódi és tíz állábuk**) van (17. ábra a), vagy olyanok, melyek

a hat valódi és négy, legfeljebb hat

állábbal vannak ellátva (17. ábra b).

Ez utóbbiakat különös járásukról

araszoló hernyóknak nevezik és

lepkéik egy külön családot (Geo-

metriádé) képeznek. A bábok kö-

zött az a különbség mutatkozik,

hogy némelyik hernyó közvetetle-

nl bábbá alakulása eltt fonó-

mirígyeinek váladékából sajátságos

szövetet — gubót — készít maga

köri s e gubóban bábozza be ma-

gát. Az efféle lepke-gubók közül

a házi állattá vált selyem-hernyó

gubóját mindenki eléggé ismeri.

A lepkék szájszervei sajátságos

szívó szájszervekké alakultak át,

de azért azoknak minden darabját

egészen jól vissza lehet a typicus rágó szájré

székre vezetni. így megvannak, ámbár igen

csökevényesen a fels ajak, valamint a fels

állkapcsok ; erre következik a felpödört

nyelv, mely a pillangóknál a táplálkozás

közben a legfontosabb szerepet végzi (18.

ábra p}, és mely nem egyéb, mint az er-

sen megnyúlt két alsó állkapocs által képe-

zett csatorna ; e csatornán szívják fel a lep-

kék a virágok mézét, a mely egyedüli

táplálékukat képezi.

A lepkék rendjét szintén két alrendre

szokták osztani, u. m. a nagy-lepkék

17. ábra. — Lepke-hernyók : a, kö

zönséges alkotású hernyó IC lábbal

b araszoló hernyó 10 lábbal.

18. ábra — Egy nappali

pillangó feje : cc, csápok
;

p, felpödört nyelv ; s, szem.

*) A rovarok átalakulásairól. 27 1.

**) Valódi lábak azok, melyek a három els testgyrn három vagy

több izülékbó'l állanak, és végükön egy-egy karmot viselnek. Az állábak nem

egyebek, mint a test köztakarójának kitüremlései; ezeken sem ízeltség, sem pedig

karom nincs és a 6, 7, 8, 9 és 12 vagy csak a 9 és 12-ik gyrn vannak elhelyezve.
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(Macrolepidoptera) és az a p r ó-l e p k é k (Microlepidoptera) alrend-

jére. Mindkét alrend ismét családokra van felosztva, a melyek azon-

ban oly számosak, hogy itt helyszke miatt fel nem sorolhatjuk.

A Macrolepidopterák alrendje, a melybl hazánkban 1000

fajnál több tenyészik, két nagyobb csoportot képez, a bunkós csápú

nappali pillangók (Bhopalocera) és az ivar szerint különböz alko-

tású csápokkal biró esteli ós éjjeli pillék (Heterocera) csoportját.

A nappali pillangók, melyek közé a kártékony káposzta-pillangó

(Pieris Brassicae) és galagonya- pillangó {Aporia Crataegi) is tartoz-

nak, kivált a tropicus égöv alatt gyakran a legragyogóbb színekben

pompáznak.

A hímeknek többé-kevésbbé féss csápjai által jellemzett Hete-

rocerák csoportja igen számos fajból áll, és magába foglalja : az

esteli pilléket (Sphinges), mink péld. a halálfej-pille {Ache-

rontia Atropos) és az oleander-pille {Deilephila Nerii) ; a szöv-
pilléket (Bombyces), melyek közé a selyem-pille is tartozik ; a

19. ábra — Egy szöv pille (Dasyclra pudibunda) hernyójával,

bábjával és gubójával együtt

b a g o 1 y-p i 1 1 é k e t (Noduae), melyek közül a vetéspusztító pille

(Agrotis segetum) gazdáink eltt eléggé ismeretes ; ós végre az ara-

szol ó-p i 1 1 é k e t (
Geometridae), melyek közül a tarka köszméte-

pillével (Abraxas grossitlariatá) bizonyára már sokan találkoztunk.

A Microlepidopterák alrendjét az apró moly-pillék képezik,

a melyeknek több faja kártékonyságával tágabb körökben ismeretes.

Ilyenek péld. a méhkasokban élsköd viasz-moly (Galleria mello-

nella), a szlinkben pusztitó levélsodró-pillók (Tortrix 'pilleriana,

Cochylis ambiguella), a szrnemeket rongáló moly-pillék (Tinea

trapetzella és pellionella) stb. T. 0.
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A gubacsdarázsokról.

A gubacsokat bizonyára többen ismerik, mint azok létreho-

zóit, a gubacsdarazsukat. — A gubacsok, különösen a nagyobbak,

lépten-nyomon szemünkbe ötlenek, holott magukat a darázsokat

csak nagy ritkán láthatjuk a természetben szabadon. Ezek életének

lefolyása igen egyszer, és legnagyobbrészt csak a peték leraká-

sára, elhelyezésére szorítkozik, a mit többnyire ugyanazon a növé-

nyen végeznek, a melyen a maguk bölcsje is volt ; eledelt, legalább

a mennyire jelenleg ismeretes, általában nem vesznek magukhoz

;

legfeljebb isznak. Nincs tehát szükségük az ide s tova repkedésre.

Azonkívül a színük is olyan, mely ültökben elrejti ket, hasonló

levén a rügyhöz, a melyen ülnek. Nagyságuk is csekély ; 12 mill.-tl

4*5—5 mill. között változik.

E rovarokra általában csak úgy tehetünk szert, ha a guba-

csokat gyjtjük és azokból neveljük fel ket. A sikeres nevelés f-

képen attól függ, vájjon olyan idben gyjtöttük-e a gubacsokat,

mikor a bennök lev lárvák már elég érettek voltak a bebábozásra.

A legtöbb eredményt adja az szi (szept- nov.) gyjtés; de csak

azokra a fajokra nézve, melyek ugyanazon év szén, vagy a követ-

kez év tavaszán hagyják el a gubacsot. Vannak olyan rügyguba-

csok, különösen a cserfán, melyeket kora tavaszszal, márcziusban

kell keresni és gyjteni, mert áprilisban a rovarok már kirepül-

nek; ismét olyanok, melyek a fiatal leveleken, a tölgyfa-barkán

jelennek meg és májusban, júniusban vagy júliusban gyjthetk
sikerrel.

Hogy ez érdekes rovarcsaládnak hazánkból való megismeré-

sét és tanulmányozását némileg elmozdítsam, alább összeállítottam

a növényeket és a növényrészeket, melyeken ezek gubacsai meg-

jelennek, egyszersmind kifejezvén, hogy a gyjtknek és érdekl-

dknek szívesen segítek a fajok meghatározásában, ha egy pár

gubacsot a megfelel növény egy ágával beküldenek.

Sokszor megesik, hogy a gubacsból nem az igazi lakó búvik

ki, hanem vagy az u. n. z s e 1 1 é r e k (Inquilina) vagy pedig az élsdi

f ü r k é s z-f é 1 é k (Chalcididae, Proctotrypidae). Az utóbbiak több-

nyire fómfények és igen fürgék, könnyen felismerhetk ; az elbbiek

már jobban hasonlítanak az igazi gubacsdarázsokhoz; fejük azon-

ban rendesen szélesebb és szárnyuk szivárvány színeket játszik.

Ezek a legszembeötlbb tulajdonságaik.

A gubacsdarázsok (Cynipidae genuinae, vagy Psenides Hart.)
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háta púposán domborodik ; csápjuk fonál-idomú
;
potrohúk oldalról

többé-kevésbbó lapított és a nstényeknek a hasuk alatt hosszabb

vagy rövidebb tojó-csövük van. Gubacsot csak ezek alkotnak.

A gubacs képzdésére nézve a legújabb idkig az a nézet

volt általános, hogy a nstény, mikor tojásait a fiatal rügybe tojó-

csöve segítségével berakja, valami »ers nedvet « is belefecsken-

dez és ez okozza a növény szöveteinek daganat módjára való fej-

ldését. Azonban egyenes kísérletek és megfigyelések kimutatták,

hogy k a petéket tulajdonképen csak ráragasztják a rügyben lev

fiatal levelekre, s hogy a gubacsképzdést tulajdonképen a növény

szövetébl táplálkozó lárvák indítják meg és tartják fenn. — Én a

gubacsképzdést teljesen analóg folyamatnak tartom a gyümölcs-

képzdéssel. Különben egyike az a legérdekesebb kérdéseknek,

melynek tanulmányozása úgy növény- mint állat-élettani szem-

20. ábra. — A Cynips Uguicola gubacsai ; a felmet-

szettben a lárva látható ; a levelén egy gubacsda-

rázs van.

pontból igen fontos tényeket deríthet fel. Az ember majdnem

áthághatatlan határt lát maga eltt, kutatva a gubacsképzdés tit-

kát, mikor azt látja, hogy ugyanazon az ágon, ugyanazon a rügyön,

vagy ugyanazon az egy levelén négy-, ötféle gubacs van, tehát,

hogy ugyanazokból az azonos szövetelemekbl a különböz gubacs-

darazsuk lárvái, az sajátságos hatásuknak megfelelleg, más meg

más alakú gubacsot alkottak.

A gubacs els sorban a lárvának eledelt, azután védelmet

nyújt úgy az idjárás viszontagságai, mint más ellenségei ellen. A
gubacson belül megy végbe a lárva egész átalakulása; itt válik

bábbá és kifejlett rovarrá. (20. ábra.) A kifejlett rovar azután
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keresztül rágja a gubacs falát és kirepül, hogy petét rakjon és

fajának fennmaradását biztosítsa. A lyukas gubacsból e szerint már

nem várhatunk gubacsdarazsat ; legfeljebb zselléreket, melyek lár-

vái többnyire a gubacs falában élnek, minthogy maguk nem képe-

sek gubacsot alkotni.

Érdekes, mennyire tudják a madarak, hogy a gubacsok

belsejében lárva van; különösen a czinkék, meg a harká-

lyok. Rügygubacsokat keresve, igen sokszor találtam szétbontott

rügyeket a lárva üres helyével, az ágak végén, a honnan csak az

ügyes és könny czinkék szedhették ki azokat. Bámulatos e tekin-

tetben a czinkék érzése, melylyel a lárvákat észreveszik, minthogy

télen, vagy kora tavaszszal semmiféle küls jel sem árulja el ket.

A Cynips hungarica Hart. nagy gubacsait is gyakran találtam a

czinke vagy harkály csrétl kivagdalva; élelmességük annyira

megy, hogy a gümbülyded gubacsot, mely a füldün a csrrel való

vagdalásra minden bizonynyal gurul, és arra, hogy lábukkal tartsák,

a csrükkel meg vagdalják, nem elég nagy : a fák hasadékába vagy

küvek küzé szorosan beékelik és úgy kopácsolják ki belle a lár-

vát, így találtam a fák kérge küzé beszorítva a Callirhyüs glan-

dium Gir. nev faj gubacsát, mely a cserfa-makk belsejében van

és kívülrl legfeljebb egy kis elferdlés vagy gyenge domborodás

jelzi a jelenlétét. — Bármennyire rejtve legyenek is tehát a gyá-

moltalan lárvák, az eszes és — tegyük hozzá — éhes madarak

felkutatják ket és a gubacsdarázsoknak is megnehezítik a létért

való küzdelmet.

Az Európából eddig ismert gubacsdarazsuk (Cynipidae) 22

nembe sorolhatók, melyek küzl 18 nem esik az igazi gubacsdará-

zsokra, 4 pedig a zsellérekre (Inquilina).

Az igazi gubacsdarázsok nemeibl 141 faj van leírva, melyek

faji bélyege biztosan megállapítható.

A nemeknek fajokban való gazdagságát tekintve, azokat a

kvetkezkben állíthatjuk üssze :

A Fhanacis, Synophrus és Aplxelonyx nemekbl csak egy-egy

faj ismeretes.

A Pediaspis, Timaspis, Xestopjhanes, Diastrophus, Biorhiza és

Chilaspis nemeket két-két faj képviseli.

A Trigonaspis és Dryocosmus nembl 3—3, a Plagiotrochus

nembl 4, a Bhodites-h\ 6 fajt ismerünk.

A Dryophanta 11, az Aulax 13, a Neuroterus 16, a Cynips

18 és az Andricus nembl 52 faj ismeretes.
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A 141 fajból 113 él különböz Quercus -fajokon, és csak 28

más növényeken.

A Quercus-fajokon való eloszlásuk a következ : Az örökzöld

Qu. ilex és cocciferá-YÓl 6 (7) faj ismeretes; a többi 106 faj a mi

tölgyeinken él : A Qu. cerris-i'öl 24 faj ismeretes, a többi tölgyek-

rl (Qu. pedunculata, sessiliflora, pubescens) pedig 82. Érdekes,

hogy azok a fajok, melyek a cserfán élnek, más tölgyfákon nem

találhatók, holott a többiek, majd mindnyájan, majd nem vala-

mennyi más tölgyrl ismeretesek, bár egyesek mégis bizonyos fajra

szorítkoznak és csak kivételesen élnek más fajokon ; így áj Qu.

pusbescens-en körülbelül 12, a Qu. sessiliflorá-n 20, a Qu. pedun-

eulatá-n mintegy 9 faj. Ezek majdnem kizárólag csak az illet tölgy-

fajokon élnek.

A fa részeit illetleg, legtöbb faj van a leveleken; a cserfa

levelén 9, a többiekén 23; a cserfa ágain 3, a többiekén 20; rü-

gyekben a cserfán 5, a többiekén 15; a barkán a cserfán 3,

a többiekén 12; a makkon a cserfán 2, a többiekén 4; a kér-

gen, a fa derekán, a cserfán 2, a többiekén is 2; a cserfa föld-

alatti száráról és gyökerérl nem ismeretes gubacs, ellenben

a többi tölgyek földalatti, vagy levelek fedte ágairól ismeretes 4,

a gyökerükrl pedig 1 faj.

A tölgyeken kívül ismeretesek még gubacsdarazsuk a követ-

kez növényekrl

:

Acer pseudoplatanus levelérl és gyökerérl 1— 1 ;
— Gen-

taurea-f&jokról (virág és szár) 5 ; — Olechoma hederacea leveleirl

1 ;
— Hieracium-iajokról (szár) 1 ;

— Lampsanci communis (szár)

1 ; — Papaver-tajokról (termés) 2 ; — Phoenixopus (Laduca) vimi-

neus (szár) 1 ;
— Potentüla-íajokról (szár) 3 ;

— .Kosa-fajokról (levél

;

ág) 6 (7) ; Bubus-íaj okról (szár) 1 ;
— Solvia officinalis (maghon)

1 ;
— Scorzonera-íajokYÓ] 1 ;

— Serraiula hderophylla 1 ;

—
Tragopogon-ía.\dkró\ 1 és Trüicum repens (vagy Arrhenatherum

avenaceum) gyökereirl, vagy a szár földalatti részérl 1. — Ez

utóbbit Cameron lelete óta (1875) tudtommal senki sem találta;

a növény faja is kétséges.

Hazánkból ez ideig 12 nembl 97 fajt sikerit gyjte-

nem ; 11 nemben 81 fajt a »Mathematikai és Természettudományi

Értesít « I. kötete 6 7 füzetében (1883) közöltem; azóta 1 nem

és 16 faj került gyjteményembe, még pedig többnyire a fváros

határából. Ezek a következk:
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1. Rhodites Mayri Schl. — Rosa canina; budai Sashegy.

2. Aulax minor Hart. — Papaver rhoeas ; a budai Orbán-

hegy lejtjén.

3. Andricus cirratus Adl. — Quercus sessiliflora, budai Hárs-

hegy. A darázs júniusban repül.

4. A. seminationis Adl. — Qü. pedunculata barkáján. Va-

daskert.

5. A. Mayri Wachtl. — Qu. pedunculata barkáján, Lipót-

mez. Vángel Jen még 1881. szén hozott néhányat Peszérrl.

Ezekbl a jelen év márczius havában jöttek ki az állatok, azért

csakugyan helyes Wachtl azon feltevése, hogy a darázs a har-

madik év tavaszán repül

6. A. Kirchsbergi Wachtl. — Qu. pedunculata. Budapesti

állatkert, Lipótmez.

7. A. Seckendorffi Wachtl. — a Qu. sessiliflora makkcsészé-

jén. Svábhegy, Hárshegy.

8. Cynips corruptrix Schl. — Qu. pedunculata ; Városliget,

Lipótmez. Bíró Lajos Tasnádon és Debreczen környékén gyjtötte.

A darázs a második év június havában repül.

9. Trigonaspis megaptera Pz. — Qu. pubescens. Svábhegy.

10. Tr. renum Oir. — Qu. pubescens. Ferenczhegy.

11. Tr. synaspis Hart. — Qu. pubescens. Promontor.

12. Biorhiza aptera Fabr. — Qu. sessiliflora, Lipótmez; Qu
pedunculata, Péczel.

13. Dryophanta Jiosculi Gir. — Qu. pubescens. Vadaskert.

14. Dr. verrucosa Schl. — Buda.

15. Neuroterus obtectus Wachtl. — Qu. cerris; Hárshegy. A

darázs áprilisban repül.

16. N. aggregatiis Wachtl. — A Qu. cerris derekán; Vadas-

kert. Csak múlt évi gubacsokat találtam.

A leírt fajoknak tehát a nagyobb fele hazánkból is ismere-

tes ; hiányzik 6 nem 44 fajjal. A legnagyobb hiányt a fnem nö-

vényeken élk, meg a tölgyek barkáin levk képezik.

Paszlavszky József.



75

Egy zsákhordó pillefajról.

Az éjjeli pillék között a szöv pillék nagy csoportjának egyik

kisebb terjedelm családját a zsákhordó pillék vagyis Psy-

chidák képezik.

A Psychidák különös életmódjuk és fejldésük viszonyai miatt

a legérdekesebb lepkék közé tartoznak és kivált avval tnnek ki,

hogy nstényeik teljesen szárnyatlanok és ép úgy mint hernyóik,

ön-készítette sajátságos tokokban, zsákokban élnek. E csidomú

zsákok, melyeket a hernyók és a nstények soha el nem hagynak,

hanem mindig magukkal hurczolnak, mindenféle növényrészekbl

vannak összetákolva; szerkezetük, valamint a készítésükhöz fel-

használt anyagok minsége az egyes fajok szerint változó, de min-

dig jellemz.

A hernyók a zsákokban szövik és bábozzák be magukat, a

midn egyszersmind zsákjukat mells nyilasával valamely idegen

tárgyhoz (khöz, fatörzshöz stb.) ersítik. A nstény pille, mint em-

lítem, kibúvása után is folyvást zsákjában marad. A hím pille azon-

ban már hernyó korában,^ közvetetlenl a bebábozódás eltt, meg-

fordul zsákjában, úgy, hogy mikor a bábból kibúvik, a zsáknak

hátulsó nyitott végén egyenesen a szabadba juthat. A hímek mind

szárnyas kis pillék, féss csápokkal és többé-kevésbbé elsatnyult

szájszervekkel.

Magyarország területérl eddig összesen 16 Psychida-faj isme-

retes.*) Ezek közöl kett {Psyche Echsteini Led., Fumea Sapho MM.)

kizárólag csak hazánkban tenyészik ; egy fajt (Psíjche Zelleri Mann)

azonkívül még csak Dalmátországban, egy másikat (Psyche Viadrina

Stdgr.) csak Sziléziában találtak ; két faj (Epichnopteryx undulella F.

R., Fumea pectinella S. V.) pedig hazánkon kívül csak Dél-Orosz-

országban fordul el.

Ez utóbbiak közöl az Epichnopteryx undulella az, a melyrl

ez alkalommal bvebben megemlékezni kivánok. E faj eddig nálunk

csakis Pestmegyében a rákos-palotai és peszóri erdben, meg
Ó-Buda köri észleltetett, a hol szürkésfekete hullámvonalokkal

tarkázott fehér szárnyú hímje április havában szokott repülni.

*) V. ö. Dr. Horváth Géza és Pável János, Magyarország nagy-

pikkelyröpinek rendszeres névjegyzéke. (Math és természettud. Közlemények-

XII. köt. 25 -74. 1 ) Ebben a dolgozatban hazánkból 15 Psychida van felso-

rolva; ezekhez járul még a Psyche Viadrina Stdgr., melyet 1881-ben a mehá-
diai Herkulesfürdó'nél is felfedeztek.
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Zsákhordó nsténye sokáig ismeretlen volt. Csak 1881-ben

sikerült az azóta elhunyt Lángért József budapesti lepkegyiij-

tnek arra a rákos-palotai erdben szintén reá akadni. Mindamellett

még sem voltunk egészen bizonyosak benne, hogy az illet Psychida-

nstény csakugyan e fajhoz tartozik-e. Erre nézve csak a párosodás-

nak közvetetlen megfigyelését lehetett dönt bizonyítéknak elfogadni.

A rákos-palotai erdbe tett tavaszi kirándulásaim alkalmával

ez oknál fogva különös figyelmet fordítottam e kérdésre is ; és ime,

már 1882-ben csakugyan sikerült arra minden kétséget kizáró vá-

laszt nyernem.

A Psychidák hímjei a párosodás idszakában kivált a dél utáni

órákban szoktak repkedni*); azért 1882. április 12-ének dél utáni

idejét ismét a rákos-palotai erdben töltöttem. Egy gyepes helyen,

a hol a szóban forgó kis pillének több hímje repdesett, megállot-

tam avval a szándékkal, hogy valamelyik hím repülésének irányát

megfigyelem. Várakozásomat ez úttal teljes siker koronázta. A ki-

szemelt pille ugyanis hosszas repkedés után

egyszerre csak hirtelen leszállott a fre és

ott szárnyait nyughatatlanul verdeste ; de

innen azonnal tova rebbent és körülbelül

fél méternyi távolságra egy száraz fszálra

repült, a melyen legnagyobb csodálkozá-

somra a régóta keresett zsákhordó ns-
tényt pillantottam meg. A következ pil-

lanatban a hím már a nstény zsákjá-

21 ábra. — Epichnopteryx m ]^ végéü csüggött s a párosodás javában
unduTella F. E q71 9 pá- ,. , , rr - ' L i.

' l * l ' L
,, ,..i folyt. Kis vártatva óvatosan letéptem a

rosodas közben. J L

száraz fszálat és mindenestül cyankáliumos

gyjt üvegembe tettem. A szerelmes pár halála után is megmaradt

abban az eredeti helyzetében, a melyben azt a mellékelt rajz (21.

ábra) is mutatja, és melyben az a magy. nemz. múzeum gyjtemé-

nyében mai napig látható.

*) Dr. M. Stand fuss legújabban (Stett. Eat Ztg. 1884. p. 207) azt

állítja, hogy a Psychidák az ember felé szoktak repülni, mihelyt az illet

egyén, ha csak kevéssé is, izzadásban van. Hozzá teszi még, hogy e ténynek

Magyarországban már régóta ismeretesnek kell lenni ; és ezt furcsa logikával

abból következteti, hogy innen már évek óta oly Psychidákat (Ecksteini, Vi-

ciella) küldenek szét, a melyeknek legközelebbi rokonait ott náluk még soha

sem találták. Az egész okoskodás azonban merben téves és alaptalan ; 25 éve

már, hogy lepkegyjtéssel foglalkozom, sok Psychidát is fogdostam össze ez

alatt a hosszú id alatt, de még soha sem tapasztaltam, hogy a Psychida-hímek

vagy egyszer felém repültek volna. Más gyjtktl sem hallottam soha effélét.
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E szerint tehát minden kétségen kivl meg van állapítva, hogy

a kérdéses zsákhordó nstény csakugyan az Epichnopteryx undulella

nsténye.

A zsák maga 1 1

/4
— 1 '/3 cent. hosszú és 2 mill. vastag hen-

geres tokot képez, mely szennyes szürke száraz fszálakból van

készítve. A fszálak meglehets szabályossággal hosszában párhu-

zamosan fekszenek egymás mellett ; egyik-másik fszál a zsák há-

tulsó végén többó-kevésbbé túl is nyúlik.

Pável János.

A phylloxeraügy állása hazánkban.

i.

A kártékony rovarok között nincs egyetlen egy sem, a mely

akkora hírnévre és kiváló fontosságra vergdött volna, mint a

szlpusztító phylloxera. Nagy károkat okozott már szintén nem

egyszer egyik vagy másik rovar ; sáskajárás pusztított el némelykor

egész nagy vidékeket, a hesszeni légy tönkre tette olykor egész

országrészek gabonatermését, itt cserebogarak, amott falánk her-

nyók tarolták le a növényzetet stb. ; de eme kártételek mind össze-

véve sem mérkzhetnek a phylloxera okozta veszedelemmel. A többi

kártékony rovarok pusztításai aránylag mind csak bizonyos ideig,

a legrosszabb esetben néhány évig tartanak ós természetes ellen-

ségeiknek felülkerekedése következtében, valamint kedveztlen id-

járás behatása alatt elbb-utóbb mégis csak elmúlnak. De a phyl-

loxera ellen a természetnek erre a segítségére hiába várunk. A hová

a phylloxera egyszer befészkelte magát, nem vesz az ki onnan, a míg

csak az utolsó szlgyökér el nem pusztult.

A phylloxerának ez a kivételes helyzete onnan származik,

hogy tulajdonképen nem benszülött európai, hanem importált rovar,

mely Éjszak- Amerikából került mi hozzánk. Európa gyengébb gyö-

kérzet szli védtelenül ki vannak téve e rovar támadásainak,

mely tartózkodása helyéül nálunk csaknem kizárólag a szlgyöke-

reket választván, ott természetes ellenségei s az idjárás káros be-

hatásai ellen tökéletesen biztosítva van.

A szlpusztító phylloxera fellépése ós terjedése tehát egye-

nesen az európai szlmívelés fennmaradását veszélyezteti. Ennek

a szomorú igazságnak a felismerése Európának szlmível álla-

mait már korán arra indította, hogy a phylloxeravész ellen nem-

zetközi megállapodás útján közös és egyöntet rendszabályokat
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léptessenek életbe. E czólból az érdekelt államok 1877. augusztus

havában a svájczi Lausanneban nemzetközi phylloxera-értekezletet

tartottak, melynek eredménye az 1878-ki berni nemzetközi phyl-

loxera-egyezmény lett. Ez volt a nemzetközi érintkezés terén az

els eset, hogy különböz államok kormányai egy kártékony rovar

ellen szövetkeztek.

Magyarország, melyet a lausannei értekezleten Emich Gusztáv

és Molnár István urak képviseltek, a berni nemzetközi phylloxera-

egyezményhez szintén hozzájárult s azt az 1880: I. t.-cz. alakjában

az ország törvényei közé beczikkelyezte. Ugyanakkor az 1880: II.

t.-cz. felhatalmazta a kormányt, hogy a phylloxera ellen a szükséges

rendszabályokat megtegye.

E törvényhozási intézkedéseket nemcsak Magyarország szl-

mívelésének nagy fontossága igazolta, hanem szükségesekké tette

az a körülmény is, hogy a phylloxera az országban akkor már

tényleg be is fészkelte magát. Minden jel oda mutat, hogy a vesze-

delmes rovart hazánkba már a 60-as évek derekán hurczolták be

külföldi szlvesszkkel. Évek során át észrevétlenül szaporodott

és terjedt az több helyen ; a szlk romlása eleinte fel sem tnt,

vagy ha talán észre is vették, azt más okoknak (rendellenes id-

járásnak, talajviszonyoknak, stb.) tulajdonították. így történt, hogy

a phylloxera jelenléte nálunk legelször csak 1875. szeptember

havában lett felfedezve, és pedig Pancsován, a hová a baj, úgy

látszik, Francziaországból hozatott szlvesszkkel került, és a hol

azt egyszerre már valami 40 hektárnyi szlterületen constatálták.

A kormány, tekintve azt, hogy ez volt az országban az egyet-

len egy ismert infectió, a fertzött szlk teljes kiirtását határozta el,

a mire az 1876 : XXIX. t.-cz. alapján felhatalmazást és 80,000 frtnyi

póthitelt nyert. Az irtást szénkéneggel 1876-ban nagyban megindí-

tották s a következ év tavaszán is folytatták. De már az irtás

folyamában kiderült, hogy a vészlepett terület a 40 hektárt jóval

meghaladja; és annak daczára, hogy közel 60 hektár szlt kiir-

tottak, nem volt kilátás reá, hogy a vész itt gyökeresen elfojtassók.

E miatt kénytelenek voltak a további költséges irtást abbahagyni

és csupán a pancsovai szlk szigorú zár alá helyezésére szorít-

kozni. A zár alá helyezés, ha talán némileg lassította is a pusztító

gyökórtet terjedését, de még sem volt képes azt teljesen meg-

akadályozni. A phylloxeravész nemcsak a pancsovai szlkben öltött

mindig nagyobb arányokat, hanem 1878. nyarán felütötte fejét már

a szomszéd Franczfeld község határában is.
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Az ország többi szliben azonban akkor még sehol sem ész-

lelték a bajt s a szlbirtokos közönség abban a boldog hitben

ringatta magát, hogy ama két község határán kivl Magyarország

többi szlterületei még mind vészmentesek. De e boldog hit nem

tartott sokáig; már az 1879-ik év második felének tapasztalatai

sajnosán megczáfolták azt, a mennyiben Peér a Szilágyságban, majd

Kassa, Szatmár-Németi és N.-Károly, valamint a zalamegyei Meszés-

Györök szintén phylloxerás helyeknek bizonyultak.

Ez az öt új fertzés még csak elpostája volt a következ év

megdöbbent tapasztalatainak. Ugyanis 1880-ban, a midn a kor-

mány az összes szlknek szakszer megvizsgálását elrendelte, ki-

derült, hogy a vészes rovar az országnak már számos más pontján

befészkelte magát, és hogy a legkülönbözbb borvidékeink immár

fertzve vannak. E szomorú felfedezések folytán a fertzött közsé-

gek száma 7-rl egyszerre 38-ra emelkedett.

Az 1881- és 1882-ik évben folytatott vizsgálatok a fertzés-

nek ismét újabb eseteit hozták napvilágra s a fertzött határok

számát 1881-ben 15 községgel, — 1882-ban pedig, a midn az

ország szlinek szakért vizsgálata befejeztetett, ismét 29 község-

gel szaporították. De valamennyi megelz éven túltett az 1883-ikév,

a melynek folyamán a baj újabb 48 község területén lett felfedezve.

Ha mindezeket az adatokat összefoglaljuk, arra az elszomo-

rító eredményre jutunk, hogy a phylloxera az 1883-ik év végéig

nálunk nem kevesebb, mint 130 község határába vette be magát.

A mi a fertzés eredetét illeti, kisebb-nagyobb utánjárással

minden egyes községben ki lehet mutatni, hogy a vészes rovar

oda idegen helyrl került. Phylloxeralepett községeinket e tekin-

tetben két csoportra lehet osztani. Az egyik csoportot képezik

azok, a hová a phylloxera valamely már fertzött szomszéd

határból természetes úton (mászás, repülés) vagy mesterséges

úton (szlvesszkkel, szerszámokkal stb.) terjedt. A második

csoportba tartoznak azok a községek, a melyeknek határába a baj

nagyobb távolságokról mesterséges úton és pedig eddig legalább

mindig szlvesszkkel lett behurczolva; az efféle behurczolás vagy

egyenesen külföldrl (Klosterneuburg, Francziaország) vagy az or-

szágban már meglev, de szintén külföldrl fertzött helyekrl

(Kassa, Peér stb.) történt.

A 130 község, melynek határában eddig a phylloxera jelen-

léte nálunk constatálva lett, 27 megye területén fekszik, s az egyes

megyék között a következ arányban oszlik meg:
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I. Dunáninnen.

1. Pestmegye
, .23 község

2. Bácsmegye 2 »

3. Nógrádmegye 7 »

4. Esztergommegye 7 »

5. llontmegye 3 »

6. Fozsonymegyc 1 »

II. Dunántúl.

7 Komárommegye 1 község

8. Feliérmegye 2 »

9. Veszprémmegye 17 >

10. Zalamegye 2 »

11. Baranyamcgyc 2 >

III. Tiszáninnen.

12. llevesmegye 1 község

12. Jász-Nagy-Kún-Szolnokmegye 2 »

,

14. Borsodmegye 13 »

15. Abauj -Tornamegye 4 »

16 Zemplénmegyc 1 »

17. Heregmegye 1 »

IV. Tiszántúl.

18. tízatmármegyc 4 község

19. Szilágymegye 12 »

2(1. Iüharmegyc 4 »

11. Csongrádmegye 1 >

22. Aradmegye . 1 »

i3. Torontálmegye tí »

24. Temesmegye 8 »

25. Krassó-Szörénymegye 1 »

V. Királyhágóntúl.

26. Kolozsmegye 1 község

VI. Drávántúl.

27. Zágrábmegye 3 község

Összesen . . 130 község.

E 130 község határában a phylloxera ekkoráig mintegy 0800

hektár, vagyis közel 12,000 hold szlt lepett el, a melybl már

V4 résznél többet részint a phylloxera kipusztított, részint maguk a

szlbirtokosok kiirtottak és a talajt más mívelésmódra fordították.

A magyar korona országai a hivatalos statisztikai kimutatá-

sok szerint összesen 425,314 hektárnyi szlterülettel bírnak. Ha
a fennebb közlött adatokat e számmal összevetjük, kitnik, hogy a

phylloxeravész 1883 végéig az összes hazai szlknek már mintegy

10 százalékát ellepte, és hogy az összes szlterületnek közel o -4

százalékán a szlinívelés már tényleg meg is sznt.
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A fertzött községek nem fekszenek mind külön egymástól,

hanem többnyire egymással összefügg, kisebb-nagyobb infectió-

csoportokat képeznek.

A legnagyobb és legnevezetesebb ezek között a tahi-tótfalusi

csoport, a mely a Duna váczi könyökénél a folyó mindkét partján

fekszik és Pest-, Nógrád- és Hontmegye területén 26 község hatá-

rára kiterjed. A fertzött szlk területe itt összesen körülbelül

2100 hektárra rúg, melybl azonban valami 660 hektár már elpusz-

tult vagy kiirtatott. A legnagyobb fokú a pusztulás a fertzés ki-

induló pontján Tahi-Tótfaluban, a melynek 250 hektár szljébl
már csak 37 hektár van meg ; a szomszéd Leányfalu 240 hektár

szljébl már csak 48 hektár termképes. E nagy folt, mely úgy

a budai, mint a vácz-nagymarosi borvidéket végromlással fenye-

geti, délen benyúlik egészen a fváros határába, a Duna balpartján

pedig elborítja egyfell a jelentékeny szl-exporttal bíró Nagy-

Maros, másfell a kedvelt borokat term Pencz vidékének szl-
hegyeit.

Nem kevésbbé fontos borvidéket fenyeget a 'sólyi infectió-

csoport, mely a Balaton éjszaki sarkán 18 község határában körül-

belül 700 hektár szlre terjed. A fertzött községek közül 17

Veszprémmegyéhez tartozik; a 18-ik község, Fels-Örs azonban

már Zalamegyében fekszik és újjmutatásúi szolgál arra nézve, hogy

a pusztító rovar a Balatonmellék hires szlhegyeit, melyek felé

a vész délrl Meszes-Gyrök fell is közeledik, rövid id múlva

szintén hatalmába fogja keríteni.")

Az Ermellék küszöbén is egy 15 község határára terjed nagy

infectió-csoporttal találkozunk, mely Szilágymegyébl Peérrl kiin-

dulva átcsapott már Biharmegyébe is s eddig több mint 500 hek-

tárnyi szlt lepett el.

A pancsovai fertzés, magára hagyatva, szintén roppant ará-

nyokban növekedett, úgy hogy a baj ez id szerint nemcsak Pan-

csovának nagy terjedelm összes szlit megtámadta és tönkre tette,

hanem még négy más szomszéd község határába is befészkelte

magát. Ebben az infectió-csoportban, noha az csak öt község ha-

tárára terjed, a phylloxera-lepett terület az 1000 hektárt jóval

meghaladja, a melynek legalább 1

/4 részén a szlmívelés már meg-

*J Hogy a pusztulás e fertzés középpontján Sólyoa már mekkora nagy

fokot ért el, abból az egy adatból is eléggé kitnik, hogy a zirczi apátságnak

16 holdnyi kitnen kezelt sólyi szljébl, mely 1879-ben még 1130 akó bort

termett, 1882-ben már csak 6 hold maradt meg s arról is csak 6 akót szrtek.

6
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sznt. Nagy szerencse,, hogy a bortermelés Pancsova vidékén nem

bír els rangú fontossággal, és hogy az ottani elpusztult szlterü-

leteket kitnen lehet másféle mívelésmódra is felhasználni.

Annál nagyobb csapás a phylloxeravész a szomszéd Temes-

megyében, a hol a virágzó és jövedelmez bortermeléssel bíró

Versecz és Fehértemplom városok egy-egy nagyobb fertzés közép-

pontjait képezik. Verseczen és 3 szomszéd községben már körül-

belül 235 hektár szl van ellepve ; Fehértemplom és a szomszéd

Vöröstemplom szlibl pedig 63 hektár van megtámadva.

Borsodmegyében két nagyobb infectió- csoport, az egyik a

Bódva, a másik Sajó völgyében, a Tokaj-Hegyallyára való tekintet-

bl bír kiváló fontosságai. Amaz a szendri csoport, mely részben

felnyúlik Abauj -Tornamegyébe és 10 község határában körülbelül

300 hektárnyi infectióból áll ; emez a barczai csoport, 6 község

határában mintegy 200 hektárnyi fertzött szlvel.

Dr. Horváth Géza.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

A lopó-darázsok életmódjáról. — A lopó-darázsok (Pelopoeus),

melyeknek fészkeiésót és építkezését Paszlavszky József
tanár úr e folyóiratnak már egyik elbbi füzetében (41— 42-ik 1.)

ismertette, életmódjuk tekintetében is a legérdekesebb rovarok közé

tartoznak. Ugyanis mihelyt a sárépítmény készen van, a darázs

minden egyes sejt fenekére egy-egy petét tojik, és még mieltt a

sejtek száját végképen befalazná, azoknak belsejét összefogdosott

pókokkal tölti meg. Ily módon gondoskodik arról, hogy a petéibl

kikel ivadék a sár-sejtekben mindjárt terített asztalt és kész táp-

lálékot találjon. De hogy a sejtekbe hordott pókok addig az ideig

meg ne romoljanak, a darázs nem öli meg azokat, hanem csak

fulánkjával megbénítja; a pókok tehát egészen tehetetlenül, de

élve maradnak a sejtekben mindaddig, a mig csak a lopó-darázs-

nak kikel és gyorsan növeked álczája ket sorban fel nem emészti.

Sajátságos, hogy ezek a darázsok áldozataik megválasz-

tásában meglehetsen válogatósak és az egyes fajok többnyire

mindig csak bizonyos meghatározott pókfajokat szoktak fészkükbe

hordani. A Pelopoeus destlatorius fészkébe hordott pókfajokat eddig

tudtomra még senki sem vizsgálta meg tüzetesebben ; de igen is

ismerjük azokat a pókokat, a melyeket a rokon Pelopoeus spirifex
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fogdos össze, és melyek között L u c á s — 70 példányt megvizs-

gálván — 48 Epeira cucurbitina, 15 Epeira solers, 4 Epeira pata-

giata és 3 Chibiona pelasgica példányt talált.*)

Mint a legtöbb állatnak, úgy a Pelopoeus-fajoknak is meg-

van a maguk természetes ellensége; mert egy hozzájuk szinezetre

s részben nagyságra is nagyon hasonló fürkész -darázs, az Osphryn-

chotus felkeresi a Pelopoeus fészkét és petéit ennek álczáiba rakja,

úgy hogy a lopó-darázs sár-sejtjébl a Pelopoeus helyett nem rit-

kán a fürkész -darázs búvik el. Ily módon élsködik péld. a

P. destülatorius fészkében az Osphrynchotus seductorius, melybl a

magy. nemz. múzeum néhány év eltt Dr. Peth Gyula úrtól

Budapestrl származó, saját nevelés példányokat is kapott.

A kaparó -darázsok vagyis Spheeidák családjához tartozó Pelo-

poeus-nem földrajzi elterjedésére nézve megjegyzem, hogy eddig

mintegy 63 faja ismeretes minden világrészbl, de kizárólag csak

a melegebb tartományokból, és pedig Európából 11, Ázsiából 23,

Afrikából 8, Amerikából 18 és Ausztráliából 3 faja. Hazánkban mind-

össze csak két faja tenyészik, u. m. a P. destülatorius HL, mely

nálunk szórványosan csaknem mindenütt elfordul, és a sokkal rit-

kább P. femoratus Latr., melyet eddig még csak Egerben és Ulma

temesmegyei község határában sikerit felfedezni.

Mocsárt/ Sándor.

Légypetékkel táplálkozó Juhászkutyák. — Az 1883-ik év május

havában rovartani tanulmányok végett néhány hetet az Alsó-Duna

mentén töltöttem és ott különösen a kolumbácsi legyek életmódját

és fejldését tanulmányoztam. E czélból többször átcsolnakáztam

Szerbiába is. így történt ez a többi között május 23- és 24-ikón,

midn Szent-Heléna községgel szemben, a szerb oldalon a Livadicza

nev patak regényes környékén vizsgálódtam. A patak medre s-
ren el volt borítva a Ihalassomyia congregata nev légyfajnak

különböz korú és fejlettség petéivel. Midn a déli órákban a

terebélyes bükkfákkal szegélyezett patak sziklás partjain pihent

tartottam, igen sajátságos és különös látványnak voltam szemta-

núja. Két szerb juhász-gyerek három kutya kíséretében ugyanis

szintén ide hajtotta néhány darabból álló juh- és kecskenyáját de-

lelni. A három juhászkutya azonnal a patak medrébe ment s a

*) H. L n c a s, Un mot sur le Pelopoeus spirifex et sur les Aranéides

destinées á servir de nourriture aux larves de cet Hyménoptere de la famille

des Sphégides. (Aunales de la Soc ent. de Francé. 1869. p. 427—429.)
6*
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légypetékbl jóízen falatozni kezdett. A nem valami barátságos

hangon morgó kutyákat közelebbrl szemügyre véve, azt tapasztal-

tam, hogy azok a roppant tömegekben felhalmozott táplálékban

kissé válogatósak, mert csak a legfrissebb és legfeljebb két nap

eltt lerakott petéket eszik meg, míg a többit finnyás orral meg-

vetik. Kísérm kérdésére, hogy a kutyák e légy tojásokon kívül

más eledelt nem kapnak-e? azt a választ nyertük, hogy az alatt

az id alatt, a míg e » piszok « a patakokban van a kutyáknak

semmit sem szoktak adni, mert
!

azok ösztönszerleg felkeresik a

patakokat reggel és este, és ép úgy mint a déli pihenés ideje alatt,

e kocsonyás anyaggal táplálkoznak.*) Ha a Thalassomyia petehal-

mazai már nincsenek a patakokban — t. i. június 10-én túl, —
akkor kígyókat ölnek meg a kutyáknak ; mert húst a juhászok ma-

guk is csak akkor esznek, ha vagy egy idegen bárány » téved* a

nyájba, — ami különben gyakran megesik. Hogy meggyzdhes-
sünk, vájjon ezek a kutyák valóban megeszik-e a kígyóhúst, kísé-

rmmel egy kis kígyóvadászatot rendeztünk és alig egy negyedóra

alatt két koczkás sikló (Iropidonotus tesselatus) és egy vipera

(Vipera ammodytes) jutott kezeink közé. Az egyik juhász-gyerek

a még mozgó kígyók fejét levágva, testüket a kutyáknak dobta,

melyhez azok csakugyan mohón hozzá láttak, és melyet úgy lát-

szik, még a Thalassomyia petéinél is ízletesebbnek találtak. E des-

sert után a négylábú ínyenczek kényelmesen végig nyújtózkodtak

az árnyékban és kioltott nyelvvel szundikálva, végezték déli álmukat.

Dr. Tömüsváry Ödön.

A gabona-futrinka kártételeirl. — Ismeretes dolog, hogy a

gabona- futrinka (Zabrus gibbus) álczája szi vetéseinkben gyakran

mekkora károkat szokott okozni. A rovar kártékonyságára a mive-

lésmód sorrendje, úgy látszik, határozott befolyással van. Évrl-

évre tapasztalom ugyanis Tolnamegyében a b. Sina-féle simon-

tornyai uradalomban, hogy a gabona-futrinka álczájának kártételei

mindig kivált azokban az szi vetésekben mutatkoznak nagyobb

mértékben, a melyek tavaszi árpa után következnek, mig más nö-

vények után, nevezetesen zöld takarmány után következ szi veté-

sek meglehetsen, st többnyire teljesen megkímélve maradnak.

Ebbeli tapasztalataimat most is igazolva találom. Különösen

*) Hogy a kutyák cserebogarat, csigákat min jó étvágygyal fogyasztanak

el, már több ízben volt alkalmam tapasztalni
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tanulságos képet nyújt e tekintetben két tábla szi búza vetés.

Miud a két tábla egy délnyugati hajlású enyhe lejtn közvetetlenfíl

egymás mellett fekszik; 1883-ban az egyikben tavaszi árpa, a má-

sikban zöld takarmánynak termesztett zabos bükköny volt. És daczára

annak, hogy a tökéletesen egyenl talajviszonyokkal biró s egymás-

tól csak egyszer barázdával elválasztott két tábla 1883-ban a

termés letakarítása után tökéletesen egyforma elbánásban és mive-

lésben részesült, st az árpa-tarló fel lett szántva, még mikor a

csomók a táblán állottak, és daczára annak, hogy mind a két tábla

egy idben ós ugyanazon körülmények között lett szi búzával

bevetve, — mégis most az egyikben igen jelentékeny, a másikban

pedig épen semmi kár sem tapasztalható. A pusztulás abban a

táblában mutatkozik, a melyben tavaly árpa volt ; a búzavetést

itt a gabona-futrinka álczái nagy foltokban kirágták, úgy hogy az

egész 37 holdas táblából körülbelül 20 hold egészen tönkre ment.

A másik táblában ellenben, a melyben a múlt évben zabos bük-

köny állott, és mely szintén 37 holdas, a gabona-futrinka kártóte-

leinek semmi nyoma sem észlelhet.

Hogy mi lehet e sajátságos tüneménynek a tulajdonkópeni

oka, azt nem tudom ; csak a tényt kivántam jelezni s a szakembe-

rek figyelmét reá felhivni.

Lipovniczky Gábor.

KÜLÖNFÉLÉK.

Személyes hírek. — A király f. évi márczius 12-én kelt el-

határozásával Gerger Ede temesvári távirdai titkárnak a phyllo-

xeratigy terén, valamint a természettudományok egyéb ágaiban is

kifejtett buzgó, önzetlen és közhasznú tevékenysége elismeréséül a

koronás arany érdemkeresztet adományozta. — A földmívelés-, ipar-

és kereskedelemügyi m. k. miniszter Dr. Tömösváry Ödön ke-

rületi phylloxera-felügyelt a kassai gazdasági tanintézethez segédta-

nárnak nevezte ki, — Biró Lajos kerületi phylloxera-felügyelt

pedig megbízta, hogy e tavaszon az állami tanitóképz iskolák nö-

vendékei számára a selyemtenyósztésbl szakeladásokat tartson.

Rovartani kutatások a hazában. — A magy. tud. Akadémia
mathematikai és természettudományi állandó bizottsága, mely az or-

szág természettudományi megismerését czélzó munkálatokat erejéhez

mérten évenként anyagi támogatásban szokta részesíteni, az 1884-ik

évre szóló segélypénzeket már kiosztotta. A segélyben részesült szak-

emberek közöl négyen az ízeltlábú állatok körébe vágó dolgozatokra

vállalkoztak, u. m. Dr. D a d a y Jen az erdélyi Crustacea-fauna
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vizsgálatára, Dr. Horváth Géza a magyarországi felemás-

szárnyú rovarok biológiai viszonyainak és földrajzi elterjedésének

tanulmányozására, Mocsáry Sándor a Tátra vidéke rovarfauná-

jának, különösen a Dasygastra-csoporthoz tartozó méhféléknek kuta-

tására és Dr. Tömösváry Ödön a felvidék Thysanura és Myrio-

poda faunájának tüzetesebb tanulmányozására.

Magyar rOVaráSZOk külföldön. — Merkl Ede ismert nev
magyar rovarász Resiczáról május elején több heti rovarászati kirán-

dulásra a szomszéd Szerbiába készül és ott különösen Negotin vidé-

kén szándékozik rovarokat gyjteni. Ennek kapcsán megemlítjük,

hogy Merkl öcscse,
#
Merkl József hazánkfia, a ki már 1883.

augusztus óta Francziaországban az Oberthür testvéreknél mint ro-

vartani praeparátor van alkalmazva, f. évi április 1-ón Algírba uta-

zott, a hol részint Philippeville, részint Biskra és Guelma környé-

kén három hónapig fog rovargyjtéssel foglalkozni.

Szakkönyvek terjesztése. — A földmívelés-, ipar- és keres-

delemügyi rn. k. minisztérium Dr. Tömösváry Ödönnek a kolum-

bácsi légyrl írt népszer ismertetését, a melyet már februári füze-

tünk irodalmi rovatában jeleztünk, megküldte a magy. tud. akadé-

mián, a kir. magyar természettudományi társulaton és a magy. nemz.

múzeumon kivl még az összes gazdasági tanintézeteknek ós vala-

mennyi közgazdasági eladónak, valamint — a gazdaközönség között

leend kiosztás végett — a kolumbácsi légy pusztításainak legin-

kább kitett megyéknek, és pedig: Torontálmegyének 200, Temesme-
gyének 180, Krassó-Szörénymegyének 280, Aradmegyének 20, Hu-
nyadmegyének 40, Bácsmegyének szintén 40 példányban.

A gazdasági rovartan Amerikában. — Földmiveiési miniszté-

riumunk a mezgazdasági statisztika tanulmányozására 1883-ban

b. Fiáth Miklós urat Éjszak-Amerikába küldte ós egyszersmind

megbízta, hogy ott szerzend tapasztalatai alapján ennek az intéz-

ménynek nálunk is tervbe vett szervezésére annak idején résszletes

javaslatokat terjeszszen el. B. Fiát h úr megbízatásában szeren-

esésen eljárván, tanulmányi utazásáról terjedelmes jelentésben adott

számot. A tanulságos jelentésbl, mely az éjszak-amerikai Egyesült-

Államok mezgazdasági osztályának (Departement of Agriculture) szer-

vezetét és mködését i'észletesen ismerteti, érdekesnek tartjuk az en-

tomologiai alosztályról szóló részt közölni. A mezgazdasági osztály-

nak errl az alosztályáról b. Fiáth úr a következket írja:

»A hasznosnak ismert és meghonosított növény elterjesztéséhez

nagy remények és sokszor nagy pénzáldozatok is füzetnek és sokszor,

mikor már-már elérve látta ezélját a tenyészt, mikor már biztos

reménye lehet, hogy tkéje gyümölcsözni fog, a növény fejldésében

oly tünemények állanak el, melyek a belé helyezett reményt tönkre

tenni és a gazda bizalmát megtörni képesek. Ertem a növényeknél

elforduló betegségi tüneteket. Ezeknek okait kutatni, a növények
életét veszélyeztet okokkal megismerkedni, ezen nyert ismeretek
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alapján azokat leküzdeni és a szerzett tapasztalatokat közzétenni, az

entomologiai alosztály feladata.

De nemcsak az újonnan felfedezett növények betegségeire vo-

natkozik ezen itt jelzett tevékenysége. A már régóta meghonosított

növényzet is folyton élet-halálharczot küzd számtalan ellenségével

;

nemcsak a narancs-kertekben pusztít a Coccidák családja, hanem a

gabonanemek termését is sokszor veszélyezteti, a pamut hozamát

nagyon redukálja a kártékony rovaroknak egész hada. Ily károk el-

lenében természetes, hogy a gazda örömmel fogadhatja kormánya oly

intézményét, mely hivatva van a meglev bajokat tanulmányozni és

ebbl kifolyólag segítséget nyújtani.

Hogy mennyire terjedt ezen érdekkeltés, kitnik abból, hogy

míg 1878-ban még csak két ember végezte ezen alosztály teendit,

most már 20-nál több hivatalnok alig gyzi meg. Ügydarabjaik száma
a 2000-et meghaladja ; és ez a munkának csak egy része, ezek több-

nyire feleletek a' beküldött kérdezsköd levelekre. Az alosztály egy

része künn a mezn van elfoglalva, a helyszínén tanulmányoz. Egyik
tudós a Rocky Mountains völgyeit járja meg s a sáskák term he-

lyeit kutatja fel ; a második Floridában tanulmányozza a narancs-

fákat pusztító rovarokat ; a harmadik a búzavetésekben kárttev ku-

kaczokkal foglalkozik az Egyesült-Államok éjszak-nyugati államaiban
;

a negyedik a déli államok fterményót — a pamutot — rontó ba-

golypille (Aletia xylina) ellen keres óvszert.

A tanulmányok eredményét idrl-idre közzétett füzetekben

nyilvánosságra hozzák ; ezen füzetek népies irányban vannak tartva,

ábrákkal ellátva ; a felhasználható irtószerek kezelési módját világo-

san megmagyarázzák és a statisztikai alosztály által beszerzett ada-

tokat közlik. A mezgazdasági osztály évkönyvében is részletes ta-

nulmányokkal találkozunk , és ezeket kiváló szorgalommal készült

ábrák kisérik.

«

Az entomologiai alosztály, mködésénél fogva, szorosan össze-

függ a mezgazdasági osztálynak két más alosztályával, t. i. a ker-

tek és kísérleti telepek alosztályával és a növénytani alosztálylyah

E három alosztálynak évi költségvetése 75 ezer dollárra, vagyis 180
ezer forintra rúg. Helyesen jegyzi meg erre az idézett jelentés

:

» Tagadhatatlanul elég magas összeg, de tekintve a munkálat
nagyságát és hasznos voltát s az Egyesült-Államok nagy kiterjedé-

sét, túlságosnak nem mondható ; és nem kétlem, hogy már jöv évre

is jóval nagyobb összeget fog a kongresszus erre a czélra megsza-
vazni.*

Olaszország Selyemtermése. — Hogy a selyemtenyésztés Olasz-

országban milyen virágzó állapotban van, legjobban kitnik abból az

adatból, hogy az olasz tenyésztk 1883-ban 42 millió kiligramm gu-

bót termeltek. Ez a gubó-mennyiség az 1880-, 1881- és 1882-ik évek

terméséhez képest több mint 30 százalék növekedést képvisel.
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Dr. Tömösváry Ödön, Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-

Duna mellékérl. (Magy. tud. akad. Érteke-

zések a természettudományok körébl. XIV.
köt. 1. sz. 1-19 1., 3 tábla rajzzal.)

A szerb kormány, arra bivatkozva, bogy a veszedelmes kolum-

bácsi legyek szerb szakértk állítása szerint a Dunába öml pata-

kokban tenyész moszatok nyálkas anyagába rakják petéiket, és bogy
azt a nyálkás anyagot Szerbiában már évek óta »hivatalból « irtják

is, — avval a megkereséssel fordult a magyar kormányhoz, hogy
vájjon nem lenne-e az hajlandó a magyar parton hasonló intézke-

dést léptetni életbe ? Földmivelési minisztériumunk, mieltt ez ügy-
ben határozott választ adott volna, czélszerüuek látta elbb meg-
vizsgáltatni, hogy a kolumbácsi legyek csakugyan az említett körül-

mények között tenyésznek-e, s a kérdésnek szakszer tanulmányozá-

sával a szerzt bízta meg. A szerz 1883 tavaszán és nyarán a

dolgot a helyszínén behatóan megvizsgálta és azt találta, hogy az a

nyálkás anyag az illet patakok vizében, a kolumbácsi légygyei nin-

csen semmi összefüggésben, nem is növényi természet, hanem egy

más, még ismeretlen, de teljesen ártalmatlan légyfajnak bizonyos

kocsonyás anyagba bui'kolt petehalmazaiból áll. Ez a légyfaj, melyet

a szerz Thalassomyia congregata név alatt vezetett be a tudo-

mányba, és a melynek leírását és biológiai viszonyainak ismerteté-

sét e dolgozatában részletesen közli, a Chironomidák családjához tar-

tozik s az Alsó-Duna szerb és magyar partján néhány patakban
óriási tömegekben tenyészik.

Klein Ödön, Rovarkárok. (Erdészeti Lapok. XXIII. évf. 278—279 1.)

Almás és Lozornó pozsonymegyei községek fenyveseiben, a me-
lyekben egy levéldarázs (Lophyms Pini) hernyói 1882-ben igen nagy
károkat okoztak, a tleveleiktl megfosztott fák 1883-ban ismét szé-

pen kizöldültek, maguk a kártékony hernyók pedig egyáltalán nem
mutatkoztak, a mi bizonyára nagy részben a nedves idjárásnak volt

köszönhet. A morvavölgyi lapály fenyveseiben azonban egy szú-faj

(Hylesinus piniperda) és a Trachea piniperda nev bagolypillének

hernyója lépett fel szórványosan.

Edm. Beitter, Bestimmungs-Tabelle der europáischen Acupalpus-

Arten. (Wien. Ent. Zeitung. III. p. 74— 79.)

Szerz e futrinka-nem európai fajainak meghatározó táblázatá-

ban, a többi között a Bánságból az új Acupalpus interstitialis leírá-

sát adja s azonkívül a magyar fauna területérl még az A. sutura-

lis Dej., exiguus Dej. és longicomis Schawn fajokat is említi.



Rovartani Lapok
I. kötet. 1884 május. 5. füzet.

A rovarok osztályozásáról.

ni.

4. Legyek. (Dvptera.)

A legyek vagyis kétszárnyú rovarok a többi rovarrendektl

már els pillanatra is megkülönböztethetk az által, hogy míg a

többi rovaroknak rendesen két pár szárnyuk van, addig ezeknél

legfeljebb csak egy pár szárny van kifejldve. E miatt adta Linné
ennek az élesen körvonalozott rovarrendnek a D i p t e r a (kétszár-

nyúak) nevet.

Á legyek — mint az elbbi három rend tagjai — szintén tö-

kéletes átalakulással biró rovarok. Szájszerveik — ámbár más módon,

mint a lepkéknél — szintén igen tökéletes szívó szervekké vannak

alakulva
;
gyér erezet hártyás szárnyaik mögött a hátulsó szárnya

pár csökevényes maradványa gyanánt egy-egy kis bunkós rez-

get (halter*) foglal helyet; mind a három mellkasgyr egy-

mással össze van forrva és a potroh az utómellkasnak egyenes

folytatását képezi.

A legyek fejldése és átalakulása leginkább megegyezik a

hártyásszárnyú rovarok átalakulásával. A nstények a petéiket

vízbe, vizenys helyekre, él vagy korhadó növényi vagy állati

anyagokba rakják le ; a petékbl ott a körülményekhez képest hol

hosszabb, hol rövidebb id alatt kibújnak az álczák, melyek ren-

desen kukacz, pondró vagy ny nevek alatt ismeretesek. A légykuka-

czok kétfélék. Egy részüknél, a melyik leginkább a szárazon él, sem

*) A legyek két hátulsó szárnyának csökevényeit (halteres) Földi
János (1801) fiók vagy sarjú szárnynak nevezte, újabbkori természetrajzi iróink

meg billér névvel szokták jelölni. Az els név, ámbár némileg találó, de még

sem egészen jellemz, mert e képzdmények voltaképen még sem szárnyak
;

a második név pedig a magyar nyelv szellemével ellenkez, esetlen szófaragás.

Ajánljuk ezek helyett a rezget elnevezést.

Szerk.
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fejet, sem lábakat nem lehet megkülönböztetni (22. ábra) ; más
részüknél azonban úgy a fej, mint a lábak már többé -kevésbbé

ki vannak fejldve, de ez utóbbiak nem valódi, hanem csak állá-

bak, melyeknek segélyével a többnyire vizlakó álczák helyüket

változtatják. E kétféle álczákból kétféle bábok is fejldnek, u. m.

a fejetlen és lábatlan kukaczokból u. n. » tonnaalakú bábok «, a

22 ábra — Légykukacz 23. ábra Tonnaalakú báb.

melyeken külsleg semmi szerv sem látható (23. ábra) ; a szembe-

tn fejjel és lábakkal biró álczákból pedig »mumiaalakú báb« lesz,

melyet azért neveznek így, mert rajta a leend légynek minden

küls szerve legalább nagyjából már elég jól kivehet.

A legyek szívó szájszerveinek alkotásában hiányzik az a szi-

gorú egyformaság, a mely például a lepkék szájszerveit jellemzi

;

mert a legyek szájszervei a táplálék különfélesége szerint külön-

böz módon vannak idomulva, az egyes részek a typikus rágó száj-

szervekre mindamellett szintén mindig visszavezethetk. így póld.

azoknál a legyeknél, melyek, mint a házi légy, csak folyékony, vagy

vízben oldható tápláló anyagokat vesznek fel (24. ábra), a szájré-

szek aránylag estik gyengén vannak kifejldve s az átidomult fels

ajak, a fels és alsó állkapcsok csak arra a sze-

repre vannak hivatva, hogy mozgásuk által a vé-

gén tapadó korongot visel csalakú alsó ajak-

ban a tápláló nedvek felszívódását elsegítsék.

Ellenben azok a legyek, melyek szilárdabb

növényi anyagok nedveivel vagy él állatok vérével

táplálkoznak, hatalmasan kifejlett szúró és a szúrás

után szívásra összetömöríthet szájszervekkel bír-

nak ; az efféle szájszervekben a két pár hegyes áll-

kapcson kivl még egy, a többi rovarrendek-

nél hiányzó páratlan szúró serte is található,

mely szervek mind a megnyúlt alsó és fels ajak által képezett

csatornában foglalnak helyet. Ilyen szipókájuk van péld. a szúnyo-

goknak, a marháinkat zaklató pöcsöknek (Haematopota pluvialis),

a kolumbácsi légynek, a moszkitóknak stb., melyek nemcsak em-

berre és állatra egyaránt alkalmatlanok, hanem részben veszélye-

24. ábra- — Egy
légy feje, szipókájá-

val együtt, oldalvást

nézve.
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sek is, a mint azt Humboldt a moszkitókról igen találóan meg-

jegyzé: »Nem az indiánok, nem a kigyók, krokodilok és jaguárok

teszik az Orinoco folyó környékét oly borzasztóvá, hanem a pa-

rányi moszkitók.« Azonban a vérszopó legyek között csak a ns-

tényeknek vannak ilyen teljesen kifejlett szájszerveik ; a himek

maguk igen ártalmatlanok s a virágokon leskeldnek az arra re-

pül amazonok után.

A legyeket csápjaik hosszúsága szerint két nagy csoportra

szokták osztani, u. m. a hosszúcsápúakra (Nematocera) és a rövicl-

csápúakra (Brachycera). Az elsket a nyúlánk s a mellett sok izülékfí

hosszú csáp jellemzi ; álczáiknak jól elkülönült fejük van, bábjuk

mumiaalakú ; ide tartoznak a ga-

bonapusztító hesszeni légy (Ceci-

domyia destructor), az alkalmat-

lan szúnyog (Culex pipiens), a hír-

hedt kolumbácsi légy (Simulta Co-

lumbaczensis), valamint a nyáron

patakok felett oly fürge tánczot

járó és tévesen szúnyogoknak tar-

tott Chironomus-fajok is. A rövid-

csápú legyek közös jellemvonásai

:

a zömök test, rövid csápok és

vagy mumiaalakú, vagy tonnaalakú

bábok. Ezek között van több ro-

var, a mely kivált az állattenyész-

tés szempontjából különös figyel-

met érdemel ; ilyenek a pöcsök-

félék (Tabanidae), melyek házi-

állatainkat a szó szoros értelmében

vérig kinozzák, ós a bögölyfélék

(Oestridae), melyeknek kukaczai házi állatokban, de vadon él em-

lsökben is élsködnek, és melyek közül a lóbagócs ( Gastrophilus

Eqiú) a legismeretesebb. E csoportba tartozik még a közönséges

házi légyen (Musca domestica) kivl a rovarálczákban, kivált her-

nyókban fejld hasznos Tachina-légy (25. ábra), valamint az a

kis légy {Piophila Casei) is, a melynek ugró álczája, a sajtkukacz,

sajtban tenyészik.

Van még a legyeknek két kisebb csoportja, a mely szintén

említésre méltó. Az egyik csoportot képezik az élsdi bábszülk
(Pupipara), melyek peték helyett mindjárt bábokat tojnak, mint-

6*

25. ábra. — Tachin agrossa L.
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hogy az álczák az anyaállatok petevezetékében fejldnek és ala-

kulnak át. A lapos test és nem ritkán szárnyatlan rovarok több-

nyire melegvér állatokon élsködnek ; így tanyázik például a

birkákon a kullancs (Melophagus ovinus).

A másik kisebb csoport, melyet a szaktudósok egy része Apha-
niptera név alatt külön rendnek

(
tart, a bolhákat (Pulicidaé) fog-

lalja magában. Az összenyomott test, szárnyatlan, virgoncz bolhák,

melyeknek álczái növényi anyagokkal, szeméttel stb. táplálkoznak,

mind melegvér állatok vérével élnek. A közönséges bolhát {Pu-

lex irritans) mindenki ismeri. Külön-külön bolhájuk van még a

kutyáknak, macskáknak, galamboknak, tyúkoknak stb is; legna-

gyobb bolhája van a sündisznónak.

5. Reczésszárnyuak. (Neuroptera.)

Igen csekély számú s az ember háztartásában a többi rovar-

rendekhez képest csak kevés fontossággal biró rovarrend a reczés-

szárnyú rovarok rendje, a melyet, miként valamennyi elbb tárgyalt

rendet, az jellemez, hogy átalakulásuk tökéletes, továbbá hogy száj-

szerveik rágok, de a mellett többnyire meglehetsen elsatnyultak,

és hogy négy, hártyás szárnyuk sr szita módjára széltében és

hosszában reczósen van erezve. A reczésszárnyú rovarok álczái

mind hat valódi lábbal vannak ellátva. Az álczák egy része a sza-

badban él és más rovarokkal táplálkozik ; a másik rész a víz-

ben tartózkodik, a hol táplálékát részint állati, részint növényi

anyagokból szerzi be. A bábok mindig mumiaalakúak. A kifejlett

rovarok közül mindazok, a melyeknek szájszerveik el vannak sat-

nyáivá (Phryganeidae)
,
jóformán nem is táplálkoznak, és mködé-

sükben csupán csak a fajfenntartás feladatának betöltésére szorít-

koznak. A többiek azonban mint kifejlett rovarok is folytatják

rabló életmódjukat s a bogarak rágó szájszerveinek mintájára al-

kotott szájszerveikkel öldösik eleven zsákmányukat.

A reczésszárnyú rovarok rendjének közös jellemvonása még
az is, hogy az el mellkas a közép- és utómellkassal — ép úgy
mint a bogaraknál — mozgathatóan függ össze.

A reczésszárnyú rovarok a természet háztartásában ámbár sze-

rény, de azért mégis elég tisztességes szerepet játszanak. Kárté-

kony rovar nincsen egy sem közöttük, st nagy részük inkább

hasznos rovarnak tekinthet, a mennyiben más rovarokkal táplál-

kozván, a kártékony fajoknak túlságos elszaporodását csökkentik és

korlátozzák.
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A reczésszárnyuakat szárnyaik alkotása szerint két csoportra le-

het osztani. Az egyik csoportot alkotják a laposszárnyuak (Plahjpterá)

sima szárnyakkal, melyek közül a hátulsók össze nem hajthatók. Ezek

közé tartozik a szép aranyos szem, zöld szin fátyolka (Chrysopa

perla), a mely hosszú, vékony nyel petéit növényekre rakja, és mely-

nek falánk álczája a kártékony levéltetvekkel táplálkozván, az em-

bernek is jó szolgálatokat tesz (26. ábra). Ide sorozandó a hangya-

les (Myrmeleon formicarius), melynek álczája magának homokos

talajban tölcséralakú vermet készít s annak fenekén elrejtzve

szótnyitott fels állkapcsokkal lesi az arra téved rovarokat ós ki-

vált hangyákat.

A második

csoport a reds-

szárnyúakból (Ple-

coptera) áll, me-

lyeknekszárnyaik

V9gy pikkelyek-

kel, vagy pedig

pikkelyszer sz-

rökkel vannak

fedve, és hátulsó

szárnyaik nyugal-

mukban redsen

összehajtva.

Ezek a te-

gezköt Phryga-

neidák, a melyek

kivált arról neve-

zetesek, hogy víz-

ben lakó álczáik

puha testük meg-

óvására, maguknak fövényszemekbl, apró fadarabkákból, fszálak-

ból, csigahéjakból stb. tegezalakú csöves tokokat készítenek s azo-

kat, mint a csiga házát, folyvást magukkal czipelik. A tegezek

alakja és anyaga az egyes fajok szerint változik.

I. Ö.

26 ábra. — A gyöngyös fátyolka (Chrysopa perla) kü-

lönféle alakjai : a, kifejlett rovar ; 6, álcza ; c, báb, alul-

ról nézve ; d, ugyanaz, oldalvást nézve ; e, nó'stény rovar

peterakás közben
; /, nyeles pete

; g, a báb gubója.
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Pozsony környékének lepkéirl.

A modern állattan nem elégszik meg az észlelt állatok puszta

leírásával és száraz felsorolásával, hanem beható kutatásának tár-

gyává teszi az állatok életmódját, szaporodását és fejldését, meg-

állapítja az egyes fajok megjelenése helyét, idejét és földrajzi el-

terjedését, megfigyeli vándorlásaikat, kutatja létezésüknek összes

feltételeit és körülményeit.

Ebben az irányban kell most már a rovarásznak is haladni.

A rovarok megjelenését és tenyészését ugyanis, ép úgy, mint a

többi állatokét, a növényzet, az éghajlat ós a talaj viszonyai határoz-

zák meg ; ezek képezik létezésüknek alapfeltételeit. Kétszeres becs-

esei bir ennélfogva az olyan rovargyjtemény, a mely csak bizo-

nyos határozottan körvonalozott vidék rovarait tartalmazza, és a

mely a mellett az illet vidék faunájáról szerzett tapasztalatok fel-

jegyzésével van összekötve.

Közel 13 év óta foglalkozván Pozsony vidékén lepkegyjtés-

sel, pontos feljegyzéseket vezettem mindazokról a lepkékrl, a me-

lyeket itt részint a szabadban fogtam, részint hernyóból neveltem.

A pozsonyi faunának kiváló érdekességet kölcsönöz az a kö-

rülmény, hogy Pozsony környéke, Ausztriától a Duna egyik olda-

lán a Kárpátok véglánczolata és a Morva folyó, másik oldalán a

Lajtahegység által elzárva lévén, a magyar síkságnak és ezzel egy-

szersmind a délkeleti faunának nyugati végpontját képezi. Azért

akadhatni itt több olyan állatra, a mely a Morván és a Lajtán túl

vagy soha, vagy csak elvétve fordul el, mint péld. a nagy túzok

(Otis tarda), a reznek túzok (Otis tetrax), a recseg lile (Oedicriemus

crepitans) stb. Ez a vidék a magyar lepkefaunának is egyik végs

határ-állomása; mert számos oly lepkefaj tenyészik itt, a mely

hazánk faunáját jellemzi, de a mely Pozsonytól nyugatra már se-

hol sem található. Viszont azonban vannak olyan fajok, melyek

Közép-Európa, illetleg Németország faunájához tartoznak, de a

melyeket Magyarországnak más vidékén eddig még nem észleltek.

Pozsony vidékének különös elnyére van, hogy egy része he-

gyes, más része lapályos ; valamint hogy keresztül szeli egy ha-

talmas folyam bokros-füves ligeteivel, topolya- és fzberkeivel, k-
ris-, szil- és tölgyfa erdeivel ; a hegyeket terjedelmes bükkes, töl-

gyes és fenyves erdk borítják, a melyekben a marhalegeltetés

tilalmazva van. Sok hernyót lehet gyjteni az említett fákon ki-

vl a kökény, galagonya, kecskerágó, Lonicera és fagyai bokrokon

;
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számos faj él az iszalagon (Clematis vitaiba), a Thalictrumoíi" és

Euphorbián, továbbá a Lappá, Urtica, Centaurea, Carduus, de

leginkább a Marrubium levelei alatt.

Hasznos szolgálatot vélek teljesíteni ennélfogva a hazai ro-

vartan érdekében, a midn az alább következ sorokban Pozsony

lepkefaunájának vázlatát adni megkisértem. Felsorolom e czélból

kihagyva a közönségesebb , mindenütt elforduló fajokat —
mindazokat a lepkéket, a melyeket eddig Pozsony határában ész-

lelnem sikerült. Számos érdekes felfedezést köszönhetünk Bogsch
János pozsonyi reáliskolai tanár úrnak is, a kinek becses meg-

figyeléseit e dolgozatomban szintén felhasználtam.

A mi a fajok sorrendjét és elnevezéseit illeti, erre nézve a

Staudinge r-féle catalogusnak általánosan elfogadott rendszerét

követem.

BJiopalocera.

Thais Polyxena és ab. Cassandra, gyakori ; Parnassius Mne-
mosyne, gyakori.

Colias Myrmidone, ritka ; — Edusa ab. Helice, egy példányban

fogtam.

Tliecla W. album, nem ritka, hernyója szilfán ; — Acaciae, gya-

kori ;
- Quercus ab. Bellus, ritka ; Polyommatus Thersamon, nem ritka

;

Lycaena Orion, gyakori ; — Meleager, nem ritka.

Apatura Ilia, nem ritka ; — var. Clytie, gyakori.

Limenitis Camilla, nem ritka, évenként két nemzedékben ;
—

Sibylla, ritkább ; Vanessa L. album, hegyen és ligetben, kora ta-

vaszszal és nyáron nem éppen ritka ; Melitaea Aurinia, itt is el-
fordul ;

— Trivia, nem ritka ; — Aurelia, gyakori : Argynnis Daphne,
nem ritka, hegyeken.

Az Erebiák közöl csak Medusa és Ligea fordulnak el, az els
gyakori, a második ritka ; Satyrus Hermione, gyakori ; — Circe, rit-

kább ;
— Arethusa, nagy mennyiségben ; Pararge Aegeria, gyakori

;

Epinephele Hyperanthus var. Arete, egy példányban találtam.

Cyclopides Morpheus, nem ritka; Carterocephalus Palaemon,
gyakori.

Heterocera.
A) Sphinges.

Acherontia Atropos, gyakori, hernyója leginkább Lyciumon ta-

lálható ; Sphinx Convolvuli, igen gyakori ; — pinastri, gyakori ; Dei-

lephila Galii, ritka ;
— Celerio, néhány évvel ezeltt II ó z s a y Emil

pozsonyi gymn. tanár úr egy példányt fogott ; — Porcellus, nem
ritkán található ; — Nerii, hernyója majdnem minden évben több

példányban található ; Pterogon Proserpina, hernyója nagy számmal
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fordul el minden évben, de nevelése ritkán sikerül ; Macroglossa
bombyliformis, hernyója nem ritka Lonicerán ;

— fuciformis, mint
lepkét többször találtam.

Sesia tipuliformis és asiliíbrmis, gyakori ;
— myopaefbrmis,

ritka ; — stomoxyformis, igen ritka ; — ichneumoniíbrmis, ritka.

Thyris fenestrella, nem ritka.

Ino Chloros és tenuicornie, nem ritka ; Zygaena Scabiosae, Me-
liloti, Coronillae és Trigonellae, gyakori ; — laeta, ritkábban ta-

lálható.

Syntomis Phegea ab. Iphimedia, egy példányban találtam.

B) Bombyces.

Hylophila bicolorana, nem ritka.

Nola togatulalis és cucullatella, ritka ; — cicatricalis, nem gya-

kori ;
— strigula és confusalis, ritka ,• Calligenia miniata és Lithosia

unita, nem ritka.

Callimorpha hera, igen gyakori ; Arctia purpurata, nem ritka

;

— ab. fiava, hernyóból neveltem ;
— aulica, gyakori ; — maculosa,

ritka ; Spilosoma fuliginosa var. fcrvida, egy példányt hernyóból ne-

veltem.

Hepialus sylvinus, nem ritka; — Velleda, ritka.: - Hecta,

igen gyakori.

Zeuzera pyrina, nem ritka.

Psyche villosella, ritka ;
— viciella, nem ritka : — opacella és

muscella, gyakori ; — hirsutella, ritka ; Epichnopteryx bombycella,

némely évben nem ritka.

Pentophora morio, gyakori ; Orgyia gonostigma, nem ritka

;

Laria L. nigrum, Bogsch tanár úr egy példányt hernyóból nevelt

fel ; Psilura monacha, lombos erdkben is található ; Ocneiúa detrita,

ritka,

Bombyx Crataegi, ritka ; — Populi és castrensis, gyakori ;
—

catax, hernyója gyakori ; — Trifolii, gyakori ; Crateronyx dumi, hernyó-

ját néhány példányban találtam ; Lasiocampa potatoria, némely év-

ben gyakori ; — Pruni, ritka ; — populifolia, igen ritka ; — Pini,

gyakori, közte a var. montana.

Endromis versicolora, némely évben nagyobb számmal található.

Saturnia Pyri, gyakori, hernyója gyümölcsfákon, továbbá szil-,

kris- és juharfán él, de találtam már vadgesztenyén és többször

diófán is; — Spini, csak némely évben fordul el, 1872-ben számos
hybrida minor hernyóját találtam, de egy lepkét sem sikerült bel-
lük felnevelni ; Aglia Tau, gyakori.

Drepana curvatula, gyakori ; — harpagula, ritka ; — binaria

és cultraria, nem ritka.

Harpyia furcula, nem ritka ; — erminea, gyakrabban találtuk

;

Stauropus Fagi, többször gyjtöttem ; Uropus Ulmi, gyakori ; Hy-
bocampa Milhauseri, hernyója nem éppen ritka; Notodonta tritophus,

ritka ; — trepida, ritka ; — querna, nem ritka ; — trimacula, gya-
kori

;
— argentina, nem ritkán található, évenként két nemzedékben

;
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Lophopteryx cuculla, hernyóból többször neveltem ; Gluphisia crenata,

B o g s c h tanár egy párt hernyóból nevelt ; Ptilophora plumigera, gya-

kori ; Phalera bucephaloides, hernyója minden évben található.

Cymatophora octogesima, ritka; — duplaris, gyakori.

C) Noctuae.

Simyra nervosa, egy példányban találtam ; Clidia geographica

és Aeronycta leporina, ritka ;
— Euphorbiae, hernyója igen gyakori

;

- - Ligustri, nem ritka ; Bryophila raptricula, nem ritka ; — frau-

datricula, ritkább ; — strigula, nem ritka ; — ravula var. ereptri-

cula, ritkább ; — Algae, ritka ; Agrotis janthina, némely évben gya-

kori ;
—

- linogrisea, ritkább; — baja, gyakori; — ditrapezium, né-

mely évben nem ritka; stigmatica, nem ritka; — xanthographa

ab. cohaesa, némely évben gyakori ; — brunnea és depuncta, ritka

;

— signiféra, nem ritka; — obelisca ab. ruris, ritka; — saucia, ritka;

.— crassa, igen ritka ; Neuronia cespitis, Mamestra contigua és per-

sicariae ab. unicolor, ritka ; — aliena, ritka ; — marmorosa, egy

példányt mintegy 10 év eltt hernyóból neveltem, egy másikat pedig

1883-ban Bogsch tanár úr szintén hernyóból nevelt; Dianthoecia

luteago, többször találtam ; — albimacula, compta és carpophaga, ritka
;

Episema glaucina, igen ritka; — scoriacea, hei"nyója az szi kiki-

rics (Colchicum autumnale) levelein és magtokján gyakori ; Ammoco-
nia caecimacula, gyakori ugyanott; Polia polymita, nem gyakori a

Centaurea scabiosa és Linaria gyökere mellett; Dryobota monochroma,

1874-ben néhány példányt gyjtöttem; Dichonia convergens, gyakori

;

Chariptera viridana, ritka ; Miselia bimaculosa. ritkább ; Valéria olea-

gina, hernyója nem ritka ; Apamea testacea, ritka ; Luperina virens,

nem ritka ; — matúra, ritka, éjjeli fogáson : Hadena porphyrea, nem
ritka ; — ochroleuca, Bogsch tanár úr és egy másik gyjt több

példányban találta a hegyekben, aratás után szántóföldek szélén,

Scabiosa virágján*) ; — fúrva, csak két példányban találtuk ;

—

didyma ab. leucostigma, gyakori ; — literosa, ritka ; — bicoloria és ab.

furuncula, gyakori ; Rhizogramma detersa, nem ritka ; Chloantha Hy-
perici, nem gyakori ; — rádiósa, nem ritka, ligetekben, a hol a Hype-
ricum perforatum n ; Polyphaenis sericata, ritka ; Mánia maura, nem
gyakori ; Hydroecia nictitons és ab. erythrostigma, ritka ; — mica-

cea, Bogsch tanár úr egy példányt hernyóból nevelt, egy másikat

pedig a szabadban fogott ; Calamia lutosa, egy példányban találta

Bogsch tanár r; Leucania conigera ós vitellina, ritka; Mithymna
imbecilla, némely évben nem ritka ; Grammesia trigrammica, Carad-

rina pulmonaris, respersa és superstes, ritka ; — ambigua, gyakori

;

Rusina tenebrosa, nem ritka ; Amphipyra livida, minden évben ta-

lálható ; Perigrapha cincta, hernyója nem ritkán található a Centau-

rea scabiosa tövén ; Taeniocampa minden faja elfordul a Taen. opima
kivételével ; Mesogona oxalina, némely évben gyakori ; — Acctosel-

lae, ritkább ; Panolis piniperda, némely évben gyakori ; Calymnia

*) Bogsch tanár úr e fajt Nyitramegyében is felfedezte
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pyralina, ritka; — diffinis és affinis, gyakori; Plastenis subtusa és

Orthosia nitida, nem ritka; - humilis, ritka; — laevis, gyakori;

Xanthia citrago, ritka; — sulphurago, nem ritka; — aurago, ritka;

í'ulvago ab. flavescens, többször gyjtöttük ; — ocellaris, gyakori

;

Orrhodia Fragariae, igen ritka; — Veronicae, ritka; — Vaccinii

ab. mixta, gyakori; — rubiginosa, nem ritka; Xylina semibrunnea,

ritka; Calocampa vetusta és exoleta, nem gyakori; Xylomyges con-

spicillaris és ab. melaleuca, nem ritka ; Ásteroscopus nubeculosus,

két példányban találtuk ; Cueullia thapsiphaga, ritka ; — Blattariae,

Bogsch tanár úr hernyóból nevelte; — Lactucae, hernyóját többször

találtuk; — Chamomillae, nem gyakori; — Artemisiae, gyakori;

Plusia C. aureum, hernyója nem ritka Thalictrumon ; — modesta,

ritka, Pulmonarián; — Festucae és gutta , ritka; — jota, igen

ritka ; Aedia funesta, némely évben gyakori ; Heliothis Cardui, Ono-
nis, peltiger és armiger, ritka; Acontia lucida ab. albicollis, nem
gyakori; Thalpochares respersa és communimacula ós Pseudophia
lunaris, gyakori ; Catephia alchymista, ritka ; Catocala Fraxini, nem
ritka ; — elocata és nupta, gyakori ; — sponsa és promissa, nem
ritka ; — puerpera, ritka ;

— paranympha és hymenaea, némely év-

ben nem ritka ; — agamos, ritka ; — Toxocampa pastinum, ritka

;

Boletobia fuliginaria, nem ritka ; Helia calvaria és Zanclognatha

tarsiplumalis, ritka; — grisealis, gyakrabban lehet találni és her-

nyóból nevelni ; — tarsierinalis, nem ritka ;
— emortualis, igen ritka

;

Madopa saliealis, ritka.

Brephos puella, gyakori.

D) Geometrae.

Geometra vernaria, nem ritka ; Phorodesma pustulata, igen ritka

;

Nemoria porrinata, ritka; — Aciclalia trilineata, igen gyakori; —
— sericeata és dimidiata, ritka ; — pallidata és herbariata, nem
ritka; — trigeminata és rusticata, gyakori; — degeneraria, ritka; —
inornata, nem ritka; — incanata és strigaria, ritka; — strigilaria,

igen ritka; Zonosoma albiocellaria, ritka; Abraxas sylvata, gya-

kori ; Bapta bimaculata, nem gyakori ; — temerata, ritka ; Stegauia

dilectaria, nem ritka, található egyes példányokban egész nyáron át

;

Numeria pulveraria, ritka; — capreolaria, ritkább; Ellopia prosa-

piaria, ritka ; Metrocampa honoraria, hernyója minden évben talál-

ható ; Eugonia quercinaria, igen ritka; — erosaria, gyakori; Pericallia

syringaria, ritka; Therapis evonymaria, nem ritka; Angerona prunaria

ab. sordidata ésUrapteryx sambucaria, ritka; Epione apiciaria,nem ritka;

Caustoloma flavicaria, gyakori, évenként két nemzedékben ; Eilicrinia cor-

diaria, ritka, évenként két nemzedékben, u. m. április és július végével fz-
fákon ülve: Macaria alternaria, gyakori; — liturata, ritka ; Hibernia

aurantiaria és Anisopteryx aceraria, nem ritka ; Biston hispidarius

és pomonarius, igen ritka ; — zonarius, ritka ; — stratarius, nem
gyakori ; Synopsia sociaria, nem gyakori ; — var. propincpuaria, igen

ritka ; Boarmia angularia, Bogsch tanár r hernyóból nevelte ;
—

selenaria, nem igen ritka ; Tephronia sepiaria, többször nagyobb
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mennyiségben gyjtöttük ; Gnophos clumetata, B o g s c h tanár úr egy

példányban találta ; — íürvata, nem ritka ; — operaria, igen ritka

;

Ficlonia roraria, nem ritka ; Selidosema ericetaria, gyakori ; Diastictis

artesiaria, helyenként nem ritka ; Eubolia areuacearia, nem ritka ; Sco-

diona conspersaria, ritka ; Aspilates gilvaria, gyakori ; Ortholitha coarc-

tata és Mesotype virgata, ritka ; Lithostege griseata, gyakori ; — f'ari-

nata, ritka; Anaitis praeformata, ritka; Lobophora jHjlycommata,

nem gyakori ; — sertata, egy példányban találtam ; — sexali sata,

gyakori ; Cidaria f'nlvata, nem ritka ; — bicolorata, nem gyakori

;

— olivata, vespertaria és pomoeriaria, ritka ;
— designata, nem ép-

pen ritka; — vitalbata, nem ritka; — corticata, ritkább; — riguata,

cucullata, luteata, nigrofásciaria és rubidata, ritka ; Eupithecia in-

signiata, egy példányban találta B o g s c h tanár úr ;
— venosata,

subnotata és linariata, ritka.

Kempelen Badó.

A phylloxeraügy állása hazánkban.
ii.

Mind ezekbl az adatokból eléggé meggyzdhetünk, hogy

Magyarország szlmívelóse csakugyan a legkomolyabb veszélyek-

nek néz elébe. A phylloxeravész hazánknak több nevezetes borvi-

dékén részint már tényleg befészkelte magát (Buda, Verseez, Fe-

hértemplom), részint már közvetetlenl a küszöbön áll (Balaton-

vidék, Ermellék). De viszont némi vigasztalásunkra szolgálhat, hogy

nem egy els rangú borvidékünk, mink a Tokaj-Hegyallya, Eger-

Visonta, Neszmély, Ruszt, Szegszárd és Villány, a Szerémsóg, Arad-

Hegyallya, valamint egész Erdély szlterületei ekkoráig, legalább

tudtunkkal, még phylloxeramentesek.

Viszonyaink e tekintetben tehát, habár aggasztók, de azért

még korántsem oly szomorúak és kétsógbeejtk, hogy a phylloxera-

vész ellen minden további védekezést feleslegesnek, minden további

küzdelmet hiábavalónak kellene tartanunk. Els sorban a közvetet-

lenl érdekelt szlbirtokos közönségen állana a dolog, hogy komo-

lyan fenyegetett szlmívelésünk megvédésére minden lehett meg-

tegyen. Ezt bizonyára méltán lehetne elvárni, st követelni. Sajno-

sán kell azonban bevallanunk, hogy a magyar szlsgazdák túl-

nyomó része a bajt, a melynek komolyságában nem hitt, már kez-

dettl fogva meglehets közönyösséggel nézte, st az erre vonatko-

zólag kiadott hatósági rendeleteket nem ritkán csak czóltalan

zaklatásnak tekintette. Nálunk e részben épen megfordítva állanak

a viszonyok mint Francziaországban. Francziaországban a szlbir-

tokosok már évek óta küzdöttek, dolgoztak és védekeztek pusztán
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önerejükbl a szliket megsemmisít vész ellen, a midn a kor-

mány végre segítségükre jött és küzdelmüket közvetetlen támoga-

tásában részesíteni kezdette. Hazánkban a kormány, nem várva be

a míg erre a kárvallott szlsgazdák figyelmeztetni fogják, már

korán belátta a veszélyt, a mely az országnak egyik fontos gaz-

dasági ágát fenyegeti ; már idejekorán megtett ennélfogva minden

alkalmas intézkedést, hogy egyfell a vészes rovar behurczolását és

terjedését megakadályozza, másfell a szlmivelés fennmaradását

a pbylloxera jelenléte daczára is lehetvé tegye.

A kormány intézkedéseirl a pancsovai fertzés elfojtására és

veszélytelenné tételére már fennebb megemlékeztem. Midn 1879-ben

kiderült, hogy a phylloxera Panesován kívül az országnak még több

más pontján is fellépett, a szlvessz-forgalom, mely a külföldrl

már 1874 vége óta be volt tiltva, belföldön is teljes tilalom alá

vettetett, minél fogva egyik község határából a másikba úgy a sima,

mint a gyökeres szlvesszk szállítása szigorúan eltiltatott.

Fokozott tevékenységet fejtett ki a kormány a phylloxeraügy

terén kivált 1880 óta, a midn az ismert vészterületek száma egy-

szerre oly tetemesen növekedett. Az 1880: II. t.-cz. értelmében

megalakította mindenek eltt az orsz. phylloxera-bizottságot, a mely-

nek szakvéleménye a szükséges rendszabályok és óvó intézkedések

elrendelésénél irányadóul szolgált. Még mi alatt az ország összes

szlinek szakszer megvizsgálása (1880— 1882) folyamatban volt,

a felfedezett infectiók közül mindazok, a melyek >/2 holdnál kisebb

teriiletet foglaltak el, szénkéneggel azonnal teljesen kiirtattak. Ilyen

módon csakugyan sikerit is a vészt a következ 7 helyen gyöke-

resen elfojtani : Pozsony, Kiskeszi (Hont vm.), Baranya-Szent-György,

Pécs, Tállya (Zemplén vm.), Hódmez-Vásárhely és Kolozsvár. Az

ismételve megejtett gondos felülvizsgálások daczára sem lehetett

többé ezeken a helyeken a phylloxerának nyomára akadni ; az irtás

tehát e helyeken, legalább egyelre, sikeresnek tekinthet. Az 1883-ik

évben csak Gyöngyösön történt efféle irtás. Ha ennek — a mint

feltehet — szintén meg volt az óhajtott eredménye, akkor irtás út-

ján eddig összesen 8 helyen sikerit a bajt már csirájában elnyomni,

s a fertzött községek számát ily módon 130-ról 122-re leszállítani.

Az 1880-ik évben tett felfedezésekbl kiderülvén, hogy a

phylloxera hazánkban már oly nagy mértékben van elterjedve, a

kormány gondoskodása más irányban is kiterjedt. Belátva ugyanis

azt, hogy a pusztító rovarnak teljes és gyökeres kiirtása Magyar-

ország szlibl emberi ervel immár lehetetlen, gondoskodott mó-
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dókról és eszközökrl, a melyeknek segélyével a magyar szlmí-

velés fennmaradása a jövben is biztosítható legyen. E czélra

felállította az orsz. phylloxera-kísérleti állomást, a melynek felada-

tát a phylloxera-kérdés elméleti ós gyakorlati tanulmányozásán kí-

vül els sorban a külföldön czélszerfíeknek bizonyult védekezésmó-

doknak gyakorlati kipróbálása képezi. A kísérleti állomás 1881-ben

kezdte meg mködését. Kísérleteibl, melyeket a szénkéneggel való

gyérít eljárással, az amerikai szlk tenyésztésével, az elárasztás-

sal és a futó homok phylloxeramentesít képességével tett, nem-

sokára világosan kitnt, hogy ezek a védekezésmódok Magyaror-

szág égalji és talajviszonyai között szintén tökéletesen jól beválnak.

E tapasztalatok alapján a kormány a maga részérl mindent

megtett, hogy a védekezésnek eme különböz módjait a phylloxera-

sújtotta szlsgazdák között is meghonosítsa és elterjeszsze.

A gyérít eljárást saját költségén és saját közegeivel már 1881.

szén kezdte alkalmaztatni mindazoknak a szlbirtokosoknak a

szliben, a kik ez iránt óhajtásukat kifejezték és magukat a gyé-

rített szlk megfelel trágyázására kötelezték. E hivatalos gyérí-

tések Tahi-Tótfalu, Sóly, Székes-Fehérvár, Szendr, Barcza ós Szi-

nyérvárallya vidékeinek vészlepett területein 1882. tavaszán és

szén is folytattattak és általában kielégít eredményre vezettek.

Erre mutat már az a körülmény is, hogy 1883-ban, a midn az

államköltségen való gyérítés megsznt s a birtokosok már saját

költségükön tartoztak a gyérítéshez szükséges munkaert kiállí-

tani, a gyérítés Tahi-Tótfalu és Sóly vidékén azért abban nem
maradt, st Tahi-Tótfalu vidékén a gyérítéssel kezelt terület az

1882-ik évihez képest még növekedett is és 10'6 hektárról már 308
hektárra emelkedett.

A phylloxerának ellentálló amerikai szlk tenyésztése és terjesz-

tése czéljából nagy mennyiség sima ós gyökeres vessz hozatott részint

közvetetlenül Éjszak- Amerikából, részint Francziaországból, még

pedig 1881-ben 142 ezer, 1882-ben 2 ezer és 1883-ban 412 ezer

szlvessz. Ezek a vesszk a kísérleti állomás három telepén

(Farkasd, Szendr, Istvántelek), valamint az 1883. tavaszán Székes-

Fehérvárott és Fehértemplomban létesített amerikai szliskolák-

ban lettek elhelyezve és szaporítva, úgy hogy 1884. tavaszán már

közel 200 ezer hiteles amerikai vessz volt kiadható. A kiadásra

került vesszkészletbl mindenekeltt a Peér vészlepett területén

újonnan felállított amerikai szliskola lett ellátva, a nagyobb rész

pedig a kárvallott szlbirtokos közönség között mérsékelt áron kiosztva.
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A mi a phylloxerás szlk elárasztását illeti, a védekezésnek

ez a hathatós módja a magyarországi szlknek többnyire lejts

fekvésénél s a szükséges víz hiányánál fogva csak kevés helyen

lesz alkalmazható. A verseczi fertzött szlk elárasztásának terve

dugába dlt, mert az e czélból fúrt artézi kút még 165 méternyi

mélységben sem adott vizet s a további fúrással a jelentékeny

költség miatt fel kellett hagyni. Az elárasztás ügye mindamellett

sem lett tökéletesen elejtve; s az 1883: XVII. t.-cz., mely az

1882-ben megkötött és szintén törvényeink közé iktatott új nem-

zetközi phylloxera- egyezmény (1882 : XV. t.-cz.) figyelembevételé-

vel a phylloxeravész terjedése ellen teend óvintézkedések tárgyá-

ban hozatott, az elárasztásra berendezett új szlket hat, illetleg

tíz évi adómentességben részesíti.

Ugyanez a törvény hat évi adómentességet biztosít a homok-

talajon létesített új szlknek, ily módon kívánván odahatni, hogy

szlsgazdáink azt a nagy értéket, melyet az ország futóhomokterü-

letei phylloxeramentesít képességüknél fogva képviselnek, kellen

kihasználni és Magyarország szlmívelését, ha már másutt nem
lehet, legalább homoktalajú rónáinkon minden körülmények között

fenntartani igyekezzenek.

Mint láthatjuk, a kormány mindent megtett és megtesz, hogy

azt a nagy csapást, melylyel a phylloxeravész a magyar szlmíve-

lóst sújtja, lehetleg enyhítse és elviselhetvé tegye. A magyar

szlbirtokos közönségen áll a sor, hogy a maga részérl szintén

derekasan részt vegyen ez önvédelmi harczban, ós hogy a nyújtott

segédeszközök és módszerek közül minden egyes esetben a legal-

kalmasabbat kiválasztva, az ország egyik fontos jövedelmi forrásá-

nak fennmaradását továbbra is biztosítsa.

Dr. Horváth Géza.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Kegyetlen anyák. — A Mecistocephalus camiolensis C. Koch

nev százlábú, a Geophilus-félék családjából, petéit mindig egy

kis csomóba szokta tojni. A nstény maga aztán, mint valami kigyó,

a pete-csomó körül csavarodik és azt ily helyzetben hségesen

rzi és oltalmazza mindaddig, a míg csak ivadékai ki nem kelnek.

A múlt 1883. május 15-én történt, hogy Krassó-Szörénymegyében

Divics mellett rovarászás közben egy ilyen anyai gondossággal
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virrasztó Mecistocephalusra akadtam, mely már fele részben kikelt

petéit rizte ; a midn azonban a száraz falevéllel együtt, a me-

lyen ült, üvegbe akartam tenni és élve haza vinni, egy gyors moz-

dulattal petéit és már kikelt fiait szétszórta, úgy hogy azok min-

denfelé szanaszét hullottak, maga pedig sietve menekült a száraz

falevelek közé. *) A következ napon Szent-Heléna község hatá-

rában ugyanebbl a fajból még egy másik nstényt is találtam, a

mely szintén petéinek rzésével volt elfoglalva. Evvel már óvato-

sabban bántam és szerencsésen sikerült is a még egészen friss

petéi köri csavarodott állatot mindenesti üvegbe tenni és épen

haza vinni. Más nap reggel az üvegbe tekintve, nagy meglepeté-

semre sem az állatot, sem petéit nem találtam
;

pedig este még
abban az eredeti helyzetben voltak, a melyben az erdben talál-

tam. Figyelmes keresés után végre észrevettem, hogy az anya az

üveg fenekén lev száraz levelek alatt van meghúzódva : mellette

néhány petéje hevert, a melyek közül egyen épen akkor kényel-

mesen falatozott; a peték nagyobb részét már elbb felfalta.

A fogságba került állatoknál tehát mind a két esetben felül-

kerekedett az önfenntartás ösztöne az anyai érzésen. Az els eset-

ben az anya, ivadékát cserbe hagyva elmenekült, hogy saját életét

megmentse ; a második esetben pedig a még kevéssel az eltt oly

gondosan rzött peték az éhség parancsszavának könyörület nélkül

áldozatul estek. Br. Tömösvánj Ödön.

Még valami a csajkóról. -- Mocsáry Sándor úr folyóira-

tunk márcziusi füzetében (59. 1.) kimutatta, hogy a csajkó {Lethrus

apterus) tenyészése nincsen kizárólag a szlkhöz kötve. Ugyanezt

bizonyítják a következ tudósítások is, a melyek azóta szintén e

tárgyra vonatkozólag hozzánk beérkeztek :

A csajkó Makón és vidékén kiváltkép a temetk lakosa ; sz-

lkben még nem találtam. Az én megfigyeléseim szerint is csak

fszálakkal táplálkozik s azokat rákmódjára haladva Qzipeli lyu-

kába. Népies neve ollós-bogár. Ugyanezt a nevet alkalmazza azon-

ban a nép a szarvasbogárra (Lucanus cervus) is.

Halász Árpád.

A csajkó Pécsett is közönséges ; a szlkben azonban igen

ritkán található. Dr Kaufmmm Erníi

*) Hasonlót tapasztalt egy izben ugyanennél a fajnál Pável János
a mehádiai Herkulesfürdö felett emelked Domoglet-hegyen.
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A villámcsapás és a phylloxera. — Szatmár-Németi városának

szliben, az u. n. Szatmárhegyen a szlpusztító phylloxera jelen-

léte már 1879 óta ismeretes. 1883 augusztus 2-án , a midn az

ottani phylloxeralepett területet bejártam, egy szintén phylloxerás

szltre figyelmeztettek, melyet az eltt harmadnappal villámcsa-

pás ért. A villám szétforgácsolta a szl karóját, leégette egy pár

venyigéjét; a tkén magán mintegy fél cent.-nyire bevésett szalag

jelölte egész a földig a villám útját. Kiváncsi voltam megtudni, hogy

micsoda hatása volt a villám csapásának a gyökereken lev phyllo-

xerákra? vájjon el pusztította- e ket az ers elektromos áram? Mé-

lyen körlásattam a tkét s gyökereket vettem róla. A gyökerek

srn el voltak lepve phylloxerával ; de valamennyi élt, és bár er-

sen nagyító üvegemmel figyelmesen megvizsgáltam, hosszas keresés

után sem voltam képes sem a vastagabb oldalgyökereken, sem ma-

gán a tke nyakán elpusztult, eldöglött phylloxerákat találni. Az

illet tke tövében egy apró fekete hangya (Laskis niger) népes

fészke is volt ; de a villám abban sem tett semmi kárt.

Biró Lajos.

Kukoriczaszemekben élsköd rovarálczák. — Kiss Ödön
állandó gazdasági tudósító úr Sepsi-Szent-Györgyrl e tavaszon

kukoriczaszemeket küldött hozzám megvizsgálás végett, mert azok-

ban sajátságos rovarálczákat vett észre, a melyek a kukoriczasze-

mek belsejében élsködtek. A kukoriczát, mely az u. n. amerikai

lófogú kukoricza fajtához tartozott, kisérletképen vetmagúi hozatta

egy budapesti magkereskedtl.

Az álczák tüzetes megvizsgálásából kiderült, hogy azok a Te-

nebrioides mauritanims (Trogosita mauritanica) nev bogárnak ál-

czái. Ez a keskeny, hosszúkás testidomú, feketésbarna szin és

8 — 10 mill. hosszú bogár — mint tudjuk — házakban, kamarák-

ban és raktárakban egész Európában nem ritka, st a kereskedés

útján eddig már jó formán az egész föld kerekségén elterjedt. Ná-

lunk a szabadban is elfordul és korhadt fák kérge alatt található.

Álczája, teljesen felnve, 12—14 mill. hosszú, kissé lapított, hen-

geres, hátrafelé valamivel vastagabb ; egyes hosszú szrszálakat

leszámítva, egészen csupasz; színére nézve egészen fehér, csak la-

pos és aránylag kis feje, továbbá hátán mellkasának els gyrjén
egy nagyobb, két hátulsó gyrjén pedig két-két kisebb folt, va-

lamint az utolsó testgyrn lev és hátrafelé két szarvban végzd
szarunem képzdmény feketésbarnák ; hat lába világos barna.
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Ez az álcza Dól-Franczia országban »cadelle« név alatt isme-

retes és ott a garmadában lev gabonában állítólag nagy károkat

szokott okozni. Hogy a kukoriczát is bántotta volna, tudtommal

eddig még sehol sem tapasztalták ; Kiss Ödön úrnál azonban

meglehets számmal mutatkozott, úgy hogy az 1 kilogrammnyi

kukoriczának mintegy 10 százalékát tönkre tette.

Kíváncsi voltam reá, hogy honnan jutottak az álczák e ku-

koriczába? Sepsi-Szent-Györgyön kerltek-e bele vagy pedig még
Budapesten ? E czólból felkerestem az illet fvárosi magkereske-

dt, a kitl a megtámadott kukoricza származott, és a ki az ügy

érdekében szives készséggel mutatta meg az üzleti helyiségében

lev összes kukoricza-készletét. A különféle kukoricza-fajtákat át-

vizsgálván, a lófogú kukoriczában csakugyan itt is ráakadtam a szó-

ban forgó álczára, de a többi kukoriczában semmi nyomát sem ta-

láltam.*) A kártev álczák tehát Sepsi-Szent-Györgyre is innen ke-

rültek a kukoriczával együtt , a nélkül azonban, hogy az eladó

czég létezésükrl a legcsekélyebb tudomással birt volna.

Az álczák ugyanis könnyen elkerülhetik a figyelmet, nemcsak

mert élénken mozognak és gyorsan elrejtzködnek a kukoriczasze-

mek közé, hanem azért is, mert rendesen a szemek belsejében tar-

tózkodnak ; az egyes szemeket aztán úgy kirágják, hogy azoknak,

legalább az egyik oldalon, csak a héjuk marad meg. Egy álcza

nem elégszik meg csak egy kukoriczaszemmel, hanem egymás után

több szemet megtámad és kirág.

A legjobb ellenszer e bogár és álczái ellen a gyakori szel-

lztetés és tisztogatás. A megtámadott vetmagot akként lehet ez

utóbbiaktól megszabadítani, hogy az ember a kukoriczát vizbe teszi

s a megrongált szemeket, melyek a vizén úsznak, az álczákkal

együtt eltávolítja. - Horváth Géza.

KÜLÖNFÉLÉK

Miniszteri körlevél a vértetü tárgyában. — A földmívelés-,

ipar- és kereskedelemügyi m. k. miniszter úr az almafákat károsító

vértetré és e rovar behurczolásának veszélyes voltára a közönséget

a gazdasági egyesületekhez és közgazdasági eladókhoz intézett kö-

vetkez körlevéllel figyelmeztette

:

*) A többi, keményebb szem kukoricza-fajtákban, valamint másféle mag-

vakban csak a gabonamoly (Tinea granella) hernyója volt található.

7
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Tekintettel arra, hogy a vértet (Schizonenra lanigera), mely-

egész Nyugat-Európában, különösen pedig Németországban a gyü-

mölcsfákon és számos faiskolában is nagy mértékben el van terjedve

s ott különösen az almafákban, melyeknek legnagyobb ellensége —
noha kivételesen körte- és birsalma- fákon is elfordul — évenként

nagymérv pusztításokat okoz, — Magyarországba való behurczolta-

tás esetén a hazai gyümölcstermelésnek is nagy kárt okozhatna

:

indíttatva érzem magamat az érdekelt gyümölcsfa-tenyésztket a fe-

nyeget veszélyre figyelmeztetni, és óva inteni arra, hogy külföldrl,

különösen pedig Németországból gyümölcsfák, fleg almafák hozata-

lától úgy a saját érdekük, mint a közérdek szempontjából is, tartóz-

kodjanak ; a mennyiben pedig ez el nem lenne kerülhet, a hozatott

csemetéket elültetés eltt a legnagyobb gonddal tisztogassák és des-

inficiálják. — A fertzetlenítésre legczélszerbb egy 50 gramm fekete

szappan, 100 gramm kozmaszesz (amyl-alkohol), 200 gramm borszesz

és 650 gramm vizbl álló keveréket használni s a csemetéket és oltó

gallyakat azzal gondosan bekenni. — Budapesten, 1884. évi április

hó 21-én. — Széchényi, s. k.

Óvó intézkedések a hesszeni légy ellen. — A Magyarország

több vidékén, de kivált a Csallóközön nagy mértékben fellépett hesz-

szeni légy (Cecidomyia destructor) ellenében alkalmazandó rendsza-

bályok tárgyában a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k.

minisztérium az illet vidékeken az alábbi utasítást osztatta ki az

érdekelt gazdaközönség között

:

A hesszeni légy egy szúnyogforma kis legyecske, mely úgy
Európában, mint Amerikában a búzatermésben már többször egész

vidékekre, st országokra terjed pusztításokat okozott. A jelenték-

telen kinézés rovar oly módon válik kártékonynyá, hogy kukacza-

a fiatal buzaszárakat megrongálják és tönkreteszik ; csekélyebb méri

tékben élsködnek a rozs- és árpavetésekben is.

A rovar nsténye ugyanis parányi petéit sz elején szeptember

havában a vetések leveleire tojja; a peték kikelvén, a körülbelül 3

mill. hosszú fehér kukaczok a szár ós a levélhüvely közé levándo-

rolnak és a levélhüvely tövében megtelepedve, a gyönge szár nedvét

kiszívják. Az ily nagyobb mértékben megtámadott zsenge növény-

kék ennek folytán elsárgulnak, elfonnyadnak és kivesznek. A kuka-
czok a szárakban a levélhüvely védelme alatt telelnek át és ott

hosszúkás idomú barnás bábokká változnak, melyekbl a 8 mill.

hosszú fekete legyecske április havában búvik el. Alig hagyta el a
kis légy bábtakaróját, csakhamar párosodik, s a nstény aztán ha-

ladéktalanul megkezdi a peterakást. E czélra a már szárba indult

szi vetéseknél az alsó leveleket, a tavasziaknál pedig a gyökérleve-
leket választja ki és barnás petéit azoknak fels lapjára helyezi. A
parányi petékbl, melyek szabad szemmel alig láthatók, a fiatal ku-
kaczok már néhány nap múlva kikelnek és azonnal az illet levél

tövéhez vándorolnak ; oda érve megállapodnak s a levélhüvely vé-

delme alatt töltik álcza-állapotuk egész idejét.
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Az szi vetéseknél tehát ilyenkor alulról felfelé az els vagy
második bütyök felett találhatók ; a tavasziaknál ellenben épen úgy,
mint azt szkor az szi vetéseknél tapasztalhatjuk, közvetetlenl a

gyökér felett vannak megtelepedve. Míg azonban szszel a megtá-

madott gyönge szárak, mint említve volt, mind kivesznek ; tavaszszal

ez nem igen esik meg, mert a kukaczoknak rendesen nem sikerül

már a megersödött növényt elölni. A növényszár tovább n tehát,

de a tápnedvét szívó kukaczok állomáshelyein annyira meggyengül,

hogy késbb nem birja el kalászát, hanem elbb-utóbb megtörik. Az
, ilyen gabonaföld aztán úgy néz ki, mintha valaki készakarva össze-

vissza gázolta volna ; a gyöngén fejldhetett kalászok is mind jófor-

mán üresek.

Június második felében a kukaczok bábbá alakulnak és bellük
július- ós augusztusban búvik el a második vagyis a nyári nemze-

dék. Ennek a nyári nemzedéknek a nstényei azután az szi veté-

sekre tojjak a petéiket s az ezekbl fejld kukaczok ismét az szi
vetéseket károsítják.

A hesszeni légynek e szerint évenként két nemzedéke van. Az
els nemzedék tavaszszal a zöld szi vetésekben, a második pedig

aratás után a tarlókban éri el tökéletes fejldósét.

A mi az ellenszereket ós óvrendszabályokat illeti, azok a kö-

vetkezkben foglalhatók össze

:

a) Minthogy a légynek második, vagyis nyári nemzedéke szep-

temberben szokta petéit lerakni, tanácsos az szi vetést minél ké-

sbbre halasztani, hogy mire a vetés kikél, a legyeknek már semmi
nyoma se legyen.

b) A nagyobb mértékben megrongált és tönkretett vetéseket

legczélszerübb kora tavaszszal minél elbb jó mólyen beszántani

;

ezzel nemcsak azt érhetjük el, hogy a légy bábjai megsemmisülnek,
hanem hogy az illet földterületet, a melyrl különben is csak silány

termés lett volna várható, még másképen is ki lehet használni ós ne-

vezetesen kapásnövények termelésére fordítani.

c) A nyári nemzedék kipusztítására ajánlható a tarló leégetése

;

a mennyiben pedig a bábok a gabonaszárak alsó bütykein vannak
elhelyezkedve, elnyösebb hosszú tarlót hagyni, hogy ekként lehet-

leg valamennyi báb elégethet legyen.

d) Sokkal czélszerübb ennél a tarlót aratás iitán azonnal mi-

nél mélyebben beszántani, a mely eljárással a legyek további fejl-

dése megakasztatván, az szi vetések a légy támadásaitól lehetleg

megóvatnak.

Mindezeknek a védekezéseknek azonban csak akkor lesz meg
a kell eredménye, ha azokat nemcsak egyes gazdák követik, ha-

nem a megtámadott vidéknek lehetleg valamennyi birtokosa alkal-

mazza.

A phylloxeravész állása Francziaországban. — A franczia

kormánynak hivatalos jelentése, melyet a franczia országos phyllo-

xera -bizottságnak ez idei ülésén beterjesztett, h képét adja annak

7*
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az óriási veszteségnek, a melyet Francziaország szlmivelése a pkyl-

loxera pusztításai következtében szenvedett. E szerint Francziaor-

szágban, a pbylloxeravész els fellépése óta 1883 október l-ig, ösz-

szesen 859,352 hektár szl már teljesen megsemmisült; 642,363
hektár szl pedig még fennáll ugyan, de kisebb-nagyobb mértékben
már szintén meg van támadva. Ha tekintetbe veszszük, hogy Fran-
cziaország szlinek összes területe a phylloxeravész felmerülése eltt

2,465,310 hektárt tett ki, kitnik, hogy e szlterületnek már több

mint Y3 része egészen tönkrement és elpusztult, és hogy Francziaor-

szágnak most már voltaképen csak 1,605,958 hektár szljének kel-

lene lenni. A hivatalos jelentés azonban tényleg még 2,058,586 hek-

tár szlt mutat ki, a mi onnan származik, hogy a vész dúlásai óta

nem kevesebb mint 452,628 hektár földterület lett szlvel újra be-

ültetve, vagyis több mint a magyar birodalom összes szlterülete.

Az új ültetéseknek túlnyomó része phylloxeramentesítö homoktalaj-

ban létesült, csekélyebb része pedig elárasztásra lett berendezve vagy
ellentálló amerikai szlkbl áll.

A mi a phylloxera ellen használt védekezésmódokat illeti, a

franczia szlsgazdák 1883-ban elárasztással 17,792 hektár, szénké-

neggel 23,226 hektár és szénkénegkáliummal 3097 hektár szlterü-
letet kezeltek, míg az amerikai szlültetvények 28,012 hektárra

emelkedtek.

Jutalomdíjak a cserebogarak irtására. — Morvaországban az

az ottani cs. kir. helytartóság rendelete szerint minden hektoliter

cserebogárért 2 frt, egy hektoliter pajorért pedig 10 frt jutalomdíjat

fizetnek. E jutalomdijak fele részben a községi pénztárakból, fele rész-

ben meg a morva tartományi alapból fedeztetnek.

A cserebogarak értékesítésérl. — Abból az alkalomból,

hogy a cserebogarak e tavaszon nálunk is mindenfelé oly nagy meny-
nyiségben mutatkoznak, éppen idszer lesz azokkal a jó tanácsok-

kal megismerkednünk, a melyeket F. v. T hmen egy német gaz-

dasági lapban*) a cserebogarak értékesítésérl közöl. Szerinte a cse-

rebogarakat többféleképen lehet értékesíteni. így az értelmes gazda

a tömegesen elforduló cserebogarakat összeszedeti, forró vizzel vagy
vízgzökkel megöli és mészszel elrétegezvén, bellük kitn komposzt-

trágyát készít. Mások meg a megölt cserebogarakat disznókkal ete-

tik. Vannak ismét mások, kik a cserebogarakból olajat készítenek.

Az ilyen olaj J. Troost szerint úgy készül, hogy a már elbb le-

forrázott cserebogarakat egy fazékba teszszük s a fazék szájára egy

drótszitát ersítve, a fazekat szájával lefelé egy másik edénybe állít-

juk, a melyben egy kevés víz van ; az egészet aztán egy sütkemen-
czébe helyezzük, mire az olaj nemsokára szivárogni kezd a szitán

keresztül az alsó edénybe. Ily módon 20 liter cserebogárból 4 liter

egészen tiszta olajat lehet nyerni, mely különféle czélokra, u. m. vi-

lágításra, valamint gépolajnak
;

kocsikencsnek stb. kitnen alkal-

*) Oesterr Landwirthschaft. Woohenblatt. 1 8
8

'* . 16. sz.
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mas. Még több, de tisztátalanabb olajat nyerünk, ha a bogarakat

kipréseljük. A présbl kikerül maradékot ép úgy mint a nem pré-

selt bogarakat, világító gáz gyártására lehet fordítani, vagy pedig

jól hizlaló baromfi-táplálók gyanánt felhasználni.

* A ki a cserebogarakat kevésbbé prózai módon akarja értékesí-

teni, az akár maga is - megeheti. Ha a rákot, a mely pedig dög-

gel él, ízletes eledelnek tartjuk, miért ne lehetne az üde lombozattal

táplálkozó cserebogarat is megenni ? íme, itt a cserebogár-leves ké-

szítésmódjának a leírása: A cserebogarakat mindenekeltt forró vizben

megöljük, de abból rögtön ismét kiveszszük, jól megmossuk és több-

ször leöblítjük ; erre a bogarak fejét és szárnyfedit leszedvén, tes-

tüket mozsárban összetörjük és forró vajban megpirítjuk ; az egészet

aztán a szükséges fszerekkel és zöldséggel vizben vagy hslében
felfzzük és végre gondosan leszrve, pirított zsemleszeletekkel feltá-

laljuk. Troost azt állítja, hogy az ilyen cserebogár-leves sokkal

ízletesebb és táplálóbb a ráklevesnél, szaga kellemes, szine barnás.

— De nemcsak levesnek, hanem csemegének is fel lehet a cserebo-

garakat használni és pedig oly módon, hogy az ember a leforrázott

és jól megmosott bogarakat mindenesti forró czukor-szirupba teszi

és czukros kéreggel bevonatja. Ennek az eredeti bogár-csemegének

állítólag szintén a legkitnbb ize van.

Tessék megpróbálni

!

A gazdasági rovartan Svédországban. — Az amerikaiak pél-

dája lassanként Európában is követkre kezd találni ; végre az európai

kormányok is mind inkább belátják, hogy a kártékony rovarok a
termésben évrl évre csakugyan tetemes veszteségeket szoktak okozni,

<és hogy a gazdasági rovartan ügye ennélfogva nemzetgazdasági szem-

pontból is kiváló figyelemre és gondoskodásra méltó. így a svéd

kormány a kártékony rovarok szemmeltartásával és tanulmányozásá-

val az 1884-ik évre A. E. Holmgren ismert nev rovartudóst

bizta meg, a kinek ez ügyben kifejtett tevékenysége már a megelz
évben is nagy hasznára vált a mezgazdaságnak.

Az állandó gazdasági tudósító urakhoz. — illetékes helyrl a

következ sorok közlésére lettünk felkérve

:

Több izben megtörtént már, hogy azok az állandó gazdasági

tudósító urak, a kik a kártékony rovarok rendszeres megfigyelésére

és bejelentésére vállalkoztak, és a kiket a földmívelési minisztérium

e czélra szolgáló portó mentes (zöld) levelez-lapokkal látott el, egy

és ugyanazon a levelez-lapon egyszerre többféle rovarról tettek jelen-

tést. Minthogy ez a bejelentések áttekinthetségét és feldolgozását

némileg nehezíti, figyelmeztetjük az illet tudósító urakat, hogy ab-

ban az esetben, ha egyszerre többféle rovarkárról van jelenteni va-

lójuk, minden egyes rovarfajról külön-külön levelez-lapot állítsanak

ki és küldjenek be a föidmivelési minisztériumhoz.
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IRODALOM.

Joannes Frivaldszky, Coleoptera nova ex Asia minre. (Természet-

rajzi Füzetek. VIII. 1— 8 1., egy ábrával.)

Öt új bogárfajnak és egy új fajváltozatnak latin és magyar
leírásai ; az új fajok közöl az egyik új nemet is képez.

Dr. G. Horváth, Diagnoses Hemipterorum. I. (Természetrajzi Fü-
zetek. VIII. 9— 15 1.)

A latin nyelven írt czikk a félfedelü rovai'ok rendjébl több

új vagy kevésbbé ismert nemnek, fajnak és fajváltozatnak a leírását

tartalmazza. Hazánkból való két új fajváltozat, Deraeocoris trifas-

ciatus var. regalis és var. bipartitus és egy új faj, Labops (Pachy-

toma) arenarius ; a nálunk is tenyész Emblethis denticollis Horv.
önálló fajjá van emelve s ennek kapcsán az Emblethis-fajoknak ana-

lytikus táblázata is közölve.

Dr. Tömösváry Ödön, Adatok az álskorpiók ismeretéhez. (Termé-

szetrajzi Füzetek. VIII. 16—27 1., egy táb-

lával.)

A szerz dolgozatának els részében a Balkán félszigeten ész-

lelt álskorpiók jegyzékét adja, második részében pedig több új vagy ke-

vésbbé ismert külföldi álskorpió-fajnak latin és magyar leírásait

közli ; ez utóbbiak közöl két brazíliai új faj új nemet képez.

Kari Sajó, Eine neue Oxybelus-Art aus
1 Central-Ungarn. (Wien.

Ent. Zeitung. III. p. 87—88.)
'

Az Oxybelus Treforti nev szép új kaparó-darázsfaj leírása,

melybl a szerz Kis-Szent-Miklóson Pestmegyében négy példányt

fogott.

Dr. G. v. Horváth, Ueber Centrocoris variegatus Kolen. und seine

Verwandten. (Wien. Ent. Zeitung. III. p.

111 - 115, egy fametszettel.)

A Centrocoris variegatus Kolen., fajbeli önállóságának és a

C. spiniger Fabr. fajtól való különbözségének kimutatása után a

szerz analytikus táblázatban ismerteti az eddig leírt Centrocoris-

fajokat.

Edm. Reuter, Bestimmungs-Tabelle der mit Tachys verwandten
Coleopteren. (Wien. Ent. Zeitung. III. p. 116— 124.)

E meghatározó táblázatból a többi között arról értesülünk, hogy
a Tachys sexstriatus Duftsch. var. crux Putz. Fels-Magyarország-
ban a Tisza partjain tenyészik.

Fritz A. Wachtl, Die doppelzahnigen europáischen Borkenkáfer.

(Mittheilungen aus dem forstlichen Versuchswe-

sen Oesterreichs. Neue Folge. III. Heft. Wien,
1884. 14 lap, 3 táblával és 2 ábrával.)
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A Tomicus-nemhez tartozó szú-fajok között vannak többen, a

melyeknél a himek szárnyfedik utófelén egy-egy ketts fogat visel-

nek, és melyeket a szerz egy külön csoportba (Tomicini duplicati)

foglalván össze, itt részletesen leír. A leírt fajok közöl a Tomicas
rectangulus Ferr. term helyei között Horvátország is fel van em-
lítve.

Dr. H. L. Ottó Schmiedeknecht, Apidae Europaeae (Die Bienen Eu-
ropa's) per Genera , Species et

Varietates dispositae atque de-

scriptae. Fasc. 8. et 9. p. (583)

169—(790)376.

Az európai méhféléket tárgyazó jeles munkának legújabban

megjelent két füzetében, mely az Andrena-fajoknak folytatólagos feldol-

gozását hozza, Magyarországból — többnyire Mocsáry Sándor úr

adatai alapján — összesen hét faj van leírva, u. m. az új Andrena hys-

tryx, Genevensis és Mocsáryi, továbbá az Andrena aeneiventris Mo-
raw., scitu Ev., nobilis Moraw. és piceicornis Duf.

J. Weise, Einige neue Chrysomeliden und Coccinelliden. (Deutsche

Ent. Zeitschr. XXVIII. p. 161-166.)

Az újonnan leírt fajok közöl a Chrysomela Millert Horvátor-

szágban is tenyészik, a hol azt R e i 1 1 e r osztrák rovarász fedezte fel.

L. von Heyden, Ueber die Variét aten der Nébria Dahli Sturra.

(Deutsche Ent. Zeitschr. XXVUI. p. 171.)

Szerz a Nebria Dahli fajnak egy új változatát (var. velebitica)

irja le a horvát Velebit-hegységbl s egyszersmind közli e futrinka-

faj földrajzi elterjedését ; e szerint a törzsalak elfordul Karinthiában
és a Bánságban, a var. littoralis De}. (Bonellii De).) és var. velebi-

tica Heyd. pedig Horvátországban.

Dr. Ph. Bertkau, Ueber Tetrodontophora gigás Reuter. (Deutsche

Ent. Zeitschr. XXVIII. p. 235.)

Horvátországból származó példányok megvizsgálása után a

szerz valószínnek tartja, hogy e Thysanura-fáj a már régebben

Achorutes bielanensis Waga név alatt leírt fajjal azonos; de egy-

úttal megjegyzi, hogy az nem sorozható az Achorutes- nemhez, hanem
csakugyan külön nemet (Tetrodontophora) képez, a mint azt Reu-
ter egészen helyesen megállapította.

Dr. G. Horváth, Note sur les Hémiptéres du Haut-Balcan et de
la Dobroudja. (Annales de la Société entomolo-

gique de Belgique. T. XXVIII. Compt. rend. p.

114—116.)

E czikkben azoknak a félfedel rovaroknak a jegyzéke van kö-
zölve, melyeket Mer ki Ede hazánkfia a Magas-Balkánban és a Dob-
rudsában gyjtött.
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LEVÉLSZEKRÉNY.

Kérdések.

(5.) A mellékelt kis bogarak Makón a káposzta, kalarábé és

kelkáposzta virágait tömegesen ellepték s azokat a csésze átfúrása

és a maghon megtámadása következtében féle részben tönkre tették.

A megtámadott virágok a sebzett oldal felé görbülnek és késbb
megsárgulva lehullanak, vagy bellük csak görbe, satnya beezk fej-

ldnck. — Hogy vájjon e rovarok a repezevetéseket is megtámadják-e,
még eddig nem volt alkalmam észlelni ; de már a konyhakertészet

érdekében is nagyon óhajtanám tudni, hogy van-e valami szer ezen

apró ellenségek ellen ? et j* . / ' / 71 ö Halász Árpad.

(6.) Az 1883-ik év nyarán a magyar tengerpart növényzetét

tanulmányozván, Fiume mellett a mediterrán flórához tartozó Acer
monspessulanum fiatalabb ágain borsónagyságú barnás gömböket vet-

tem észre, a melyeket valamely pajzstetnek tartok, és melyekbl
egy ágacskán itt küldök mutatványt. Vájjon miféle pajzstetü ez ?

Dr. Borbás Vincze.

Feleletek.

(5.) A beküldött rovar a zöldes érezfényü repezebogár {Meli-

gethes Brassicae Seop. = aeneus Fabr.), mely mindenféle keresztes-

növényeken él és kivált a repezében gyakran jelentékeny károkat

szokott okozni. Ellene csak úgy lehet védekezni, hogy a megtáma-
dott növényeken tanyázó bogarakat leszedjük. Legczélszerübb erre

egy ers vászonból készült bogárhálót használni, mely akként keze-

lend, hogy egyik kezünkkel a hálót tartjuk, másik kezünkkel pedig

a növényeket a háló fölébe hajlítjuk és róluk a bogarakat a hálóba

rázzuk. A szedést legjobb a reggeli órákban eszközölni, a mikor a

kis bogarak még nem annyira élénkek és nem oly könnyen repül-

nek tova. Tj /-y

(6.) Az illet pajzstetü a Lecanium Aceris Schr., a mely Eu-
rópaszerte nem ritka, de eddig még csak az Acer pseudoplatanus-
ról volt ismeretes. Érdekes adat, hogy e faj ime egy másféle juhar-

fán is tenyészik. tj p



Rovartani Lapok
I. kötet. 1884. június. 6. füzet.

A rovarok osztályozásáról.

IV.

6. Szitakötk. (Pseudoneuroptera).

Nem mind szitaköt az, a mi ehhez az érdekes rovarrendhez

tartozik ; de a mennyiben túlnyomó részét ezek képezik, sokkal

találóbb ez a közhasználatban lev magyar név , mint az >ál-

reczésszárnyuak« elnevezés. Ez utóbbi név, mely a görög Pseu-
doneuroptera szó szerinti fordítása, azt akarja jelenteni, hogy

e rovarok tökéletesen kifejlett állapotukban a valódi reczésszár-

nyuakhoz hasonlítanak, de azért még sem egészen azok. A leg-

fbb különbség abban áll, hogy míg a valódi reczósszárnyuak tö-

kéletes átalakulással birnak, addig a szitakötk és a velük egy

rendbe csoportosított rovarok átalakulása tökéletlen. Ezeknél ugyan-

is a petékbl kikelt fiatal álczák, folyvást táplálkozva és növe-

kedve, többszöri vedlés után érik el tökéletes fejlettségüket és

ivarbeli érettségüket, a nélkül, hogy tökéletes kifejldésüket köz-

vetetlenl megelzleg bizonyos nyugalmi állapoton — a báb álla-

poton — mennének keresztül.

E rovarok szájszervei mind rágásra vannak alkotva és csak

azoknál a családoknál vannak a kifejlett példányoknál többé-kevésbbé

elsatnyulva, a melyek rövid életük alatt nem táplálkoznak (Ephe-

meridae). Elmellkasuk — ép úgy mint a bogaraknál és a reczés-

szárnyuaknál — mozgathatóan ízesül az egymással szorosan össze-

forrt közép- és utómellkassal ; hártyás négy szárnyuk sren van

erezve, mint a szita, a mirl a magyar nép oly találóan adta e

rovarrend legjellemzbb alakjainak a » szitaköt « nevet.

A szitakötk rendje az életmód különfélesóge szerint több

csoportra oszlik.

A kétéltek (Amphibiotica) csoportját képezik a tulajdonkó-

peni szitakötk (Libellulidae) és a kérészek {Ephemeridae, Perlidae).

Mindezek petéiket vízbe tojjak ; a kikel álczák a víz fenekén ra-

gadozásból élnek és ez alatt az id alatt a testük végén lev tra-
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cheás kopoltyúkkal lélekzenek; különben az anyaállathoz megle-

hetsen hasonlítanak, de szárnyaik természetesen még hiányza-

nak. A negyedik vedlés után végre kimásznak a vízbl, s a sár-

tól-iszaptól szennyes brt levetve, egyszerre csak elbúvik a ke-

cses termet, gyors röpt és nem ritkán ragyogó szín szitaköt

(27. ábra), mely az alkalmatlan szúnyogok és legyek pusztításáért

igazán nagy hálánkra érdemes.

27. ábra. — Egy szitaköt (Calnpteryx splendens) különféle alakjai,

u. m. kifejlett rovar, álczák vedlés közben és lenn a vízben egy

álcza a teste végén látható tracheás kopoltyúkkal.

Hasonló módon fejldnek a kérészek is. A legismeretesebb

ezek között az u. n. »Tisza-virág« (Palingenia longicmida), mely

mint álcza három évig él a vízben, míg végre tökéletesen kifej-
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ldve elhagyja vízi lakását, csak azért, hogy pár óráig élve vilá-

gát, a fajfenntartás kötelességének eleget tegyen és azután vég-

kép elpusztuljon. Tömegesen rajzanak ilyenkor e rovarok a part

mentén és a víz színe felett, milliók pusztulnak el rövid id alatt

és válnak a halak zsákmányává, de azért újabb meg újabb milliók

járják tovább vidám tánczukat a levegben ; erre mondja aztán az

alföldi ember, hogy » virágzik a Tisza «.

E rendnek második csoportjába (Corrodmtia) tartoznak a

Psocidák, a melyek közöl a parányi Troctes pulsatorius rosszul gon-

dozott rovargyjteményekben néha tetemes károkat okoz, és a tár-

saságban él hirhedt Termiták, melyek kivált a forró földövi tar-

tományokban népes fészkekben tenyésznek, és melyeknél az egyes

társaságok a szárnyas himeken és nstényeken kivl még elsat-

nyult ivarú szárnyatlan dolgozókból és katonákból állanak.

Ehhez a rendhez volna sorozható talán még egy igénytelen

kis rovarcsoport is, a melynek rendszertani helyzete még mindig

bizonytalan, és a melyet némelyek Thysanoptera (serteszárnyuak)

név alatt önálló külön rendnek tartanak. Ide tartoznak a Thrips-

fajok és rokonaik. Valamennyien mind parányi rovarkák, melyek-

nek szájszerveik már nem rágok, hanem némileg szívásra vannak

idomulva ; lábaik karmok helyett szivókorongot viselnek, a miért

hólyaglábuaknak (Physopoda) is neveztetnek.

7. Egyenesszárnyúak. ( Orthoptera.)

Az egyenesszárnyúak tökéletlen átalakulással biró rovarok,

jól kifejldött rágó szájszervekkel, két pár meglehetsen sren
erezett szárnynyal, melyek közöl az els pár rendesen vasta-

gabb, merevebb és gyakran csaknem pergamenszer, míg a le-

gyez módjára összehajtható alsó szárnyak hártyásak ; az elmell-

kas mozgathatóan ízesül az egymással összeforrt közép- és ütómell-

kassal. Gyorsan mozgó, fürge állatok ezek, melyek közöl sokan

nagy falánkságuknál és szaporaságuknál fogva a mezgazdaságban

nem ritkán jelentékeny károkat okoznak.

Az els csoport a futók (Cursoria) csoportja, a melybe a fülbe-

mászók (Forficulidae) ós csótánok (Blaitidae) tartoznak. Úgy ama-

zok, mint ezek kerülik a világosságot és éjjel járnak eledel után,

a mi részint növényi, részint állati anyagokból áll. A csótánok kö-

zöl a közönséges Fhyllodromia germanica, mint tudjuk, házakban

tenyészik ; de ezt az Ázsiából bevándorolt nagyobb Periplaneta
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orientális maholnap mindenütt ki fogja szorítani, ép úgy mint a ván-

dor patkány a házi patkányt kiszorította.

A második csoportnak (Gressoria) legismeretesebb képviselje

nálunk a buzgó manó (Mantis religiosa), mely más rovarokkal él

és azokat ragadozásra alkotott hatalmas els lábaival fogdossa el.

Az egyenesszárnyúak harmadik csoportját (Saltatoria) a tücs-

kök, szöcskék és sáskák, nagy serege képezi, a melyeknek hátulsó

lábaik mind ugrásra termettek.

A tücsökfélék (Gryllidae) egy-két faját, legalább hangjáról,

mindenki ismeri. E hangot a him fels szárnyainak egymáshoz való

dörzsölése által idézi el. A zömök test, óvatos tücsök maga

(28. ábra) könnyen elkerülheti tekintetünket ; mert az ember köze-

ledtére rögtön beoson lyukába. •— A tücsökfélékhez tartozik az

idomtalan test nagy lótet (Grgllotalpa vulgáris) is.

//,. l'h fl

28. ábra. — Tücskök.: a, házi tücsök (Gryllus domentivus) , ki-

terjesztett szárnyakkal ; l, ugyanaz, oldalvást tekintve ; c, mezei

tücsök {Gryllus campestris).

A szöcskék (Locustidae) családját a hosszú vékony fonálidomú

csápok jellemzik, míg a sátkák (Acridiidae) csápjai testük felénél

mindig rövidebbek. Mind a két család fajai czirpelnek és pedig a

szöcskék úgy, mint a tücskök, t. i. hogy két fels szárnyukat egy-

máshoz dörzsölik, a sáskák azonban oly módon, hogy fels szár-

nyukat hátulsó czombjukkal, mint valami hegedvonóval, dörzsöl-

getik. A leghírhedtebb és legkártékonyabb valamennyi sáska között
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a vándor sáska (Pachytyliis migratorius), melyrl tévesen hiszik,

hogy csak a távol keletrl látogat el hozzánk; mert állandóan itt

él és tenyészik az hazánkban is, a nélkül azonban, hogy érezhet

károkat okozna. Ez is csak akkor válik valósággal kártékonynyá,

ha reá nézve kedvez idjárás folytán valahol túlságosan felszapo-

rodik és term helyének növényzetét felemésztvén, nagy tömegek-

ben útra kel s útjában mindent kopaszra letarol. Ily módon több

más rokon faj már szintén kártékonynyá vált egyszer-másszor ha-

zánkban is.

Az egyenesszárnyú rovarok rendjéhez lehet még a Thysa-

nurá kat is számítani, melyek igen parányi fürge állatok ;
szár-

nyaik hiányzanak, e helyett testük végén sajátságos ugróvilla van,

a melynek segélyével a kis teremtések nagyokat tudnak ugrani.

Ezek a többnyire ártalmatlan rovarkák rendesen kövek és lehul-

lott levelek alatt élnek és korhadt növényi anyagokkal táplálkoz-

nak ; csak a Lepisma saccharina szokott néha szobáinkban kisebb-

nagyobb károkat okozni.

8. Félfedelüek. (Hemiptera.)

A félfedel rovarok közös jellemvoná-

sai : a tökéletlen átalakulás és a szívó száj-

szervek. Ezek a szívó szájszervek szintén

csak a rágó szájszerveknek a módosulásai

és egy több ízülékbl álló szipókát képez-

nek, mely nyugalmi állapotában a rovar

mellére egyenesen vissza van hajtva (29.

ábra). A szárnyak, melyek csakis a kifejlett

rovaroknál vannak teljesen kifejldve, az

egyes csoportok szerint különböz alko-

tásuak.

A poloskáknál, melyek e rendnek leg-

magasabban álló csoportját képezik, a hátulsó

szárnyak hártyásak, az els szárnyak azon-

ban tövük felé nagyobbrészt kemények és majdnem szaruuem

szárnyfedket képeznek, a melyek csak utolsó harmadjukban hár-

tyásak. A szárnyfedknek ilyen felemás alkotása miatt nevezik az-

tán a poloskákat felemásszárnyuaknak (Heteroptera) és az egész

rovarrendet, a melyhez tartoznak, félfedelüek (Hemiptera) rendjé-

nek. A felemásszárnyuak közé tartozik a sokféle mezei poloska

29. ábra. — Egy poloska

feje,szipókájával együtt,

alulról tekintve: aa, sze-

mek ; bb, a csápok t-

izüléke; l, szipóka



118

(30. ábra), melynek bzös illatától mindenki annyira irtózik, to-

vábbá a vízi poloskák, valamint az ember éjjeli nyugalmának hirhedt

megrontója, a házi poloska (Cimex lectularius) is.

E rend többi családjainál a fels szárnyaknak már nincs meg az

említett felemás szerkezete ; a fels szárnyak egynemek, miért is

e rovarokat egynemszárnyuak (Homoptera) elnevezés alatt szokták

összefoglalni. Ide tartoznak els sorban a kabóczák, melyek közöl

az énekes kabóczákat (Cicadidae) már a régi görög költk lelkes

ódákban megénekelték. A kabóczák mellé sorakoznak a növény-

tetvek (Aphidaé), a melyeknek csodálatos szaporodásmódja a rovar-

világ legérdekesebb tü-

neményeiközé tartozik,

és melyek közöl a szl-
pusztító phylloxera oly

szomorú hírnévre tett

szert. Ide számítandók

továbbá a pajzstetvek

(Coccidae) is.

Tökéletlen átalaku-

lásuk ós szívó szájszer-

veik alapján e rovar-

rendhez tartoznak még
az emls állatokon éls-

köd és azoknak véré-

vel táplálkozó különféle

tetvek (Pediculidae), melyek mind állandóan szárnyatlanok. A toll-

tetvek (Mallopliaga) a madarak tollain és emlsök szrén élnek,

de rágó szájszerveiknél fogva már inkább az elbbi rovarrendhez

csatlakoznak. T. ö.

30. ábra. — Egy mezei poloska (Tropicoris

rvfipes) különféle alakjai : a, kifejlett rovar,

kiterjesztett szárnyfedkkel és szárnyakkal

;

b, ugyanaz, rendes állásban ; c, álcza ; d, peték.

Cserebogaraink.

A folyó J884-ik óv tavaszán a cserebogarak hazánk legtöbb

vidékén ismét nagy számmal jelentek meg és sok helyen nem cse-

kély károkat okoztak. E tömeges megjelenés alkalmából nem lesz

talán érdektelen ezekkel a közönséges bogarakkal valamivel köze-

lebbrl megismerkedni.

Mindenek eltt meg kell jegyeznem, hogy a magyar nép a

•<> cserebogár « név alatt különböz vidékeken nem csupán azokat a

bogarakat érti, melyeket a szakemberek a Melolontha-nemhez so-
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roznak, hanem azonkívül még több más cserebogárforma rovart a

Melolonthinák és Rutelinák közöl, szintén így szokott nevezni.*)

Az igazi cserebogarak (31. ábra a, g) teste fényes fekete, de

csápjaik, szárnyfedik és lába k vörhenyesbarnák ; hasgyriknek fels

részét oldalvást egy-egy háromszög krétafehér foltocska ékesíti;

szárnyfediken 4 meglehetsen párhuzamos borda vonul végig, mel-

lüket pedig sárgásszürke hosszú szr borítja. Csápjaik 10 ízülékek

s a végizülékek a hímeknél 7 hosszú, a nstényeknél 6 rövidebb

lemezbl álló legyezt képeznek ; a csápoknak efféle alkotásánál

fogva a cserebogarak a legyezscsápú bogarak (Lamellkornia) cso-

portjába tartoznak.

31. ábra. — A közönséges cserebogár (Melolontha vulgáris) átala-

kulása : a, kifejlett bogár, felülrl nézve; b, felntt pajor, oldal

vast nézve
;
c, ugyanaz felülrl ; cl, fiatal pajor ; e, báb

; /, pe-

ték
; g, kifejlett bogár, oldalvást nézve.

A cserebogarak tavaszszal a lombos fák fakadásának idsza-

kában, tehát április végén és májusban, hegyes vidékeken június-

ban jelennek meg; ámbár egyes elkésett példányokra még késbb

*) Az Alföldön sok helyen a kora tavaszszal alkonyatkor gyepes legelk
felett zsongva repked Rbizotrogus-fajokat nevezik cserebogaraknak ; így van
ez péld. Makó köri, a hol a nép, Halász Árpád tanár úr közlése szerint, a Me-
lolonthát alig ismeri. Tolnamegyében a Rhizotrogus szintén= cserebogár. A nép-
dal is aligha a fekete mellkasú és vörhenyesbarna szárnyfedj Meloloothát érti

a ^cserebogár, sárga cserebogár* alatt, hanem alkalmasint a rtsárga Rhizo-
trogust. S z e r k.
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is akadhatni. Néha oly nagy mennyiségben lepik el az erdei és

némely gyümölcsfákat, hogy azoknak lombját rövid id alatt töké-

letesen letarolják. Legjobban szeretik a tölgyfát, aztán a vadgesz-

tenyét, valamint a juhar-, bükk-, cseresznye-, nyár-, fz- és nyír-

fákat ; a fenyk közöl csak a veresfeny tleveleit rágják le, a többi

fenyfának azonban csupán hímvirágait keresik fel. Nedves hideg

idben és reggelenként mozdulatlanul ülnek a fák ágain és nap-

pal is jobbára nyugodtan vannak, de csendes meleg estéken az

egész had szárnyra kel és zúgva- dongva röpköd ide s tova; több-

nyire ilyenkor történik a párosodás is.

A nstény kendermag-nagyságú szennyesfehér petéit (31. ábra

f) gyér növényzet, laza, televényes vagy jól megmunkált földbe

rakja néhány cent. mélységre. Egy-egy nstény átlag 60—80 petét

tojik, a melyek négy hét múlva kikelnek.

Az álczák (31. ábra b, c, d), melyek pajor, pajod, c si-

ma z, pata és szántás- kukacz nevek alatt mindenfelé isme-

retesek, a földben töltik fejldésüknek egész idszakát, a mely több

évig tart, és mely alatt mindenféle növények gyökereinek elrágása

által tetemes károkat okoznak. Legkártékonyabbakká válnak fejl-

désük utolsó évében, mert a nagyra ntt falánk álcza sok táplálé-

kot igényel ; fokozott étvágygyal rongálják ekkor a növények gyö-

kereit, míg végre szszel elérik csaknem teljes nagyságukat. A
következ tavaszon már csak májusig pusztítanak ; ekkor mélyen a

földbe vonulnak és ott nagyságuknak megfelel üreget készítenek,

a melyben július- vagy augusztusban bábbá (31. ábra é) alakulnak.

Ebbl a bogár egy-két hónap múlva már kifejldik, de eleinte még
világosszín puha teste csak lassanként keményedik és színesedik

meg ; az szt és a telet még a földben tölti és csak a következ

tavaszszal búvik el a napvilágra.

Általában azt tartják, hogy a cserebogár fejldésére teljes

négy év szükséges ; ámbár svájczi és franczia természetbúvárok azt

állítják, hogy náluk erre három év is elegend. A dolog alkalma-

sint úgy fog állani, hogy a délibb fekvés vidékek melegebb ég-

hajlata alatt a bogár teljes kifejldésére három év is elégséges,

míg hvösebb vidékeken az álcza-stádium négy évig tart. Hogy
hazánkban hány évig tart a kifejldés, ma még biztosan meg nem
mondhatjuk, minthogy erre vonatkozólag éveken át szerzett meg-

bízható adataink nincsenek ; de tekintve azt, hogy a cserebogarak

ezeltt négy évvel jelentek meg nálunk utoljára nagyobb számmal,

egyelre négy éves cyclust vehetünk fel.
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A Melolontha-nem hazánkban két különböz fajjal van kép-

viselve.*) E folyóirat szerkesztségének felhívása folytán az ország

szám s vidékérl kaptunk cserebogarakat**) s a beküldött mutat-

ványokból meggyzdhettünk, hogy hazánkban ez idén is mind a

két faj mutatkozott, de igen különböz arányban.

A közönséges cserebogár (Melolontha vulgáris) úgy

látszik, a legtöbb vidéken közönséges volt ; mert kaptuk azt Test,

Fehér, Tolna, Baranya, Bács, Arad, Háromszék, Kolozs, Szilágy,

Zemplén, Abauj-Torna, Szepes, Borsod, Heves, Bars, Pozsony és

Mosony megyébl. Csekélyebb mennyiségben fordult el Zágráb

vidékén ; igen kevés volt Makón ; Fehértemplomban meg épen

hiányzott.

A gesztenye-cserebogár (Melolontha Hippocastani) csak

egyes helyeken mutatkozott, u. m. a budapesti Városligetben és a

Rákoson, továbbá Gödöll, Ercsi, Kecskemét és Kolozsvár mellett,

valamint Szilágymegyében Vármez község erdejében és Zemplén-

megyében Király-Helmecz köri. Ezeken a helyeken többnyire

mindenütt az elbbi fajjal vegyesen fordult el, de általában mégis

aránylag csekélyebb mennyiségben.

A két faj külsejére nézve igen hasonlít egymáshoz és egy-

máshoz némileg közeledni látszó faj változatokat is képez, a melyek

azonban lényeges jellemvonásaik alapján mégis könnyen felismer-

hetk. A két faj között átmenetek nem fordulnak el. F r i v a 1 cl s z k y

János úr szíves volt a két fajnak és nálunk észlelt változataik-

nak jellemvonásait a következ analytikus táblázatban összeállítani

:

A) A far-nyúlvány (pygidium) a himnél rendesen ersen

kifejlett, szélesebb, bosszabb és oldalvást össze

nem nyomott, mint a másik fajnál (32. ábra a)
;

a mellkas mindenütt sren pontozott ; a szárny-

fedk egyszín vörbenyesbarnák
; a nstény

far-nyúlványa vagy a hímével egyenl vagy

igen rövid és tompa (32. ábra b).

a) A szárnyfedket csak ritkás, vékony fehér pikke-

lyek borítják.

a) A mellkas fekete, érczes csillogással ; ez a

törzsalak vulgáris Fabr.

b) A mellkas téglavörös var. ruficollis Muls.

b) A szárnyfedk sr fehér pikkelyekkel vannak

fedve, mintha lisztesek volnának . . . var. albida Eedt.

*) A Melolontha pectoralis Germ. elfordulása hazánkban még kétséges.

**) A szíves beküldk, a kik hozzájok intézett kérésünknek eleget tenni

siettek, fogadják e helyen szinte köszönetünket. S z e r k.
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B) A far-nyúlvány mind a két ivarnál meglehetsen

egyforma, rendesen vékonyabb és rövidebb,

mint az elbbi fajnál, és tövén oldalvást min-

dig összeszorult (32. ábra c) ; a mellkas közepe

táján ritkásabb pontozással
; a szárnyfedk vör-

henyesek, de oldalszéleiken, st néha tövükön

is keskeny fekete szegélyt viselnek.

a') A mellkas és a lábak vörhenyesek; ez a

törzsalak „ Hippocastani Fabr
b') A mellkas fekete, érczes csillogással.

a) A lábak vörhenyesek var. nigricollis Mais.

/?) A lábak feketék var. vigripes Com.

A különböz faj változatok ez idén is elfordultak mind a két

fajból. A M. vulgáris var. ruficollis a legtöbb helyen ott volt a

a y törzsalak társaságában, míg a var. albida

csak Bajáról és Makóról került hozzánk
;

ott tlnyomólag, itt kizárólag csak ez

a lisztes külsej alak volt található. A
M. Hippocastani var. nigricollis úgy lát-

32. ábra. - Cserebogaraink szik, nem volt épen ritka Kecskeméten,

far-nyúlványa : a, b, Meloloniha a honnan a var. nigripesbol is kaptunk
vulgáris • c, M. Hippocastani. £„.„ rjéldánvt

Hogy a cserebogár okozta kárnak elejét vegyük, irtsuk ket
mind pajor állapotukban, mind kifejlett bogár korukban. A pajorok

irtása sokkal fáradságosabb és nehezebb ; de nagy segítségünkre

vannak ebben a vakondokok, melyek igen sok álczát és bábot pusz-

títanak el, és melyek e miatt legalább a szántóföldeken nagy kí-

méletet érdemelnek. Köztudomású dolog, hogy a varjak, csókák és

szarkák, de leginkább a fekete varjú, szántáskor az eke nyomát

követve a felszínre kerül pajorokat mind megeszik. Legkönnyebb

azonban pusztítani magukat a kifejlett cserebogarakat ; nappal, ki-

vált pedig meleg éjjelekre következ reggeleken a fákról könnyen

lerázhatjuk egy leterített lepedre vagy megfordítva alátartott eser-

nybe s aztán eltiporjuk vagy tzbe vetve megsemmisítjük ; forró

vízben megölve baromfiak és disznók etetésére használhatók vagy

akár kitn minség trágyát készíthetünk bellük. Ha meggon-

doljuk, hogy egy nstényt megölve, vele együtt egy csapásra 60—80

petét semmisítünk meg, könnyen beláthatjuk, hogy a cserebogarak

tömeges irtásával mily óriási mennyiség pajortól és cserebogártól

lehet a határt megszabadítani.

Mocsárt/ Sándor.
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Védekezés a szölö-iloncza ellen.

Fehértemplom határában és a vele szomszédos községek sz-

liben a szl-iloncza (Tortrix pillériana) hernyói már egy évtized

óta roppant károkat okoznak. Hogy a kárról fogalmunk legyen,

elég lesz felemlítenem, hogy 1879-ben Fehértemplom városának,

mely szli után évenként 15,672 frt 30 kr. földadót fizet, e miatt

•a kormány 11,126 frtot volt kénytelen elengedni. A csapás azóta

sem enyhült ; évenként átlag kétharmadát a termésnek az iloncza

hernyói pusztítják el. Ha a kár megbecsüléséhez az évenkénti

10—11 ezer frt adóleengedést veszszük számításunk alapjául, csak

magában Fehértemplom határában 30—35 ezer frtra tehet éven-

ként az ilonczahernyók által okozott kár.

A földmívelési minisztérium utasította ugyan a hatóságokat

a rovar irtására, figyelmeztette a szlbirtokos közönséget és gaz-

dasági egyesületeket, hogy a pusztító hernyók leküzdésében m-
ködjenek közre ; de a siker, épen a leginkább érdekelt szlsgaz-

dák közönyössége miatt, elmaradt. Ha leszedették is egyesek a

szljükben található hernyókat, hanyag szomszédok szljébl is-

mét átvándoroltak ós ellepték azt a falánk ilonczahernyók.

A múlt szszel illetékes helyrl egy egyszer védekezési el-

járás hirére figyelmeztettek, mely állítólag Erdélyben és Horvát-

országban teljes sikert biztosít és csak annyiból áll, hogy a tké-

ket télre nem kell befedni ; így a tke repedéseiben telel her-

nyók megfagynak, míg ha a tkét földdel befedjük, megóvjuk a

téli hidegtl magukat a hernyókat is, st elhárítjuk tlük a reájok

káros egyébb körülményeket is.

Ez valóban elég egyszer irtásmód lenne, pénzbe és munkába

nem kerülne s épen a leghanyagabb szlsgazdák kapnának rajta

legjobban. Azonban ismerve a rovaroknak és épen az áttelel her-

nyóknak a hideg iránt való rendkívüli ellentálló képességét, sikert

az eljárástól nem igen reméltem. De azért mégis próbát tettem vele.

Megfigyelésre a fehértemplomi határban két, egy-egy hold

terjedelm és különböz fekvés szlt választottam ki , olyan

dlkben, a melyekben az ilonczahernyók a múlt évben különösen

nagy számmal fordultak el és igen nagy pusztítást tettek. Az

egyiket a »Schiffamt« nev dlben, a múlt télen egészen fedet-

lenül hagyattam; a másik szl a »Lange Gewand« dlben, kö-

zepén keresztben ketté választva, éjszaki felén egész télen át szin-
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tén fedetlenül maradt, déli fele azonban szszel a szokott módon
befedetett.

A jelen év tavaszán, mihelyt az iloríczahernyk mutatkozni

kezdtek, a kísérlet tárgyát képez két szlt több izben bejártam

és figyelmesen megvizsgáltam. A mint elre is látható volt, a fe-

detlenül hagyott szlterületen a hernyók száma épen nem csök-

kent, st úgy látszott, mintha itt valamivel még több hernyó lett

volna, mint a rendesen befedett szomszéd szlkben. A »Lange

Gewand« dlben fekv szlben a befedett déli részen is mutat-

koztak ugyan megtámadott tkék, de a fedetlenül maradt éjszaki

részen az ilonczahernyók határozottan nagyobb számmal voltak

találhatók.

Az egészen fedetlenül hagyott szl a »Schiff'amt« dlben
tavaszszal az ez idei kedveztlen idjáráshoz képest még megle-

hetsen ers tenyészetet és elég bséges fürtképzdést mutatott, de

az ilonczahernyók aztán annyira tönkre tették, hogy aligha lesz mit

szüretelni róla. E dlben egyébbiránt semmi különbség sem volt

tapasztalható a befedve vagy fedetlenül telelt szlk között ; min-

denütt átlag 16—20 hernyó tanyázott egy-egy tkén.

A fehértemplomi határban az idén mintegy 1000 holdnyi sz-

lterületen pusztított az ilonczahernyó. A hernyólepett területen

volt sok olyan szl, a melyet tulajdonosa télen át szintén fedet-

lenül hagyott, de a melyet a kártékony hernyók azért mégis csak

oly nagy, st talán még nagyobb mértékben rongáltak.

A szlnek télire be nem fedése e szerint tehát épen nem

pusztítja el az ilonczahernyókat. St a hernyó életmódjából követ-

keztetve, épen a befedés lehet e káros rovarnak némi ártalmára.

Az ilonczának ugyanis nem petéi, hanem hernyói telelnek át, és

pedig nem a földben, hanem a tke kórgének a repedéseiben, ka-

rókon, a szlben lev vén fák kérge vagy fadarabok alkalmas

hasadékaiban ; itt gubószer szövettel védik magukat a hernyók a

nedvesség s más küls behatások ellen ; maga a hideg épen nem

öli meg ket, megdermednek a nagy hidegben s aztán ismét fel-

ocsúdván, nincsen semmi bajuk. Ha azonban a hernyó téli szállása

be van fedve, a téli nedvesség lassanként átáztatja a véd gubót

és a hernyót tönkre is teheti ; épen azért választja a hernyó telel

helyi a földdel be nem fedett repedéseket, mert ezek legjobban

megfelelnek az természetének.

Az áttelel hernyókat nem a szlnek nyitva hagyásával,

hanem azzal lehet pusztítani, hogy a tkét gondosan megtiszto-
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gátjuk, a szlben lev fákat télre bemeszeljük s a szlkarókat

Iáiig fölött áthúzzuk. Legkönnyebben megtalálhatók, összeszedhetk

és megsemmisíthetk azonban a falánk hernyók tavaszszal az ösz-

szesodort szllevelek között ; de a szedést többször kell ismételni

és pedig nemcsak egyes szlkben, hanem általában az egész sz-

lhegyen.

Ajánlható azonkívül az iloncza petéinek összeszedése és el-

pusztítása. A nstény pille ugyanis június- ós júliusban szokta

barnás petéit kis foltokban a szllevelek fels lapjára tojni ; ha

azokat a leveleket, a melyeken efféle petecsomók vannak, össze-

szedjük és elégetjük, a legbiztosabban óvjuk meg szlinket a ká-

rosodástól.

Csak ezekkel az eljárásokkal lehet az ilonczahernyókat ha

nem is gyökeresen kiirtani, de legalább kártóteleiket csökkenteni.

A szlk téli befedésének abbanhagyása azonban semmi esetre sem

hozza meg az óhajtott eredményt.
Wény János.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Szitakötk vándorlása, — Néhány év eltt S.-A.-Ujhely vá-

rosában sajátságos tüneménynek voltam szemtanúja, a melyet sem

azeltt, sem azóta nem észleltem. Ugyanis 1880 május 8-án déli

11— 12 óra között ezerekre men szitaköt vonult végig a nevezett

mezváros f utczáján és nyílsebesen repült egyenesen éjszakról

délnek. A f tömeg elvonulása után még a délutáni órákban is

folyvást repültek egyes példányok ugyanabban az irányban. ] Az

egész óriási raj, úgy látszik, kizárólag csak két fajból állott, u. m.

Libellula depressa L. és Agrion pulchellum v. d. L. fajokból. A
mint a helyszínén meggyzdtem, e rovarok mind a város éjszaki

oldalán fekv Torzsástóból kerültek el és indultak útnak. Hogy

azonban mi volt e tömeges vándorlásuknak a tulajdonképeni indító

oka, valamint, hogy hová és meddig tartott vándorlásuk, azt nem
sikerült kifürkésznem. Valószín, hogy a Bodrogköznek szúnyog-

term mocsárvilága volt a czélpont, melyet a csak nem rég ki-

fejldött éhes szitakötk ezrei sietve elérni igyekeztek.

Hasonló tüneményt észleltek ugyanabban az évben és hónap-

ban, csak néhány nappal késbben, Galicziában is, a hol a Libellula

depressa és quadrimaculata csapatai eleinte keletrl nyugat felé,
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utóbb pedig nyugatról kelet felé vándoroltak.*) De rnig a s. -a. -új-

helyi esetnél a két külön faj egy tömegbe verdött össze, addig

Galicziában a két faj külön-külön csapatokban vonult.

Dr. Chyzer Kornél.

Hermaphrodita pillangó. — Az Epinephele Janira L. fajnak

a Treitschk e-féle gyjteményben lev hermaphrodita példánya,

a melyet Mocsár y Sándor úr e folyóirat márcziusi füzetében

(55. 1.) ismertetett, nem az egyetlen, a mely e fajból ekkoráig a

gyjtk kezébe akadt. Fiam Kempelen Béla, jelenleg a fvá-

rosi tzoltók fparancsnoka, 1882. június végén Egerben jelenlétem-

ben e fajból szintén fogott egy hermaphroditát, mely a Treitschk e-

féle gyjteményben rzöttnek szakasztott mása. Ennél is — felül-

rl nézve — a jobboldali fél a him, a baloldali fél pedig a ns-

tény ivar jellemvonásait viseli, a melyek úgy alul, mint felül oly

teljes mértékben vannak kifejldve, hogy a testnek két fele kö-

zött a különbség nemcsak a szárnyaknak színezetében, hanem

azoknak viszonylagos nagyságában is mutatkozik ; a jobboldali (tf)

szárnyak ugyanis aránylag valamivel kisebbek, mint a baloldali (9)

szárnyak. A jobboldali csáp ellenkezleg kissé hosszabb a balolda-

linál, a mi szintén a hímnek egyik ismertet jelét képezi.

E szép hermaphrodita pilllangó, melyrl fényképeket is ké-

szíttettem, jelenleg gyjteményemben van elhelyezve és annak egyik

becses díszét képezi. Kempelen Badó.

A magyar fauna legnagyobb rovarfaja. — A legnagyobb,

illetleg a leghosszabb rovarok általában az egyenesszárnyúak rend-

jében fordulnak el ; ezek közöl pedig a gyakran igen furcsa és külö-

nös alakú Phasmidák érik el a legnagyobb hosszúságot. A növényev

Phasmidák családja leginkább a forró földövi tartományokban ott-

honos, de négy faja már Dél-Európában is tenyészik. E négy faj

közöl egyik, a Bacillus Rossü Fabr., a magyar tengerpartvidéken

szintén elfordul és bizonyára a legnagyobb rovarfaj hazánkban.

F. évi május hó 31-én a Fiume horvát külvárosát képez Susak

mellett fogtam belle egy nstényt, a mely éppen 10 cent. hosszú

volt. A halavány zöld szín rovar, mely Spanyol- és Olaszországon

kívül még Isztriából, Dalmátországból és Corfu szigetérl is isme-

retes, hosszú vékony lábaival és még hosszabb keskeny testidomá-

*) Eutomolog. Nachrichten. VI. p. 133 et 167.
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val egészen idegenszer látván} t nyújt. Járása lomha, minden moz-
dulata lassú ; els lábait mereven elre nyújtva, gyakran órahosszakig

mozdulatlanul vesztegel.

Az elfogott példány, melyre egy bozótos helyen akadtam, a

fogságban semmit sem evett, de azért még néhány napig élve ma-
radt, st egy pár petét is tojt. A kendermag-idomú peték feketék,

fénytelenek, 2V2
mill. hosszúak és 2 mill. szélesek ; felül egy lapos

kerek fedt viselnek, a melynek sikján több parányi mikropyle

Dr. Horváth Géza.

KÜLÖNFÉLÉK.

Miniszteri körrendelet a phylloxeraügyben. — A fbldmívelés-,

ipar- és kereskedelemügyi m. k. miniszter 1884. június 12-én 24,632.

sz. alatt valamennyi törvényhatósághoz (kivéve Árva, Csík, Három-
szék, Liptó, Sáros, Szepes, Turócz, Udvarhely és Zólyommegyéket és

Selmecz és Bélabánya városokat) a következ körrendeletet intézte

:

A phylloxera terjedésének megállapítása végett az ország szli
megvizsgálandók levén, az ez iránt m. é. május 11-én 21,014. sz. a.

kelt rendeletem kapcsán, az alábbiakat újból elrendelem, felhíván a

törvényhatóságot, hogy ezen rendeletet haladék nélkül hirdettesse ki

s annak pontos végrehajtását szigorúan ellenrizze ; és pedig

:

1. A községek elöljáróságai szigorúan utasítandók, hogy július

hó l-jétl kezdve július hó végéig a községük határában lev összes

szlket és szltkékkel beültetett kerteket egy községi tanácstag, a

hegymester és a község egyik-másik értelmesebb szltulajdonosának

kíséretében bejárják, s a bejárás megtörténtérl, valamint arról, váj-

jon gyanús, beteges tkék, sárguló vagy satnya levólzettel és gyen-

gébb, elmaradt vegyigehajtásokkal találtattak- e, az illet szolgabírónak

legkésbb augusztus 10-ig jelentést tegyenek.

Hol községi phylloxera-bizottságok vannak, ott az elöljáróság

a határbejárásról a bizottságot értesíteni, s a bejárást a bizottság ki-

küldötteinek közbcnjöttével teljesíteni köteles.

2. Ha a szlk bejárása alkalmával talált beteg vagy gyanús

szltkék megvizsgálása alapján valamely a phylloxera felismerésé-

ben jártas szakember vagy más egyén oda nyilatkoznék, hogy azok a

phylloxera által vannak meglepve vagy annak kártétele folytán seny-

vednek, akkor errl a bejáró küldöttség vagy az illet szakért a

földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumhoz haladék nél-

kül távirati értesítést küldjön.

3. A szolgabíró köteles rködni a felett, hogy a bejárás a ki-

szabott idben minden községben megtörténjék. Az összes községekbl

beérkez jelentéseket összefoglalni ós legkésbb augusztus 25-ig az

alispánhoz beterjeszteni tartozik.
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4. A törvényhatóságok á szolgabiráknak a határjárásokról szóló

jelentéseit a közigazgatási bizottsággal közölni és legkésbb szeptem-

ber 20-ig a minisztériumhoz bemutatni tartoznak.

Cserebogár-irtáS. — A leginkább ajánlható eljárás a csere-

bogarak ellen tudvalevleg azoknak összeszedése és megsemmisítése.

Lcse sz. kir. városa, ennek az eljárásnak a czélezerségét belátva,

e tavaszon pénzbeli jutalmazással is buzdította erre a lakosságot, és,

mint egy szepességi lapban olvassuk, 186 írt költséggel 465 véka

cserebogarat váltott be. — Ennek kapcsán felemlítjük, hogy Német-

országban, a hol a cserebogarak az idén szintén tömegesen fordultak

el, egy heilbronni enyv- és trágyagyár május 12-ig 300 mázsa vagyis

mintegy 19 l

/2 millió darab cserebogarat váltott be. Az illet gyára
cserebogai-akból mesterséges trágyát készít, és minthogy a bogarak

megölésére forró viz helyett a szénkéneget alkalmasabbnak találta, a

gyjtésre vállalkozóknak ingyen adja ezt a szert.

Személyes hírek. — A magy. tud. Akadémia ez idei nagy-

gylésén Mocsár y Sándor urat, a magy. nemz. múzeum segéd-

rét levelez tagjává választotta. — E folyóirat szerkesztje, Dr. Hor-
váth Géza a pünkösdi ünnepeket a magyar tengerpartvidéken

töltötte és ott, nevezetesen Fiume környékén néhány napig rovartani

kutatásokkal foglalkozott.

IRODALOM.
Szaniszló Albert, Kártékony rovarok a mez- és kertgazdaságban.

Kolozsvár, 1884. (V és 74 lap.)

E kis könyv els sorban a gyakorlati élet embereinek, a gaz-

dáknak kivan gyakorlati útmutatóul szolgálni, hogy a kultivált nö-

vényeket károsító rovarokat könnyen felismerhessék és magukat az

alkalmazható ellenszerek és óvó eljárások tekintetében némileg tá-

jékozhassák. A munka jóformán csak rövidebb kivonatát képezi an-

nak a dolgozatnak, a mely néhány hónappal ez eltt ugyanettl a szer-

ztl megjelent, és melyrl már e folyóirat márcziusi füzetének iro-

dalmi rovatában megemlékeztünk ; magán viseli ennélfogva ennek

egész jellemét. A tárgyalás módszerére nézve egyébiránt egészen a

Künstler-féle ismert német munkácska nyomdokain halad.

0. M. Reuter, Ad cognitionem Aradidarum palaearcticarum. (Wien.

Ent. Zeitung. III. p. 129— 137.)

Szerz az Aradidák családjából több új vagy kevésbbó ismert

félfedel rovarfajt jellemezvén, azok között hazánkból (és Ausztriából)

az Aradus sordidus Horu. fajt is leírja.



Rovartani Lapok
I, kötet. 1884. július. 7. füzet.

A rovargyjtésrl.

Mihelyt a márcziusi napfény meleg sugarai a földet borító hóle-

pelt és a tavak s folyóvizek jégpánczélját felolvasztották, a tavasz els

hirnökei, a rovarok is felocsúdnak dermedtségükbl, elhagyják téli

szállásaikat és megkezdik tevékeny életüket. Langyos szelek még

nem szárították fel a túlságos nedvességet; azért a földben és fa-

kéreg alatt telel rovarok ilyenkor még késlekednek, legfeljebb

verfényes partokon van némi élénkség, a hol lomha legyek s a

piros-tarka bodobácsok élvezik a verfényt. De annál nyüzsgbb az

élet a tavak és kisebb állóvizek sekély partjain.

Borszeszes üveggel és nem nagyon ritka vizi-rovarhálóval

fegyverkezve ide indulunk. A sekély vízben álló növények és a vizén

úszó levelek között az apró Hydroporusok ós Haliplusok sürögnek,

a virgoncz Laccophiíusokkal együtt. A lustább Helophorusok a víz

felületére ér növényeken húzzák meg magukat ; a piczi Limnebius

és Ochthebiusok szintén így akarják kijátszani figyelmünket. De

hiában ! a vizbe merített ós ismét kihúzott hálónkból kiszrdik a

a víz, és valamennyien fogva vannak. Most kezddik a kétségbe-

esett menekülés ! A fürge Hydroporus és Laccophilus nagyot lök

magán evezlábaival, és ha nem vigyázunk rá, ismét a vízbe pottyan

és gyorsan a mély víz felé menekül. A nagyobbacska Colymbetes-

és Agabus-fajok is szívesen idznek ilyenkor a part közelében, de

már sokkal óvatosabbak. A nagy Cybister és a Dyticusok már

ügyesebben ki tudják kerülni hálónkat, míg a lomha csiborokat

(Hydrophilus) könnyen kézre keríthetjük.

A poloskákat a hanyatt fekve ügyesen evez Notoneda glauca

és nagy számú kisebb Corisa-faj képviseli; itt-ott a különös alakú

Bánatra lineáris vagy a gyorsan úszó Naucoris cimicoides és a skor-

pióra emlékeztet Nepa cinerea úszkál ; de óvatosan fogjuk kezünkbe,

nehogy rövidke szipókájának fájdalmas szúrását megemlegessük.

Itt találjuk a csinos Cymatiát is a kis Plea minutissimá-va\, a me-

9
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lyet sajátságos alakjánál fogva els pillanatra alig gondolnánk vizi

poloskának.

A vizi rovarokat egész éven át foghatjuk ugyan, de csak kés
szszel és kora tavaszszal találjuk nagyobb számmal; némely fajo-

kat pedig épen csak kora tavaszszal gyjthetünk.

Hazánk némely vidékén, különösen Erdélyben sóstavak is van-

nak, melyeknek vizében oly rovarok élnek, a melyek más vízben nem

találhatók.

Ilyenek a Hydroporus nigrolineatus és a Corisa Fuss/i ; úgy-

szintén csak sós vizek partjain élnek a Cicindela cliiloleuca, a Po-

gonus-fajok, a Salda laterális és több légyfaj. De azonkívül még

számos olyan rovar is lakik a sós vizekben, mely az édes vizek-

ben sem ritka.

A rovaroknak túlnyomó része azonban mégis nem a vizben,

hanem a szárazon él s a földön és a levegben, a növényeken,

kövek alatt, a talaj fels rétegeiben stb tartózkodik. Nincsen hely,

a hol rovarokra ne akadhatnánk.

Kezdjük a bogarak gyjtésével, és lássuk, hogyan vadászunk

ezekre ?

Mikor a föld a tavaszi szelektl már meglehetsen felszik-

kadt, felkeressük a verfényes hegyoldalakat. Felfordítjuk a föl-

dön hever köveket, fadarabokat, a melyek alá a futrinka-családhoz

tartozó bogarak szoktak meghúzódni. Csoportosan találjuk itt gyak-

ran a szép vörös test és zöldes vagy kékes szárnyfedj Brachimis

crepitans és explodens-t
}
melyek alfelükön sajátságos poszogó han-

got adnak, miközben olyan picziny füstforma lég száll el, mint mikor

egy szem puskapor fellobban. Itt tartózkodik azonkívül a Cara-

bus, Calathus, Feronia és Harpalus- nemeknek számos faja. Egy-egy

Amara-fajjal is találkozhatunk, nagyobb részük azonban verfényes

utakon és lejtkön futkos. Néha egy-egy sütkérez Cicindela-pél-

dányt riasztunk fel, mely futással is, repüléssel is igyekezik hálónk

ell menekülni.

Majd ellátogatunk az erdkbe is. Ers, vésforma vaseszközt

viszünk magunkkal, a melynek segítségével felfeszegetjük a vén

vagy kidlt fák könnyen leváló kérgét, mely alatt számos nagy és

kicsiny rovar keres menedékhelyet. Hegyes, dombos vidékek erdi-

ben ilyen helyen találjuk a szép ibolyaszín Carabus intricatus-X,

meg a violaceus, glabratus és Scheidleri-t sok más bogárfajjal együtt.

Ha e vésvel a földet a fák töve köri felásogatjuk, szintén

számos rovarfajt gyjthetünk borszeszes üvegünkbe. Többet talá-
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lünk azonban a lehullott falevelek alatt ; itt tanyáznak számos apró

futrinka-faj, sok Staphylinida, a Scydmaenidák, a parányi Tricho-

pteryxek és számos más családbeli bogár. Ezeknek gyjtését igen

könnyvé teszi a rovar-rosta. Az ilyen rosta tulajdonképen két

vászonzacskóból áll, melyeknek fels nyílása egy-egy vékony vas-

karikára van varrva. Az egyik zacskó valamivel kisebb és rövidebb

;

ennek nyitott fenekére egy ritka rosta van ersítve , úgy hogy ha a

kisebbik zacskót a nagyobbikba teszszük, a fenekén lev rostán át-

hulló tárgyak a nagyobbik zacskóba esnek. Az így összeállított

rostába, melyet a két fels karikánál fogva tartunk, fák és bokrok

töve melll lehullott leveleket és mindenféle giz-gazt földestl bele-

hányunk ós átrostálunk, minek következtében az apró rovarok a

törmelékkel együtt a nagyobbik zacskó fenekére hullanak. A ros-

tán át nem hulló maradékot átvizsgálva, benne a nagyobb rova-

rokat könnyen megtaláljuk, míg a nagyobbik zacskó fenekén lev

finomabb törmeléket vagy a helyszínén átnézzük, vagy egy külön

zacskóban hazaviszszük ós otthon részletenként gondosan átvizsgál-

juk, így a legkisebb rovar sem kerülheti ki figyelmünket és köny-

ny szerrel annyi sok és annyiféle rovart gyjthetünk össze, a

mennyit künn a szabadban gyakran hosszas utánjárással is aligha

bírtunk volna megszerezni.

A rovar-rosta legnagyobb segítségére van a gyjtnek tavaszi

és szi gyjtéseinél. Folyó és állóvizek partjain, erdkben és más

helyeken bokrok alatt, fák tövénél, moh között, korhadó növények

és falevelek alatt a rosta segítségével számos ritka rovarfajt szed-

hetünk össze gyjteményünk számára. St télen kizárólag csak

ezzel rovarászhatunk.

A mint a növények fejldése mind inkább megindul, a rova-

rok nagy része is azokra húzódik. A növényevk felkeresik tápláló

növényeiket ; mások meg a virágokra repülnek, azokon keresve és

találva táplálékot. Ezekhez ismét számos ragadozó rovart csal a

b zsákmány reménye.

A bogarak gyjtésére ebben az idszakban legszükségesebb

eszköz az u. n. bog ár háló. Evvel a mindenki eltt ismeretes

lepkeháló mintájára, de ers vászonból készült hálóval réteken és más,

fvel vagy alacsonyabb növényekkel bentt helyéken mintegy ka-

szálgatva fogjuk sok mindenféle rovarral együtt a Telephorus és

Malachius-féléket, a legtöbb orrmányos bogárfajt, apróbb czinczé-

reket, levélbogarakat és földibolhaféléket. De ne szorítkozzunk a há-

lózassál csupán a rétekre, keressük fel az erdei tisztásokat és vi-
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rágós berkeket is, azonkívül a vízi növényeket, a melyeken többi

között a czinczérforma szép Donaciák tanyáznak.

Gazdag zsákmányra tehetünk szert a háló segélyével, ha azt

alkonyatkor néhány ujjnyira a földtl a füvön húzogatjuk; sok olyan

bogarat foghatunk így, a melyek csak ilyenkor szoktak elbújni,

nappal pedig rejtekeikben vannak megvonulva. így gyjthetjük a

Rhizotrogus-fajokat és a cserebogárhoz hasonló szép Anoxiákat, ki-

vált az Alföld homokos talajú vidékein.

A marhalegelkön elhullatott ganéjban tartózkodnak a ter-

metes Geotrypes-fajok és a Copris lunaris, valamint az Onthopha-

gus és Aphodius-nemek számos képviselje ; a Gymnopleurusok

ketten-hárman guritanak egy ganéj -golyót, melyet ivadékaik szá-

mára gyúrtak össze ; a kis Sisyphus Scháfferi juh-ganójból készí-

tett kis 'golyójával mythologiai néveldjééhez hasonló munkát végez.

A Necrophorus, Hister és Dermestes-fajokat és a nagyobb

Staphylinusokat dögök alatt találjuk ; ha egér, vakondok vagy kí-

gyó hulláját verfényes helyre teszszük és föléje, hogy a szarka

vagy varjú el ne vigye, néhány követ helyezünk, nem egyszer rit-

kábban elforduló fajok is gylnek a csalétekre.

Ledöntött vagy ölbe rakott fákon, vén tölgyek derekán és

odvas fzfákon
;
kivált alkonyat köri, szép czinczérfólékre és pom-

pabogarakra (Buprestidae) akadunk. Lombos, de kivált a fenyves

erdkben a veszni indult fák kérge alatt vagy a nemrég levágott

törzseken a szúfélék számos apró íaja rág jellemz meneteket

;

társaságukban rongálják a fát a. fenyvesekben a tekintélyes nagyságú

Hylobius és Pissodes fenypusztító orrmányos bogarak is.

Ha a vén bükkfák oldalán ntt redves gombákat összetördeljük,

azokban gyakran a szúforma apró Cis társaságát találjuk ; st ha kés
szszel még a rendkívül ritka Derodontus macularis is hatalmunkba

kerül, fáradozásunk bven lesz megjutalmazva. Sokféle apró Sta-

phylinidát gyjthetünk könny szerrel, ha nyáron mindenféle gom-

bát árnyékos erdben egy rakásra összehalmozunk ; bven válogat-

hatunk ilyenkor aztán a sok Homalota, Boletobius, Gyrophaena és

Triplax-fajban, st nem ritkán a gyönyör Philonthus cyanipennis-t

is odacsalhatjuk.

Ne mulaszszuk el tavaszszal a hangyafészkeket szintén meg-

vizsgálni. Gyjteményünket nem ritkán igen érdekes apró rova-

rokkal gazdagíthatjuk, a melyek mint a hangyák vendégei vagy

zsellérei a hangyafészkekben szoktak tartózkodni.

Biró Lajos.
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A katonás czinczér fejldési viszonyai.

A fehértemplomi amerikai szliskolában 1883. július köze-

pén észrevették, hogy azok közöl a szlvesszk közöl, a melyek

tavaszszal Francziaországból mint gyökeres vesszk érkeztek és

mindjárt állandó helyeikre lettek kiültetve, több példány egyszerre

csak veszni kezdett, hajtásaik rövid id alatt elfonnyadtak és el-

száradtak. Az illet csemeték megvizsgálásából kitnt, hogy romlá-

sukat egy fehér kukacz okozta, mely a gyökereket, illetleg ma-

gukat a vesszket 2—7 cent. mélységben a talaj felszine alatt

megrágta. A rágások hol csak felületesek, hol mélyebbek voltak,

st a még vékony vesszket néha egészen is áthatották, úgy hogy

az illet vessz két darabra szétvált ; a rágások iránya általában

mindig rézsút alulról felfelé haladt.

A kukaczok nem voltak épen ritkák
\
július és augusztus hó-

napok folyamában 1000 csemete közöl összesen 193 darabon talál-

tak ugyanannyi, kisebb-nagyobb, kukaczot. Sajátságos, hogy a ku-

kaczok, melyekbl az illet csemetéken mindig csak egy-egy pél-

dány tanyázott, csakis azon a közel 1

/ 4 hektárnyi területen voltak

találhatók, a melyet tavaszszal gyökeres vesszkkel ültettek be. A
sima vesszkkel beültetett táblákban a kukaczoknak semmi nyomára

sem lehetett akadni.

Minthogy a gyökeres szlvesszkkel beültetett területet foly-

vást szemmel tartották és a csemeték gyökerein mutatkozó kuka-

czokat gondosan összeszedték és megsemmisítették, az ültetvények-

ben okozott kár aránylag nem volt nagy. Több megtámadott cse-

mete, miután a tövén rágódó kukaczot eltávolították, késbb újra

kihajtott ; mindössze csak három csemete pusztult el végképen. A
dolog mindamellett nagy figyelmet érdemelt ; mert a szlnek
efféle károsítója eddig nálunk még nem volt ismeretes.

Annyi bizonyos volt, hogy itt egy új szlpusztító rovarral

van dolgunk. Vájjon miféle rovar lehetett hát ez ?

A kukaczok megvizsgálásából csakhamar meggyzdtem, hogy

azok okvetetlenül valamely nagyobb czinczérfajnak az álczái. De

ilyen czinczért a szlrl Európában eddig még nem ismertünk.

Éjszak-Amerikában van ugyan egy nagyobb czinczérfaj (Prionus

laticollis Drury), a melynek álczája a szl gyökerein is ól ; de ezt

Európában eddig még sehol sem észlelték, a Fehértemplomban el-

ültetett amerikai szlvesszk pedig mind csak Francziaországból ho-

zattak. Ezekkel is legfeljebb csak mint peték kerülhettek volna
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ide; a talált kukaczok azonban átlag 16-20 raill. hosszúak vol-

tak, st akadt közöttük 25- 29 mill. bosszú is. Tekintve azt, hogy

az efféle nagy czinczér- fajok álczái mindig több évig szoktak nni
és fejldni, a külföldrl való behurczolás ebben az esetben egye-

nesen ki volt zárható. Az illet czinczérfajnak tehát határozottan

valamely belföldi fajnak kellett lenni. Hogy melyiknek, arra meg-

kaptuk a választ még azon év augusztus 2-án, a midn a kuka-

czoktól meglepett területen dolgozó munkások a talajban mintegy

10 cent. mélységben egy teljesen kifejldött, ép és eleven nagy

czinezérre akadtak. A szép példány egy katonás czinczér (Ceram-

byx miles Bon.) volt.

33 ábra. — A katonás czinczér (Cerambyx miles) és felntt álczája.

A katonás czinczér (33. ábra a) egy átlag 40 mill.

hosszú fekete bogár, mely külsejére nézve a mindenfelé ismert hs
czinczérhez (Cerambyx heros Scop.) minden tekintetben igen ha-

sonlít
; ettl azonban valamivel zömökebb csápjai és ersebben re-

dzött mellkasa, de leginkább az által különbözik, hogy szárnyfe-

dinek bels utószögletei nem egy-egy hegyes kis tüskében vég-

zdnek, hanem egyszeren tompák.

A katonás czinczér nálunk általában nem gyakori és eddig ha-

zánkban Fehértemplomon kívül tudtommal csak az alsó-dunai Kazán-
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szorosban Plavisevicza mellett, továbbá Pécs, Nagyvárad, Bihar-

Száldobágy és Párád köri sikerit felfedezni. Dél-Európában inkább

el van terjedve ; de életmódja és fejldési viszonyai eddig mind-

amellett teljesen ismeretlenek voltak.

Annál nagyobb érdekldéssel folytattam ez irányban a kuta-

tást, a melyet Wény János kerületi phylloxera- felügyel úr szí-

ves támogatása következtében végre is kell siker koronázott.

Mindenek eltt meg kellett állapítani, hogy vájjon elfordul-

nak-e e czinczér álczái a fehértemplomi amerikai szliskola szom-

szédságában lev régi európai szlk gyökerein is. A megejtett ku-

34. ábra. - A katonás czinczér álczájának egyes részei : a, a fej elszélé a clypeus-,

fels ajak- és csápokkal ; b, fels állkapocs felülrl ; c. alsó állkapocs, tapogató

jávai ; cZ, áll és alsó ajak, tapogatóival együtt ; e, csáp
; /, a 6-ik hátoldali kúszó

szemölcs
; g, a 7-ik hasoldali kúszó szemölcs.

tatások negatív eredményt adtak: a kártev kukaczoknak a régi

szlk gyökerein semmi nyoma sem látszott.

Ezután, szem eltt tartva azt, hogy a hs czinczér álczái a

tölgyfák belsejében élnek, magát a szltkék fáját kezdtem vizs-

gáltatni. E czélból a múlt télen több száz régi tkét, melyet fe-

hértemplomi birtokosok szlikbl kivágattak és rendelkezésünkre
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bocsájtottak, kis kézi frészszel óvatosan szétfrészeltettem. És ime,

nemsokára csakugyan reá jöttünk, hogy a megvizsgált tkék nagy

részében ugyan olyan kukaczok tanyáztak, a mink nyárban az

amerikai szliskolában garázdálkodtak. A kövi dinka szllaj ré-

szükrl, úgy látszik, kiváló elszeretetben szokott részesülni, mert

míg ebbl átlag minden harmadik tkében kukaczok vagy legalább

fúrásaik találtattak, a többi szlfajták tkéi egészen sértetlenek vol-

tak. A talált kukaczok, melyek a tkék fájának belsejében testük vas-

tagságának megfelel átmérj szabálytalan girbe-görbe meneteket

rágtak, különböz korúak ós vastagságúak voltak. Azokban a t-

kékben, melyeket csak a múlt télen vágtak ki, a kukaczok átlag

mintegy 15 mill. hosszúságot értek el, de voltak nagyobbak és

kisebbek is ; a legkisebb 5 mill. hosszú volt. A legnagyobb kuka-

czokat az 1882-ben kiirtott tkék szolgáltatták; volt közöttük olyan

példány is, a melynek hosszúsága a 45 millimétert megütötte.

Ezeken a régi tkéken annak is a nyitjára lehetett jönni, hogy

miért mennek a rágások még a fiatal vesszkön is, mindig alul-

ról felfelé. A kukacz ugyanis rendesen 4—10 cent. mélységben a

föld színe alatt fúrja be magát a tke nyakába és rézsút felfelé

hatol a tke fejébe, a hol nagyságban növekedvén, jobban elfér és

kényelmesebben fúrhatja meneteit. A nagyobb álczák ennélfogva

mindig a tke fejében találhatók.

Bábokat a legszorgosabb keresés daczára sem sikerit felfe-

dezni, a minek alkalmasint az volt az oka, hogy a bebábozódás

valószínleg nem a tkében, hanem künn a földben történik. A
kifejlett bogár, melynek teljes kifejldéséhez több évre van szük-

sége, rendesen csak júliusban szokott megjelenni.

A felntt álcza (33. ábra b) hosszúsága 40—45 mill., alakja

hengeres, a vége felé azonban lassanként vékonyabb ; az egyes

testgyrk, melyeknek színe általában sárgásfehér, és melyeket igen

gyér és rövid rozsdasárga szrözet borít, mély barázdákkal vannak

egymástól elválasztva. A mellkasba sülyesztett és annál jóval kes-

kenyebb lapos fej a fels állkapcsokkal együtt fekete ; a többi száj-

szervek és a csápok rozsdasárgák. A fels ajak (34. ábra a) két

lemezbl áll ; a clypeus trapezidomú és csak kevéssé domború, a

tövén kétszer akkora széles, mint hosszú ; a tulajdonképeni fels

ajak kerülékidomú, körülbelül kétszer akkora széles mint hosszú,

a clypeusnál valamivel rövidebb, a tövén lapos és csupasz, külön-

ben pedig egész felülete gyengén domború és a mellett meglehe-

tsen sr sárga sertékkel borított. A fels állkapcsok (34. ábra b)
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csak fél akkora hosszúak, mint a fej, de erteljesek és egy-egy

rövid háromoldalú pyramist képeznek, a melynek csúcsa kissé le-

felé görbül s csak igen kevéssé nyúlik túl a fels ajakon ; rágó fe-

lületük egyenetlen. Az alsó állkapcsok (34. ábra c) szintén igen

rövidek, de a fels állkapcsokon mégis valamivel túlnyúlnak; a rágó

lemezek bels felülete merev sertékkel sren van fedve, valamint

tapogatóiknak a töve is ; a tapogatók a csúcs felé fokozatosan kis-

sebbed három izülékbl állanak s a rágólemez csúcsán túl nyúl-

nak. Az alsó ajak (34. ábra d), mely a harántnégyszög és hosszú-

ságánál kétszer szélesebb állra van illesztve, csaknem köridomú

;

felületét merev szrözet borítja ; két-izülék tapogatói az alsó

ajak csúcsán túl nyúlnak. A csápok (34. ábra e) kúpidomúak, igen

rövidek, a clypeuson túl nem nyúlnak ós három izülékbl állanak

;

az egyes izülékek a csúcs felé fokozatosan vékonyabbak, a máso-

dik izülék valamennyi között a leghosszabb és alól egy igen rövid

érz pálczikát visel ; a t-izüléknek összeköt hártyája az ízületbl

kifelé áll ós látszólag egy negyedik izülóket képez. A szemek, mel-

lókszemek ós lábak teljesen hiányzanak. A mellkas els gyrje
10 mill. szóles és 5 mill. hosszú, és felül egy ugyanolyan hoszú,

de 8 mill. széles négyszög rozsdasárga lapos pajzsot képez, mely-

nek els fele igen finoman, redsen pontozott ós kissé fényl, há-

tulsó fele pedig egészen fénytelen, bársonyszer és valamivel emel-

kedettebb, ritkásan behintve fényes pontokkal ós hosszában ketté

szelve egy, a fényes eltérrel egy síkban fekv, szintén fényes ós

hátrafelé sekélyebb keskeny barázdával. Az els mellkas-gyr alól

egy háromszögidomú benyomást visel, melynek csúcsa elre néz

;

oldalvást egy-egy rozsdasárga kis folt látható. A mellkas má-

sodik gyrje igen rövid és, valamint a harmadik gyr, az els

gyrnél keskenyebb. A hét els potroh-gyr alul és felül egy-

egy barnásszürke kúszó szemölcscsel van ellátva, melyhez hasonló

szemölcsök — habár csak csökevényes állapotban — a mellkas

második és harmadik gyrjón is láthatók. A kúszó szemölcsök

harántidomúak ; a hátoldalon (34. ábra f) több körös barázdával,

a hasoldalon (34. ábra g) azonban csak egy-egy haránt barázdával

vannak átszegve. A 8-ik és 9-ik potrohgyr, melyen a kúszó sze-

mölcsök hiányzanak, a testnek többi részével együtt igen finoman

ránczos és gyengén fényl. A lólekz likak tojásidomuak s a 9-ik

potrohgyrn hiányzanak. A végbélnyilás egy haránt fekv, egy-

szer hasadékot képez.

E leírásból kitnik, hogy a katonás czinczór álczája a hs
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czinczér álczájához*) igen hasonlít, de ettl mégis több lényeges

jellemvonásra nézve szembetnen eltér. A két faj álczái között

mutatkozó eltérések a következk:

0. miles.

A mellékszemek teljesen hiányzanak.

Az els mellkas-gyr fels lapja

utófelén emelkedettebb és fényte-

len, bársonyszer ; ezen az emelke-

dett részen hosszában egy fényl

barázda vonul végig ; az utószél

nincsen felhajolva. Az els mell-

kasgyr alsó lapja egy háromszög-

idomú benyomást visel, melynek

csúcsa elre néz.

A lábak teljesen hiányzanak.

A végbélnyilás haránt fekv, egy-

szer hasadékot képez.

0. lieros.

Minden oldalon 3-3 parányi mel-

lékszem foglal helyet.

Az els mellkas-gyr fels lapja

mindenütt egy síkban fekszik,

utószélén kissé felhajlott, utófe-

lén nsm bársonyszer ; hosszá-

ban egy szembetn és hátrafelé

magasabb orom által van ketté

osztva. E gyr alsó lapján két

gömböly benyomás látható, melyet

egy hosszában futó orom választ

el egymástól.

A lábak csökevényei megvannak.

A végbélnyilás háromágú hasadékot

képez.

Hogy a katonás czinczér álczája a rovarászok és szlsgaz-

dák eltt oly sokáig ismeretlen maradt, annak oka abban kere-

send, hogy az álczák öregebb szltkékben elélhetnek a nélkül,

hogy azokban valami szembetn kárt okoznának ; a kivágott és

tüzelnek szánt szltkéket pedig nem szokták még elbb fel-

vágni és széthasogatni, mint a tzi fát, hanem egyszeren tzre
dobják. így kerülték ki a szltkék fájában élsköd kukaczok

a figyelmet. De a fiatal szlültetvényekben sem igen tnhettek

fel; mert ha egyik vagy másik csemete meg nem fogamzott vagy

rövid tenyészés után hirtelen kiveszett, az okát vagy nem kutat-

ták, vagy a cserebogár pajorjának tulajdonították.

Wény János úr e tavaszon Fehértemplomban több, sima

vesszkkel újonnan kiültetett szlt megvizsgálván, azt tapasztalta,

hogy ott sok vessz meg nem fogamzott, és hogy a meg nem ío-

*.) V. ö. Ratzeburg, Forst-Iusecten. I. p. 194. 5. tab. 16. fig. 3. —
M. Rupertsberger (Biologie der Káfer Europas. 1880. p. 234.) a hs
czinczérnél, melyet a berlini bogár-catalogus újabb nomenclaturája szerint Ce-

rambyx cerdo néven sorol fel, tévesen idézi S c hi ö d t e dolgozatát. S c h i ö d t e

(Naturhist. Tidsskrift. 3. Ser. X. p. 403. tab. 15. fig. 1-10.) Cerambyx cerdo

L. név alatt nem a hs czinczérnek, hanem annak a kisebbik czinczérfajnak

álczáját írja és ábrázolja le, a melyet a legtöbb rovarász csakugyan e név alatt

ismer, de a melytt a berlini catalogus újabb kiadásai, és azok nyomán Ru-
pertsberger is, C. Scopolii Fuss. néven neveznek.
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gamzott vesszk túlnyomó részén egy-egy ilyen kukacz rágódott. A
kukaczok e vesszkre, ép úgy mint tavaly az amerikai szliskola

csemetéire, nyilván akként kerültek, hogy midn a már elbb is

szlvel beültetett talajból a régi tkéket kivágták és a talajt ri-

golozták, a régi tkék maradványaival együtt sok kukacz is ma-

radt vissza a talajban. Az ott maradt kukaczok aztán az újonnan

kiültetett fiatal csemetéknek estek neki ; de minthogy ezek még

csak vékony vesszk voltak, a kukaczok nem fúrhatták be magu-

kat fájukba, mint az öreg tkéknél, hanem kénytelenek voltak

csak kivülrl rágódni rajtuk.

Az eladottakból kitnik, kogy a katonás czinczér álczái sz-

linkben csakugyan érezhet károkat képesek okozni. Kártételeik

legszembetnbbek fiatal ültetvényekben. A régi szlkben tett kár

nem tnik fel oly könnyen, mert az erteljes tke külsleg nem
igen árulja el, hogy fáját valami kukacz rongálja ; mindamellett

lehetetlen, hogy ez a rongálás a tke tényeszesére hátrányos ne

legyen. A megtámadott tke elbb-utóbb meggyengül ; a kirágott

menetekbe az esvíz, leveg és penészgombák behatolván, fája id
eltt korhadásnak indul.

A mi a kukaczok kártételeinek csökkentését illeti, tanácsos

a fiatal szlültetvényeket koronként megvizsgálni és a gyökerei-

ken található kukaczokat megsemmisíteni. A régi tkékben rágódó

kukaczok ellen azonban alig tehetünk valamit, mert jelenlétüket

semmi küls jel sem árulja el.

Dr. Horváth Géza.

Egy félreismert ártatlanság.

A szllevelek alsó lapján figyelmes keresés után gyakran

találkozunk egy piczike kis sárga rovarral, mely a legcsekélyebb

érintésre elugrik. Ezt az ártalmatlan állatkát, mely a tudomány-

ban Smynthurus lutens nevet visel, a szln való tartózkodása ve-

szélyes hirbe keverte, mert igen gyakran a szl hírhedt és ke-

gyetlen ellenségével, a phylloxerával tévesztik össze. Szinük és

nagyságuk különben meglehetsen egyforma s igy e tévedés némi-

leg megmagyarázható. De ha a két rovart nagyító üveggel nézve

összehasonlítjuk, azonnal nagy különbséget találunk közöttük

A phylloxera ugyanis tojás- vagy ellipsis-alakú, feje testének

többi részével mintegy össze van forrva, szemei alig láthatók, csáp-

jai rövidek és egyenesek ; szájszervei egy a mellén végig fektetett
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csforma szipókából állanak ; ha megérintjük, nem ugrik el, legfel-

jebb tehetetlenül a földre hull.

A 0'5—07 null. hosszú Smynthuruson (35. ábra) azonnal sze-

münkbe fog tnni, hogy keskeny mellkasa, széles gömböly feje,

fekete szemei és térdalakúlag meghajlott, sok

ízülék csápjai vannak. A mellett rágó szájszer-

vekkel bir és potroha végén teste alá hajtva

rövid villát visel, a melylyel megérintéskor,

mint valami rugóval, feldobja magát és elugrik.

De a két rovar nemcsak küls alakjára, ha-

nem életmódjára nézve is teljesen elüt egymás-

tól. A szárnyatlan phylloxerák csoportosan a
®-

r

szl gyökerein a földben élnek és szipókájukat
..ara.— mynu-

^ gyökérbe szúrva szívják a gyökér nedvét;
rus luteus Lulb ÖJ

,

J
f*.

'

mikor pedig mar a levelekre kijönnek, akkor

jól kifejlett szárnyaik is vannak. A Smynthurus ellenben rágó száj-

szerveivel a szllevél szreit rágja le, mi által épen semmi kárt

sem okoz ; szárnyai pedig soha sem nnek.

J. Lichtenstein franczia rovarász e fajt újabb idben

Smynthurus viUs-nek keresztelte*), abban a hiszemben, hogy kizá-

rólag csak szlleveleken él ; de elfordul az nemcsak a szln,

hanem mindenféle szrös level növényen, különösen pedig azokon, a

melyek vizenys helyek vagy patakok környékén nnek.

E két rovar a rendszertanban is távol áll egymástól. A Smyn-

thurus a Thysanurák rendjébe tartozik, melyet csak legújabban

választottak el az egyenesszárnyúak
(
Orthoptera) rendjétl; a phyl-

loxerát ellenben a félfedelek (Hemiptera) rendjébe s ott is a

növénytetvek (Aphidae) közé sorozzuk.

Láthatni tehát, hogy ez az ártatlan állatka semmiféle atyafi-

ságban sincs a veszélyes szl-phylloxerával. Mégis ha gyakorlat-

lan ember phylloxera-kereséshez fog, a színtl félrevezettetve, gyak-

ran a szegény Smynthurust csípi el a veszedelmes szlpusztító he-

lyett. Ennek illusztrálásául szolgál a többek között a » Bihar « czím
nagyváradi politikai napilap 1883 szeptember 8-iki számában meg-

jelent közlemény is, melyben a lap rendes levelezje Er-Diószegrl

szó szerint ezeket irja

:

»A kólyi hegyen lev Bástiné szljét diószegi szakmányosok

*) J. Lichtenstein, Le Smynthurus vüis, insecte pris á tort pour

phylloxéra. (La Vigae américaine. VII. p. 254—255.)
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munkálják s ezek beszélik, hogy a phylloxerás részen déleltt 11

órától délután 3 óráig — mig t. i. legnagyobb meleg van : annyi

a phylloxera a venyigéken, leveleken, mintha nagyszem homokkal

vagy korpával hintették volna be. Puszta szemmel is meg lehet

látni, a mint nyüzsögnek, mozognak, ha pedig hozzájok érnek, úgy

pattannak, ugranak el, mint a káposzta palántokat pusztító földi

bolhák. Nem csuda azért, hogy a néz, vizsgáló ruháján, kalapján

elhurczolja.

Mikor a Fatusán szljét vizsgálták, több diószegi hegyigazda

is jelen volt, ezek is puszta szemmel meglátták a phylloxerát egy

ember ruhája ujján, mikor már hazafelé jöttek s mikor leakarták

simítani : leugrott.

«

A phylloxera ós Smynthurus között lev különbséget ismerve,

mindjárt észreveszszük, hogy ebben az esetben is az ártatlant gya-

núsították veszélyes szándékkal. S ez a tévedés nem épen ritkán

szokott elfordulni. Némely ember olyan könnyen és felületesen

itél, hogy a Smynthurast, melynél a szárnyak hiánya kicsinysége

miatt hamarjában fel n em tnik, még szárnyas phylloxerának is nézi

és szentül azt hiszi, hogy a megérintésre elugró Smynthurus való-

sággal elrepült.

Hányszor megesik így, hogy a valóban kártékony rovar isme-

retlen marad, és hogy helyette valamely más ártalmatlan vagy vé-

letlenül ott tanyázó rovart tartanak a kár okozójának. Gondos meg-

figyeléssel és némi rovartani ismeretekkel sok ilyen tévedésnek és

alaptalan félelemnek elejét lehetne venni.

Dr. Tömösváry Ödön.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Darázs-gyilkos poloska. — Ki hinné, hogy egy mezei virá-

gokon él poloska egy darázsnak gyilkosa lehessen? — És mégis

úgy van; saját szemeimmel láttam. 1879 június 25-én a budai Sas-

hegyen egy virágzó ftej (Euphorbia glareosa) bokor mellett állottam

meg, rovarhálóval kezemben várva a virágait szívesen látogató fém-

darázsokat. Rövid id múlva egy tündökl fémdarázs, az arany-

szín Holopyga gloriosa Fabr. repült a ftej virágára, s veszélyt

nem gyanítva kéjesen szürcsölgette az édes virágnedvet. Már épen

kinyújtottam felé hálómat, midn egyszerre oly érdekes jelenet

játszódott le elttem, a melynek gondos megfigyelése végett gyjt-
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szándékommal egyelre felhagytam. A ftej virágai között ugyanis

ott leskeldött egy Phymata crassipes Fabr. nev poloska, mely a

darazsat vaskos els lábaival hirtelen megragadta és szipókáját a

a darázs íeje és elmellkasa közé annak nyakába szúrta. A szegény

darázs, még mieltt önvédelemre csak kisérletet is tehetett volna,

néhány pillanat alatt egészen megbénult, tehetetlenné lett, mintha

csak ers szélütés érte volna. A poloska aztán kényelmesen szívo-

gatni kezdte a darázs bels nedveit ; de nem sokáig lakmározhatott,

mert áldozatával együtt is fogságba, illetleg gyjteményembe

került.

Hasonló ragadozó-életmódot folytat Éjszak-Amerikában a rokon

Phymata erosa, mely ott szintén virágokon leskeldik és a méh eket

pusztítja.*) Biró LajoSt

Kísérletek a szölö-iloncza ellen. — Wény János úrnak fo-

lyóiratunk legutóbbi füzetében (123— 125 1.) közlött észleleteit, hogy

a szlnek télire be nem fedése az áttelel iloncza-hernyókat el nem

pusztítja, megersítik a következ adatok, melyeket azóta a Tokaj-

Hegyallyáról kaptunk

:

A múlt 1883-ik év szén arra a hírre, hogy a télire fedetle-

nül hagyott szlkben a téli hideg az iloncza-hernyókat ha nem is

egészen kipusztítja, de legalább számukat rendkívül megapasztja,

a mádi szlbirtokosok legnagyobb része fedetlenül hagyta szl-
jét. A jó eredmény nem következett be : az idén is csak annyi

volt a hernyó, mint a múlt évben.

Az iloncza-hernyók ellen Mádon eddig alig ketten-hárman

fordítottunk jelentékenyebb munkaert és szedettük azokat, a pe-

tékkel együtt. Minthogy azonban a többi szlbirtokosok e tekin-

tetben keveset vagy épen semmit sem tettek, az szlikbl a

hernyók a mieinket nemsokára ismét elözönlötték ; fáradságunk és

költekezésünk e miatt természetesen hiábavaló volt.

Führer Adolf.

A Tortrix pilleriana a Mádhoz tartozó, délnek fekv zom-

bori hegyen az 1878-ik év óta rendkívül pusztít. Ennek folytán én

és a szomszéd szlbirtokosok a múlt télen készakarva fedetlenül

hagytuk a szlket, abban a reményben, hogy a tél hidege talán

megöli a falánk hernyókat ; de sajnos, azt kellett tapasztalnunk,

*) American Naturálist. XV. p. 201.
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hogy a tél nem hogy ártott volna, de úgy látszik, még inkább

kedvezett nekik, a mennyiben e részben tett észleleteim alapján

határozottan állíthatom, hogy Tortrix az idén sokkal több lett,

mint a múlt évben volt.

Máthiász János.

Zabpusztító levéitetvek. — Kecskemét városa egy phyl-

loxeramentes állami szliskola létesítésére 1883-ban egy 200 hol-

das futó homok területet ajánlott fel a kormánynak. Az ajánlat

elfogadtatván, a szliskola betelepítése még azon év tavaszán kez-

detét vette, és ez idén már jókora nagy terület van ott szlvel

beültetve. A többi terület egyelre más mívelésmódra lett fordítva.

F. évi június közepe táján, midn a szliskolát meglátogattam és

annak egész területét bejártam, megtekintettem egyúttal a többi

ültetvényeket, a melyek között két tábla zabvetés is volt. Ez a két

tábla az els pillanatra különösen felköltötte figyelmemet. Ugyanis

már távolról nagy rozsdaveres foltok látszottak rajta, a melyek a

vetés többi részének egészséges zöld színétl szembetnen elütöt-

tek, ós melyeknél kivált az volt feltn, hogy csakis a kiemelked

buczkákon mutatkoztak; a hajlásokban a vetés mindenütt szép zöld

volt. E sajátságos tünemény oka után kérdezsködve, azt a választ

nyertein, hogy a gazdák e lóitokat, melyek csak nem régóta tn-

tek fel és lassanként nagyobbodtak, a rozsdának tulajdonítják.

Közelebbrl megvizsgálván a dolgot, nem volt nehéz reá jön-

nöm, hogy a rozsdaveres foltok nem a rozsdától, hanem onnan

származtak, hogy az illet foltokon bizonyos levéltetvek lepték el

és támadták meg a zabvetést A zab levelei ennek következtében

chlorophyll-tartalinukat egészen vagy legnagyobb részben elvesztet-

ték és elszáradtak ; maga a vetés pedig satnyulásuak indult. A
levéltetvek, melyeknek nagyobb része szárnyatlan volt, a Toxo-

%)tera graminum Rond. fajhoz tartoztak és óriási mennyiségben bo-

rították a zab leveleinek nemcsak alsó, hanem fels lapját is. Nagy

számmal tanyáztak az illet táblák egészséges részein is, a nél-

kül azonban, hogy itt valami észrevehet kárt okoztak volna.

A károsodás, illetleg a rozsdaveres foltok mindenütt csak a bucz-

kák tetején voltak észlelhetk, a minek oka kétségkívül abban rej-

lik, hogy a vetés itt a silányabb minség talajból általában nem
bir elég jól táplálkozni, hanem rendesen mindig valamivel silányabb

szokott maradni. Míg a hajlásokban, tehát a jobb talajban tenyész

erteljesebb vetés diadalmasan képes az élsdi rovarok támadásai-
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nak ellentállani, addig a már különben is satnyább vetés elbb-

utóbb pusztulni kénytelen.

A leírt pusztulás a két zabtáblában, mely összesen mintegy

P/4 holdat tett ki, aránylag meglehetsen nagy volt; a rozsdave-

res foltok, melyeken a várt termés egészen tönkre ment, az egész

vetésnek mintegy Vá részét foglalták el.*) A két zabtáblától nem

messze, de már egészen sík fekvés és valamivel jobb minség
talajon állott egy tábla árpavetés, a melyen szintén mutatkozott e

rovarfaj, de nem tett semmi észrevehet kárt.

A Toxoptera-nem, mely a többi igazi Aphidinától leginkább

az által különbözik, hogy a szárnyas alaknál a fels szárnyak hón-

alj-ere (cubitus) nem kétszeresen, hanem csak egyszeren villás,

összesen három fajból áll. Az egyik a czitrom- és narancsfák, meg

kaméliabokrok levelein él fekete Toxoptera Aurantii Boy., a má-

sik az Olaszországban felfedezett T. Scirpi Pass., a harmadik a

T. graminwn Bond., mely a búza, árpa, zab, kukoricza és sok más

pázsitféle növény levelein tenyészik. Ez utóbbi faj körülbell 2 mill.

hosszú és színezetére nézve általában halavány fzöld
;

potroha

fels lapjának közepén egy sötétzöld csík vonul végig ; csápjai, lá-

bai és mézel csövei részben barnásak; a szárnyas alaknál még a

mellkas is fekete.

A kecskeméti eset annál érdekesebb, mert e levéltet-faj-

ról eddig még soha sem tapasztalták, hogy valahol kártékonyán

lépett volna fel. Els leírója Rondán i**) Bolognában csak töme-

ges megjelenésérl emlékezett meg; így: »Anno 1852 mense Junio,

fernina vivipara alata aerem in Itália superiore turmis innumeris

invasit non sine hominis molestia. Urbis nostrae vias caclavera hu-

jus formae primo mane velabant.<-

Hogy lehet-e és miképen e levéltet kártételeit megelzni,

arra nézve a már fennebb eladottakból is tanulságot meríthetünk.

Jó minség talajba kell vetni, a silányabb talajt jól megtrágyázni

és — a mennyire egyéb körülmények engedik — lehetleg korán

vetni, hogy a kikel vetés minél jobban és minél elbb meger-
södjék : akkor nem vesz rajta ert a levéltet. A mely vetést a

levéltetvek már tényleg nagy tömegben elleptek, azt emberi erp-

*) Mint utólagosan értesültem, ugyanez a levéltet Kecskemét határában

még másfelé is mutatkozott és pedig nemcsak homokos, hanem kötött talajú

földeken is, a nélkül azonban, hogy itt annyira elhatalmasodhatott volna.

**) Nuovi Annali delle Scienze naturali di Bologna. 1852.
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vei nem igen lehet többé megvédeni és megtisztítani. Ilyen eset-

ben azonban maga a természet gondoskodni látszik a gazdáról és

vetésérl : megjelennek a levéltetvek halálos ellenségei, a katicza-

bogarak. Kecskeméten is nagy mennyiségben ott volt a megtáma-

dott zabvetéseken, kivált a beteges foltokon, a hétpontos katicza-

bogár (Coccinella septempunctata) és álczája, és irgalmatlanul pusz-

tította a kártékony levéltetveket.

Dr. Horváth Géza.

KÜLÖNFÉLÉK

Személyes hírek. — Július elején a magy. nemz. múzeumtól két

rovarász indult ki rovartani kutatások czéljából a vidékre, M o c s á-

csáry Sándor segédr úr kivált a liártyásszárnyú rovarok tanul-

mányozása végett három hétre a Magas-Tátrába utazott, P á v e 1 Já-
nos gyjt pedig Mehádia hegyvidékét, nevezetesen a krassó-szörény-

megyei havasokat tzte ki búvárkodásának színteréül, a hol szintén

több hétig fog idzni.

Erdélyi CrilStaceák. — Az erdélyi orsz. múzeum-egylet termé-

szettudományi szakosztályának május 30-án tartott els szakülésén Dr.

Daday Jen r »Catalogus Crustaceorum faunae Transsylvaniáé

e collectione Musaei transsylvanici« czímen ismertette a múzeum-
egylet igazgató-választmányának megbízásából 1881- és 1882-ben tett

tudományos kutatások alapján összeállított rákgyjteményt. A gyj-
temény 108 helyrl 128 Crustacea-fajt foglal magában, melyek között

42 faj Copepoda, 1G fáj Ostracoda, 63 faj Phyllopoda, 6 fáj Arthros-

traca és 1 faj Podophthalmata. A felsorolt fajok között több j és

az erdélyi rákfaunára jellemz faj is van ; így 18 faj a Copepoda-rendbl,

5 faj a Phyllopoda-rendbl.

A Vértetíí hazánkban. — Polyóiratunk májusi füzetében közöltük

ama körlevél szövegét, melylyel a földmivelés-, ipar- és kereskedelem-

ügyi m. kir. miniszter úr a közönséget a vértetü (Schizoneura lanigera)

kártékonyságára és behurczolásának veszélyes voltára figyelmeztette.

A veszélyes rovar hazánkban addig csak a pozsonymegyei Puszta-

Födémesi'l volt ismeretes, a hol a gr. Zichy-féle gyümölcsöskertben

néhány év óta csekélyebb mértékben mutatkozott. Alig jutott azonban

a miniszteri körlevél köztudomásra, a fertzés még két más belyen is

constatálva lett. Az egyik hely volt Magyar-Ovár, a hol a vértett

a m. k. gazdasági akadémia kertjében és azonkívül még sok magán
kertben már május közepén felfedezték. A másik hely volt Arad, a

hol júliusban egy városi kert almafáin akadtak reá a bajra. A föld-

mívelési minisztérium ennélfogva haladéktalaniíl felhívta az illet

törvényhatóságokat, hogy a vértetvel ellepett almafák fertzetlenító-

10
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sérl minél elbb gondoskodjanak, mely czélra a következ eljárást

ajánlotta :

»A meglepett almafák petróleummal beecseíelendk és nyomban
utána bemeszelendk ; fiatalabb fáknál a petróleumot 2 5 rész vízben

kell felereszteni. Ha a vértet már a fiatal ágakat is ellepte, akkor

ezeket az ágakat le kell nyesni és elégetni. Ez az eljárás mindannyi-

szor ismétlend, valahányszor a vértet újra mutatkozik. Oszszel az

illet fák tövéhez oltatlan mész helyezend ; mert a rovarok egy ré-

sze az almafák fels gyökerein telel át és tavaszszal onnan mászik

fel a törzsre és ágakra. Az oltatlan meszet, a melynek mennyisége a

fa korától függ, mintegy másfél arasznyi mélységre kell közvetetlenül

a fa töve köri helyezni és aztán földdel bekapálni.

«

Tekintettel arra a veszélyre, mely a vértet elterjedésével az

ország gyümölcstenyésztését fenyegeti, igen kivánatos volna , hogy a

vértetü-lepett fák fertzetlenítésére az egyes birtokosok mindenkor
szorosan köteleztessenek, és hogy facsemeték és oltógallyak kivitele

a fertzött kertekbl szigorúan betiltassék- A földmívelési miniszté-

rium ennélfogva fel is hívta úgy Pozsony- és Mosonymegyét, mint

Arad sz. kir. városát, hogy igyekezzenek ebben az értelemben meg-

felel szabályrendeleteket alkotni és azoknak pontos végrehajtásáról

gondoskodni.

Nemzetközi phylloxera-congressus. — A turini országos ki-

állítás alkalmából az olasz kormány 1884. augusztus 8-tól 15-ig

Turinban nemzetközi phylloxera-congressust rendez, melyen a phyl-

loxeraügyre vonatkozó összes kérdések megvitatás alá fognak kerülni.

A congressus össze lesz kötve egyszersmind a phylloxeraügyre vo-

natkozó nemzetközi kiállítással.

A phylloxera Horvátországban. Drávántúli megyéinkben

a phylloxeravész fellépése 1883 végéig csak három, Zágrábtól nyu-

gatra fekv községbl volt ismeretes. Ez idén azonban reá akadtak már
Zágrábtól délnyugatra Jaszka vidékén, st felfedezték a Szerénység-

ben is Kamenicz táján. A horvát-szlavón tartományi kormány a fer-

tzött községek szlit azonnal zár alá helyezte és ezen alkalomból

az összes alárendelt hatóságokhoz a következ körrendeletet intézte

:

»1. A sima és gyökeres szlvesszkkel való forgalom csak

az egyes községek területén szabad.

2. Egyik küzségbl a másikba, bármily közel feküdjenek azok

egymáshoz, úgy a gyökeres, mint a sima szlvesszknek szállítása

feltétlenül tilos. Ez a tilalom kiterjed az azon alispánsági iskolákban

termelt szlvesszkre is, mely alispánságok vagy járáshatóságok te-

rületén a phylloxera constatáltatott. Szabad azonban ez a forgalom
az illet alispánsági területen vagy járáson belül a hatóság ellen-

rzése mellett ott, a hol phylloxera nincs, az alispánság vagy járás-

hatóság egész területén.

3. A vészlepettnek talált szl különös felügyelet alatt tartandó.

Ilyen szlbl tilos a szölvesszknek, fáknak, csemetéknek, szl-
fürtnek és gyümölcsnek kivitele.
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4. Oly munkásoknak, kik phylloxerás szlben dolgoztak, egész-

séges vidéken való alkalmazása tilos. A szlbirtokosok minden al-

kalommal figyelmeztetendk erre, valamint a munkások félvételénél

való különös óvatosságra; az ily munkások kapái és ruhái minden
sártól és földtl megtisztogatandók és fertzetlenítendök.

5. A phylloxerás szlk megjelölésére magas, veres zászlócs-

kákkal ellátott rudak alkalmazandók. Az ezen szlkben kocsival

vagy gyalog való átjárás csak a birtokosnak és munkásainak, vala-

mint az átjárási szolgalomra jogosított személyeknek szabad és min-

den más egyénnek tilos.

«

Szegszárdi szabályrendelet a phylloxera tárgyában. — S z e g-

szard városa, mely szintén azok közé a szerencsés borvidékek közé

tartozik, a hová a phylloxeravész eddig még el nem látogatott, a

hírhedt szlpusztító rovar behurczolását a maga részérl is lehetleg

megakadályozandó — a következ szabályrendeletet alkotta

:

1. §. Szegszárdnak, mint kiváló bortermel helynek fontossága

szükségessé teszi, hogy a phylloxeravész ellenében már jó elre ma-
gát védekezési állapotba helyezze. E czélból egy phylloxera-biztosi ál-

lomás létesíttetik, kinek az 1883. évi XVII. t.-czikkben foglalt alapelve k

szem eltt tartásával a vész meggátlása érdekében hozott rendszabá-

lyok foganatosítása iránti szigorú felügyelet, valamint a szlmívelés-
sel foglalkozó népnek a baj felismerésére való betanítása a kötelessége.

2. §. A phylloxera-biztos a község összes területén önállóan

mködik, a hivatásához szükséges rendeleteket a községi képviselettl

a bíró útján veszi és ugyanannak közvetítésével a képvisel testü-

letnek havonként jelentést tesz. Sürgs esetben a képvisel testület ösz-

szehivatása végett a községi bírót megkeresi.

3. §. A ki új vagy régibb területen sima vagy gyökeres szl-
vesszt ültetni szándékozik, tartozik azt az ültetés megkezdése eltt

8 nappal a phylloxera-biztosnak bejelenteni. Ezen bejelentés a községi

bíró útján is eszközölhet, kinek tisztében áll ugyanazt a phylloxera-

biztossal rövid úton és azonnal közölni. Az 1881. és 1882. évekbeli

új ültetések 1884. évi január és február hónapokban utólag bej elén

-

tendk. A phylloxera-biztos a jelentés vétele után azonnal a vizsgála-

tot megejti, megállapítja az ültetetend vesszk eredetét, az új ültet-

vényeket folytonos figyelemmel kiséri s ott, a hol az ültetések küls
szemlélésénél a betegségnek gyanúját látni véli, a rendes vizsgálatot

(a földbli kiásatással) két elölj árósági tag és a szlbirtokosnak je-

lenlétében, ha szükséges, évenként többször is foganatosítandja.

4. §. A phylloxera-biztos és a községi közegek bármely szl-
ben szabadon eszközölhetik a vizsgálatot, a szltulajdonos azonban

a szlvizsgálat eszközlésérl elre értesítend ; meg nem jelenése a

vizsgálatot nem hiúsíthatja meg.

5. §. Minden szlbirtokos köteles a szljében mutatkozó gya-

nús helyeket a vizsgálat megejthetése szempontjából bejelenteni ;
—

az esetben, ha a bejelentésének következtében a vész még sikerrel ki-

irtható, teljes kárpótlásra igényt tarthat. A kárpótlások vagy a vész

10*
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meggátlása szempontjából felmerülend költségek fedezésérl a kép-

visel testület fog határozni.

6. §. Az új ültetés bejelentését elmulasztó szltermel a sze-

gény-alap javára 5-tl 100 frtig birság alá veend ; azonkívül ha a

termel által behozott sima vagy gyökeres vesszkön a phylloxera

jelenléte megállapíttatnék, az esetleg kiirtandó szltelekért kiszol-

gáltatandó kárpótlásra igényét is elveszti.

7. §. 5— 200 frtig terjed birság mellett tiltatik bármely idben
más határból sima vagy gyökei'es vesszt, valamint gyümöcsfa cse-

metéket s egyéb gyökeres ültetvényeket a szegszárdi határba behozni.

Ha a vész a szegszárdi szlhegy bármely dljében mutatkozik,

illetve annak constatálása esetén a szlvesszknek, ültetvény- és gyü-
mölcsfa-csemetéknek bárhonnan is, t. i. egyik dlbl a másikba való

szállítása is szigorú pénzbírság mellett betiltandó.

8. §. A gzhajókon vagy vasutakon visszaérkezett már használt

gyümölcskosarak és egyéb gyümölcs-szállításnál már használt eszkö-

zök az állomásoknál desinficiálandók oly formán, hogy azok 10 má-
sodpercz tartamára forró vízbe mártassanak. Ezen mtétért az esz-

közök tulajdonosai azok nagysága szerint 2— 3 krt fizetni kötelesek.

9. §. Tekintettel arra, miszerint a phylloxera elleni védekezés

minden egyes szlbirtokosnak érdekében van, ugyanazért kötelessé-

gében áll minden egyes szlbirtokosnak saját érdekét is tekintve ezen

szabályrendeletben foglalt kötelezettségnek szigorú megtartása fölött

rködni ; mind a mellett ha valakinek tudomására jutna, hogy egyik

vagy másik szlmves más helyrl sima vagy gyökeres vesszt alat-

tomos úton becsempészett, és azt a phylloxera-biztosnak vagy a köz-

ségi bírónak bejelenti, az esetleg kirovandó birság fele részére igényt

tarthat, magától értetdvén, hogy a bejelent neve titokban tartandó.

10. §. Azon esetben pedig, ha a Szegszárd környékén lev hely-

ségek egyikében a phylloxera jelenléte constatáltatnék, a községi elöl-

járóság bármely gyümölcs-szállításhoz használt eszköznek, st szük-

ség esetén a mveléshez használt eszközöknek, mint ásóknak, kapa-

róknak, kapáknak behozatalát, illetve azoknak a szegszárdi szöl-

területekbeni használatát is eltilth itja.

11. §. A phylloxera-biztos kötelessége a szlmiveléssel foglal-

kozó népet és különösen a hegyröket és vinczelléreket a vésznek

miképeni felismerésére gyakorlatilag oktatni. A tanítás mérvét és

idejét a képvisel testület határozza meg.

12. §. A phylloxera-biztos naponkénti teendirl pontos jegyzé-

ket vezetni tartozván, abban az általa megejtett vizsgálatokat a hely-

rajzi adatok pontos feljegyzésével eltüntetni s arról a közgylésnek,
naplója bemutatása mellett, jelentést tenni köteles.

Külföldi Vendégek. - A phylloxeravész e tavaszon a szom-
széd Romániában Plojest vidékén már szintén felfedeztetvén, a ro-

mán kormány a phylloxeraügy tanulmányozása végett július második
felében két szakemberét küldte hazánkba. A román küldöttek, C e r-

k e z N. osztályfnök a román földmivelési minisztériumban és Lo-
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custeano A. J. a bukaresti állatorvosi tanintézet igazgatója több
napig idztek nálunk, mely id alatt maguknak az orsz. phylloxera-
kisérleti állomástól minden szükséges felvilágosítást és tájékoztatást

megszereztek. Meglátogatták a többi között a farkasdi phylloxera-
kisórleti telepet is, a hol a phylloxera ellen alkalmazott eljárások
közöl kivált a szénkéneggel való gyérítés és az amerikai szlk mi-
velése keltette fel érdekldésüket. - Július elején hasonló czélból

látogatta meg az orsz. phylloxera-kisérleti állomást és telepeit Kú-
rált Ferencz a horvát-szlavón gazdasági egyesület titkára, mint
a zágrábi tartományi kormány hivatalos kiküldöttje.

Drága lepkék. — A jelen év márczius 20- és 21-én árverez-
ték el nyilvánosan Londonban az elhunyt Ph. H. Harpe r lepke-

gyjteményét. Ez a gyjtemény kizárólag Angolországban gyjtött
lepkékbl állott s egyes darabjaira a legnagyobb érdekldés között

folyt az árverezés. Néhány fajnak, a melybl eddig Angolországban
csak egy-egy példány találtatott, mint hiteles angolországi példány-
nak, igen magasra verték fél az árát a reá vágyó lepkegyüjtk ; így
egy Biston lapponarius 13 font sterling és 13 shillingért (167 frt

62 kr.) kelt el, egy Catocala eleda ára pedig 5 guinea (55 frt) volt.

Magasra verték fel a fajváltozatok és eltérések árát is. A 297 darab
Arctia caja körülbell 1000 frtot hozott be; az Abraxas grossu-
lariata példányok pedig közel 1200 frtot jövedelmeztek. Ily magas
árak mellett nem lehet csodálkozni, hogy csak a Macrolepidopterák-
ért összesen mintegy 12,000 frt folyt be.

IRODALOM.

Goethe Annin, A körte-vértet. (Gyüraölcsészeti és Konyhakertészeti

Füzetek. V. 141— 145 1., 3 ábrával.)

Szerz a stájerországi Marburgban már 8 év óta észlelt a

körtefák gyökerein egy rovart, mely az almafát károsító vértethöz

(Schizoneura lanigera) minden tekintetben igen hasonlít, csak hogy
valamivel nyúlánkabb. Ez a gyökértet csapatosan él a körtefák gyö-

kerein és azokat szívogatván , elfonnyadásukat vagy rothadásukat

idézi el, a minek következtében aztán 2— 3 év alatt a legersebb

körtefa is tönkre megy. A rovar külsejének, életmódjának és sza-

porodási viszonyainak leírása után ismertetve vannak a czikkben

azok a változások, melyek a megtámadott körtefákon külsleg mu-
tatkoznak, és közölve a megpróbált ellenszerek, melyek azonban mind
többé-kevésbbó hatástalanok voltak. Azért a szerz azt ajánlja, hogy

ha valahová a körte-vértet befészkeli magát, ott oltsák a körtét gala-

gonyára, mert ennek a gyökerein nem fordul el a veszedelmes gyö-

kértet.
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Vényei Jen, Adatok Kocsóez és környékének lepke-faunájához.

(A trencsénmegyei természettudományi egylet Evkönyve.

VI. 29— 40 1.)

Az 569 fájt tartalmazó névjegyzékben azok a lepkék vannak

felsorolva, melyeket a szerz Trencsénmegye déli részén Kocsóczou

és környékén két hónap alatt gyjtött. Minden fajnál közölve van

egyszersmind a gyjtés helye
.

; némelyiknél biológiai adatokat is talá-

lunk. Az 569 fajból 267 a Macrolepidopterákra, 302 pedig a Miero-

lepidopterákra esik.

Dr. Ernst Kaufmann, Trechus rhilensis, ein neuer Káfer aus Siid-

Blllgarien. (Wien. Ent. Zeitung. III. pag.

145— 146.)

Egy új futrinka-faj leírása, melyet Mer ki Ede hazánkfia Bol-

gárországban a Rhilo-Dagh nev hegységben fedezett fel.

Josef Paszlavszky, Die Gallé und Wespe der Cynips superfetátío-

nis Gir. (Wien. Ent. Zeitung. III. p. 147— 151.)

Ez az értekezés, melynek eredetije magyar nyelven már 1883-

ban a magy. tud. Akadémia által kiadóit Mathematikai és Termé-

szettudományi Értesítben jelent meg, egy kevésbbé ismert tölgyfá-

gubacsnak és az azt elidéz gubacsdarázsnak leírását tartalmazza.

Szerznek sikerit az addig teljesen ismeretlen rovart felnevelni és

pontosan megvizsgálva kideríteni, hogy az tulajdonképen nem a Cy-

nips-, hanem az Andricus-nembe tartozik, és hogy annak tehát he-

lyesen az Andriciís superfetationis Gir. nevet kell viselnie.

H. Thiele, Ueber eine interessante Aberration von Apatura Iris.

(Berlin. Ent. Zeitschrift. XXVIII. p. 161— 162, egy áb-

rával.)

Az Apatitra lris pillangónak egy Magyarországból származó

támpéldánya, mely a szerz gyjteményében van, igen érdekes szine-

zeti eltérést mutat, a mennyiben három szárnya, t. i. a két els és

a baloldali hátulsó szárny a Jole faj változat, a jobboldali hátulsó

szárny ellenben a törzsalak szinezetét és rajzát viseli.

Franz Friedr. Kohl, Beitrag zur Kenntniss der Hymenopteren-
Gattung Oxybelus Latr. (Természetrajzi Fü-

zetek. VIII. p. 101— 116.)

Az Oxybelus-nem rendszertani helyzetének és rokonságának fej-

tegetését elörebocsájtva, a szerz néhány j faj leírását közli, a ha-

zánkban tenyész Qxybélus Treforti Sajó és maciüipes Smith eddig

ismeretlen hímjeinek leírásával együtt ; végül felsorolja e kaparó-

darázsoknak valamennyi eddig ismeretes fáját és term helyeiket, és

Magyarországból az említett két fajon kivl még a következket idézi :

Oxybelus ambiguus Gerst., aurantiacus Mocs., elegáns Mocs., furca-

tus Lep., mandibularis Dhlb., meridionalis Mocs. és mucronaius Fabr.
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Dr. Róbert Latzel, Die Myriopoden der österreichisch-ungarischen

Monarchie. Zweite Halfte : Die Symphylen, Pau-
ropoden und Diplopoden. Wien, 1884. (XII és

414 lap, 16 táblával.)

Ez alapvet munka második kötetete jóval terjedelmesebb, mint
az 1880-ban megjelent els kötet, mely csak a Chilopodákat foglalja

magában. E kötet az osztrák-magyar birodalomban talált Symphylák,
Panropodák és Diplopodák tüzetes leírását tartalmazza, meghatározó
táblázatokkal és némely helyen érdekes biológiai megfigyelések feljegy-

zésével. Latzel munkája az eddig megjelent ily nem munkák kö-

zött valóban a legtökéletesebb, és mint már czíme is mutatja, a hazánk
területén elforduló Myriopodákkal is foglalkozik. Felhasznál számos
meglev adatot, ezeken kívül új adatokkal is gazdagítja Myriopoda-
faunánkat; egyedül az a hiány benne, hogy az egyes magyarországi
term helyek, a honnan szerz az illet fajt megvizsgálta, még meg-
közelítleg sincsenek megjelölve, hanem többnyire csak általában

Magyarország van említve. Munkájában leír 105 fajt, melyek között

3 Symphyla, 6 Pauropoda és 96 Diplopoda van. E 105 faj közöl

Latzel hazánkból 35 fajt említ, melyek közöl Magyarországra nézve

újak : Scolopendrella nivea Scop., Glomeris connexa Koch
;
Strongy-

losoma iadrense Pregl, Atractosoma bohemicum Bosic, Jidus luridus

C. Koch és hungaricus Karsch • úgy az irodalomra, mint egyúttal

a magyar faunára nézve új fajok : Brachydesmus filiformis, superus

és inferus, Polydesmus tatranus, Atractosoma carpathicum, Craspe-

dosoma mutabile, fíavescens, Lysiopetalum fasciatum, Jidus strictas,

nanus, dicentrus, plati/urus és montivagus.

Charles Darwin, Az ember származása és az ivari kiválás. Fordí-

tották Török Aurél és Entz Géza. Els
kötet. Budapest, 1884. (LXXI és 542 1., 78 fa-

metszet ábrával.)

A k. m. természettudományi társulat könyvkiadó vállalatának

IV-ik cyclnsában jelent meg Darwin eme klasszikus munkájának els

kötete magyar nyelven. A munkát általános érdek tárgyánál fogva

minden mivelt ember bizonyára nagy érdekldéssel fogja olvasni, de

kiváló érdekkel bir az különösen a rovartannal foglalkozókra nézve

is, mert második részében, mely az ivari kiválást tárgyalja, egész

fejezetek az ízeltlábú állatok másodrend ivarjellemei ismertetésének

vannak szentelve. A IX. fejezetben a rákok, pókok és százlábúak,

a X. és XI. fejezetben pedig a rovarok másodi'endü ivarjellemeinek

lényege és keletkezése van részletesen fejtegetve. E fejezeteket Dr.

Entz Géza egyetemi tanár úr fordította. — A munka második köte-

tének magyar fordítása öszszel fog megjelenni.
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LEVÉLSZEKRÉNY.

Kérdések.
(7.) Igaz-e, hogy a Dytiscidák halpetékkel is táplálkoznak?

Igaz-e, hogy a Carabus caelatus Fabr., Carabus nodulosus Fabr. és

még egy az utóbbihoz nagyon hasonló bogár, — a melynek nevét

azonban nem ismerem — , a vízbe mennek és szintén halpetékkel

is élnek? Dr. Greisiger Mihály.

(8.) Csanáclmegye nagylaki járásában a buzakalászok rozsdá-

jából július elején ilyen reczés, piros szin, fekete lábú és csápú

álczák lettek, mint a minket ide mellékelve küldök. Ezek miatt

néhol már sárguló száron teljesen fehér a kalász és a szem igen

lágy, szóval a búza sehogy sem érik ; már most is töppedt a szeme.

Miféle rovar álczái ezek, melyek csupán a nagyon korai tiszta búzát

és a kétszeres búzát kímélték meg? Dr. Laurovics János.

Feleletek.

(7.) Köztudomású dolog, hogy a Dytiscidák halpetékkel is táp-

lálkoznak. Sok helyen úgy látszik még a nép is sejti ezt, és azért

póld. Tolnamegyében a Sió mentén a Dytiscust » halev bogár«-nak

nevezi. Azt is már több ízben tapasztalták, hogy a Carabus nodu-

losus, mely fleg vizek mentén él, néha a vízbe is bemegy, de nem
a halpeték után, hanem inkább a vízben él különféle rovarálczák

végett. Magam is láttam már a Carabus clathratus-t ugyané czélból

vízbe menni ; de hogy vájjon a Carabus caelatus szintén bemegy-e a

vízbe, arról nincsen tudomásom, mert ez a faj hazánkban nem tenyé-

szik. A kérdez eltt ismeretlen harmadik faj alkalmasint a Carabus

intricatus. Frivaldszhy János.

(8.) A buzakalászokkal együtt beküldött l l
/2
— 1%/4 mill. hosszú,

keskeny testidomú czinnóber-piros rovarkák valamely Thrips-fajnak

az álczái, melyek az egész országban mindenütt el vannak terjedve

s a buzakalászokban évrl-évre igen gyakran találhatók. Hogy volta-

képen melyik Thrips-fajhoz tartoznak, még nem vagyok egészen bi-

zonyos benne, mert még egyszer sem sikerült az álczákat tökéletesen

kifejett és ivarérett rovarokká felnevelnem. Dr. Szaniszló kolozs-

monostori gazdasági tanintézeti tanár úr a B e 1 i n g által leirt Thrips

frumentarius álczáinak tartja. Annyi bizonyos, hogy ezek az apró

álczák, melyek a kalászban rendesen a polyva bels lapján vannak
megvonúlva, a rozsdával semmi összeköttetésben sem állanak ; és úgy
látszik, hogy tömeges jelenlétük daczára sem szoktak kártékonyak
lenni. Eddig legalább még nem tudunk hiteles esetet reá, hogy vala-

hol csakugyan észrevehet kárt okoztak volna. A nagylaki járásban
is alkalmasint más okok idézték el a buzakalászok elmaradását és

a szemek megtöppedését. H. G.



Rovartani Lapok
I. kötet. 1884. augusztus. 8. füzet.

A rovargyjtésrl.
n.

A félfedel rovarok (Hemiptera) nagyobb része növényned-

vekkel táplálkozik, ezeket tehát többnyire tápláló növényeiken kell

keresnünk. Gyjtésükre legfontosabb segédeszköz a vászonból ké-

szült rovarháló. Füves réteken, erdei tisztásokon és alacsonyabb

növényekkel bentt helyeken hálónkba hullanak a termetes Penta-

tomidák, a csinos kis Monanthiák, tömérdek sok Capsida stb. ; a ka-

bóczák vagyis Homopterák számos faja szintén így kerül kezeink közé.

Bokrokról és fákról, melyekhez a hálóval már nem oly jól

lehet hozzá férni, egy felfordított esernybe rázzuk le a rajtuk ta-

nyázó rovarokat, a melyek között sok Hemipterán kivl aztán még
számos bogarat, hernyót és más rovart is találunk.

Az állati és növényi anyagok nedveivel, tehát vegyes táplá-

lékkal él poloska-fajok, nevezetesen a Lygaeidák többnyire a szá-

raz kopár helyeket kedvelik és vagy a napon sütkéreznek, vagy

lehullott falevelek, moh és kövek alatt, f között és alacsony nö-

vények tövénél keresnek búvóhelyet. Ily helyeken, kivált kora ta-

vaszszal, a bogarak gyjtésére is használt rostával számos fajt le-

het kézrekeríteni.

Néhány efféle faj azonban, különösen az Ischnodemus sabuleti,

kerüli a száraz helyeket és vizenys mocsarak szélén a sás tövé-

nél húzódik meg ; az érdekes Chilacis Typhae szintén a nedves

helyeket kedveli s a gyékény levelei között néhol nagyobb szám-

mal található.

A lapos test kéreg-poloskák (Aradidaé) állandóan fakéreg

alatt tartózkodnak.

A rabló-poloskák (Reduviidaé) rendesen fakéreg, lehullott le-

velek és mindenféle gizgaz közé bújva töltik a napot és csak éjjel

indulnak zsákmány után ; de az élénkebb szinüek nappal is ott

leselkednek a levelek vagy virágok között gyanútalanul idz ro-

varokra.

11
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A vizek felszinét a vizenjáró poloskák ejtették hatalmukba s

itt vadásznak a víz tükrére kerül rovarokra és pókokra. Ezek leg-

feltnbb képviselit, a Gerris-fajokat a nép sok helyen »molnárka«

vagy »vizipók« nevek alatt ismeri; de ügyesen és gyorsan kell

ám kezelni hálónkat, ha közlük vagy egyet el akarunk fogni,

mert gyors rugaszkodással nyilsebesen elkorcsolyáznak ellünk.

A víz szélén a parányi Hebrust és Microveliát, meg a lomha Hydro-

metrát még könnyen elfoghatjuk, de már a fürge Saldák, kivált

napfényes idben, futva és repülve iramodnak tovább.

A növénytetvek vagyis Aphidák mindenféle fák, bokrok és

más növények levelein, szárán vagy fiatal hajtásain élnek ; néme-

lyek meg gyökereken tartózkodnak, mint péld. a hírhedt phyl-

loxera a szl, a Tetraueura TJlmi pedig a kukoricza gyökerein.

Némely növénytet szúrásától a növényen gubacsok támadnak, me-

lyek ivadékuk védelmére szolgálnak ; ilyenekre különösen a szil-

fán és nyárfákon akadhatunk. E rovarok puha és gyönge teste

borszeszben vagy szárazon eltéve felismerhetetlenné összezsugoro-

dik ; azért elevenen kell ket haza vinnünk, mindenik fajt külön

kis üvegecskében elkülönítve és otthon aztán úgy kikészítjük, mint

a hogy a mikroszkópi készítményeket szokták. Soha se felejtsük el

azonban a növény nevét feljegyezni, a melyen valamely növénytett

találtuk, mert e nélkül gyakran aligha lehet reá jönni, hogy volta-

képen melyik fajjal van dolgunk.

A pajzstetveket szintén tápláló növényeiken kell felkeresni.

A hártyásszárnyú rovarok {Hymeno'ptera) tartózkodási helye

nem oly általános természet, mint a bogaraké, azért gyjtésük

valamivel egyszerbb és leginkább a lepkék gyüjtésmódjához ha-

sonlít ; nehézzé teszi azonban a gyjtést e rovarok fürgesége és

gyors repülése. Mindnyájan a napfényt és meleget szeretik ; hs
és borús napokon rejtekhelyeiken meghúzódva várakoznak melegebb

idre. Igen kevés oly ragadozó faj van közöttük, a mely mint ki-

fejlett rovar, a saját maga élelmére más rovart öl meg ; ezt leg-

többször csak ivadékaik érdekében cselekszik, a melyek már igen

változatos táplálékkal élnek. A tökéletesen kifejldött hárytásszárnyú

rovarok kevés kivétellel a virágok édes nedvével táplálkoznak.

Azért a gyjtnek különösen itt kell ket felkeresni.

Némely növény virágai iránt különös elszeretettel viseltetnek.

A levél- és díszdarázsok s a gyönyör színekben pompázó fémda-

rázsok különösen a ftej félék és zsályák virágaira járnak ; a folyvást

kutatni látszó fürkész- darázsok sem vetik meg ezeknek édes nedvét.
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A méhfélék számos érdekes faja rendesen egy bizonyos nö-

vényfaj virágaiból hordja össze ivadéka számára a szükséges éle-

lemkészletet. A legérdekesebb fajok a Salvia sylvestris, Centaurea

solstitialis, Carduus acanthoides, Onopordon acanthium, Sisymbrium,

Eehium vulgare és Eryngium campestre virágait keresik fel. Ha
nyáron, hálóval kezünkben, napfényes idben e virágok közö'l va-

lamelyik mellett megállunk, igen szép és ritka méhfajok és da-

rázsok repülnek élnkbe a virágra, a melyeket aztán könnyen el-

kaphatunk hálónkkal, még mieltt idejük lenne tovább repülni.

Bven meg lesz jutalmazva fáradságunk, ha felkeressük a

méhek és darázsok fészkeit is. Bátran közelükbe mehetünk, nem

fognak megtámadni fulánkjaikkal ; erre csakis a társaságban él

Vespa , Apis- és Bombus-fajok elég merészek, a magánosan élk-

ben azonban nincsen ennyi bátorság. Verfényes partokon és lej-

tkön gyakran apró lyukakat veszünk észre itt-ott a földben, melybe

a gondos anyaméh ki és bejárva hordja következ nemzedéke szá-

mára a virágport és virágmézet. Az erteljes nstény kaparó-darázs

pedig repüléssel és futással is segítve magán, abban fáradozik, hogy

egy-egy fulánkjával megbénított pókot vagy tücsköt czipeljen fész-

kébe. Pedig meglehet, hogy fáradságának gyümölcsét nem az

ivadékai fogják élvezni, mert már is ott ólálkodik a lyuk köri

valamely kakuk-méh, fémdarázs vagy fürkész-darázs és csak arra

vár, hogy a gondos anya újabb készlet beszerzése végett ismét

távozzék ; akkor gyorsan a fészekbe oson és is a sejtbe lop egy-

két petét ; az álcza, mely aztán e petékbl kikél, sokkal falánkabb

levén, eleszi a törvényes utód ell annak odakészített örökségét

vagy épen annak testébl élsködik.

Igen érdekes biológiai megfigyeléseket tehetünk ily helyeken

a méhek és darázsok fészkelése viszonyait és az élsdiség kérdé-

seit illetleg, a melyekben még úgy is igen sok felderíteni való

vár a gondos kutatóra.

A méhek és darázsok fészkelésére igen kedvez helyek a régi

gerendák és porladozó kfalak, a hol a laza vakolatba magunknak

alkalmas lyukakat készíthetnek.

Igen érdekes hártyásszárnyú rovarokat találunk a futóhomok

területeken is, a fészkelésre legalkalmasabb helyeken. De gyorsan

és ügyesen kell ám forgatni a hálót, hogy a roppant gyorsasággal

repül ügyes darázsokat birtokunkba keríthessük!

A fulánktalan levéldarázsokat tavasztól szig a füves réteken,

fzesekben, cserjéken és fákon találjuk. A lepkék hernyóihoz hasonló

11*
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alakú, de apró szem és 8—16 pár lábú hernyóik különféle növé-

nyeken élnek és fogságban is könnyen felnevekednek, ha ugyan-

avval a növénynyel etetjük, a melyen találtuk. Ezeket otthon felne-

velve, nemcsak magát a levéldarázst, hanem sokszor a hernyó testé-

ben élsköd fürkész-darázst is megkapjuk. így egyszersmind érdekes

biológiai megfigyeléseket is tehetünk.

A hártyásszárnyuak rendjének több mint felét a fürkész-

darázsok {lclineumonidae és Braconidae) és a parány -fürkészek

(Chalcididae és Proctotrypidaé) teszik. Ezek mint álczák, mindnyá-

jan más rovarokban élö'sködnek. Künn a szabadban mindenütt ott

vannak e darázsok (36. ábra), a hol csak rovarok tenyésznek, a

mint csápjaikat gyorsan rezgetve alkalmas ro-

var-álcza, hernyó vagy pete után fürkésznek.

Azoknak a fürkészeknek, melyek szabadban

él hernyókba helyezik petéiket, csak rövid

tojócsövük van, a melylyel petéiket a hernyó

brére tojjak. Kikel kis álczájuk aztán a her-

nyó testébe fúrja magát és abban élsködik,

úgy azonban, hogy ott a nemesebb részeket

36. ábra. - Egy für- teljes kifejldéséig, t. i. míg a hernyó életben
kész-darázs (Anoma-

mara(iására neki magának is szüksége van,
Ion circumnexnm). , . , , , .

,nem sérti meg ; a hernyó csak akKor pusztul

el, ha a benne élsköd álcza már egészen felntt. A fák belse-

jében élsköd fürkészeknek hosszú, gyakran saját testük hosszát

jóval meghaladó tojócsövük van, hogy vele a fában él rovar-

álczákat elérhessék. A gyorsan növeked fürkész-darázsoknak éven-

ként több nemzedékük van ; és ha meggondoljuk, hogy egy-egy

nagyobb hernyóból gyakran 10—50 darab efféle darázs búvik el,

könnyen beláthajuk, mekkora fontos szerep jutott a fürkészdará-

zsoknak a természet nagy háztartásában, a melyben arra vannak hi-

vatva, hogy a növényeket pusztító hernyók és más rovarok túlsza

porodását egyensúlyozzák és rendes korlátok közé szorítsák. Ezek a

leghasznosabb rovarok és az emberiségnek igazi jótevi, melyek

nélkül a kultivált növények termesztése lehetetlen volna.

A gubacsdarazsukat {Cynipidaé) nem a szabadban keressük,

hanem otthon kell felnevelnünk a haza hozott gubacsokból. A kis

légyhez hasonló fajok közt annyi egymáshoz nagyon hasonlító faj van,

hogy egy szabadban fogott példányról a leggyakorlottabb szem rova-

rász sem képes eldönteni, hogy 5—6 faj közöl melyikhez tartozik ?

Maguk a gubacsok azonban oly jellemz alakúak, hogy a faj meg-
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határozásánál mindig a gubacsot kell döntnek tartanunk. A leg-

többféle gubacs a tölgyfán található.

A hangyák mindenütt élnek a szárazföldön, a hol csak ro-

varélet van. Ezek gyjtésénél azonban ne szorítkozzunk az egész

éven át található szárnyatlan dolgozókra, hanem keressük fel a

hangyafészkeket nyáron és sszel is, a mikor a gyakran elüt test-

alkatú nagyobb szárnyas nstényeket és hímeket szintén megis-

merhetjük és gyjteményünk számára megszerezhetjük.

A légyfélék (Dipterá) gyjtése a lehet legegyszerbb. A nö-

vényeken ós azok virágain, továbbá nedves helyeken, rothadó nö-

vényi és állati anyagokon tanyázó legyeket vékony szövet lep-

kehálóval fogdossuk. A könnyebben megsérül, törékeny szúnyog-

féléknek lehet ép állapotban fogására olló-szár alakú fogóval ellá-

tott és finom fátyollal bevont csappantyút is czélszeren szoktak

használni.

A más állatokon élsköd legyek közöl a szárnyatlan Melo-

phagus ovinus-t a juhok bundájában »kullancs« néven mindenki

ismeri ; a szárnyatlan és vak Braula coeca a közönséges méhen

tartózkodik ; a Hippobosca equina a lovakon és kutyákon, az 01-

fersia Ardeae a gémek tollai között él ; az Ornithomyia avicularia

nyáron át a veréb ós pintyke tollazatában gyakran található, a

fiók fecskéket kinozó Stenopteryx Hirundinis pedig a házi fecske

fészkében gyakori. A denevérek bundájában a szárnyatlan Nycte-

ribia egyik-másik fajára is könnyen reá akadhatunk.

Hogy a különféle bolhákat, melyek szintén a légyfélékhez

csatlakoznak, hogyan kell fogdosni, arra nézve — úgy hiszem —
senkinek sincsen valami különös útbaigazításra szüksége

!

Biró Lajos.

Ujabb rovarirtó szerek.*)

Uraim

!

Valóban zavarba hoz az a rokonszenves és szives fogadtatás, a

melyben engem részesítenek, és attól tartok, hogy szerény munkálataim,

melyeknek eredményét egyesületükkel közölni szerencsés leszek,

nem érdemlik meg azt a megtiszteltetést, a melyben a földmivelós-

és kereskedelemügyi miniszter úr, valamint tisztelt elnökük és

gazdasági tanintézetüknek tudós igazgatója részesítettek, a midn meg-

*) Eladatott frauczia nyelven a Hérault-megyei gazdasági egyesült ülésén

Montpellierben (Francziaország) 1884. június 30-án.
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hívtak, hogy néhány ujabb felfedezésem ismertetése végett körükben

megjelenjek. A midn erre vállalkozom, nagyon feszélyez még az

a nehézség is, a melyet az ember mindig érez, ha valamely ide-

gen nyelven kell magát kifejeznie. Engemet Európába tulajdonké-

pen az az érdekldés vezetett, a melylyel földmivelési miniszterünk

Washingtonban minden iránt viseltetik, mi az Egyesült-Államok

földmivelését elmozdíthatja, és inkább tanulmányozni jöttem az

Önök tapasztalatait az amerikai szlk és a selyemtenyésztés köri,

a melyekkel ez id szerint sokat foglalkozunk, mintsem hogy Önök-

kel néhány fontos tapasztalatot közöljek.

Különben attól tartok, hogy látogatásomtól nagyon is sokat

remélnek, és talán azt gondolják, hogy képes vagyok Önöket a

szliket pusztító csapástól teljesen megszabadítani.

Ellenkezleg ma is azt hiszem, a mit mindig hittem, és a

mit velem együtt gazdasági egyesületük kiválóbb tagjai hisznek,

t. i. hogy többet ér oly szlvel birni, a melynek gyökerei a phyl-

loxerának ellentállanak, mint valamely beteg szlben a legjobb

rovarirtó szereket alkalmazni.

Korántsem áll szándékomban Önöket reá beszélni, hogy tér-

jenek le arról az útról, a melyen valamennyien oly bátran sora-

koztak, abból a czélból, hogy tönkrement szliket a mi ame-

rikai szlinkkel és oltás útján helyreállítsák. De némely esetek-

ben, valamint arra, hogy a bajt már csirájában leküzdhessük, egy

alkalmas rovarirtó szer rendkívüli fontossággal birhat.

Önök már annyira elhaladtak a különféle amerikai szlfa-

jok ismeretében, olyan jól tudják, hogy miféle fajtákat kell a kü-

lönböz talajokba ültetni, olyan jó hasznát tudják venni az el-

árasztásnak és a homoktalajban való mívelésnek, st a kénvegyü-

letekkel való gyérítésnek is, hogy a helyett, hogy Önöknek a mi

viselt dolgainkról értekezzem , inkább nekem kellene Önöktl

tanulnom és hirt vinnem honfitársaimnak mindarról, a mit Önök-

nél láttam.

Mellzve mindezeket az itt említett kérdéseket, engedjék

meg mindamellett, hogy Önöket néhány általánosan használható

rovarirtó szerrel megismertessem, a mely szereket nálunk Ameri-

kában a legjobbaknak tapasztaltam, és a melyek reá fognak ve-

zetni arra is, a mit a phylloxeráról elmondandó vagyok. Annál

szivesebben teszem ezt, mert azokból a beszélgetésekbl, a me-

lyeket Önök közöl többekkel folytattam, alkalmam volt meggy-
zdni, hogy e kérdés iránt mennyire érdekldnek.
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A közöl az ezer meg ezer anyag közöl, a melyet eddig ro-

varirtó szerekl ajánlottak, sokat megpróbáltak már több vagy

kevesebb sikerrel. Ez utóbbiak sorából í'elemlíthetk : a mész, a

kén, a korom, a só, a fahamu, a maró szublimát, a naphta, a

naphtalin, a terpetin, a timsó, a szénsav, a cyankálium, a berlini

kék, az ammóniák, az alkáliák, a benzin, az eczet, a kénsav, a

quassia, a rézgálicz, a forró víz stb.

E szerek legnagyobb része sikerrel használható bizonyos czé-

lokra, akár szárazon, akár folyadékban, akár gzalakban ; de a há-

rom legáltalánosabban használt és leghatásosabb rovarirtó szer,

melyet nálunk a gazdasági rovartan gyermekéveiben és még ez

eltt nem régen is alkalmaztak, a dohány, a fehér hunyor (Helle-

borus) és a szappan volt.

A dohányt régóta használták folyadékban és füst alakjában

az Aphidák vagy növénytetvek és más gyönge test rovarok el-

len ; alkalnfazása úgy az egyik, mint a másik alakban, igen sike-

resnek van elismerve. A nikotin gze szintén igen hathatós min-

denütt, a hol valamely zárt térben, péld. üvegházakban, alkalmaz-

tatik. Só't kísérleteim alapján abban a véleményben vagyok, hogy

az a gz, a mely egy phylloxeralepett szl köri eléggé nyirkos

talajba helyezett dohányszárakból lassanként felszáll, a phylloxerá-

kat képes volna mind megölni.

A fehér hunyort, szárazon vagy folyadékban, régóta úgy is-

merik, mint egyikét azoknak a rovarirtó szereknek, a melyek a

levéldarázsok álczái ellen, melyek közöl a köszméte-darázs (Nema-

tus ventricosus) hernyója eléggé ismeretes, a legjobb eredményeket

adják. A szappan ers oldatban elpusztítja az Aphidákat és más

gyönge br rovarokat s a fák derekára kenve, kitn elriasztó

szer mindenféle bogarak ellen, a melyeknek álczái a fát rongálják.

De magam szerencsés voltam más három rovarirtó szert a

gyakorlati életbe bevezetni, a mely szerek Amerikában most leg-

inkább használatban vannak, minthogy leghatásosabbak ós vala-

mennyi elbbinél fontosabbak.

E szerek: 1. az arzéntartalmú anyagok, 2. a petróleum, ós 3.

a pyrethrum.

Az els csoportba tartozó szerek a gyomorra hatnak, és f-
leg a rágó szájszervekkel biró rovarókra gyakorolnak hatást. A
két utóbbi szer érintkezés útján hat és azért általánosabban hasz-

nálható, mert egyaránt megtámadja úgy a rágó, mint a szívó száj-

szervekkel biró rovarokat.
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Az arzéntartalma anyagok, melyeket arra való öntöz készü-

lékekkel veszély nélkül lehet alkalmazni, a legfontosabb irtószerek

mindenféle növénynek a rágó rovaroktól való megszabadítására.

Az arzenikum abban az arányban veend, hogy 3 gramm

arzénsavas nátront ós 12 gramm dextrint 4 liter vízben feloldunk

és e keverékbl mintegy 30 grammot 40 liter vízzel hígítunk. —
Egy másik készítésmód szerint 350 gramm arzenikumot és 350

gramm szíksót 4 liter forró vízben feloldunk és az egészet annyira

felhígítjuk, hogy belle egy liter 150 liter vízre jusson.

Az arzenikum legfbb elnyei az olcsóság és az oldhatóság.

Hátrányai ellenben fehér színe, a mi miatt valamely hasonló szín

ártalmatlan anyaggal összetéveszthet, és az a hajlandósága, hogy

a növényeket megperzseli.

A párisi zöld (arzénessavas réz vagy S c h e e 1 e-féle zöld)

valamennyi többi arzénvegyület között a legkiterjedtebb alkalma-

zást nyerte, és általában egyike azoknak a rovarirtó szereknek,

melyek a legkielégítbb eredményeket adják. Használják szárazon

különféle anyagokkal, mink a hamu, gipsz, liszt stb. oly arányban

keverve, hogy egy rész párisi zöldre (ha tiszta) a másik anyagból

25— 100 részt vesznek. A liszt hozzáadásának az az elnye van, hogy

az egész keveréket ragadósabbá és tartósabbá teszi. Folyadékban

a párisi zöld akként alkalmazható, hogy 350 gramm adatik belle

150—400 liter vízre. A folyadékot folytonosan kavarni kell, és ha

egy kis dextrint vagy más anyagot teszünk hozzá, azt érjük el,

hogy az oldat ragadóssá válik.

Használatban van még egy más arzénvegyület is, a mely az

anilin-festékek gyártásának egyik mellékterménye és nálunk L o n-

don p u r p 1 e név alatt ismeretes. Ez szintén hathatós szer s a

mellett a párisi zölddel szemben az az elnye van, hogy sokkal

olcsóbb (fontja átlag csak 30 centimebe kerfíl) ; hogy kétszer ak-

kora felületet borít el (súly szerint) ; hogy oldhatóbb, kevésbbé

mérges, ragadósabb és hatás tekintetében tartósabb. Azonkívül

egészen határozott színe van, úgy, hogy ha helyesen használtatik,

minden tekintetben elbbre teend.

Fontosság tekintetében ezek után következik és különösen

becses mindenféle szívó royar ellen a petróleum.

Rovarirtó érdeme minden olajnak általában már régóta el van

ismerve és méltányolva.

A petróleum ásványi olaj, melyet a régiek többféle alakban

ismertek, és melyet 1834 és 1843 között még Francziaországban is
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termeltek. Fontos kereskedelmi czikké azonban csak századunk

második felében vált, vagyis mióta az Egyesült-Államokban és ne-

vezetesen Pennsylvania éjszaknyugati részén nagy mennyiségben

felfedezték. Ara ott változik, de most a finomított petróleum li-

terjét kicsinyben 10 centimen, a srbb minségeket pedig lite-

renként nagyban 4—5 centimen jegyzik. Ugy hallom, hogy a pet-

róleum itt Montpellierben 4—5-ször drágább. Minthogy azonban

utóbbi idben az amerikai árúval való versenyzés czéljából ismét

nagy mennyiségben kezdik nyerni Bakuban és Tsaritzinben Orosz-

országban, a petróleum ára okvetetlenül le fog szállani.

Mindezek közöl a különféle termékek közöl legjobb eredménye

a finomított petróleumnak (kéroséne) van, mely Amerikában vilá-

gításra szolgál. Ennek gyakorlati alkalmazását sokáig késleltette

az a hátrányos körülmény, hogy nem igen lehetett használni a

nélkül, hogy a kezelt növényeknek meg ne ártson.

Számos kísérlet után, melyet mindenféle növényeknek, különösen

gyapotültetvényeinknek és narancsfáinknak megvédése czéljából kel-

lett tennem, csak az utolsó három évben jöttem végre munkatár-

saim segélyével egy kielégít alkalmazási mód feltalálására. Ez

abban áll, hogy egy vízben oldható emuisió készítettik, melyet

aztán megfelelen hígított öntözés vagy permetezés alakjában le-

het szétfecskendeni és a rovarok irtására használni, a nélkül, hogy

a kezelt növénynek ártalmára volna.

A legegyszerbb és legjobb készítésmód az, hogy a petró-

leumot tejjel vagy szappannal összekeverjük. Tudom, hogy e ké-

szítésmód itt némi változás alá fog eshetni, hogy itt akár a pet-

róleumot, akár a tejet olcsó áron beszerezni nehezebb lehet mint

az Egyesült-Államokban, a hol valamennyi rovarirtó szer között

ez a kett a legközönségesebb ós a legkevésbbó költséges, mert a

gazdáknak mindig kezük ügyében van.

Egy vajszer emuisió néhány perez alatt készíthet, ha egy

ketts mködés szivattyúval két rész finomított petróleumot és

egy rész tejet valamely edényben összekeverünk. A folyadékok h-
mérséke 30° C. lehet.

Jó emuisiót lehet a következ módon is csinálni

:

Petroleum, 8 liter;

Közönséges szappan, 175 gramm;

Víz, 4 liter.

A szappan és víz keverékét felmelegítjük, és ha az egész

forr, a petróleumot hozzá adjuk, mire aztán az egész keveréket
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egy ketts mködés permetez szivattyúval 5— 10 perczig kavar-

juk. Az emulsió, ha tökéletes, oly eremet képez, mely kihlve meg-

srsödik és zsirosság nélkül tapad az üvegre. Az emuisiót hasz-

nálat eltt hideg vízzel kell felhígítani, olyan mértékben, a milyen

a gyakorlati tapasztalás alapján jónak fog bizonyulni.

A legegyszerbb felfedezések gyakran a legbecsesebbek, és

az a felfedezés, hogy az olajat ilyen egyszeren és ilyen jól lehet

vízben tetszés szerinti arányban feloldani, gyakorlati alkalmazásá-

ban fontos.

Csak figyelmüket fárasztanám, ha eladnám, hogy hány ro-

varnál és hány esetben hasznos a petróleum- emulsió alkalmazása,

és ha közölném a meggyz eredményeket ; de annyit mondhatok,

hogy a legmeglepbb sikereket különösen azok ellen az apró el-

lenségek ellen értem el, a melyekhez más eszközökkel oly bajos

hozzáférni, t. i. a növénytetvek és pajzstetvek ellen.

Könnyen beláthatni, hogy a legtöbb esetben csakis a tapasz-

talás mutathatja meg, hogy mekkora arányokban kell a petroleum-

emulsiót vízzel felhígítani. Számba kell venni e tekintetben úgy a

megvédelmezend növények, mint az irtandó rovarok természetét.

Általában 12—20 és több rész viz egy rész emuisióra a leg-

több esetben megfelel oldatot fog adni, a melyben a vizet meg-

szaporítjuk a növénytetvektl megszabadítandó növénynek többé

vagy kevésbbé érzékeny része szerint (gyökerek, szárak, levelek, virá-

gok) - - vagy a rovar faja szerint (puha br Aphidák, vagy ke-

ményebb pajzsú Coccidák).

A rovarirtó szer alkalmazásának e kérdése reá vezet arra,

hogy a szükséges mszerekrl megemlékezzem.

A javítás itt is, ép úgy mint a többi mechanikai találmányok-

nál, a melyek a mvészeteket és a tudományokat elbbrevinni

segítik, rendesen hosszadalmas kísérletezéseknek lassú eredménye.

Bármily fényes legyen az eredeti conceptió, a gyakorlati részletek

majdnem mindig csak egyszer próbálgatások szüleményei. A sikert

többnyire hiábavaló kísérletek elzik meg ; de a siker itt csak

akkor fog bekövetkezni, ha az ember bizonyos határozott czélokat,

melyek rovartani tanulmányokból vannak levezetve, szem ell nem
téveszt.

Már az eddig eladottakból is kitnik, hogy a fontosabb ro-

varirtó szerek folyadékban használhatók ; és minthogy a folyadékok

a poroknál sokkal alkalmasabbak, a parányokká való szétoszlatásra

és szétszórásra szolgáló permetez készülékek a rovarirtó eszkö-
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zöknek legfontosabb részét képezik. Egy ilyen permetez készülék

kellékei a következk : szabályos mködés, párosulva a legnagyobb

ervel és a bedugulásnak legcsekélyebb lehetségével ; a tisztítás

vagy a szétszedés könnysége, olcsóság és bármily állásban való

egyszer és könny alkalmazhatóság. Elengednek tartom csak rö-

viden jelezni azt a készüléket, a melyet a legczélszerbbnek ta-

láltunk, és mely mindezeknek a kellékeknek megfelel.

A készülék egy bell mintegy másfél centiméter átmérj és

egy fél centiméter magasságú egyszer kis kerek szelenczóbl áll,

a melybe a folyadék egy tangentiális irányú nyíláson keresztül

ervel belöveltetik. A folyadék roppant nagy centrifugális sebes-

séggel kering a kis szelenczében körösköri, és csavarral lezárt

fedelének közepén egy kis nyíláson permeteg alakjában kiszabadul.

Az elv egyszer, de új és sokféleképen alkalmazható ; mert

a permetez sugár nagysága mindig a szelencze egyes részeinek

méreteitl, valamint a kilövellésre használt ertl függ és a sze-

rint szabályozható.

Hivatalos jelentéseimben több oly mszer és eszköz leírása

van közölve, a melyek a permetez szelenczék használatához va-

lók, a szerint, a mint az ember az ellenszereket mezn, kertekben,

fákon, gyümölcsösökben stb. akarja alkalmazni.

A pyrethrum (Pyrethrum roseum a Kaukázusból, P. cinera-

riaefolium Dalmátországból) .régóta ismeretes arról, hogy igen ne-

vezetes rovaröl tulajdonságokkal bír, de eddig csak poralakban

használtatott alkalmatlan házi rovarok irtására. 1878-ban folyékony

keverékekben próbáltuk meg kultivált növényeink károsítói ellen,

és mondhatom, hogy így is figyelemre méltó sikereket értem el

vele. A pyrethrum azonban csak közvetetlen érintkezésnél hat, ós

minthogy hatása múlékony, az arzéntartalmú rovarirtó szerek min-

dig sikeresebbek lesznek. De a pyrethrum egészen ártalmatlan, és

a legérzékenyebb növényeknél is veszély nélkül használható.

A pyrethrum bámulatos hatása az apró szervezetek ellen még

arra a gondolatra is vezetett, hogy esetleg nagy hasznát lehetne

talán venni egyszersmind mint fertzetlenít szernek rossz indulatú

lázaknál és ragályos betegségeknél ; azonban itt nincsen helyén, hogy

e kérdésre, mely tárgyamtól kissé távol esik, bvebben kiter-

jeszkedjem.

De ime — gondolják Önök — mos-t ugyan jó messzire elka-

landoztunk a phylloxerától ! Azonnal reá térek.

Eddig olyan irtószerekrl szóltam, a melyek általában a föld
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színe felett alkalmaztatnak. A mi a földalatti rovarirtó szereket

illeti, a gyökereken él rovarok ellen eddig nálunk a legjobbak-

nak bizonyultak a szénkéneg-kálium, a szénkéneg és a naphtalin.

E szerekre nézve Önök tisztában vannak, mert mi csak any-

nyit tudunk róluk, a mennyit Önöktl tanultunk. De midn a

petróleumnak; mint földfeletti rovarirtó szernek, hathatósságával sa-

ját tapasztalásomból megismerkedtem, késbb arra a gondolatra

jöttem, hogy megpróbálom értékét a föld alatt él rovarfajok ós

nevezetesen a phylloxera ellen is. Az elért sikerek ép annyira meg-

leptek, mint megörvendeztettek ; és nem akarván Önöket az általam

Washingtonban végrehajtott és még most is folyamatban lev, gon-

dosan ellenrzött kisóiietek részleteivel fárasztani, annyit mond-

hatok, hogy tökéletesen meg vagyok gyzdve, hogy a petroleum-

emulsióban a földalatti rovarok ellen oly szert bírunk, a mely, leg-

alább nálunk Amerikában, felette áll valamennyi fennebb említett

rovarirtó szernek.

Ez az emuisió, csak 2—3 akkora térfogatú vizzel higítva, a

szl gyökereire semmi káros hatást sem gyakorol; jótékony ha-

tása azonban észrevehet, mert megöli a phylloxerát, st (a mi

még fontosabb) képes elpusztítani petéit, még gyenge oldatban is.

E rovarirtó szer használata tökéletesen veszélytelen, és hatása

a talajban sokáig eltart.

Kísérleteimet jobbára laboratóriumomban végeztem, hogy na-

gyobb pontossággal hajthassam végre ; egyelre nem akarok egyebet,

mint hogy ezt az eljárást figyelmükbe ajánlom, abban a teljes meg-

gyzdésben lévén, hogy az általam jelzett eljárás alkalmazását jó

siker fogja koronázni. Önöket is ép oly kellemesen meg fogja lepni

egy ilyen egyszer szernek teljes hathatóssága, mint a hogy en-

gem meglepett. Most már a legjobban megfelel arányok, a kezelési

költség tkénként, a legczélszerbb mszerek az alkalmazáshoz vagy

a legjobb kezelésmódok, mind olyan kérdések, a melyeket egyedül

csak a gyakorlati tapasztalás képes megoldani, inert a talaj min-
ségétl, a meteorológiai viszonyoktól, st még az egyéni körülmé-

nyektl is függnek.

Egy pillanatig sem áll szándékomban, hogy Önöknek e tárgy-

ban tanácsokat adjak, Önöknek, a kik a szónkóneg-fecskendknek,

a szénkénegez-ekéknek ós a kénvegyületek s más rovarirtó sze-

rek földalatti befecskendezésére szolgáló különféle készülékeknek

ismeretében sokkal elbbre vannak haladva, mint mi. Csak is aján-

lok Önöknek egy ellenszert, melyet Francziaországban még nem
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próbáltak meg, és melyrl meg vagyok gyzdve, hogy kevésbbé

veszélyes, mint a szénkéneg, hatásosabb, mint a szénkéneg kálium,

és a mely a helyett, hogy a szl gyökereinek ártalmára volna,

inkább trágyának tekinthet. A legmeglepbb dolog volt ugyanis

kísérleteim folyamában az a jótékony hatás, melyet ez az emuisió

a gyökerekre gyakorolt ; mert a kezelés után a kéregnek megbar-

nult vagy elkorhadt részei leváltak és az új gyökérszálak hajtása

teljes ervel megindult.

A petróleum- emuisiót a gyakorlatban ép úgy fog kelleni

alkalmazni, mint a szénkéneg-káliumot, azzal a különbséggel

talán, hogy ugyanannyi vizre 2—3-szor több lesz veend az

emulsióból, mint a szénkéneg-káliumból, t. i. 40 liter vizre

3—400 gramm emuisió. Azokból Ítélve, a miket gazdasági tanin-

tézetükben láttam, meg vagyok gyzdve, hogy, az elv egyszer is-

meretes lévén, Önök az alkalmazásnak mind eme részlete ire nézve

nemsokára tisztába fognak jönni. A petroleum-emulsió kérdésével

is ugyanaz fog történni, a mit a phylloxerának ellentálló amerikai

szlknél tapasztaltunk, a melyeket ez eltt 14 évvel jeleztem, és

a melyeket Önök kísérleteik ós tapasztalataik alapján most már

ép úgy, vagy még jobban ismernek, mint mi.

Hogy a Jacquez itt délen, az Othello nyugaton és a Triumph

Francziaország belsejében a phylloxerának legjobban ellentállanak s

a talajnak és klímának legjobban megfelelnek, ez oly tapasztalás,

a melyet Önök részére azon amerikai szlfajták eredeti hazájában

semmiképen sem lehetett volna megszerezni. Jelenleg természete-

sen nem bocsátkozhatom Önökkel sem a kezelési költségek, sem

más kérdések megvitatásába, és elismerem, hogy a mi a legjobb

ellenszer Amerikában, annak azért még nem kell okvetetlenül a

legjobb ellenszernek lenni Európában is.

Nem azért jöttem, Uraim, hogy magamat szlik csalhatat-

lan megmentjének hirdessem és feltoljam ; mint önzetlen szaktár-

suk jöttem, hogy igy szóljak Önökhöz : Nekem úgy látszik, hogy

ezen az úton-módon fognak vagy fogunk boldogulhatni. Felaján-

lom Önöknek eszméimet és tapasztalataim gyümölcsét ; viszont

kérem ugyanezt Önöktl is az Egyesült-Államok részére, és igy

vállvetve igyekezni fogunk, hogy hosszú küzdelmünkben apró ellen-

ségeinkkel szemben gyztesek lehessünk.

Biley C. V.
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Néhány kártékony bogárról.

A cserebogárral közeli rokonságban álló Anomala Vitis és

Frischii nev legyezscsápú bogarak Budapest környékén némely

homokos talajú község szliben jelentékeny károkat szoktak okozni.

így Kis-Szent-Miklóson (Vácz és Gödöll között) minden évben

gyakoriak, de némely évben, mint éppen a múlt 1883-ik év nya-

rán is, kivált az els faj borzasztó tömegben lepte el a község

határának némely részét.

Az Anomala Vitis ép úgy, mint sok más rovar, tartózkodási

helyére nézve igen válogatós, st mondhatnám szeszélyes. Egyes

pontokon tízezrével található, mig másutt hasonló talajon és ha-

sonló körülmények között, aránylag csak kisebb társaságokban for-

dul el. Hat óv eltt egy tölgyfa-erdcske szomszédságában homo-

kos talajra egy 3 kat. holdnyi szlt ültettem ki ; de noha két év

eltt 100 szekérnél több trágyát hordattam reá, a kis ültetvény

eddig még nemcsak hogy termképes nem lett, hanem — kivált

a szárazabb helyeken — egyre pusztul, és a kiveszett tkék he-

lyébe ültetett szlcsemeték szintén eldeik sorsára jutnak. Ennek a

fényes, zöld bogárnak pajorjai ugyanis következetesen megnyirbál-

ják a szl gyökérzetét, mi által makacsul meggátolják annak er-

teljes kifejldését, úgy hogy némely helyen a tkék a trágyázás da-

czára sem birtak két arasznál magasabb vesszt nevelni. 1883

augusztusban némelyik tkén 150— 180 darab kifejldött bogár

ült és rágta a leveleket, épp úgy, mint álczáik a gyökereket. Bo-

rús idben megpróbáltam a. bogarakat zsákokba szedetni, de mint-

hogy ez nagyon szaporátlan munka volt, abbahagytam ; a lesze-

dett tkéken különben másnap már ismét százával ültek a fa-

lánk pusztítók mindenfelé. Napos idben a szedéssel sehogy sem

lehet boldogulni, mert mihelyt érintésre megmozdul a lomb, vala-

mennyi bogár repüléssel igyekezik menekülni.

Az Anomala Vitis fajjal versenyez az Anomala Frischii is

;

de ez utóbbi nem hemzseg olyan nagy tömegben, és mivel a mellett

kisebb termet is, kártételei sem olyan óriásiak. Az Anomala Fri-

schii többnyire sárga szárnyfedj fajváltozatban fordul el ; a zöl-

dek sokkal ritkábbak, elvétve akadnak közöttük szép rózsaszín

zománczosak is.

Az Anomala-fajok a szln kivl más növényekre is kárté-

konyak lehetnek. így péld. az említett pestmegyei községben a
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szl környékén lev ákáczfák közül néha egyiket-másikat kivá-

lasztanak maguknak, mintha csak elre összebeszélnének, és annak

napos oldalát csúcsától kezdve a legalsó ágakig a szó legszorosabb

értelmében elborítják ; mig a szomszédos ákáczíák — nem tudom,

mi okból — majdnem egészen mentesek maradnak, vagy legfeljebb

csak elszórva lehet rajtuk néhány példányt találni. Az ilyen elle-

pett fa csak úgy ragyog a sok fényes zöld bogártól. Az említett

szl köri már másodízben ültettem jó sren fiatal ákáczfákat,

melyek azonban épen a homokosabb helyeken kivesztek és csak a

a laposabb, nedvesebb helyeken birtak felcseperedni. A pusztulást

eleinte csupán a szárazságnak tulajdonítottuk, de késbb kitnt, hogy

a kiszáradt fák gyökerei el voltak rágva. Minthogy abban az id-

tájban nem voltam a helyszínén, a dolgot nem vizsgálhattam meg
tüzetesebben ; de azok után. a. miket szemtanúktól hallottam, nem
kételkedem, hogy a bajnak okozója az egyik Anomala-faj álczája

volt, mert az illet talaj nem rossz, és a Lycium, valamint az Ai-

lanthus szépen díszlenek rajta.

Megemlíthetem még, hogy azon a helyen már azeltt is, a

mikor még nem volt szlvel beültetve, évenként jókora mennyi-

ségben találtam e bogarakat; akkoriban kivált az erd szélen álló

kökénybokrokat lepték el.

Az Anomala-fajok még az almafa lombját is nagyon szeretik,

és az almafákat szintén mint egy adott jelre egyszerre szokták el-

lepni, úgy hogy pár óra alatt képesek egy ölnyi magasságú cseme-

tét félig vagy egészen is lekopasztani. Este a fácskát még egészen

épnek látjuk, másnap reggel 9—10 óra tájban pedig már egészen

el van csúfítva.

Az Anomalák irtásának aligha van más alkalmas módja, mint

a pulykákkal való lelegeltetés.

II.

A tarka szárnyfedj, nagy kalló- vagy csapó-cserebogár
(Polypkylla fullo), melyet a nép Pestmegye fels részében igen ta-

lálóan arató-bogárnak nevez, mert aratáskor köszönt be Al-

földünk száraz homokos vidékein, — szintén gonosz ellensége a

növénytenyésztnek.

Maga a kifejldött bogár, mely este ezrével zúg a levegben

és párzás végett hátával- nyolczával száll a gabonacsomókra, nappal

pedig különféle növények lombja között húzódik meg, nem tesz

ugyan valami szembetn kárt, hanem inkább a pajorja. Ez
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(37. ábra) igen hasonlít a közönséges cserebogár pajorjához, csak

hogy sokkal nagyobb, t. i. 8 cent. hosszú és 1 cent. vastag ; azon-

kívül els potrohgyrfíi felül finoman szemcsézettek s az utolsó láb-

pár végén a karmok teljesen hiányzanak.

A kalló - cserebogár pajorjáról

eddig rendesen azt állították, hogy

homoktalajon tenyész fnem növé-

nyek gyökerein él; de a múlt 1883-ik

év nyarán szomorúan kellett saját

ültetvényeimen tapasztalnom, hogy a

hatalmas rágó szájszervekkel fegy-

verzett pajor kiváló elszeretettel

rongálja a fás növények gyökereit.

Kis-Szent-Miklóson egy homo-

kos dombra különféle fákat és cser-

jéket ültettem ki, a melyekben azon-

ban a vaskos pajorok igen jelentékeny

károkat tettek ; különösen végze-

tesekké váltak rongálásaik egyes fa-

jokra nézve. így péld. egészen le

kellett mondanom arról, hogy ama

dombon jókori jávorfát (Acer pláta-

noides) nevelhessek fel. Ötven já-

vorfa-csemete közöl valami 30 darab

még a múlt évben elpusztult, a többi

pedig e nyáron ment tönkre, egyik

a másik után. A fiatal csemete lombja,

mig nincs megtámadva, friss zöld

;

azután csak egyszerre, rövid egy-két

nap alatt elfonnyad. Mikor ezt észre-

veszszük, akkor a gyökérzete már úgy

el van rágva,hogy a törzset mint valami

leszúrt botot, egészen könnyedén ki

lehet a földbl húzni. Sajátságos dolog, hogy más jávor-fajok (Acer

negundo, pseudoplatanus, tartaricum és campestre) a pajoroktól men-

tesek maradtak és mostanáig is szépen díszlenek.

Nagy mértékben pusztítottak e falánk pajorok azonkívül még
kis bükkfáim között is ; megtámadták továbbá a vörös berkenyét

(Sorhus aucuparia), a fürtös bodzát (Sambucus racemosa) és he-

lyenként a jegenye -nyárfát. Más fákban és cserjékben is tehettek

37 ábra. — A kalló-cserebogár

(Pohjphyüa fullo) pajorja, egy

szlvessz gyökerén rágódva.
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ugyan kárt ; de az említettek alól magam ástam ki ket — egy gyö-

kér melll néha kettt-hármat is. Az ember többnyire már késn
veszi észre és távolítja el a károsítókat ; inert a megtámadott cse-

mete vagy még akkor kivesz, vagy, ha tövig visszanyesetik, elten-

gdik még az szön át, de a következ tavaszon mégis csak el-

pusztul.

Hasonló károkat okozott a kalló-cserebogár pajorja az orsz.

phylloxera-kisérleti állomás istvánteleki telepén, a hol a homok-

talajba ültetett amerikai szltkék gyökerein rágódott.*)

Eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy a homoktalajban

nem annyira a szárazság, mint inkább a különféle rovaroknak rop-

pant sokasága szokta az ültetvények egy részét tönkre tenni. Az

olyan fák, a melyeknek gyökereit a nálunk gyakori pajorok nem
szeretik, még a legfehérebb homokban is elég jól megélnek és

tenyésznek, mint péld. a Rhus-félék, az Ailanthusok, a meggyfa,

a fagyai, a kecskerágó {Evonymus) stb.

Ismeretes dolog, hogy a kifejlett rovaroknak gyakran egészen

más életmódjuk és más hajlamaik vannak, mint álczáiknak. Ez

tapasztalható némi részben a kalló -cserebogárnál is. Mig ugyanis

pajorja oly elszeretettel rágja az Acer platanoides gyökereit, ad-

dig a bogár reá sem néz e fára, hanem sokkal inkább kedveli a

fekete fenyt (Pinus austriaca), mely minden más fa- ós bokor-

fajnál jobban szokta magához vonzani a nstényeket s ezek ismét

a kitn szaglású hímeket. Alkalmasint a fenygyanta illata édes-

geti ket oda, hogy rajta tartsák pihenjüket ; a tlevelek azon-

ban aligha szolgálnak nekik táplálékul, mert rágásaik nyomára se-

hol sem akadtam. Meglátogatják azonkívül az ákáczfákat és pedig

leginkább az enyves ákáczot (Robinia viscosa). A tölgyfa lombját,

mely a közönséges cserebogár eltt annyira kedves, a kalló-csere-

bogár nem szereti ós inkább kerüli.

Sajó Károly.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Torzlábú cserebogár. — A rovarok osztályában, kivált a bo-

garak között néha akadnak egyes ritka példányok, a melyeknek

egyik vagy másik szerve a rendes alaktól eltér és hol kisebb, hol

*) Dr. Horváth Géza, Jelentés az 1883-ik évben Magyarország te-

rületén fellépett és megfigyelt kártékony rovarokról. Budapest, 1884. 20—21 1.

12
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nagyobb fokú eltorzulást mutat. Hogy miféle okok idézik el eze-

ket az eltorzulásokat, azt voltaképen még mai napig sem tudjuk

;

meglehet, hogy talán mechanikai behatások, rendellenes hmérséki,

nedvességi vagy táplálkozási viszonyok, a melyeknek az illet rovar,

fejldésének ideje alatt, tehát pete, álcza vagy báb állapotában ki

volt téve. De épen mivel az eltorzulásoknak indító okai még min-

dig felderítésre várnak, gondosan össze kell gyjtenünk minden

efféle esetet, a mely kezünk ügyébe akad.

Különösen érdekesek e tekintetben azok az eltorzulások, a

melyek egyes szervek vagy testrészek sokszorozódásában nyilatkoz-

nak, mint péld . a rendesnél több csáp, láb, szárny stb.

Egy ilyenformán eltorzult bogarat volt szerencsém folyó év

május 5-én az országos phylloxera-kisérleti állomás farkasdi telepén

kézre keríthetni. Az illet példány egy közönséges cserebogár (Me-

lolontha vulgáris) és pedig nstény, hosszú far-nyúlványnyal. Az el-

torzulás rajta abból áll, hogy hátulsó ballába

meg van sokszorozódva. (38. ábra.) A ren-

desnél valamivel rövidebb és vékonyabb czomb

tövén ugyanis még egy második vaskos czomb

ered, mely hirtelen, csaknem körteidomúlag

megvastagodik, és melynek alsó lapján hosz-

szában egy gyenge orom húzódik végig. E
fölös czomb széles végéhez két, rendes vas-

38. ábra. — Megsokszo- tagságú lábszár ízesül, melyek közöl az elbb
rozódott cserebogár-láb. m { miUiméterrel rövidebb, mint a másik,

rendes hosszúságú lábszár. Mind a két lábszáron szabályos öt-ízü-

lék bokák és azok végén páros karmok vannak. A bokák és kar-

mok úgy a két fölös lábszáron, mint a rendes bal lábszáron aránylag

gyengébben vannak fejldve, mint a hátulsó jobb láb megfelel részei.

A bogár, melyet a magy. nemz. múzeum gyjteményének aján-

dékoztam, különben egészen rendesen van alkotva és fejldve —
kivéve, hogy bal szárnyfedje valamicskével, mintegy 3

/4 millimó-

terrel rövidebb a másiknál.

Egészen hasonló esetet közölt rajzban és leírásban Dr. Kraatz*)

egy nagy futrinkáról (Carabus Scheidleri var. Preyssleri $), a mely-

nél efféle eltorzulás, illetleg sokszorozódás az els jobb lábon mu-

tatkozott ; de ennek egyik fölös bokája végérl a karmok teljesen

hiányzottak. pr> Horváth Géza.

f
-) Berliner Eatomolog. Zeitsehrift. XVII. p. 432. 9. tab. 1. fig. 9.
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» Elektromos « világításnál vereked százlábúak. — A napok-

ban — augusztus 11-én — Déván egy széles szájú üvegben kerti

hulladékot hozattam magamnak, hogy beteg állapotomban is gyö-

nyörködhessem a Thysanurák kecses mozdulataiban és esetleg va-

lami biológiai megfigyelést is tehessek. A meglehetsen tágas üveg-

ben, melynek tartalma falevelekbl, növénymaradványokból, gyomból

és földbl állott, csakúgy nyüzsgött a mindenféle osztályba tartozó

ízeltlábú állatok sokasága ; de valamennyiüket felülmúlta mind nagy-

ságra, mind erre nézve két százlábú, egy Lithobius forficatus

és egy Geophus foveolatus, a melyeket azonban csak más nap

vettem észre. A Lithobius épen akkor ötlött szemembe, a midn
valami rovarálczán lakmározott.

De mieltt e lakmározást és az utána következett jelenetet

leírnám, szükségesnek tartom a körülményeket is felemlíteni, a

melyek között a megfigyelést eszközöltem. Betegen feküdtem, le-

eresztett ablakredk mellett, úgy hogy szobámban csak félhomály

uralkodott; az id délután 2—3 óra között volt, künn javában

esett az es s a dörgés és villámlás egymást érte ; de ki kell jelen-

tenem, hogy azért ez utóbbi körülmény és az általam észlelt tü-

nemény között semmi oki összefüggést sem tételezek fel.

A nagy Lithobius — környezve ill távolságban több apró

Lithobiustól, melyek nem mertek a prédához közeledni, — kényel-

mesen falatozott tehát és a körülbelül 12—14 mill. hosszú álcza

felét 7 perez alatt már megette. Abban a pillanatban közeledett

az üveg szólén, lassú kigyózó mozgással a Geophilus, melyet a sors

egyenesen a lakmározó Lithobiussal szembe vezérelt. A Geophilus-

okozta zörejre a Lithobius már elbb figyel állásba helyezkedett

— annál inkább, mert ez utóbbi fajnak szemei is vannak — és

hosszú csápjaival hol maga elé, hol az üveg falán tapogatózott, mig

csápjai a lassan közeled Geophilus rövid csápjaival egyszerre csak

összeértek. Ekkor egy pillanatra mind a két állat kissé visszahök-

kent, de csak azért, hogy már a következ pillanatban villámgyor-

san csapjon össze. Az összeütközés alig tartott egy pár másodper-

czig s ez alatt az id alatt a Geophilus testének hátulsó részén

igen gyenge, de a félhomályban igen jól kivehet kékes -lila-

szín fény áramlott szét, mely az állat lassú visszavonulása al-

kalmával még jobban látszott. A fény alig volt egy jó perczig lát-

ható ; mert a Geophilus nem azon az úton távozott, a melyen jött,

t. i. az üveg oldalán, hanem a gaz közé vonult vissza. Ugyanezt

cselekedte a Lithobius is: meghúzódott az üveg fenekén, ott hagyva

12*
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a rovarálcza maradékát a fiatal Lithobiusoknak, a melyek aztán

nemsokára jó ízen hozzá is láttak.

Látva azt, hogy az összecsapás után mind a két százlábú

félrevonult és ott hagyta az eledelt, azt kellett következtetnem,

hogy az összecsapásnál mind a kett ersen megsérült. Kivettem

tehát a pihenni tért viaskodókat és tányérra téve, közelebbrl meg-

vizsgáltam. Ekként csakugyan meggyzdtem, hogy a Lithobius 3,

a Geophilus pedig 1 1 lábára tehetetlen ; ez utóbbinak béna lábai

közöl 3 az ellenkez oldalon feküdt. Az illet lábakat csak úgy

vonszolták maguk után, mert az összecsapásnál az állkapcsok méreg-

tartójából beeresztett méreg mozgató izmaikat megbénította, mond-

hatni megölte.

Most mind a két sérültet nagyon jól tartom, és várom, hogy

a mérges marást egyik is, másik is kiheverje.

Dr. Tömösváry Ödön.

Érdekes SZÖCSke-faj. — A sajátságos alakú Saga serrata, bár

Spanyolországtól Dél-Európán keresztül szórványosan egész az Urai-

hegységig el van terjedve, mindenütt a ritka fajok közé tartozik.

Hazánkban eddig csupán a budai Sashegyrl és a mehádiai Do-

mogletrl ismertük. Az idei július 7-én azonban egy tanuló Zemp-

lénmegyében a S -A.-Ujhely felett emelked Sátorhegy kopár olda-

láról hozott egy nstény példányt. Itt van tehát e különös szöcske-

fajnak hazánkban a harmadik tenyész helye, a mely egyszersmind

elterjedésének legéjszakibb határát képezi. A legéjszakibb pont,

a hol eddig talállak, a Bécs mellett fekv Kahlenberg volt.

Dr. Chyzer Kornél

KÜLÖNFÉLÉK.

Riley és találmányai Európában. — A gazdasági rovartan,

mely Európában még mindig meglehetsen mostoha gyermeke szak-

tudományunknak, a praktikus Amerikában már évtizedek óta megér-

demlett méltatásban és buzgó mívelés ben részesül. A gazdasági rovar-

tan ott az állam gondoskodásának egyik kiváló tárgyát képezi
;

jeles

entomologusok pedig kizárólag annak szentelik munkásságukat. E je-

lesek legjelesebbike, Eiley C. V., a washingtoni fóldmivelési minisz-

térium entomologiai osztályának fnöke, e nyáron átrándult Európába,

hogy itt, kivált Francziaországban egyfell a phylloxeraügyet és a

selyemtenyésztést tanulmányozza, másfell pedig a gazdasági rovar-

tanra nézve kiváló fontossággal biró újabb felfedezéseit megismertesse.
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Ez utóbbiakat f. évi június 30-áu adta el Montpellierben a Iíérault-

megyei gazdasági egyesület ülésén nagy számú hallgatóság jelenlété-

ben, mely érdekes eladását mindvégig feszült figyelemmel kisérte.

R i 1 e y úr lekötelez szíves engedelmébl szerencsések vagyunk ezen

eladás magyar fordítását folyóiratunk jelen füzetében egész terjedel-

mében közölni és olvasóink becses figyelmébe ajánlani. Ha az abban

javasolt petroleum-emnlsió talán nem is fog a phylloxera ellen oly

csalhatatlan szernek bizonyulni, annyi azonban kétségkívül bizonyos,

hogy a többi kártékony rovar ellen úgy ez az emuisió és a R i 1 e y-

féle permetez készülék, mint a többi ajánlott irtószer kitn szol-

gálatokat fognak tenni.

J. Lichtenstein ismert nev franczia rovarász, ki e szerek-

kel már kísérleteket tett, az elért eredményekrl folyóiratunk szer-

kesztjének a következket irta: »Riley ellenszereit teljes sikerrel

próbáltam meg néhány rovar ellen. így a pei-metez készülékével való

öntözések által megszabadítottam a Hyalopterus pruni-íól az szi-

baraczkfákat, az Aphis labitrni-tól a Cytisus laburnumot, az Aphis

papaveris-töl különféle növényeket ; e levéltetvek ellen a petroleum-

emulsiót használtam. A pyrethrurnot folyadékban krisfán alkalmaz-

tam az Abraxas pantaria éljen, a mi szintén igen jól sikerült; st
a júniusban pyrethrummal kezelt fákat a hernyók még második in-

váziójuk idejében július végén sem lepték meg. Egy szóval, Riley
felfedezése nagy fontosságú a mezgazdaságra nézve.

«

A kis permetez készüléket, melynek darabja az E. Servent
czégnél (rue Argenterie, 12) Montpellierben 2 l

/2
frankon kapható, az

orsz. phylloxera-kisérleti állomás már meghozatta s a kísérleteket vele

ós a Riley által javasolt rovarirtó szerekkel megkezdte.

A nemzetközi phylloxera-congressus elnapolása. — Az olasz

kormány a nemzetközi phylloxera-congressust, melynek — mint leg-

utóbbi füzetünkben jeleztük — augusztus els felében Turinban kel-

lett volna összeülni, a délfrancziaországi cholerajárvány miatt szep-

tember hónapra halasztotta el. De minthogy a járvány Fels-Olasz-

országban szintén terjedni kezd, elre látható, hogy a congressus szep-

temberben is aligha fog összeülni.

A phylloxera Szerbiában. — A phylloxeravész Szerbiában, a

hol jelenlétét legelször 1882-ben fedezték fel, szintén mindig több

ós több helyen kezd mutatkozni. A szerb kormány legújabb hivatalos

értesítése 'szerint eddig összesen 34 község szli vannak fertzve. A
fertzött községek Belgrád városán kívül még öt vidéki kerületben

fekszenek és pedig a belgrádi kerületben 6, a szemeiidriaiban 11, a

kragujevácziban 1, a pozsarevácziban 10 és a krajinai kerületben

község. Azonkívül a belgrádi kerületben 2, a pozsareváczi kerületben

pedig 5 község gyanús.

Gyászrovat. — Kiválóan szomorú hírrel kell e rovatot meg-

nyitnunk ; oly veszteséget kell jeleznünk, mely érzékeny nemcsak a
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hazai tudományosságra, hanem különösen folyóiratunkra nézve is.

Dr. Tömösváry Ödön, a kassai m. kir. gazdasági tanintézet segéd-

tanára és folyóiratunk egyik megalapítója, f. évi augusztus 15-én

Déván 32 éves koráhan elhunyt. A megboldogult ritka szakértelem-

mel és buzgalommal tanulmányozta kivált a Myriopodákat, Pseudo-

scorpiókat és Thysan urakat, a melyeknek ö volt hazánkban els és

úgyszólván egyetlen, de kitn búvára. A mellett kiterjesztette figyel-

mét a többi ízeltlábú állatokra is, a mint ai'ról folyóiratunkban közzé

tett érdekes czikkei szintén eléggé tanúskodnak. A tüdvósz, mely

életét oly korán kioltá, már hónapok óta emésztette testi szervezetét
;

de azért folyvást dolgozott, gyjtött és tanulmányozott — mond-

hatni utolsó lehelletéig. A jelen füzetünkben közlött kisebb czikkét,

a melyben egy halálos ágyán tett érdekes biológiai megfigyelésérl

ad számot, épen halála eltt való napon küldte hozzánk ; ez volt

hattyúdala. Munkás életérl és szakirodalmi mködésérl legközelebbi

füzeteink egyikében szándékozunk bvebben megemlékezni.

A külföldi entomologusok közöl legközelebb elhunytak : Dr.

Hampe Kelemen bécsi orvos, kinek szakmáját a bogarak képezték,

és a ki annak idejében hazánkból, nevezetesen Erdélybl és Horvát-

országból is több új fajt írt le ; — továbbá J. C. S c h i ö d t e tanár

Kopenhágában, a kinek számos jeles dolgozata közöl különös említést

érdemelnek a krajnai cseppk-barlangok vak állatairól szóló » Specimen

Faunae subterraneae« (1849) és a bogarak álczáinak kitn rézmet-

szetekkel illusztrált tüzetes leírásai, melyek az általa szerkesztett

»Naturhistorisk Tidsskrift« czímü dán folyóiratban jelentek meg.

Schiödte 1880-ban G5 éves korában hazánkat is meglátogatta és

itt igen kellemesen meg volt lépetve nemcsak fvárosunk szépsége,

hanem a magy. nemz. múzeum állattárának gazdagsága által is.

IRODALOM.
A Földmivelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi m. kir. miniszté-

rium jelentése a phylloxera-ügy állásáról 1883 évben. Budapest,

1884. (69 lap, 1 térképpel.)

E hivatalos jelentés hü képét adja a phylloxeravész állásának

hazánkban 1883 végéig és egyszersmind számot ad arról a sokoldalú

tevékenységrl, melyet kormányunk a phylloxeravész terjedésének

megakadályozása, a vészlepett szlterületek megmentése s az elpusz-

tult szlk újjáalakítása czóljából az 1883-ik év folyamában kifejtett.

A jelentéshez mellékelve vannak a kerületi phylloxera-felügyelk rész-

letes jelentései, melyek az egyes fertzött vidékek szlinek állapotá-

ról bvebb tájékozást nyújtanak ; mellékelve vannak továbbá a phyl-

loxeraügyben kiadott miniszteri rendeletek és a phylloxera ellen

teend óvintézkedésekrl szóló 1883: XVII. törvényezikk, végre pedig

Magyarország térképe, melyen a phylloxeralepett községek vannak

feltüntetve.
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Dr. Horváth Géza, Jelentés az 1883-ik évben Magyarország terü-

letén fellépett és megfigyelt kártékony rova-

rokról. Budapest, 1884. (48 lap, 8 fametszetü

ábrával.)

A fbldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium

teljesen felfogván a gazdasági rovartan hasznát és fontosságát, a múlt
évben, mint tudjuk, intézkedést tett arra nézve, hogy a kártékony

rovai*ok hazánkban ezentúl rendszeres megfigyelésben részesüljenek. A
minisztériumhoz ennek következtében már 1883-ban is számos efféle

adat érkezett be, a melyeket szerz, mint az orsz. phylloxera-kisérleti

állomás fnöke, a minisztérium megbízásából összeállított és úgy sa-

ját, mint mások észleleteivel kibvítve feldolgozott. A jelentés, mely
a rovarkárok megfigyelésére vállalkozott valamennyi állandó gazda-

sági tudósítónak díjtalanul megküldetett, Összesen 57 ízeltlábú állat-

ról, u. m. 55 rovar-, 1 százlábú- ós 1 atka-fajról ad számot és azok-

ról hol hosszabb, hol rövidebb ismertetéseket hoz. A legtöbb kártékony

rovarnál közölve -vannak az alkalmazható ellenszerek is.

Alexander Mocsár//, Characteristische Daten zur Hymenopteren-Fauna
Siebeilbürgens. (Természetrajzi Füzetek. VIII. p.

218—226.)

Szerz 1881- és 1882-ben Erdélynek addig még csak kevéssé

ismert hátyásszárnyú rovarait a helyszínén tanulmányozta s eme ta-

nulmányainak eredménye gyanánt jelen értekezésében, mely valamivel

bvebben már 1883-ban a magy. tud. Akadémia által kiadott Mathe-
matikai és Természettudományi Közlemények XIX. kötetében is meg-
jelent, jellemz adatokat közöl az illet országrész hártyásszárnyú ro-

varainak faunájához. Erdély faunáját e rovarok tekintetében szegé-

nyebbnek tapasztalta ugyan, mint hazánknak középs vagy déli ré-

szét ; mindamellett számos érdekes fajt fedezett fel, és meggyzdött,
hogy nem egy jellemz fajunk Erdélyen át a Kaukázus felé van elter-

jedve. A felsorolt érdekes fájok között, melyeknek a szerz összes

eddig ismert termhelyeiket is idézi, — két, hazánk faunájára nézve

új faj is található, u. m. Stizus terminális Dahlb. és Odynerus ru-

jipes André. — Az értekezés rövid magyar kivonata ugyanazon fo-

lyóirat 185- és 18 6-ik lapjain van közölve.

Dr. Eugenius Daday, Catalogus Crustaceorum Faunae Transylvaniae.

(Orvos-természettudományi Értesít. IX. évf
161— 187 1.)

Az erdélyi múzeum-egylet igazgató-választmányának megbízásá-

ból szerz 1881 óta tanulmányozta Erdély Crustacea-faunáját és eb-

ben az értekezésében közli két évi tanulmányozásának ós gyjtésének
eredményét. Maga a gyjtemény az erdélyi orsz. múzeum állattárá-

nak tulajdonát képezi. Az annak alapján készült névjegyzék összesen

128 fajt tartalmaz és világosan mutatja, hogy az erdélyi fauna ez

állatosztály tekintetében mekkora gazdag. Minden egyes fajnál fel

vannak sorolva az eddig ismeretes erdélyi termhelyek ; a szerz ál-
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tal felfedezett új fajoknak pedig azonkívül még latin diagnosisaik is

adva vannak. Ez utóbbiak közöl a szerz a következket már elbb
leirta : Gyclops pectinatus, roseus, Entzii, hungaricus, claudiopolita-

nus
7
Parádyi, Horváthii, alpestris, Frivaldszkyi, breviset osus, tenui-

caudis, nivalis, Margói és transyloanicus, Canthocamptus brevicornis,

ornatus és Treforti, Diaptomus salinus, Pleuroxus tiisnadiensis és

Moina Báfljfyi. Három Phyllopoda-faj azonban egészen új és itt van

elször leírva ; ezek : Acroperus transyloanicus Apahida, Macrothrix

serricaudata Besimbák es Daphnia serrulata Alsó-Árpás melll.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Kérdések.
(9.) Micsoda rovarok voltak azok, a melyek, több fvárosi hír-

lap közlése szerint, augusztus közepén a Margitszigeten alul a Duna
víztükre felett, nagy mennyiségben, mint a hópelyhek, szállongtak ?

Tóth Gyula.

(10.) Bátorkodom kérdeni: miféle rovarok okozzák az ide mel-

lékelt varjútövis (Rhamnus eathartica) leveleken lev gubacsokat,

melyeket augusztus 20-án Abauj-Tornamegye Szín községében ta-

láltam? Raisz Gizella.

Feleletek.
(9.) E rovarok a reczésszárnyuak Ephemeridae családjába tar-

toznak, melyek közöl a » tiszavirágot.«. (Pálingenia longicanda), leg-

alább hírébl, mindenki ismeri. A Margitszigetnél tömegesen mutat-

kozott faj neve Polymetarcys virgo Oliv. • életmódjára és külsejére

nézve ez is nagyon hasonlít a tiszavirághoz, csak hogy sokkal kisebb,

és hogy késbben jelenik meg. Tömeges megjelenése különben nem
szorítkozott csupán a Margitsziget környékére, mert a fváros hosz-

szában a Dunán mindenütt észlelhet volt. Este a dunaparti lámpák
világa kicsalta a víz tükrérl e rovarokat, melyek aztán százával

lepték el és repkedték körül a lámpákat. A lámpaoszlopok pókhálói-

ban még napok múlva is számos példány hullája volt felakadva.

Bíró Lajos.

(10.) A gubacsforma sárgás tekercseket a varjútövis leveleinek

szélén a Trichopsylla Walkeri Först. nev* Psyllida-faj álczái idézik

el. A levelek széle az illet helyen fel van hajolva és hosszában

összegöngyölve, ügy hogy egy vastag falú hosszúkás zárt üreg támad.

Ebben az üregben növekednek fel a. saját lisztes váladékukkal fedett,

halaváuyzölcl lapos álczák, ^s csak utolsó vedlésük eltt bújnak el
az ekkor magától kinyíló üregbl, hogy aztán a levél alsó vagy fels
lapján nympha-brüket levessók és ivarérett szárnyas rovarokká vál-

janak. A beküldött levelek tekercseiben is voltak még nymphák, a

melyek pár nap múlva tökéletesen kifejldtek. JJ_t Q



Rovartani Lapok
J. kötet. 1884 szeptember. 9. füzet.

A rovargyjtésrl.
in.

A rovargyjtnek els sorban ismernie kell azon rovarok szo-

kásait, melyeket gyjteni akar, tudnia kell az idszakot, a melyben

megjelennek, a helyet és a növényeket, a melyeket különösen ked-

velnek ; figyelembe kell venni a napnak azt a részét, a mikor el-

nyösebb a gyjtés, azonkívül a területet és az idjárást, szóval

sok aprólékos dolgot, a mik nélkül kirándulása eredménytelen

maradhat.

A ki lepkegyjtéssel foglalkozik, annak ezenkívül még bizo-

nyos gyakorlati ügyességet kell szereznie abban, hogy a különben

is igen könnyen megsérül lepkéket tökéletesen ép és hibátlan

állapotban szerezhesse meg.

A legszebb és legtisztább lepkepéldányokra úgy tehetünk szert,

hogy a lepkéket otthon magunk neveljük fel a hernyóból. E czélra

vékony deszkából egy u. n. hernyó-kalitkát készíttetünk,

melynek oldalai sr fátyollal vannak bevonva, feneke pedig pár

ujjnyi vastagságú földréteggel borítva. Ebbe teszszük be a kirándu-

lásaink alkalmával haza hozott hernyókat. Egyszersmind néhány

ágat vagy szárat helyezünk oda egy vízzel megtöltött üvegben abból

a növénybl, melyen a hernyókat találtuk. A tápláló növényt id-

rl idre frissel cseréljük fel, mindaddig míg a hernyók teljes kifej-

ldésüket elérik ós mint bábok vagy a kalitka oldalára és tetejére

ersítik magukat, vagy a fenekére tett földbe bújnak.

A hernyók a legkülönfélébb növényeken tanyáznak. Némely

lepkefaj csoportosan él hernyóit csalánon, gyümölcsfákon, cserfán,

fzfán, galagonya- és kökénybokrokon könnyen megtalálhatjuk ; a

nagyobb rész azonban egyenként él. Alacsonyabb fákról és bokrok-

ról a hernyók egy felfordított esernybe könnyen lerázhatok, az

alacsonyabb bozótról és fféle növényekrl pedig vászon-rovarháló-

val is összegyjthetk. Az utóbbi gyjtésmódot azonban csak olyan

lepkegyjtk használhatják, a kik már annyira ismerik a hernyókat

13
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is, hogy mindenikrl tudják, miféle növénynyel táplálkozik ; kezd-

nek tanácsosabb az egyes növényeket figyelmesen szemügyre venni

s azokról szedni le a hernyókat. Igen sok lepkefaj hernyója nappal

elrejtzik és csak éjjel lát táplálék után ; hogy ezeket hatalmunkba

keríthessük, alkalmas helyeken éjjel lámpával keressük fel ket.

A gyjtött hernyókat egy kisebb rekeszekre osztott szells

dobozba helyezzük addig, míg haza visszük, és hogy az egyes fajok

tápláló növényét el ne téveszszük, abból egyszersmind egy ágacskát

vagy leveleket teszünk melléjök, vagy pedig a számozott rekeszek

szerint jegyzkönyvünkbe jegyezzük.

Még könnyebben juthatunk tökéletesen ép lepkék birtokába,

ha bábjaikat felkeressük és ket azokból felneveljük. A gubószöv

pillék bábjai igen ügyesen el vannak rejtve a fák ágain, a kéreg-

repedéseiben és összezsugorított falevelek között; a nappali lepkék

hernyói szintén jól elrejtik felakasztott bábjaikat tápláló növényei-

ken vagy sövényeken, ágakon stb. ; azért ezeket legczélszerbb

hernyókorukban keresni fel. Néhány családbelieknek, különösen a

Zygaena-félóknek csónakalakú gubóba rejtett bábjai azonban köny-

nyen szemünkbe ötlenek június vége felé, tápláló növényük száraira

vagy a közel lev hosszúszárú ffélékre ersítve.

Sokkal eredményesebb lesz fáradozásunk, ha olyan fajoknak

bábjait keressük, melyeknek hernyói a földben szoktak bebábo-

zódni. E czélra a magánosan álló szil-, nyár-, tölgy-, nyír-, bükk-,

kris- és galagonyafák a legalkalmasabbak ; ezek tövénél egy lábnyi

kerületben mintegy 6—7 cent. mélységig felássuk a földet ós azt

széthintve, könn} en megtaláljuk a benne lev bábokat. Más fák

tövénél is találhatunk ilyen módon lepkebábokat, habár keveseb-

bet; péld. a fenyk tövénél több fenyn él hernyó húzódik meg

bebábozódás végett. Legtöbb bábot ily módon szeptember- és októ-

berben gyjthetünk ; különben kevesebb számmal ugyan, de az

egész éven át lelünk bábokat az efféle helyeken. Srbben álló fák-

nál már bajosabb kitalálni, hogy melyiknek a tövét keresik fel a

hernyók legörömestebb, míg az utak mentén, kertekben és par-

kokban szétszórtan álló fák kérgét fed moha és laza földben el-

szeretettel húzódnak meg az alacsonyabb növényeken vagy a fák

belsejében él hernyók.

A talált bábokat lehet gyöngéden megfogva egy mohával

megtöltött dobozba rakjuk és otthon egy hernyó -kalitkába helyez-

zük a fenekére tett földbe, melyet a kikelésig mérsékelt nedvesen

kell tartanunk.
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A hernyó-kalitkában kibujt lepkéket, mieltt még párosodás

vagy repdesés közben szárnyaikat legkevésbbé is megsérthetnék,

megöljük és szárnyaikat szépen kifeszítjük.

A nappali pillangók megölésére elég, ha mellkasukat hüvelyk

és mutató ujjunkkal többször összeszoritjuk és aztán feltzzük. De
az éjjeli pilléknél szárnyaik állása és szívós természetük miatt a

megölésnek ezt a módját kevésbbó használhatjuk. Sokkal alkalma-

sabb e czélra, ha egy légmentesen bedugaszolható széles szájú üveg

fenekére 2— 3 gramm cyankáliumot, erre egy réteg pamutot vagy

vékony szalagokra metélt itatós papírost teszünk és legfelül egy

papiroslapot, a melynek széleit az üveg oldalához ragasztjuk, köze-

pét pedig tvel átlyukgatjuk, hogy a méreg gze az üveg belsejét

betölthesse. Az így felszerelt méreg-üvegbe dobott lepke néhány

pillanat múlva már elkábul s pár perez múlva életét veszti és tre
szúrható. Egy ilyen méreg-üveg, mély némileg módosítva másféle

rovarok megölésére is használható, egy évig is megtartja mérgez
hatását. A cyankálium helyett a dugó belsejére ersített szivacsra

pár csepp chloroformot, éthert, benzint vagy szénkéneget is használ-

hatunk, de ezt egy nap alatt többször is meg kell újitani. Azért a

cyankálium, ámbár használata nagy óvatosságot igényel, sokkal

alkalmasabb és kényelmesebb.

A tökéletesen kifejldött lepkék tartózkodási helye és meg-

jelenési ideje igen változatos ; ehhez alkalmazkodik egyszersmind

gyjtésük módja is.

A bunkós csápú nappali pillangók (Bhopalocera) elfogására a

fátyolszövetbl készült könny lepkehálót kell használni ; de sok

faj az ójet növényeken és virágokon tölti, mint péld. a Lycaenák.

Ezeket naplemente táján és korán reggel kézzel is megfoghatjuk

a kakukf, majoránna stb. virágain, melyeket e fajok igen szívesen

látogatnak.

A gyönyör violaszínt játszó Apatura Iris és Ma leginkább

déleltt repked és gyakran leszáll az utakra ; ha kergetve akarjuk

elfogni, gyorsan elrepül ellünk, míg ha nyugodtan bevárjuk, majd-

nem bizonyos, hogy nemsokára ismét visszatér.

A fehér Pieris-fólék és az élénk szín Vanessák a kertekben

és réteken szállonganak ; a Melitaeák és Argynnisek ellenben inkább

az erdei utak mellékét és tisztásait kedvelik; ugyanily helyeken

találjuk a Satyridákat is.

A Macroglossa-nem három faján kivül valamennyi Sphinx-féle

álomba merülve tölti a napot ; de esteli szürkületkor berepülnek a
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virágos kertekbe és le se szállva a virágra, szívják hosszú pödört

nyelvükkel a virágok mézét. A szabadban különösen a zsályák

virágait látogatják. A halálfej -pille a méheseket keresi fel, s ha a

köp nyílása nincsen alkalmas rostélylyal ellátva, a köpbe búvik

és úgy tele eszi magát mézzel, hogy sokszor tovább repülni se bir

megtépett szárnyaival, melyeket a dühös méhecskék, tulajdonukat

védve, állkapcsaikkal megtámadnak, mikor látják, hogy fulánkjaik

a méztolvaj kemény testén hatástalanul elsiklanak.

A tarka Zygaenák a bogács és a Scabiosa-félék virágain sze-

retnek tartózkodni és nem elég fürgék arra, hogy a lepkegyjt

ell elmenekülhessenek.

A szövpillék (Bombíjces) legnagyobb része és a bagoly-pillék

(Noctuae) nappal fatörzseken és ágakon meghúzódva rejtzködnek.

Borús és hideg idben vagy korán reggel, ha megütögetjük a fia-

talabb fák törzsét vagy a vénebbek ágait, a fa alá terített lepedre

vagy alátartott esernyre hullanak és kísérletet sem tesznek az

elrepülésre ; de ha az id elég meleg és napfényes, a helyett, hogy

a földre esnének, szárnyra kapnak és elrepülnek. Esti szürkületkor

ezek is élénkek lesznek ós virágról virágra szállva eledel vagy

petéik elhelyezése után látnak. Különösen a virágzó luczernásokat

és lóherét s az erdk közelében fekv virágzó réteket látogatják

meg; a lassanként beálló éjjel azonban elfödi ket szemeink ell.

Ámde az ügyes lepkegyjt segít magán. Tudja, hogy a fény

mily csábító hatással van a rovarokra. Egy nagy fehér lepedt visz

magával és azt az erdben egy tisztáson leteríti ; közepére egy

ers fény lámpát helyez, st ha kellleg fel van szerelve, még több

lámpát is rak a szólére. A fény számos éjjeli lepkét csal oda, me-

lyeket hálóval vagy ollószár alakú fogóval ellátott s ritka fátyollal

bevont csappantyúval könnyen kézre keríthet. így tesz szert a

Noctua, Agrotis, Hadena stb. nemek fajaira, melyeket más módon

meglehet hogy hiába keresett volna.

Éjjeli lepkék fogására igen alkalmas csalétket lehet készíteni,

ha czukorszörpöt vagy más ilyen czukros anyagot vízzel, mézzel

felhígítunk s e vegyitekkel alkalmas helyen több fa oldalát beken-

jük. Éjjel lámpával többször megtekintjük az így bekent fákat, és

ha a hely jól volt megválasztva, sok araszoló- és bagolypillét találunk,

melyek az édes nedven oly élvezettel lakmároznak, hogy ott helyben

mindjárt fel lehet ket tzni. Ily módon többnyire oly hibátlan szárnyú

lepkék jutnak kezeink közé, mintha csak magunk neveltük volna

fel. Ez a gyfíjtésmód szeptemberben és októberben a legsikeresebb.
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Kés szszel a lugasokon lev érett szl is sok bagoly-pillét

csal oda. Ha a lugast este lámpával megvizsgáljuk, nem egy érde-

kes faj jutalmazhatja fáradozásunkat.

A nálunk még kevéssé tanulmányozott apró- pilléknek vagyis

Microlepidopteráknak számos faja és igen változatos életmódja van.

Leginkább délután és este repkednek s hálóval vagy csappantyúval

fogdoshatok.

Bíró Lajos.

A müvészméhekröl.
A méhfóléket (Apidae), melyek a hártyásszárnyú rovarok rend-

jének egyik nagy családját képezik, és melyek hazánkban mintegy

600, az egész földön pedig körülbell 4000 fajjal vannak képviselve,

nézetem szerint legczélszerbben két fcsoportra lehet felosztani,

u. m. valódi m éhekre {Apidae genuinae) és kakuk méhek re

(Apidae parasiticae).

A valódi méhek ismét feloszthatók : társasán élkre
(Apidae genuinae sociales), melyek kisebb-nagyobb társaságokban

élnek, s a melyeknek a hímeken és nstényeken kivfíl még dolgo-

zóik is vannak ; így van ez péld. a közönséges méhnél (Apis mel-

lifica) és a bundás pöször vagy dongómóh (Bombus) fajoknál; és

magánosan élkre (Apidae genuinae solitares), melyeknél csak

hímeket ós nstényeket találunk, mint a méhfélék legnagyobb ré-

szénél. Ezeket a magánosan él valódi méneket mvész méhe k-

nek is szokták nevezni, mert ivadékaik számára sokszor valóban

mvészi kivitel sejteket készítenek, a miként azt alább látni

fogjuk.

A kakukméhek is mindnyájan magánosan élk, de semmiféle

gyjtkészlékkel nem birván, petéiket a valódi méhek fészkeibe

csempészik, a melyekben aztán kikel álczáik vagy csupán a be-

hordott táplálékot emésztik fel, vagy pedig magának a gazdaállat

álczájának testével táplálkoznak. E szerint vagy asztalközösségben

él kakukméheknek (Apidae parasiticae commensuales) nevezzük,

melyek társaságban élnek, annyiból, hogy gazdáikkal egy közös

fészekben laknak, mint péld. az élsdi pöszörök (Psithyrus), vagy

pedig csak magánosan élknek (Apidae parasiticae solitares).

A társaságban él valódi méhek közöl a közönséges vagyis

mézel méh (Apis mellifica) csodás építményei általánosan ismere-

tesek. De a magánosan él valódi méhek is úgyszólván mindnyá-
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jan szintén többé-kevésbbé mvészies sejteket építenek, és pedig

minden egyes pete számára egy-egy külön sejtet. Gyakran nagyobb

vagy kisebb számú sejtek hosszában egymás fölé vagy közös fed

alá vannak illesztve. A sejtek a földben, kövek alatt, odvas fákban,

repedésekben, falakon és nádfedelekben, üres gubacsokban, csigahá-

zakban stb. vannak elhelyezve, A sejtek alakja, anyaga és szerke-

zete, valamint elhelyezésük módja a különböz nemek és fajok sze-

rint változik, de mindig igen jellemz. Az anyarovar minden egyes

sejtet virágporból és mézbl készült táplálékkal csaknem egészen meg-

tölt; arra aztán egy petét helyezvén, a sejtet bezárja. A petébl

kibúvó lábatlan álcza a számára odakészített anyagból táplálkozik,

melyet a gondos anya oly jól ki tud mérni, hogy a mint az álcza

növekedik, abban az arányban fogy a bölcsben az eledel is. Mire

aztán teljesen feln, akkorára már anyjától öröklött táplálékát is

elfogyasztotta, ezután sejtjében pergamenszer gubót sz és abban

bábbá alakúi. A méh kifejldésének idtartama igen különböz

;

sok fajnál évenként több nemzedék van, míg másoknak fejldésükre

egy egész év szükséges, úgy hogy azok vagy mint álczák vagy bá-

bok, vagy mint kifejlett rovarok telelnek ki sejtjeikben és csak a

következ tavaszon bújnak el a napvilágra.

Vannak, a melyek csak a földben fészkelnek és sejtjeiket

csak földbl készítik, ezek a kapa ró- méhek; a fa-méhek
sejtjeiket fákban, törzsekben és ágakban építik s azokban vagy

egyes sejteket, vagy hosszú csöveket rágnak ki, mely utóbbi eset-

ben a megrágott farészecskékbl a hosszú csben közfalakat emel-

nek és azt ekként kisebb sejtekre osztják ; mások, a pehely-
méhek, különféle pelyhes növények, kivált a Labiáták (Ballota

nigra, Stachys germanica stb.) és a birsalmafák leveleinek levakart

pelyhébl készítik tojásidomú sejtjeiket, lyukakban a fákban vagy

más üregekben. Némelyek fels állkapcsaikkal különféle növények

leveleibl apró darabkákat metszenek ki s e levéldarabkákból a

földben, lyukakban, fatörzsekben vagy üres növényszárakban a leg-

nagyobb mvészettel minden ragasztószer nélkül gyszalakú sejte-

ket állítanak össze ; ezek a levél metsz-méhek. A kárpi-
tos-mének sejtjeiket a földbe helyezik és viráglevelekkel béle-

lik ki ; így fészkel nálunk az Anthocopa papaveris Latr., mely e

czélra a pipacs virágszirmait szokta felhasználni. A kmives-
méhek vakolatból, fövénybl vagy agyagból készítik sejtjeiket,

melyeket falakon, falhasadékokban vagy más üregekben nem rit-

kán találhatunk.
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Igen messzire vezetne, ha a mvószmóheknek eme különféle

csoportjait e helyen mind ismertetni akarnám ; azért csak a legér-

dekesebb hazai fajok felemlítésére szorítkozom.

A pehely-méhek közöl különösen érdekesek az Anthidium-

fajok, melyek 12— 15 sejtjüket finom növénypehelyböl gyártják. Az
Anthidium montamim Mor., mely eddig Svájcz és Tyrol hegyeibl

volt ismeretes, de a melyet 1884 nyarán Szepesmegyében a Magas-

Tátra alján Lucsivna és Alsó-Tátrafüred mellett is felfedeztem,

ivadékainak bölcsjét a havasi hófehérke {Leontopodium alpinum)

pelyhébl készíti és azt a Lotus corniculatus virágporával tölti meg.

A levélmetsz-méhek, hová a Megachile-nem tartozik, gysz-
alakú sejteket készítenek a leg-

mvészibb módon, a rózsa-, gesz-

tenye-, szil-, akácz-, körte- és al-

mafák leveleibl (39. ábra), vagy

— a mint azt e nyáron a Mega-

chüe analis Nyl. nev fajnál szin-

tén Lucsivna mellett észleltem*)

— a hársfák küls kérgébl. Az

odvas fákban, porhanyós földben

vagy kövek alatt elhelyezett sej-

tek oldalfalai összetekert és szo-

rosan egymáshoz illesztett ellipti-

kus levéldarabokból állanak, melyek a végeiken, a hol a sejt fe-

neke van, be vannak hajtva ; a sejt feneke maga pedig több kör-

alakú levéldarabból van összerakva.

A sejt fels nyílása szintén több kerek levóldarabbal van,

mint valami fedvel, bezárva. A levéldaraboknak mindig meg van

a kívánt nagyságuk és szabályos mértani alakjuk, s az egész sejt

úgy néz ki, mintha egyes részei össze volnának enyvezve vagy

varrva
;
pedig az egyes levéldarabkák semmiféle idegen anyaggal

nincsenek egymáshoz ersítve. Minden egyes sejt oldalfalát három

levéldarabka képezi, a melyeknek a szélei fölé más három da-

rabka van borítva s ez utóbbiak szólei fölé ismét más három,

úgy hogy minden ilyen sejt oldalfala összesen 9 levél darabból áll.

A levélmetsz-méhek rendesen 6—8 ilyen sejtet sz oktak készíteni. A
kis rovarnak tehát összesen mintegy 54— 72 levéldarabot kell állkap-

csaival lemetszeni és lábai közt fészkelése helyére hordania s a m-
*) E méhfaj sejtjeit porhanyós földben alig néhány centiméternyi mély-

ségben találtam.

jei: .

b, M

— Levélmetsz-méhek sejt-

, Megachile lagopoda L (?) ;

Wilhcghbiella Kirby
( ?) ; c, M.

pacifica Panz
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vészi gonddal készített 6—8 bölcst eleséggel megtöltenie, a mi ked-

vez idjárás mellett egy hetet, néha többet is igénybe vesz. Az

anyarovar a kész sejtet harmadrésznyire méz- és virágporból ké-

szített táplálékkal megtölti és arra a petét ráhelyezi. A peték

nemsokára kikelnek és az álczák az elttük lev eleségbl élnek,

melyet nekik gondos anyjuk örökségül hagyott. Az álcza teljesen

felnövekedvén, magának selyemszálakból tojásalakú gubót készít,

mely az üres sejtet tökéletesen kitölti ; ennek a belsejében telel

ki a méhecske, a különféle fajok szerint mint álcza vagy mint

báb, és csak a következ tavaszon, nyáron vagy szön repül ki

mvészi alkotású bölcsjébl.

A magy. nemz. múzeum gazdag méhgyjtemónyóben több

müvészméhnek csinos készítményei láthatók, a melyek közöl né-

hány jellemz alak az ide mellékelt rajzokban van feltntetve.

A levélmetsz Megachile-fajok sejtjei (30. ábra) az elszabdalt

levelekrl már az els tekintetre felismerhetk. Az egyik («), me-

lyet Dr. Horváth Géza úr Zemplénmegyében Kis-Toronyán egy

k alatt talált, akáczfalevelekbl van összeállítva és alkalmasint a

Megaclále lagopoda L. vagy a maritima Kirhy faj készítménye ; a

másik (/;), rózsalevelekbl, Pécsrl származik és valószínleg a

Megachile Willuglibiella Kirbg fészke. A harmadik (c) a Meijachile

pacifica Panz. (imbecilla Gerst.) sejtje, egy száraz nádszál belsejé-

ben volt elhelyezve, a mi annál érdekesebb, minthogy ez eddig az

els ismeretes eset, hogy Megachile-faj nádban fészkel.

Az Osmia-fajok egy része is üres nádszálak belsejében fész-

kel, mások üres csigaházakban, puha fákban vagy ksziklák oldalain

vagy azok repedéseiben. Annál érdekesebb tehát az Osmia biden-

tata Mar., mely 1876-ban legelször a Kaukázusból lett ismeretessé,

és melyet Frivaldszky János úr csak pár hó-

nappal késbb Oravicza, Budapest és Peszér mel-

ll Osmia a/finis név alatt irt le, mert építés-

módjára nézve többi fajrokonától már némileg elüt

és a Megachile-fajokhoz közeledik. Sejtje (40. ábra),

'

. /. 7 . , melybl a rovart magam neveltem fel, és melynek
Osmia oidentata J ' J

Mor. sejtje. hitelességéhez ennélfogva semmi kétség sem fér-

het, mandulafa leveleibl van készítve, de az

egyes levéldarabkák egymáshoz vannak ragasztva. És ez a lényeges

jellemvonás az, a mi e faj építményét a Megchile-fajoknak min-

den ragasztás nélkül készült sejtjeitl megkülönbözteti.

Mocsáry Sándor.



Eltér színezet pillangó.

Az Epiuephele Janira L. mindenfelé közönséges pillangó, mely

júniustól szeptemberig hazánkban is hegyen-völgyön egyaránt talál-

ható. A hím szárnyainak alapszíne kávébarna, a fels szárnyakon

egy-egy fekete egyszer kis szemfolttal; a nstény fels szárnyain

egy-egy rozsdasárga széles sáv és abban egy ketts szemfolt fog-

lal helyet.

A magy. nemz. múzeum gyjteményében van e lepkefajból

egy igen érdekes hímpéldány, a melyet Anker Lajos lepkegyjt

1882 június 15-én a budai Svábhegyen fogott, és melynek szárnyai

a normálistól egészen elüt színezetet mutatnak. Mind a négy szárny

közepén ugyanis egy-egy sárgásszürke nagy folt látható. A foltok

alakja szabálytalan és egymástól eltér ; de a két fels és a hátulsó

jobb szárnyon általában trapezidoinuak, a hátulsó bal szárny foltja

azonban egy görbe szalagot képez.

A nagy folt egyenes küls széle a bal fels szárnyon közve-

tetlenl a fekete szemfolt mellett halad el, a jobb fels szárnyon

ellenben valamivel beljebb ; hátulsó széle mindakót fels szárnyon

a szárny hátulsó szélének irányában halad és közepén kissé ívesen

görbül. A jobb hátulsó szárny világos foltja valamennyi között a

legnagyobb és a szabályos trapezalakot még aránylag leginkább

megközelíti. A bal hátulsó szárnyon a folt széles szalaggá van meg-

nyúlva, mely a szárny küls szegélyével csaknem párhuzamosan

halad és a szárny elszólóig terjed.

A foltok mind meglehetsen éle -

sen vannak határolva ; területükön

úgy a pikkelyek mint a szrök vilá-

gosszürkék, csak az áthaladó erezet

maradt kissé barnás.

A mi a szárnyak alsó lapját il-

leti, a fels szárnyak alul semmi rend-

ellenességet sem mutatnak és egészen

normálisan vannak színezve ; a há- ü- ábra. — Epimpheie Janira L.

túlsó szárnyak alsó lapján azonban a elteró színezettel,

fels foltok hasonmásai láthatók, ámbár valamivel elmosódottabb

körvonalokkal.

Ily eltér színezet példányt e fajból tudtommal eddig sehol

sem találtak ; azért érdemesnek tartom azt olvasóinknak rajzban is

bemutatni (41. ábra).
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Az Epinephele Janira, úgy látszik, általában némi hajlandóság-

gal bir az efféle elbalaványulásra. T r eftschke *) már 1834-ben

következket irta róla: »Noch zeigt sich bey Janira die, auch bey

Paphia, Adippe, Latonia und anderen gélben Faltern vorkommende,

Eigenheit, dass man ganz frische Stüeke mit bleiehen oder ganz

weissen Flecken findet. Die Ursache seheint in einer Krankheit

der Raupe oder Puppe zu liegen, welehe die volle Ausbildung ihrer

Safte verwehrt.«

Treitschke gyjteménye, mely jelenleg a magy. nemz.

múzeum tulajdonát képezi, csakugyan nem kevesebb mint öt ilyen

elhalaványodott példányt tartalmaz. E példányoknál a szárnyak barna

alapszíne hol kisebb, hol nagyobb mértékben és terjedelemben el

van halaványodva. Ezek között van egy hím, a melynek szárnyai

szintén sárgásszürke foltokkal vannak tarkázva ; csakhogy e foltok

sokkal kisebbek, elmosódottabbak és szabálytalanabbak.

Pável János.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Kannibál szitaköt. — A szitakötk, mint tudjuk, ragadozás-

ból élnek és más rovarokkal, legyekkel, szúnyogokkal stb. táplál-

koznak, melyeket, mint a fecskék, röptükben fognak el. Reggeltl

estig fáradhatatlanul vadászva sok alkalmatlan rovart puszítanak

el ekként és ez oknál fogva — kivált mocsáros vidékeken — va-

lóban nagy hálánkra érdemesek. Vadász szenvedélyük, melynek

oka természetesen csak jó étvágyukra vezethet vissza, oly nagy

mérték, hogy ott, a hol más zsákmány szkében vannak, még

egymást sem szokták kímélni.

Egy ilyen esetet volt alkalmam e nyáron magamnak is ta-

pasztalni. Ugyanis 1884 június 20-án Pestmegyében a monori erd-

ben rovarászván, az erd szélén két szorosan egymásba kapaszko-

dott szitakött vettem észre s azt vélve, hogy épen párosodnak,

mind a kettt elfogtam. Csakhamar észrevettem azonban, hogy a

hálómba került foglyok nem egy fajhoz tartoznak, és hogy itt

voltaképen nem szerelmeskedés, hanem gyilkosság tényével van

dolgom. A nagyobb és ersebb szitaköt lábai között tartotta a

kisebbiket, a mely összevissza marczangolt fejjel félholt állapotban

*) Die Schmetterlinge von EuroPa. X. p. 35.
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már nem is védte magát. A gyilkos a mindenütt gyakori Aeschna

pratensis Mull., áldozata pedig a ritkább Cordulia flavomaculata

Vand fajhoz tartozott.

íme tehát, olykor a szitakötk is kannibálokká válnak és

saját fajrokonaikat sem kimélik. Kutkii Dezs

A magyarországi vizenjáró poloskákról. — A Természetrajzi

Füzetek Il-ik kötetében*) 1878-ban ismertetést közöltem Magyar-

ország vizenjáró poloskáiról {Hydrodromica) és abban hazánk te-

rületérl 14 fajt soroltam fel. Azóta 6 év múlt el, a mely id
alatt még további 3 fajt sikerült felfedezni és ekként a magyar

fajok számát 17-re emelni. Az ujabb 3 faj a következ:

Hebriis ruftceps Thoms. Éjszaki faj, mely hazánkon kivül eddig

csak Svéd-, Finn- és Németországból ismeretes, a melyet azonban

már a szomszéd Romániából is kaptam. Nálunk, ugy látszik szintén

inkább az ország éjszaki részében tenyészik és ott Abauj-Torna-

megyében Tornán, Zemplónmegyében Varannó és Szomotor mellett,

továbbá Szatmármegyében Kis-Majténynál találtatott ; de felfedez-

tem azért már Pancsován is. A talált példányok repül szervei

rendesen el vannak satnyúlva; tökéletesen kifejlett szárnyfedkkel

csak egy hazai példányom van Szomotorról.

Mesovelia furcata Muls. Ezt a rendkívül érdekes fajt, mely a

Hebridák és Veliidák családjai között összeköt kapcsot képez, és

mely ámbár elfordul Francziaországban, Skócziában, Finnország-

ban, Szicziliában, Dél-Oroszországban és Syriában, de azért min-

denütt igen ritka, Magyarország területén legelször R a i s z Gizella

k. a. fedezte fel 1881-ben Tornán az ottani urasági kert taván. A
következ években júliustól októberig szintén több példányt gyj-
tött ugyanott, de a tónak mindig csak egy bizonyos helyén a part

közelében; júliustól szeptemberig; álczák is találkoztak. Magam 1884

szeptember 4-ón akadtam reá Bácsmegyében a puszta-péklai m. k.

kincstári rizstermel telepen, a hol a rizsföldeket borító viz tükrén

egy példányt fogtam. — Az eddig gyjtött hazai példányok — egy

tornai példány kivételével — mind teljesen szárnyatlanok.

Gerris laterális Schumm. P u n g u r Gyula tanár úr felfedezése

Szilágymegyében, a hol márczius, július és augusztus hónapokban

több példányt fogott belle, és pedig Zsibónál a Szamoson, Zilah-

*) Magyarország vizenjáró poloskái. (Természetrajzi Füzetek. II. pag.

126—137. tab. 6.)
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nál a Micze patak viztükrén és Egrespataknál a Terbete hegy

alján. Szintén ritka faj, mely eddig még csak Németországból volt

Dr. Horváth Géza.

Gyapotpusztító hernyók Egyiptomban. — Az egyiptomi gyapot-

ültetvényekben az Earias insulana Bd. nev kis szöv-pille her-

nyója ez idén oly tömegesen lépett fel, hogy a gyapottermést ko-

moly veszélylyel fenyegeti. E kártékony pille, melynek hernyója

Egyiptomban már 1865-ben roppant nagy károkat okozott*), a gya-

potnövény leveleinek alsó lapjára tojja petéit, a melyek ott barnás

foltokat képeznek. Ha e foltokat kézi nagyítóval megvizsgáljuk,

meggyzdünk, hogy azok mintegy 300 petébl álló csomóknak

felelnek meg. A hernyók els nemzedéke e petékbl júniusban

búvik ki s a gyapotnövény leveleivel táplálkozik. Körlbell 6 hét

múlva megjelenik a zöld fels szárnyú kis pille és újra petéket

tojik. E peték augusztusban kelnek ki és a bellük származó her-

nyók azok, a melyek tulajdonképen a nagy károkat okozzák, mert

a gyapotnövény virágait és magtokját rongálják és puszítják.

A károsodás ez idén legelször Dakalieh és Garbieh tartomá-

nyokban mutatkozott, de most már jóformán egész Alsó-Egyiptomra

kiterjedt. A kormány a veszély elhárítására a szükséges intézke-

déseket megtette ós elrendelte, hogy a hernyólepett leveleket min-

denütt leszedjék és elégessék, st esetleg a megtámadott ültetvé-

nyeket is elégessék.

Csak e hó végén lesz lehetséges az okozott kár nagyságát

pontosan meghatározni ; azonban remélhet, hogy a kormány eré-

lyes intézkedéseinek sikerülni fog, a károsodást lehetleg csekély

mértékre leszállítani.

Kairó, 1884. augusztus 4.

Gsiller Károly.

*) Az akkori kártételekrl, valamint magáról a kártékony pillefajról b-
vebb adatok vannak közölve a következ értekezésekben :

G. v. F r a u e n f e 1 d, Ueber einen Zerstörer der Baumwollkapseln in

Egypten. (Verbandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien. XVII. p.

785—792) ; Weitere Mittheilungen über den Baumwollschádling Egyptens. (Ibid.

XVIII. p. 417-424.)

Alois Rogenhofer, Ueber die Synonymie nnd die früheren Standé

von Earias insulana B. (siliquana H. Seb.) und Bescbreibung einer neuen Art.

(Ibid. XX. p. 869—874.) Szerk.
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KÜLÖNFÉLÉK.

SzakkÖnyv-adományOZáS. -- A földmivelés-, ipar- és keres-

kedelemügyi m. k. minisztérium Emi eh Gusztáv »A mez- és

kert^azdaságra káros rovarok « czimü munkájának eddig megjelent

els felét, a mely jelen füzetünk irodalmi rovatában van ismertetve,

a rovarkárok megfigyelésére vállalkozott valamennyi állandó gazda-

sági tudósítónak díjtalanul megküldótte.

Román vendég a phylloxeraügyben. — A román kormány,

tekintettel a phylloxeravásznek nagymérv terjedésére Plojest vidé-

kén, Dr Brandza Demeter urat, a bukaresti egyetemen a nö-

vénytan tanárát, hosszabb külföldi tanulmányútra küldte, hogy az

illet a phylloxeraügygyel és az ellene tett intézkedésekkel Európa

különböz államaiban megismerkedjék, és hogy a helyszínén szerzend

tapasztalatai alapján majd Románia is megtegyen minden lehett fe-

nyegetett szlmivelésének megmentésére. Dr. Brandza úr legel-

ször is hazánkban állapodott meg és itt szeptember közepén egy egész

hetet töltött, mely id alatt magának az orsz. phylloxera-kisérleti ál-

lomáson és telepein, valamint a kecskeméti phylloxeramentes homoki

szlkben a phylloxerakérdés minden részletére nézve alapos tájéko-

zást szerzett. Tlünk Ausztriába s onnan Francziaországba távozott,

a hol legtovább szándékozik idzni.

A VértetÜ ismertetése. — A földmivelés-, ipar ós kereskedelem-

ügyi m. k. minisztérium a közönség tájékoztatása végett, » Közgaz-

dasági Értesít « czimü hivatalos közlönyében a vórtetrl legközelebb

a következ rövid ismertetést tette közzé

:

A vértetü (Schizoneura lanigera) nevét onnan kapta, hogy e

rovar, ha szétnyomják, vérszín foltot hagy maga után. Nevezik to-

vábbá gyapjas tetnek is, mert a hátát és testének végét sürü fehér

gyapjúszerü pehely borítja.

A vértetüt a fán könnyen észre lehet venni, ezen hófehér gyap-

júszer pehely folytán, mely viasznemü, gyapjúhoz hasonló izzadmány-

ból áll, a vizet fel nem veszi és úgy látszik, arra való, hogy a rovart az

es, hideg és rovarev madarak támadásai ellen védje. A hol a rovarok

nagyobb számban ülnek egy csomóban, ott az emiitett fehér gyapjú

szembetn fehér foltokat képez, melyeket magasabb fákon is annál

könnyebb észrevenni, mivel a rovarok leginkább az ágak alsó, föld

felé néz oldalán szeretnek összecsoportosulni.

Ha ezen gyapjút tvel eltávolítjuk, akkor meglátjuk a fa kér-

gén a srn egymás mellé sorakozott és szorosan a fához lapult

tetveket, nagyot-kicsit vegyest egy halmazban. A nagyobbak s egy-

szersmind legöregebbek 1 '/2 mill. hosszaságot érnek el, színük

barnás, alakjuk körteidomú. Fejükön két vörhenyes szemes két

rövid csáp látható. A fej alsó részén vau a három izüle
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szipóka, melynek segélyével a rovar a fák kérgét megszúrja és nedveit

szívogatja.

Ezen, tavasztól fogva az áltatok megtámadott almafák kérgén

észlelhet tetvek mind nivarúak, de a liim hozzájárulása nélkül is

nemzképesek (szüznemzk) és eleven fiakat szülnek. A fiatal tetvek

még nem pelyhesek és élénken mászkálnak a fa kérgén ide s tova, a

mig táplálkozásukra alkalmas helyet találnak, a hol azután megtele-

pedve, néhány vedlés után már maguk is a leirt módon tovább sza-

porodnak.

Nyár derekán azután a vértetnél is, úgy mint a többi növény-

tetveknél, megjelenik a szárnyas alak, melynek petéibl a tökéletesen

kifejlett ivarszervekkel biró rovarok, s ezekbl a téli peték keletkeznek.

A mint már említve volt, e tetvek leginkább az almafákat tá-

madják meg, és csak kivételesen találhatók nagy ritkán körtefákon is.

Kártételük lényegében abból áll, hogy a fiatal ágakon szúrásaik

következtében dudorodások támadnak, melyek laza szerkezetüknél fogva

könnyen korhadásba mennek át és igy az illet ágat tönkre teszik,

a mi késbb az egész fa elgyengülését és esetleg kiveszését idézi el.

Minthogy e kártékony rovar Nyugat-Európában már igen el

van terjedve, és nevezetesen számos németországi kertészeti telep el van
általa lepve, mindenek eltt óvakodnunk kell az almafacsemetéknek

külföldrl való behozatalától.

Ha pedig azt tapasztaljuk, hogy fáinkon minden elvigyázat

daczára a rovar megjelent, úgy a meglepett fák azonnal fertzetle-

nitendk. E célból a következ eljárások javasolhatók

:

A meglepett fiatalabb csemeték és oltógallyak fertzetlenitésére

legczólszerbb egy 500 gramm fekete szappan, 100 gramm kozma-
szesz (amyl-alkohol), 200 gramm borszesz és 650 gramm vizbl álló

keveréket használni, melylyel a gallyaknak és csemetéknek a rovar

által ellepett részei gondosan bekenendk.
Öreg fáknál a következ eljárás ajánlható:

A meglepett fák petróleummal beecsetelendk és nyomban utána

bemeszelendk. Fiatalabb fáknál a petróleum 25 rész vízben föl-

eresztend.

A hol a vértetü már a fiatalabb ágakat is ellepte, ott azok

lenyesendk ós elógetendk. Ez az eljárás mindannyiszor ismétlend,

valahányszor a vértetü az illet fákon újra mutatkozik. Öszszel az

illet fák körül oltatlan mész helyezend, mert a rovarok egy része

az almafák fels gyökerein telel át, és tavaszszal onnan mászik fel

a törzsre és ágakra. Az oltatlan meszet, melynek mennyisége a fa

korától függ, mintegy másfél arasznyi mélységre kell a fa töve körül

helyezni ós azután földdel bekapálni.

A méhfuláilk mérgérl. — A méh fulánkjának mérge, mint
tudjuk, hangyasavból áll, melyet a fulánk tövén lev különös miri-

gyek szolgáltatnak, és melyet a méh a fulánkjával szúrt sebbe bo-

csájt. Eddig az volt az általános vélemény, hogy a méhfnlánk mérge
kizárólag csak önvédelemre szolgál. Ujabb vizsgálatok szerint azon-
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ban e méregnek még egy másik és talán még fontosabb rendeltetése

van. A méz a kék lakmuszt vörösre szokta festeni, tehát savanyú

hatású, a mi a benne található hangyasavtól származik. A hangya-

sav a mézet tartósabbá teszi, mig az olyan méz, a melyben a hangya-

sav hiányzik, hamarább megromlik. A hangyasav itt tehát mint con-

serváló anyag szerepel. De honnan kerül ez a hangyasav a mézbe ?

— Holz és ntána Vogel kimutatták, hogy az erjedést és rothadást

megakadályozó hangyasav a méhek fulánkjából jut a mézbe. A mé-

hek ugyanis köpikben, még ha nem is háborgatják ket, mérgüket,

mely fnlánkjuk hegyén idrl idre parányi cseppecskékben kiszivá-

rog, a sonkolyokra kenik és ez aztán a mézzel keverdik. Minél

ingerlékenyebb és mérgesebb valamely méhcsalád, annál több hangya-

sav, illetleg fulánkméreg van állítólag annak mézében is.

IRODALOM.

Emich Gusztáv, A mez- és kertgazdaságra káros rovarok. Els
füzet. Budapest, 1884. (264 lap, 227 famet-

szetü ábrával és 4 szinnyomatú táblával.)

A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium

1875-ben egy a mez- és kertgazdaságra káros rovarokat és irtásuk-

nak módját tárgyazó népszer munka megiratását határozván el, e

feladattal 1876-ban a k. m. természettudományi társulat indítványa

értelmében nyilt pályázat útján Emich Gusztáv urat bizta meg.

Az így keletkezett munka els fele csinosan kiállítva ós számos
rajzzal ellátva, most jelent meg, mint a nevezett minisztérium kiad-

ványa.

Ámbár eredetileg csak egy kisebb népszer munkácska volt ter-

vezve, kellemes meglepetéssel látjuk, hogy a szerz müvében ennél

sokkal többet, a gazdasági rovartan kézikönyvét nyújtja mvelt gaz-

daközönségünknek.

A könyv általános bevezet részében ismertetve vannak az ízelt-

lábú állatok általában és a rovarok különösen, továbbá azoknak bels
szervei, fejldése és osztályozása, valamint röviden az Ízeltlábúak

többi osztályai is. A második vagyis különös rósz képezi a munka
tulajdonképeni ftárgyát, a kártékony rovarok és irtásmódjuk leírását.

Gyakorlati hasznavehetségének emelése végett a leirt rovarok az

egyes kultivált növények s a rajtuk okozott kártételek szerint vannak
csoportosítva s a rovarfajok az egyes csoportokban a tudományos
rendszernek megfelel sorrendben tárgyalva. A szerz a rovarokon
kivül függelékben mindenütt a többi ízeltlábú és más alsóbbrend
állatokról is megemlékezik, a melyek egy vagy más tekintetben szin-

tén kárt szoktak okozni. A most megjelent részbl ekként alapos tá-

jékozást nyerünk mindazokról az ízeltlábú állatokról, a melyek a

legtöbb kultivált növényt károsítják, valamint azokról, a melyek a

gabonanem, hüvelyes, kapás, kereskedelmi és takarmánynövényekben
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kártékonyak. Meg van kezdve ezeken kivl még a szln él kárté-

kony ízeltlábú állatok ismertetése is.

Ha — a mint bízvást remélhet — a munkának még hátralev

fele szintén annyi szakértelemmel, alapossággal és lelkiismeretesség-

gel lesz irva, mint az eddig megjelent rész, akkor ez a kézikönyv

nemcsak a gyakorlati gazdáknak fog hasznos útmutatóul szolgálni,

hanem tudományos szakirodalmunkra is valóságos nyereséget fog ké-

pezni.

Porzsolt Ádám, A körtefa-tet. (Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti

Füzetek. V. évf. 256— 258 1., 1 ábrával.)

Szerz, a ki úgy látszik jó kei'tész, de igen gyarló entomologus,

egy rovarról értekezik, a melyet körtefa-oltványok fiatal hajtásain

észlelt, és melyet ezért körtefa-tetnek nevez. A kis rovar szerinte

a fiatal hajtások kérgén százanként tanyázik, minek következtében az

illet ágacska növekedése megakad, kérge megfeketedik és felhasado-

zik, levelei pedig összezsugorodnak. Mint a hiányos leírásból és a

mellékelt primitív rajzból kivehet, a kérdéses rovar, melyet a szerz
majd levéltetünek, majd pajzstetünek tart, határozottan valamely

Psylla-faj és pedig a Psíjlla pyrisuga Först. álezája.

LEVÉLSZEKRÉNY.
Kérdések.

(11.) A Gomba pestmegyei községhez tartozó Farkasd pusztán

az iszalag (Clematis vitaiba) tavalyi száraz indáiban sötétbarnás apró

szúféle bogarakat találtam, a melyek az indák belsejében nagy meny-
nyiségben tanyáznak, és a melyeket megfúrt indákkal együtt itt kül-

dök. Jelenlétüket az indaszárakon látható apró lyukak már külsleg

is elárulják. Eszlelték-e már másfelé is e bogarakat? és miféle faj-

hoz tartoznak azok ? Petrovits István.

(12.) Kik foglalkoznak hazánkban rovarkereskedéssel?

Lehner Vilmos.

Feleletek.
(11.) A beküldölt bogarak a Xíjlocleptes hispimts Duft. nev

szúfajhoz tartoznak, a mely faj rendesen az iszalag és a vad .szl

száraz venyigéiben keres helyet ivadéka számára. Magam is találtam

már ezekben Buda, Tasnád, S.-A.-Ujhely és Tokaj mellett.

Bíró Lajos.

(12.) Kiterjedt rovarkereskedést znek hazánkban : Mer ki Ede
Kesiczán (Krassó-Szörénymegyében) és Dobiasch Jen Goszpi-

cson (a likkai határkerületben), továbbá Anker Lajos Budapesten

(Krisztinaváros, Mozdony-utcza 1. sz.). A két elbbi bogarakkal, ez

utóbbi lepkékkel kereskedik. Vannak még más rovarászok is, a kik

mellesleg szintén foglalkoznak rovarkereskedéssel. Kisebb iskolai ro-

vargyüjtemények C a 1 d e r o n i és társa fvárosi czégnél (Váczi-utcza

30. sz.) kaphatók. __ H. G.



Rovartani Lapok
I. kötet. 1884. október. ÍO. füzet.

A rovargyjtésrl.

IV.

Valamint a lepkéket, úgy a szitakötket (Pseudoneuroptera)

is csak hálóval gyjtjük. A tulajdonképeni szitakötket vizek kör-

nyékén hideg borongós idben lomhán a vizi növényeken ülve

találjuk. Szintén ily könnyen keríthetk kézre alkonyat táján és a

kora reggeli órákban, kivált tavak és mocsarak közelében kórókon

vesztegelve. Napfényes szép idben a nyílsebesen repül szitakötk

éberségét aligha birjuk kijátszani és ket hálóba keríteni.

A kérészek (Ephemeridae) sokszor roppant tömegekben jelen-

nek meg a folyóvizek partjain. Gyjtésüknél fontos az egyes fajok

megjelenésének idejét feljegyezni, mert ezek évenként szabályos

idközökben jelennek ugyan meg, de mindig legfeljebb csak néhány

napig találhatók.

A picziny Psocidák fákon és bokrokon a levelek alsó lapján

tartózkodnak, honnan egy felfordított esernybe könnyen leráz-

hatok. A szabadban élk mind szárnyasak ; csakis két fajnak (Atropos

pulsatoria és Troctes divinatorius), mely a házakban porban, régi

könyvekben, növény- és állatgyjteményekben tartózkodik, nincsen

szárnya.

A reczésszárnyúak (Neuroptera) rendjének legtekintélyesebb

részét a Phryganeidák képezik, melyek alakjukra nézve lepkékhez

hasonlítanak, de szárnyaikon pikkelyek nincsenek és szájszerveik

rágok. Mocsarak közelében alacsonyabb növényekrl hálózva vagy

fákról és bokrokról esernybe rázva kerülnek legkönnyebben birto-

kunkba. A ragadozó Panorpa, Raphidia, Hemerobius és Chrysopa-

fajok fákon és bokrokon leskeldnek zsákmány után. A hangyales

(Myrmeleon)-fajok álczáinak tölcséres lesgödreit gyakran találhatjuk

kerítések alatt, homokos helyeken stb., de magát a kifejlett rovart

csak helyenként látjuk repkedni ; azért legczélszerbb az össze-

gyjtött álczákat nevelni fel. A legérdekesebb reczésszárnyú rova-

14
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rok egyike bizonyára a kis Boreus hiemalis, melyet csak deczember

és január hónapokban a havon mászkálva lehet találni.

Az egyenesszárnyúak {Orthoptera) különösen a száraz helye-

ket és napfényes lejtket kedvelik, a hol leginkább ösz felé talál-

hatók teljesen kifejldött állapotban. Többnyire nagy vagy közép-

nagyságú állatok, melyek kedvez viszonyok (száraz, meleg id-

járás) mellett rendkívül elszaporodnak és nagy károkat okoznak. E
tekintetben a sáskafélék {Acridiodeá) tnnek ki ; régóta hirhedt

már közülök a vándorsáska, mely azonban itt hazánkban is honos

s egyes példányokban szórványosan mindig található. Egy másik faja

a sáskának, a kerepel-sáska (Pachytylus stridulus) hazánk hegyes

vidékein épen nem ritka. Néha a sáskák kisebb rokonai, a Steno-

bothrus és Stauronotus-fajok szintén annyira elszaporodnak, hogy

a kaszálókat nagyobb részt letarolják.

A szöcskék (Locustina) már túlnyomó részben erdk tisztásain,

irtásokban és bozótos helyeken tanyáznak. Itt találjuk az Odon-

tura, Phaneroptera és Thamnotrizon-nemek csinos fajait ; de a

sárgászöld szin Meconema varium már a cserfák lombjain tartóz-

kodik, a honnan esernynkbe verjük le. A fogas lábú szárnyatlan

Saga serrata kopár hegyeken a gyér f között tartózkodik ; az Ephip-

pigera vitium a szlkben hallatja ers czirpelését, a laposhátú

ritka Onconotus Servillei pedig inkább a homokos rónát kedveli.

A tücsökfélék (Gryllodea) közöl a szennyessárga házi tücsök

(Gryllus domesticus) eléggé alkalmatlankodik mélabús hangjával. A
czombtövénél veresszín mezei tücsköt {Gr. campestris) is ismeri

mindenki, de már a csinos Gr. frontalist, melyet fehér homlok-

szalagja tntet ki , kevesen veszik észre. Futóhomok rónáin-

kon néha százával ugrál az apró Xya variegata, mely a közönsége-

sen ismert lótetnek legközelebbi, de teljesen ártatlan rokona. A
hangyák fészkében, különösen a kövek és fadarabok alatt fészkel

Formica /wscá-nál, figyelmes keresés után a 3'/s m^- hosszú Myr-

mecophila acervorum-ot fogjuk vendégül találni, mely e nem gyj-

teményünknek egyik legérdekesebb darabját fogja képezni.

Dombos vidékeken legalább hangjáról mindenki ismeri az

altató zenéj » gyjts « vagy sziférget, mely a tücskökkel van ro-

konságban s a tudományban Oecanthus pellucens nevet visel.

A fülbemászó-féléket Magyarországon 6 faj képviseli; ezek

közöl a Chelidura acanthopygia a havasalji táj lakója és Tátrafüred

körül s a mármarosi hegyeken majd minden k alatt tanyázik

egy-kett.
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Erdkben bokrok és kövek alatt több apró csótánfaj tenyé-

szik. A német és az amerikai csótán (Phyllodromia germanica és Peri-

planeta orientális) azonban már sokkal czivilizáltabb életet folytat-

nak, mert k a nagy városok állandó lakói.

Az apró Thysanurákat kivált nedves helyeken moh és kövek
' alatt, lehullott falevelek és gaz között találhatjuk és legkönynyeb-

ben akként gyjthetjük, hogy a fürgén ugrándozó állatkákat egy

kis üvegcsével hirtelen leborítjuk, mire a nélkül, hogy ujjainkkal

megérintenk, borszeszes üvegbe dobjuk.

íme, e rövid vázlatból is láthatjuk tehát, hogy a rovargyj-

tés milyen változatos és sokoldalú foglalkozást képez. A rovarász,

ha a rovarok életmódját ós a gyjtés különféle fortélyait ismeri, a

szabad természetben csaknem mindenütt gazdag és háládatos vadász-

területre akad. A rovargyjtés, legyen annak czélja akár a komoly

tudományos búvárkodás, akár csak a szórakozás, mindig olyan élve-

zetet és tanulságos idtöltést képez, hogy a ki egyszer hozzá fogott,

az alig fogja többé abban hagyni. Kívánom, hogy olvasóink közöl

is minél számosabban szegdjenek ez ártatlan sport hívei közé

;

meggyzdnek majd, hogy az ép oly hasznos, mint kellemes. Már

pedig tudjuk, hogy: »Omne túlit punctum, qui miscuit utile dulci!«

Biró Lajos.

A kolumbácsi légy.
— Egy színes táblával. —

Hazánk délkeleti sarkának, a vadregényes Alsó -Duna mellé-

kének egyik különös nevezetességét képezi az a veszedelmes kis

rovar, mely a » kolumbácsi légy« neve alatt már régóta országos,

st mondhatni európai hírességre tett szert. Szintén e név alatt

említik legelször a múlt századbeli írók, mint Griselini, Gros-
s i n g e r és mások, a kik azonban a rovar természetrajzáról csak

keveset szólnak, hanem inkább csak tömeges megjelenését és kár-

tételeit írják le, — nem feledkezvén meg arról az általánosan el-

terjedt néphitrl sem, hogy e legyecskék az Alsó-Duna szorosaiban

található mészkbarlangokban keletkeznek ós azokból rajzanak el.

A kolumbácsi légynek els tudományos ismertetje Dr. S c h ö n-

bauer József Antal (1788-tól 1807-ig a pesti egyetemen a

természetrajz tanára) volt, a ki 1783-tól 1785-ig a Bánságban

mint kincstári bányaorvos mködvén, a rovart a helyszínén tanul-

mányozta és vizsgálatainak eredményét 1795-ben német nyelven
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közzé tette. 1
) közölte a hírhedt rovarnak els szítias rajzát ós

adta annak, tüzetes leírás kíséretében, a Culex Columbaczensis tu-

dományos nevet. Szerinte e legyek a dunamelléki vizekben és mo-

csarakban, Új-Palánkától Orsováig, fejldnek.

Schönbauer meglehetsen hézagos és részben hibás ész-

leleteinek közzététele után igen hosszú id múlt el, a nélkül, hogy

a kolumbácsi legyek ismerete valamivel elbbre haladt volna. A
természetrajzi írók jobbára csak Schönbauer észleleteinek is-

mertetésére vagy legfeljebb a házi állatokban okozott újabb károk

feljegyzésére szorítkoztak.

A magyar irodalomban e hírhedt rovarfajjal legelször Föl di

János Természeti Históriájában találkozunk, a hol róla, a Culex

reptans vagyis a mai Simulia reptans leírása után a következket

olvashatjuk: »Ezzel eggyé teszik némelly írók a Bánáti Galambosi

Legyet, (Musca colombaschensis) melly a dallos szúnyognál kétszerte

kissebb, esztendben kétszer, tavasz kezdetkor, és a Nyár végén,

ott, ée. bvséges, a barmokban testeknek minden nyílásán bebúvik,

és azok 4, s 5 órák alatt megdöglenek.« 2
)

Második magyar leírója Dr. Heuffel János krassómegyei

forvos 3
) volt, a ki Schönbauer rel szemben azt vitatta, hogy

e rovar nem lehet mocsarak és állóvizek szülötte; szerinte »a

rovar árnyékos, különösen pedig bükkerdknek nedves helyein a

lehullott falevelek alá rakja tojásait, ott fejldnek hernyócskái, és

— ezek tökéletes rovarrá átalakulásig ott folytatják éltöket«. 4
)

*) Joseph Anton Schönbauer, Greschickte der schádlichen Ko-

lumbatczer Miieken im Bannat, als ein Beytrag zur Naturgeschichte von Un-

garn. Wien, 1795. Egy színes táblával.

2
) Földi János, Természeti História. 1801. p. 355.

3
) Heuffel János, A kolumbáczi tipolya. (A kir. magy. Természet-

tudományi Társulat Évkönyvei. II. p 45—59.)
4
) Heuffel czikkének megjelenése óta a kolumbácsi legyek csak a

múlt évtizedben kezdték a magyar búvárok figyelmét ismét magukra vonni, a

mint arról a következ czikkek tanúskodnak :

E d u a r d F i 1 i p p, Die Gollubatzer Mücke. (Természettudományi Év-

könyv. II. 1875—76. p. 95—103.)

Hermán Ottó, A kolumbácsi légyrl. (Természettudományi Közlöny.

VIII. 1876. p. 236-239.)

Mocsáry Sándor, A kolumbácsi légy. (Vasárnapi Újság 1876. évf.

p. 329-330.)

Téglás Gábor, A kolumbácsi légy Hunyadmegyében. (Természettu-

dományi Közlöny. XII. 1880. p. 438-440.)
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A légy biológiai és fejldési viszonyai tekintetében tehát még

igen sokáig, egészen századunk közepéig merben téves nézetek

uralkodtak. Mig a magyar területen a volt határrvidék katonai

hatósága, a néphitnek hitelt adva, azt tartotta, hogy a legyek bar-

langokban keletkeznek, és ebbl kiindulva a barlangokat már a

múlt század vége óta kénnel ós puskaporral füstöltette, nyílásaikat

pedig betömette ós befalaztatta, — addig a szerb kormány, Dr.

Medovics pozsareváczi kerületi forvosnak a 40- es években meg-

ejtett vizsgálataira támaszkodva, a golubaczi várromokon alól a

Dunába öml néhány patakban vélte a legyeknek óriási petehal-

mazait feltalálni.

Dr. Kollár Vincze a bécsi udv. állattár igazgatója, is-

merve a Simulia-fajok fejldési viszonyait, kimutatta mind a két

nézet téves voltát, és határozottan kimondta, hogy a kolumbácsi

legyek nem barlangokban fejldnek, valamint, hogy a Dr. Medo-
vics-féle petehelmazok semmi esetre sem lehetnek a kolumbácsi

légy petéi.*) Mind a két állítását tökéletesen helyesnek találta, a

midn az 50-es évek elején a legyek biológiai viszonyainak tanul-

mányozása végett a bécsi kormány megbízásából a Bánságba utazott.

Kollár kiküldetése volt Schönbauer vizsgálódásai óta a

második nagy lépés, melylyel a tudomány e hires rovar ismeretét

elbbre vitte. De Kollár vizsgálatai mégsem voltak egészen ki-

merítk és több pontra nézve nem adtak kell felvilágosítást; azt

sem derítették ki, hogy miféle legyek hát voltaképen azok, a me-

lyeknek petéit Dr. M e d o v i c s a kolumbácsi légynek tulajdonította,

a szerb kormány pedig jóhiszemleg irtatja?

Egy magyar természetbúvárnak jutott végre a szerencse, hogy

a kolumbácsi légy életviszonyait minden irányban alaposan kifür-

készsze. E magyar búvár a korán elhunyt Dr. Tömösváry
Ödön volt, a ki a kolumbácsi legyeket a földmivelés-, ipar- és

kereskedelemügyi m. k. minisztérium megbízásából 1883-ban, tehát

épen 100 évre reá, a midn Schönbauer els vizsgálatait meg-

kezdte, az Alsó-Duna mellékén közel három hónapig behatóan ta-

nulmányozta. Egyúttal sikerült azt is kiderítenie, hogy a Dr. M e-

d o v i c s-féle petehalmazokból kikel rovar csakugyan nem a ko-

*) Kollár, Beurtheilung des von Dr. Medovics an die Serbische Regie-

rung erstattenen Berichts über die Entstebung und Vertilgung der Gollubatzer

Miieken. (Sitzungsbericbte der kais. Akademie der Wissenscbaften in Wien. 1.

1. 1. p. 154-170.)
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lumbácsi légy, hanem egy teljesen ártalmatlan és a tudományra

nézve egészen új Chironomida-faj. *)

Dr. Tömösváry a kolumbácsi légy kiment természetrajzát

folyóiratunkban szándékozott megirni ; a hozzá való színes táblát

már meg is rajzolta, de betegeskedése, majd hirtelen bekövetkezett

elhunyta miatt a szöveget már el nem készíthette. Azért magam

kísértem meg e veszedelmes, de rendkívül érdekes rovart, az ö

észleletei és megfigyelései alapján*"x") olvasóinkkal röviden meg-

ismertetni.

A kolumbácsi légy (Simulia columbacsensis Schönb.) a

Tipulidák családjába tartozó legyecske, mely kizárólag csak az Alsó-

Buna mellékén: hazánkban Temes és Krassó-Szörény megyékben,

Szerbiában pedig a szemközt fekv pozsareváczi és krajinai kerü-

letben tenyészik***), de a mely a szél szárnyán néha távolabb vi-

dékekre is elvetdhetik. Hossza 2—

2

1

/2 mill. ; színe általában ham-

vasszürke. Rövid vastag csápjai 10 izülékbl állanak. Feje lefelé

hajlott és csaknem olyan széles mint a mellkas; a homlok a ns-

ténynél széles s az összetett szemek egymástól távol állanak, míg

az igen ritka hímnél keskeny, úgy hogy a szemek csaknem egy-

máshoz érnek. Még nagyobb a különbség a két ivar között a száj-

szervek alkotására nézve, mert a nstény szájszervei ersen van-

nak kifejldve és hatalmas szúró és szívó szerkezetté idomulva ; a

hím szájszervei ellenben, ép úgy mint hím szúnyogoknál, megle-

hetsen el vannak satnyulva. A mellkas ersen domború és púpos,

hamvasszürke bevonattal, de alapszíne sötét barnásfekete. Az átlát-

szó szárnyak a potroh végén jóval túl nyúlnak s napfényben szi-

várványszíneket játszanak. A sárgásbarna potroh egyes gyri há-

tulsó szegélyükön sötétebbek s azonkívül minden gyr közepén

egy-egy sötét foltot visel. A lábak aránylag rövidek, feketésbarnák
;

valamennyi lábszár, valamint a középs és utolsó lábak els boka-

izüléke világos sárgásbarnák.

*) Dr. Tömösváry Ödön, Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-

Duua mellékérl (Thalassomyia congregata). (Magy. tud. akad. Értekezések a

természettudományok körébl XIV, köt. 1 sz. Három táblával.)

**) Jelentés a kolumbácsi légyrl. (Közgazdasági Értesít. 1883. p.

1188 — 1194.); A kolumbácsi légy (Természettudományi Közlöny. XVI p. 1— 17.

13 ábrával); A kolumbácsi légy (Mezgazdasági Szemle. II p. 13 — 20); A Si-

mulia-fajok bábjának lélekzszervei. (Rovartani Lapok. I. p. 34— 37 Egy ábrával.)

***) Csekélyebb mértékben a szomszédos hunyadmegyei és romániai begyi

patakokban is tenyészik.
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A nstények május második és junius els felében az emlí-

tett erds hegyvidékek gyors folyású patakjainak kristálytiszta vi-

zébe rakják szabad szemmel nem látható parányi petéiket. Minden

nstény átlag 5—10 ezer petét tojik; a peték nyálkás kocsonya-

szer sárgásfehér anyaggal beburkolva, egy-egy lapos kis csomó-

ban vannak a vízben lev vagy a víz hullámai által állandóan lo-

csolt kövekre, fszálakra vagy más efféle tárgyakra ersítve.

A petékbl 2—3 hét múlva parányi kis álczák bújnak el,

melyek a testük végén lev két frószes lemezzel a víz fenekén

lev kövekre, falevelekre, faágakra stb. tapadnak és táplálkozni

kezdenek. A kezdetben parányi kukaczok tápláléka a vízben úszó

algákból és más parányi növényrészecskékbl áll, melyeket a fejü-

kön lev sajátságos sodró-szervüknek folytonos forgatása által el-

idézett örvénynyel hajtanak öblös szájukba. Az ekként táplálkozó,

eleinte fehér kukaczok folyvást nnek, többször vedlenek ós las-

sanként zöldesbarna színt öltenek. A negyedik vedlés után 6—7
milliméter hosszúságot érnek el és körülbelül piskótaalakuakká

lesznek.

»Ha az említett vidékeken — írja Tömösváry — junius

ós július havában egy kis hegyi patak medrét figyelemmel vizs-

gálgatjuk, ott találjuk e kis kukaczokat testük végével a meder-

ben lev kövekre tapadva, százanként, szótszórva, fejükkel felfelé

egyenesedve, s látjuk azt is, hogy miként inognak a víz hullámai

által jobbra-balra hányatva ; ha ilyenkor a követ, melyre tapadtak

megmozdítjuk, összehúzzák magukat s csak akkor egyenesednek ki,

ha háborgatásukkal felhagyunk. E kukaczok élete határozottan a

vízhez van kötve, s ha onnan kivesszük, rövid id alatt elpusztul

nak — épen úgy, mint a halak — mert a lólekzésükhöz szüksé-

ges levegt csak a vízbl tudják felvenni.

«

A kukaczok 6—8 hét múlva elérik teljes fejlettségüket ós

bábokká alakulnak. Ez rendesen augusztus vagy szeptember hóna-

pokban történik, ámbár már július végén is sok bábot lehet ta-

lálni. A bebábozódni készül kukacz a vízben lev köveken vagy

a vízre hajló fszálak alsó lapján alkalmas helyet keres, ott meg-

tapad és sajátságos pókhálószer anyagból rizs-nagyságú, tölcsér-

alakú, szélesebb végén nyitott tokot fon magának. E tokban leveti

álczabrét és eddigi alakjától egészen eltér alakot ölt, azaz : bábbá

alakúi. A bábtokok nyílásukkal mindig a víz folyásának irányában

— és sohasem a víz folyásával szemben — állanak. A bábok ezek-

ben a tokokban töltik aztán az egész szt; azokban töltik a telet
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is, megdermedve, hogy tavaszszal újra felébredve, április vége felé

brüket levessék és mint tökéletesen kifejldött legyecskék bújja-

nak el vizi lakásukból.

A legyek kibúvása rendesen április 20-tól május lü-ig, tehát

aránylag rövid ideig tart ; és ez is egyik oka, hogy ez alatt az

idszak alatt oly roppant nagy tömegekben képesek összegylni.

A gyülekezés eleinte csak kisebb-nagyobb csoportokban történik

;

a csoportok aztán jelentékenyebb csapatokba és ezek végre több

nap múlva óriási tömegekbe verdnek össze, melyek az uralkodó

széláramlat segélyével vándorútra kelnek s az útjokba es házi

állatokra oly veszedelmesekké válnak. A gyülekezés ideje mindig

reggel napfelkelte eltt van, mikor is, ez idben, az Alsó-Duna

völgyén reggeli 6—7 óráig állandó szélcsend szokott uralkodni.

Éjjel, valamint napközben az erdkbe, bokrok közé, odvas fákba,

sziklahasadékokba, barlangokba stb. vonulnak/)

A nagy légytömegek vándorlását, mely a tavaszszal uralkodó

keleti szél szárnyán mindig a Duna folyásának irányával szemben

történik, valamint kártételeiket Dr. Tömösváry következleg

írja le

:

»Az ily légáram vitte légytömegek a Duna vize felett több-

nyire 2—4 méter magasságban haladnak s a szemlélnek sajátsá-

gos látományt nyújtanak. Az ilyen haladó légyraj, melyben milliók

meg milliók vannak tömörülve, úgy néz ki, mint valami felhfosz-

lány vagy ködtömeg, mely helyét és alakját folytonosan változtatja

és rövid id alatt eltnik a szemlél ell. Ha a raj kevésbbé tö-

mött, — a mi a szél erejétl függ, — akkor úgy néz ki, mintha

permetez es esnék. Az ilyen raj, minthogy tagjai inkább szárnyaik

erejére vannak utalva, nem is halad olyan sebesen.

A mint az igy haladó raj Baziáson felül kiér a Dunaszoros-

ból, haladásának iránya a szól irányától van feltételezve. Ha ke-

leti szél uralkodik, akkor tovább haladnak a Duna folyásának el-

lenében Kubin, Pancsova felé ; ha északkeleti, akkor Szerbiába

vitetnek, ha pedig dólnyugoti, akkor hazánkba sodortatnak át az

éppen határszélt képez Dunáról. Innen van, hogy akkor, mikor az

okozott kár Szerbiában túlnyomó, hazánkban éppen nem, vagy alig

fordul el pusztitásaik esete és viszont megfordítva. Ha a haladó

légytömeget zivatar, zápor vagy tartós es találja útközben, millió

*) Innen származott a néphit, hogy a kolnmbácsi legyek barlangokban

keletkeznek.
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és millió leli sírját a Duna hullámai között, hol a halaknak gaz-

dag lakomául szolgálnak. A Duna völgyébl a szél irányában haj-

tott legyek a térségeken vitetnek odább : az egyik folyó völgyében

uralkodó szól a másik folyó völgyébe tereli ket és útközben a

legelész gulyákat lepik meg.

Azok a kolumbácsi legyek, melyek születéshelyükrl ily nagy

tömegekben elrepültek, oda többé vissza nem térnek, hanem, ha

útjokban legel marhacsordákat találtak, vérszomjukat kielégítve

elkallódnak, elpusztulnak, vagy a mint távolabb haladnak ered

helyüktl, kisebb, nagyobb csoportokra oszolnak szét, melyek ár-

talmasságukból mindinkább veszítenek, ós majd az idjárás, majd

egyéb kedveztlen körülmények következtében elvesznek.

Miután az els nagyobb rajok a Duna vagy a nagyobb folya-

mok völgyébl a szélrózsa különböz irányába elvonultak, szüle-

téshelyük környékén érezheten megapad a kolumbácsi legyek

száma, mígnem hosszabb vagy rövidebb id elteltével a visszama-

radottak az utóbb fejlditekkel felszaporodva, a második, vagy

esetleg a harmadik raj indul az els nyomán ugyanoly körülmé-

nyek és viszonyok között útra; azok pedig, a melyek visszama-

radtak, követik a fajfenntartás törvényeit s a jövendbeli nemzedék

szülivé lesznek : petéket tojnak, melyekbl a már leírt módon

kukaczok, majd bábok lesznek s a jöv tavaszszal ezekbl áll el az

új légynemzetség.

A terület, melyet a kolumbácsi legyek évenként meg szoktak

látogatni, az idjárás viszonyaitól, a szelek irányától és erejétl,

valamint a fejlditek mennyiségétl függ.

Szerbiában a Mlava és Morava völgyén okoznak iszonyú ká-

rokat. Hazánkban a Bánság három megyéje, Torontál, Temes ós

Krassó-Szörény van kitéve leginkább pusztításaiknak, hol a Duná-

ról a Karas és Néra folyók völgyein haladnak fel a Béga és Te-

mes völgyébe ; innen a Maros mellé, hol Csanád, Arad, innen pe-

dig Hunyadmegyét látogatják meg; a Cserna-völgyébi a tágas

Tegova-völgyön át szintén Hunyadmegyébe, Hátszegvidékre hajtat-

nak, st volt eset, hogy kedvez szelek alkalmával Románia szom-

szédterületére is behatoltak; és, mi több, 1876. április 30-ikán

Ungvár környékére is elvetdtek, hol 30 darab háziállatot öltek

meg, 1880. április 26-ikán pedig Topánfalva (Alsó-Fehérmegye)

képezte inváziójuk végs határát. St Kollár, a bécsi csász. múzeum

volt igazgatója említi, hogy 1830-ban Ausztriában a March part-

jain is megjelentek, hol több mint 100 db. ló, tehén és disznó
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hullott el csí[;ésök következtében; de hogy ezek az aldunai kolum-

bácsi legyek lettek volna, az nagyon kétséges.

Leginkább ki van téve a kolumbácsi legyek pusztításainak

Szerbia, hol csaknem minden évben tömegesen jelennek meg, s ha

Dr M e d o v i c s szerb forvos számításai nem tévesek, évenként átlag

1 millió forint kárt okoznak a marhaállományban. Hazánkban szeren-

csére nem minden évben fordulnak el oly tömegesen, hogy csapásnak

lehessen nevezni, mit leginkább a tavaszszal uralkodó északi és

északkeleti szélnek köszönhetünk ; mindamellett alig van év, mely-

ben, ha nem több, de egy-két marha (legtöbbnyire szarvasmarha)

ne esett volna áldozatul vórszomjuknak. Voltak azonban egyes

évek a múlt század végén és e században, midn egyes vidékeken

valóságos csapásként léptek fel. Álljon itt egy pár eset példa gya-

nánt felsorolva:

1783-ban a Bánságban 52 ló, 131 szarvasmarha, 310 juh,

130 disznó hullott el miattuk.

1813-ban Aradon és környékén 200, Verseczen és környékén

500 szarvasmarhát öltek meg.

1876-ban Temesvár és Karánsebes környékén 48 db., Ungvár

környékén 50 darab szarvasmarhát pusztítottak el.

1878-ban Bogsán és Resicza környékén 30 db. szarvasmarha

esett vérszomjuknak áldozatul.

1880-ban Rubinban 4 óra alatt 400 db. disznó, 80 ló és

40 szarvasmarha, Hunyadmegye különböz helyein pedig körülbelül

100 db. szarvasmarha, 5 ló és 80 disznó hullott el.«

Vájjon mi módon okozzák a kolumbácsi legyek ezeket a nagy

károkat? — Rendesen azt hiszik, hogy a legyek az állatok orrán

és száján a lélekzcsbe behatolnak, minek következtében aztán

az állatok megfulladnak. Ez a nézet azonban egészen téves. Dr.

Tömösváry tapasztalatai szerint a legyek azzal válnak veszé-

lyesekké, hogy a marhákat egyszerre tömegesen ellepik és — mint-

hogy a vándorló légyrajok kizárólag csak vérszopó nstényekbl

állanak — a megtámadott állatok vérét rohamosan szipolyozzák.

A szegény állat ekként háromféle káros behatásnak van egyszerre

kitéve, t. i. gyorsan beálló vérefogyottságnak, a tömérdek brszú-

rás következtében támadó visszaható (reflex) idegingerlésnek és a

legyek szúrásával együttesen járó vórmérgezésnek. Ez okok közöl

akármelyik oly hatásos, hogy egymagában képes volna az állatot

megölni ; minthogy pedig mind a három egyszerre mködik, nem
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csoda, hogy a megtámadott állat gyakran alig egy pár óra múlva

elpusztul.*)

A kolumbácsi legyeknek imént vázolt fejldési viszonyait szem

eltt tartva, könnyen beláthatni, hogy nemcsak a legyek gyökeres

kiirtása, hanem még tömeges megjelenésüknek korlátozása is teljes

lehetetlenség. A legyek az Alsó-Duna erds hegyvidékén mintegy

20—22 ezer négyszögkilométernyi területen tenyésznek. Hogyan

volna lehetséges e roppant nagy területen minden legkisebb hegyi

patakocskát és vízerecskét alaposan kitisztogatni, illetleg a bennük

fejld álczákat ós bábokat mind megsemmisíteni ? — Ez oly óriási

munka, mely minden emberi ert meghalad. Azért a veszedelmes

legyek ellen nem tehetünk egyebet, mint hogy kártételeiket lehe-

tleg csökkenteni igyekezünk. E feladatnak kétféle úton lehet meg-

felelni, és pedig egy részrl, hogy a házi állatokat a legyek táma-

dásaitól, a mennyire lehet, megóvjuk, — más részrl, hogy az

összecsípett állatokat alkalmas gyógykezelésben részesítjük.

A házi állatok megóvása czéljából, a legyek tömeges meg-

jelenésének idején, tehát április 20-tól június közepe tájáig a kö-

vetkez elvigyázati rendszabályok követendk:

A marhákat csak este naplemente után kell a legelre haj-

tani és onnan már hajnalban ismét haza terelni ; nappal a marhák

istállóban tartandók s az istálló ajtaja eltt ganéjból, nedves rozsé-

ból stb. ersen füstölg tz gyújtandó, hogy a legyek az istállóba ne

tolakodjanak. Ha az istállózás a mezei munkák miatt kivihetetlen s a

marhák nappal a szabadban kénytelenek dolgozni, akkor azoknak

bizonyos részeiket, u. m. fejüket, nyakukat, szügyüket, hasukat,

ivarszerveiket és lábaikat petróleummal, zsírral vagy olajjal kell

bekenni. Ha a marhák nappal is legeln vannak, akkor azokat

szintén be kell kenni és mindig szétszórva legeltetni ; tanácsos

azonkívül a legeln itt-ott ersen füstölg tüzeket rakni, a melyek-

nek füstjét a szegény zaklatott állatok ösztönszeren felkeresik.

Ezek a vidékezésmódok a Bánságban elég jó sikerrel alkal-

maztatnak.

Nehezebb a feladat ama részének megfelelni, mely a legyek-

*) A kolumbácsi legyek nemcsak a házi állatokat, hanem az embert is

megtámadják; de minthogy az ember jobban tudja magát védelm-zni, reá nézve

nem oly veszélyesek. Csípésük mindamellett igen sajgó fájdalmakat és sokaknál

csaknem diónagyságú daganatokat okoz, melyek néha még lázzal is járnak. A
megcsípett helyeknek hígított karbolsavval való locsolása jó ellenszernek bi-

zonyult.
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ti megtámadott és ersen összecsípett beteg marhák gyógykeze-

lésében áll. Minthogy a kolumbácsi legyek csípése s az abból szár-

mazó kóros tünetek ellen specifikus szer nem létezik, a szakértk

oly szereket ajánlanak, melyek a lázat és gyuladást hteni, csilla-

pítani vannak hivatva, valamint olyanokat, melyek a küls káros

behatások ellen fed és óvó eszközül szolgálnak. Ilyenek : a hideg-

víz, borogatás vagy általános fürd alakjában ; továbbá állati vagy

növényi zsirok vagy olajok, melyek tiszták és nem avasak, és me-

lyek, 1— 2%-os karból- vagy salicylsavval keverve, az állat testére,

különösen az ersen összecsípett helyekre dörzsöltetnek. Kitn
szer ezeken kívül a mészvíznek és olajnak egyenl részletekben

való keveréke is. Faluhelyen az eczetes iszappal vagy eczetbe áz-

tatott korpával való bekenóseket is használják, a mi kivált enyhébb

eseteknél nem ritkán szintén jól beválik. — A beteg állatot külön-

ben általában jól kell tartani és jó táplálékon kívül hideg, friss és

tiszta vízzel gyakran megkínálni.

Dr. Horváth Géza.

A III. tábla magyarázata.

1. ábra. A kolumbácsi légy, nagyítva ; a, csáp

\. a » Ugyanaz, természetes nagyságban.

2. » A kolumbácsi légy nstényének feje ; a, csáp ; a, szem

3. » A kolumbácsi légy bimjének feje ; a, csáp ; o. szem.

4. a, b, ábra. A kolumbácsi légy petéi, nagyítva.

5. ábra. A kolumbácsi légy álczája, felülrl nézve és uagyítva ; or, sodró-

szerv ; tr, lélekz-szerv ; s, tapadó-szerv.

5 a » Ugyanaz, természetes nagyságban

6. » Ugyanaz, oldalvást nézve és nagyítva ; a, csáp ; or, sodró- szerv
;

ps, ál-lábak ; tr, lélekz-szerv ; s, tapadó-szerv

7 » Ugyannak feje, alulról nézve és ersen nagyítva ; or, sodró-szerv,

a jobboldalon lev kiterjesztve munkaközben, a baloldalon

lev nyugalomban ; vul, fels állkapocs ; mx, alsó állkapocs

;

pmx, az alsó állkapocs tapogatója ; la, alsó ajak.

8. » A kolumbácsi légy bábja, tokostól együtt., felülrl nézve és ersen

nagyítva ; tr, a báb lélekz-szerve ;
l, az álcza levetett bre

9. » Ugyanaz, tok nélkül, alulról nézve és ersen nagyítva ; tr, lé-

lék z-szerv

10. > Egy fszálra ersített bábtokok, természetes nagyságban; a tokok

egy része (z) még bábokat tartalmaz, más része (x) azonban

már üres
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A magyarországi szipoly-fajok.

Hazánk búzaterm vidékeinek állandó csapásai a » szipoly « név

alatt ismeretes bogarak. Tömeges megjelenésükrl, nagy kártékony-

ságukról évenként felhangzik a panasz, különösen az Alföldrl. Kár -

tóteleik következtében a megtámadott gabonának 10—20, st néha

50"/o-a is elvész; milliókra rúghat ekként a kár, a mit e bogarak

nálunk évente okoznak. A kártevésben rendesen egyszerre több

szipolyfaj szokott résztvenni, még pedig több-

nyire nem egyenl mértékben.

A szipolyok közöl, melyeket a tudo-

mány A n i s o p 1 i a név alatt foglal össze,

hazánkból eddig 9 fajt ismerünk.*) Ezek, egy-

nek kivételével, valamennyien többé-kevésbbé

kártékonyak.

A kártékony fajok közöl legelször az

Anisoplia fruticola mutatkozik a rozs és

búza virágzása idején. Ezt gyorsan követik

azután a többi fajok is. Legkésbben, jóval

a virágzás után jelenik meg a legkártékonyabb

valamennyi között, az A. austriaca (osztrák

szipoly). Ez akkor jelentkezik, mikor a buza-

és rozsszemek már kifejldtek és némileg érni

kezdenek ; felmászik a kalászra s ers fogak-

kal fegyverzett lábszárai segélyével a feje csú-

csán lev túró-lemezzel szétfeszíti és szét-

túrja a zsenge rozs-, búza- vagy árpaszemek

polyváit és tartalmukat felemészti, mintegy

kiszívja. E miatt adta neki a magyar nép a

találó »szipoly« vagy néhol »buzaszívó-bogár«

elnevezést ; némely vidéken (Karczag), vonat-

koztatva szárnyfedinek színére, »sárga-bogár «-

nak is nevezik.
, TM , , . / . , j 42. ábra — Szipolyoktól
Mikor mar a búza szeme is érni kezd Mi , , :,

és keményedik, a szipolyok nem annyira a
megrongált búzakalász

*) Dél- Oroszországban a szipolyfélék általában sokkal nagyobb mérték-

ben pusztítják a gabonát, a min nem is csodálkozhatunk, ha tekintetbe veszszükj

hogy a szipol) ok ott már 19 fajjal vannak képviselve ; a legk ártékonyabbak itt is

azok, a melyek minálunk, — kivéve az A. tempestivá-t, melyet ott úgy látszik

az A. Zwirkii helyettesít
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43. ábra. — Egy szipoly

lábszára és bokája, az

egyenltlen karmokkal.

szemek rongálásával tesznek kárt, mint avval, hogy a szemet a ka-

lászból kitúrják s a földre hullatják, úgy hogy némelyikben alig má-

ra d meg néhány szem (42. ábra). Ha a rozs és búza egészen meg-

érett, akkor az árpakalászokra repülnek; de

csak nagy ritkán történik, hogy a zabkalá-

szokat is megtámadják, mert a kalászon ingó

zabszemekhez nem férhetnek elég jól hozzá.

De hogy a zabot sem kímélik, annak magam
voltam szemtanúja 1884. július közepén Pest-

megyében Péczelen.

A nstény szipoly a földbe rakja petéit,

melyekbl a cserebogár pajorjához igen ha-

sonló, de sokkal kisebb álczák fejldnek ki.

Ez álczák farukon barázdával körített koron-

got viselnek, mely borszeszben tartott pél-

dányoknál egy id múlva megbarnul és még
jobban szembetnik. Kifejldésükre két év

szükséges ; ezért jelennek meg a szipolyok rendesen két évi id-

közökben.

A szipolyok a lemezes-csápú bogarak Rutelini név alá

foglalt alcsaládjába tartoznak, mely alcsalá-

dot az egyenltlen hosszúságú karmokról (43.

ábra) azonnal fel lehet ismerni. Ez alcsalá-

dot hazánkban csak három nem képviseli; a

fejük csúcsán lev sajátságos túró-lemezzel

(44. ábra) ellátott Anisopliákat azonban köny-

nyen meg lehet különböztetni a Phyllo-
pertha- és Anomal a-nemekbe tartozó

kerekfej rokon fajoktól.

Az A n i s o p 1 i a-nem fajai középnagy-

bogarak ; többnyire sárgás-barna, vagy fe-

kete keresztcsíkkal ellátott szárnyfedik vannak

;

de néha találni közöttük egészen feketéket is.

Alak és nagyság tekintetében alig van közöttük

eltérés, úgy hogy a széles szipoly (A. latá) itt

közölt rajza (45. ábra) a legtöbb szipoly-fajra
45 ábra — A szé- válluk
les szipoly {Ani- Ö111 • ,, <•,,
soplia tata) ; a, a ,

S°kkal nehezebb az egyeS Ial°kat egyiMS-

bogár természetes tói megkülönböztetni. — A hazánkban tenyész

hosszúsága fajokat azonban a következ összehasonlító táb-

44. ábra. — Egy szipoly

feje oldalról tekintve
; /J,

túró lemez.

sagu
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lázat*) segélyével némi gyakorlat után mégsem lesz nehéz fel-

ismerni :

1. A mellkas felül sr, hosszú, felálló szrökkel

van borítva; a szárnyfedkön szintén ilyen,

de ritkásabb szrök vannak ; a test alsó része

gyapjas szrözet.

a) A szárnyfedk széle egy sor merev sertével ; egész

teste mindenütt'sr felálló sárgás vagy fehéres

szin szrökkel van fedve ; mellkasa sötétzöld

szín, kissé érczes tünettel, utószögletei tom-

pák, kerekek ; szárnyfedi mindig sárgásbarna

színek ; a nstény pajzsocskája körül feketés

folt van. Hossza 9—10 mill. . . fruticola Fabr. (segetum Herbst.)

b) A szárnyfedk szélén merev serték niucsenek.

a') Teste tojásdad alakú, fekete ; az elmellkas

felül sötétzöld, meglehets srn pontozott, utó-

szögletei derékszögek ; "a szárnyfedk vagy

egészen sárgák, de többnyire sárgák és egy

négyszög folt a pajzsocskánál, középen egy

keresztszalag, valamint szegélyzetiik szélesen fe-

kete szín ; a nstény szárnyfedinek a széle a

válltól a közepéig tel van duzzadva. Hossza

10 — 12 mill villosa Goeze. (agricola Fair.)

h') Az elbbi fajhoz színre és nagyságra nézve

nagyon hasonló, de teste keskenyebb és hosz-

szúkásabb, az elmellkas felül srbben és

ersebben pontozott és a szárnyfedk rovátkái

elmosódottabbak ; a nstény szárnyfedinek a

szélén a duzzadás a válltól a szárnyfed kö-

zepén túl nyúlik, de keskenyebb Hoszsza

10 - 12 mill bromicola Germ.

1 A mellkas felül egészen csupasz vagy finom, oda-

simuló ritkás szröcskékkel van borítva ; alól

hosszú, de ritkás szrözet.

Aj A hártyás szegély a szárnyfedk szélén egész kö-

rül ki van fejldve.

a) Az elmellkas felül egészen csupasz vagy igen

finom, alig látható szrözettél ; a szárnyfed-

kön a pajzsocska mögött egy négyszög fekete

folt van ; a test fekete, kissé zöldes vagy bronz-

szín tünettel, a fej és az elmellkas felül

finom sr pontokkal ; a szárnyfedk barna-

sárgák, négyszög fekete folttal, elenyész

*) V. ö Dr. Horváth Géza, Jelentés az 1883 ik évben Magyar,

ország területén fellépett és megfigyelt kártékony rovarokról. Budapest, 188 4

p. 25 - 27.
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bordákkal, szélükön a váll mögött hosszúkás

vastag duzzadással. Egészen fekete szín pél-

dányok ritkábban találhatók Hossza 12 — 15 mill. . austriaca Herbst

b) Az elmellkas felül világosan látható finom sz-

rözettél : a szárnyfedkön a négyszög folt

hiányzik s szélük a váll mögött csak a nsté-

nyeknél van kissé felduzzadva. Egyébként az

austriacá-laoz igen hasonló, de sokkal kisebb.

Hoszsza 12-13 mill. kmpestiva Er.

B) A hártyás szegély csak a szárnyfedk hátulsó

részén van kifejldve.

a') Az elmellkas felül egészen csupasz, vagy

rendkivül ritka, finom szrökkel van fedve.

a ', Az elmellkas hátrafelé gyengén kiszélesedik
;

a test fekete szin, kevés zöldes vagy bronz-

szín tünettel, szárnyfedi egészen barnássár-

gák vagy egyszín feketék. Hossza 12—13 mill lata Er.

b") Az elmellkas hátrafelé gyengén elkeskenye-

dik ; egyébként egészen oly szin, mint az

elbbi faj. Hoszsza 12—13 mill . flavipennis Brull. (adjecta Er.)

b) Az elmellkas felül finom, fehéres, odasimuló

szrökkel van borítva.

a A szárnyfedk küls szélén körösköri széles

fekete szegélyzet, a pajzsocska körül nagy fe-

kete folt s a szárnyfedk közepén rövid, szé-

les keresztszalag van ; a test sötétzöld szín,

a szárnyfedk sárgásfehérek, fekete rajzzal.

Hossza 12 mill cyathigera Scop (crucifera Herbst.)

C>)
A szárnyfedk egyszín világos- vagy barnássárgák.

a') A test sötétzöld, fényes ; a szárnyfedk bar-

nássárgák ; az els láb küls karmai vissza-

hajtva a megelz izület tövéig érnek. Hossza

12 mill A tempestivá-h.oz rendkivül hasonló,

de a szárnyfedk rövid szegélye által könnyen

megkülönböztethet cyathigera Stop. var. dispar Er.

fi) A test fénytelen, fekete, lapos, visszás, tojásdad

alakú ; szárnyfedi fénytelen világossárga szí-

nek. Hossza 10—12 mill — A Bánság homo-

kos pusztáin gyakran nagy mennyiségben ta-

lálható a ffélék kalászain, de a kultivált ga-

bonafélékben soha sem tesz kárt déserticola Fisrh.

A hol a kártékony szipolyok tömegesen lépnek fel, ott a ve-

tést teljesen megvédeni alig lehet. Némely helyen azzal próbálnak

védekezni, hogy keresztben kötelet vontatnak elre s így a ka-

lászokat mozgásba hozva elzik a rajtok tanyázó bogarakat; de

rövid id múlva egyenként ismét visszatérnek azok, vagy más

helyrl visszakergetik ket.
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A legczólszerbb, habár költséges védekezésmód ellenük abból

áll, hogy a kalászokon tartózkodó bogarakat ers vászonból készült

rovarhálóval összefogdossuk s azután cserépedénybe gyjtve le-

forázzuk.

Kuthy Dezs.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Pókon élsköd darázs. — A fürkész-darázsok álczái, mint

tudjuk, a legkülönfélébb rovarok rovására élnek és szaporodnak
;

de csak egy pár adatot ismerünk arra nézve, hogy felntt póko-

kon is élsködnének. Egy ilyen ritka esetnek voltam szemtanuja

Tasnádon 1882 május havában. A Steatoda castanea Clerck nev
pókfajnak egy fiatal példánya ereszkedett le szobám mennyezeté-

rl íróasztalomra s az elttem fekv papiroson szaladt végig, mi-

közben mellkasa és potroha között fehér keresztszalagnak látszó

idegen tárgyat pillantottam meg. A pókot gyorsan egy kis üres

üvegbe fogtam, s az idegen tárgyban nagyító üvegemmel egy kis,

2—3 mill. hosszú fehér álczát ismertem fel, mely száj szerveivel a

a pók potrohába kapaszkodva, nyugodtan ült. Az üvegben élve

hagytam a kis pókot és néhány napig apró legyekkel tápláltam.

Ötödnapra az álcza levált a pók testérl és az üvegben 6 mill.

hosszú ritka szövet gubót iont, melybl néhány nap múlva a

Glypta bifoveolata Grav. nev fürkész-darázsnak egy
,
kis hím

példánya fejldött ki. mó Laj^

Két érdekes araszoló-pilie, — Mint már évek óta rendesen,

úgy a folyó 1884-ik év nyarán is több hétig idztem Krassó-Szö-

rénymegye erds hegyvidékein, — gyüjtve-kutatva azoknak gaz-

dag rovarfaunáját. Kirándulásaimat ezúttal is meglehets siker ko-

ronázta, és fáradozásaimat több érdekes vagy ritka rovarfajnak

felfedezése jutalmazta. Ily érdekes felfedezést képez -a többi között

két Geometrida-faj, mely hazánkban eddig tudtommal sehol sem ta-

láltatván, Magyarország lepke faunájára nézve új gyarapodásnak

tekintend. Mindakett a Cidaria-nemhez tartozik.

Az egyik a Cidaria capitata H-Sch., mely Német- ós

Oroszországban és Svájczban tenyészik, de Németország délkeleti

részében, illetleg Ausztriában már hiányzik ; ebbl július közepe

15
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táján a inehádiai Herkulesfürdnél találtam egy példányt, a mint

a CserDa patak partján egy árnyékos sziklafalon meglapulva pihent.

A másik faj a Cidaria cyanata Hb., mely eddig csak az Al-

pesekbl volt ismeretes, és melybl egy példányt július végén a Kor-

niareva felett emelked havasokon fogtam.
Pável János

Kártékony müvészméhek. — A levélmetsz mfívészméhek kö-

zött, melyeket Mocsáry Sándor úr e folyóirat szeptemberi füze-

tében ismertetett, olykor szintén akadnak csemetéinket károsító

ellenségek. Ezt tapasztaltam már két éven át Kis-Szent-Miklóson

Pestmegyében. Az 1883-ik év nyarán ugyanis észrevettem, hogy

újonnan kikelt amerikai tölgyfácskáimat (Quercus palustris és cocci-

neá) nemsokára valami rovar lekopasztotta ; ugyanaz történt az

1— 3 éves kis hickory-diófákkal (Carya álba) is. Honi tölgyfacseme-

téim hasonló módon szenvedtek ugyan, de már korántsem oly nagy

mértékben. Eleinte azt hittem, hogy a leveleket éjjelenként valami

éjjeli lepke hernyója, mely nappal a földben van elbújva, rágja le

;

mert a rágás olyan széles öbölformára történt, mint a hogy a nagy

hernyók szokták a leveleket lerágni. Hernyót azonban sehogy sem

birtam a lomb alatt találni. Júliusban végre rajtakaptam a czinko-

sok egy példányát, mely nem volt egyéb, mint egy nagyobb Me-

gachile (talán a Megachile maritima), melynek hasa vörhenyes

gyjtszrrel volt borítva. Minthogy nem volt nálam háló, nem

birtam elfogni a gyors és nyugtalan méhet, mely a mily hirtelen

jött, ép oly hirtelen szállt ismét tovább ; de azért a legtisztábban

láthattam, miként csapott le a levélre és, potrohát mereven felfelé

tartva, fejét pedig hernyómódra félkörben forgatva, miként kanya-

rította a levélbe azokat a nagy öblöket, igazán meglep gyorsa-

sággal. Néhány nap múlva egy hickory-diófácskán szintén tetten

értein egy ugyanilyen Megachilét, mely azonban a következ pilla-

natban már tovaillant.

A leveleknek efféle megrágása következtében e háromféle

külföldi fa csemetéi növekedésükben igen elmaradtak ; mert min-

den újonnan fejld levélbl néhány nap múlva csak a fér maradt

meg, mind a két oldalán keskeny rongyos szegélylyel.*)

*)J. E Planchon tanár közlése szerint (La Vigne américaine 1882

p. 263—269) pár év eltt Dél- Francziaországban tapasztalták, hogy egy mvész-
méh (Megai-hüe serkans) néhány amerikai szlfaj levelein hasonló rongáláso-

kat okozott

.

S z e r k



211

Ez idén az újonnan kihajtott Quercus coccinea és palustris,

valamint a Carya álba levelei szépek voltak egész május közepéig,

de június 1-én már ismét a tavalyi pusztulás képét mutatták. A
honi tölgyfák néhány levelét leszámítva, a többi fa- és bokorfajon

a Megachile rágásainak semmi nyomára sem akadtam. Ha majd

sikerül a kis gonosztevk közöl vagy egy példányt hálómba kerí-

tenem, akkor azoknak faja is biztosabban meg lesz állapítható.

Sajó Károly.

KÜLÖNFÉLÉK.

A k. m. természettudományi társulat október i5-iki szak-

ülésén Mocsáry Sándor m. n. múzeumi segédör úr a fürkész-

darázsok életérl érdekes eladást tartott, s ez alkalommal bemutatta

egyszersmind az illet rovarokat, valamint azokat is, a melyekben

élsködni szoktak. — Utána Gauss Viktor úr értekezett a ten-

ger fénylésérl éjjel, a mely tünemény elidézésében számos alsóbb-

rend tengeri állaton kivl néhány Crustacea-faj álczái is közrem-
ködnek.

A magy. tud. Akadémia Hl osztályának október 20-án tartott

ülésén Dr. Margó Tivadar rend. tag elterjesztette S z i g e t h y
József úr dolgozatát a folyami rák zöld mirigyeinek boncz-, szövet-

ós élettanáról, a melybl kitnik, liogy e szerv a ráknál a vese sze-

repét játsza.

Nemzetközi phylloxera-egyezmény. — A közös külügyminisz-

térium értesítése szerint, a szerb kormány a phylloxera ellen köve-

tend rendszabályok ügyében kötött berni nemzetközi egyezményhez
való hozzájárulását kimondotta.

A phylloxera Bulgáriában. — Viddini konzulunk jelentése sze-

rint, a Viddintl 3 órányira fekv Babino Brdo nev község szli-
ben Csungurusz mellett egy orvosi (!) bizottság folyó óv szeptember

havában a phylloxera jelenlétét felfedezte. E felfedezést a bolgár

kormánynak Szófiába azonnal bejelentették, hogy az a megfelel in-

tézkedéseket a vész elfojtására haladéktalanul elrendelhesse.

Fali tábla a phylloxera ismertetésére. — A föídmivciés-,

ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium a szlpusztító phylloxera

ismeretének terjesztése czéljából nem rég fali táblát adott ki, a mely-

bl egy-egy példányt, a törvényhatóságok útján, valamennyi, szl-
miveléssel foglalkozó községnek megküldött. A Dr. Tömösváry
Ödön által szépen rajzolt táblán a phylloxera fbb alakjai, mégtá-

madott szlgyökerekkel együtt, színes rajzokban vannak feltntetve,

15*
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a melyeknek magyarázatául és kiegészítéséül, a tábla két oldalára

még a következ népszer ismertetés van nyomtatva

:

A szl legveszedelmesebb ellensége a phylloxerarovar, a mely

20—25 év eltt lett Ej szak-Amerikából Európába behurczolva, és

mely azóta Európának majdnem valamennyi országában, a bol csak

szlt mivelnek, befészkelte magát.

A pbylloxera {Phylloxera vastatrix) egy szabad szemmel alig

látbató, czitromsárga szin ós tojásdad testidomú parányi rovar, két

rövid csáppal és hat lábbal. Has-oldalán hosszában egy tagolt szi-

póka nyúlik végig, melyet a gyökerek kérgébe szúrva, azoknak ned-

veit szívogatja.

Nagy csapatokban látható kivált a vastagabb gyökerek kérgé-

nek repedéseiben, a melyek szabad szemmel nézve úgy tnnek fel,

mint ha valami sárga porral volnának behintve.

A vékonyabb gyökereken szintén ily csapatosan tanyázik és

azokon finom szúrásaival sajátságos duzzadásokat, dudorodásokat

idéz el.

A finom haj szálgyökereken , melyek az ép és egészséges

szltkéknél szép simák ós vékonyak, a phylloxera szúrásai követ-

keztében szintén igen jellemz dudorodások támadnak. Ezek a dudo-

rodások rendesen sárgásfehérek és többé-kevésbbé meg vannak gör-

bülve ; a hajlásban magát a parányi rovart is észrevehetjük.

A hajszálgyökereknek ezen dudorodásai rövid id múlva meg-

barnulnak, megfeketednek és elrothadnak ; ily módon egyszersmind a

haj szálgyökerek, melyek segélyével a szltke táplálékát a talajból

felszívja, szintén tönkre mennek. A szltke ennek következ-

tében nem bir eléggé táplálkozni, hanem lassanként gyen-

gülni, betegeskedni kezd ; levelei id eltt megsárgulnak ; venyige-

hajtásai évrl-évre satnyábbak, vékonyabbak és rövidebbek lesznek
;

végre minden gyökérzete elpusztulván, az egész tke elbb-utóbb
tönkre megy és kiszárad.

A phylloxera különösen az által válik a szlre oly veszedel-

messé, hogy rendkívül gyorsan és nagy mértékben sza-
porodik. A gyökereken él fiatal rovar ugyanis négyszeri vedlés

után, már szaporodásra képes nagyobb anyaállattá válik, mely ön-

magától minden megelz párosodás nélkül szaporodik és átlag 30 —
40 parányi petét tojik. A üatal rovarok, melyek e petékbl kikelnek,

mintegy 3 hét múlva már ismét szaporodásra képesek és szintén

tojnak. így tart ez a folytonos szaporodás tavasztól szig és csak a

hidegebb hónapokban szünetel, midn a phylloxera téli álomba merül.

Minthogy a phylloxerának minden évben legalább 6 nemzedéke van,

könnyen belátható, hogy mily rövid id alatt mily óriási mértékben
képes az elszaporodni.

A phylloxera aztán mindinkább terjed és nemsokára az egész

szlt ellepi. A terjedés részint úgy történik, hogy a phylloxera

egyik tkérl a másikra mászik, részint úgy, hogy szárnya támad és

tovább repül. A szárnyas phylloxerák azokból a narancsszín és

oldalvást egy-egy feketés szárnytokot visel példányokból fejldnek,
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melyeket nyárban nem ritkán lehet a szlgyökereken a szárnyatlan

phylloxerák között találni.

De a phylloxera nemcsak mászás és repülés, hanem még elhu r-

c z o 1 á s útján is terjed ; azért mindent kerülni kell, a mi által

ez a veszedelmes rovar egyik szlbl a másikba átvitethetnék. v a-

kodni kell különösen idegen helyrl szlvesszket
hozatni, vagy szlmnk ásókat felfogadni, mert a

szlmunkások lábbelijükkel és eszközeikkel a rovart szintén elhur-

czolhatják.

A phylloxera már Magyarország több vidékén szintén befész-

kelte magát és a szlkben jelentékeny károkat okozott. Azért kivált

a még vészmentes vidékeken minden szlbirtokos gondosan ügyeljen

arra, hogy a baj szljébe be ne vegye magát. Mihelyt valaki
szljében aphylloxerát felfedezi vagy mihelyt csak
gyanús jeleket vesz észre, tartsa kötelességének
errl a legközelebbi hatóságot (szolgabírót, kapitányt, köz-

ségi birót, jegyzt) azonnal értesíteni, hogy a pusztító rovar

ellen a szükséges intézkedéseket idejekorán megtenni és a bajt eset-

leg még csirájában elfojtani lehessen.

A káros rovarok az 1885-iki állami költségvetésben. — Az
1885-ik évi állami költségvetésben, melyet kormányunk f. év október

havában az országgylés elé terjesztett, a kártékony rovarok ellen

teend intézkedésekre — ép úgy mint az elbbi években — 1000 frt

van elirányozva. E tételre vonatkozólag, mely a foldmivelés-, ipar-

és kereskedelemügyi minisztérium rendes kiadásai között »a gazdaság

különböz ágainak emelése« czím alatt foglal helyet és abban a 12-ik

rovatot képezi, a költségvetéssel egyidejleg beterjesztett miniszteri in-

dokolásban a következket olvassuk

:

Ezen rovat alatt a phylloxera elleni intézkedések költségei nem
foglaltatnak, miután ezek egyelre még az » átmeneti kiadásokban

«

fordulnak el. A káros rovarok szempontjából egy új intézményt léte-

sítettem, az által, hogy az ország minden vidékén e tisztre önkéntesen

vállalkozó 120 állandó tudósítót bíztam meg oly czólból, hogy minden-

nem rovarok vagy élsdi növények által okozott károkról haladék

nélkül jelentést tegyenek, — a kárnak minségét, terjedelmét írják

le, a károsított növényrészeket és esetleg a kárttev rovar példányait

küldjék be.

A tudósítók ilynem jelentésekre azonnal választ nyernek, mely-

ben a rovar és kártételének természetével megismertetnek, és az eset-

leges védekezési eljárás tekintetében utasítást nyernek.

Hogy ezen tudósítók szakmájukban tüzetesen tájékozva legye-

nek, a Budapesten megjelen szakközlönyt (» Rovartani Lapokat«) díj

nélkül nyerik, s egyéb szakmunkákat is kapüak, valamint vizsgála-

tok eszközölhetése czéljából a legszükségesebb vizsgálati eszközökkel

is elláttatnak.

Ezen intézmény élén az országos phylloxera-kisérleti állomás

vezetje áll, mint e téren széles körökben elnyösen ismert szakért.
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A hesszeni légy nevének eredete. — A hesszeni légy (Ceci-

domyia destrudor) európai származású rovar, de népies nevét —
liessian ily — mindamellett Ej szak-Amerikában nyerte, a hol leg-

elször 1778 körül lépett fel kártékonyán. Általánosan elterjed', vé-

lemény volt ennélfogva, hogy e veszedelmes rovar az új világrészbe

annak a 12 ezer hesszeni katonának a pocigyászával lett behurczolva,

a kiket az angol kormány az amerikai szabadságharcz elnyomására

a hesszeni fejedelemtl készpénzen megvett és az idtájban oda küldött.

A német származású Dr. Hagen Amerikában újabban több régi

okmányt talált s azoknak alapján kimutatta, hogy a hesszeni legyet

Éj szak-Amerikában már 1768-ban is mostani neve alatt ismerték, és

hogy a légy nevét nem ama szerencsétlen hesszeni katonáktól, hanem

már elbb Pennsylvaniába bevándorolt németektl kapta.

Rovartani pályakérdés. — Az utrechti »Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen« többi között a következ pályakérdést

tzte ki: írassék le a cserebogár (Melolontha vulgáris) álczájának

és bábjának pontos anatómiája, kiindulva S t r a u s s-D ü r c k h e i in-

nék a kifejlett bogárról szóló monographiájából, és ellátva a szöveg

megértéséhez szükséges rajzokkal. A páljamunkák franczia, holland,

német, angol vagy latin nyelven lehetnek írva, és a szerz nevét és

czímét rejt borítékkal együtt, 1885 deczember l-ig a társulat tit-

kárához, E. M e v i 1 de L y n d e n báróhoz küldendk. A kitzött

jutalomdíj dísz-oklevélbl és körülbell 620 frankból áll. A jutalma-

zott pályam a társulat tulajdonává válik és annak kiadványaiban

fog közzé tétetni.

LepkegyííjtÖknak — Kelecsényi Károly körjegyz úrnak

188y5-iki csere-, illetleg árjegyzéke megjelent s az érdekld rova-

rászoknak díjmentesen rendelkezésükre áll Tavarnokon (ú. p. Nagy-

Tapolcsány, Nyitramegyében).

IRODALOM.

Dr. Horváth Géza, Jelentés az országos phylloxera- kísérleti állomás

1883-ik évi mködésérl. III. évfolyam. Budapest,

1884. (73 lap, egy fametszet táblával a szöveg

között.)

E hivatalos jelentésben, az orsz. phylloxera -kísérleti állomás

mködésének általános vázolása után, részletesen ismertetve vannak

a szlpusztító phylloxera biológiájára és a homok phylloxera-mentesít

tulajdonságára vonatkozó megfigyelések, valamint az elárasztással, a

gyérít eljárással s az amerikai, ázsiai és európai szlfajokkal tett

különféle kísérletek és tapasztalatok. A függelékben Lehoczky
Dezs és Wény János kerületi phylloxera- felügyelk a szé-

kesfehérvári, illetleg fehértemplomi amerikai szöltelepekrl adnak

számot.
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Jos. Mik, Nachtráge zu Schiner's » Fauna Austriaca (Diptera)«. I.

(Wien. Ént. Zeitung. III. p. 201— 206.)

E pótló adatok sorában többi között a hazánk déli részén az

Alsó-Duna mellékén tömegesen tenyész Thalassomyia congregata

Töm. nev Chirouomida-faj leírása is közölve van.

Dr. Stierlin, Beschreibung einiger neuer Rüsselkafer. (Mittheil. d.

Scliweizer. Ent. Gesellsch. VII. p. 36 - 43.)

A leirt új orrmányos-bogarak közöl két faj a magyar fauna-

területrl származik, u. m. Phyllobius croaticus Horvátországból ós

AlophllS Kanfmanni Magyarországból; de termhelyeik nincsenek

közelebbrl megjelölve.

Páter Béla, A méh viszonya a » méznélküli « virágokhoz. (Méhészeti

Lapok. V. évf. 184— 186 1.)

Megemlékezvén arról a szereprl, a melyet a rovarok a virágok

termékenyítésében játszanak, a szerz különösen azokról a növények-

rl értekezik, a melyek a rovarok látogatására szorulnak ugyan, de

azoknak nem nyújtanak mézes nedvet, hanem csak virágport. Ezek a

virágok többnyire feltn színükkel szokták a rovarokat magukhoz

vonzani, de a méh felkeresi még az egészen dísztelen virágokat is, a

melyeket más rovarok már nem igen szoktak látogatni. A mi a méh
színérzékót és kedvencz színeit illetti, Lubbock és M ü 1 1 e r vizs-

gálataiból kitnik, hogy a méh legjobban szereti a kék színt, leg-

kevésbbé pedig a rikitó sárgát, és hogy e két szélsség között a többi

virágszínek következleg sorakoznak : kék, ibolya, vörös, fehér, sárga.

1. Socec, Devastarea íiloxerei ín Ungaria si mesurile luate de a

lupta contra inamicului. (Ecenomia Rurala. V. p. 315— 320.)

Szerz, a folyóiratunkban közlött adatok nyomán, ismerteti a

phylloxeravész állását és az ellene tett intézkedéseket Magyarország-

ban, s ezekbl kiindulva hasonló rendszabályok életbeléptetését sür-

geti a Romániában fellépett vészszel szemben is.

Edmund Beitter, Bestimmungs-Tabellen der europáischen Coleopte-

ren. X. (Verhandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesell-

schalt in Wien. XXIV. p. 59— 94.)

E hasznos meghatározó táblázatokban a magyar faunaterületrl

szintén több Pselaphida- és Scydmaenida-faj van ismertetve, u. m.

Batrisus exculptus Hmpe Erdélybl, Bythinus Viertli Reitt. Meká-

diáról és Neuraphes semicastaneus Reitt. Horvátországból ; ezeken

kivül még a következ új fajok vannak hazánkból leírva : Bythinus

banaticus Mehádia ós lunicornis a krassó-szörénymegyei Ferenczfalva

mell', továbbá Euplectus tenuicornis a termhely közelebbi megjelö-

lése nélkül , Szerz a többi között felemlíti, hogy a Neuraphes ornatus

Reitt. Mehádia mellett is tenyészik, és hogy e fajból Dr. K a u f-

m a n n Pécsrl egy rozsdaveres csápú és lábú, feketésbarna változa-

tot közölt vele.
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Cl. Betj, Notices sur les Palpicornes et diagnoses d'espéces nou-
velles ou peu connues. (Revue cl'Entomologie. III. p.

266—271.)

Több új vagy kevésbbé ismert Hydrophilida között a szerz
hazánkból Hydraena hungarica név alatt egy új fájt ír le, mely sze-

rinte a H. politá-lioz áll legközelebb.

Dr. Richárd R. v. Stein, Tenthredinologische Studieo. VII. Drei

neue Blattwespen. (Entomolog. Nachrich-

ten: X. p. 301— 308.)

A leírt három új levéldarázs-faj közöl az egyik, Tenthredopsis

opacipleuris, a szerz szerint alkalmasint Magyarországból való, mint-

hogy egy régibb gyjteménynyel Geittner József budapesti rova-

rásztól kapta, ámbár az illet példányok származási helye közelebb-

rl nem volt megjelölve.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Kérdések.
(13.) A tankönyvekben általában azt olvassuk, hogy a házi

poloska mindig csak szárnyatlan állapotban fordul el. E napokban
szobámban egy lapostest, sárgásbarna poloskát találtam, melynek tö-

kéletesen kifejlett repül szervei vannak, és melyet ide mellékelve

küldök — tisztelettel kérdezvén, hogy vájjon nem a házi poloska

szárnyas alakja-e? N ^^
(14.) A jöv tavaszon selyemhernyókat óhajtván tenyészteni,

óhajtanain megtudni, hogy honnan szerezhetnék be selyembogár-pe-

téket?
. Gál Bertalan.

Feleletek.
(13.) A házi poloskának soha sincsenek szárnyai; eddig leg-

alább még sehol sem találtak belle szárnyas példányokat. Gyakran
annak néznek ugyan egy némileg hasonló, de kisebb és hosszúkásabb

poloskafajt (Lyctocoris campestris Fabr.), melynek tökéletesen kifej-

ldött repül szervei vannak, és mely rendesen a szabadban a fák

kérge alatt él, de azért házakban sem ritkán található. Ehhez az

utóbbi fajhoz tartozik a beküldött példány is. o sí

(14.) Az országos selyemtenyésztési felügyelség Szegszárdon a

petéket ingyen osztja ki a termelknek ; minthogy azonban a peték

eltartása a kikeltésig gondozást igényel, a szétküldés csak közve-

tetlenül a tenyésztés megkezdése eltt történik. Magánosoktól peté-

ket beszerezni nem tanácsos, mert a selyemhernyók átörökölhet és

ragályos betegsége, a szemcsekór, könnyen bekerülhet hernyóink közzé

s azokat még a begubózás eltt elpusztítja. Bíró Laios
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Rovartani Lapok
I. kötet. 1884. november. 11. füzet.

Egy mnlt századbeli napló.

A minap Dr. Staub Mór tanár úrtól egy kis nyolczad-rét

füzetecskét kaptam, melynek czimlapján nem csekély meglepetés-

sel e szavakat olvastam: Entomologisches Tagebuch auf
das Jahr 1795. A régies kézirású kis füzet fakult lapjait végig

futva, csakhamar meggyzdtem, hogy egy, a múlt század végén

Budán élt szorgalmas rovarásznak pontosan vezetett naplójával van

dolgom, és hogy e napló nem csupán 1795-re, hanem még azon-

kívül három utána következ esztendre vonatkozik.

A német naplójegyzetek 1795. márczius 1-én kezddnek és

1798. augusztus 11-én végzdnek, tehát összesen majdnem négy

évi idszakra terjednek és 37 \'
4 irott oldalt foglalnak el. Hogy ki

volt irójuk, az sem a szövegbl, sem más feljegyzésbl ki nem ve-

het. Dr. Staub úr is csak annyit tud a napló származásáról,

hogy azt a néhány év eltt elhunyt Bolla János pozsonyi

népiskolai igazgató hagyatékából más könyvekkel együtt ennek

fiától kapta.

A mi a napló tartalmát illeti, az a három els évben kizáró-

lag lepkékrl szól ; csak az utolsó évrl találunk benne már más-

féle rovarokat is feljegyezve. A napló minden sorából kitnik, hogy

irója szenvedélyes rovarász volt, a ki minden szabad idejét a ro-

varok gyjtésének és megfigyelésének szentelte. Eme foglalkozásá-

ban h társai voltak Koy, Holzer és Frenreisz, a kiknek

neveivel, kivált Koy nevével a naplóban srn találkozunk, s a

kiknek felfedezései és megfigyelései több helyen szintén közölve

vannak. Ezek közöl hol egyikkel vagy másikkal, hol egyedül járta

a budai hegyeket, lepkékre vadászva, hernyókat ós bábokat gyjtve

és minden legcsekélyebb adatot lelkiismeretes pontossággal fel-

jegyezve.

E naplójegyzetekbl megtudjuk, hogy az akkori budai rova-

rászok rendesen a következ helyekre rándultak ki : Budai város-

16
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major, Svábhegy, Miksavölgy (Marxengraben), Szép juhászné, Zug-

liget (Sauwinkel*), Farkasvölgy (Wolfsgraben) és Kamaraerd. Erre

az utóbbi helyre rendesen már eltte való este mentek ki, hogy

korán reggel megkezdhessék a vadászatot. Egy párszor a Margit-

szigeten is voltak (mely egyszeren csak »die Insel« névvel van

jelölve) ; de a pesti oldalra négy év alatt mindössze alig háromszor

mertek átkelni. Még feltnbb azonban, hogy a Gellért- és Sas-

hegyen — e két klasszikus helyen — egyetlen egyszer sem jártak.

A leggyakrabban felkeresett kiránduló hely »Graberl« név alatt

van emlitve, mely a városhoz közel valahol a budai városmajor

táján feküdhetett, de a melynek hollétére nézve most már nem

tudtam útbaigazítást kapni.

A naplóban sok oly adat van feljegyezve, a mely még most,

közel 90 év múlva sem vesztette el értékét. Nem lesz talán feles-

leges, néhány érdekesebbet itt röviden bemutatni.**)

így péld. a Colias Chrysotheme Esp. fajra nézve arról értesü-

lünk, hogy a budai kamaraerd alatt elterül rétek kedvencz tar-

tózkodási helyéül szolgáltak e pillangónak már a múlt században

is .***) A napló irója 1795 augusztus 26-án, a midn egész nap a

kamaraerdben és környékén lepkészett és ott három Chrysothe-

me-póldányt fogott, ekként emlékezik meg róluk: »Ez utóbbiak

most kezddnek és a Budaörs felé fekv réteken és legelkön nem
igen ritkák, de csak nagy nehezen foghatók el. A legjobb id fo-

gásukra reggel 9 óráig és este naplemente eltt; azonban csak

csendes és tiszta idjárásnál, mert a pillangó különben nem ül le

és be nem vár.« A többi feljegyzésekbl kivehet, hogy e fajnak

*) A budai Zugliget német eredetije nem Auwinkel, hauem Sauwinkel,
a mint az nemcsak e naplóból, hanem régi okiratokból is kitnik. Disznóliget-

nek nevezték, minthogy Mátyás király sertései ott makkoltak. A budai németek

aesthetikai érzéket azonban sértette az eredeti elnevezés és elkeresztelték a szép

völgyet Auwinkelnek, a mibl aztán Döbrenteyék a magyar Zugligetet

csinálták.

**) Az egyes fajok megnevezésénél nem a naplóban használt régi, hanem
a jelenleg általánosan elfogadott ujabb nomenclatu rát követem.

***) E fajról Fri valdszky Imre (Jellemz adatok Magyarország
faunájához. Pest, 1865. p. 81) a következket irja: »Délkeleti Oroszországban

és hazánkban honos, ezentúl éjszakuyugati irányban Prágáig és Salzburgig csak

ritkán, még feljebb épen nem észleltetett; nálunk fleg a róna mezségen jön
el, hol, például a Rákospatak mentében s a budaörsi lapályos legeln, némely
évben nagy mennyiségben volt kapható ; közép déli hegységeink virányos lejtin

is elfordul ugyan, de csak egyes példányokban.*
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évenként két nemzedéke van : az els nemzedék május és június,

a második augusztus és szeptember hónapokban repül.

Az Argynnis Pandora S. V. 1798-ban ugyancsak a kamara-

erdben rendkívül gyakori volt. Ugyanott fogta a napló irója az

els Pterogon Proserpinq Pali. példányt 1797 május 27-én.

Két oly eset is van feljegyezve, hogy két különböz lepke-

fajhoz tartozó egyének találtattak in copula. Az egyik eset egy

him Syntomis Phegea L. és egy nstény Zygaena filipendula L.

között 1795 július 12-én a »szép juhászné« táján történt meg. A
másik efféle mesalliance szinhelye pedig a Svábhegy volt, a hol

1796 június 20-án egy him Zygaena Brizae Esp. és egy nstény

Zygaena Lonicerae Esp. keltek össze.

Az 1796-ik évnek legnevezetesebb eseményét képezte a budai

rovarászokra nézve az Arctia casta Esp. felfedezése a Svábhegyen.

Azon év május 26-án történt ez a nevezetes fogás, a mely a nap-

lóban a következleg van megörökítve: »NB. NB. NB. Koy dél

eltt a Svábhegyen az els Bomb. Castá-t találta és fedezte

fel itt Budán. Az entomologiai gyjteményekben ez a második,

eddig ismert példány, mely Európában találtatott. « E példány nyil-

ván nstény volt és Koynál petéket tojt, mert június lérl már

azt olvassuk, hogy a Casta petéibl hernyók keltek ki.

A fiatal hernyócskák nagy gondozásban és megérdemlett

figyelemben részesültek, a mirl a napló irója június 5-iki kelettel

igy emlékezik meg: » Rendkívül rossz id; az egész délutánt

K o ynál töltöttem, a hol annak kitn kézi mikroszkópjával a

Casta-hernyók vizsgálatával foglalkoztunk. E vizsgálat eredménye

körülbell a következ : a Casta-hernyó, mikor a petébl kibúvik,

sárgászöld szin; minden gyrn feketésbarna pontok ketts sora

vonul végig, a melyekbl a háton egyes, szürke, egyenltlen hosz-

szú, mintegy párnátokba osztott szrök emelkednek ki, és kissé

görbe csúcsban végzdnek ; a fej barna sfekete, a hernyó gyors

mozgású. « A hernyók nagyobb részét azonban, úgy látszik, még

sem sikerült felnevelni, mert július 6-án a naplóban már csak egy

Casta-hernyó említtetik, mely akkor - tehát valamivel több mint

egy hónap múlva a petébl való kikelése után — már beszövdni

kezdett. Július 12-ón ez a felntt hernyó, egy vázlatos rajz kísé-

retében, a következleg van leirva: »Délután a rossz id miatt

K o ynál voltam és a Casta-hernyót, mely szövedékét ismét elhagyta

és megvedlett, szemügyre vettem. Jelenleg akkora, mint egy Auli-

ca-hernyó; alapszíne a gyrk között, a hol csupasznak látszik,

16*
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csokoládé-barna ; a háton egy szennyes sárga csík vonul végig,

mely a gyrkön ersebb és szembetnbb, mint a hajtásokban;

minden gyrn a hát két oldalán egy négyszög fekete folt mu-

tatkozik, s alatta egy sárga pont, mely egy hasonló, alig látható

oldalcsíkkal függ öszze ; minden gyr pamatszer szrökkel van

borítva, melyek a háton csokoládé-barnák, a has felé azonban kissé

sárgásak; a fej fekete, valamennyi láb sárga.

«

Ez a hernyó aztán szerencsésen bábbá alakult s a bábból a

következ év tavaszán, 1797 április 26-án egy igen szép és tiszta

him példány bujt el.*)

1797 tavaszán egy más érdekes szöv-pille, az Ocnogyna pá-

rásító, Hb. foglalkoztatta sokat a budai rovarászokat. Márczius

25-én találta Holzer a budai városmajorban az els nstényt;

márczius végén és április elején aztán minden nap vadásztak e

fajra, a melybl Holzer aránylag a legtöbbet talált. Egy pár

döglött vagy sérült himen kivül a többi példány mind nstény

volt; az utolsót Frenreisz fogta április 16-án. Ismeretes dolog,

hogy e fajból az elsatnyult szárnyú nstények a budai hegyek kö-

zött aránylag meglehetsen gyakoriak, a himek ellenben csak ritkán

találhatók. Ezt tapasztalták múlt századbeli rovarászaink is és

azért, hogy a ritkább himekbl több példányt keríthessenek kézre,

kísérletet tettek azokat nsténynyel csalogatni. Márczius 28-án este

K o y és Holzer kivittek egy nstényt a városmajorba és azt ott

egy kis kalitkában éjjelre kitették ; de kísérletükkel pórul jártak,

mert másnap úgy a kalitkának, mint a pillének csak hlt helyét

találták.

Koy megpróbálta e fajt petébl felnevelni, a mi aztán már

jobban sikerült; mert az április 18-án kikelt hernyók" nála már

május végén elkezdték a beszövdést. A bábokból a következ évi

februárius els napjaiban bújtak ki a pillék, és pedig februárius

1-én 9 hím, 2-án 3 him és 3 nstény, 3-án ismét 3 példány.

Említésre méltó még, hogy a napló irója 1797. május 17-én

*) Frivaldszky Imre (loc. cit p. 87) errl a szép szöv-pillérl

a következ szavakkal emlékezik meg : »Ezen faj szinte a déli és délkeleti fau-

nát jellemzi, nálunk a szórványos fajokhoz számítandó, mely csak némely év-

ben, és többnyire csak egyes példányokban észlelhet, a Sashegy déli lejtin

néhai Kóy ezen fajt több példányban gyfíjtötte.« Hogy vájjon csakugyan talál-

ta-e Koy e pillét késbb a Sashegyen is, azt most már nem igen tudhatjuk
;

de a fennebb idézett naplójegyzetekbó'l kétségkívül kitnik, hogy e fajnak els

hazai példányát Koy nem a Sashegyen, hanem a Svábhegyen fedezte fel.
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délután a Graberlben a Thyatira Batis L. els hazai példányát

találta, a mely ott árnyékban egy fszálon ült. Ez annál érdeke-

sebb adat, mintkogy e faj hazánk területérl eddig csak Pécsrl,

Sárosból és Máramarosból volt ismeretes, Budáról pedig nem.

Már fennebb említettem, hogy a napló az els három évben

kizárólag csak lepkékre vonatkozik, de az utolsó évben (1798) már

a többi rovarrendekre is kiterjeszkedik. Ezek közöl a bogarak ré-

szesültek aránylag a legtöbb figyelemben; de minthogy a napló

irója, Koy-val együtt, úgy látszik, csak abban az évben kezdték

el azoknak gyjtését, valami kiválóbb felfedezéseket vagy meg-

figyeléseket még nem igen tehettek. Némi érdekkel biró adat talán

csak az a feljegyzés, hogy a Bolboceras unicorne Schrank els budai

példányát Koy találta május 13-án a Graberlben.

Mindezekbl a mutatványokból és kivonatokból eléggé kit-

nik, hogy a napló irója a rovartannak csakugyan buzgó és szak-

avatott mívelje volt. Méltán érdekldhetünk ennélfogva személye

iránt, és indokolt kiváncsisággal vethetjük fel a kérdést, hogy ki volt

hát tulajdonképen e naplójegyzetek irója?

A naplóból magából az iró személyére vonatkozólag csak annyi

vehet ki, hogy hivatalnok volt; egy ízben ugyanis azt irja, hogy

a nagy pávaszem-pille hernyóit » hivatalunk kertecskójében egy szi

baraczkfára tettem és nekik jó étvágyat kívántam. « Kivehetjük

továbbá még azt is, hogy Budán lakott, hogy igen szorgalmas gyjt
volt, és hogy az akkori budai rovarászokkal (Koy, H o 1 z e r,

F r e n r e i s z) szoros összeköttetésben állott.

Bvebb útbaigazítást találtam azonban az iró személyét illet-

leg Hanák »Az állattan történelme és irodalma Magyarország-

ban* czím ritka munkájában,*) melynek 77- és 78-ik lapján a

következket olvashatjuk : »Azon rovartudósok között, kik a múlt

századnak utóján és a jelennek elején a külföld figyelmét is ma-

gukra vonták két férfiú jeleskedett : Koy Tóbiása magyar kama-

ránál pénztárnok, ésBoehm János a magyar helytartó tanács-

nál számvev tiszt, kik a honi rovarokat fáradhatlan szorgalommal

gyjtvén, vizsgálván, és a külföldi jeles rovartudósokkal megismer-

tetvén, hazánk rovartanának alapját megvetették.

«

E sorokból teljes joggal következtethetjük, hogy az itt ismer-

tetett napló ismeretlen irója minden valószinség szerint B o e h m
János volt ; mert ha azt nem B o e h m, hanem más valaki irta

*) Hauák János, Az állattan történelme és irodalma Magyarország-

ban. Pest, 1849.
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volna, akkor a naplóban, a melyben Koy és társai annyiszor fel

vannak említve, oly jeles rovarász mint Boehm okvetetlenül szin-

tén meg volna nevezve.

Hogy eme következtetésemmel csakugyan helyes nyomon jár-

tam, arra nézve Frivaldszky János igazgató-r úr lekötelez

szívessége folytán a magy. nemz. múzeum állattani osztályában tel-

jes bizonyosságot szereztem. Az állattani osztály kézi könyvtárában

ugyanis Koy hagyatékából *) egy két ujjnyi vastagságú, haránt-

negyedrétfí, aranyozott kötés irott kötet is található, a melyben

Linné »Systema Naturae« mvének a lepkékre vonatkozó része

van lemásolva. Az irás nem Koy kézirása, hanem tökéletesen meg-

egyezik naplónk Írásával ; ugyanaz a kéz irta a naplót, a melyik

a L i n n é-féle másolatot. Ez a kéz pedig Boehm Jánosé
volt. E tekintetben minden kétséget eloszlatnak azok az emlék-

sorok, melyeket Koy a L i n n é-féle másolat els tiszta lapjára

irt, ós melyek így szólnak

:

In Memóriáin

Dilectissimi Amici Die 20 l Februarii 1809. defuncti Msurilii
Joannis Bhm, ad Excelsum Regium Hungaricum Locumtenentiale

Consilium Rationum Officialis, et Caesareae Leopoldinae Aea-
demiae Naturae Curiosorum Membri — Librum propria

manu describentis compingi curavit, veterisque Sodalis memor esse

voluit Tobias Koy ad Excelsam Cameram Regiam Hnngarico-Aulicam

Generalium Cassarum Officialis, et ejusdem Academiae membrurn :

Fata mihi charum nuper rapuere Sodalem,

Sola mihi superest Litera scripta tua.

O utinam vivum Te Auro circumdare possem

!

Quo nunc vestitur Litera scripta tua.

Ah quoties fueram Tecum peregrinus ab rbe !

Ah quoties Nostrnm Corda fuere simul

!

Non Qalor, aut frigus, venti, procella, vei imber

Fecerunt unquam, quod tua fata modo.

Solus oberro quidem, sed non animalia quaerens,

Aphodius rarus, non mihi rarus érit.

P a p i 1 i o nullus, quamvis pretiosior aui'o

Gratus érit sine Te captus, amice !, mihi.

Te cupio quaerens, inventus Tu mihi, plus, quam
Insecta hujus erunt Orbis, amicus eris.

Haec Tibi tantisper. —- lachrymae vetuere cadentes

Caetera. — — Dilecti molliter Ossa cubent

!

Budae 19 a Április 809.

*)' Koy Tóbiás 1829 jalius 3-áa bekövetkezett halála utáu rovar-

gyüjteményének és könyvtárának nagy részét Frivaldszky Imre vásá-

rolta meg, a kinek hagyatékával az aztán a m. nemz. múzeum birtokába jutott.
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Megható tanújelei ezek az emlékversek annak a gyöngéd ba-

ráti viszonynak, mely a múlt század végén és a jelen század ele-

jén élt els magyar rovarászok között uralkodott.

Nem hiába irta Hanák idézett munkájában: »Koynak ro-

varászati kirándulásaiban és búvárkodásaiban elválhatlan társa, és

mindig h barátja volt Boehm János ki szinte Bécsbl tétetett

át Budára számvevtisztnek a magyar helytartó tanácshoz, hol nagy

dicsérettel mködött haláláig, melly t télutó 20-án 1809-ben az

élk sorából kiragadta. Tetemes rovargyjteményt hagyott hátra,

melly jelenleg a magyar egyetem terménytárában látható. Egy cikke

jelent meg llliger Magazin-jábsiia a keményhéju rovarok megöleté-

sórl : » Vorschlag zu einer neuen Tödtungsmethode hartschaliger In-

sekten. Illigers Magazin III. köt. Braunschweig 1804. 222—228 lap.«

Boehm ezenkivl »Anmerkungen über einige Insekten« czím

alatt még egy czikket irt Koyval közösen néhány magyarországi

bogárról 1802-ben a »Naturforscher« czím német folyóiratban.

Az érdekes naplót a magyar nemz. múzeum állattani osztá-

ly;ínak adtam át, a hol abból a szakember a budai hegyek lepke-

faunájára vonatkozólag nem egy becses adatot fog még meríthetni.

Dr. Horváth Géza.

Adalékok
hazánk gubacsdarázs-faunájának ismeretéhez.

E lapok f. évi április havi füzetében »A gubacsdarázsokról

«

irt közleményemben kifejeztem, hogy e rovarok körébl hazánk

területérl 12 nemben 97 fajt sikerült gyüjtenem. Azóta ismét 5

fajnak jutottam birtokába, melyekkel a Magyarországból ismert fa-

jok száma 102-re emelkedett.

Az újabban gyjtött fajok a következk:

1

.

Andricus Malpighii Adler ; a budapesti állatkertben Q u e r-

sus Yellowi Hort. nev tölgyön.

2. A. corticis Hart. ; e ritka gubacsot*) Biró Lajos találta

S.-A.-Ujhely közelében, vén tölgy derekán.

3. Dryophanta Taschenbergi Schl. ; a budai Vadaskertben Qu.

sessiliflora fiatal hajtásán.

*) V. ö. Dr. G. M a y r, Die mitteleurop. Eichengallen in Wort und Bild.

Wien, 1870, I. p. 7
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4. Dr. similis Adler ; ugyanott.

5. Neuroterus tricolor Hart. ; magam Qu. pedunculatá-ról De-

regnyben (Zemplén) gyjtöttem, Biró Lajos Beregszászon és

Vángel Jen Peszéren találta.

Ezen kívül a már közzé tett fajok gubacsait hazánk több vi-

dékérl kaptam ; sokszor más fajú növényekrl is, mint a melyet

rendesen az illet darázs tápláló növényének tartunk. Ez adat okát

melyek egyrészt a gubacsdarázsoknak hazánkban való elterjedésére

vetnek fényt, másrészt pedig azt bizonyítják, hogy a tápláló növé-

nyekrl tartott nézetek általános szabálya alól olykor kivételek is

vannak : ugyancsak jónak látom közzétenni.

A Rhodites spinosissimae Gir. gubacsát Dr. D i e t z Sándor a

budai Háromhatárhegyen Rosa gallica L.-ról gyjtötte, melyrl ed-

dig nem volt ismeretes.

Az Aulax glechomae Hart. gubacsait Vángel J. Gömörme-

gyében Dobsina vidékén gyjtötte ; az A. Rogenhoferi Wachtl Buda

környékén mindenfelé közönséges, a merre a Centaurea scabiosa n.
A Synopkrus poiitus Hart. gubacsait gyjtötte Biró Lajos

Magyar- Csaholy vidékén Szilágymegyében.

A Diastrophus rubi Hart. gubacsait kaptam Dr. Horváth
Gézától Varannóról Zemplénmegyébl.

Andricus ostreus Gir. Debreczen (Biró L.) ; — A. muUiplica-

tus Gir. M.-Csaholy (Biró L.), Simontornya, Tolna m. (Dr. Horváth

G.); — A. inflator Hart. Tasnád, (Szilágy m.), M.-Csaholy, Bereg-

szász (Biró L.), Peszér (Vángel J.) ; — A. curvator Hart. Bereczki

(Zemplénm.), honnan Biró L. Qu. pedunculatá-ról hozta. E példányok-

nál az a nevezetes, hogy a gubacsképzdós a levél rövid nyele miatt

a fiatal ág növekedésére is hatott ós nemcsak meggörbítette a le-

vélállásnak megfelelen többszörösen, hanem a levél nyelének fel-

fúvódott része a begörbült ágon félgömb alakú mélyedést nyomott

be és a levél széle lazán összeforrt az ág fels brével úgy, hogy

a gubacsot a levél az ággal együtt alkotja. — A. fecundatrix Hart. ;

Debreczen (Biró L.), Enyiczke (Abauj m.), Péczel. — A. globidi

Hart. Peszér (Vángel J.). — A. lucidus Hart.; M.-Csaholy (Biró

L.), Lippa (Gabnay Ferencz). — A. solitarius Fonsc. ; Czéke (Zemplén

m.) (Biró L.\ — A. radicis Fabr. ; Jankó János a budai Sváb-

hegyen Qu. sessiliflora gyökerén találta egy pár igen szép, a ren-

destl némileg eltér alakját, melynek felülete majdnem szabályos

többszög mezkre oszlik ós minden kis mez közepén egy apró

kidudorodás van, mint a C. truncicola gubacsán. A darázsok már
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szeptember havában teljesen kifejlettek voltak benne ; most álomba

merülve várják a tavaszt, a kirepülésük idejét.

A Cynips argentea Hart. gubacsait Gabnay Ferencz Lip

-

pán Temesmegyében a magyar tölgyrl! (Qu. conl'erta Kit.=Qu:

hungarica Hub.) több példányban gyjtötte, holott ez ideig csak a

Qu. pubescens W. (ritkán a Qu. sessiliflora Sm.) volt tápláló nö-

vényéül ismerve.

G. hungarica Hart. Peszér (Vángel), Lippa (Gabnay).

A C. caput medusae Hart. gubacsait Gabnay F. Lippán ugyan-

csak a Qu. confertá-ról gyjtötte, melyrl eddig nem volt említve.

Azonkívül Vá n g e 1 J. Peszérrl aQu. pedunculat á-ról egy eltér

alakját hozta. Ez alak a makkcsésze fenekérl n r
t ki, a makkot

oldalra szorítja és kissé felemelkedvén oszlik csak ágakra
;
jellemz,

hogy ágai nem hengeresek, hanem laposak, kunkorodok, egymás-

sal összenttek, és másodrend ágaik nem követnek rendet, hanem

szabálytalanul oszlók és ugyancsak laposodok, úgy, hogy az egész

elágazás a Cetraria-zuzmók telepéhez, vagy bizonyos ékítrnényi

rajzokhoz hasonlítható. Ilyen eltér alakokat 1882 szén magam is

találtam Budán, a Remete-Mária felé vezet út menti tölgyek alatt.

Lakóját eddig nem sikerült felnevelnem
;

pedig érdekes volna a

Qu. pubescens és sessiliflora alakjának állatjával összehasonlítani

és megtudni, vájjon nem más faj-e az, mely a Qu. pedunculatá-n

ilyen eltér alakú gubacsot hoz létre.

Ez eltér alakok még egy érdekes tényre vezettek. Dr. G.

M a y r két év eltt arra figyelmeztetett, hogy jó volna kísérleteket

tenni a C. calicis Burgsd. és a C. caput medusae Hart. darázsok-

kal, melyeken faji különbségeket nem tud találni*), — vájjon nem

egyazon fajhoz tartoznak-e, és vájjon nem csak a különböz töl-

gyek okozzák-e, hogy lárváik köri különböz gubacsok fejldnek,

vagyis, hogy ha a darázs a Qu. pedunculatá-ra rakja petéit, akkor az

a gubacs keletkezik, melyet C. calicis-nak nevezünk, ha pedig a Qu.

sessiliflora vagy a Qu. pubescens makkjára, akkor a G caput me-

dusae gubacsa fejldik belle. — Az emiitett Medusae-gubacsok

között van egy példányom, melynek hosszú nyelén két makkcsésze

van és az egyiken a G. caput medusae, a másikon pedig a C. ca-

licis gubacsa fejldött. Ez a két fajnak határozottan önállósága mel-

lett bizonyít.

C. calicis Burgsd/. Enyiczke. — Magam Budán a Hárshegyen,

*) V. ö. Die europ. Arten der gallenbewohnenden Cynipiden. 1882. p. 29
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Vángel J. Peszéren ebbbl is gyjtött eltér alakokat, melyek a

többé -kevésbbé satnyán maradt makkcsészét egészen kitöltik, mint-

egy a makk helyét foglalják el és sokkal testesebbek, zömökebbek

mint a közönségesek, azonkívül a darázs kibúvására szolgáló nyilas

teljesen, vagy majdnem teljesen zárva maradt. — Találtam továbbá

egyet normális kifejldésben a budai Vadaskertben Qu. pubescens-en,

a melyrl eddig nem volt ismeretes. Rendes alakja a Qu. pedun-

culatá-n van; Schlechtendal szerint a Qu. sessiliflorá-n is el-

fordul, mely utóbbira nézve G. Mayr kételkedését »?« jellel fe-

jezi ki.*) Az én leletem kétségtelen és ugyancsak a mellett bizo-

nyit, hogy a C. calicis Burgdsdf. meg a C. caprit medusae Hart. két

külön faj ; vagy legalább a mellett, hogy a tölgy faja kevesebb

befolyással van a gubacs alakjára mint maga a gubacsdarázs lárvája.

C. glutinosa Gir. Beregszász (Biró L.) ; — C. coriaria Haimh.

Peszér, Qu. pubescens (Vángel J.), M.-Csaholy (Biró L.), Lippa

(Gabnay). Simontornya (Horváth G.) ; — C. polycera Gir. Bereg-

szász (Biró) ; — C. conglomerata Gir. Vinna, Ung m. (Dietz S.), Bereg-

szász (Biró L.) ; — C. corruptrix Schl. Tasnád, Debreczen (Biró L.),

Enyiczke ; találtam ezenkívül a budapesti állatkertben Quercus

monticola Mchx. (Qu. Prinus L. var. monticola Mchx. = Qu. mon-

tana Wild.) nev tölgyfajon. — G aries Gir. Debreczen, Tasnád

(Biró L.), Peszér (Vángel) ; — C. lignicola Hart. Debreczen, Tas-

nád, M.-Csaholy (Biró L.), Póczel (Kuthy Dezs). Magam a buda-

pesti állatkertben Qu. Yellowi Hort. és Qu. monticola . Mchx.

tölgyfajokon is találtam. — C. Kollari Hart. M.-Csaholy (Biró L.),

Lippa (Gabnay F.), Enyiczke; Qu. Yellowi Hort.-on a budapesti

állatkertben. — C. tinctoria Hart. Peszér (Vángel), Beregszász,

Tasnád (Biró L.) ; C. caliciformis Gir. Peszér (Vángel) Qu. pedun-

culatá-n, budai Háromhatárhegy (Dietz S.) Qu. pubescens-en ; C. galeata

Gir. a budapesti állatkertben a Qu. monticola Mchx. nev tölgyön.

Biorhiza terminális Fabr. Péczel ; Peszér (Vángel), Bereczki

(Zemplén m.), Tasnád (Biró L.), hol a^ nép »söm örög-almá«-
nak nevezi.*) — B. aptera Fabr. Farkasd (Pest m.) (Biró L.) ; a

darázsok már november 15-kén kezdtek kibújni.

Trigonaspis megaptera Pz. Ungvár (Dietz) Qu. sessiliflora

tövén.

*) G. Mayr, Die europ gallenbew. Cynipiden. 1882. p 29.

*) Gyermekkoromban S.-A -Ujhelyben a Dryophanta folii L. Qu. sessili-

fiorá-u fejld gubacsait hallottam »s ö m ö r ö g« nek nevezni. P. J.
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Dryophanta agama Hart. Beregszász (Biró) ; Dr. folii L. Sze-

rednye (Ung m.) Dietz S., Enyiczke ; Dr. pubescentis Mayr Lippa

(Gabnay) a Qu. confertá-ról ;
— Dr. divisa Hart. Peszér (Vángel).

Neuroterus laeviusculus- Schenck Debreczen, Beregszász (Biró

L.) ; — N. lenticularis 01. Debreczen (Biró L.), Szerednye (Dietz

S.) ; — N. numismalis 01. Szerednye (Dietz S.).

Paszlavszky József.

A hazai selyemtenyésztésröl.

A földmivelós-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium-

nak 1885-ik évi költségvetésében a selyemtenyésztés emelésére

425 ezer forintnyi rendes kiadás van elirányozva, a melylyel

szemben 410 ezer forintnyi rendes bevétel van kilátásba helyezve.

Az »indokolás«, melyet az illet szakminiszter a költségve-

téssel együtt az országgylés elé terjesztett, bvebben ismerteti a

kormánynak a hazai selyemtenyésztés érdekében kifejtett tevékeny-

ségét és — a jöv évi rendes kiadások és bevételek emelkedésének

megokolása után — következleg szól

:

»A selyemtenyésztésre nézve általában azt kivánom megje-

gyezni, hogy arról lévén szó, hogy ez iparág az országban meg-

honosíttassék, ennek keresztülvitele sajátságos viszonyainknál fogva

a kormánynak közbelépését igényli.

A selyemtenyésztés meghonositására czélzó törekvés jogosult,

minthogy az ország nagyobb fele alkalmas éghajlattal és talajjal

bir egyrészt a selyemtermel ósre, másrészt szederfatenyósztésre

nézve.

Továbbá a népességnek ideje és alkalma is van ezen iparág

üzósére, a mennyiben a tenyésztésre igényelt rövid idszak a ta-

vaszi vetés befejezése és az aratás megkezdése közötti idbe esik.

Még azon vidékeken is, hol ezen idszak alatt a gazdaság kézi

munkára szorul, a selyemtermelés üzése akadályba nem ütközik,

miután ezt a különben is munkaképtelen és rendesen honmaradó

korosabb férfiak s a nk és a gyermekek végzik.

Ez iparágnak jogosultsága mellett szól továbbá az is, hogy

az Magyarországban az 1850-esévekben
7

jelentékeny mértekben, kivált

az ország déli megyéiben tényleg zetett, és csak akkor sznt

meg, midn a selyemhernyókat pusztító szemcsekór a tenyésztése-
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ket tönkretette és ezen baj orvoslására mi sem történt, minthogy

az idben a tenyésztés magánvállalkozóknak egyedáruságát ké-

pezte.

Éppen az elbbi idkben nyert tapasztalás alapján e minisz-

térium igyekezete oda irányult, hogy a selyemtermelknek teljesen

egészséges selymérpete a tenyésztés sikerére nézve biztosítékot

nyújtson, másrészt pedig, hogy azoktól a termelt gubókat bevált-

ván, ket az értékesítés nehézségei alól felmentse és üzérek által

való viszszaéléseknek elejét vegye.

Ehhez képest a minisztérium feladata arról gondoskodni, hogy

a termelk a kell egészséges petével elláthatók legyenek, miért

is az összes termelknek kiosztott petéket rekeszpetézés utján

állítja el.

Ezen mvelet, mely azt igényli, hogy a petéket rakó pille-

párok kivétel nélkül górcsövileg megvizsgáltassanak, nagy számú,

külön e czélra beoktatott és begyakorolt személyzet segítségével

Szegszárdon, Pancsován és más kisebb helyeken szakért egyének

felügyelete alatt eszközöltetik.

Ezen rekeszpete készítési müveletekbe évenként több-több

néptanító oktattatik be.

Az ily módon készített rekeszpeték, alkalmas helyen riztet-

vén, tavaszszal a minisztérium által a termelknek külön dobozok-

ban küldetnek meg.

A tenyésztés megkezdetvén, mindazon vidékeken és községekben,

hol tömegesebb tenyésztés történik, külön szakért egyének vannak

megbízva azzal, hogy a tenyésztket a tenyésztés egész idszaka

alatt folytonosan látogassák és ket a hernyók helyes gondozására,

a helyiségeknek kell tisztántartására, és bennök a megfel egyen-

letetes hfok fentartására, valamint a hernyók elegend és tiszta

etetésére beoktassák és általában nekik a szükséges szakbavágó

oktatást megadják.

A tenyésztés befejezte után a tenyésztk gubóikat a beváltó

állomásra szállítják, hol azok külön e ezélból kiküldött közegek

közbenjöttével és jobbára hatósági ellenrzés mellett beváltatnak.

Az ily beváltott gubók a raktárakba szállíttatnak, miután a

beváltó-állomások nincsenek mind a raktáraknál felállítva, hanem

a tenyésztk kényelmére s nagyobb utak és szállítási költségek

elkerülése végett, minden nagyobb tenyésztési kerület központjai-

ban szervezve vannak.

A raktárakban a gubók teljes kiszáradásig gondoztatnak, a ki-
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száradt gubók pedig a fonodákban selyemfonallá dolgoztatván fel,

ily állapotban ke rülnek eladásra.

A minisztérium ezenfelül oly czélból, hogy a tenyésztés alap-

ját képez szederfaanyag minél elbb kell mennyiségben álljon ren-

delkezésre, szederfamagot nagy mennyiségben gyjtet és azt mind-

azon megyékben, hol selyemtenyésztés létezik, vagy melyek erre

alkalmasak, a községek közt kiosztatja ; egyszersmind közegei által

arról is gondoskodik, hogy faiskoláiban magágyak létesíttessenek,

és csemeték minél nagyobb számban állíttassanak el, melyeket

közutak mellé vagy más alkalmas helyre kiültetnek.

Hasonló czélból évenként több ezerre men csemetéket is osz-

tat ki a minisztérium, melyek közvetlen kiültetés alá kerülnek.

Ugy a selyemtenyésztés helyes eszközlése, valamint az e kö-

rül tudnivalók terjesztése czéljából a minisztérium a selyemhernyók

kezelésérl, valamint a szederfatenyésztés és ültetésrl vezérfonala-

kat és útmutatásokat dolgoztat ki, és nagy számban terjeszt az ér-

dekelt vidékeken.

Mint az eladottakból kitnik, az ez ügyben szükséges intéz-

kedések nagyrészt oly természetek, hogy azokat magánvállalko-

zóktól várni nem lehet, miután a magánvállalkozónak nem áll köz-

vetlen érdekében, hogy az egyes selyemtenyésztk pénzbeli sikerét

emelje, mert a magánvállalkozó csakis a kész gubót váltja be és

értékesiti, — ennélfogva mindaddig, mig a selyemtenyósztési ipar

azon feltételei, melyek annak sikerét biztosítják, t. i.

:

a szederfának kell mennyiségben való elállítása

;

a tenyésztk szakértelmének kell fokra való emelése

;

a selyemtenyésztés iránti hajlam felébresztése ;
—

mig mindezen feltételek szilárdan megállapítva nem lesznek, mind-

addig ez iparnak meghonosítására czélzó intézkedéseket kizárólag

a kormánynak kell kezében tartania.

A selyemtenyésztésnek most emiitett irányban leend fejlesz-

tése több irányban igényel intézkedéseket.

Szükséges nevezetesen a gubók gondozására alkalmas, meg-

felel nagyságú és számú szakszerüleg berendezett gubóraktárakrói

gondoskodni, miután a gubók helyes gondozásától függ, hogy azok

értéktelenné ne váljanak. Szükséges továbbá, hogy ezen gubók fel-

dolgozására gombolyitó gyárak létesíttessenek, miután ha a gubók

természetben értékesíttetnének, ez lényegesen csökkentené a befoly-

ható jövedelmet, ós igy az állam, ha vesztességgel nem akarja

folytatni a gubóbeváltást, kénytelen volna a beváltási árakat le-
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szállítani, a mi ismét csak a tenyésztk érdekeinek rovására tör-

ténnék.

Ezen szemponthoz képest a minisztérium már is létesített

Pancsován egy 60,000 kiló gubó befogadására való raktárt és egy

60 orsóra berendezett selyemgombolyitót. Létesített továbbá Újvi-

déken egy 40,000 kiló gubó befogadására való raktárt, melyhez

1885-ben egy második 60,000 kiló befogadására szolgáló raktár

építése terveztetik ; és kiegészítette a szegszárdi felügyeló'ségét ugy,

hogy ott is a raktárakban 20,000 kiló gubó helyezhet el.

A többi gubómennyiség különböz, részint bérelt, részint az

érdekeltek által díj nélkül átengedett ideiglenes raktárakban nem

egészen czélszeren és szakszeren ugyan, de kell gondozás mel-

lett alkalmasabb helyek hiányában mégis trhet módon helyezte-

tik el mindaddig, míg a szükséges raktárak idvel ezek számára is

felállíthatok lesznek.

«

A hazai selyemtenyésztés jelenleg már annyira fejldött, hogy

annak megfelelleg még más intézkedések, illetleg jelentékenyebb

kiadások is elkerülhetetlenekké váltak. Az eddigi építkezések költ-

ségeit képes volt a minisztérium évrl-évre részint a selyemte-

nyésztós jövedelmébl, részint a közgazdasági alapból fedezni. Most

azonban nagyobb költséggel járó építkezések is okvetetlenül szük-

ségeseknek mutatkozván, az 1885-ik évi költségvetés beruházási

czíme alatt különféle építkezésekre és felszerelésekre, nevezetesen

Újvidéken egy selyemfonó-gyár felállítására stb., még összesen

70 ezer forint lett elirányozva. **#

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Fekete hó. — Van-e talán ilyen is? hisz ez valóságos »fá-

ból vaskarika« volna! Pedig hát csakugyan megesik néha, hogy az

ember fekete szinfí hóval találkozik. Ez a sajátságos tünemény

onnan származik, hogy kora tavaszszal, midn a hó olvadni kezd,

egy parányi kis rovarfaj roppant mennyiségben búvik el a hó

alól annak felületére, a hol aztán a napon sütkérezik és petéket

tojva még inkább felszaporodik. A hó felülete ennek következtében

olyan szint mutat, mint a kis állatka ; s az a hó, mely pár hét

eltt még mindent megdermesztett, nagy álmélkodásunkra, most

csak úgy nyüzsög az élettl. Az alig 1—1 Vg mill. hosszú, fürge.
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parányi állatkákat a nép rendesen földi bolhának nevezi, a

miatt a tulajdonságuk miatt, hogy ketts farkvillájuk segélyével

rendkívül jól ugranak ; a tudomány a Thysanurák rendjébe sorozza s

ott is általában csak Podura névvel szokta ket jelölni. Ezek a

Podurák boritják el a hó felületét és igy támad a » fekete hó«. Ilyet

már számos helyen észleltek: igy póld. hazánkban Hermán Ottó
úr Kolozsvár mellett.*)

Ha a hó elolvad, a Podurák a viztócsák felületére vándorol-

nak, úgy hogy néha egész tömött hamuszín réteg fedi a víz fel-

színét, melyen a fürge állatkák vígan ugrándozva, zik kedélyes

játékaikat.**) A tócsák kiszáradásával azonban k is elpusztulnak

és nyáron át csak azok maradnak élve, a melyek állandóan nedves

helyeken ütöttek tanyát. Ily esetet észleltem a múlt 1883-ik év

május havában Krassó-Szörénymegyében Ó-Moldova mellett, a hol

a Podura aquaüca L. példányai egy 8 négyszögméternyi pocsolyát

hamuszín leped módjára teljesen beborítottak. Hasonlót tapasz-

talt Bíró Lajos úr Sóly veszprémmegyei község határában, a

hol 1881 november végén egy gyalogút közepén lev pár napos

viztócsa felületét egy más Podurida-faj, az Achorutes annatus Nic.

ezrei lepték el.

Dr. Tömösmry Ödön.***)

A hesszeni légy Tolnamegyében. — A hírhedt Cecidomyia

destructor ez idén nemcsak a Csallóközön, hanem Tolnamegyében,

nevezetesen Simontornyán szintén jelentékeny károkat okozott.

A kártételek legersebben mutatkoztak a határ éjszaknyugati ré-

szében, a simontornyai uradalomnak szi buza-tábláiban ; legtöbbet

szenvedett három, egyenként 37 holdas tábla. A kár els nyomai

egyes sárguló buzaszálak alakjában már 1883. szén észlelhetk

voltak ; de még inkább fokozta a bajt a legyecske tavaszi nemze-

déke, mely az áttelelt bábokból április közepe táján bújt ki és pa-

rányi petéit a zöld vetés leveleire tojta. Az álczák, melyek a pe-

*) Verhandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellsckaft in Wien. XV. p. 25

et 485.

**) Már a jó öreg G r o s s i n g e r is ezt irta a többi közt a Poduráról

:

»Aquatica nonnunquam staguorum superficiem implet, quae ab iis nigrescit. Hi-

berna in nemoribus An'mantium vestigia nivibus impressa obsidet ; binc nivium

Pulex dicitur*. (Universa História Physica Regni Hungáriáé. IV. p. 336.)

***) E czikkeeskét az elhunyt szerz még jóval halála eló'tt küldte be.

Szerk.
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tékbl kikeltek, még jobban elgyengitették a buzaszálakat, úgy

hogy ennek következtében a cséplés után a termésben nem keve-

sebb mint 54 -

3"/o csökkenés tnt ki. A három búza -tábla ugyanis

holdanként átlag csak alig 5'/2 hektoliter termést adott, holott a

hesszeni légy pusztításaitól megkímélve maradt buza-táblákból nyert

átlag szerint egy-egy holdon 12 hektoliternek kellett volna teremni.

A három tábla közöl, mely egymástól csak mintegy 6—8 száz mé-

ternyi távolságra feküdt, a normális 12 hektoliter helyett az els-

nek 8'7, a másodiknak 4 16, a harmadiknak pedig csak 3'6 hek-

toliter volt a termése holdanként ; a kár ez utóbbi táblánál tehát

már 70%-ra rúgott.

Ebben az utóbbi táblában a buzatarlót aratás után július kö-

zepe táján azonnal beszántattam, abból a czélból, hogy ez által a

tarlóban lev légybábok megsemmisüljenek. A beszántott táblában

a kihullott buzaszemek ennek következtében nemsokára sren
kikeltek s a »vad buza« szépen zöldelni kezdett. De ez nem tar-

tott sokáig; a szép zöld szín »vad« vetésben bizonyos id múlva

sárguló foltok tntek fel, a melyek folyvást nagyobbodtak és sza-

porodtak, és melyeket a légy nyári nemzedékének ivadékai idéztek

el. A pusztítás, melyet ezek okoztak, oly nagy fokú volt, hogy

október 15-én az egész »vad buza« teljesen tönkre volt téve. A
legyecske még akkor is nagy mennyiségben rajzott a tönkretett

növényzet fölött.

Ebbl kitnik, hogy a hol a hesszeni légytl tartani kell, ott

csakugyan tanácsos az szi vetést minél késbbre halasztani ; mert

az említett »vad buza«, mely tehát a lehetleg legkoraibb vetés

volt, és mely a másik két búzatábla tarlójában fejldött legyeknek

petéik lerakására augusztustól egész októberig igen alkalmas he-

lyi szolgált, e miatt ment teljesen tönkre. De kitnik még az is,

hogy a hesszeni légy nyári nemzedékének fejldése egész október

közepéig elhuzódhatik, és hogy ennélfogva a vetésnek minél ké-

sbbre való halasztásával sem lehet azért az szieket e rovar kár-

tételeitl tökéletesen megóvni.
Lipovniczky Gábor.

Még egyszer a kártékony müvészméhekról. — A Rovartani

Lapok októberi füzetében közöltem, hogy egy nagyobb Megachile-

faj amerikai tölgyfa és hickorydiófa csemetéimet lekopasztotta. Nem
sokára a közlemény megírása után kézrekerítettem a káros méhnek

egy példányát ; két nappal utóbb pedig fiam, a kit ugyanoda lesbe
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állítottam, még egy második példányt fogott belle. Most tehát

megnevezhetem a fajt is, mely nem más, mint a mindenfelé meg-

lehetsen elterjedt Megachile lagopoda L.

Érdekesnek tartom megemlíteni, hogy ugyanezt a méhfajt

rajta kaptuk, a mint az ákáczfák leveleit szabdalta. Honi tölgy-

fáinkhoz tartozó csemetéim levelei azonban majdnem egészen épek

és sértetlenek maradtak, alkalmasint azért, mert leveleik sokkal

vastagabbak és keményebbek, hogy sem az illet méh azokat m-
vészi építményeihez jól használhatná. Sajó Károly.

Növényev futrinkák. — Ismeretes dolog, hogy a futrinka-

féle bogarak (Carabidae) tápláléka általában eleven rovarokból,

csigákból és férgekbl áll ; eme ragadozó természetük annyira megy,

hogy fogságban még saját fajbeli társaikat sem szokták kímélni.

Mindamellett vannak egyes futrinka-fajok, a melyek ha nem is

épen kizárólag, de még is leginkább növényi anyagokkal táplál-

koznak.

A legismeretesebb ezek között a gabona-futrinka (Zabrus gib-

bus Fabr.), mely úgy álczakorában, mint kifejlett állapotában fleg

kultivált gabonaneminken, nevezetesen a búza- és rozsvetóseken

élsködik s azokban gyakran tetemes károkat okoz. Frivald-
szky János úr több Amara-fajt, u. m. az Amara communis Panz.,

triviális Gyllh., familiáris Duft. és tricuspidata Dej. fajokat említi,

mint olyanokat, a melyekrl már szintén tapasztalták, hogy gabona-

nemekkel is táplálkoznak, és melyek közöl az utóbbi fajt maga
látta, hogy a fváros közelében a buzakalászok virágait pusztí-

totta.*) Ugyanazon búvárnak érdekes megfigyelése szerint a dél-

vidéki Acinopus ammophilus Dej. a bánsági homokpusztában a

Medicago minima magvaival él, melyeket magának éjnek ide-

jén földalatti lyukába hord.**)

Biró Lajos úr 1881-ben Zemplénmegyében a S.-A.-Ujhely

alatt elterül kaszálókon észlelte, hogy az Amara rufipes Dej.

nagy mennyiségben lepte el a réti füveket ós azoknak virágzó kalá-

szait rágta.

Hasonló esetet tapasztaltam egy ízben, mintegy 18 óv eltt

*) Frivaldszky János, Magyarország téhelyröpinek futonczféléi

(Carabidae). (Magy. tud. akad. Értekezések a természettudományok körébl.

IV. köt. 7. sz. 66 lap.)

**) Ugyanaz, Adatok Temes és Krassómegyék faunájához. (Malh. és ter-

mészettud. Közlemények. XIII p. 285—378 egy táblával.)

17
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magam is, ugyancsak Zemplénmegyében a szécs-polyánkai erdben,

a midn 1866 augusztus 31-én délután oda kirándulást tettem. Eyy

nagy erdei tisztáson, a melynek közepét egy nagy mocsár, széleit

pedig vizenys rétek foglalták el, ez utóbiakon nagy mennyiségben

tenyészett valami sárga virágú, magas ernys növény. A növény

ernyin mindenfelé számos Harpalus obscurus Fabr. volt elhelyez-

kedve; némelyik ernyn 2—3 bogár is ült, szorgalmasan rágcsálva

és fogyasztva a félig érett egészséges magvakat.

Az evvel rokon Harpalus griseus Panz. Frivaldszky János

úr szerint 1861-ben a Balaton mellékén Zánkánál a dinnye fiatal

hajtásaiban tett károkat. Dr. Horváth Géza.

Helyreigazítás. — E folyóirat 209-ik lapján Pável János úr

Magyarország lepkefaunájára nézve mint új gyarapodást említi az

általa Mehádián talált Cidaria capitata H.-Sch. nev araszoló pil-

lét, minthogy az tudomása szerint nálunk eddig még sehol sem

észleltetett. Erre nézve bátor vagyok megjegyezni, hogy e fajt ha-

zánkban Sárosmegyében Húsz A r m i n eperjesi tanár úr már elbb
felfedezte, a mint az 1881-ben megjelent értekezésébl*) kitnik.

Szerinte ez a Cidaria-faj az eperjesi hegyeken ritka.

Vángel Jen.

KÜLÖNFÉLÉK

Nemzetközi ptiylloxera-congressus. — A tminí nemzetközi

phylloxera-congressus, melynek eredetileg augusztus els felében kel-

lett volna megtartatni, de melyet a cholera miatt elbb szeptemberre,

majd októberre halasztottak, október második felében végre még is

csak létrejött. Az összesen 8 napig tartott congressus azonban nem
felelt meg egészen czimének, mert tagjai jobbára csak olaszok voltak

s a külföldi államok — az egy Francziaország kivételével — alig

voltak képviselve. Az els ülést október 20-án A m a d e o aostai

Jierczeg jelenlétében Olaszország földmivelés-, ipar- és kereskedelem-

ügyi minisztere Grimaldi nyitotta meg; elnökké Targioni-
T o z z e t i tanár, az olasz orsz. phylloxera-bizottság elnöke s a flo-

renczi entomologiai állomás igazgatója lett megválasztva, tiszteletbeli

elnökké pedig P 1 a n chon montpellieri tanár, a szlpusztító phyl-

loxera els felfedezje Európában. A congressus négy szakosztályra

oszlott, melyek sorban a phylloxeravész elterjedésérl s az ellene tett

intézkedésekrl, a phylloxerairtó szerekrl, az amerikai szlkrl és

*.) Húsz Ármin, Eperjes környékének nagy-pikkelyrópüi (Macrolepi-

doptera). (A magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve. VIII. p. 239— 268).
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a berni nemzetközi phylloxera-egyezményröl adtak véleményes jelen-

téseket. E jelentések alapján folytak aztán a tanácskozások és hozat-

tak a határozatok az egyes kérdések felett. A congressus határozatait,

melyeket eddig hivatalosan még nem tettek közzé, annak idején szin-

tén közölni fogjuk.

A k. m. természettudományi társulat november 19-én tartott

szakülésén Sajó Károly tanár úr ismertette érdekes megfigyeléseit

a rovarvilág körébl és bvebben szolt különösen a két ivar számvi-

szonyairól egyes bogár- és méhfajoknál, melyeket ez alkalommal ter-

mészetben is bemutatott.

Franczia törvényjavaslat a kártékony rovarok ellen. — A
franczia földmivelésügyi miniszter nemrég törvényjavaslatot terjesztett

a szenátus elé a mezgazdaságra kártékony rovarok, élsdi gombák
és más növények irtásáról. E törvényjavaslat szerint a kártételek

okozóinak irtását a megyefnökök tartoznak elrendelni ; de a megye-

fnökök rendeletei csak a földmivelésügyi miniszter jóváhagyása után

válnak kötelezkké. A földmivelésügyi miniszter az alkalmazandó . el-

járásokra nézve minden egyes esetben elbb egy » rovartudósok-, jeles

természetbúvárok- és gazdákból « álló mszaki bizottság véleményét

hallgatja meg. E bizottságnak feladata lesz azonkivl, mindenféle

rovarra nézve, a legalkalmasabb irtó eljárásokat megállapítani. Az
erre vonatkozó útmutatások a megyéknek meg fognak küldetni.

Magyar phylloxera-törvény. — Több oldalról nyilvánult óhaj-

tásnak megfelelve, közöljük az 1883. XVII. törvényczikket, mely a

szlpusztító phylloxera ellen teend óvintézkedézekrl rendelkezik.

E törvényczikk 1883 márczius havában lépett életbe; hiteles szövege

a következ

:

1. §. Szlnövények, szlfürt, más él növények, valamint nö-

vényrészek behozatala oly államokból, a melyek a nemzetközi phyl-

loxera-conventióhoz nem járultak, megtiltható vagy korlátozható.

2. §. Az országba behozott bármily származású szlnövények,
szlfürtök, más él növények ós növényrészek forgalma külön fel-

ügyelet alá vehet.

3. §. A szltke bármely részének, használt szlkaróknak s

általában a szlkben alkalmazott bármely tárgynak forgalma meg-

tiltható, illetleg korlátozható és pedig az egész ország területére ép

úgy, mint csak egyes vidékekre és községekre nézve.

4. §. Oly belföldi faiskolákból, virágházakból (üvegházakból) és

kerttelepekbl, a melyekben szltkék is vannak, az él növények

eladása és kereskedésbe hozatala megtiltható.

Ha pedig azokban a phylloxera miatt a szltkék kiirtattak,

él növények eladása és kereskedésbe hozatala csak akkor engedtetik

meg, ha az irtás óta három év letelt s ismételt vizsgálat alkalmával

azokban phylloxera nem találtatott.

5. §. A szlk, valamint a faiskolák, virágházak (üvegházak) ós kert-

17*



236

telepek külön e czélra megbízott kiküldöttek által bármikor megvizsgáltat-

hatok s azokból egyes tkék további tanulmányozás végett kivehetk.

6. §. Oly szlk, hol a phylloxera jelenléte megállapíttatott,

szintúgy azoknak szakértk kijelölése alapján körülirt környezete,

illetleg területe elzárás alá vehetk. Ezen elzárás kell érvényesí-

tése végett a közigazgatási hatóságok közremködése igénybe vehet

;

st szkség esetén a községek terhére elszállásolandó katonai ernek
igénybe vételével phylloxera-zár alkalmazható/

A zár alá helyezett területen a szlmunkálatok bizonyos idre
megszüntethetk és a személyforgalom korlátozható, illetleg eltiltható.

7. §. Azon szlkben, a hol a phylloxera létezése szakértleg

megállapíttatott, valamint azok közvetlen környezetén a földmivelés-,

ipar- és kereskedelemügyi miniszter a szltkéket a tulajdonosoknak

kárpótlásra való igénye nélkül kiirtathatja.

A kiirtott területeken a szlújítás ós mívelés a nevezett mi-

niszter engedélye nélkül tilos.

8. §. Azok a szlterületek, a melyeken a phylloxera dúláaw

következtében a mívelés megsznt, mindaddig, míg pusztán maradnak,

a földadó fizetése alól mentesek.

Ezen adómentesség azonban 6 évnél tovább nem terjedhet.

Az adómentesség a mívelés abbanhagyására következ évvel

veszi kezdetét és végzdik akkor, a. mikor a terület tényleg ismét

valamely mívelési ág alá kerül, illetleg a hat év letelte után.

Az új mívelés alá vett területek a tényleg alkalmazott míve-

lési ág szerint veendk földadó alá.

9. §. A szlnek phylloxeramentességét biztosító homokterüle-

tekeu új szlk hat évi adómentességben részesülnek.

Az elárasztásra berendezett új szlk, a víznek egyszer beve-

zetése mellett hat évi, vizemel gépek vagy artézi kutak alkalmazása

mellett tíz évi adómentességben részesülnek.

10. §. A phylloxera elterjedése ellen teend intézkedések el-
leges megbírálására és tanácsadásra egy állandó országos bizottság

alakíttatik.

A bizottság hatáskörét és szervezetét külön rendelet állapítja meg.

11. §. A phylloxera terjedésének megakadályozása végett elren-

delt intézkedések felett a helyszínén gyakorlandó felügyelet, a meny-
nyiben e czélra külön állami közegek ki nem rendeltetnének, a tör-

vényhatóságok közigazgatási bizottságainak teendihez tartozik.

12. §. A phylloxera terjedésének megakadályoztatása végett el-

rendelt intézkedések ellen elkövetett kihágások 100 frtig, ismétlés

esetében 200 frtig terjed pénzbüntetéssel fenyitendk.

A pénzbüntetés behajthatlansága esetében elzárás alkalmazandó;
ez okból a pénzbüntetés megállapításánál egyúttal az a helyett alkal-

mazandó elzárás tartama is meghatározandó. Ezen átváltoztatásnál

két forintot fölül nem haladó pénzbüntetés helyett 12 óránál hosz-

szabb ideig tartó elzárás nem állapítható meg.
Két forinttól tíz forintig egy napi, azon fölül pedig minden tíz

forintig terjed összeg helyett egy-egy napi elzárás állapítandó meg.
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13. §. A kihágásoknál mint els fokú hatóság, megyékben a

szolgabíró, törvényhatósági joggal felruházott városokban és a fvá-
rosban a polgármester, mint másodfokú hatóság az illet közigazga-

tási bizottság ; mint harmadfokú hatóság a földmivelés-, ipar- és keres-

kedelemügyi miniszter dönt.

A bírságpénzek esetrl esetre az illet kir. adóhivatalnak át-

szolgáltatán dók.

Az ekként befolyó ós a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi

miniszter tárczájának javára bevételezend összeg a nevezett minisz-

ter által a jelen törvényben meghatározott intézkedéseknek végrehnj-

tása folytán fölmerül költségeknek fedezésére fordíttassák.

14. §. Az 1876. évi XXIX. és 1880. évi II. törvényczikkek

hatályon kívül helyeztetnek.

15. §. Jelen törvény végrehajtásával a földmivelés-, ipar- és ke-

reskedelemügyi, valamint a pénzügyi miniszter bizatik meg.

A phylloxera els felfedezése hazánkban. — A délmagyar-

országi természettudományi társulat, tíz éves fennállása emlékére köz-

lönye (» Természettudományi Füzetek «) VlII-ik kötetének 1-sö füzetét

»Emlék könyv « gyanánt adta ki, mely kizárólag a társulat f. évi

május 4-én tartott ünnepélyes közgylésérl ad számot. Az ezen al-

kalommal elterjesztett titkári jelentés, melyben a társulatnak tiz

éves tevékenysége van vázolva, bvebben megemlékezik a társulat

egyik buzgó tagjának Gerger Ede úrnak mködésérl is, neveze-

tesen arról, hogy volt az els, a ki hazánkban a phylloxera jelen-

létét felfedezte. E fontos felfedezés körülményei következleg vannak

eladva

:

»A »phylloxera vastatrix« 1875. évi aug. végén fedeztetett fel

a pancsovai szlvesszkön Gerger Ede távirda-f tiszt által Te-

mesvárott. Gerger ur ugyanis szabad idejét már éveken át gór-

csovi vizsgálatokra használja fel s igy a külföldi tudósok felfedezései

a phylloxera vastatrix ügyében csakhamar magukra vonták figyel-

mét ; azonnal hozatott magának phylloxera-praeparatumot Franczia-

országból, tanulmányozta a kérdést behatóan és barátai által a bor-

termel vidékekrl magának szlvesszket küldetett. Eleinte azonban

a phylloxera vastatrix-nak még nyomát sem találta.

1875. évi márczius 14-én a délmagyarországi természettudo-

mányi társulat felkéi'ése alapján magántanulmányait a phylloxera

vastatrix kérdésében egy népszer felolvasásban nyilvánosságra hozta,

melyet a társulat fontosságánál fogva kinyomatott és tagjainak el is

küldött. Végre 1875. év augusztus vége felé egyik barátja átküldött

neki néhány szlvesszt *) a pancsovai szlkertekbl, melyek pa-

pírba voltak burkolva, de melyeket az illet még a górcsövi vizsgá-

lat eltt visszakért. így csak a papírdarabok, melyekben a szlvesz-
szk elbb becsomagolva voltak, lettek Gerger Ede ur által gór-

csövileg megvizsgálva. Gerger Ede ezen vizsgálat folyamán a phyl-

Taláa inkább szlgyökeret ? S z e r k.
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loxera vastatrix jelenlétét megállapította, s így bizonyos volt, hogy

a pancsovai szllökertek ezen veszedelmes rovar által már inficiálva

valának. Gerger Ede azonnal értesítette a magy. kir. földmivelési

ministeriumot, és szeptember 1-én 1875. évben egy felfedezett phyl-

loxei*a vastatrix praeparatumot át is küldött, hasonlókép értesítette

a temesvári fkapitányságot is.«

A rOVartan a középiskolában. — Az országos középiskolai ta-

náregyesület Közlönyének legutóbbi ketts füzetében Dr. Fialovszky
Lajos tanár r »A természetrajzi oktatás segédeszközei a középis-

kolában* czim alatt czikksorozatot kezdett meg, a melyben az ízelt-

lábú állatokra vonatkozólag a következket írja

:

»A hatlábuak mszer-rendszereinek demonstrálására szintén

nagy papir-keverék-utánzatok kellenének. Addig az állatok morpho-

logiai és histologiai viszonyainak megismerésére csak a rajzokat hasz-

nálhatjuk. Az állatok maguk volnának a legjobb szemléltet eszköz.

Bonczolásuk azonban az érzelmet sérti és igy középiskolába nem való.

Morphologiai küls viszonyaik megismerésére jó rajzok s még inkább

az illet (gondosan kiszemelt) fajok megfigyelése vezethet, mire a leg-

jobb eszköz a kirándulás. Ennek mindig bizonyos állatok el-

fordulásának megfigyelése vagy gyjtése szolgáljon czélul. A
tanulókat oly helyre vezessük, a melyrl meg vagyunk gyzdve,
hogy a keresend fajokat ott meg is találjuk. A tanulókkal saját

czéljaikra csupán meghatározott fajokat gyjtessünk papirmetélttel

telt iskátulába, hogy az apróbb vagy jámborabb bogarak elbújhassa-

nak. Borszesz-edényt ne engedjünk meg, mert a fiuk az állatokat el-

kinozzák. Elevenen feltzni ne engedjünk meg, hanem a gyjtött ál-

latokat követeljük be s.cyankaliummal üvegburok alatt magunk öl-

jük meg. A bogarak praeparálását ugy követeljük, hogy a tanulónak

ismeretei is gyarapodjanak. Csápjait, lábait, igazitsa el, szárnyait

terpcszsze szét. Tanuló gyüjtéseképen csak oly fajokat fogadjuk el,

melyek az iskolakönyvben bent vannak. Bizonyos bogarakat csak az

esetben tetessünk el vele, ha a bogarak fejldésének mozzanatait

(hernyó, báb) s fészkeit (gubacs, kéreg, tegez) is feltünteti. A tauuló

gyjteménye nem lesz nagy, de szellemi munkájáról tanúskodik. A fbb
alakokat rajzoltatni is jó..

A soklábuakkal a kirándulás alkalmával foglalkozhatunk

szemléltet módon.
A pókok s rákok szemléltetése hasonló. Az utóbbiak tengeri

példányai elég nagyok rá. Anatómiájukkal rajzokból kell tájékozást

nyúj tanunk.

«

Erre nézve, az ügy érdekében, kénytelenek vagyunk megjegyezni,

hogy a rovarok gyjtésére adott fermebbi útmutatások merben hely-

telenek, és hogy ily módon bizonyára a czikk irója sem gyjtött még
soha rovarokat, vagy ha talán gyjtött, okvetetlenül csak kárát val-

lotta. Papirmetélttel megtöltött dobozba be lehet tenni egy-két boga-

rat ; de ha már több eleven bogár van a dobozban, abból, valahány-

szor kinyitjuk, a foglyok nagyobb része ismét kiszabadul és megszö-
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kik'. De meg ha valamely nagyobb futrinka vagy valami másféle

ragadozó bogár kerül elevenen a dobozba, az ott fogolytársaiban rö-

vid id alatt oly pusztitást visz véghez, hogy alig marad meg egyet-

len egy ép és sértetlen példány. Vagy gondolt-e a czikk irója péld. a

lepkékre? Tanitványai bizony nem fogják neki megköszönni, ha gyj-
teményeiket csak olyan lepkékbl lesz szabad összeállítaniuk, a me-

lyek elbb elevenen egy »papirmetélttel telt iskátula« purgatóriumán

mentek keresztül.

Reméljük, hogy a középiskolai tanárok nem is fogják e részben

a czikkiró tanácsait követni, hanem meg fogják engedni, hogy tanít-

ványaik gyjtött rovaraikat ezentúl is részint borszeszben öljék meg
(bogarak, félfedelüek és egyenesszárnyúak), részint elevenen feltzzék

(lepkék, legyek, hártyás- és reczésszárnyuak). Minden esetre czélsze-

rbb, ha ez utóbbiakat elbb benzingzökkel (egy szóles szájú üveg-

ben) elkábítják, illetleg megölik és csak aztán tzik fel. A nap-

pali pillangóknál az állat életének kioltására mellkasának összenyo-

mása elegend.

EmlÖS állaton él bogár. — Van elég bogár, mely elhullott

emls állatok hulláin élsködik ; de az él emls állatokon tanyázó

rovarok, mink a tetvek, bolhák, poloskák, kullancsok, legyek stb.,

mind más rovarrendékhez tartoznak. Mégis van egy bogárfaj, a

Platypsyllus castoris, melynek tartózkodása helyét él emls állat

képezi. Ezt a ritka bogarat 1869-ben Ritsema a rotterdami állat-

kertben amerikai hódokon azoknak bundájában fedezte fel; 1883.

szeptember végén Bonhoure Alfonz Dél-Francziaországban a

Rhone folyam deltájában szintén reá akadt, ugyancsak hódokon, a me-

lyek ott nagy ritkaságképen még mindig elfordulnak. Az alig

2

—

-2 3
/4

mill. hosszú, és lapos és tojásdad testidomú sárgás bogárka

tehát úgy az európai, mint az amerikai hódon élsködik s ezzel köz-

vetve egyszersmind aCastorfiber ós a Castor canaden-
sis fajbeli összetartozandósága vagy legalább közös származása mel-

lett tanúskodik. De a kis bogár nemcsak különös életmódja, hanem sa-

játságos szervezete miatt is kiváló érdekkel bir. Rendszertani hely-

zete eleinte oly bizonytalan volt, hogy még bogárnak sem tartották.

Els felfedezje és leirója, Ritsema, a bolhákhoz sorozta; West-
wood egy külön rovarrendet (Achreioptera) állított fel számára

;

csak 1872-ben ismerte fel az amerikai Leconte, hogy a furcsa

kis állat a bogarak közé tartozik és egy új bogárcsaládnak egyetlen

képviselje. Ez a bogárcsalád (Platypsyllidae) Leconte szerint a

Silphidákhoz, illetleg a Leptinidákhoz áll legközelebb.

Óriási ásatag rovar- — A korábbi geológiai korszakok-

ban nemcsak a gerinczes állatok, hanem ugy látszik a rovarok között

is óriási nagyságú fájok fordultak el. így Francziaországban Com-

mentry gazdag kszéntelepeiben egy 30— 33 cent. hosszúságú rovar-

szárny lenyomatát találták. A lenyomat nem tökéletes ugyan, de még

is elegend arra, hogy annak alapján az egész szárnyat, st a testet

is némileg rekonstruálui lehessen. Ch. Brogniart szerint, a ki az
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egészet leirta, az illet rovarnak négy szárnya volt és a Phasmidák

családjához tartozott, még pedig a Dictyoneura-nemhez ; azért azt Dic-

tyoneura Monyi fajnévvel ruházta fel. Ennek az óriási Phasmidának

legalább is 50 cent. hosszúnak kellett lennie, kiterjesztett szárnyai

pedig 70 cent. szélesek voltuk ; ezek valóban oly óriási méretek, a

mekkorákat a jelenleg él rovarokhoz képest még elképzelni is alig

tudunk.

IRODALOM
Ed. André, Species des Hyménoptéres d'Europe et d'Algérie. Tom.

II. fasc. 21—23. p. 629— 831.

A nagyszabású mnek október 1-én kiadott legutóbbi hármas

füzetében hazánkból, Mocsáry Sándor úr adatai nyomán, a követ-

kez redsszárnyú darázsok (Vespidae) vannak leirva : OdynerilS ju-

cundus Mocs., aurantiacus Mocs., terricola Mocs. és hungaricus André,

melyek kizárólag csak hazánkból ismeretesek, — továbbá : Eunienes

unguiculus Vili., Odynerus sinuatus Sanss., pictus Gurt. és parvu-

lus Lep., valamint Celonites abbreviatus Vili. var. hungaricus Mocs.,

melyek Magyarországon kivl még másutt is tenyésznek.

Dudich Endre, A mvész-rovarokról. (Természettudományi Közlöny.

XVI. köt. 448—466. 1., 11 ábrával.)

A czikk elején érdekesen vannak tárgyalva azok a rovarok,

kivált darázsok és méhek, melyek kisdedeik számára többé-kevésbbé

mvészi építményeket szoktak készíteni. Ez után reá térvén a müvész-

méhek építkezésére, a szerz részletesen leirja és rajzokban is be-

mutatja a Megachile genalis Mor. nev faj építményét, melyet üres

hagymaszárakban fedezett fel, és melyet jöv füzetünkben szintén is-

mertetni fog.

Alex. Mocsáry, Species generis Anthidiura Fabr. regionis palaear-

Cticae. (Természetrajzi Füzetek. VIII. p. 241 278.)

Ebben a nagy szorgalommal készült dolgozatban az Anthidium-

nemhez tartozó müvészméheknek mindazon fajai, melyek a palaeark-

tikus régióban honosak, — szám szerint 99 — systematikus sorrend-

ben vannak csoportosítva, minden egyes faj synonymikai tisztázásá-

val és földrajzi elterjedésének pontos megjelölésével együtt. Az új

vagy kevésbbé ismert fajok részletesen le vannak irva. E dolgozatból

megtudjuk, hogy hazánkban a következ 15 Anthidium-faj tenyészik:

Anthidium laterale Latr., oblongatum Iliig., montanum Mor., mani-

catum L., cingulatum Latr., punctatum Latr., variegatum Fabr.,

infuscatum Erichs., florentinum Fabr., tenellum Mocs., nanum Mocs.,

strigatum Panz., interruptum Fabr. és pubescens Mocs., valamint az

új Anthidium barbatum, melynek a szerz itt közli els leírását, és

melynek egyetlen példányát Frivaldszky János úr találta 1854-ben

a rákos-palotai erdnél Pestmegyében.



Rovartani Lapok
I. kötet. 1884. deezember. 12. füzet.

A Megachile-méhek biológiájához.

A Hassal-gyjtk (Dasygastra) csoportjához tartozó méhek
között kiválóan érdekes a. M e g a c h i 1 e-genus, mely az mvészi
hajlamai s ügyességei, és ebbl folyó sajátságos viszonyai által már

régóta magára vonta a búvárok figyelmét.

Mellzve a számos fajjal biró nemnek természetrajzi tárgya-

lását, csupán arra akarok szorítkozni, hogy ezeknek a kiválóan ér-

dekes kis állatoknak vajmi hiányos életrajzához néhány általam

megfigyelt adat közlésével hozzájáruljak.

Ha valakinek alkalma volt Mocsáry Sándor m. nemzeti

múzeumi segédr úrnak páratlan szorgalommal ós szakismerettel

rendezett Megachile-gyüjteményébe s e tárgyra vonatkozó kézira-

tába betekinteni, úgy az bizonyára meg lesz gyzdve róla, hogy a

rendszertani és földrajzi adatok e rovarcsoport ismeretéhez a lehet

legpontosabban és kimerítbben vannak összeállítva, de hiányosak,

mondhatnók majdnem hiányzanak a Megachile-méhek otthonára,

életmódjára, szóval biológiájára ^vonatkozó megfigyelések.

Eme sajnos körülmény igen egyszer magyarázatát találja

abban, hogy majdnem minden esetben csak valamely szerencsés

véletlen ad alkalmat a búvárnak, hogy megismerkedjék egy-egy ilyen

mvészméh otthonával, családja bels életével.

A gondosan elrejtett fészkelési hely, az állatnak magának

kicsinysége és szárnyas volta úgyszólván lehetetlenné teszik a terv-

szer észlelést ; ha csak az ember nem bir a tropikus tartomá-

nyok bennszülötteinek éles látásával ós gyors lábaival, a kik —
Humboldt szerint — a Melipona-méheket reájuk ragasztott

levéldarabbal megjelölve elbocsátják ós árkon-bokron keresztül

követik ket, hogy csendes otthonuk mózkészletét elrabolják. —
— Ha az ember valamely virágon lepi meg a fürge munkást és

talán röptében akarná követni, hogy igy otthona titkát ellesse, bi-

18
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zony hamar kénytelen volna meggyzdni e módszernek teljes

hasznavehetetlenségérl.

Sokkal több valószínséggel várhatunk eredményt fáradozá-

sainktól, ha a Megachilét azon a növényen keressük fel, a mely-

nek leveleit az illet faj épit anyagúi használja.

A múlt nyáron, midn érdekes tárgyammal behatóan foglal-

koztam, én is ezt a módszert követtem.

Midn kertünk málnabokrain a levélkivágásokat észrevettem,

napokig elültem ott lesben, déleltt, délután, mig végre sikerült a

kis állatot megpillantanom és munkáját megfigyelnem. De a feladat

nehezebb része még hátra volt : a fészek felfedezése, még pedig,

ha egyáltalán lehetséges, az építmesternek kalauzo lása mellett.

Eleinte minden próba és igyekezet hiábavaló volt. Bár a levélda-

rabkát czipel méh szemmel könnyebben volt kövehet, néhány

ölnyi távolságra mégis már eltnt, bármennyire igyekeztem is gyors

futással és a repül állat folytonos szemmeltartásával czélom el-

érését biztosítani.

Még az sem használt, hogy a méh repülésének ismert irá-

nyában 4 fiút állítottam fel figyelés végett. Három darab Mega-

chile szemeim eltt ollózta ki a leveleket ; és én csak négy napi

fáradságos futkosás, utánszaladgálás árán jutottam eredményre —
t. i. végre sikerült a fészek helyét megtudni.

Ily módon 1884. július hó folyamán Lekéren Barsmegyében

mintegy hat dolgozót volt alkalmam figyelemmel kisérni ; e köz-

ben szerzett tapasztalataimat a következkben foglalhatom össze:

Mind a hat esetben üres hagymaszár (nálunk » bordó «) volt

az otthon rejtekhelye, még pedig olyan, a melynek fels vége

hiányzott és így csöve hozzáférhet volt.

A meglehetsen nagy, szép barnavörös gyüjtszrökkel biró

Megachüe genalis Mor. reáakadva a hagymás ágyra, addig keres-

gél, mig egy ilyen tört vég szárra nem talál. Ezt azután sokszo-

rosan körülrepdesi, közben ersen dong, mintha tanakodnék magá-

ban és úgy látszik, hogy e vizsgálattal a szár méreteirl igyekszik

magának meggyzdést szerezni. Majd bebúvik a fels nyilason

és az üreget kémleli, alá s fel összejárván azt fenekétl nyilasáig.

Ha végre minden tekintetben kielégítnek találta a helyet, meg-

kezdi a hagymaszárcs bels felületén hosszant lefutó hártyás bor-

dázatnak az eltávolítását, mit állkapcsai ügyes munkájával hamar

végez. A lenyírt törmelék a fenékre hull. Ennek megtörténtével

kijön az cs nyílására, körinéz, ismételten elszáll és mindig na-
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gyobb ívekben vissza-visszatér leend fészkéhez, mig 5—6 kerül

után tájékozva lévén az új otthon topográfiája fell, eltnik, hogy

az épít anyag beszerzése után lásson.

A Megachile genalis e czélra a málna (Rubus ldaeus) leveleit

használja fel. Mintegy lovagló helyzetben ül a kiválasztott levél

élére, sietsen elkezdi ollózni a levéllapot, miközben lábaival már

kezdettl fogva úgy görbiti a kivágott szelvényt, hogy a levél alsó

lapja képezze a hengeresen meghajtott lemez fels, illetleg küls

részét. A kiollózás csak 3—4 másodpercz munkája, s alig hogy

jól odanéz az ember, a méh már a levegben lebeg, lábai közt

tartja a finom ép szél, iy2
—2 négyszögcentiméter terület szel-

vényt és avval már a következ pillanatban eltnik.

Hazaérkezve, ha semmi gyanúsat nem talál a kiválasztott

hagymaszár táján, reászáll a cs nyilasára, kis ideig pihen, aztán

apró iramodásokkal bemegy a csbe, miközben a levéldarabot nem

lábaival, hanem állkapcsaival tartja. Odabenn az els le-

véldarabot keresztben, vízszintesen helyezi el, az utána követke-

zket aztán fejével, állkapcsai és lábai segélyével igen ügyesen al-

kalmazza a cs falához. A levóldaraboknak rendesen alsó lapjuk

van a cs belseje felé fordítva.

A levéldarabok ügyes összeillesztése által gysz-alakú sejtet

koszit a kis állat, rövid 1
/4 óra alatt, vagy ha az épít anyag forrása

közel van, még hamarább.

Ez azonban csak játszi könnységgel végzett része a feladat-

nak, hátra van még a virágpor-gyjtés, az élelemhordás. Ez már

nagy munkába kerül. Megfigyeléseim alapján ugyanis állíthatom,

hogy a gondos anyának legalább egy napra van szüksége, mig

utódának a kell mennyiség táplálékot behordani képes. A fészek-

építés rendesen reggel 9—10 óra között történik. Amint megvan

a gyszsejt, az állatka ugy eltnik, hogy órahosszant sem látja

az ember, és mikor végre megérkezik, szinte nehezen repül a

gyjtött virágportól. — Délután 2—3 órától szünetet tart; behú-

zódik az nap készített és még be nem fedett sejtjébe s ki nem

mozdul, ha csak ellenségeseknek látszó jelenségek ki nem csalják

a cs nyilasához. Ha déleltt elég virágporral ós mézzel láthatta

el a sejtet, úgy e délutáni pihen alkalmával rakja bele a petét.

Sokszor megtörténik azonban, hogy estlen szárazság idején nem

képes egy nap alatt elegend táplálékot gyjteni; ily esetekben

másnap reggel a sejtet még mindig nyitva és pete nélkül találtam.

De ha kedvez virágzás van, akkor egy napi gyjtés elegend, és

18*
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másnap reggelre csak a kerekrevágott levéldarabokkal való befe-

dés marad hátra.

Az idei nyár vidékünkön igen száraz, estlen volt és csak

július második felében kapott a talaj annyi est, hogy a tarló ki-

zöldülhetett — a Megachilék nagy örömére. Ez idben alig láttam

állataimat, mert a fé szeképitést már igen korán reggel kezdték és

végezték, egész napon át pedig az eleséghordással voltak elfoglalva.

Ezek elrebocsátása után legyen szabad ez érdekes rovarok

építési technikájával kissé részletesebben foglalkoznom és a Me-
gachile-fészkeknek egy igen szép példányát bemutatnom.

A csüreg, melyet a Megachile otthonul választ, vagy vala-

mely, fában él rovartól rágott elhagyott folyosó, vagy függélyes

akna a földben, péld. a Lycosa-pók lakatlan csöve, vagy végre e

czélra alkalmas növények szárainak, leveleinek csüregei. Való-

szín, hogy az építanyag és a hely megválasztása a különböz

fajokra nézve jellemz. így nem rég olvastam, hogy egyikök a

cséplgép faburkolatában akáczfalevelekbl készítette fészkét ;*) ne-

kem birtokomban van a Megachile centuncularis egy fészke rózsa-

levelekbl hagymaszárban, a Megachile genalis-é málnalevelekbl

ugyancsak hagymaszárban. Az orgonabokor (Syringa) levelein több,

elttem egészen ismeretlen fajú Megachile-példányt fogtam el olló-

zás közben. Ezeket Mocsáry Sándor úr volt szíves meghatározni ós

ket a Megachile leucomalla Gerst. fajnak találta, mely eddig csak

Görögországból és Budapestrl ismeretes.

Végül birtokomban van egy juharfa (Acer campestre) leve-

lekbl szintén hagymaszárban készült fészek, melynek lakói csak a

tavaszt várják, hogy kibújhassanak. Vannak fajok, melyek a nyirfa

lehámló vékony héját dolgozzák fel; — szóval a változatosság

igen nagy.

A mi már most az építés módját ós rendszerét illeti, ezt rövi-

den a következkben ismertetem. Az iy2
—2V2

négyszög centimé-

ternyi levéldarabokból a kis méh a csüregben gyüszfíalakú sejteket

épit, még pedig úgy, hogy a függélyesen elhelyezett sejt felül

nyilt, a fenék pedig ugyanazon levéldarabok alsó részének behajtása

által j létre, melyek a henger oldalát képezik. Ha netalán tágabb

volna a csüreg, mint azt a sejt méretei megkívánják, akkor a fe-

lesleget kell mennyiség levéldarabokkal tölti ki. Egy-egy gysz-
sejt hossza, illetleg magassága l'/2—2 cent., átmérje 9— 10 mill.

*) Természettudományi Közlöny. XVI. köt. 346 és 390. 1.
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Rendesen úgy van a dolog, hogy az egymás fölé épített sejtek

közöl a legalsó a legnagyobb, a felette következk pedig fokozatosan

kisebbednek,

Az els gyüszsejt megalkotása után a gondos anya siet azt

felénél magasabban megtölteni egy virágporból és mézbl álló péppel,

majd egy petét helyez belé és a sejtet 3—4 szépen kerekre vágott

levéldarabkával befödi. Ily módon készül az els fölé a második,

3-dik stb. gyüszsejt. Egy-egy hagymaszárba, annak hosszúsága

szerint 4—6—10 sejtet ópit. Egészen a fenéken sohasem kezdi s

egészen a csnyílásig sem épiti ki soha sem.

A legfels (legutóbb készült), tehát sorzáró sejtre 15—25 ke-

rék levéldarabot is tesz födül, holott a többieket csak 3—5-teí

szokta elzárni. Július második felében a 6— 9 sejtbl álló gyönyör

kis építmény már kész, s a biztos kényelembe helyezett utódok

nyugodtan nézhetnek az idk viszontagságai elé; a gondos anya

pedig vagy végkimerülósben vesz el, vagy ha a kedvez idjárás

ós ereje engedik, tovább folytatja fajfenntartó munkáját.

A peték és álczák fejldésére vonatkozó tapasztalataimat majd

más alkalommal fogom elmondani, a midn eddigi megfigyeléseimet

a most is észlelet alatt álló esetekkel és még hiányzó adatok pót-

lásával is kiegészíthetem.

Befejezésül van szerencsém a Megachüe genalis egy pompás

építményét természet után készült rajzban és szóval bemutatni,

mely annál érdekesebb, minthogy e faj M o c s á r y úr közlése szerint

eddig csak Mongolországból , Tian-Shan vidékérl és hazánkból

Komárommegyébl volt ismeretes, míg az általam megfigyelt pél-

dányok Barsmegye faunájához tartoztak.

1883 július 17-ón kertünkbl egy vöröshagyma termésének a

szárát kaptam kezeim közé, melynek csúcsa le volt törve és egész

bels ürege zöld levéldarabokkal volt tömve. A » bordó « 22 cent.

hosszú volt, legnagyobb szélességi átmérje 3*8 cent. Gondosan fel-

hasítván, benne egy levélszelvényekbl összeállított, 19 cent. hosz-

szú, britannika-szivar alakú építményt találtam, mely méreteiben

teljesen alkalmazkodott a hagymaszár bels üregéhez. Ennek meg-

felelleg alul V/2 , legvastagabb helyén 3y2 , felül 1 cent. átmérj
volt. Anyagát els pillanatra fel lehetett ismerni : hol hosszúkás,

hol félholdidomra, hol majdnem kerekre szabdalt málnalevól- dara-

bok voltak azok, srn ós pikkelyszeren fedve egymást, mint a

mellékelt rajzon (46. ábra) látszik. Az építmény legküls rétegének

összeállása igen laza, hullékony volt, úgy hogy csak nagy gond-
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dal lehetett kivenni hagymaszártokjából, a nélkül hogy szét ne

essék.

Alig nyúltam hozzá, a fészek legvastagabb részét képez laza

levéldarabok lehullottak, de a csalakú képlet tengelyrésze megle-

hets szilárdan állott. Ragasztó

anyagnak nyoma sem volt. A levél-

rétegek gondos eltávolítása után

a cs belsejében egymás felett 9

hengeralakú gyüszsejt tnt el.

A legnagyobb ezek közöl (a leg-

alsó) 2 cent. hosszú és 1 cent.

átmérj volt. Fenekét ugyanazok

a levelek képezték, melyek oldal-

falát, de igen ügyesen behajtva úgy,

hogy egy meglehets, 1 milliméter-

nyi fenékréteg jött létre szilárdan

összetartó levélkékbl. A kis hen-

gersejt szorosan záró, kerek le-

véldarabokkal volt befödve, akár

egy Lancaster-patron a fojtással.

A sejtüregben a fenéken úgy 1

cent. magasan, kellemes málna-

illatú, rózsaszin, édes ragadós

pép volt, melyben ázsiai kényelem-

mel vájkált egy fehér, 6—7 mill.

hosszú kis álcza. Ez a Megaclúle

genalis fiatal nemzedéke. A fölebb

es sejtekben mindig kisebb-kisebb

álczákra akadtam ; a két legfels-

ben már csak petéket találtam.

Ha a jöv tavasz meghozza

virágait, s a fiatal Megachile-nem-

zedék csapongó örömmel tör ki

majd bölcsje és börtöne megunt

magányából a szabad természetbe, hogy óletczéljainak megfeleljen,

— akkor talán nekem is lesz még alkalmam e rovarok különös élet-

módjáról bvebb és érdekesebb adatokat beszerezhetni.

Dudlcli Endre.

46. ábra. — A Megachile genalis Mo
fészke

;
jobbról bárom gyüszsejt
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Egy hernyófaj tömeges vándorlása.

Minden lepkegyüjt bizonyosan emlékezik még, hogy a bo-

gács-pillangó (Vauessa Cardui) 1879-ben mindenütt milyen

rendkívül nagy mennyiségben mutatkozott. Tudjuk, hogy ez a pil-

langó már különben is mindig elég közönséges szokott lenni ; de az

említett évben oly tömeges volt a megjelenése, hogy néhol nagyobb

tömegbe összeverdve csapatosan valóságos vándorutazásra kelt.

Közép-Európa több vidékén, kivált Németországban sok helyen

észleltek efféle tömeges vándorlásokat, melyekrl az akkori szak-

folyóiratokban és napilapokban számos adat van feljegyezve.

De nemcsak a pillangók maguk voltak az 1879-ik évben oly

közönségesek, hanem rendkívül gyakoriak voltak a hernyóik is

;

st még ez utóbbiakat is elfogta a vándorhajlam, a mint azt egy

alkalommal megfigyelni szerencsés voltam.

Az általam megfigyelt érdekes hernyóvándorlás 1879 június

elején a budai hegyek között történt.

Egy napon a budai szlk között rovarászva, egy mély útba

jutottam, a melynek mind a két oldala fvel és bozóttal volt be-

nve, és melyen egy vékony vízerecske csörgedezett lefelé. A víz-

folyás tavaszszal vagy valami megelz zápores alkalmával sokkal

ersebb lehetett, mert az út alsó végén néhány meglehetsen mély

ós még akkor is vízzel telt gödör volt kimosva. A mély út alsó

végétl éjszaki irányban derékszög alatt egy elhagyott szekérút

ágazott el, a melyen szintén víz szivárgott lefelé ; szemközt kissé

rézsút pedig egy körülbelül 10 méter hosszú és 2 méter magas

kopár földhát emelkedett.

A mély út alsó végéhez közeledve, már távolról szemembe

ötlött, hogy a kimosott vízgödrök közöl a két elsben egy-egy em-

berfej-nagyságú fekete gömb úszik a víz felszínén, és hogy a szem-

közt fekv kopár földhát a szó szoros értelmében tökéletesen fekete.

Vájjon mi lehet ez ? — kérdeztem magamban és izgatott kíváncsi-

sággal, de óvatosan közeledtem a helyszínéhez. Mekkora volt azon-

ban meglepetésem, midn oda érve észrevettem, hogy a víz felszí-

nén úszó fekete gömbök nem egyebek, mint a bogács-pillangó

hernyóinak halmazai, és hogy a kopár földhát feketesége onnan

származik, mert ezer meg ezer ugyan ilyen hernyóval van elborítva.

Ez utóbbi hernyók mind mozgásban voltak és oly sr tömegben

lepték el a földhátat, hogy az' ember nem szúrhatott volna gombos-
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tt a földbe, a nélkül hogy mindannyiszor legalább két hernyót

keresztül ne szúrt volna; mindenütt legalább 2—4 hernyó mászott

egymás hátán. Valamennyien a mély útba igyekeztek lemászni és

azon lefelé tovább haladni. Egy részük e közben a kimosott göd-

rök széléhez jutva, a vizbe bukott ; ezek közöl a legtöbbet a göd-

rök alsó szélén kifolyó víz tovább sodorta és vitte magával, de a

két els gödörben, a melyben egy-egy kutyatej (Euplwrbia) ernys

szára állott ki a vízbl, sokan az önfenntartás ösztönétl sarkalva

belé kapaszkodtak a vízbl kiálló növénybe, majd egymásba és ott

végre annyira összehalmozódtak, hogy a víz felszínén egy-egy em-

berfej-nagyságú gömböt képeztek.

A gödrökön alul a mély út szintén mindenütt tele volt her-

nyókkal, a melyek az út déli irányát követve lefelé másztak és

az út bal oldalára feljutni iparkodtak.

A hernyóknak egy jelentékeny része más irányban vándorolt,

t. i. az éjszaknak vezet elhagyott szekérúton. Ezek a begyepese-

dett szekérúton már nem voltak annyira kitéve a vízveszedelem-

nek ; mert itt nemcsak kevesebb volt a víz, hanem még a mellett

mindenütt f között folydogált, úgy hogy a hernyók egyik fszál-

ról a másikra mászva, mindenütt szárazon haladhattak tovább. így

vándorolva az elhad már szerencsésen elérte a közel fekv szl-
ket és nagy éhesen neki esve a szlleveleknek, azokban már je-

lentékeny károkat is tett.*)

Mi lehetett ennek az általános mozgósításnak az oka? Mi in-

díthatta a hernyókat ilyen tömeges vándorlásra?

Hogy ennek nyitjára jöhessek, felmentem a kopár földhátra,

mi közben természetesen ki nem kerülhettem, hogy minden lépés-

nél legalább 50 hernyót agyon ne tapossak. A földhátra felérvén,

szemeim eltt egy körülbeil 350 méter hosszú és 280 méter szé-

les, lejts fekvés parlag föld terült el, a mely éjszak fell egy

magas kgáttal volt határolva, dél felé pedig a mély úttal párhu-

zamosan húzódott léteié. Ez a parlag föld ugyancsak a bogács-pil-

langó hernyóitól a szó szoros értelmében szintén egészen fe-

kete volt. Növényzete , mely fleg mezei bogácsból (Cirskcm

arvense) állott, teljesen le volt tarolva ; csak a bogács kopasz kórói

meredeztek ég felé s a közöttük való járás-kelést igen megnehezí-

tették. Mindjárt világos lett elttem, hogy mi volt itt a hernyók

*) A bogács-pillangó hernyói 1879-ben Ausztriában is nagy mennyiség-

ben mutatkoztak és több helyen a lóhere- és borsó-földeken szintén tetemes

kárt okoztak. (Entoniolog. Nachrichten V. p. 231.)



249

vándorlásának indító oka ? — Nem volt az más, mint az éhség.

A tömérdek hernyó ugyanis, miután a parlag föld növényzetét az

utolsó levélkéig elfogyasztotta, az éhségtl kényszerítve mind fel-

kerekedett és tömegesen vándorútra kelt, hogy másutt keressen

magának táplálékot.

Megfejthetetlen marad azonban elttem e mellett az a saját-

ságos körülmény, hogy a hernyók a parlag földön mindnyájan

ugyanabban az irányban haladtak, t. i. a lejtn fel és éjszakkelet

felé ; a parlag föld szélére érve aztán az említett kopár földháton

egyenletes sr tömegben valamennyien a mély útba lebocsátkoztak.

Hogy milyen tömeges volt ez a vándorlás, ós hogy mekkora

hernyótömegek mozogtak itt mindenfelé, arról némi fogalmat nyújt-

hat az, hogy az alatt az egy órai id alatt, melyet e vándorlás

megfigyelésével eltöltöttem, vastag kiránduló csizmáim az eltaposott

hernyóktól egészen átáztak.

A hernyók különböz korúak ós nagyságúak voltak. Voltak

közöttük olyanok, a melyek még csak egy negyedrésznyi nagysá-

got értek el, mig mások már teljesen ki voltak nve ; de vala-

mennyien a szokottnál kissé karcsúbb termetet mutattak. Alapszí-

nük általában feketés volt, pedig e hernyók nálunk — mint tud-

juk — különben rendesen nem feketés, hanem inkább igen sötét

hamvasszürkés alapszínüek szoktak lenni ; a sárga rajzok ós többi

részeik azonban egészen normálisan voltak színezve. A vándorló

hernyókból mintegy 50 darabot haza vittem és mezei bogácscsal

táplálva felneveltem ; mindannyian jól bebábozódtak és utóbb kikel-

tek, de sem a bábokon, sem a pillangókon semmi rendellenesség

sem volt található.

Hátra volna még végre megfejteni azt, hogy honnan került

az az óriási hernyó-tömeg oda arra a budai parlag földre? —
Ennek, véleményem szerint, nem lehet más magyarázatát adni,

mint hogy a bogács-pillangónak valamely vándor csapata májusban

a budai hegyeknek véve útját, az ott buján tenyész bogácsra tö-

megesen letelepedett és nagy számú petéit lerakta. Igaz, hogy a

pillangónak efféle vándorlását a budai hegyek között abban az id-

tájban senki sem észlelte ; de azért az mégis megtörténhetett.

Magam csak annyit tapasztaltam, hogy 1879. május havában a bo-

gács-pillangó Budán rendkívül közönséges volt, st azontúl is egész

nyáron át a korán beköszöntött szi fagyokig mindig nagy meny-

nyiségben szállongott mindenfelé. Anker Lajos.
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Az ivarok számviszonyai a rovaroknál. — Az ivarok szám-

viszonyainak meghatározása a legtöbb rovarfajnál nagy nehézsé-

gekbe ütközik, minthogy a hímeknek vagy nstényeknek hol ki-

sebb, hol nagyobb számban való megjelenése számos olyan feltételtl

függ, melyet valamely adott esetben mind számba venni gyakran

épen nem vagy alig lehetséges. Befolyással vannak erre az illet

rovarfajnak életmódja, az egyes ivaroknak fejldési és táplálkozási

viszonyai, különböz tartózkodása és szokásai stb. Ha ezeket mind

apróra nem ismerjük, gyakran tévedhetünk annak megítélésében,

hogy valamely rovarfajnál melyik ivar, a him-e, vagy a nstény,

van nagyobb számban képviselve.

Erre nézve igen tanulságos esetet tapasztaltam 1860. július

havában, midn Pozsegamegye erdségeiben rovarásztam. A lipiki

fürd mellett ugyanis nemrég levágott gyertyánfákon a Tharops nigri-

ceps Manuerh. nev ritka és hazánkból Pozsegamegyén kivl még

csak Mehádia vidékérl ismeretes bogarat igen nagy mennyiségben

találtam. A bogarak mind a törzsek vágási lapjából kiszivárgó nedven

lakmároztak és oly könnyen lehetett ket elfogni, hogy rövid id
alatt körülbell 300 példányt szedtem össze. De úgy ezek, mint

a többi példányok mind csupa nstények voltak ;*) himet

egyetlen egyet sem találtam közöttük. Ebbl már most valaki köny-

nyen arra a gondolatra jöhetne, hogy ime tehát ennél a bogár-

fajnál a nstények igen gyakoriak, a himek ellenben szerfelett

ritkák.

Nemsokára azonban megkaptam erre a czáfolatot, a midn
Lipiket elhagyva, rovartani kutatásaimat éjszak-keleti irányban to-

vább folytattam és a Lipiktl több mint 40 kilométernyi távolság-

ban fekv Strazseman falu környékén a Papuk hegy oldalán rova-

rásztam. A Tharops nigriceps, 5—6 nappal az elbbi eset után, itt

is kézrekerült, még pedig egy vén fatörzsbl. A ledlt és össze-

vissza turkált fatörzsön kívülrl számos apró lyuk volt látható, és

úgy szólván minden lyukból egy-egy Tharops feje kandikált ki.

Hogyan fogjam el ket? Gyorsan határoztam s a fatörzs egyik

*) E nstények közó'l a legtöbb egyszersmind peterakással foglalkozott

;

sok példánynak a tojócsöve oly ersen volt a fába beszúrva, hogy nem lehetett

ket onnan leszedni, a nélkül, hogy a fába szorult tojócs a p otroh egy részé-

vel együtt le ne szakadjon.
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végén tüzet rakva, azt meggyújtottam. A füst természetesen be-

hatolt a törzs belsejébe is és csakhamar kikergette onnan a boga-

rakat, melyek lyukaikból mind szépen kimászván, könnyen össze-

fogdoshatok voltak. Ily módon szintén több száz példányra tettein

szert ; de ezek meg egytl egyig mind csupa himek voltak.

Nem vagyok egészen bizonyos benne, hogy vájjon ez utóbbi

esetben a nstények nem rekedtek-e benn a fatörzsben, vagy hogy

vájjon egyáltalában csak hímekbl állott- e az itt tenyészett nem-

zedék? — Meglehet különben az is, hogy a himek, valamint sok

más rovarfajnál, úgy ennél is talán valamivel korábban fejldnek

ki mint a nstények, és hogy az elbbi esetben] a himek már letntek

az élet színpadáról, az utóbbi esetben pedig a nstények még nem
jelentek meg.

Semmi kétséget sem szenved tehát, hogy az ivarok számvi-

nyait egyes észleletekbl meghatározni alig lehetséges ; e viszonyok

tüzetes felderítését csak az illet rovarfajnak huzamosabb ideig

tartó folytonos megfigyelése és fleg több nemzedékének fogságban

való felnevelése útján lehet megkísérteni. FrimidszhlJ János .

A Saga serrata Kolozsvár környékén. — Dr. C h y z e r Kor-

nél úr e folyóirat 172-ik lapján az érdekes Saga serratá-nak eddig

ismert hazai termhelyei közöl a budai Sashegyet, a mehádiai Do-

mogletet és végre, mint legújabbat, a S.-A.-Ujhely felett emelked
Sátorhegyet említi ; tényleg ismeretes azonban ennek a kalandos

termet szöcskének még egy hazai termhelye s ez Kolozs-
vár.*) Az erdélyi múzeum- egyletnek kezelésem alatt álló gyjte-

ményét egy gyönyör nstény példány díszíti, melyet S c h u s t e r

Károly ág. evang. elemi iskolai tanitó úr fogott a Györgyfalva felé

es réteken, ós mely 1869-ben vétetett fel a gyjteményünkben

lev egyenesszárnyú rovarok jegyzékébe. Df Entz Géz^

Halpusztitó szstakötö-álczák. — A szitakötk kifejlett álla-

potukban, mint tudjuk, a legkegyetlenebb ragadozók, melyek nyíl-

sebes repüléssel hasítva a levegt, zsákmányul ejtik az utjokba es
rovarokat. De nemcsak kifejlett állapotukban ily vérengz termé-

szetek, hanem ilyenek már álczakorukban is, a midn álló vagy

folyó vizek mélyében élik világukat. Mint kifejlett rovarok a sóly-

*) V. ö. Hermán Ottó, Erdély br- és egyenesröpi. (Az erdélyi mú-
zeum-egylet évkönyvei. 1871 V. köt. 109 1.)
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mokat, mint álczák a ezápákat képviselik kicsiben ; levegben és vízben

egyaránt gyilkolnak minden él lényt, a melylyel megbirkózhatnak.

Sok alkalmatlan vagy kártékony rovart pusztítanak el ekként

és e részben okvetetlenül hasznos rovaroknak tekinthetk ; de érde-

mükbl sokat levon az a rossz tulajdonságuk, hogy álczakorukban

a fiatal halacskákat is megtámadják és azokban nagy pusztítást te-

hetnek. Ilyen esetrl értesülünk a » Halászati Lapok « 1884. évi

október 10-ki számából, a melyben grót Pálffy Mór úr, a kinek

szomolányi uradalmában Pozsonymegyében igen szép mesterséges

haltenyésztése van, a következket irja: »A Libella álczáját ugyan

már Brehm is, »Illustrirtes Thierleben« czim müvében a halállo-

mányra ártalmasnak mondja, de hogy e féreg mennyi kárt okozhat,

azt, fájdalom, nekem nyilt alkalom bebizonyítani. A IV. számú

tóba, mely a nagyobbak közé tartozik, e folyó évben 50,000 hal-

zsengét helyeztettem el. A halak különösen jó fejldésnek indultak

ugyan, de egyre csekélyebb számban voltak láthatók, mig végre

midn e napokban a tavat lebocsáttattam, több ezerre men Libella-

álczát találtam, mig 50,000 halzsengómbl csak 54 darabot fogtak

ki, tehát minden 1000 darab halból egy maradt meg. Ugyanezen tó-

ból, melybe évek eltt 120,0000 zsengét helyeztünk, a múlt évben

3000 darab halat fogtunk, ezen esetben tehát 400 hal közül ma-

radt meg egy ; mig a Libella-álczák száma, melyekre tavaly nem
ügyeltünk, megkétszerezdött.

«

A » Halászati Lapok « szerkesztségének véleménye szerint

ezek a Libella-álczák állítólag az »Aesehna grandi s L es-

te s« álczái lettek volna, a mely névvel a szerkesztség nyilván az

Aesclma grandis Linu. fajt akarta megjelölni. Nem tartom azonban

valószínnek, hogy a szóban forgó álczák ehhez a szitaköt- fajhoz

tartoztak volna, mert ez a faj nálunk a ritkábbak közé tartozik és

hazánkban elfordulásáról eddig csak egyetlen biztos adatunk van*)

;

tömegesen pedig még tulajdonkópeni hazájában Nyugat- és Éjszak-

Európában sem szokott elfordulni. Ha a kár okozói csakugyan

valamelyik Aeschna-faj álczái voltak, akkor azok az Aesclma cyanea

Latr , mixta Latr., affinis Vaud., rufescens Vand. vagy pratensis

Mull. fajok közöl valamelyikéi lehettek, mert ezeket ismerjük még
nálunk honosaknak. De nincs kizárva az a lehetség sem, hogy

*) P u ii g a r Gyula úr a szitakötket ismertetvén, leirta a többi között

két Aesclma grandis barczát egy pillangó bullája felett, a minek színhelye al-

kalmasint az erdélyi Mezség volt. (Természet. 1874. VI. p. 195)
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azok a halpusztítók nem épen Aeschna-álczák, hanem a Libelluli-

dáknak valamelyik más neméhez tartozó egy vagy több fajnak az

álczái voltak. A szitakötk egyes fajait csupán álczáikról még egé-

szen szakszer könyvbl is alig lehet pontosan megkülönböztetni,

még kevésbbé valamely népszer munkából, a milyen pékl. Brehm
fenticlézett, különben jeles könyve is. Magát a fajt csak akkor le-

hetne biztosan felismerni, ha az ember az álczákat tökéletesen

kifejldött rovarokká felnevelné.

Bíró Lajos.

KÜLÖNFÉLÉK.

Az erdélyi muzeiim-egylet természettudományi szakosztályának

november 14-én tartott szakülésén Dr. Daday Jen egyetemi ma-

gántanár úr ujabb adatokat terjesztett el Kolozsvár Crustacea-fau-

nájának ismeretéhez, nevezetesen bematatta az Apus cancriformis és

Branchipus torvkomis levéllábú rákfajokat, melyeket nemrég Ko-

lozsvár mellett gyjtött; közölvén e két fajnak eddig ismert hazai

termhelyeit, megemlékezett egyszersmind az erdélyi megyékben ta-

lált többi Branchiopoda-fajokról is.

Magyar rovarászok Algírban. — Mer ki József hazánk-

fia, kinek algiri utazásáról már folyóiratunk áprilisi füzetében emlí-

tést tettünk, rovartani kutatásait Algírban szerencsésen befejezte s

érdekes és gazdag zsákmánynyal tért vissza Francziaországba. Gyj-
tése kivált lepkék és bogarak tekintetében volt eredményteljes, és

fáradságát több új fajnak és faj változatnak a felfedezése jutalmazta.

Ezek közöl egy ívj araszoló-pillét Lambeze melll Ch. b e r t h ü r

legújabban a felfedez tiszteletére Acidalia Merklaria név alatt

irt le. — A múlt nyáron még egy másik hazánkfia, Pech Vil-

mos budapesti lepkegyüjt is járt Algírban és szintén b zsákmány-

nyal tért onnan vissza.

GyáSZrOVat. — Az augusztusi fzetünkben említetteken kivüb

az 1884. év folyamában a következ nevezetesebb rovarászok huny-

tak el:

William Buckler angol lepkósz ; megh. január 9-én Ems-
worthban Angolorszáo-ban.

Odoardo Pirazzoli olasz bogarász; megh. márczius 30-án

Imolában Olaszországban.

Sir Sidney-Smith S a u n d e r s jeles rovartudós, kinek az iro-

dalom különféle rovarrendekre vonatkozó számos becses dolgozatot

köszön; megh. április 15 én Londonban 76 éves korában.

Olof Immánuel Fáhraeus svéd államtanácsos, az európai

rovarászok Nestora ós jeles bogarász ; megh. május 18-án Stocholm-

foan 89 éves korában.
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B i 1 i m e k Domonkos, a ki az 50-es években hazánkban a

Bakony bogárfaunájának kutatásával foglalkozott és késbb mint a

leend mexicói császári múzeum igazgatója a szerencsétlenül járt

Miksa császárt Mexicóba is elkísérte; megh. augusztus elején Mi-
ramare várkastélyban, Trieszt mellett.

Dr. Förster Arnold tanár, elsrangú hymenopterologus, de a

ki azonkívül más rovarrendek tanulmányozásával is foglalkozott
;

megh. augusztus 13-án Aachenben, Németországban, 74 éves korában.

IRODALOM.
Joann. Frivaldszlcy, Coleoptera nova ex Hungária. (Természetrajzi

Füzetek. VIII. p. 279— 285.)

A szerz latin és magyar nyelven hat új magyarországi bogár-

fajt ir le, melyek a következk : Dromius longulus Krassó-Szörény-

megyébl Ferenczfalva melll, Pholeuon Hazayi egy biharmegyei és

Bathyscia Reitteri egy krassó-szörénymegyei barlangból, Antii axia

Hackeri állítólag a budai hegységbl, Hypera pustulata délkeleti

hegységeinkbl és Hypurus verotricae a pestmegyei Péczel és a sze-

benmegyei Kis-Torony vidékérl.

Joann. Frivaldszky, Coleoptera pro Fauna Hungáriáé characteri-

stica, annis praeteritis in Hungária collecta. (Ter-

mészetrajzi Füzetek. VIII. p. 286— 287.)

Ugyanaz a szerz a múlt években Magyarországban gyjtött és

hazánk faunájára nézve jellemz 47 ritkább bogárfaj jegyzékét közli,

az egyes fajok termhelyeivel együtt.

l)r. G. Horváth, Diagnose.s Hemipterorum. II. (Természetrajzi Fü-

zetek. VIII. p. 315—320.)

Nyolcz új faj és két új fajváltozat latin leírása a félfedelü ro-

varok rendjébl. Az új fajok közöl, melyek között egy syriai faj új

nemet is képez, Magyarországból származnak : Salda nobilis Kés-

márk melll, Dicranotropis carpathica és Deltocephalus qnadrivirgatns

a máramarosmegyei Pop-Ivánról. A két új fajváltozat, Deraeocoris

ólivaceus Fabr. var. fallax és var. larvatns, szintén hazánkból való,

és pedig ez utóbbi Nagymihály és Resicza melll ; az elbbinél a

termhely nincsen közelebbrl megjelölve.

Kriesch János, A rákok dögvészérl. (Természettudományi Közlöny.

XVI. köt. 294-296 1.)

Az utóbbi években Németországban, de nálunk is több helyen

a folyami rákok valami ragályos betegségben pusztulnak. A pusz-

tulás tulajdonképeni okára nézve a szakemberek véleménye eleinte

megoszlott; de Lenek art ujabb vizsgálataiból kitnik, hogy a vészt alsó-

rend élsdi gombák (Saproleynia) okozzák, melyek a rákok testébe

beliatolnak és ott dúsan tenyészve, bels szerveiket megtámadják. A
dögvész megakadályozására fképen a vizek tisztántartása kivánatos.
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Edm. Reuter, Revision der europaischen Mycetochares-Arten. (Deutsche

Entomolog. Zeitschr. XXVIII. p. 242— 250.)

Szerz az európai Mycetochares-fajok analytikus táblázatát és

tüzetes leírását közölvén, a négy-foltos szárnyfedivel valamennyi többi

fajrokonától szembetnen különböz Mycetochares quadrimacidata
Latr. hazái ául a többi között Horvátországot is említi.'

Edm. Reuter, Einige neue Coleopteren aus Süd-Europa. (Deutsche

Entomolog. Zeitschr, XXVIII. p. 255—259.)

Az itt leirt új bogarak közöl egy faj hazánkból származik : ez

a Platytarsus Frivaldszki/i, melyet Viertl kapitány Mehádia mel-

lett számos példányban gyjtött.

Dr. Eppelsheim, Ueber Compsochilus cephalotes Er. und Verwanclte.

(Deutsche Entomologische Zeitschrift. XXVIII. p.

409—414.)

Szerz a czimben említett Staphylinida-fajt és legközelebbi faj-

rokonait beható vizsgálat tárgyává tevén, kimutatja, hogy annak

nevét a legtöbb gyjteményben tévesen egy más faj viseli. Ez a fáj

a szerz által itt alaposan leirt Compsochilus Heydeni (Kraatz), mely
fleg hazánkban tenyészik, és mely Magyar-, Horvát- és Szlavón-

országon kivül eddig még csak Dél-Oroszországból Astrachan melll
ismeretes.

Dr. L. von Heyden, Varietáten von Melolontha vulgáris und hyp-

pocastani. (Deutsche Entomolog. Zeitschr. XXVIII.
p. 41 G.)

A szerz gyjteményében lev cserebogarak között hazánkból,

nevezetesen a lika-otocsáni határkerületben fekv Perusics melll a

Melolontha vulgáris törzsalakja és annak lugubris Muls. fajváltozata

vannak képviselve.

Dr. Daday Jen, A Balaton titkai. (Orvos-természettudományi Ér-

tesít. VI. köt, 69 - 95 1.)

A népszer modorban irt dolgozat érdekesen ismerteti a Bala-

ton állatvilágát, mely ámbár megközelítleg sem oly gazdag, mint a

tengeri fauna, mindamellett sok érdekes alakot bir felmutatni. A
Balatonnak aránylag szegényebb faunája nem annyira a fajok, mint

az egyének nagy számával tnik ki. A szerz a halakon, véglénye-

ken és sodróférgeken kívül bvebben emlékezik meg az ott tenyész
alsóbbrend parányi rákocskákról is. Ezeket a part közelében 7

mindenfelé meglehetsen elterjedt Cyclops-fajon kívül még két Alona-
faj és a Balaton saját fajának tekinthet Pleuroxus balatonicus kép-

viselik. A Balaton közepén és a mélyebb vízrétegekben tartózkodó

Crustacea-fajok közöl különösen említést érdemelnek az eddig csak

Éjszak-Németországból és Csehországból ismert Daphnia Kahlbergiensis
s a teljesen színtelen és átlátszó test Leptodora hyalina. A halakon

élsköd rákocskák közöl leggyakoribbak az Argulus foliaceus és Erga-
silus Sieboldii. Az észlelt Crustaceák, valamint a többi állatfajok is
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mind édesvízi alakok, a mi a szerz szerint határozott ujj mutatással

szolgál arra nézve, hogy a » magyar tenger « nem lehet a hazánkat

egykor borított és aztán eltnt tengernek utolsó maradványa, hanem
egyszer édesvízi medencze, mely hajdan egyfell a Dunával, másfell

a Mura-Dráva vizeivel állott összeköttetésben.

Július Weise, Naturgeschichte der Insecten Deutschlands : Coleo-

ptera. VI. Bd. 3. Lief. p. 369 — 568, egy táblával.

Ebben a német lassúsággal készül munkában, melyet E r i e h-

son már 1848-ban megindított, és melyen azóta több szerz dolgo-

zott, mint tudjuk, nemcsak Németország bogarai vannak alaposan

tárgyalva, hanem a szomszédos területek és igy hazánk faunája is

figyelembe vannak véve. A legutóbb megjelent füzetben, mely a Chry-

somelidák folytatását hozza, számos Chrysomela-, Orina-, Phytodecta-

és Phaedon-faj termhelyei között hazánk szintén fel van említve. Két
alfaj Orina viridis Duft. subsp. MerJeli és var. transylvanica leírá-

sán kívül (az els az erdélyi havasokról, a második állítólag a Bán-
ságból), a magyar faunaterületrl még közölve vannak : a változékony

Orina speciosissima Scop. két alfaja, a subsp. juncorum Suffr. az

erdélyi havasokról és a subsp. carpatJiica Kraacz a Keleti-Kárpátok-

ból, nevezetesen a Tisza forrásai melll ; továbbá Sclerophaedon

carniolicus Germ. var. Kenderesyi Kiesw. Erdélybl és var. carpa-

thicus Weise a Tisza forrásai melll. A szerz a Melasoma coliaris

L. fajnak egy a törzsalaknál jóval nagyobb változatát is leirja az

Alsó-Tisza mellékérl s azonkívül még néhány magyar fajt ismertet,

mely Németországban már nem tenyészik. Ilyenek : CJirysomela cin-

ctipennis Harold és morio Kryn., melyek hazánkon kívül csak kelet

felé Dél-Oroszországban élnek; míg a Chrysomela atrovirens Friv.

Baziás melll, hazánknak kizárólagos faját képezi.

Ottó BoJiatsch, Die Eupithecien Oesterreich-Ungarns. II. Nachtrag.
(Wien. Ent. Zeitung. III. p. 294—298.)

A szerz már 1882-beu közzé tette az idézett folyóirat els év-

folyamában az osztrák-magyar monarchia Eupithecia-fajainak jegyzé-

két, a melyhez 1883-ban az els pótlékot közölte. A jelen második

pótlék a magyar faunára vonatkozólag szintén több adatot tartalmaz

ezekrl az araszoló-pillékrl és mint hazánkra nézve j felfedezést

említi az EupitJiecia immundata Z. fajt, melyet Hu s z tanár úr Eperjes

mellett fogott.

CJiarles Darwin, Az ember származása és az ivari kiválás. Fordí-

tották Török Aurél és Entz Géza. Második
kötet. Budapest, 1884. (IX és 436 1., 78 famet-

szetü ábrával.)

E klasszikus munka magyar fordításának második kötete méltó
folytatását és befejezését képezi az els kötetnek, a melynek megje-
lenésérl már júliusi füzetünkben megemlékeztünk.
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Avaut-propos.

Les sciences naturelles ont pris en Hongrie, depuis quinze ans,

un essor considérable. Aussi la zoologie n'est pas restée en arriere

et une activité progressive se montre surtout dans les études entomo-

logiques. Cet intérét pour l'entomologie est en croissance et mérne

nos agriculteurs commencent maintenant a observer plus attentive-

ment les insectes nuisibles. II nous semble donc que le moment est

venu de fonder aussi chez nous un Journal consacré exclusivement a

cetté partié des sciences zoologiques.

Notre Bulletin, paraissant chaque mois, se propose de concou-

rir dans notre pays aux progres de l'étude des insectes et des autres

animaux articulés, d'y répandre le got des études entomologiques

ainsi que de vulgariser la connaissance des animaux articulés et sur-

tout des' insectes utiles et nuisibles a l'agriculture. Le but que nous

poursuivons, est donc triple : scientifique, populaire et pratique.

Les mémoires que nous publierons, embrasseront la systéma-

tique et la morphologie, mais surtout la biologie et les moeurs des

animaux articulés. Des lei^ons élémentaires sur l'entomologie servi-

ront a amener ele nouveaux adeptes ; les articles sur la chasse, la

préparation et la conservation seront les guides des entomologistes

débutants. Les Communications sur les insectes utiles embrasseront

d'un coté l'apiculture et la sériciculture, et d'un autre coté les insec-

tes entomophages qui nous rendent par la destruction des insectes

nuisibles, d'immenses services. Quant aux insectes nuisibles, nous

indiquerons, en les traitant, chaque fois aussi les meilleurs remedes

connus avec lesquels on peut combattre leurs ravages.

Un bulletin bibliographique rendra compte des travaux entomolo-

giques des auteurs hongrois et de ceux publiós par les auteurs

étrangers sur la fauné entomologique de notre pays. De notices,

nouvelles, correspondances, demandes de renseignements etc. comple-

teront le contenu et tacheront de le rendre aussi varié qu'instructif.

1
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Pour que le Contenu de notre Journal sóit accessible aussi aux
étrangers, nous donnerons dans ce supplément la revue des articles

et en mérne temps ele courts résumés des Communications nonvelles

ou intéressantes.

Nous faisons appel a tous les amis de l'entomologie. Qu'ils

veuillent bien se joindre a nous, et puissent leurs efforts, réunis

aux ntres, contribuer aux progres des études qui nous sönt cheres !

Prix de l'abonnement 4 florins == 10 francs par an. Tous les

envois doivent étre adressés a M. le Dr. G. Horváth a Budapest
(au palais du ministere de l'agriculture).

(P. 4^ 8 du texte)

Legon élémentaire sur la morphologie des Insectes. (Fig. 1 — 3.)

(P. 8-14 du texte.)

Dr. G. Horváth, Sur l'évolution de V Oecanthus pellucens. (Planche I.)

L'auteur a découvert les oeufs de ce grillen au printemps 1883

dans la moelle des sarments de vignes indigenes dans le vignoble

de Pécs (Hongrie méridionale), oü ils n'étaient pas rares. Leur pré-

sence était décélée a l'extérieur par de petits trous arrondis, res-

semblant aux piqres d' une grosse épingle , rangés en ligne

simple et espacés d'environ 7 mill. l'un de l'autre (fig. 1). Une
coupe longitudinale du sarment, faite parallelement a ces orifices, a

montré que chacun d'eux répond a un étroit canal oblique se pro-

longeant dans le tissu de la moelle, dans lequel les oeufs sönt pla-

cés en bas du point ou le canal vient finir (fig. 2). Les oeufs, dis-

posés par paire parallelement l'un a l'autre, sönt de forme linéaire,

cylindrique, un peu arquée, longs de 3V4 mill. et d'un diametre de
]

/2 mill., entierement blancs et lisses, avec le bout supérieur qui re-

garde l'orifice, d'un brun jaunátre et couvert de tres-petites granula-

tions (fig. 3). En examinant cetté partié brunátre au microscope, on

remarque que ces granulations sönt dues a une accumulation tres-

nombreuse de petites micropyles (fig. 4).

Ces oeufs sönt éclos au commencement du juin et ont donné

des jeunes larves du grillon bien connu. L'observation demi-oubliée

de l'italien L. Salvi qui a décrit et figuré déja en 1750 ces oeufs

déposés dans une tige de ronce, est ainsi parfaitement vérifiée. La
biologie de cetté espece est maintenant assez bien connue, puisqu'il

est établi qu'elle n' a qu'une génération annuelle : les insectes par-

faits apparaissent en aot, le málé (fig. 5) et la femelle (fig. 6)

s'accouplent bientot et la femelle dépose vers la fin de l'été au

moyen de sa longue tariere dans la moelle des tiges encore tendres

de diverses arbustes et surtout dans celle des sarments de la vigne

ses oeufs qui n'éclosent que l'année suivante.
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tP. 14-18 du texte.)

Sur l'organisation du service de l'Entomologie agricole en Hongrie.

Ce service, organisé par le ministere de l'agriculture, de l'in-

dustrie et du commerce en 1883, est basé sur l'institution des rap-

porteurs agricoles qui fonctionnaient déja dans les départements, au
moins un pour chaque arrondissement, et qui sönt obligés de pré-

senter au ministere tous les quinze jours un rapport concis sur

l'état de cultures et de l'agriculture en général dans leurs contrées.

Ces rapporteurs ont été invités a observer aussi les insectes nuisib-

les a l'agriculture et a en fairé de pareils rapports. Pour que ces

rapports soient aussi complets que possible et pour que l'observation

des insectes nuisibles sóit plus facile et sur un plán uniformé, les

rapporteurs ont recu des cartes postales en blanc sur lesquelles ils

doivent inserire leurs observations et les adresser au ministere chaque
fois qu'ils observent l'apparition d'un insecte nuisible quelconque.

Ces cartes portent les questions et rubriques suivantes imprimées a

remplir selon la possibilité

:

>l. Quel insecte cause le mai? (charancon, sauterelle, cheuille,

larve etc.)

2. Quelle plante et quelle partié de la plante endommage l'in-

secte nuisible ?

3. Oü et quand s'est montré le mai ?

4. Sur quelle étendue peut-on observer les dégáts ?

5. Combién de pour-cent des pertes a peu prés causent ou cau-

seront-ils dans la récolte ?

6. A quoi attribue-t-on la nombreuse apparition de l'insecte

nuisible ? (conditions météorologiques, mode de culture etc.)

7. A-t-on fait déjá quelque chose contre le mai? au c^s affir-

matif, avec quel succes ?

8. L'insecte nuisible
;

a-t-il déja été observé une autre fois ? au
cas aífirmatif, quand ? quelle importance avaient alors les dégáts

causés ? qu'a-t-on fait contre et avec quel succes ?

9. L'insecte nuisible, est-il connu du public ? et sous quel nom
vulgaire ?

10. Autres observations.

«

Les rapporteurs sönt engagés a joindre toujours a leurs rap
ports quand il est possible, l'insecte lui-méme et des morceaux ron-

gés de la plante attaquée.

Tous ces rapports comme les autres qui arrivent au ministere

sönt soumis á l'examen de la Station phylloxérique de l'État qui en
fait l'étude, indique les mésures a prendre contre les petits ennemis
et réunit toutes les dates dans un Rapport annuel général. Le Rap-
port pour l'année 1883 qui est en préparation, rendra compte sur 57
especes d'animaux articulés sur lesquel les 217 rapports ont été faits

de difiérents points du pays.
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(P. 19-22 du teste)

Petites Communications :

Dr. E. Tómösváry, p. 19, Sur les moeurs de la Lepisma sach-

charina. (Fig. 4.)

Al. Mocsáry, p. 20, Relation mutuelle entre deux especes d'

abeilles: VAmmobates vinctus Gerst. est le parasite de la Tetralo-

nia ruficornis Fabr.

L. Biró, p. 21, Trois Coléopteres nuisibles au primicr {Bostry-

chus dispar Herbst, Scolytus rugulosus Ratzbg., Lathropus sepicola

Mull)
Dr. G. Horváth, p. 21, Oeufs d'un Aphidien (Dryobius Roboris

L.) en énorme quantité : les petits oeufs noirs ont littéralement

couvert les branches des arbres dans une cliénaie, de telle sorté que

la fórét noircissait déjá de lóin ; sur une seule petité branche d'une

longueur de 15 cent. et d'un dianietre de 1 cent., l'auteur a compté

2000 oeufs environ.

(P. 22-23 du texte.)

Notes diverses

(P. 24 du texte.)

Bibliographie entomologique.

Nr. 2. — Février.

(P. 25 - 29 du texte.)

Lecon élémentaire sur les métamorphoses des Insectes. (Fig. 5— 7.)

(P. 30—33 du texte.)

Gust. Emich, Métamorphoses du Lethrus apteras, (Planche II.)

Cet intéressant Coléoptere est assez commun dans les vignobles

de la Hongrie, ou il fait ordinairement en avril ou mai son appari-

tion. Bientot apres chaque male se choisit une femelle apres des com-
bats souvent assez acharnés, et l'accouplement ter.miné, la paire com-
mence a creuser dans le sol une galerié profonde pour y déposer et

élever sa progéniture future. Ces galeries sönt creusées toujours dans
un sol sec, compacte et plus ou moins argileux ; leur premiere par-

tié d'une longueur de 25 a 30 cent. se dirige obliquement dans le

sol, la seconde partié se continue verticalement jusqu' a une pro-

fondeur de 50 a 60 cent. A cté de cetté partié verticale se trou-

vent 6 a 8 loges a parois polis de la dimension et forme d'un oeuf
de pigeon, destinées a recevoir les globes nutritifs de la larve. La
construction de ce logement souterrain étant terminée, les insectes

se mettent a ramasser les matieres pour la nourriture des larves.

C'est ordinairement le málé qui coupe á l'aide de ses mandibules
les parties tendres de diverses plantes et avant tous celles de la
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vigne et les apporté, en marchant a reculons, dans la galerié sou-

terraine. La femelle y prépare convenablement ces parties végétales

et en forme des globes de la grosseur d'un oeuf de pigeon (fig! 1.)

lesquels elle place, apres avoir mis dans leur centre un petit oeuf,

séparément dans chacune des loges mentionnées.

10 á 12 jours apres, les oeuí's donnent naissance a une larve

qui se nourrit de son globe nutritif et atteint vers le commencement
d'aoút, parfois mérne á la fin du juillet tout son développement. La
larve adulte (fig. 2 i a 22 a 33 mill. de long; elle est courbée en

arc, demi-cylindrique, un peu plus étroite en avant, et d'un blanc

jaunátre transparent, sauf les organes buccaux et la tété, qui sönt

d'un brun jaunátre. La tété (fig. 3) est large de 4 á 4-5 mill., tres-

convexe, avec une impression
. semilunaire sur le front ; les yeux

manquent ; les antennes (fig. 5) se composent- de quatre petits ar-

ticles. Le labre (fig. 6) est formé de deux parties. Les mandibules

(fig. 7) sönt tres-fortes et dentées. Les máchoires (fig. 8) sönt com-
posées de deux lobes : l'interne (a) est grand et cilié, l'externe (b)

également cilié, mais moins développé, leurs palpes (pm) sönt for-

más de quatre articles. Le mentn (fig. 9) est arrondi en avant et

porté deux palpes biarticulés (pl)- Les pattes (fig. 4) sönt tres-peu

développées et composées de trois articles dönt le troisiemé porté a

son extrémité un petit ongle obtus. Les trois anneaux qui forment

le tborax, ainsi que les neuf anneaux de l'abdomen sönt tres-renfiés

et rugueux.

La larve ne change de peau qu'une seule fois, immédiatement
avant sa transformation en nymphe. Quand elle a consommé son

globe nutritif et atteint tout son développement, elle construit dans

la loge qu'elle a vidée, de petits grains de térre et de ses propres

excréments mastiqués avec la sécrétion de ses glandes salivaires,

un cocon glandiforme (fig. 10) oú elle se transforme en nymphe.
Cetté nymphe se transforme bientt en insecte parfait qu'on trouve

déja en septembre dans le cocon, mais qui ne sort du cocon, en dé-

tachant sa partié supérieure (fig. 11), qu'au printemps prochain.

La planche qui accompagne cet article, représen te aussi l'in-

secte parfait (fig. 12) ainsi que ses antennes (fig. 13^ et ses orga-

nes buccaux: le labre (fig. 14), la mandibule (fig. 15), la máchoire

(fig. 16) et le mentn (fig. 17).

tP. 34— 37 du texte.)

Dr. Edm. Tömösváry, Sur les organes respiratoires de la nymphe
des Simulies. (Fig. 8.)

L'auteur qui a étudié la biologie et les moeurs de la fameuse

Simulia columbaczensis si dangereuse pour les bestiaux sur les bords

du Bas-Danube, donne ici la description des organes respiratoires de

la nymphe qui vit comme la larve dans les eaux courantes. Ces or-

gancs respiratoires (1), un sur chaque coté, sönt situés tout prés der-

riere la tété (c) sur les deux ctés du pronotum (th), o on remar-
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que un petit orifice arrondi (f) ; de cet orifice sort une tracliée bran-

chiale longue de 0-2 mill. et large de 0-1 mill. qui est proprement

dit le tronc commun des tentacules branchiaux (br). Ces tentacu-

les, en nombre constant de quatrc, prenncnt naissance d'un point

commun du tronc et difíerent par leur structure de toutes les for-

mes des trachées branchiales connues jusqua présent, puisqu'elles ne

montrent pas une structure spirálé et ne sönt en eríet que des tu-

bes fins, cylindriques, fermés a leur bout. Leur structure est tres-

simple, on n'y voit aucun poil ou appendice, mais si on les exa-

mine avec un fórt grossissement sous le microscope, on remarque

a la surface de nombreux pores tres-fins et densement disposés qui

sönt les orifices externes de minimes canaux capillaires traversant

la paroi épaisse du tentacule (2). — Le tronc commun des tentacules

s'ouvre dans le tronc principal des vraies trachées qui a 034 mill.

de long sur 0-08 mill. de large, et dans lequel, comme dans celui

de beaucoup d'autres insectes, on ne remarque aucune structure spi-

rálé (tu). Mais les branches de ce tronc principal qui se ramiíient

dans la tété (trc) et dans le thorax et l'abdomen (trth) montrent déja

la structure spirálé bien connue des vraies trachées. Tout prés de

l'orifice latéral (f) du pronotum se détache du tronc principal des

trachées une petité trachée (tr) qui, se tournant en arriere, pourvoit

avec ses ramiíications le vaisseau dorsal.

Ces organes resph'atoires de la nymphe se détachent au mo-

ment de l'éclosion du moucheron, tres-facilement du corps ; on ne

remarque plus aucune trace des orifices latéraux (f) du pronotum

chez l'insecte parfait dönt les stigmates n'ont aucune relation avec

les organes provisoires respcctifs ni de la nymphe, ni de la larve.

(P. 37 -40 du texte.)

Sur l'échenillage. (Fig. 9.)

(P. 41--44 du texte)

Petites Communications

:

J. Paszlavszky, p. 41, Comment bátit sori nid le Pelopoeus de-

stillatorius? (Fig. 10.)

Dr. E. Tömösváry, p. 42, Des millions de YEntomoscelis Ado-

nidis Pali. se sönt montrés en mai 1867 sur un vaste champ de

colza situé sur les deux ctés d'un chemin de fer. Les insectes, apres

avoir dévasté totalement le colza, se rendaient et s'accumulaient

en quantité si énorme sur les rails qu'un train fut entierement ar-

reté par eux et ne pt continuer sa course qu'apres qu'on eut ba-

layé et sablé les rails.

J. Frivaldszky, p. 44, Cartodere filum Aub. Ce petit Coléo-

ptere fut trouvé en grandé quantité dans un herbier de plantes cry-

ptogames dans lequel il se nourrissait de spores de certaines crypto-

games. A ce propos l'auteur donne aussi un petit tableau synopti-

que des especes du génre Cartodere, observées jusqu' a présent en

Hongrie.
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(P. 45-47 du texte.)

Notes diverses.

(P. 47 du texte.)

Bibliographie entomologique.

(P. 48 du texte.)

Renseignements entomologiques.

Nr. 3. — Mars.

(P. 49—53 du texte.)

Legon élémentaire sur la classification des Insectes. I. (Fig. 11— 13.)

(P. 53—57 du texte.)

Al. Mocsáry, Les Insectes* hermaphrodites du Musée national de
Hongrie. (Fig. 14.)

L'auteur donne l'énumération et la description des exemplai-

rcs hermaphrodites que renferment les collections entomologiques du

Musée de Budapest. Leur nombre est de 10 dönt 1 Hyménoptere
exotique (Pepsis dimidiata Fabr. du Brésil) et 9 Lépidopteres euro-

péens, savoir

:

á gauche á droite

2. Pieris Daplidice L 9 cf

3. Epinephele Janira L 9 a*

4. Trochilium apiforme Cl. 9 a
71

5. lno ampelophaga Bayle 9 c/
1

6. Leucoma Salicis L 9 a71

7. Ocneria dispar L a7" 9
8. Saturnia Pyri S. V. 9 cf
9. — Pavonia L o

71 9
10. Harpyia vinula L 9 cf

La plupart de ces Lépidopteres fait partié des coll. Treitschke (Nr. 3,

4, 6, 10) et Ochsenheimer (Nr. 7, 8, 9), appartenant maintenant tou-

tes les deux a ce Musée. En clehors de ces vrais hermaphrodites, il

y a aussi xin cas de faux hermaphroditisme ; c'est une femelle de

Saturnia Pavonia L. avec des antennes males qui se trouve égale-

ment dans la coll. Treitschke et qui a été décrite cléja par Ochsen-

heimer (IV. p. 188).

(P. 57-58 du texte.)

Louis Biró, Description d'une espéce nouvelle des Tenthrédinides.

C'est le Dolerus quadrinotatus dönt la diagnose latiné est don-

née dans le texte.
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(P. 59-61 du texte.)

Petites Communications

:

Al. Mocsáry, p. 50, Le Lethrus apterus n'est pas exclusivement

ampélophage, puisque l'auteur a observé, que ce Coléoptere appro-

visionne son nid souterrain assez souvent avec de brins d'herbes et

non avec de pousses tendres de la vigne.

A. Horváth, p. 60, L'auteur signale la découverte des oeufs de

YOecanthus péllucens aussi dans la moelle des tiges de Syringa vul-

gáris et cite les noms vulgaires de ce grillon usités dans le dépar-

tement de Baranya (Hongrie méridionale).

(P. 62-63 du texte.)

Notes diverses.

(P. 63—64 du texte.)

Bibliographie entomologique.

(P. 64 du texte.)

Renseignements entomologique s.
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Nr. 4. — Avril.

(P. 65 69 du texte)

Legon élémentaire sur la classification cles Insectes. II. (Fig. 15— 19.)

(P. 70-74 du texte.)

J. Paszlavszky, Sur les Cynipidés. (Fig. 20.)

Apres cles généralités sur les Cynipidés et sur leurs galles,

l'auteur donne un ccrart apercu des 141 especes européennes avec

l'indication des diverses plantes sur lesquelles elles produisent des

galles.

Le nombre des especes observées jusqu'a présent en Hongrie
est de 97 qui se répartissent en 12 genres, et dönt 11 genres et 81

especes avaient déja été énumérés par l'auteur dans un mémoire
publié en 1883 dans les Comptes-rendus de l'Académie des Sciences

de Hongrie ; il a donc découvert encore 1 6 especes dönt il donne

l'énumération avec l'indication précise de l'habitat.

(P. 75-77 du texte.)

J. Pável, Sur une espéce de Psychides. (Fig. 21.)

La fauné hongroise contient 16 especes de Psychides parmi
lesquelles on trouve plusieurs bonnes ou rares especes. Ainsi Psyche
Ecksteini Led. et Fumea Sapho Mill. qui vivent exclusivement en

Hongrie ; Psyche Zelleri Mann et Psyche Viadrina Stdgr. qui habi-

tent la premiere aussi la Dalmatie, la seconde la Silésie ; Epich-
nopteryx undulella F. B. et Fumea pectinella S. V. se prennent en

dehors de nos limites seulement dans la Russie méridionale.

C'est VEpichnopteryx undidella sur laquelle l'auteur communique
quelques observations biologiques. II a observé le 12 avril 1882 dans

une clairiere du bois de Rákos-Palota (dép. de Pest) l'accouplement

du málé avec la femelle inconnue et donne la description et la figure

de ce fait. Le fourreau de la femelle a une longueur de l x

/ 4
—

l

1^
cent. et une largeur de 2 mill. ; il est couvert entierement de morce-
aux grisátres de tiges de graminées qui sönt placés longitudinalement

et assez parallelement et dönt quelquesuns dépassent plus ou moins
l'extrémité postérieure du fourreau.

(P. 77-82 du texte.)

Dr. G. Horváth; Sur l'état de l'invasion phylloxérique en Hongrie. I.

La premiere découverte du phylloxera de la vigne en Plongrie

fut faite, en septembre 1875, a Pancsova alors qu'il occupait déja

2
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une snrface de 40 hectares. Le parasite y a été apporté par des

plants de vigne venus de la Francé. La maladie y gagna assez rapi-

dement du terrain et l'arrachage de 60 hectares infectés exécutée en

1876 ne suffit pas a l'arréter. Le gouvernement, en face de frais

énormes et toujours croissants, dut bientöt suspendre la hitte de-

structive contre le íléau et se borner, par le séquestre des vignobles

envahis, a, isoler antant qne possible le mai dans ses qnartiers con-

nns. Mais hélas, la marche du mai ne fut pas enrayée et le para-

site ne resta pas limité a Pancsova. A la suite de recberches entre-

prises en aout 1878, il fut reconnu que le pbylloxera avait déja

franchi les limites de cetté ville et que les vignes de la commune
voisine Franczfeld étaient aussi infectées.

Des rechercbes ultérieures ont évidemment démontré que la

siipposition optimiste que le parasite est confiné seulement a Pan-
csova et Franczfeld, et que les autres vignobles de la Hongrie sönt

encore intacts, était malheureusement bien illusoire. Déja en automne
1879 on signalait la présence du terrible pucéron a, Peér (dép. de

Szilágy), puis a Kassa, Szatmár-Németi et Nagy-Károly ainsi qu'a.

Meszes-Gyrök (dép. de Zala).

Ces cinq nouveaux foyers n'étaient que les précurseurs des

tristes découvertes faites l'année suivante. Le résultat de l'examen

général de tous les vignobles du pays par des experts, ordonné en

1880 par le gouvernement, fut la découverte d'une quantité de nou-

veaux points d'attaque, disséminés dans les plus différentes contrées du
royaume, et le nombre des communes phylloxérées montait de 7 subi-

tement a 38.

L'inspection générale des vignobles, exécutée par les experts

du gouvernement, a été continuée encore pendant deux années et a

augmenté le nombre des communes envahies en 1881 de 15, — en

1882 de 29. Mais l'année 1883 a surpassé toutes les précédentes

puisqu'on a constaté la présence du mai en 48 communes nouvelles.

En résumant toutes ces découvertes, il résulte que le phyllo-

xera s'est montré jusqu'a la tin de l'année 1883 dans les vignes de

130 communes. Ces 130 communes sönt situées dans 27 départe-

ments et la superficie des vignobles attaqués occupe 6800 hectares

environ dönt plus d'un quart est déja détruit par le parasite ou

arraché par les propriétaires mémes.
La Hongrie compte 425,314 hectares de vignes. En comparant

ce territoire avec les dates surmentionnées, on peut voir que le mai
avait envahi déja l'6°/ du vignoble hongrois et que 0'4

/ a peu

prés sönt eutierement détruits.

Toutes les communes phylloxérées ne sönt pas isolées l'une de

l'autre, mais composent en parti des groupes et constituent des foyers

plus ou moins étendus.

Le plus redoutable de ces foyers est celui de Tahi-Tótfalu au
bord du Danübe et tout prés de la capitale, occupant a peu prés

2100 hectares de 26 communes.
D 'autres grands foyers se trouvent encore sur les bords du
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lac de Balaton et á la frontiere du beau vignoble de l'Érmellék, puis

dans les contrées de Pancsova, Versecz, Fehértemplom, Szendr et

Barcza.

(P. 82-85 du texte.)

Petites Communications:

Al. Mocsáry, p. 82, Sur les moeurs des Pelopoeus. En résumant
la biologie intéressante de ces Hyménopteres, l'auteur indique les

deux especes de ce génre, P. destillatorius lll. et femoratus Lati'.

observés jusqu'a présent en Hongrie.

Dr. E. Tömösváry, p. 83, Chiens se nourrissant des oeufs d'un

Diptere. Les oeufs de la Chironomide Thalassomyia congregata Töm.
enduits d'une matiere gélatineuse, couvrent en si énormes quantités

le fond de quelques ruisseaux sur les bords du Bas-Danube que les

chiens des bergers des environs se nourrissent en mai et juin pen-

dant quelques semaines exclusivement de ces oeufs qu'ils recherchent

instinctivement et mangent avec le meilleur appetit.

G-. Lipovniczky, p. 84, Sur les dégáts du Zabrus gibbus. Les
laryes nuisibles de ce Carabique se montrent en grandé quantité dans

les blés d'automne surtout dans les champs oú on avait cultivé de

l'orge auparavant.

Notes diverses.

(P. 85-87 du texte.)

(P. 88 du texte.)

Bibliographie entomologique.

Nr. 5. — Mai.

(P. 89 - 93 du texte.)

Lecon élémentaire sur la classification des Insectes. III. (Fig. 22—26.)

(P. 94—99 du texte.)

A. Kempelen, Sur les Lépidoptéres des environs de Pozsony.

La ville de Pozsony (Presbourg) située tout prés de la fron-

tiere autrichienne possede une fauné assez riche et intéressante
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ou se rencontrent les especes de l'Europe centrale avec celles du
sud est de notre continent, L'auteur communique le résultat des

chasses et des observations qu'il y a faites depuis 13 ans, et donne
l'énumération des Lépidopteres pris ou élévés, en omettaut les especes

plus communes et liabitant partout.

(P. 99-102 du texte.)

Dr. G. Horváth, Sur l'état de l'invasion phylloxérique en Hongrie. II.

Les vastes colonies du pliylloxera disséminées partout dans le

pays menacent tres-sérieusement la viticultui*e de la Hongrie. Quoi-

qu'il y ait plusieurs contrées viticoles rénommées qui sönt encore

indemnes, d'autres vignobles précieux sönt déja envahis ou sérieuse-

nient compromis par le mai.

En face de cetté situation dangereuse, le gouvernement fait tout

son possible pour lutter contre le íiéau et pour préserver une des

plus importantes ressources du pays.

La Convention internationale de Berné est entrée en vigueur

déja au cornmencement de l'année 1880 et en mérne temps une loi

d'exécution fut promulguée concernant les mésures a prendre contre

le phylloxera. Confoi'mément aux dispositions de cetté loi, il fut

établi une Commission supérieure du phylloxera. D'apres les indica-

tions de la Commission, le commerce et la circulation de plants de

vigne, boutures et sarments furent interdits dans tout le pays, et les

plantations des marchands ele boutures furent mises sous séquestre.

Pour enrayer, autant que possible la marche du fléau, on ordonna
immédiatement aussi le séquestre des foyers pbylloxériques.

Quant aux foyers isolés ou plus restreints dönt l'étendue ne

surpassait pas '/4 d'hectare, on chercha a les détruire a l'aide du sul-

fure de carbone. Ainsi furent détruits les foyers phylloxériques dans

7 localités avec plein succes, le parasite y fut completement anéanti

et ne pouvait plus y étre trouvé malgré des recherches soigneuses et

plusieurs fois répétées. En 1883, ce ne fut que dans un seul endroit

que ce traitement fut appliqué. Si — comme on peut l'espérer —
ce traitement avait aussi le résultat désiré, on a réussi a supprimer
le mai dans 8 localités et a réduire le nombre des communes phyl-

loxérées de 130 a 122.

Les découvertes de l'année 1880 ayant montré que l'invasion

phylloxérique avait déja atteint des proportions aussi considérables,

le gonvernement a cherché a lutter aussi avec d'autres moyens de

défense contre l'ennemi souterrain. Dans ce but il a eréé une Sta-

tion expérimentale phylloxérique qui a a étudier toutes les questions

cocernant la maladie de la vigne, a, observer les moeurs du para-
site, a essayer les remedes proposés, les diverses méthodes curatives

et culturales ainsi que les vignes américaines. La Station a commencé
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son oeuvre en 1881 et les expériences qu'elle a í'aites avec le trai-

ternent cultural par le sulfure de carbone, avec la culture des vignes

américaines, avec la submersion et sur l'action insecticide du sable,

ont démontré que ces moyens de défense sönt tres-bien applicables

en Hongrie comme ailleurs.

A la suite de ces expériences, le gouvernement a tácbé de ré-

pandre et de propager ces moyens de défense parmi les viticulteurs.

Des traitements culturaux ont été exécutés des l'automne 1881

ebez tous les propriétaires qui le désiraient. Ces traitements effec-

tués aux frais de l'Etat et continués aussi en 1882, ont été cessés

en 1888 et des lors le gouvernement se borne a fournir gratuite-

ment aux viticulteurs le sulfure de carbone et a mettre a leur dis-

position ses experts pour diriger les traitements.

Des vignes américaines ont été procurées en grandé quantité

de l'Amérique du Nord et de la Francé méridionale dans les années

1881— 1888, en somme 556 milles boutures qui ont été plantées,

cultivées et multipliées dans cinq cliamps d'expériences de sorté

qu'au printemps 1884, prés de 200 milles boutures américaines pou-

vaient étre distribuées aux viticulteurs.

La submersion, quoiqu'elle ne pourra obtenir en Hongrie

qu'une extension restreinte a cause de la situation inclinée de la

plupart des vignobles hongrois, a recu néanmoins une stimulation

par la loi XVII de 1883 d'apres laquelle les nouvelles vignes in-

stallées pour la submersion seront exemptes de l'impt foncier pen-

dant six ans ou, si la submersion s'effectue a l'aide de machines

élévatoires, pendant dix ans.

La mérne loi assm-e également une exemption de l'impt fon-

cier pendant six ans pour les vignes nouvelles établies dans les

sables réfractaires au phylloxera.

(P. 102-105 du texte.)

Petites Communications

:

Dr. E. Tömösváry, p. 102, Mérés cruelles. Les femelles du

Mecistocephalus carniolensis C. Koch pondent leurs oeufs toujours en

un petit tas qu'elles gardent soigneusement jusqu' a l'éclosion, en

les entourant avec le corps comme un serpent. L'auteur a fait l'ob-

servation que cet amour maternél fínit bientt dans la captivité. Une
femelle de ce Myriapode en remarquant qu'on allait la mettre avec

ses oeufs en partié déja éclos dans un bocal, a par un mouvement
soudain projeté dans toutes les directions sa progéniture et s'est en-

fuie sous les feuilles seches. Une autre femelle mise en captivité a

mangé des le lendemain ses propres oeufs.

A. Halász et Dr. E. Kaufmann, p. 103, Faits affirmant l'ob-

servation que le Lethrus apterus n'est pas exclusivement ampélo-

phage.
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L. Biró, p. 104, Le coup de foudre et le phylloxera. Une sou-

che fut foudroyée dans une vigne phylloxérée, mais sans qne les

phylloxeras couvrant les racines aient éprouvés aucun mai. Le nid

d'une fourmi (Lasius niger) situé immédiatement au pied de la mérne
souche est resté aussi sans dommage.

Dr. G. Horváth, p. 104, Larves vivant dans les grains du
mais. C'étaient les larves du Tenebrioides mauritanicus qui faisaient

quelques dégats dans le magasin d'un marchand-grainier a Bu-
dapest.

(P. 105-109 du texte.)

Notes diverses.

(P. 110-111 du texte.)

Bibliographie entomologique.

(P. 112 du texte.)

Renseignements entomologiques.

Nr. 6. - Juin.

(P. 113-118 du texte.)

Legon élémentaire sut la classification des Insectes. IV. (Fig.

27—30.)

(P. 118-122 du texte.)

Al. Mocsáry, Nos hannetons. (Fig. 31—32).

L'année 1884 s'est caractérisée en Hongrie par la nombreuse
apparition des hannetons. La plupart était des Melolontha vulgáris

qui étaient abondants partout tandis que la M. Hippocastani ne se

montrait que dans quelques localités du centre. A ce propos l'auteur

donne des renseignements sur les moeurs et la biologie des hanne-

tons ainsi qu'un tableau synoptique des deux especes et de leurs

variétés observées jusqu'a présent en Hongrie, savoir : M. vulgáris
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avec ses devix variétés ruficollis Muls. et albida Bedt., et M. Hip-

pocastani avec les variétés nigricolUs Muls. et nigripes Com. II

ajoute aussi des indications sur la destruction de ces insectes.

(P. 123—125 du texte.)

J. Wény, La défense contre la pyrale de la vigne.

Pour combattre la pyrale de la vigne (Tortrix püleriana), on

a proposé d'une certaine part un procédé des plus simples qui dev-

rait donner sans frais et sans soins les résultats les plus srs et

les plus satisfaisants. Le procédé consiste a ne pas couvrir pen-

dant l'hiver les souches, mais a les laisser a, découvert; les clienilles

hibernantes qui se retirent pendant l'hiver dans les crevasses cor-

ticales des souches, restent ainsi exposées a l'influence directe des

grands froids d'hiver et vont périr, disait-on.

L'auteur, quoiqu'il ait bien prévu l'inefficacité de ce procédé,

a voulu pourtant s'en convaincre par l'expérience et en a fait l'essai

dans les vignes de Fehértemplom (dép. de Temes) dans lesquelíes

la pyrale fait depuis une dizaine d'années des ravages tres-considé-

rables. II choisit deux vignes dans lesquelíes la pyrale était en 1883

tres-abondante et dönt chacune occupait a, peu prés un demi hectare.

L'une de ces vignes et la moitié de l'autre sönt restées pendant l'hiver

passé entierement a découvert, tandis que la moitié de cetté seconde

vigne a été couvei'te en automne 1883 de la mérne maniere qu'il

est d'habitude partout en Hongrie.

Au printemps 1884, l'auteur a visité et inspecté, depuis le

réveil des chenilles de la pyrale, plusieurs fois ces vignes : mais il

n'a pu remarquer aucune difíérence entre les vignes restées a décou-

vert et les autres vignes voisines. Les chenilles étaient dans les deux

vignes soumises a l'expérience aussi nombreuses ou peut-étre encore

un peu plus nombreuses que dans les vignes qui ont été réguliere-

ment couvertes pendant l'époque hivernale.

II résulte donc de ces expériences que le procédé proposé

est absolument inefí'icace contre la pyrale, et que pour arréter les

dégats de cet insecte, il nous faut recourir aux autres procédés et

moyens déja bien connus et généralement adoptés.

(P. 125—127 du texte.)

Petites Communications

:

Dr. C. Chyzer, p. 125, Migration des Libellulides. Le 8 mai

1880 une invasion de Libellulides a passé a S.-A.-Ujhely (dép. de

Zemplén) se dirigeant avec grandé vitesse du Nord au Sud. La migra-

tion en quantité innombrable a duré de 11 heures du matin a midi;
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quelques individus retardés se sönt montrés aussi pendant l'apres-

midi et ont pris la mérne direction. L'énorme essaim migrateur était

composé exclusivement de deux especes, Libellula depressa et Agrion

pulchellum.

R. Kempelen, p. 126, Papiilon hermaphrodite. Un exemplaire

hermaphrodite de YEpinephele Janira pris en jnin 1882 a Eger (dép.

Heves) se trouve dans la collection de l'auteur ; le papiilon est q
71

a droite et 9 a gauche.

Dr. G. Horváth, p. 126, Le plus grand insecte de la fanne

hongroise est le Bacillus Bossii Fabr. de la famille des Phasmides

qui vit déja aux environs de í^iume et dönt ]a femelle atteint nne

longueur de 8 a 10 cent.

(P. 127—128 du texte.

Notes diverses.

(P. 128 du texte.)

Bibliographie entomologique.
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Nr. 7. - Juillet.

(P. 129-132 du texte.)

L. Biró, Sur la récolte des Insectes. I.

L'auteur donne des instructions élémentaires sur la cliasse et

la récolte des Insectes, en indiquant les divers procédés et instru-

ments dönt on fait usage selon les différentes localités et selon les

Insectes qu'on veut capturer. Cetté partié, commencant avec les In-

sectes aquatiques, traite spécialement de la cliasse des Coléoptéres.

(P. 133-139 du texte.)

Dr. G. Horváth, Sur l'évolution du Cerambyx miles. (Fig. 33—34.)

Ce grand Longicorne (fig. 33 a) est moins commun en Hongrie

que le Cerambyx heros dönt il differe surtout par l'angle sutural du

sommet des élytres obtus ou arrondi et non muni d'une petité dent

spiniforme. Sa larve a été découverte en 1883 a Fehértemplom
(Hongrie méridionale) dans les souches de vigne dönt elle ronge le

bois et y perce des galeries irrégulieres semblables a celles creusées

par les larves du C. heros dans les chénes. L'ouverture extérieure

de ces galeries se trouve a une profondeur de 4 á 10 cent. sous la

surface du sol au collet du cep et conduit toujours dans un canal

oblique en haut.

La larve adulte (fig. 33 b) est d'une longeur de 40 a 45 mill.,

cylindrique, un peu rétrécie vers l'extrémité ; les anneaux sönt d'un

blanc jaunátre et couverts de tres-i*ares et courts poils roux. La tété

qui est enfoncée dans le premier anneau thoracique et beaucoup plus

étroite que celui-ci, est nire ainsi que les mandibules ; les autres

organes buccaux et les antennes sönt d'un roux jaunátres. Le labre

(fig. 34 a) est formé de deux parties ; le clypeus est trapézoidal,

cleux fois aussi large que long á la base ; le labre proprement dit

est elliptique, deux fois aussi large que long, un peu plus court que

le clypeus, peu convexe et assez densement couvert de poils jaunes.

Les mandibules (fig. 34 b) sönt trés-fortes et de la forme d'une courte

pyramide triangulaire dönt la pointe est courbée un peu en dessous.

Les máchoires (fig. 34 c) sönt aussi trés-courtes, mais dépassent

pourtant un peu l'extrémité des mandibules ; la surface intérieure est

densement hérissée, ainsi que la base des palpes maxillaires qui se

composent de trois petits articles. Le mentn (fig. 34 d) est arrondi

et hérissé ; ses palpes sönt biarticulés. Les antennes (fig. 34 e sönt

coniques, trés-courtes, ne dépassant pas le clypeus et triarticulées

;

le premier article est court et épais, le second article plus mince et

plus long, l'article apical est petit. Les yeux, les ocelles et les pieds

manquent complétement. Le premier anneau thoracique a 10 mill. de

large et 5 mill. de long, et porté en dessus un écusson carré et aplati

d'un roux ferrugineux, dönt la partié antérieure est trés-finement

ponctuée et un peu luisante, la partié postérieure est au contraire

entiérement opaque, veloutée et un peu plus élevée, avec quelques

3
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rares points luisants et avec un sillon longitudinal lisse, situé dans

le mérne plán que la partié antérieure. La face inférieure porté íme

impression triangulaire dönt la pointe regarde en avant. Le deuxieme

anneau thoracique est tres-court et ainsi que le troisienie plus étroit

que le premier. Les sept premiers arceaux abdominaux sönt tous

munis en dessus et en dessous de deux tubercules ambulatoires (tubera

scansoriá) qui se retrouvent aussi, quoique rudimentaires, sur les

deux derniers anneaux thoraciques. Les tubercules ambulatoires sönt

transversaux ; ceux de la face dorsale (ílg. 34 f) sönt divisés par

plusieurs sillons concentriques, ceux de la face ventrale (fig. 34 g)
par un seul sillon transversal. Les 8 me et 9 me arceaux abdominaux
sönt sans tubercules ambulatoires. L'anus est une simple fissure trans-

versale.

Ces larves tres-semblables a celles du C. heros, different de

ces dernieres surtout par l'absence des ocelles et des pieds, par la

forme de l'écusson dorsal du premier anneau thoracique, par l'im-

pression triangulaire a la face inférieure de cet anneau et par la

forme de l'anus qui ne représente pas une fissure trifide.

Les larves de toutes dimensions du C. miles n'étaient pas rares

dans les vignes vieilles ; mais elles ont été observées aussi dans les

jeunes plantations d'une année oii elles ont rongé les boutures et

empéché l'enracinement. Merne les vignes américaines de la pépiniere

de l'Etat installée en 1883 a Fehértemplom, n'ont pas été épargnées

par leurs attaques.

(P. 139-141 du texte.)

Dr. E. Tömösváry, Une innocence méconnue. (Fig. 35.)

La Podurelle Smynihurus luteus Lubb. (vitis Licht.) vit sur

les feuilles de diverses plantes, surtout des Asperifoliacées, mais elle

est assez commune aussi á la face inférieure des feuilles de la vigne,

c'est ce qui fait qu'on 1' a prise souvent pour le phylloxera de la

vigne quoiqu'il en sóit bien distinct et appartienne a un ordre diffe-

rent. L'auteur donne la figure et la description de cetté espece et

indique les caracteres qui la distinguent au premier coup d'oeil du

phylloxera.

(P. 141 145 du texte.)

Petites Communications

:

L. Biró, p. 141, Une punaise assassine d'une guépe. L'auteur

a observé qu'une Phymata crassipes Fabr. a capturé un Chrysidien

(Holopyga gloriosa Fabr.) et l'a tué en enfoncant son bee dans l'in-

cision entre la tete et le pronotum de sa proie.

A. Führer et J. Mathiász, p. 142, Observations affirmatives

que le procédé consistant a ne pas couvrir les vignes pendant l'hiver,

mais a les laisser a découvert, est absolument inefficace contre la

pyrale de la vigne (Tortrix piileriana).
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Dr. &. Horváth, p. 143, Deux champs d'avoine situés sur le

sol sablonneux de Kecskemét (Hongrie centrale) ont été attaqués en

juin 1883 par un Aphidien (Toxoptera graminum Rond.) qui couv-

rait en quantité innombrable l'avoine et y faisait des dégáts assez

considérable. Les dégáts étaient limités aux parties élevées plus

pauvres en matieres organiqnes o l'avoine n'avait qu'une faible vé-

gétation, et o on remarquait déja, de lóin de grandes taches d'un

roux ferrngineux, produites par les Aphidiens qui sucaient et dessé-

chaient les feuilles. La Coccinella septempunctata et sa larve y étaient

en abondance et dévoraient les pucerons.

(P. 145-149 du texte.)

Notes diverses.

(P. 149-151 du texte.)

Bibliographie entomologique.

(P. 152 du texte.)

Renseignements entomologiques.

Nr. 8. — Aoöt.

(P 153-157 du texte)

L. Biró, Sur la récolte des Insectes. II. (Fig. 36.)

L'auteur parle dans cetté partié de son article de la chasse

des Hémipteres et des Hyménopteres.

(P. 157-165 du texte.)

C. V. Riley, Sur quelques Insecticides nouveaux.

Traduction autorisée de la communication faite par l'éminent

entomologiste de Washington a la Société centrale d'Agriculture de

l'Hérault á la séance du 30 juin 1884 a Montpellier (Francé).

Parmi les mille substances recommandées comme insecticides,

beaucoup ont été mises a l'épreuve avec plus ou moins de succes.

Au nombre de ces dernieres on peut citer : la chaux, le soufre, la

suie, le sel, les cendres de bois, le corrosif sublimé, le naphte, la naphtaline,

la térébenthine, l'alun, l'acide carbonique, le bleu de potasse, le bleu

de vitriol, l'ammoniaque, la benziné, le vinaigre, l'acide sulfurique,

le quassia, le vitriol (le sulfate de cuivre), l'eau chaude, etc.

La plupart de ces substances peuvent étre employées avec suc-

ces, dans des buts spécifiques, sóit seches, sóit en liquides, sóit en-

fin vaporisées ; mais les trois insecticides les plus utiles, d'une ap-

plication générale, qu'on employait dans l'enfance de i'entomologie

économique en Amérique et jusqu'a une époque pe\i éloignée, étaient

:

le tabac, l'hellébore blanc et le savon.

3*
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On s'est servi longtemps du tabac en liquide et du tabac en

fumée coBtre les aphides et autres insectes délieats ; son emploi, sous

l'une ou l'autre f'orme, est recomiu comme étant d'une gi'ande utilité.

La vapeur de nicotine est aussi tres-efficace partout ou elle peut étre

renfermée dans un espace déterminé, tel que les serres.

L'hellébore blanc , sec ou en liquide , est depuis longtemps

reconnu comme un des insecticides qui donnent les résultats les plus

satisfaisants contre les larves des Tenthrédiens, tandis que le

savon en solution forte tue les apbidiens et autres especes a peau

délicate ; et, quand on s'en sert comme peinturc sur les troncs d'arbrc,

c'est un excellent répulsif contre différents coléopteres, dönt les larves

rongent le bois.

Mais les insecticides les plus importants et les plus recomman-

dés par l'auteur sönt: les substances arsenicales, le pétrole et le

pyrethre.

Les premiers agissent sur l'estomac et produisent de l'effét

principalement sur les insectes a mandibules. Le deuxieme et le troi-

sieme agissent par contact, et par conséquent sönt d'une application

plus générale, affectant les especes a mandibules aussi bien que les

especes a rostre.

Les substances arsenicales peuvent étre employées sans danger

avec de propres instruments d'arrosage, et sönt les insecticides les

plus importants pour débarrasser toute sorté de plantes des insectes

rongeurs.

L"arsenic peut étre préparé dans la proportion de 3 grammes
d'arséniate de soude et 12 grammes de dextrine dissous dans 4 litres

d'eau, et ce mélange délayé dans la proportion d'environ 30 gram-

mes sur 40 litres d'eau. — Une autre formule serait 350 grammes
d'arsenic et 350 grammes de sel de soude, dissous dans 4 litres d'eau

bouillante et délayés dans la proportion d'un litre sur 150 litres d'eau.

Les qualités principales de l'arsenic sönt le bon marché et la solu-

bilité. Par contre, ses défauts sönt sa couleur blancbe, qui le fait

prendre pour une substance inoífensive de la mérne couleur, et sa

tendance a brüler la plante.

Le Paris green, arséniate de cuivre ou vert de Scheele, a été

plus extensivement employé qu'aucune autre composition arsenicale et,

tout bien considéré, c'est un des insecticides qui donnent les ré-

sultats les plus satisfaisants. On s'en sert mélangé a sec avec diver-

ses substances, télies que cendres, plátre, farine, etc, dans la propor-

tion d'une partié du vert (s'il est pur) a 25 et jusqu'á 100 parties

de l'autre corps. La farine comme mélange & l'avantage de le rendre

plus visqueux et durable. En suspension liquide, le Paris green peut

étre employé dans la proportion de 350 grammes dans 150 a 400
litres d'eau. Le liquide dóit étre constamment remué, et, si l'on y ajoute

un peu de dextrine ou autre substance, cela a l'avantage de lui don-

ner de la viscosité.

Les Américains emploient aussi une autre composition arseni-

cale, qui est un résidu provenant de la fabrication des couleurs ani-
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liques, et connue en Amérique sous le nom de London pufple. II

est aussi efficace, et il a sur le Paris green le grand avantage d'étre

beaueoup meilleur marché ; de couvrir denx fois autant de surface

(poids pour poids) ; d'étre plus soluble, moins vénéneux, plus vis-

queux et plus durable daos ses effets. De plus, il est d'une eouleur

bieu déterminée, de sorté que, quand il est employé avee intelligence,

il est préférable sous tous les rapports.

Le suivant en importance, et d'une valeur toute spéciale contre

tous les insectes suceurs, est le pétrole.

Le kérosene ou pétrole raffiné donne les meillcurs résultats

;

mais la difficulté de son application pratique, de f'acon a ne pas

nuire aux plantes, a retardé longtemps son emploi. Ce n'est que

dans ces derniers trois ans, a la suite de nombreux essais que l'au-

teur est arrivé a trouver un mode d'emploi satisfaisant. II consiste

a préparer une émulsion soluble dans l'eau, et pouvant alors étre

projetée en arrosage ou pulvérisation assez atténués pour tuer les

insectes sans nuire au végétal.

La méthode la plus simple et la meilleure est celle qui con-

siste a mélanger le pétrole avec du lait ou avec du savou.

Une émulsion ressemblant au beurre peut étre produite en quel-

ques minutes, en remuant, au moyen d'une pompe a double etí'et,

deux parties de pétrole et une partié de lait dans un récipient quel-

conque. Les liquides doivent étre a 30° C.

Une émulsion également bonne peut étre faite ainsi qu'il suit

:

Pétrole, 8 litres

;

Savon ordinaire, 175 grammes

;

Eau, 4 litres.

Chauífez le mélange de savon et d'eau, et ajoutez le tout bouil-

lant au pétrole. Remuez le mélange au moyen d'une pompe a double

effét et a pulvérisateur pendant cinq ou dix minutes. L'émulsion,

quand elle est complete, forme une créme qui s'épaissit en refroidissant

et adhere sans onctuosité a la surface du vérre. Délayez le tout

avec de l'eau froide avant de vous en servir au degré que l'expéri-

ence indiquera.

On dóit se guider sur la nature des végétaux qu'on a a dé-

fendre et de l'insecte qu'on a a anéantir. En regle générale, de clouze

a vingt parties d'eau et davantage, sur une partié d'émulsion, for-

meront une solution convenable pour la plupart des cas, en augmen-

tant la proportion d'eau selon la partié plus ou moins sensible de

la plante qu'on veut débarrasser des pucerons : racines, troncs, íéuilles,

neurs, — ou l'espece d'insecte : pucéron a peau molle, ou coccidieng

a bouclier solide.

Cetté question de l'application pratique de l'insecticide conduit

l'auteur a parler des instruments qu'il faut employei\

Comme les insecticides principaux sönt applicables en liquide,

et, comme les liquides ont un avantage sur les poudres, les instru-

ments pour réduire en atomes et disséminer les liquides constituent

la partié la plus importante des machines k insecticide. L'instrument
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que l'auteur a trouvé le plus satifaisant et qui répond a tous les

besoins, consiste simplement en une petité boite circulaire d'environ

un centiméire et demi de diametre sür ím demi-centimetre de hautenr

intérieurement, dans laquelle on force le liquide par une entrée la-

térale ou tangente. Ce liquide tourbillonne avec une incroyable vitesse

centrifuge dans sa course circulaire, et s'échappe par un orilice central

ménagé au centre du couvercle de la petité boíte, qui est pourvu
d'une vis et rend ainsi mobile.

Le principe est simple, mais nouveau et d'application variée

;

car les proportions des diverses parties de la boite d'ou s'échappe le

liquide en état de pulvérisation, aussi bien que la force employée

pour son expulsion, reglent les dimensions du rayon irriguant. II y
a plusieurs machines ou instruments pour l'usage de ces boites a

pulvérisation, selon qu'on veut appliquer les remedes aux cbamps,

aux jardins, aux arbi'es, aux fruitiers, etc.

Le pyrethre (Pyrethrum roseum du Caucase, P. cinerariaefolium

de Dalmatie), est connu depuis bien longtemps comme possédant des

propriétés insecticides fórt remarquables, mais n'avait été employé
que sous la forme de poudre pour détruire les insectes de nos mai-

sons. En 1878, l'auteur l'a employé en mélanges liquides contre les

ennemis de nos récoltes, et il a obtenu des résultats remarquables.

Le pyrethre n'agit cependant que par le contact immédiat, et, comme
son action est passagere, les insecticides arsenicaux auront toujours

plus de puissance. Mais il est parfaitement inoffensif et peut étre

employé sans danger pour les plantes les plus délicates.

Pour les insecticides souterrains, ceux dönt on a été le plus

satisfait en Amérique, jusqu'a présent, contre les insectes nuisibles

aux racines, ont été les sulfocarbonates de potassium, le sulfure de

carbone et la naphtaline. Mais, voyant par expérience 1' efficacité

du pétrole comme insecticide aérien, l'auteur eut l'idée d' essayer sa valeur

contre quelques especes souterraines et spécialement contre le phyl-

loxera. II a été aussi surpris qu'enchanté des résultats obtenus et

il a la férnie conviction qu'on a dans l'émulsion du pétrole un re-

medé contre les insectes souterrains qui, au moins en Amérique, est

supérieur a tous les insecticides mentionnés plus hant.

Atténuée seulement par deux ou trois fois son volume d'eau,

cetté émulsion n'a aucune action nuisible sur les i*acines de la vigne,

tandis que son action bienfaisante se fait sentir et qu'elle tue le

phylloxera, et (ce qui est encore plus important) peut détruire les

oeufs, mérne en solution trés faible.

L'usage de cet insecticide est absolument sans danger, et son

influence dans le sol dure longtemps.

L'auteur recommande ce procédé a l'attention des viticulteurs

d'Europe, fermement convaincu que, toutes choses égales d'ailleurs,

on se trouvera bien d'employer celui qu'il indique.



XXtll

(P. 166—169 du texte.)

Ch. Sajó, Sur quelques Coléoptéres nuisibles. (Fig. 37.)

Les larves de VAnomala vitis et Frischii sönt tres-nuisibles

dans certaines années dans les vignes des environs de Budapest. II

en a été ainsi en 1883. Les larves, surtout de la premiere espece,

rongent les racines tandisque les insectes parfaits dévorent les feuilles.

Mais les ravages de ces hannetons verts ne sönt pas restreints

seulement a la vigne ; ils sönt bien considérables aussi sur les aca-

cias {Robinia pseudoacacia) et mérne sur les jeunes pommiers.

La larve de la Polyphylla fullo est aussi un ennemi de l'ar-

boriculture. Ces grosses larves (fig. 37.) rongent les racines de divers

arbrcs et arbustes cultivés dans les terrains sablonueux. Les jeunes

plantations de VAcer platanoides souffrent le plus de leurs attaques

tandisque les autres especes de l'érable {Acer negundo, pseudoplata-

nus, tartaricum et campestre) restent parfaitement intactes. Le hétre,

le Sorbus aucuparia, le Sambucus racemosa et le peuplier ainsi que

la vigne sönt également exposés a leurs dégáts. Cependant l'insecte

parfait ne se trouve jamais sur VAcer platanoides, il préfere a tous

les arbres le Pinus austriaca et séjourne assez souvent sur les aca-

cias et surtout sur le Robinia viscosa.

(P 169—172 du texte.)

Petites Communications.

Dr. Gr. Horváth, p. 169, Un hanneton monstrueux. (Fig. 38.)

C'est une Melolontha vulgáris 9 prise par l'auteur le 5 mai 1884

a Farkasd (dép. de Pest). La monstruosité consiste en ce que la patté

postérieure gauche est multiple : a la base du fémur un peu plus

court et plus grele que d'ordinaire, il y a un deuxieme fémur supplémen-

taire, tres-renflé vers l'extrémité et a peu prés pyriforme auquel sönt

insérés deux tibias. Ces deux tibias supplémentaires dönt l'antérieur

est de 1 mill. plus court que l'antre, portent cles tarses et ongles

quoiqu'un peu moins développés, mais pourtant assez réguliers.

Dr. E. Tömösváry, p. 171, Myriapodes se combattant aupres

d'illumiuation »électrique«. L'auteur a observé que deux Myriapodes,

un Lithobius forficatus et un Geophilus foveolatus mis en captivité,

se sönt attaques avec violence, mais aussitot ils se sönt rétirés. Ce
dernier exemplaire, pendant l'attaque et pendant sa retraite, avait

érni par l'extrémité postérieure de son corps une lumiere d'un violet

bleuatre, faible, mais néanmoins tres-perceptible au clair obscur.

Cetté lumiere n'a été visible que pendant une minute a peine pai'ce

que 1'animál luisant s'est cache sous les feuilles couvrant le fond de

sa prison.

Dr. C. Chyzer, p. 172, Capture de Saga serrata a S.-A.-Ujhely

(Hongrie septentrionale), C'est la localité la plus avancée vers le

nord o cetté curieuse Locustide a été observée jusqu' a préseut.
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(P. 172 174 du texte.)

Notes diverses.

(P. 174-176 du texte.).

Bibliographie entomologique.

(P. 176 du texte.)

Renseignements entomologiques.

Nr. 9. — Septembre.

(P. 177—181 du texte.)

L. Biró, Sur la récolte des Insectes. III.

Dans cetté troisieme partié sönt traités les diflférents modes de

recueillir les Lépidopteres.

(P. 181-184 du texte.)

Al. Mocsáry, Sur les Abeilles artistes. (Fig. 39—40.)

L'auteur donne un résumé de la biologie et des moeurs des

Hyménopteres nidifiants solitaires et figure les nids des especes sui-

vantes : Megachile lagopoda L.? (fig. 39 a), M. Willughbiella Kirby?
(fig. 39 5), M. pacifica Panz. (fig. 39 c) et Osmiu bidentata Mor.

ajfinis Friv. (fig. 40.).

(P. 185—186 du texte.)

J. Pável, Une aberration de YEpinephele Janira L. (Fig. 41.)

Le Musée national de Hongrie possede un exemplaire de ce pa-

piilon pris en 1882 dans les montagnes de Bude qui porté sur le

disque de toutes les quatre ailes une grandé tache d'un gris jaunatre.

(P. 186 -188 du texte).

Petites Communications :

L\ Kutliy, p. 186, Cannibalisme chez les Libellulides. Une
Aeschna pratensis Mull. a été prise par l'auteur au momcnt oú elle

massacrait une Corclulia flavomaculata Vand.
Dr. G. Horváth, p. 187, L'auteur a publié en 1878 une Ré-

vision des Amphibicorizes de la Hongrie (Természetrajzi Füzetek. II.

p. 126— 137. tab. 6.) dans laquelle il a énuméré 14 especes. Depuis

cetté époque on a découvert en outre en Hongrie les trois especes

suivantes : Hebrus nificeps
r
Ihoms., Mesovelia furcata Muls. et Gerris

laterális Schumm.
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Ch. Gsiller, p. 188, Ravages causés en été 1884 par les che-

nilles de l'Earias insulana Bd. dans les plantations de cotonniers

en Basse-Egypte.

(P. 189-191 du texte.;

Notes diverses.

(P. 191 -192 du texte.)

Bibliographie entomol ogique.

(P 192 du texte)

Renseignements entomologiques.

Nr. 10. - Octobre.

(P. 193-195 du texte.)

L Biró, Sur la récolte des Insectes. ÍV

L'auteur termine ses instructions élémentaires avec des indica-

tions sur la chasse des Pseudonévroptéres, Névropteres et Orthopteres.

(P. 195-204 du texte.)

Dr. G. Horváth, Le moucheron de Coloumbatch. (Planche III.)

Le moucheron de Coloumbatch (Simulta columbaczensis Schönb.)

est une espece propre a la région montagneuse située sur les deux

bords du Bas-Danube en Hongrie et en Serbie oíi elle se propage

en immense quantité et se réunissant en énormes essaims emportés

par les vents, est un danger bien redouté pour les bestiaux sur un
territoire tres-étendu.

Ce moucheron fameux accomplit sa métamorphose entiere dans

les ruisseaux a eau pure et a, cours rapidé des montagnes. La fe-

melle dépose ses oeufs du 15 mai jusqu' au 15 juin en petits tas

plats sur les pierres et autres objets submergés oii constamment lavés

par les flots. Les oeufs éclosent en 15 a 20 jours. Les petites larves

se fixent avec les deux lames dentelées qui se trouvent a, l'extrémité

de leur abdomen, sur les pierres, les feuilles tombées, les rameaux
secs etc. couvrant le fond de l'eau, et se nourrissent avec des algues

et d'autres matieres végétales qu'elles font entrer dans leur bouche

par le courant de l'eau produit par l'agitation continuelle des deux
organes rotatoires situés sur leur tété.

Apres la quatrieme mue, les larves atteignent une longueur de

6 a 7 mill. et se transforment en nymphes. Cela se passe en général

en aoüt ou septembre quoiqu'on trouve déja vers la fin du juillét

beaucoup de nymplies. La larve se fixe sur une pierre ou sur la face

inférieure d'un brin d'herbe flottant dans l'eau et se prépare un petit

fourreau de la forme d'un entonnoir a son extrém ité large. Ces four-

reaux dans lesquels se fait la nymphose, ont toujours leur ouverture

tournée dans la direction du courant de l'eau et jamais contre le

4
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courant. Les nymphes passent l'automne et l'hiver dans leurs four-

reaux et les insectes parfaits n'apparaissent que le priutemps

prochain.

L'éclosion des moucherons a lieu en général entre le 20 avril

et le 10 mai; ils se réunissent alors dans des essaims petits au dé-

but, mais qui s'allient bientt avec d'autres et l'accumulation devient

en qnelques jonrs si considérable qu'ils se torment sur les bords du
Dannbe de véritables nuáges tres-dangereuses ponr les troupeaux. L'ac-

cumnlation se fait tou jours du grand matin, avant 6 a 7 henres ; les

insectes se rétirent pendant la nuit et la journée dans les bois, les

fentes de rochers, les cavernes etc.

Ces grands nuages d'insectes quittent bientot leur contrée natale

et vont émigrer. Au printemps il domine toujours dans la vallée

étroite du Bas-Danube un vént d'est plus ou moins fórt, c'est a dire

contre le courant du fleuve. Des milliards de moucherons femelles

accumulés se dirigent alors en amont comme un vaste nnage agité

et flottant a une hauteur de 2 á 4 metres au dessus du niveau du
fleuve. Arrivé a Baziás oú le détroit du Bas-Danube finit, l'immense

essaim émigrant change sa direction selon le vént qu'il y rencontre.

Si c'est le vént d'est, il continue a s'avancer vers Kubin, Pancsova

;

si c'est un vént du nord-est, il pénetre dans la Serbie tandis qu'il est

emporté dans les départements méridionaux de la Hongrie, si le vént

vient du sud-ouest.

L'apparition de ces moucherons dangereux hors de la région de

leur naissance dépend donc toujours de la direction et de la force du
vént et leur quantité est en rapport avec les conditions météorolo-

giques.

Un tel essaim émigrant attaque avec le plus grand acharne-

ment le bétail qu'il rencontre. Les bétes a cornes, les chevaux, les

moutons et les porcs sönt également exposés a lenrs attaques et suc-

combent assez souvent a la suite des piqres des milliers de ces

insectes crnels. Ainsi ont été tués en 1880 a Kubin dans nn délai

de 4 heures 400 porcs, 80 chevaux et 40 bétes a cornes.

L'auteur termine son article en indiquant les ditlérents moyens
de défense qu'on applique avec plus ou moins de succes contre ce

moucheron nuisible.

Explication des figures de la planche III.

Fig. 1. Simuliü eolumbaczensis Schönb. ; a, antenne.

» 1. a. Grandeur naturelle.

» 2. Tété de la femelle ; a, antenne ; o
;

oeil.

» 3. Tété du male ; a, antenne ; o, oeil.

» 4. «, b. Oeufs.

» 5. Larve, vue en dessus ; or, organe rotatoire ; tr, organe re-

spiratoire ; s
;
organe accrochant.

» 5. a. Grandeur naturelle.
» 6. Larve, vue de coté ; a, antenne ; or, organe rotatoire

; ps,

faux-pieds (pseudopodes) ; tr, organe respiratoire ; s
;

or-

gane accrochant.
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Fig. 7. Tété de la larve, vue en dessous et fortement grossie ; or,

organe rotatoire, celui a droite étalé en action ; celvii a

gauche en repos ; ind, mandibule ; mx, máchoire
; pmx,

palpe maxillaire ; la, labre inférieure.

» 8. Nymphe, dans son fourreau, vue en dessus et fortement

gi'ossie ; tr, organe respiratoire ; l, peau dépouillée de

la larve.

» 9. La mérne, sans fourreau, vue en dessous et fortement grossie

;

tr, organe respiratoire.

» 10. Fourreaux de la nymphe fixes sur un brin d'lxerbe, grandeur

naturelle ; une partié des fourreaux renferme encore de

nymphes (z), l'autre partié (x) est déja vide.

(P. 205 209 du texte.)

D. Kuthy, Les especes hongroises du génre Anisoplia. (Fig. 42—45.)

Apres les caracteres généraux, les moeurs et la biologie de ces

Coléopteres, l'auteur donne un tableau synoptique des 9 especes trou-

vées jusqu' a présent en Hongrie. Ces especes sönt:

1. fruticola Fabr. (segetum Herbst.)

2. vlosa Goeze (agricola Fabr.)

3. bromicola Germ.
4. austriaca Herbst.

5. tempestiva Er.

6. lata Er.

7. Jiavipennis Brull. (adjecta Er.)

8. cyatliigera Scop. (crucifera Herbst.)

var. dispar Er.

9. deserücola Fisch.

(P. 209- 211 du texte)

Petites Communications

:

L. Biró, p. 209, L'auteur a pris dans son cabinet une jeune

araignée (Steatoda castanea Clerck) sur l'abdomen de laquelle une
petité larve blanehe de 2 a 3 mill. était accrochée. La larve mise

avec sa victime dans un tbe, se filait en quelques jours un cocon

blanc d'oíi est sorti plus tárd un petit male de l'Iclineumonide Glijpta

bifoveolata Grav.

J. Pável, p. 209, Capture de deux Géométrides, Cidaria capi-

tata H-Sch. et cyanata Hb. nouvelles pour la fauné hongroise.

Ch. Sajó, p. 210, Les jeunes plantations de certains arbres

américains (Quercus palustris et coccinea, Carya álba) du domaine
de l'auteur ont été attaquées par une Megachile qui en a déchi-

queté les feuilles de sorté qu'en quelques jours il n'est resté des

feuilles que la nervure principale avec un étroit bord irrégulierement

érdé. Les chénes indigénes sönt restes a peu prés intacts des rava-

ges de cet insecte dönt l'espece n'a pu encore étre exactement dé-

terminée parcequ'il a été impossible de la capturer.

4*
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(P 211-214 du texte)

Notes diverses.

(P. 214—216 du texte).

Bibliographie entomologique.

(P. 216 du texte

)

Renseignements entomologiques.

Nro. II. — Novembre.

(P. 217-223 du texte.)

Dr. G. Horváth, Un Journal entomologique du siécle passé.

C'est le Journal manuscrit de l'entomologiste hongrois J e a n

Bo.ehm qui a vccu a Bude vers la lin du XVIlI e siecle et au

commencement du XIXC et qui est mórt en 1801). Le Journal con-

sacré presque exclusivement aux Lépidopteres, embrasse les années

1795 a 1798 et renferme d'intéressantes annotations sur la fauné

locale de Budapest.

(P. 223 227 du texte.)

J. Paszlavszky, Notes pour servir l'étude des Cynipides de la Hongrie.

L'auteur a indiqué dans le numero d'avril de notre Journal

que le nombre des especes de Cynipides observées cn Hongrie est

de 97. Depuis 5 autres especes (Andricus Malpighii Adl. et cprticis

Hart., Dryophanta Taschenbergi Schl. et similis Adl., Neuroterus

tricolor Hart.) ont été encore découvertes
;

de sorté que le nombre
des especes hongroises monte a présent a 102.

Panni les observations communiquées dans cet artiele on peut

citer la découverte des galles de Gynips argentea Hart. sur Q u e r-

cus conferta Kit., de celles de C. caput medusae Hart. sur le

mérne chéne et sur Q uercus p e d u n c u 1 a t a. La forme de la

gallé sur ce dernier cliéne est un peu différeute de la forme normálé

qu'on trouve sur Qu. sessiliflora ou pubescens. Les obser-

vations de l'auteur démontrent évidemmeut que Cynips caput medusae
et C. calicis Burgsd. sönt bien deux especes différentes quoique, si

on examine les insectes mémes, leurs caracteres spécifiques, selon M.
Mayr, sönt ÍDsaisissables. Les galles de ces deux Cynipides restent

bien différentes aussi sur Q u. p e d u n c u 1 a t a et l-'-autéür possede un
échantillon de ce chéne oíi on voit sur la longue tige deux calices

dout fun porté une gallé de C. caput medusae et l'autre celle de

C. calicis. La gallé de cetté deriére espece a été observée aussi

sur le chéne pubescent.

(P. 227— 23i) du texte.)

Sur la sériciculture en Hongrie.

Bapport de M. le ministre de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce de Hongrie présenté aux Chambres hongroises sur l'acti-
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vité du gouvernement hoDgrois ponr la propagation et l'avancement

de la sériciculture dans le pays.

(P. 230-234 du texte)

Petites communicatiojís

:

Dr. E. Tömösváry, p. 230, Nombreuse apparition des Podurelles

sur la neige et sur des mares temporaires (Podura aquatica L.,

Achorutes armatus Nic).

G. Lipovniczky, p. 231, 'Sur les dégáts de la Ceeidomyia de-

structor dans le département de Tolna.

Ch. Sajó, p. 232, L'abeille coupeuse des f'euilles dönt a parié

l'auteur dans le numero précédant, était la Megaehile lagopoda L.

Dr. Gr. Horváth, p. 233, Les Carabiques observés comme phy-

topliages en Hongrie sönt : Amara lommunis, triviális, familiáris,

tricuspidata et rufipes, Acinoims ammophilus, Harpalus obscurus et

griseus.

Eug. Vángel, p. 234, La öidaria capitata H-Sch. indiquée

dans le précédant numero comme nouvelle pour la fauné hongroise,

a été découverte déja antérieurement prés Eperjes (Hongrie sep-

tentrionale).

(P. 234-240 du texte.)

Notes diverses.

(P. 240 du texte

)

Bibliographie entomologique.

Nro. 12. — Décembre.

(P. 241—246 du texte)

A. Dudich, Sur la biologie des Megachiles. (Fig. 46.)

L'auteur communique ses observations sur la nidification de

ces intéressantes abeilles solitaii'es et surtout sur celle de la Mega-
ehile genalis Moraw. Cetté espece décrite pour la premiere f'ois de

l'Asie centrale (Tian-Chan), mais découverte déja, aussi en Hongrie
(dép. Komárom et Bars), bátit son nid dans les tiges coupécs en

haut et ouvertes de l'oignon. Les matériaux dönt elle se sert pour

la construction du nid, sönt des morceaux découpés de feuilles du
framboisier. Le nid figuré par l'auteur a été trouvé en juillet 1883
dans une tige d'une longueur de 22 cent. dönt le plus grand dia-

metre était de 3-8 cent. II avait 19 cent. de long et s'adaptait par-

faitement a 1'intérieur de la tige de sorté qu'il avait en bas un dia-

metre de 1*5
;
á la plus épaisse partié de 3 - 5 et en haut de 1 cent.

La couche extérieure du nid était peu consistante et les morceaux
de feuilles qui se recouvi^aient comme des écailles, sönt aussitot tom-

bés quand on les a touchés. Mais l'axe du bátiment entier, le nid

mérne, était bien solide et persistant; il était composé de 9 cellules

superposces dönt la plus grandé (la plus inférieure) avait 2 cent. de



XXX

long et 1 cent. de large. Le contenu était un sirop rosé d'une odeur

agréable de f'rarnboise dans la quelle se déléctait une larve blanche

d'nne longueur de 6 a 7 mill. Les larves dans les cellules supérieures

étaient de plus en plus petites ; la plus haute cellule ne renfermait

encore qu'un oeuf.

(P. 247-249 du'texte.)

L. Anker, Migration d'une chenille.

L'autenr a observé en juin 1879 dans les rnontagnes de Buda-

pest nne grandé migration des chenilles de Vanessa cardui qui apres

avoir totalement mangé les chardons et toute autre végétation d'une

jachere, ont quitté leur lieu natal et poussées par le fáim ont émi-

gré pour chercher ailleurs leur nourriture. D'énormes quantités de

chenilles, 2 a 4 l'une sur l'autre, se sönt dirigées le long et a tra-

vers une ravine de sorté que celle-ci et le talus en étaient littérale-

ment couverts et le sol en noircissait partout au lóin. Une partié

des émigrants était déja, arrivée dans les vignes voisines qu'elle avait

commencées a ravager. Une migration des papillons n'a pas été ob-

servée cetté année quoique le papiilon ait été encore plus commun
que d'ordinaire.

(P. 250-253 du texte.)

Petites Communications

:

J. Frivaldszky, p. 250, L'autenr a pris en juillet 1860 dans

le département de Pozsega (Hongrie méridionale) le Tharops nigri-

ceps Mannerh. deux fois en grandé quantité, la premiere fois sur de

charmes récemment coupés prés de 300 cxemplaires, mais tous fémel-

les, et 5 a 6 jours apres dans une autre localité a peu prés a -10 ki-

lometres de la premiere, dans un vieux arbre abattu et plein de trous,

aussi plusieures centaines de ce Coléoptere ; cependant cetté deriére

capture se composait cxclusivement de máles.

Dr. G. Entz, p. 251, Capture d'une femelle de la Saga ser-

rata anx environs de Kolozsvár (Hongrie orientale).

L. Bíró, p. 251, Les larves d'une Libellulide ont fait dans

rétablisscment de pisciculture de M. le comte Pálny a Szomolány

(dép. Pozsony) tant de ravages que dans un étang dans lequel on a

a mis ce printemps 50,000 jeunes poissons, on ne trouvait en séptcmbre

que 54 poissons, mais il y avait une immense quantité de larves

d'uue Libellulide non déterminée.

(P. 253 -254 du texte.)

Notes diverses.

(P. 254-256 du texte.')

Bibliographie entomologique.
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b) Lepidoptera.

Abraxas adustata, grossulariata et sylvata 164 ; Acberontia Atropos

163, 166; Acidalia aversata 164, confinaria et elongaria 175, emu-

tarja 250, ílaccidaria 175, f'umata 164, holosericata, nitidata et Pe-

charia 175, perochraria 164, politata ab. abmargimita et praeustaria

175, rufaria 164; Aciptilia pentadactyla 165; Acronycta Aceris

73, 163, Ligustri et megacephala 73, Eumicis 163, strigosa 73;
Adela Degeerella 164, violella 162, 164; Aeclia funesta 73; Ag-
distis adactyla 165; Aglia Tau 163; Aglossa pinguinalis 164;
Agrotis baja, brunnea, C-nigrum et comes 73, exclamatiouis 73,

1 63, íimbria 73, grisescens 162, 163, janthina 73, obelisca var.

Villersii 16, 73, orbona 73, pronuba et ab. iunuba 73, 163, putris

163, segetum 73, 163, 176, senna 73, simulans 163, triaugulum 73,

Ypsilou 73, 163, xanthograplia ab. cohaesa 16, 73 ; Alueita Ilüb-

ueri 165; Ampliipyra livida et Tragopogonis 73; Anacampis ligu-

lella 155; Angerona pruuaria 164; Antberea (Attacus) Cynthia,

Pernyi et Yamamaí 88, 116; Authocharis Cardamines 162, Pechi

63; Apatura Iris, Ilia et ab. Clytie 162; Aporia Crataegi 162,

166; Arctia caja 166; Argynnis Adippe, Aglaja, Dia, Euphrosyne,

Hecate, Lathonia et Niobe 162, et ab. Eris 249, Pales var. Isis,

Paphia et Selene 162; Ai-gyresthia nitidella 165; Asopia rubi-

dalis 164-

Boarmia abietaria 161, 164, dilucidaria et selenaria 164, Viertlii

175; Bombyx neustria 166; Botys alpinalis 162, 164, crocealis,

íascialis, hyalinalis, nubilalis, obfuscata, purpuralÍ3 et sambucalis

164; Brephos Parthenias 163; Brotolomia meticulosa 73; Bryo-

phila Algae et receptricala 73.

Cabera exauthemata 164; Callimorplia dominula 163; Caloeampa
exoleta et vetusta 74; Calymnia affinis et trapezina 73; Caradriaa

Alsiues et ambigua 73, Morpheus 163, pulmonaris, quadripuuctata

et Taraxaci 7.3; Carterocephalus Palaemon 163; Catoeala conversa,

diversa, electa et elocata 73, Fraxini 73, 163, hymeruiea 73, nupta

73, 166, paraayruplia et promissa 73, puerpera 16, sponsa 73;
Chariptera viridana 73 ; Chloantha Flyperici et polyodon 73 ; Ci-

daria albicillata 250, albulata, alchemillata, bicolorata et biliueata

164, Blomcri 175, comitata, dilutata, dotata, ferrugata, íluctata

ct galiata 164, hastata var. subbastata 16, luctuata 164, lugdu-

naria 175, lugubrata 16, molluginata 164, montanata 161, 164,

ocellata, pomoeriaria, rivata, sociata, spadieearia, tersata et tristata

164, truueata 250, unangulata 16, variata 164; Cledeobia angustalis

et connectalis 164; Cocbylis amiantana et straminea 164; Coeuo-

nympha Arcania, Ipbis et Pamphilus 163; Cülias Edusa, Hyale et

Myrmidone 162; Crambus hortuellus, luteellus, pascuellus, perlellus

et pratellus 164; Cucullia Absintliii 73-

Deilephila Elpenor 74, Euphorbiae ab. Paralias 249, livoruiea et Nerii

187, porcellus 74; Dianthoecia Cucubali 163, Silenes 131; Dicbi*o-

rampha montana 164; Diloba caei uleocephala 163; Dioryctria
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abietella 161, 164; Dipterygia scabriuscula 73; Drepana falca-

tar i a 163.

Epbestia elutella 59; Epinepbele Ilyperantbus, Janira ct Lycaon 163";

Krebia aetbiops et var. leucotaeüia 161, 163, Epiphron var. Cas-

siope 60, 163, et ab. Nelamns 60, Euryale 161, 163, Lappona
Esp. (Manto S. V.) 162, 163, Ligea 161, 163, Manto Esp. 60,

Medusa 163, Melampus 60, 164; Euclidia glyphica, Mi et lri-

quetra 163; Eugonia autumnaria 164; Enpitbecia abietaria 161,

164, denticulata et irapurata 164; Euplocamus antbracinalis 164;

Eurhipia adulatrix 163; Eurymene dolabraria 161; Euteles Kol-

larella 165.

Fidonia roraria 16-

Galleria cerella 115; Gnopbora derasa 74; Gnophria quadra et rubri-

collis 163 ;
Grapholitba Hohenwartiana et tedella 164-

Hadena abjecta 16, 73, Didyma ab. nictitans 250, adusta et niono-

glypha 73, porphyrea 163; Halia brunneata 164; Helia calvaria

73; Hepialus Carna 161, 163, Hecta 163, Humuli 161, 163;
Heryna alpestralis 162, 164; Hesperia comma et lineola 163;
Ilydroecia micacea et nictitans 73 ; Hypena proboscidalis et rostra-

lis 73; Hyponomeuta padellus et rorellus 164.

Jaspidea celsia 131; Incurvaria rupella et vetulella 164; Ino ampe-
lopbaga 24.

Laverna falvescens 165: Leioptilu3 tepliradactylus 165; Leucania

albipuncta, L-album et pallens 73 ; Leucoma Salicis 163 ; Leuco-

phasia Synapis 162; Limenitis Populi 162; Lithosia sororcula 163;
Luperina matúra et virens 73 ; Lycaena Admetus, Aegon, Amanda,
Argiades ab. Coretas, Árgus, Árion, Astrarche, Bellargus, Corydon,

Uamon, Eumedon, Icarus, minima et Orion 162; Lygris populata

et prunata 164.

Macroglossa bombyliíormis 161. 163, stellatarnm 163; Mamestra
Brassicae 163, dissimilis 73, Genistae 1(3, oleracea 73, Tril'olii

73, 163; Mánia maiira 73, 163; Melanargia Galathea 163: Mela-

sina lngubris et melas 164: Meliana flammea (dubiosa) 131; M^e-

litaea Athalia, Cinxia et Parthenie 162; Mesogona Acetosellae 73;
Mctrocampa margaritaria 164; Mimaeseoptilus coprodaetylus, miau
todactylus, plagiodactylus, pterodactylus et stigmatudactylus 165;
Mitbymna imbecilla 161, 163; Myelois cribrum 164-

Nemeobius lucina 162; Nemeopbila Metelkana 131, russula et ab.

bospita 163; Nemopliora pilulella 164; Xemoria viridata 164:
Nephopteryx alpiginella 164; Nisoniades Tages 163.

Ocnogyna parasita 187; Odezia atrata 164; Orrbodia Vaccinii ab.

spadicea 250 ; Ortbolitba bipunctaria et limitata 164 ; Ortliosia cir-

cellaris et lota 73; Oxyptilus didactylus et Kollari 165.

Papilio Macbaon et Podalirius 162, 166; Pararge Aegeria, Megaera
et Maera 163; Parnassius Apolló 16,114, 162, Mnemosyne 162:
Pellonia calabraria 164, et var. tabidaria 175; Pempelia albariella

164; Phasiane clathrata 164, glarearia 16; Pieris Brassicae l(i2.

166, 240, Daplidicae, Napi et Rapae 162; Platyptilia Metzneri et
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nemoralis 165; Plusiíi bractea 162, 163, chrysitis 73, 163, Ganma,
gutta et tripartita 163; Plutella xylostella 165; Polyommatus
Hippothoe, Phlaeas et Virgaureae 162; Polyphaenis sericata 73;
Portliesia similis 163; Psilura monacha 163; Psodos alpiaata,

coracina et quadrifaria 162, 164 ; Pygaera anachoreta 163-

Rhodocera Rhaixini 162-

Satyrus Ilermione 163: Scardia boletella 164; Sciaphila alticólana,

argentaoa et pasivana 164; Scoliopteryx libatrix 73, 74; Seope-

losoma satellitia 74; Scotosia rhamnata 164; Sericai'ia Móri 20, 45,

61, 116, 214, 252; Sesia asiliformis 254, cephiformis 250, empifor-

mis, 161, 163; Setina iri'orella 163; Sphaleroptera alpicolana 162,

164; Sphinx pinastri 163; Spilosoma lubricipeda 163, Men-
thastri 254; Spilotbyrus Alceae 163; Steganoptycha corticana 161,

164, Ratzeburgiana 164; Syrichtus Alvens 163.

Talaeoporia politella 245 ; Teras abietana et Holmiana 164; Thais
' Polyxena 162; Thecla Betulae et Ilicis 162; Thyatira Batis 163;

Thyris fenestrella 161, 163; Tinea misella et parasitella 164;
Tortrix pilleriana 22, 117, Steineriana var. lusana 164; Toxo-
campa lusoria 163; Trachea Atriplicis 73, 162.

Urapteryx sambucaria 164.

Vanessa Autiopa, Atalanta, C-album, Cardui, Io, Levana ab. Prorsa,

Polychloros, Urticae et xanthomelas 162; Veuilia macularia 164.

sXautbia Havago et fulvago 73; Xylina ornithopus 74.

Zeuzeía pyrina 166; Zonosoma linaria 164; Zygaena Achilleae, Au-
gelicae, Cyuarae, Filipeudulae, Meliloti, Pilosellae et ab. Pluto 163.

e) Diptera.

Anthomyia sulciventris 57.

Borborus equinus et geniculatus 57.

Calliphora vomitoria 168; Cecidomyia Brassicae 175, oleae 192, ro-

sarla 152; Cliiouea araueoides et crassipes 18; Chlorops Mei-
geuii 57.

Desmonetopa M-atrnm et M-uigrum 250 ; Doliehopus sigaatus 57 ;

Doros destillatorius 240.

Epidaphus venaticus 17.

Gymnosoma rotuudatura 238.

llydrellia griseola 57 ; Hylemyia strigosa et variata 57.

Lasiops cunctans 57 ;
Leptis triugaria 57 ; Leucostouia simplex 239 ;

Lonchoptera lacustris 57-

Macliimus rusticus 250; Melanostoma mellina 57.

Notiphila flaveola 118.

Ocydromia glabjicnla 57 ; Ocyptera bicolor et brassicai'ia 238 ; Oseinis

pnsilla 57.

Pliasia dispar 238; Platycheirus fulviventris 57; Psila rufa 57;
• Psilopa nitidula 57 : Ptiolina cn-assicornis 57.

Rhingia rostrata 57 ; Rliynehomyia onlumbina 252-
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Sarcopbaga carnaria 168 ; Scatophagus stercorarius 57 ; Simulia co-

lumbaczensis 8, 14, 216 ; Syrphus topiarius 57.

Thalassomyia congregata 9, 11, lei.

d) Coleoptera.

Ablattaria laevigata var. gibba 61; Acalles lemur 123, bypocrita 124 ;

Actobius prolixus 43, villosulus 101 ; Adalia bipunctata var.

auuulata 251; Adexius serobipenuis 146; Aegosoma scabricorue 249;
Aesalus Srearabaeoides 142; Agapanthia leucaspis 251 ; Agathidium
aglyptoides et bauaticum 64, laevigatum 251, nigrinum 123, rotuti-

datum 58, seminulum 146 ; Agonum viridicupreuin 13 ; Agrilus cocru-

leus 104; Agriotes lineatus 174, obseurus 145; Agyrtes castaneus 103 ;

Aleocbara bilineata 104, bipunctata 123, laterális 30, nitida 104,
puberula 123, sanguinea et succicolá 101; Alexia globosa 146;
Allecula morio 124; Amara misella 35, striatopuuctata et trlcus-

pidata 123; Amtnoeeius sulcatus 105; Amphotis margiuata 249;
Anaspis labiata 101, pulicaria 145 ; Anisodaetylus binotatus var.

spurcaticornis 32, signatus 43; Aaisoplia austriaca 62, 252, Havipen-

nis 103, tempestiva 102, 128, 152, 240; Anisotoma axillaris 146,

glabra 142; Anobium paniceuni 59; Antbicus axillaris 105, sella-

tus 104, unicolor 147; Anthobium minutum 145; Anthophagus
alpesti-is et sudeticus 55, 57; Aphodius alpinus 57, porcus 1(5,

scybalarius 145; Aphthona Cyparissiae 105, hilaris 102, nigcdla

144, pygmaea 124, semicyanea 103; Apion apricans var. onouicola

144, Astragali 104, carduorum et cei*do 103, Ervi 101, Gyllen-

hali 146, pallipes et punctigerum 103; Apropeus leptoderus 64;
Atbous pallens 144; Atomaria analis 102, atricapilla et var. beroli-

nensis 147, Barani 103, gravidula 124, peltata 102, Zetterstedti 144.

Badister bipustulatus 43; Bagous binodulus 102, frit 122, tempes-

tivus 124; Balaninus villosus 143; Baptolinus afJinis 57, 143;
Baris Villae 101 ; Batliyscia celata, croatica. hungarica, insignis,

Merkli et Páveli 64; Batrisus formicarius 124; Bembidiou Audreae

105, bipunctatum 35, fasciolatum 145, foraminosum 124, laticolle

et minimum 43, pygmaeum var. bilunulatum 144, quadrimacu-

latum et quadripustulatum 43, Salilbergi var. glaciale 35, tenellum

105, tricolor 145; Bidessus parvulus 103; Blaps mortisaga 166;
Bledius dissimilis 105, erraticus 143, fracticornis 43; Bolitochara

bella 146, lucida 251, obliqua 143; Bolitophagus reticulatus 143,
interruptus 251; Brachida notlia 125; Brachinus psophia 103;
Bracliyta clatbrata 145; Brucbus lentis 134, pisorum ipisi) 134,

137; Bryaxis antennata 105, impressa 106, xanthoptera 122;
Byrrbus pilula 166, regalis 34, 55 ; Bythinus bajulus 30, clavicor-

nis 102, nigripennis 35, 143, femoratus 103, validus 122.

Calandra granaria 133, Oryzae 139; Calathus ambiguus 144; Gálo-

déra rubens 122; Calopterus fossulatus 32, 56; Camptorrbinus

statua 105; Cantbaris assimilis 146 ; Carabus auratus 249,

auronitens 114, caelatus, catenatus et var. alternatus et glabratus
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128, Hampei 24, nodulosus 114, Rotbi var. Birthleri 64; Cassida

atrata* 145 ; Cephennium laticellé 143; Cerambyx cerdo (heros)

119, Scopolii (cerdo) 42; Cercyon lugubris 122, quisquilius 43;

Ceruchus chrysomelinus 145; Cerylon ferruginenm 146; Cetonia

speciosissima (faatuosa) 114; Ceutliorrhyncldius nigrinus 123, pu-

milio 112 et var. asperulus 101 ; Ceutborrliynclius abbreviatulus

124, arquatus 104, contractus 143, Javeti 105, rugosulus 101,

scapularis 124; Chaetocarabus intricatus 56 ; Chaetocnema semicoe-

rulea 124; Chlaeníus sulcicollis 131 ; Chlorophanus pollinosus var.

voluptificus 142; Choleva brunnea 103, strigosa 104, velox 105;

Cis Alui 125, bidentatus 58, 145, bidentulus 142, castaneus 143,

glabratus 58, 143, jaquemarti 143, lineatocribratus 142, nitidus

et villosulus 143; Clemuus troglodytes 104, Cleonus turbatus 103

;

Clytra quadripunctata 123; Clytus floralis 102; Coccinella unde-

cimpunctata var. 104; Coelambus versicolor 103; Cjeliastes Lamii

101; Compsochilus Heydeni 43; Conurus bipnnetatus 142, bipus-

ínlatus 251, immaculatus 123; Copris bináris 16; Coraebus bifas-

ciatus 214, '232— 238; Corticaria elongata 105; Cortodeva Immo-

rális 142; Coryrnbites cruciatus 103, guttatus 55, pectinicorais 146;

Cossouus cyliudricus 121; Crepidodera cbloris 251, eorpulenta 144,

nigritula 143, transsylvanica 55, 145; Cryptarcba stvigata 105;
Cryptocephalus bipunctatus var. sauguinolentus 104; pusillus 121,

quadrignttatus var. maurus 101, s°xpunctatus 143; Cryptohypíias

dermestoides 146; Cryptophagus affinis 124, badius 146, bimacu-

latus 101, dentatus 102, distinguendus 105, fumatus 104, labilis

143, scanicus 142, scutellatus 146; Cryptorrlryncbus lapathi 103;

Chrysomela globipennis 146, marginalis 102, olivacea 146 ;
Cybo-

cephalus politus 101 ; Cychramns lateus 251 ; Cychrus caraboides

56 ; Cymindis cingulata 143-

Demetrias imperialis 103; Derodontus macularis 143; Dibolia occul-

taus 144; Diuopsis erosa 106; Dirrliagus lepidus 144; Ditoma

jnglandis 144; Dolopius margiuatus 146; Donacia thalassina 102;

Dorcadiou morio 245 ; Doryphora decemlineata 05 ; Dorytomus

at'linis et minutus 103; Drimeotus Kovácsi 64; Dromius f'enes-

tratus 143; Dryops nitidula 31, striatopunctata 146, vieunensis, 31

,

145; Dyscliirius digitatus 145, punctatus 105; Dyticus circum-

ílexus 105.

Ebaeus ajtpendiculatus lül ; Elaplirus cupreus 124, uliginosus 104 ;

Elater quadrisignatus 24, sinuatus 142; Elleschus bipuuctatus 251 ;

scanicus 143; Elmis Latreillei 31; Euicmus liirtus 144; Ephiste-

mus nigriclavis 101; Epuraea castanea, longiüa et obsoletus 146;

Erirrhinus aterrimus 143 ; Esolus angustatus 142 ; Eucinetus Iloptf-

garteni 64; Euconnus rutilipennis 122, transsylvanicus 124; Eumol-

pus vitis 118; Euplectus signatns 144; Europhilus Thoreyi var.

puellus 122; Euryusa laticollis 125 ; Enstrophus dermestoides 124;
Exocentrus lusitanus 144.

Falagria 3ulcatula 105; Fericeus Kiaatzii 64-

Gastroidea viridula 58; Gaurotes virginea 57, 58; Geodromicus
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plagiatus 145 ; Gibbium psylloides (scotias) 59 ; Gramuaopteja ustu-

lata 123; Grypidius Equiseti 123 ", Gymnetron collinum 104, Lina-

riae 116; Gyrinus dorsalis var. marinus 103.

Haliplus nificollis var. immaculatus 104, fulvicollis 105 ; Haltica

pleraceá 74; Harpalus distingucndus 167, laevicollis et latus 56;
', Heledona agaricola 102; Heterocerüs f'usculus 106, sericaus 104;

Heterothops praevia 102; Hololepta plaua 249; Homalium exca-

vatum 143 ; Ilomaloplia limbata 105 ; Homalota aequata 147,

augusticollis 104, aterriraa 105, boletophila 104, carbonaria 124,

carpathica 35, castanoptera 146, cavifrons 105, Chyzeri 123, clan-

cula et consanguinea 145, debilis et fuugivora 251, gagatiua

146, grauigera 124, incana 104, languida 105, liturata 251,

melanocera 122, nitidula 143, pallidipermis et palustris 251,

parva 105, Pertyi 142, pilicornis 251, planifrous 123, pygmaea
et terminális 122, tibialis 35, trinotata et volans 123, xanthöpus

104, Zosterae 147; Homoeusa acuminata 143; Hoplocephala

liaemorrhoidalis 142; Hydnobius punctulatus 64 ; Hydraea lapidi-

cola et palustris 31; Hydrocyphon deflexicollis 144; Hydrophilus

piceus 168 ; Hydroporus angustatus et erytbrocephalus 122, pubes-

cens 103, scalesianus et striola et var. vittula 122; Hygronoma
dimidiata 105; Hylastes palliatus 32; Ilypera elongata 144, Oxa-

lidis 104, pollux var. histrio 106, suspiciosa 145, Viciae 251 ;

Hypocoelus proceralus 251 ; Hypocytus seminulum 122.

Ips quadriguttatus 142; Ischuodes saDguinicollis 142; Isehnogloísa

prolixa 143.

Laccobius bipunctatus 103, obscurus 122; Laccophilus byaliuus 43;
Lamprosoma concolor 124; Lampyris noctiluca 167 ; Lariuus brevis

102, ilavescen's 103; Lathrimaeum atrocephaluni 251; Lathrobiura

anopbtlialmum 88, 149, boreale 123, coecum 149, iiliíbrme et fur-

catum 105, laevipeune 143, longulum var. longipenue 104, quadra-

tum var. terminatum 124; Leistus piceus 56; Leptaciuus parum-

punctatus 105; Leptura arcuata 145, melanura et rubra 58, ruíipes

123, tesserula 144; Leptusa alpicola 35, liaemorrhoidalis, piceata

et ruiicollis 145; Lethrus. apterus 166; Limnobius papposus 102;
Limobius dissimilis 106; Lina Populi et Tremulae 97; Liodes

nitida 64, ovális 144; Iviopliloeus gibbus var. chrysopterus 1-^6;

Liosoma ovatulum 146; Lixus scolopax 102; Lougitarsus abdomi-

nalis 124, aeneus 103, Anchusae 101, apicalis 144, ater 123,

Ballotae 124, exoletus 103. gravidulus 145, jacobaea 104, pulex

102, quadriguttatus 146, tabidus 104 ; Loricaster Viertli 64

;

Lucanus cervus 167; Lytta vesicatoria 166.

Mantura rustica 104; Medon ocliraceus 125; Melanophtbalma distiu-

guenda 102, truncatella 122; Meligethes braehialis 101, difficilis 251,
egenus 123, erythropus, gagatinus et lugubris 251, moestus 123,
obscurus et ovatus 251, pedicularius 105, solidus 101, Sympbyti

124, tristis 102, viridescens 146 ; Molasoma aeneum 124, lapponi-

cum 146, Populi et Tremulae 97; Melolontha Hyppocastani 122:
Metabletus minutulus var. maurus 103; Miarus scutellaris 104;
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Microcara testacea 101; Micruria melauoeephala 143;.Molops clatus

145, piceus 56; Monotónia spinicollis 105; Mordella perlata 57;
Mordellisteua humeralis var. axillaris et laterális 251 ; Mycetina

cruciata 146; Mycctorna suturalis 143; Mycetoporus forticornis 102,

longulus 123; Myelophilus minor 33, piniperda 124; Mylabris

pusilla 101 ; Myllaena dubia 122, minuta 1íj5 ;
Myrmedonia rufi-

collis 102, Ilanipei 105. coliaris 124

-

Nacerdes rufiventris 57 ; Nebria traussylvanica 34, 55 ; Necrophorus

sepultur 102; Nemonyx lepturoides 103; Nitidula rufipes 145;
Notiophilus aquaticus 102, rufipes 118.

Ochthebius metallescens 103 ; Oenas crassicornis 103 ; Oligomerus

brnnneus 142; Oligota inflata 122; Olophrum assimile 123; Oraias

Hanáki 35; Omosita depres.sa 101; Onthophagus camelus 123;
Oodes gracilis 123; Orchesia sepicola 146; Orchestes decoratus

101, testaceus var. atratus 102; Orestia arcuata 35; Oriua alpestris

var. 145; Orinocarabus Linnéi 56, et var. Hopffgartenianus 192;
Orsodacna lineola var. coerulescens 101 ; Othius lapidicola 35, pal-

iidus 143 ; Otiorrliyncbus bisulcatus 125, confinis 56, 57, dubíus

56, fuscipes 56, 57, Kratteri, lepidopterns, obsidianus et opulentus

56; Oxymirus cursor 146; Oxypoda abdominalis 144, amoena,

liaemorrboa et laterális 251, longiuscula 122, terrestris 251; Oxy-
telus intricatus 123, laqueatus 145, speculifrons 123-

Pachybrachys fimbriolatus var. pteromalus 101 ; Paederus limnophilus

146, sanguinicollis 124; Parasilpha carinata 32, oblonga 64; Pa-

romalus complanatus 249 ; Pediacus dermestoides 143 ; Pedilophorus

aeneus 105, transsylvanicus 34; Pedins inaequalis 102; Peri-

leptus areolatus 144; Philhydrus coarctatus 106, marginatus 122;
Philonthus agilis 105, albipes 102, concinnus 124, cyanipennis

142, debilis 122, discoideus et fimetarius 103, fulvipes 30, 43,

fuscus 125, immundus, micans, punctus et quisquiliarius 43, rotun-

dicollis 143, salinus 105, umbratilis 101 ; Phloeobium clypeatuni

146; Pholeuon angueticolle et gracile 64; Phyllobius psittacinus

145; Phyllotreta lativittata 123, sinuata 124; Phytodecta flavi-

cornis, linnaeana var. Satanas et viminalis et vai\ Baaderi et var.

decempunctata 146; Plateumaris consimilis 145; Platychrus irre-

guláris var. brnnnipes 192 ; Platydema dytiscoides 123 ; Platyscelis

polita 103; Plegaderus caesus 143; Pogonocherus fasciculatus 143;
Polydrosus amoenus 56, corruscus 101; Polygraphus pubescens 56;
Polyphylla fullo 239 ; Porthrnidius austriacus 142 ; Procrustes co-

riaceus 64, 114, spretus 64; Psatnmobius sulcicollis 251 ; Psam-
moecus bipunctatus 105; Pseudophonus griseus 32, 43; Psylliodes

circumdata 124, cuprcas 101, glabra 55, Napi 101 ; Pterostichus

foveolatus 32, 57, et var. interruptestriatus 57, Jurinei var. Hey-
denii et metallicus 32, 57, minor 251, ruíitarsis 57, subsinuatus

32, 57; Ptilinus costatus 251 ; Ptinus perplexus 123; Ptomaphagus
affinia 146, alpinua 143, anisotomoides et ehryaomeloidea 123,

nigricans 101, varicornis 142; Pyrochroa pectinicornis 146.

Quediua alpestris 35, coliaris 144, cruentus vai% virena et impressua
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102, laevigatus 145, ocliroptcrus et pediculus 35, picipes et scin-

tillans 123, ventralis 104.

Rhagonycha Meisteri 142, nigripes var. 55; Rhamphus aeneus 105,

ilavicornis 102 ; Rhinoncus denticollis 101 ; llhizotrogus vernus

105; Rbopalodontus fronticornis 143, perforátus 58; Rhyncbites

betuleti 167, giganteus 251 ; Rosalia alpina 114.

Snprinus furvus 103; Schistoglossa viduata 122; Scydmaenus scutel-

laris 123; Scolytus Pruni ct var. Pyri 123; Scopaeus didymus

103, laevigatus 43, pusillus (bicolor) 102; Scraptia fuscula 147;

Silpha aDtennata 64; Sinoxylon bispinosum 105; Sitona cylindri-

oollis 125; Sitoues laterális et suturalis 102; Sitophilus grana-

rius 133— 139, Oryzae 139; Smicronyx Jungermanniae 103; Spe-

laeodromus Pluto 64 ; Spbaeridium bipustulatum (iromaculatum)

145; Spbenophorus mutilatus 102; Sphenoptera metallica 251;

Staphylinus alpestris var. 251, ater 123, macrocephalus 32, 251,

pedál or 103, stercorarius 123; Stenolophus brunnipes 143, dor-

salis 43, elegáns 105, flavicollis 103, suturalis et teutomis var.

abdominalis 43; Stenus cyaneus 143, clavicornis 102, íbrnieatus

105, incanus 144, latifrons, longipes, longitarsis et lustrator 102,

similis 145; Stilicus similis 123; Stolatns crinitus 104.

Tachinus humeralis 143, pallipes 145; Tacliyporus atriceps 125;

Tacbypus caraboides 145, pallipes 124; Tacbyusa concinna et con-

color 251, exarata 30; Tapinotus sellatus 125; Telmatophilus

Scbönherri 101, Typhae 102; Teretrius picipes 104; Tetratoma

ancora 145, fungorum 143 ; Tiresias serra 251 ; Tomicus (Bostry-

chus) Laricis 58; Tracliyphloeus aristatus 101; Trechüs latus 56,

145, longicoruis 145, procerus 34, 55, pulchellus 32, 35, secalis

146, striatulus 56; Tribolium madens 105; Trichopteryx lata 144,

Montandoni 103, sericans 122, thoracica 106; Trimium brevicorne

143, carpatbicum 123; Triplax seutellaris var. bicolor 102, 143;

Tritoma fulvicollis 143; Trixagus elateroides 122; Trogopbloeus

despectus 105, dilatatus et memnonius 124; Tropipborus cine-

reus 145; Trypodendron domesticum 12.5, lineatum 32, 147; Try-

popitys Carpini 144.

Xantbolinus glaber, lineáris var. longiventris 123, ocbraceus et relu-

cens 146; Xanthospbaera Barnevillei 64; Xyleborus Pféili 103.

Zabrus gibbus 168.

e) Hemiptera.

Acantbocbermes quercus 53 ; Acantbosoma haemorrhoidale 238 ;
Aco-

cepbalus nervosus 56; Aconura Putoni 192; Aneurus laevis 173;

Antbocoris confusus 88; Aphis brassicae 118; Aploneura leníisci

et radicum 67.

Berytus clavipes 203, cognatus et consimilis 204, 255, distinguendus

206, geniculatus 204, 206, 255, birticornis et minor 203, monti-

vagus 204, 206, Signoreti 206, vittatus 203 ; Braehyrrbyncbus
Tremulae (dilatatus) 173.
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Cardopostetlius amiuíosus 207; Chcrmcs Abietis 188, Laricis 189,

strobilobius 188; Cicadula sexnotata 44; Cimex albomarginellus

79, 80, flavatus 75, lectularius 168, oleraceus 76, tipularius 200;

Coccus zeae Maidis 157; Colopha corapressa 154; Corisa atomaria

44, coleoptrata 45, concinna, distincta, Falléni, hieroglyphica, Rogen

hoferi et str'ata 44 ; Corixa fasciolata 45 ; Cydnus albomarginellus 80.

Delphax discolor 56; Deltocephalus Flori, ocellaris, pulicaris, quadri-

virgatus et striatus 56; Dicranotropis curpathica 56.

Eetemnus reduvinus 88 ; Eurydema consobrinum 80, decoratum 77,

dominulus 77, 80, festivum 77, oleraceum 74, 172, et var. albo-

marginella, var. annulata (Zetterstaedtii) 79, var. atavus 172, var.

consimilis et var. insidiosa 78. 172, var. nigripes 79, var. para-

doxa 78, var. triguttata 79, ornatum 77; Eurygaster maurus 168.

Horváthia hieroglyphica 56, 57.

Litoxenus tenellus 112; Lygaens equestris 167.

Metacanthns elegáns 208; Metatropis rnfescens 208; Mezira Tre-

mulae 173; Microphysa pselapbiíbrmis 88; Miris laevigatus et

virens 56; Myrmedobia tenella 88.

Nabis f'eru.s 44, lativentris 238; Nancoris oimicoides 169; Neides

favosus et parallelns 207, tipularius 206; Notonecta glauea 169.

Oliarus Panzeri 56; Orthocephalns parallelus 56.

Pachymerus (Xanthochilus) Reuteri 255 ; Pemphigus bursarius C)G, 68,

íilaginis 68, paliidus 69, 154, spirothecae 70,. vitifoliae 27, Zeae-

Maydis 69, 157; Peritrechus nubilus 44; Phylloxera ílorentina et

Liehtensteini 55, quercus 53, 66, Signoreti 55, vastatrix 21, 27,

36, 47, 54, 61, 71, 96, 111, 112, 117, 125, 149, 150, 151, 190,

214, 216, 254. 255 ; Piezostethus lativentris, obliquus et parvulus 88
;

Poeciloscytns (Systratiotus) diversipes 255 ; Psylla melanoneura et

pyrisuga 56; Pyrrhocoris apterus 108, 109, 167, 186, margi-

natus 108.

Rhfiphigaster grisea 238.

Schizoneura lanigera 70, 109, 214, lanuginosa et Ulmi 154; Sigara

minutissima 44; Stiroma affinis 56; Strachia festiva 80; Syro-

tnastes raarginatus 56.

Tetraneura álba 69, rubra 154, Ulmi 69, 154; Thamnotettix coronifera

44; Toxoptera graminum 127; Tiúoza acutipennis et Cerastii 56;

Triphleps Horváthi, majusculus et niger 88 ; Tritomegas dubius 80.

Xylocoris ater 88.

f) Neuroptera.

Acanthaclisis occitanica 181, 194.

Coniopteryx aleurodiformis et psociformis 254; Creagris plumbeus

180, 195.

Dendroleon pantherinus 181, 198.

Formicaleo tetragrammicus 181, 196.

Megistopus bipunctatus 195, flavicornis 180, 195, 200; Myrmecae-
lurus pallidipennis 195, punctulatus 180, 197, tetragrammicus 196,

trigrammus 182, 198; Myrmecoleon pictus 195, tetragrammicum
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196; Myrinelco plumbeus 195; Mynncleon bisiguatutr et conspur-

catus 195, Erberi 182, 200, europaeus 179, 183, 196, 199, felinum

et flavicornis 195, flavomaculatus 19 6, flavus 198, formicaleo ct

forrnicalynx 199, formicarius 183, 199, Georgiamim 194, innotatus

199, libelluloides Pisanus 194, lineatus 195, 197, neutrum 199,

occitanicum 194, occellatus 198, pallidicornis 195, pantherinnm et

pictnm 198, Pisanum 194, plumbeus 195, tetragrammicus 196,

trigrammus 198.

Panorpa alpina 56.

g) Pseudoneuroptera.

Caecilius flavidus 30; Calotermes flavicollis 208.

Elipsocus cyanops 56.

Graphopsocus cruciatus 30.

Psoens nebulososimilis 56.

Termes lucifngus 208, 251.

h) Orthopte^a.

Acridium Aegyptinm 60.

Gryllotalpa vulgáris 48, 85, 168.

Oécanthus pellucens 168; Oneonotus Servillei 18, 131.

Pachytylus cinérascens et migratoriiis (iO ; Palaeoblattina Douvilléi

191 ; Periplaneta orientális 168.

Xya variegata 1 68.

i) Thysanura.

Degeeria cincta var. nigrocincta 23, nivalis 3").

Oreliesella rufescens 35, 56, spectabilis var. paliida 35.

Smyntlmrus fuscua var. pnrpurascens 35, maculatns 23, viridis 35.

Litbobius microps 149.

Polyxenus lagnrus 149.

Seutigera coleoptrata 13.

Myriopoda.

Arachnoidea.

Anyphaena accentuata 16»; Aranea picea 219; Atypus affinis 218,

229, anacboreta 219, piceus 217—231, 241— 248, Sulzeri 218, 222.

Bdella Horváth i 149.

Chthonius trombidioides 19; Clubiona triviális 16.

Epeira angnlata 254, diademata 109.

Gamasus stercorarius 176.

Misumena vatia 250.

Nemesia pannonica et Sauvagesii 218.

Obisium sylvaticum 19, erytlirodactylum 35; Opilio parietiuus 24.
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Palaeoplioneus nuncius 190.

Roncus lubricus 35.

Sarcoptes scabiei 118.

Tarsonemus uncinatus 151.

Crustacea.

Apus cancriformis 48 ; Artemia salina 48 ; Astacus fluviatilis 63, 86,

leptodactylus 86.

Branchipus diaphanus, stagualis et torvicornis 48.

Canthocamptus brevicornis 23 ; Cyclops brevisetosus, Frivaldszkyi,

Horváthii, pectinatus et tenuicaudis 23.

Daphnia Schaefferi 191; Diaptomus salinus 23.

Homarus vulgáris 121.

Leptodora hyalina 191.

Nephrops norvegicus 121.

Palinurus vulgáris 121.

Javítandók

:

30-ik lap alulról 16-ik sor Sóbányái Károly helyett Sóbányi Gyula.

10-ik sor homok úszta helyett homokpuszta.

4-ik sor Ovyptorrhynchus helyett Oamptorrhimcs.

2-ik sor atterima helyett aterrima.

5-ik sor Tripopitys helyett Trypopitys.

20-ik sor Panz. helyett Eversm.

17-ik sor occ tanica helyett occitanica

felülrl 20-ik sor pantherinum helyett pantherinus

12-ik sor homokpuszt ban helyett homokpu.sztában.

44-ik » »

105-ik » felülrl

> » alulról

1 44-ik » felülrl

170-ik » ^

194-ik > alulról

198-ik » felülrl

206-ik » !>

235-ik » >» > 15 ik sor 1

» alulról 6-ik sor ]
V*0< helyett *-nyi.
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Rovartani Lapok
II. kötet. 1885. január. 1. füzet.

Tömösváry Ödön.
(Szül. 1852, megh. 1884.)

Életrajz arczképpel, irta

HERMÁK OTTÓ.

A kit sorsa, törekvése a »közéletnek« nevezett folyam sod-

rába állított, s a ki ott, a tovasiet ár színébl, bár rövid idre,

kis téren s csak egy hajszálnyira is kiemelkedett, annak — kivált

a magyar közélet terén — sok és különböz feladat jut. Akad

könny, akad nehéz ; akad olyan, melynek jutalma öröm, meg-

nyugvás — ám akad olyan is, melynek minden mozzanata fájdalmas.

Úgy találják barátim, hogy én volnék az, a ki a közélet sod-

rában állva, egy kis téren egy hajszálnyira kiemelkednék, s ezért

szót várnak tlem akkor is, a midn hallgatni szeretnék ; mert a

kirl szólnom kell, az ifjan sírba szállott, azt mélyen, igazán gyá-

szolom, azt megilletné részemrl a valódi bánat némasága ;
— s

a mirl sírja fölött emlékeznem kell, bizony-bizony az is sokban

fájdalmas — — talán vád is

!

Én hosszan tndtem, tépeldtem, mieltt a tollhoz nyúltam

volna.

Vagy talán nem is épen az, hogy a közélet sodrából egy haj-

szálnyira kiemelkedtem, mint inkább az, hogy az ón szavam, taní-

tásom lobbantotta lángra Tömösváry Ödön ifjú szivében, lelké-

ben a természet iránti szeretet alvó szikráját, azt a lelkesedést,

mely ott szunnyadozott ; — talán ez indított titeket, kedves baj-

társaim arra, hogy a megemlékezés fájdalmas tisztét reám ruház-

zátok ?

Hosszan tndtem s elteltem keserséggel ; mert néha úgy

rémlett elttem, hogy az az ifjan, virágában megszakadt élet vádat

emel ellenem

!

Ha a sors nem veti utamba azt a gyermeket : hátha élete

más irányt vált - - hátha más irányban fejldve, kikerüli a magyar
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természetvizsgálók közös sorsát, a hányattatást, nem egyszer a nyo-

mor határán járó szükséget?

Hátha valamely más polgári pályán idejekorán megtalálja a

meleg fészket, ott a megnyugovást, mely, ha nem is fojtja el a

mellében rejtz halálos csirát, legalább feltartóztatja ébredését,

fejldését ?

S ha valaki, vájjon nem éppen én tudom legjobban, mi az

— még mai napon is — » magyar természetvizsgáló* ?

Oh, az a szép, az a dics hivatás : az anyatermészet keblére

borulni, lehelletét magába szívni, fölséges háztartásában az életet,

annak örök, igaz törvényeit fürkészni, fölismerni ; mindezt él és

irott szóval, rajzónnal, ecsettel az emberi szellem, a nemzeti m-
veldés javára biztosítani — s mikor mindezekért valóban lelkese-

dik valaki, mikor ezeket élete hivatásának tekinti s a valódi tudást

ernyedetlen szorgalommal pótolja meg — — hányódni, vagy akár

éhen veszhetni!

Ámde élni kell ; tehát mi következik ? Azért a falat kenyér-

ért, az ágy helyéért oly munkát kell vállalni, a melyhez a törekv-

nek sem hivatottsága, sem kedve, mely áldástalan ; öli, marja az

ember lelkét, mert hiszen az a lélek egész hévvel vonzódik a ter-

mészethez; a több tudáshoz ; minden perczét, melyet másra fordí-

tott, azt elveszettnek vallja ; s ha van gyötrelem, mely a halálos

csirát id eltt kifejleszti, úgy a visszavetett tudnivágyó lélek gyöt-

relme bizonynyal az

!

De mégsem ! Nem tudhattam akkor

!

Hiszen mikor én még aBrassay Sámuel ammanuensise

voltam, a midn a kolozsvári muzeumkerti kis szobámban, vagy az

állatosztály szerény helyiségében körülvettek — tanáruk, a korán

elhunyt Kócsy Károly biztatására — a református Collegium

akkori lelkes ifjai, kik közöl nem egy tisztes, st elkel állást ví-

vott ki azóta — mint Tauffer Vilmos és mások — , mikor én

ezeket oktattam, buzdítottam s a Tömösváry Ödön lelke raj-

tam csüngött^ szeme reám volt szegezve : akkoron még nem ábrán-

dított ki az élet ; szzies lelkesedés hevített, egész odaadással él-

hettem hivatásomnak, mely a hajlammal talált; lángra lobbanthat-

tam másokat is

!

Az élet frisessége, mely akkor, a hatvanas évek derekán, a

magyar társadalomban lüktetett, rózsás színben mutatta a jöven-

dt
; arról álmodoztam, hogy most már föltámad a magyar nemzeti

mveldés korszaka, megkezdi diadalmas útját a Kárpátoktól az



Adriáig, a tehetség megtalálja a helyét, az elisme-

rést— majd csinálunk mi magyar természettudományt ! Fölséges,

gyönyör egy álom, s a midn álmodtam, nem éreztem az élet

nygét, nyomorát s huszonöt forintnyi havi díjam annyi vagy több

volt nekem, mint Croesusnak az mérhetetlen kincse.

Ma már nem álmodozom, mert ravatalok intenek; a lelkese-

dést fölváltotta a kétkedés s küzdenem kell a pessimismus ellen.

— Ilyenkor mások biztatása már nehéz feladat, mert nem látom

többé csak a lélek gyönyörét, a feladat nemességét, hanem látom

a kenyérkérdést és még mást a maga ridegségében ; a lelkesed

ifjúval, a valódi nemessel szemben föl is vetem, megkérdezvén tle

:

emberfia, van-e annyi er te benned, hogy megszenvedj, meg-

törjél? megfontoltad, önkénytesen vállalkozol-e? Elttem a fele-

lsség !

Mintha örökre letnt volna az az id, a melyben a tehetség

volt a leghathatósabb szószóló ; mintha az ma már lehetetlenség

volna, hogy valaki úgy, mint egykoron én, mások ajánlása nélkül,

egy szóra, egy mutatványra, oly álláshoz jusson, a mely vágyainak

s törekvésének megfelelt.

De ne legyek igazságtalan ; hiszen Tömösváry Ödön sok

hányattatás után tanári állást nyert a kassai gazdasági tanintézet-

ben, el is búcsúzott tlem múlt év márczius havában; bevárt a

magyar Nemzeti Múzeum kapujánál, kezét nyújtotta s megköszönte

jóindulatomat.

Hosszan néztem utána, hiszen állást nyert, szive választottjá-

val jegyben járt s a tüdvészesek lángoló hitével hitte, hogy a

kassai leveg majd jót tesz neki — — ekkor megszólal mellettem

egy ismers, kedves hang: » miért nézi oly búsan azt a távozót ?«

Hát boldog vlegény, állást nyert s most indul állomására —
— meghalni

!

Augusztus 15-én d. u. Déván ki volt terítve.

Tömösváry Ödönben java ember veszett el ; mert egész

odaadással s a mai anyagias korban már-már letn lelkesedéssel

fogott a munkához ; oly irányban, mely valóban hézagpótló volt és

eredményes is, mert az odaadás, lelkesedés karöltve járt mindazok-

kal a tulajdonságokkal, a melyeket a természetvizsgálás ma meg-

követel : leleményesség mellett következetesség a vizsgálatban, he-

lyes Ítélet, finom formaérzék, az alapoknak és az irodalomnak

pontos ismerete.

De volt hibája is, az, a melyet piaczossá vált közéletünk hi-
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báva tett: megvolt benne az igazi tudással, a komaly törekvéssel

járó szerénység és egyszerség.

Nem tartozott a modern tolakodók és hivalkodók közé, kik

a befolyás tájékozatlanságát kilesve, a hamis gyöngyöket igazakúl

ragyogtatják, a tudomány érdekét hangoztatva, anyagi hasznot les-

nek, örökösen szerepelnek és sohasem dolgoznak.

Szerénysége és egyszersége volt oka hányattatásának, s bi-

zonyos, hogy ez siettette halálát, mely irgalom nélkül akkor tarolta

le, a mikor állandó kenyérhez jutott.

Állandó falathoz ; de nem megfelel álláshoz, a melyet telje-

sen megérdemelt, s ha idejekorán elnyeri, idt, életet is nyer a

magyar tudományosság nagy hasznára, st dicsségére.

Mert a ki odaadással és lelkesedéssel, oly szakban mködik,

mely el volt hanyagolva, vagy parlagon hevert, az messze körben

világosságot terjeszt, az nemcsak magának, hanem nemzetének is

szerzi az erkölcsi elismerést — úgy mondjuk — dicsséget.

És Tömösváry Ödön páratlan szorgalmát, egész lelkese-

dését, minden tehetségét ily homályos térre áldozta — már-már

világitani kezdett — ekkor összeroskadt.

Mindenki, a ki életrajzához adattal járult így kezdi »szegény
Tömösváry « — bizony szegény!

Ha én lángra lobbantottam benne a szikrát, szeretett tanára,

Dr. Entz Géza, ennek táplálékot nyújtott, helyes mértéket adott,

h istápolója, Dr. Horváth Géza segítette, majd itt, majd ott

helyet kerített neki — hát mit értünk el?

Neki »röpül« phylloxera-biztossá kellett lennie, hogy élhes-

sen, — levegjét a szénkéneg párái mérgezték meg, s mikor mindez

a halál csiráját már emésztvé tette, akkor tanári állomáshoz ju-

tott, tarthatott eladásokat fülledt levegben — akkor, midn beteg

mellének teljes nyugalom mellett, már Kairó levegje kellett volna.

De mind kés már ! Csak egy kérdésnek van még jogosult-

sága s én fölvetem Tömösváry Ödön sírjánál — hiszen ki-

hangzik az onnan !

Vájjon eljutunk-e valamikor odáig, mi, kik nap-nap után

hallgatjuk a »mveldés « fölemlegetését oly alakban, hogy a nem-

zet fennmaradása ehhez van kötve — eljutunk-e odáig, megérjük-e

azt, hogy a valódi tehetség ott a hol, s akkor a mikor megjelenik,

helyet talál ; helyet, módot és eszközt — ha lehet közmiveldési

intézményeink státusán belül, ha igy nem lehet, hát azon kivül is ?

Az a »non possumus«, mely oly sokszor hangzik felénk, nem



ill felelet, mert hiszen csak kétséget támaszt bennünk a mivel-

dési jelszó szintesége iránt. Egy nemzet, mely a mveltséget

hangoztatva, veszni hagyja a tehetségeit, beteg, nagyon beteg.

Megérjük-e?

És most lássuk a korán elhunyt tudós életrajzát.

Dr. Tömösváry Ödön született Maros-Tordamegye Ma-

gyaró községében 1852-ik évi október 12-én, mint legidsebb

gyermeke Tömösváry Ferencz és Malom Amália hitestársaknak, a

kiknek utána még egy, féléves korában elhalt fiúgyermekük és

egy leányuk, Vilma volt, ki jelenleg férjezett Szllsy Lajosnó (ta-

nítóképz -intézeti tanár neje Déván).

Atyját, ki adófelügyeli tisztet viselt, 1864-ben vesztette el;

édes anyja most is él leányánál Déván.

Középiskolai [tanulmányait a kolozsvári ev. ref. Collegiumban

végezte és 1870-ben be is fejezte. Ez idben Sámi László szelleme

kiváló hatást gyakorolt az ifjúságra, s e szellem hazafias, komoly

volt. Itt nyilt az ifjúnak alkalma a természetrajzzal megismer-

kedni s Kócsy Károly tanár vezetése alatt e szakban foglal-

kozni is.

Ekkor — 1866 táján — csatlakozott Kócsy Károly azon

tanítványaihoz, kiket én, akkoron az erdélyi Múzeumnál Brassay
Sámuel ammanuensise, a taxidermiába bevezettem s ez alka-

lommal lett figyelmes a Myriopodák és a Podurák alakjaira, úgy
arra is, hogy ezek az alakok általában el vannak hanyagolva,

minthogy rendszeres miveljük alig akad ; itt látta késbben az els

rajzokat is, melyeket a Thamnotrizon-nemrl részint Kolozsvárt,

részint Bécsben, Brunner de W attenwy I-nél készítettem.

Ez elhatározó volt életére nézve : a Myriopodákat választotta,

ezekhez késbben a Thysanurákat ós Pseudoscorpiókat is bevonta.

A középiskolát elhagyva, 1870 októberben felment Selmecz-

bányára az erdészeti tanfolyamra ; de az erdészeti akadémiát nem-

sokára elhagyta. Az ok. mely erre birta, ismeretlen s tény, hogy

errl soha sem nyilatkozott ; st selmeczbányai tartózkodását abban

az életrajzban sem emiitette, a melyet tudori értekezéséhez csatolt.

Két évvel késbb, 1872-ben már nagybátyja, Malom Zsig-

mond kolozsvári mérnök oldalánál találjuk, kinél mint tagosító

mérnöksegéd 1877-ig dolgozott; mködése Bánffy-Hunyad tájékán

folyt. Ezt megelzleg próbálkozott a báró Bánffy Miklós birtokai-

hoz tartozó vlegyászai erdészetben is.



Hogy ez a foglalkozás nem felelhetett meg neki, könnyen

érthet : tudásvágyát nem elégítette ki, jövvel nem kecsegtette s

könnyen érthet az is, hogy a kolozsvári egyetem nagy vonzó ert

gyakorolt reá; az 1877-ik év szén be is iratkozott.

Dr. Entz Géza eladásaira beiratkozva, már jelentékeny

Myriopoda-gyjtemónye volt, melyet folyton szaporított. Itt fért

hozzá az irodalomhoz s egész ervel hozzálátott a boncz- és szö-

vettani tanulmányokhoz, melyekre minden szabad idejét bámulatos

kitartással fordította s épen azért a kezdet nehézségeit hamar

legyzte.

Hogy Dr. Entz Géza, ki annyi derék ert nevelt már az

állattannak, mennyire becsülte e tanítványát, ennek bizonyítéka az

a levél, melyet Dr. Horváth Gézához intézett, s a melyben igy

nyilatkozik: »En legkedvesebb tanítványaimnak egyikét gyászolom az

elhunytban, kinek bámulatos szorgalma, kitartása, szaktudománya

iránti lelkesedése azon reményre jogosítottak mindenkit, hogy a

hivatottak csekély száma között fényes és sikerdús tudományos

pályát fog megfutni.

«

Az állattan mellett a növény- és ásványtanban is kiképezte

magát, annyira, hogy péld. az elbbi tárgy körébe tartozó dolgo-

zatot is irt, mely a Magyar Növénytani Lapokban meg is jelent s

a szamosfalvi sósvizek Diatomaceáit tárgyalta.

Az állattanban 1878-tól kezdve egymásután több figyelemre-

méltó önálló dolgozattal lépett fel, s már 1879-ben ós 1880-ban

egyetemi dijakat nyert dolgozataival, a melyek a következ the-

mákra vonatkoztak

:

1. írassék le a Myriopodák boncztana.

2. Tárgy altassék összehasonlítólag a különböz rovarrendek

szájrészeinek boncztana.

1879-ben állami ösztöndijat nyert s ez év július havában

több napra Fiume vidékére utazott, hol szorgalmasan gyjtött és

jegyezett.

A reákövetkez évben a kolozsvári egyetemen tanulmányait

végezte, de a mellett szakadatlan sorban adta ki dolgozatait.

Ebben az idben iparkodott a Nemzeti Múzeumhoz jutni,

hová oly annyira illett, folyamodván arra a helyre, a melyrl én

képviselvé választatván, távoztam ; de a helyet nem nyerte el. Ez
óv — 1880 — szén Marosvásárhelyre ment, hol az 1881-dik év

szóig Demeter Károlyt, a természetrajz tanárát helyettesítette,

ki egy évi szabadsággal a kolozsvári egyetemre ment.



Ez utóbbi évben helyettesítés s folytonos tudományos búvárkodás

daczára április 23-án » summa cum laude« bölcsészettudori diplomát

nyert a zoológia-, botanica- és mineralogiából, nemcsak, hanem ugyanez

év — 1881 — június 11-én tanárképesit oklevelet is, mégpedig

a természetrajzból mint fó'-, a földrajzból mint melléktárgyból.

A tudori oklevéllel zsebében, tanári minsítéssel felszerelve,

1881 nyarán kenyér után látott, s minthogy más nem kínálkozott,

hozzá nyúlt az 5 frt napidíjjal járó »röpül « phylloxera-biztosság-

hoz, a melyet a földmivelósi minisztérium létesített s a középis-

kolai tanároknak és tanárjelölteknek a szünidk alatt juttatott.

Tömösváry Ödönnek Zala-Tapolcza vidéke jutott ; de alig

járta a hegyeket 8—10 napig, vérhányásba esett s oly rosszul lett,

hogy a munkát félbe kellett hagynia.

Sietett édes anyjához és nvéréhez Dévára, a hol megpihent

s föléledett.

Más állás nem lévén, az 18872-ki telet mint nevel Pujban

Hunyadmegyében, a Puji-családnál húzta ki; de minden levelébl

kitnt, kogy sorsával nincs megelégedve, vágyva-vágyik oly hely-

zetbe, a hol a tudománynak áldozhat.

Az 1882 ik év tavaszán ismét visszatért a phylloxerához s

Dr. Horváth Géza pártfogása mellett a földmivelósi minisztérium

által kerületi phylloxera - felügyelnek neveztetett ki úgy, hogy

székhelye Budapest, kerülete a középponti megyék csoportja lett.

Dr. Horváth Géza, mint fnöke ugy osztotta be a teendket,

hogy Tömösváry Ödön, a mennyire csak lehetett, a központ-

ban az országos phylloxera-kisérleti állomáson dolgozott, tehát kép-

zettségének inkább megfelel irányban, s mindez lehetvé tette azt

is, hogy a tudományos szakkörökkel közvetetlen érintkezésbe jutott.

Ez idtájban ajánlottam én a fiumei állami gymnáziumhoz

tanárnak, a hol épen a természet- és földrajzi tanszék üresedett

meg
;
gondoltam Töm ösváry megtámadott mellére, melynek az

enyhébb éghajlat csak jót tehetett volna, s arra a nagy érdekre is,

hogy a magyar tengerparton egy magyar természetbúvár állandóan

lakjék s legalább némileg pótolja a még ma is hiányzó állattani

állomást.

Az elhelyezés nem sikerült, mert Tömösváry Ödön nem
birta az olasz nyelvet, mely kötelez volt ; ámde tény, hogy más

ifjú, kinek hozzá még más szakmája volt, mint a mint az üresen

álló tanszék követelt, az állam költségén Olaszországba indult,

hogy a nyelvet elsajátítsa s a tanszéket majdan elfoglalja.



Minden idejét, a melyet a fvárosban töltött, laboratóriumi

munkára fordította s a hivatalos teendk pontos és lelkiismeretes

teljesítése mellett, bámulatos szorgalommal dolgozott a Myriopodá-

kon, Thysanurákon és Pseudoscorpiókon.

Hivatalos mködése ez utóbbi munkának kedvezett, mert

aránylag gyakran küldetett ki vidékre s igy sok ponton sokat gyjt-

hetett, saját szakmájába vágót is.

Mint hivatalos ügyekben teljesen megbízható és correct er,

a minisztérium kerületén kívül is foglalkoztatta, jelesen felülvizs-

gálatok eszközlésére.

Legnevezetesebb kiküldetése, melyben rendkívüli szívósságát,

éles megfigyel tehetségét fényesen érvényesítette, a k o 1 u m b á-

csi légy élet és fejldési viszonyainak tanulmányozását; illetleg

földerítését illette.

Az okot az aldunai birtokosság rémülete és a szerb kormány

egy átirata szolgáltatta.

Nem igen van a mezgazdaságnak csapása, mely annyira fel-

tn és népszer, mint a kolumbácsi légy, de az is igaz, hogy ke-

vés tünemény részesült annyi badarnál-badarabb megítélésben, mint

épen ez.

Babona, tudatlanság és tudákosság ölelkeztek a magyarázat-

ban és tanácsban. Beépítették a barlangok száját, kiégették az

üregeket kénkvel, föllobbantott puskaporral, mind hiába.

A magyar földmivelési minisztérium, az orsz. phylloxera-ki-

sérleti állomás mellzésével, ad referendum kiadta az ügyet ; az

illet jelentést Matlekovits Sándor államtitkár úr átküldte

hozzám véleményadás végett.

Az a jelentés meglehetsen a régi barlang-theoriáu nyugo-

dott s ez reábirt arra, hogy ennek tarthatatlanságát kimutassam s

rámutassak egy tüzetes, rendszeres, a légy egész fejldésére és

életmódjára kiterjed kutatás szükségességére, a melynek megejté-

sére Tömösváry Ödönt neveztem meg.

A vélemény elfogadtatott s Tömösváry Ödön, bár kissé

elkésve, az 1883-ik év tavaszán, április 29-én elindult az Alsó-

Duna vidékeire. Igen helyesen a Dunaszoros kezdetén, Ó-Moldo-

ván, Golubácz várromjaival szemben kereste és meg is találta a

fonalat, melyet fölfelé Baziásig, lefelé Orsováig, szerb területen pe-

dig Golubácztól le Tekijéig követett.

Vizsgálatait sokszor lélekvesztkön, nem egyszer életveszély

között végezte, s mint elleges jelentésében mondja, » nemcsak ered-



menyre, hanem valóban nem remélt eredményre* jutott. Átment

ezután a Nera és Karas mellékére, a melyre szakemberek súlyt

fektettek s kimutatta a föltevések tarthatatlanságát.

Temesvárt kiegészítette adatait s június 5-én Budapestre tért,

megrakva oly észleletekkel és tárgysorozatokkal, a melyek minta-

szereknek mondhatók.

De vizsgálatai meggyzték arról is, hogy a sorozat teljessége,

a veszedelmes légy fejldési körfolyamának a maga egészében való

meghatározása még egy vizsgálatot követel, melynek feladata az,

hogy az áttelel báb fejldését megállapítsa.

Mieltt ezt elvégezte volna, felrándult Bécsbe, hogy felfede-

zéseit kritikailag tisztázza, a Kollár-féle anyaggal összehasonlítsa s

Bécs nagyhír dipterologusaival Brauer és Mik urakkal közölje.

Július közepén már ismét az Alsó-Dunánál kutatott s ered-

ményre is jutott.

Ennek a rendkívüli leleményességgel, észlel tehetséggel vég-

zett vizsgálatnak eredménye : a kolumbácsi legyek életviszonyainak

teljes felderítése mellett, kimutatása annak is, hogy a szerb kor-

mány a kolumbácsi légy petéi helyett, nagy költséggel egy oly

légyfajnak a petéit irtatta, mely a tudományra nézve új ugyan

(Thalassomyia congregata), de egyébként ártatlan.

Ha elgondoljuk, hogy a kolumbácsi légy helyes ismerete

nemcsak tudományos, hanem mezgazdasági érdek is — hiszen

Szerbia évenként átlag egy millió forintnyi kárt szenved s idn-

ként Magyarország is százezreket veszt elhullott marháiban —
akkor bátran kimondhatjuk, hogy Tömösváry Ödön igazi tet-

tet vitt véghez, nemcsak, hanem hálára kötelezte szaktársait is,

kiknek erkölcsi elismerését öregbítette ott, a hol erre oly igen-

igen nagy szükség van, az intéz körökben.

Idközben folytonosan publikált s 1883 végén értekezéseinek

száma megközelítette a negyvenet ; nagy részben fmunkája el-

postái voltak ezek s módszerét hasonlóvá tették némely angol tu-

dóséhoz — leginkább B 1 a c k w a 1 1 éhoz, ki sok évi észleleteit

részletekben közölte s csak azután alkotta meg alapos kritika ré-

vén fmvét.
Fmve a Myriopodák boncztana és Magyarország Myriopoda-

íaunájának megírása lett volna, a mely m tervezetével 1879-ben

a kir. magyar Természettudományi Társulat nyilt pályázatában

részt vett s a megbízást 600 frt tiszteletdíj fejében május 25-én

meg is kapta. Ugy tervezte, hogy a boncztani részt páros magyar-
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német szöveggel 1881, — a leiró részt 1882 végén nyújtja be.

Ámde, a mint láttuk, életviszonyai akként alakultak, hogy a határ-

idt nem tarthatta meg.

Ebben az idben idt talált még egy dolgozatra, mely Ma-

gyarország álskorpióit alaposan tárgyalta, s melylyel a magyar

tud. Akadémiánál a Vitéz-féle jutalomra pályázott; — csak di-

cséretet nyert.

Barátait valóban bámulatra ragadta az, hogy hagyatékában a

fmunkához tartozó nagy anyagon kivül öt teljesen kész, tizenöt

többé-kevésbbé elkészített táblát s számos jegyzetet találtak, mi-

rl Dr. Horváth Géza a Természettudományi Társulatban jelen-

tést tett, s a melyekre nézve a társulat elhatározta, hogy a munka
kiegészítésével és összeállításával Dr. Horváth Géza felügyelete

alatt — mint a kinek kezére a család az elhunytnak irodalmi ha-

gyatékát bizta — B i r ó Lajost, Dr. Horváth assistensét bizza meg.

A munka tehát napvilágot fog látni.

Tömösváry Ödön szakmáját a Myriopodák, Thysanurák

és Pseudoscorpiók képezték, melyeknek mindenha kevés miveljük

volt, s kétséget nem szenved, hogy az a lelkesedés és szorgalom,

a melylyel ezek körül búvárkodott, rövid id alatt európai hírt

szereznek neki ; nemcsak személyes tulajdonságainál fogva, hanem

azért is, mert mint az ifjú kolozsvári iskola tanítványa, a pusztán

leiró búvárokkal szemben, alapos zootomiai ismeretekkel is birt,

melyek arra valók voltak, hogy kutatásainak megadják azt a mély-

séget, a mely a Brandt és Darwin szelleme által kell érvényre

emelt biológiai iránynál, ma már elengedhetetlen föltétel.

Összeköttetéseihez tartoztak : K o c h Németországban , L a t z e 1

Ausztriában , Seliwanoff és Sograff Oroszországban ; mind

nagyobb körre vetette szemét.

De még itt sem értük munkálkodásainak végét ! Az újonnan

megindított » Rovartani Lapok « els számai tele vannak dolgozatai-

val, rajzaival ; a magyar orvosok és természetvizsgálók buziási

nagygylését elkészít helyi bizottság t kérte fel Temesmegye

leírásában a Fauna kidolgozására, ennek is megfelelt ; az a színes

fali tábla, mely a phylloxerát és életmódjának fbb jelenségeit tn-
teti fel, s a melyet a földmivelési minisztérium a szls községek

számára sokszorosíttatott, tle való ; az orsz. phylloxera-kisérleti

állomás évenként megjelen hivatalos jelentéseiben számos rajz az

munkája
; szóval a hangyaszorgalom mintaképe

!

Szaktársainak Ítélete az, hogy munkáit a hség, igazság és
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pontosság jellemzi ; többet adott erre, mint szó szépségére, habár

tagadhatatlan, hogy az utóbbira is képes volt s nem egy értekezé-

sének szerencsésen választott czime is, péld. » Kegyetlen anyák

«

vagy »Egy félreismert ártatlanság

«

;
e mellett tanúskodik ; leghatá-

rozottabban pedig az a bevezetés s az egész anyag elrendezése és

kifejtése, a melyet a kolumbácsi légyrl írt dolgozatában alkal-

mazott.

Az iránt, a mit az » ismeretek terjesztésének « nevezünk, s a

mi Magyarországon közszükség is, helyes érzéke volt s mind sze-

rencsésebben találta el a hangot is, a mint ezt a Természettudo-

mányi Közlönyben írt czikkei és apró közleményei tanúsítják.

Munkáinak értékét még inkább emelte a rajz, mely rendkí-

vül finom formaérzékrl, helyes felfogásról tanúskodott, s még az

osztrákok is — kik a magyar tehetség elismerésében oly czélzato-

san fukarok — elismerték Tömösváry Ödön kiváló voltát

e téren. *)

A mi ezentúl következik, az már csak a haldoklás szo-

morú útja.

A múlt év február 20-án értekezett a Természettudományi Tár-

sulat szakülésén a Thalassomyia congregata új légyfajról s ez volt

utolsó nyilvános eladása.

Ekkor már a tompa hang s egész lénye búsan szólt barátai-

hoz — pedig azt hitte, hogy még eltte az élet, hiszen röviddel

e szakülós után, 1884 áprilisben kinevezte a földmivelósi minisz-

térium a kassai gazdasági tanintézethez segédtanárrá.

Vágyott oda, még azon az áron is, hogy el kell hagynia a

tudományos központot, melyhez csak ideiglenes kenyér kötötte,

szive pedig megsürgette az állandóságot, a melyre bizony itt a köz-

pontban is érdemes, nagyon érdemes lett volna.

Még 1883-ban ismerkedett meg Kuliffay Mariskával, kezét

megkérte s meg is kapta ; ezért törekedett minden áron állandó

kenyérre — hisz vlegény volt, hisz esküdnie kellett, boldogság,

nyugalom várt reája — úgy látta

!

Baja pedig folyton súlyosbodott; lázas volt, a köhögés gyö-

törte -kinozta, s mindez még fokozódott Kassa levegjében, hol el-

adásait megkezdette.

*) Mik József, bécsi dipterologus (Wiener Eatom. Zeitung. III. p. 224)

így nyilatkozik : »Die Zeichnungen Tömösváry's zeicknen sich durch richtige Auf-

fassung und klare Darstellung aus.«
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Már ágyból járt az eladásokra, júliusban pedig már annyira

hanyatlott, hogy kocsin szállíttatta magát a vizsgálatokra. Ekkor

irta Dr. Horváth Gézának: »Igy élni, ez nem élet, nyomorkodni

pedig igen sok !«

Már csak annyira szedhette össze magát, hogy július végén

Budapesten át haza utazott Dévára.

Még akkor is hitt, bízott az életben — sorvadásos ember hite,

reménye — — nem volt köztünk szívtelen, ki megháborgassa!

Halála eltt való napon, 1884 augusztus 14 én végre gonosz

sejtelem szállotta meg lelkét s ekkor azt irta Dr. Horváth
Gézának : »Valóban annyira vagyok, hogy félek, nem fogom az

1885-öt megérhetni.

«

És dolgozott úgyszólván utolsó lehelletéig ; mert e levelével,

tehát halála eltti napon küldte el azt az apró közlést is, mely az

elektromos- fény Myriopodáról szól, a melyet halálos ágyán meg-

figyelt, s a mely e folyóiratban még augusztusban meg is jelent!

Ez volt Tömösváry Ödön; ezentúl csak azt mondhattuk

:

Meghalt Déván 1884 augusztus 15-én délután */£ órakor 32 éves

korában, édes anyja, szeretett nvére és sógora karjaiban, mindnyá-

junk igaz bánatára

!

Nyomtatásban megjelent dolgozatainak sorozata ím itt kö-

vetkezik.

Nem is egészen hat évnek — s mily nehéz hat évnek —
gyümölcse

!

1878. A százlábúak vándorlásához. (Természettudományi Közlöny. X. p. 365-366.)

— Néhány hazánkban él Myriopodáról (A kolozsvári orvos-természettudo-

mányi társulat Értesítje. III. p. 22—25)
1870. A Vipera Ammodytes elfordulásáról hazánkbau (Orvos-természettudo-

mányi Értesít IV. p 8 — 11.)

— Bacillariaceas in Dacia observatas euumerat. (Magyar Növénytani Lapok.

III p. 145—152.)
— Adatok a hazánkbau elforduló Myriopodákkoz I— II. (Természetrajzi

Füzetek. III. p. 152-156, 244 249, két táblával.)

18^0. Hazánk erdélyi részében talált Glomeris fajok. (Orvos-természettudományi

Értesít. V. p. 29—34, egy táblával.)

— A Déva mellett talált nagymennyiség Vipera Ammodyte3rl. (Orvos-ter-

mészettudományi Értesít. V. p. 75—76.)
— Nagymennyiség Vipera. (Természettudományi Közlöny. XII. p. 86.)

— A skorpió elfordulása hazánk erdélyi részében. (Orvos-természettudományi

Értesít. V. p. 161 )
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— A Heterojtomeák stigmája (Orvos-természettudományi Értesít. V. p.

169-174, egy táblával.)

— Könyvismertetés (Orvos-természettudományi Értesít'. V. p. 175 178)

— Beitrag zur Kenntniss der Myriopoden Ungarns. I. Die Chilopoden. (Zoolo-

gischer Anzeiger. III. p. 617 619.)

1881. A Scutigera coleoptrata L. légzszervérl. Tudori értekezés. Kolozsvár.

(125 lap, egy táblával.)

— Egy új alak hazánk Arachnoida faunájában Zemplén megyébl. (Természet-

rajzi Füzetek. V. p. 226—228.)

— A Myriopodák osztályának egy új alakja Oorneo szigetérl. (Természet-

rajzi Füzetek. V. p. 229 - 230, egy táblával

)

— A ponor-ohábai két barlang. (Orvos -természettudományi Értesít VI

p. 309—311.)

1882. Világító százlábúak. (Természettudományi Közlöny. XIV. p. 23—24.)

— Meddig tartja meg a kicsirázott gabona csírázó képességét ? (Természet-

tudományi Közlöny. XIV. p 384 385.) Ehrhardt után.

— Adatok hazánk Thysanura-faunájához. (Mathematikai és természettudo-

mányi Közlemények. XVIII. p. 119— 131, egy táblával.)

— Pseudoscorpiones Faunae Hungaricae. A magyar fauna álskorpiói. (Mathe-

matikai és természettud Közlemények. XVIII. p. 135—256, öt

táblával.)

— A hazánkban elforduló Heterognathák. (Mathematikai és természettud.

Közlemények. XVIII. p. 352—365 egy táblával.)

— A commensalismus egy érdekes esete. (Orvos-természettudományi Értesít

VII. p. 160-161.)

— A Myriopodák osztályának egy új alakja Borneo szigetérl. (Természet-

rajzi Füzetek. VI. p. 162—163
)

— Szlink egy újabb betegsége az erdélyi részekben. (Erdélyi Gazda.

XIV. p. 422-423.)

1883. Thalassomyia congregata, species Dipterorum nova e família Chironomi-

darum. (Természetrajzi Füzetek. VII. p. 19-20)
— A Magyarországban talált Smjnthurus-fajok. (Természetrajzi Füzetek.

VII. p. 31-38, egy ábrával.)

— A Heterognathák egy új alakja hazánkban. (.Természetrajzi Füzetek. VII.

p 39 - 40, három ábrával.)

— A Scutigera-félék légzszervérl. (Mathematikai és természettud. Értesít.

I. p 145 150, egy táblával.)

— Über das Respirationsorgan der Scutigeriden. (Mathem. und naturwissensch.

Berichte aus Ungarn. I. p. 175—180.)

— Sajátságos érz készülékek a százlábúaknál. (Természettudományi Közlöny.

XV. p. 268 270, négy ábrával.)

— Eigenthümliche Sinnesorgane der Myriopoden. (Mathem. und naturwiss.

Berichte aus Ungarn. I p. 324 - 326 )

— A rozsda elterjedése hazánkban. (Természettudományi Közlöny. XV. p.

319-320.)

— Lehet-e egy légy csípése halálos ? (Természettudományi Közlöny. XV.

p. 397—399, három ábrával.)

— Tanulmány a szlfajok m agyairól. (Jelentés az orsz. phylloxera kísérleti
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állomás 1883-ik évi mködésérl. II. p. 92—105, két táblával.)

— Adatok a Scolopendrellák ismeretéhez. (Orvos-természettudományi Értesít.

VIII. p. 1-8, egy táblával.)

— A Geophilus-félék fonómirigyeinek szerkezete. (Mathematikai és termé-

szettud. Értesit. II. p. 84— 89, egy táblával.)

— Über den Bau der Spinndrüsen der Geophiliden. (Mathem. und naturwis-

sensch. Mittbeiluugen aus Ungarn. II. p. 441— 447, egy táblával.)

— Jelentés a kolumbácsi légyrl. (Közgazdasági Értesit. II. p. 1188-1194.)

1884 A kolumbácsi légy. (Természettudományi Közlöny. XVI. p. 1—17, tizen-

három ábrával.)

— A kolumbácsi légy. (Mezgazdasági Szemle. II. p. 13—20.)

— A rovarok szerkezetérl. (Rovartani Lapok. I. p. 4-8, három ábrával.)

— Egy kártékony rovar szobáinkban. (Rovartani Lapok. I. p. 19-20, egy

ábrával.)

— A kolumbácsi légy Budapest, 1884. 1 20 lap, egy táblával.)

— A rovarok átalakulásairól. (Rovartani Lapok. I. p. 25 - 29 három ábrával.)

— A Simulia-fajok bábjának lélekzszervei. (Rovartani Lapok. I. p 34—37,

egy ábrával.)

— A honvédbogarak milliói. (Rovartani Lapok. I. p. 42 43.)

— A rovarok osztályozásáról. I— IV. (Rovartani Lapok. I. p. 47 - 53, 65—69,

89-93, 113-118, tizenhét ábrával.)

— Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna mellékérl. (Magy. tud.

akad. Értekezések a természettudományok körébl. XIV. 1. sz.

19 lap, három táblával.)

— Légypetékkel táplálkozó juhászkutyák. (Rovartani Lapok. I p. 83 84.)

— Adatok az álskorpiók ismeretéhez. (Teni.észetrajzi Füzetek. V II. p. 16—27,

egy táblával.)

— Kegyetlen anyák. (Rovartani Lapok I. p. 102—103.)

— Indián sírdombok Észak-Amerikában. (Természettudományi Közlöny. XVI.

p 296-298, egy ábrával.)

— Egy félreismert ártatlanság. (Rovartani Lapok. I. p. 139 141, egy ábrával.)

— » Elektromos* világításnál vereked százlábúak. (Rovartani Lapok. I.

p. 171-172.)

— Fekete hó. (Rovartani Lapok. I. p. 230 231.)

— Ujabb adatok hazánk Thysanura-faunájához. (Mathem. és természettud.

Közlemények. XIX. p. 47-58.)

Az itt felsorolt és nyomtatásban megjelent dolgozatokon kívül

kéziratai között, melyeknek legnagyobb része nagy Myriopoda-mun-

kájára vonatkozó jegyzetekbl áll, Dr. Horváth Géza még két

kész értekezést talált. Az egyik a Xántus János által Kelet-

Ázsiából hozott Myriopodák feldolgozása, 3 táblával; a másik a

magyarországi Lepisma- és Lepismina- fajok monographiája, szintén

3 táblával. Mindakét értekezés napvilágot fog látni; amaz a Ter-

mészetrajzi Füzetekben, ez a Mathematikai és természettudományi

Közleményekben.
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Egy fazekas-darázsról. — Kerti lakokban, méhesekben, nyi-

tott folyosókon és más efféle védettebb helyeken gyakran talál-

hatunk különös alakú, sárból készült apró sejteket, melyek hol a

falra vagy valami más tárgyra vannak ragasztva, hol pedig vala-

mely hasadékba elrejtve. Ezeket a gyakran mvészies gonddal ké-

szült sársejteket a kaparó- és díszdarázsok (Sphecidae et Pompili-

dae) egyes fajai építik ivadékaik számára, a melyeknek jövjét a

sejtekbe hordott eleséggel biztosítják. Ez az eleség fulánkjuk szú-

rásával megbénított rovarokból, számos fajnál azonban kizárólag

pókokból áll.

A pestmegyei Farkasd pusztáról szintén több ízben kaptam

egy ilyen pókvadász fazekas-darázs sárfészkeit, a melyeket ott egy

méhesben majd annak deszkafalára, majd valamelyik méhkasra, söt

egyszer egy polczon hever összegöngyölt

papirosdarabra ragasztva találtak. Minden

egyes fészek tulajdonképen több, szabály-

talanul egymás mellé ragasztott hordóalakú

sársejtbl állott ; egyik szebb példánynál, mely

az ide mellékelt rajzban (1. ábra) van fel-

tntetve, pélcl. nyolcz ilyen kis hordócska volt

egymáshoz építve. Ezek körülbell 10 mill.

magasak, legnagyobb átmérjük átlag 6 mill. ;
&

felül egy kissé rézsútosan álló sík lappal van- L ábra
-

~ Az
7

A
i

9enia

, , , ,..,,.<. ,.., ,..-, , • , ..,. punctum Vanderl. sár-
nak elzárva, többi felületük azonban mindenütt

fészke

egyenetlen, ránczos és világosan mutatja, hogy

a kis rovar fecskemódra építve készítette falazatukat. A sejtek

belül sima felületek ; üregük megbénított pókokkal van megtöltve,

melyeket a darázsnak falánk álczája néhány nap alatt felemészt és

gyorsan feln, jó ideig még étlenl pihen s csak aztán alakul bábbá

;

ebbl végre kibúvik a tökéletesen kifejlett darázs, a mely a sejt

lapos fedelét kirágva, a napvilágra jut és vigan elrepül.

Ily módon került el e fészkekbl a darázs fogságban is, mi-

nek következtében sikerült megállapítanom, hogy azoknak építje

az Agenia punctum Vanderl. nev díszdarázs volt. Ez a 7—8 mill.

hosszú és nálunk mindenfelé elterjedt faj, mely Kohl megfigyelései*)

*) Zeitschr. cl. Ferdinándé urns zu Innsbruck. 1880. p. 237.



16

szerint a Clubiona triviális Koch és Anyphaena accentuata Walck.

pókokat szokta fészkébe behordani, egészen egyszín, fénytelen

fekete, tehát épen nem felel meg családnevének.

A díszdarázsok (Pompilidae) különben általában a legszebb és

legpompásabb színezet rovarok közé tartoznak és méltán viselik

nevüket. Különösen áll ez a forró-földövi tartományokban, kivált

Dél-Amerikában tenyész nagy Pepsis- faj okra, melyek közöl töb-

ben 50—60 mill. hosszúak és a nagy madarászpókokat (Mygale)

hordják fészkeikbe. *)
Mocsáry SándoK

Nyitramegyei lepkék. — Nyitramegye völgyeiben és a Tri-

becsi hegységben több érdekes lepkefajt sikerit már eddig felfe-

deznem. Ezek közöl felemlíthetem a következket, mint olyanokat,

a melyek hazánk más vidékein is észleltettek már ugyan, itt azon-

ban mondhatom elég közönségesek : Agrotis xanthographa Fabr.

ab. cohaesa H.-Sch. és obelisca Hb. var. Villersii Gn., Hadena ab-

jecta Hb., Catocala puerpera Giom , Fidonia roraria Fabr., Pha-

siane glarearia Brahm
?
Cidaria unangulata Hív., liigubrata Staud. és

hastata L. var. subhastata Nolck. — A hegylakó Apolló- pillangó

(Parnassius Apolló L.) itt sem hiányzik.
Kelecsényi Károly.

A ganéjbogarak szerepe legelinken. — Minden bogarász

tudja, hogy a holdfej ganéjbogár (Copris lunaris), valamint a

Geotrypes-, Onthophagus- és Oniticellus-nemekbe tartozó ganéjbo-

garak a friss ló- és marha-ürüléket mindenütt azonnal meg szok-

ták lepni s az ürülék alatt túrásra alkotott fejükkel, de kivált fo-

gacskás els lábszáraikkal a földbe i

/2
— 1 % lábnyi mélység és

termetüknek megfelel átmérj, hengerded aknákat fúrnak. Még
a legkeményebb talaj sem gátolja e bogarakat aknáik ós lyukaik

fúrásában, melyeket aztán a felettük lév még lágy ganéjjal majd-

nem színig megtöltenék és petéiket belé tojjak. A petékbl kikel

álczák csakhamar neki esnek a szülik által nagy gonddal és fárad-

sággal gyjtött ganéjkészletnek, és mire bebábozódnak, éléstáruk

tartalmát rendesen tisztára el is fogyasztják.

Sokáig gondolkoztam azon, hogy miféle szerepet játszhatnak

ezek a ganéjtúró bogarak a természet háztartásában. Hosszas meg-

*; Számos ilyen díszpéldány van a magy. nemz. múzeum állattárábau,

mely egész Európában a legszebb és leggazdagabb P e p s i s-gyjteménynyel

dicsekedhetik.
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figyelés és több évi tapasztalás után végre arra a meggyzdésre

jutottam, hogy e bogarak a föld porhanyítása és termé-
kenyítése következtében rendkívül hasznosak.

Ez állításom egyelre kissé merésznek látszik talán, de mind-

amellett könnyen bebizonyítható. Gondoljuk meg ugyanis, hogy

egy ló vagy szarvasmarha, mely a szabadban legel, ürülékével, a

legcsekélyebb számítás szerint legalább 2 négyszögölnyi területet

borit be hetenként. Ezt a ganójjal borított földterületet a ganéjbo-

garak rövid id alatt okvetetlenül átfurdalják, még pedig oly sren,
hogy az kisebb-nagyobb aknákkal egészen rostaszeren van átlyuk-

gatva. E lyukakat a szorgalmas bogarak egytl egyig friss trágyával

töltik meg, a melynek nedvét ós illékony részeit a lyukak falai az-

tán magukba szívják s ez által a talajt hathatósan termékenyítik,

így tart ez márczius közepétl október derekáig.

Tekintsünk már most például egy legelt száz darab lóval vagy

lábas jószággal, mely állomány ott hót hónapon keresztül legel.

Hány holdnyi területet porhanyítanak és termékenyítenek meg ebbl

a legelész marhák ürülékeiben tanyázó ganéjbogarak ? Ha felvesz-

szük, hogy egy darab ló vagy szarvasmarha ürülékével hót hónap

alatt átlag 58 négyszögölnyi területet borit be, akkor ez 100 da-

rabnál 5800 négyszögölet vagyis majdnem 4 holdat tesz ki.

Világosan kitnik tehát, hogy a ganéjbogarak legelinken va-

lóban fontos és hasznos szerepet játszanak ; mert egyfell túrásaik-

kal azoknak talaját porhanyítják, másfell pedig a felszínen he-

ver trágyát a talajba szállítják ós ennek termékenyítését közvetítik.

Kuthy Dezs.

Szárnyatlan szúnyog. - A szúnyogot nem is képzeljük más-

ként, mint hogy meleg nyári estéken mocsáros termhelyérl el-

replve vérszopó szándékkal száll kiszemelt zsákmányára, egyhangú

sípolásával elárulva ottlétét Egész idegenszeren hangzik, hogy

olyan szúnyogok is vannak, melyek szárnyatlan ok, és melyek még
hozzá nem is nyáron, hanem épen télen jelennek meg, s a hó

tetején mászkálva töltik életüket.

A szárnyatlan szúnyogokat az Epidaphus- és Chionea nemek

képviselik, még pedig az egész föld kerekségén összesen 6 fajjal,

melybl 3 faj Chionea Éjszak-Amerika boreális részén, az Epida-

phus egyetlen faja az E. venaticus Ralid, ós 2 Chionea-faj pedig

Éjszak- és Közép-Európában él. Az Epidaphus venaticus-ról és

életmódjáról csupán annyit tudunk, hogy Winnertz Németor-

2
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szagban Crefelden korhadt gyertyánfadarabból nevelte, melyben né-

hány Campylomyza-légyfaj is élt.

Az érdekes Chionea-fajok pókforma testükkel alig hasonlíta-

nak a közönségesen ismert szúnyogokhoz. Sr szrökkel fedett

hosszú lábaikkal lomhán mászkálnak a fagyos hó tetején ; a hideg

iránt tehát nem igen érzékenyek és nagy hideget is eltrnek, a

nélkül hogy bajuk esnék. Az egyik európai Chionea-faj, a Chionea

cmssipes Boh. a rénszarvas hazájában lakik Lapponiában ; a Chio-

nea araneoides Dalm. Svédországban honos, de találták már télen

a havon Bécs közelében, Mödling mellett is.

Ennek az utóbbi szunyogfajnak a magyar polgárjogot Zbi-

nyovszky József erdész úr szerezte meg, ki a zemplénmegyei

Beszkid-hegységnek Galicziával határos részén Runyina falunál 1884

deczember havában talált belle egy him példányt, mely most

Dr. C h y z e r Kornél úr zemplénmegyei szép légygyüjteményében

foglal helyet. Biró Lajos

Vérnász egy szöcskefajnál. -- A peszéri erd Pestmegyében

már régóta úgy ismeretes, mint hazai faunánkat kiválóan jellemz

vagy egyáltalában ritka és becses rovarfajoknak klasszikus term-

helye. Itt él az Onconotus Servilki Fisch. nev nevezetes szöcske -

faj' is, melyet itt legelször veterán rovarászunk, Metelka Fe-

renc z dabasi gyógyszerész úr fedezett fel, és mely hazánkban

Brunner állítása szerint") ezenkivl még Székesfehérvár mellett

is találtatott volna; különben pedig csak Szerbia déli részében és

a Balkánban, meg a Volga-vidéki pusztákon tenyészik.

Az 1879-ik év július havában, midn a peszéri erdt meglá-

togattam, a többi között e szöcskébl is két, még teljesen ki nem
fejldött példányt sikerült kézrekerítenem. A két foglyot elevenen

haza hozva, hernyókalitkába tettem és közönséges fvel etettem.

Mindakett tökéletesen kifejlett s az egyikbl him, a másikból

nstény lett. A him csakhamar elkezdett párjának udvarolni. Órákig

elnéztem, milyen érzelemteljesen czirpelte — reczós erezet apró

szárnyfedit egymáshoz dörzsölve — szerelmi dalait. A sok udvar-

lásnak végre is lakodalom lett a vége, a melynek árát azonban a

him drágán fizette meg. Párosodás közben ugyanis a nstény fel-

kapaszkodott a himre és, mire a coitusnak vége lett, a túlboldog

*) C. Brunner von Wattenwyl, Prodromus der europáischen

Ortkopteren. Leipzig, 1882 p. 312.
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férj perczei is meg voltak számlálva, mert a nstény egyszeren

— megette s csak a keményebb részeket, a fejet, az elmellkast

és a szárnyfedket, hagyta ott.

Hasonló esetet tapasztalt Kollár a Mantodeáknál ; ezeknél

a nstény, mint Ram bur állítja, már a közösülés alatt felfalja a

him testének nagyobb részét és csupán azt a darabot hagyja meg,

a mely a közösüléshez okvetetlenül szükséges szervet hordozza.

Ez a csaknem természetellenes kannibalizmus — Frivaldszky
János úr véleménye szerint — alkalmasint csak fogságban tar-

tott példányoknál fordul el, a szabadban azonban nem. Azóta

többször voltam ugyan Peszéren és utána jártam a dolognak, de

eddig még egyszer sem sikerült e szöcskéket a szabadban pároso-

dás közben meglepni. A kérdés tehát még eldöntésre vár.

Vángel Jen.

Álskorpiók növényeken. - Az álskorpiók, mint tudjuk, meg-

lehetsen elvonult életet élnek valamennyien, s a szabadban tar-

tózkodók többnyire fakéreg, kövek, moh, lehullott falevelek és

mindenféle gizgaz alatt vannak meghúzódva. Egy részük a lehet

legszárazabb helyeken tanyázik, más részük meg inkább a nyirkos

helyeket kedveli ; de a vizes helyeket és általában a vizet nem

szeretik, st a vízben hamar elpusztulnak. Innen van, hogy az em-

ber erdkben vagy erdk szélén nyirkosabb helyeken, kivált esben

vagy es után néha bokrokon és más magasabb növényeken is ta-

lálja ezeket a kis állatiakat. Ilyenkor nyilván a föld nedvessége

ell menekülnek fel a növényekre, a melyeknek levelei aztán egy-

szersmind eserny gyanánt is szolgálnak nekik. így fogtam péld.

1883 szeptember 30-án d. u. Zágrábban, a midn ott a város köz-

vetetlen közelében fekv Tuskanac nev szép árnyas völgybe a

permetez es daczára kirándultam, az erd szélén tenyész növény-

zetrl bogárhálóval két Obisium sylvaticum Koch és egy Chthonius

trombidioides Latr. példányt. A következ évben, 1884 június 8-án

pedig a Pozsony mellett elterül erdségekben került igy egy

Obisium sylvaticum bogárhálómba ; ez utóbbi alkalommal nem esett

ugyan es, de az eltte való nap délutánján hullott záportól az

illet árnyas völgyecske talaja még akkor is nedves és sáros volt.

Dr. Horváth Géza.
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KÜLÖNFÉLÉK.

A m. n. múzeum rovargyiijteményeinek gyarapodása. - A
magy. nemz. múzeum állattárában lev rovai'gyüjtemények 1884-ben

szintén szépen gyarapodtak. E gyarapodás els sorban azoknak a

szerzeményeknek köszönhet, melyeket az állattári tisztviselk a mú-
zeum költségén tett kirándulásaik és utazásaik alkalmával gyjtöttek,

így: Mocsáry Sándor segédr lír a Magas-Tátrából és környéké-

rl 402 rovarfajt hozott 773 példányban; Dr. Örley László segédr
úr Dél-Olaszország partvidékein 20 rovarfajt szedett össze 25 pél-

dányban ; P á v e 1 János múzeumi gyjt pedig Krassó-Szörényniegyé-

ben 240 rovarfajt fogott 730 példányban, nemkülönben Budapest kör-

nyékén 97 fajt 172 példányban.

Ajándék gyanánt 389 rovarfaj került a múzeumba 568 példány-

ban, még pedig túlnyomó részben bogár és hártyásszárnyú rovar. Az
ajándékozók a következk voltak: Biró Lajos, Bohatsch Ottó,

Dahlstroem Gyula, Frivaldszky János, G a m m e 1 Alajos,

Geittner József, H a z a y Gyula, Dr. Horváth Géza, M e r k 1

Ede, Mocsáry Sándor és Xántus János urak.

Készpénzen vásároltatott 386 hártyásszárnyú, 318 bogár, 125 lepke

és 50 különféle panamai rovar, tehát összesen 879 rovarfaj 1386 pél-

dányban.

Csere útján be lett szerezve 26 bogárfaj 52 példányban, vala-

mint a leydeni múzeumtól 28 méhféle faj 80 példányban.

Az 1884-ik évi összes gyarapodás e szerint a következ volt:

Gyjtés 759 faj 1700 példányban
Ajándék 389 » 568
Vásárlás 879 » 1386
Csere 54 » 132 »

Fösszeg. .. 2081 faj 3786 példányban.

Vidéki felolvasás. — Déván a hunyadmegyei régészeti társu-

latnak január 10-én tartott népszer felolvasó estélyen Téglás Gá-
bor reáliskolai igazgató úr tanulságos eladásban ismertette a hangyák
háztartását.

A nyersseSyem-kereskedés 1884-ben. — a múlt év els hó-

napjaiban a fels-olaszországi piaczokon a selyemzletben kedvez
hangulat uralkodott, mert ámbár a lyoni és zürichi gyárak némileg
tartózkodóbbak voltak a bevásárlással, a rajnai tartományokból, Orosz-
országból és Éjszak-Amerikából sok megrendelés érkezett. Az áremel-
kedés ez oknál fogva márczius végéig folytonos volt és a megél z
szi árakhoz képest 10%-ot tett ki. A chinai selyemtermésrl eleinte

azt hitték, hogy az 1884-ben csekély lesz; de késbb híre ment, hogy
a termés Chinában igen jól sikerült, és hogy onnan legalább 65,000
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bál nyers selyem fog a forgalomba kerülni. Ez a körülmény egé-

szen megváltoztatta a helyzetet, annál inkább, minthogy a technika

ujabban ott is használhatja a chinai selymet, a hol eddig az olasz

selymet nélkülözhetetlennek tartották. A gyárosok ennélfogva nem
aggódtak többé azon, hogy honnan fedezik majd nyersanyag-szükség-

letüket, az olasz kereskedk pedig már jóvá nem tehették azt a hibát,

hogy a gubókat, a szk termés reményében, drágán vásárolták össze.

A következmény a nyers selyem árának csökkenése volt ; és mig az

1884-ik óv els felében a chinai selyem 47 frankon kelt, november-
ben már 36 frankon lehetett kapni. Az európai selyem valamivel

jobban megtartotta ugyan az árát, de júliustól novemberig az olasz

és franczia piaczokon mégis 2— 4 franknyi árcsökkenés következett

be. Az év végén újra kedvezbben alakultak az árviszonyok, mert

köztudomású lett, hogy Chinában még sem volt valami túlságosan

nagy a termés. Termett ott ugyan vagy 55,000 bál nyers selyem, de

viszont a deficzit Olaszországban 15°/ , Francziaországban 25°/ , Japán-

ban 20°/
()

és Kantonban 20''/ volt. E szerint az 1884-ik évi selyem-

termés általában véve nem sokkal múlta félül az 1883-ikit.

Phylloxeraügyi kiadásaink 1885-ben. — A földmivelés-, ipar-

és kereskedelemügyi magy. kir. minisztérium a phylloxera ellen való

intézkedésekre az 1885-ik évi állami költségvetésben, az átmeneti

kiadások rovatában 50,000 forintot irányzott el. Ez az elirányzott

összeg a képviselház január 20-iki ülésén Hermán Ottó képvisel
és az illet szakminiszter felszólalásai után meg is szavaztatott. A
költségvetéssel egyidejleg beterjesztett miniszteri » indokolás «-ban e

kiadási tételre vonatkozólag a következket olvassuk

:

»A phylloxera elleni intézkedések közt legfbb súlyt fektetek

az amerikai szlk minél nagyobb mérvben leend terjesztésére.

Ez okból amerikai szlötelepek állittattak fel, még pedig : Székes-

Fehórvárott, Farkasdon, Istvántelken, Fehértemplomban, Szendrn ós

Peérett.

Mindezen állomások — de kivált a farkasdi — egyúttal külön-

böz kísérletek eszközlésére, s azoknak az érdekld közönség eltt

leend bemutatására is szolgálnak.

Az ezen telepeken nyert, és folyton nagyobb mértékben szaporí-

tott vesszk a phylloxerás vidékeken károkat szenvedett szlbirto-
kosoknak részint díj nélkül, részint olcsó ái-akon bocsáttatnak rendel-

kezésükre ; és pedig részint tisztán amerikai vesszk, melyeket az ille-

tk akár szaporítás, akár bortermelés czéljából maguk állítanak be,

részint pedig olyanok, melyek az állami telepeken hazai fajokkal való

ojtás útján nemesíttettek, és úgy állíttatnak a tulajdonosoknak mérsé-

kelt árakon rendelkezésükre.

A védekezésnek, illetleg az elpusztult szlk pótlásának egy

másik módja a szlknek homoktalajba való ültetésében áll, — oly

homoktalajba, mely oly összetétellel bir, hogy abban a phylloxera

megélni nem képes. A tett tapasztalatok szerint általában fölvehet

az, hogy oly homoktalajban, mely 75°/ tiszta quai"zhomok tartalom-
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mai bir, a talaj physikai alkatánál fogva, a phylloxera megélni nem
képes.

Ezen tapasztalatot nemcsak az a tény igazolja, hogy Franczia-

országban sok ezer hektárnyi homokterület szlvel ültettetvén be,

a phylloxerától ment maradt, — de igazolja az is, hogy Magyar-
országon ily homoktalajjal biró szlkben phylloxera mindeddig nem
constatáltatott; — s végre igazolják azon kísérletek is, melyek mester-

ségesen elállított homoktalajjal a farkasdi telepen eszközöltettek.

Ezen körülmény még egy más irányban is sikerrel használta-

tott fel.

T. i. miután a phylloxera tovahurczolásának meggátlása szem-

pontjából a szlvessz-forgalom eltiltatott, és így az okszeren gazdál-

kodó és szliket fejleszteni óhajtó gazdák eltt el volt zárva annak
lehetsége, hogy szlikbe jobb fajta vesszket szerezhessenek : ezen

hiányon segítend, Kecskeméten a város által e czélra átengedett 200
holdnyi futóhomok területen egy nagyobb szliskola létesíttetett hazai

fajokból, melynek czélja az, hogy innen, oly talajból, honnét a phyl-

loxera elhurczolásának veszélye nem forog fenn, a kivánt szlvesszk
bármely szlbirtokosnak kérelmére megküldhetök legyen ek.«

A szölö-iloncza kártételei Verseczen. — A levélsodró szi-
iloncza (Tortrix pilleriana) a verseczi szlkben már évek óta roppant

károkat tesz. E kártételek nagyságáról némi fogalmat nyújthat az

a körülmény, hogy az ottani szlsgazdáknak 1876-tól 1883-ig, tehát

8 év alatt, e miatt összesen 46,278 frt 55 kr. adójuk lett elengedve.

A hangyák hasznosítása a kertészetben. — Dr. Mac Go-
wan beszéli, hogy Kanton tartományban Chinában a hangyákat a

narancsfáknak különféle káros rovaroktól való megtisztítására alkal-

mazzák. A lakosok bizonyos hangyafajoknak a különböz fák ágairól

lecsüng zacskóalakú fészkeit keresik fel és a fészek bejáratára állati

hólyagot kötnek, melynek belsejét csalógatóul szalonnával kenik be.

Ha a hangyák belementek, akkor a hólyagot bekötik és a narancs-

kertek birtokosainak eladják. Ezek aztán a hangyákat hólyagostól a

narancsfák fels ágaira helyezik, st az egyes fákat bambusz-rudak-

kal is összekötik egymással, hogy a hangyáknak az egész ültetvényen

való járás-kelést megkönnyítsék. Ez az eljárás ott állítólag már a

17-ik század óta van alkalmazásban.

Személyes hírek. — A moszkvai csász. természetvizsgáló-társa-

ság (Societas Caesarea Naturae Curiosorum Mosquensis) e folyóirat

szerkesztjét, Dr. Horváth Gézát 1884. november 15-én tartott

gylésén rendes tagjává választotta. — Az egyetlen rovarász Komá-
niában, a franczia származású Montandon Arnold, ki eddig a

brostenii román kir. uradalomban Folticseni mellett volt alkalmazva,

legközelebb a tömösi szorostól délre közvetetlen szomszédságunkban
fekv sinaiai román kir. uradalom kezel tisztjévé neveztetett ki.



IRODALOM.

Dr. Tömösváry Ödön, Ujabb adatok hazánk Thysanura- faunájához.

(Mathem. és természettudományi Közlemények.

XIX. p. 47— 58.)

Az elhunyt szerz ugyanazon folyóirat XVIII-ik kötetében közzé-

tette már a hazánkban talált Thysanurák els jegyzékét, a melyben

összesen 35 fajt sorolt fel. Azóta még további 12 faj lett hazánk

területén megfigyelve, a melyeknek termhelyeit, a már elbb felso-

rolt fajoknak azóta felfedezett termhelyeivel együtt, a szerz jelen

dolgozatában közli. Az ujabban talált fajok közöl egy Smynthurus-

faj Ó-Buda melll egészen újnak bizonyult, és Smynthurus maculatas

név alatt van leírva; a mindenfelé elterjedt Degeeria cincta Lubb.

egy érdekes színváltozata a pestmegyei Farkasd pusztáról var. nigro-

cincta néven van a tudományba bevezetve. Az itt ujabban felsorolt

fajokkal együtt hazánkból eddig összesen 47 Thysanura-faj ismeretes,

és pedig 40 Collembola és 7 szorosabb értelemben vett Thysanura.
— A dolgozat végén a szerz a Thysanurák egyes nemeinek ponto-

sabb meghatározására szolgáló analytikus táblázatot állított Össze.

Dr. Daday Jen, A Magyarországban eddig talált szabadon él evez-
lábú rákok magánrajza. (Mathem. és természettudo-

mányi Közlemények. XIX. p. 115— 311, négy rajz-

lappal.)

Ez a nagy szorgalommal készült munka, mely a magyar tud.

Akadémia által a Vitéz-féle alapból 1882-ben hirdetett pályázatnál

dicsérettel lett kitüntetve, szakavatottat! tárgyalja a Crustaceák ezen

érdekes rendjót és, ámbár a szerz idevágó adatait csaknem kizáró-

lag az erdélyi megyékben gyjtötte, mindamellett igen tanulságos ké-

pét nyújtja a magyar fauna e részben való gazdagságának. Az evez-

lábú rákok (Copepodák) általános jellemzése ós az irodalmi források

felsorolása után következ általános részben alaposan vannak ismer-

tetve az általános testalak, a végtagok, a köztakaró, az izomrendszer,

az idegrendszer és külérzéki szervek, az emészt készülék, a vérkerin-

gés és lélekzés, a szaporodás szervei, az életmód és egyéb óletjelen-

ségek, valamint a földrajzi elterjedés. A munka második részében a

Magyarország területén talált 42 faj, u. m. 32 Cyclops-, 7 Cantho-

camptus- és 3 Diaptomus-faj pontos latin diagnosisa és részletes ma-
gyar leírása van közölve. E leírásokon kívül a nemek és fajok fel-

ismerését és meghatározását még gondosan összeállított analytikus

táblázatok is megkönnyítik, a melyekbe a szerz nemcsak a hazai,

hanem a külföldi nemeket és fajokat is felvette. Ujak gyanánt a kö-

vetkez fajok vannak hazánkból leirva : Cyclops piectinatus, Horváthii,

Frivaldszkyi, brevisetosus és tenuicaudis, továbbá Canthocamptus brevi-

cornis és Diaptomus scdinus, mely utóbbi a torclai és vízaknai sós

tavakban oly nagy mennyiségben fordul el, hogy a víz tle olyannak

látszik, mintha felületére paprikaport hintettek volna. A faunánkat
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jellemz fajok lényeges_ bélyegei a mellékelt négy rajzlapon is híven

és találóan vannak feltüntetve.

FritzA. Wachtl, Ueber einige Hermaphroditen. (Wien. Ent. Zeitung.

III. p. 289— 290, tab. V.)

A leirt és lerajzolt három hermaphrodita lepke közöl egyet

a szerz Pécsrl kapott hernyókból nevelt fel; ez egy Ino ampelophaga

Bayle példány, a melynek a jobb oldalán hím csápja van, de a mely

többi jellemvonásaira nézve különben egészen nstény ivarú.

Edmund .Reuter, Dr. Clemens Hampe. Ein Nachruf. (Wien. Ento-

molog. Zeitung. IV. p. 1— 2, arczképpel.)

Ez életrajzi vázlatból értesülünk, hogy a múlt évben elhunyt

Dr. Hampe, kinek elhalálozását annak idejében szintén jelentettük,*)

mint fiatal orvos Eszterházy Miklós grófot erdélyi uradalmaira

elkísérte és ott Gyalu mellett a Carabus Hampei Kilst. fajt nagyobb

mennyiségben felfedezte. Az elhunytnak egyik fia a ritka Elater quadri-

signatus Gyll. számos példányát gyjtötte Horvátországban.

Dr. Eduárd Hoffer, Ueber einige Hymenopteren aus der Umge-
bung von Travnik in Bosnien. (Wien. Ento-

molog. Zeitung. IV. p. 11-— 14.)

Boszniából származó pöszörök, méhek és darázsok ismertetése

kapcsán a szerz a többi között felemlíti, hogy a Psithyrus lugubris

Kriechb fajt K o r 1 e v i c tanár úrtól Fiume környékérl kapta.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Kérdésekh
(1.) Legyen szives felvilágosítást nyújtani arra nézve, hogy

Dr. Staudinger lepke-árjegyzékét hol kaphatnám meg ?

Muraközg Endre.

(2.) Mi lehet annak az oka, hogy a kaszáspók hosszú lábai

még leszakitásuk után is egy ideig rángatóznak ? Rácz Sándor.

Feleletek.
(1.) Dr. Staudinger Ottó legújabban megjelent, XXVIII-ik

számú lepke-árjegyzéke kapható Staudingernél magánál, a ki azt a

hozzá (Blasewitz Drezda mellett Szászországban) intézett megkere-

sésre megküldi. M. S.

(2.) A kaszá«pók leszakított lábai azért rángatóznak, mert a

lábakban lev idegek és izmok még a leszakitás után is jó darab

ideig megtartják ingerlékenységüket. Ez a tulajdonság jellemzi a ka-

szás-pókok (Opiliones) egész rendjét, mely hazánkban Hermán Ottó

(Magyarország pók-faunája, III. köt. 325— 331. 1.) szerint összesen

26 fajjal van képviselve, és melynek legelterjedtebb faja Opilio pa-
rietinus De Geer nevet visel. H. G.

*) Rovartani Lapok. I. köt. 174. 1.



Rovartani Lapok
II. kötet. 1886. február. 2. füzet.

A legújabb felfedezések

a rovarok fejldéstanában.*)
i.

Midn a jelen alkalommal szót emelek, avval a szándékkal

teszem ezt, hogy az állattannak egyik legérdekesebb kérdésérl, t. i.

a rovarok fejldési viszonyaira vonatkozólag tett legújabb vizsgála-

tokról és felfedezésekrl számot adjak. Legyen szabad ennélfogva

a tisztelt közönség szives figyelmét kikérnem, annál inkább, mint-

hogy az egész kérdésnek talán kissé hosszadalmas, de azért még
korántsem kimerít fejtegetésébe vagyok kénytelen bocsájtkozni.

A középkor sötétsége sokáig elborított mindent, a mi tudo-

mányos vizsgálódás tárgyát képezhette volna, s az új idk hajnalának

világossága csak lassanként kezdett derengeni. így ama korszak

legrégibb állattani és rovartani irói eltt úgy látszik, a rovarok

átalakulása sem volt ugyan egészen ismeretlen, de azért péld. még
Mouffet Tamás angol orvos az »Insectorum sive minimorum

animalium theatrum« czím, 1634-ben megjelent munkájában, mely-

ben a rovarok már némi rendszer szerint vannak csoportosítva, a

lepkéket a rovarok els osztályához, a szárnyasakhoz számította, a

hernyókat azonban már a második osztályba, a szárnyatlanok közé,

sorozta. A legels, a ki a rovaroknak különböz fejldési stádiumait

tisztán és világosan felismerte, Jan G o e d a r t hollandi fest volt

;

az rajzain, melyeket a rovarok átalakulásairól készített (1662- és

1667 ben), a különböz alakok, u. m. a pete, álcza, báb és imago,

egész következetesen mindenütt úgy vannak feltüntetve, mint egy

és ugyanazon faj életfolyamának ugyan annyi fejldési fokozatai.

Goedart felfedezései azonban sokáig ismeretlenek maradtak és

csak késbb jutottak hires honfitársa Jan Swammerdam által

szélesebb köröknek is tudomására. Ez utóbbinak az állattanra nézve

sok tekintetben alapvet, de csak halála után megjelent »Bijbel

der natuure« (1737) czím mvében kivált a rovarok átalakulásainak

*) Eladatott svéd nyelven a finn tudós társaság ünnepélyes közgylésén

Helsingforsban 1884 ápiilis 23-án.

3
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ismertetése volt az, a mi a tudományos világot bámulatba ejtette,

st még a nagy közönségben is általános érdekldést keltett és

Swammerdam hírnevét hosszú idre megalapította. Boer-

have, a Swammerdam életrajzának megirója, a többi között

elbeszéli, hogy a hírneves búvár egy izben a toskánai nagyherczeg

eltt, a ki ép akkor Hollandiát meglátogatta, egy bábból a lepkét

kipraeparálta, és hogy ez a mtét — melyet különben mai napság

már minden iskolás fiú meg tud csinálni, — akkora csodálatra ra-

gadta a nagyherczeget, hogy az S w a m m e r d a m o t 12,000 forinttal

és udvari mtáránál állással megkínálta, a mit azonban a tudós

el nem fogadott. Ez az eset is mutatja, hogy a rovarok átalakulásá-

nak els felfedezése annak idejében mekkora nagy feltnést okozott.

Swammerdam nyomdokait csakhamar mások is követték,

a kik közöl említést érdemelnek : M e r i a n asszony, továbbá R é a u-

m u r ismert nev franczia physikus, a hollandi Blankaart István,

J. L. Frisch berlini rektor és jeles szótár-iró, A. J. Rösel von
Rosenhof német rézmetsz s a kitn svéd gróf De G e e r Ká-

roly. A rovarok átalakulásának ismerete nemsokára olyan általá-

nossá vált, hogy arról minden mivelt ember tudomással birt, és

hogy abból a szépirodalom és költészet, st még a vallásos szó-

noklat is közkedveltség hasonlatokat merített.

A rovarok fejldéstanában, noha azt fbb vonásaiban ma már

minden iskolás gyermek ismeri, a legels felfedezések óta lefolyt

évszázadok multán is még mindig maradtak azonban olyan titok-

szer tünemények, a melyekrl csak a legközelebb múlt években

sikerült a fátyolt fellebbentem, és melyek sejteni engedik, hogy

mennyi sok érdekes felfedezés vár még e téren a búvárokra.

Évtizedek multak el, mióta S i e b o 1 d a szaktudósokat ama

felfedezésével meglepte, hogy az addig csak a levéltetveknél isme-

retes u. n. szznemzés vagy parthenogenesis, ámbár némileg más

alakban, a Psychidáknál is elfordul, és utóbb reá jöttek, hogy az

több lepke- és darázs-családnál, st még némely bogárnál is el

van terjedve. Nem csekélyebb érdekldést keltett annak idejében

a rendkívül különös u. n. hypermetamorphosis ketts álcza-stá-

diumaival, melyet a Meloidáknál észleltek, és melyrl késbb ki-

derült, hogy e bogárcsaládnak egyik kiválóan jellemz sajátságát

képezi; valamint nagy feltnést okozott ama légyálczák felfedezése

is, melyek eleven ivadékokat szülnek. A legújabb felfedezések a

rovarok fejldéstanában azonban teljes joggal ép oly figyelmet ér-

demelnek és bizonyos tekintetben párhuzamba állíthatók azokkal
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az észleletekkel, melyeknek alapján a belíórgek fejldési és sza-

porodási viszonyait felderíteni sikerült, és melyek annak idejében

oly nagy feltnést okoztak. Megkísértem azért eme kiválóan érdé

kes felfedezéseket a jelen alkalommal röviden megismertetni.

Az 1863-ik évben Francziaország némely vidékein azt tapasz-

talták, hogy a szltkéket egy addig ismeretlen betegség támadta

meg, mely más vidékekre is gyorsan el terjedt, és mely késbb

aztán Portugáliában, Ausztriában, Madeira szigetén és angolországi

üvegházakban szintén fellépett. A franczia Planchon, ki a be-

tegség tanulmányozására és ellenszereinek feltalálására kiküldött

egyik bizottság élén állott, 1868-ban arra a felfedezésre jutott,

hogy a bajt egy addig ismeretlen kis növénytet-faj okozza, mely

a valódi növénytetvektl a pajzstetvekhez átmenetet képez, és mely-

nek aztán a Phylloxera vastatrix nevet adta. Nemsokára kiderült

azonban, hogy ez az országos csapás nem európai eredet, hanem

Amerikából származott, a hol az illet rovart már 1854 óta Pem-

phigus vitifoliae Asa Fitch név alatt ismerték. Riley amerikai ro-

varász személyesen átjött Európába, hogy e tényt megállapítsa. Ezt

a rovarfajt e szerint tehát tulajdonképen a Phylloxera vitifoliae

tudományos név illetné meg, minthogy tényleg ehhez az 1834-ben

felállított genushoz tartozik, nem pedig Pemphigus-faj. A Phylloxera

vastatrix elnevezés mindamellett az egész mivelt világban elterjedt

s olyan általánossá és megszokottá vált, hogy ez esetben a tudo-

mányos nomenclatura elveinek a közhasználat ell hátrálniok kell.

Kevés állat okozott még akkora nagy feltnést, mint ez a

parányi rovar, mely Európa és kivált Francziaország bevételeit

néhány év alatt sok milliárd frankkal megcsökkentette. Pusztításá-

nak nagy terjedelme ós jelentsége már abból is eléggé kitnik,

hogy a franczia nemzetgylés e kártékony rovar ellen valamely

hathatós szer feltalálására 300,000 franknyi jutalomdíjat tzött ki.

A nyereségvágy ekként fel lett keltve és mindenki törekedett

egy ilyen szer feltalálására. Száz meg száz kísérletet tétetett, de

minden siker ós eredmény nélkül. A valódi hazafiság is méltó tár-

gyat talált azonban a phylloxera tanulmányozásában ; franczia tu-

dósok szövetkeztek a küzdelemre e hatalmas ellenség inváziói ellen.

Hogy a phylloxeravészt sikeresen lehessen leküzdeni, szükséges-

nek tartották mindenek eltt a rovar biológiáját a legcsekélyebb

részletekig felderíteni ; a phylloxera ennek következtében pontos

és beható vizsgálatok tárgyává tétetett oly búvárok részérl, mink
a franczia Planchon, Lichtenstein, Girard, Balbiani

3*



és az olasz Targioni-Tozzetti Florenczben. De evvel a figye-

lem egyszersmind más közeli rokon fajokra és nemekre is kiter-

jedt, a mi aztán azt eredményezte, hogy a közjóra nézve különben

oly veszedelmes s a szlsgazdák és földmivelk eltt oly gylöletes

Phylloxera vastatrix a rovartant csakhamar az érdekesnél érdeke-

sebb felfedezéseknek egész sorával gazdagította. E szerint tehát,

noha e kártékony rovar tanulmányozásának még mai napig sem

voltak ugyan valami fontosabb gyakorlati eredményei, annak tu-

dományos vizsgálata mégis legalább részben megfelelt a reá fordí-

tott pénz- és idbeli áldozatoknak.

A phylloxera-irodalom évrl-évre növekedett. Határozottan állít-

hatni, hogy semmiféle más kártékony állatról sem irtak még össze

annyi sok értekezést és dolgozatot, és hogy a selyemtenyésztésrl

és méhészetrl szóló munkák kivételével, egyetlen egy rovarról sem

jelent meg annyi irodalmi közlemény, mint a szltetrl. Mind-

amellett csak csekély ezek között az olyan dolgozatoknak a száma,

a melyek egyszersmind tudományos értékkel is birnak. Azon irók

közöl, a kik idevágó dolgozataikkal a tudományt igazán elbbre

vitték, els sorban nem valami szaktudós, hanem egy mkedvel
említend, Lichtenstein Gyula úr, elbb keresked, most tke-

pénzes Montpellierben. Mert Lichtenstein, habár az általa meg-

figyelt tüneményekrl adott magyarázatait egész terjedelmükben

nem is lehet elfogadni, mindamellett a kell tudományos pontos-

sággal hajtotta végre vizsgálatait s a deductió és inductió összes

segédeszközeivel jutott mindazokhoz az eredményekhez, a melyeket

eleinte inkább csak szellemdúsan sejtett, de a melyeket utóbb úgy

saját, mint más búvárok kísérletei beigazoltak.

Az 1874 ik évben Girard Móricz tanár »Le Phylloxera de

la vigne, son organisation, ses moeurs, choix des procédés de de-

struction« czím munkácskájában összefoglalta mindazt, a mit addig

az ideig a szltet életmódjáról tudtak, s a mihez kivált a franczia

akad. phylloxera- bizottság jelentékeny adatokat szolgáltatott. Ebben

a munkácskában olvassuk, hogy a phylloxera-rovarnál kétféle ns-
tények vannak, t. i. szárnyatlanok és szárnyasak, hogy mind a

kétféle nstény megelz párosodás nélkül vagyis u. n. szznemzés

(parthenogenesis) útján petéket tojik, és hogy e kétféle nstény-

alakon kivül még egy harmadik alak is elfordul, t. i. tökéletesen ki-

fejlett ivarszervekkel biró, egészen parányi állatkák, szárnyak és

szipóka nélkül, melyek a szznemz szárnyas alak petéibl kelet-

keznek. A párosodás megtörténte után a valódi nstények aztán
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egyetlen egy áttelel petét tojnak. Ennyi volt az, a mit Girard
tudott.

Erre következtek aztán 1876-ban Lichtenstein felfedezései.

Kitnt azokból, hogy a téli pete októbertl áprilisig a szltke
kérgén van elhelyezve. Április második felében az ebbl kibúvó fiatal

szárnyatlan szltet felmászik a szl leveleire és ott szívogatásával

sajátságos gubacsforma képzdóst idéz el, a melyben háromszori

vedlés után minden megelz párosodás nélkül, u. n. szznemzés

útján, 200—300 petét tojik. E petékbl ismét szárnyatlan Kövény-

tetvek kelnek ki, a melyek vagy a szlgyökerekre vándorolnak

vagy pedig tovább folytatják fenn a leveleken ujabb szárnyatlan

nemzedékek létrehozását, mindig szznemzés útján. Egyik-másik

ezek közöl is a gyökerekre húzódik ; a szárnyatlan apró állatkák

ott aztán elkezdik a gyökérszálakat szívogatni, minek következtében

azokon sajátságos dudorodások, gumók támadnak, melyek a szl-
tke táplálkozását akadályozzák és végre annak elpusztulását idézik

el. Ezek a földalatti phylloxerák folyvást ivartalanul szaporodnak

ós hasonló módon szaporodó szárnyatlan ivadékaik egymás után

számtalan nemzedéket hoznak létre. Az ivadékok egy része azon-

ban július vége felé rövid szárnytokokat kap, brét leveti és szár-

nyas rovarrá válik. A szárnyas alak négy finom szárnya segélyével

a venyigékre repül s a szlleveleknek finom gyapjas alsó lapjára

kétféle nagyságú 2—4 petét tojik. E petékbl végre tökéletesen

kifejlett ivarszervekkel biró egyének támadnak, és pedig a nagyobb

petékbl nstények, a kisebbekbl himek ; mind a két alak igen

parányi, a szipókájuk hiányzik, hiányzik tehát náluk a táplálkozás-

nak minden elfeltétele, nincsenek szárnyaik sem, annál kitünbben

vannak azonban a párosodásra és szaporításra alkotva. A nstény

párosodás után egyetlen egy nagy petét tojik, mely csaknem egész

testét kitölti, és melyet kis nyelecskéjével a szltke kérgére

ersít, a hová a párosodás után mindig levándorol. A fejldésnek

körfolyama evvel be van fejezve ; mert e téli petébl aztán a kö-

vetkez tavaszon a már fennebb említett anyaállat búvik el, mely

a leveleken a gubacsképzdést okozza, és mely közvetve vagy köz-

vetetlenl az onnan a gyökerekre levándorló szznemz nemzedé •

keket hozza létre. Ez utóbbiaknak egy része aztán — mint már

említve volt — tovább folytatja földalatti életét és egész a végte-

lenségig folyvást tovább szaporodik szznemzés vagyis ivartalan

nemzés útján, a nélkül hogy szárnyas egyéneket hozna létre.

JReuter 0. M.
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Kirándulás a Pop-Ivánra.

i.

Tikkasztó hségben, kedvetlenül ballagtam 1883 július 20-án

Szatmármegyében a Szinérhegy erds oldaláról Szinyérváraljára.

Kirándulásomnak nem kedvezett a szerencse ; egy Bythinus bajulus

Hainpe példányon kívül alig találtam valami figyelemreméltó rovart.

A forró napsugarak ell nagyrészt árnyas zugokba vonultak a f-

féléken tanyázó rovarok; a hs erdk nyirkos talajában tartózko-

dók szintén alkalmasabb szállást kerestek az erdnek kiaszott tala-

jánál. A fák lombjáról is csak néhány apró Psocidát (Graphopsocus

cruciatus L. és Gaeciüus flavidus Steph.) sikerült kézrekerítenem.

Mennyivel más a rovarélet tavaszkor! Mennyi élet, mennyi

mozgás van még nyár elején is mindenfelé ! Mig végre bekövet-

keznek a forró júliusi napok, a melyeknek perzsel melegét egy-

aránt megsínyli úgy a rovar-, mint a növényvilág.

Ez a sivárság gondolkodóba ejtett .... Itt vagyok Máramaros

tszomszédságában, az ottani havasokon most van a tavaszi élet.

Más klíma, más növényzet, más viszonyok vannak ott ; még a rovar-

világ is elüt a síkságétól ; a magas Pop-Iván csúcsait még nem

tapodta rovarász lába, sok érdekes dolog várhat ott még felfedez-

jére Hátha oda mennék ?

A gondolatot csakhamar elhatározás, ezt meg tett követte

;

másnap délután már útban voltam Sóbányái Károly segédtanító

úrral Máramaros felé. Szinyórváraljáról elindulva balra hagytuk az

út mellett Bikszádot, a szatmármegyeik kedves fürdhelyét. Már

itt kezd mutatkozni Máramaros savanyúvízbsége ; az út mentén

srn találunk savanyúvízforrást, 5—6 lábnyi mély kúttá ásva,

melynek többnyire egy-egy odvas fából levágott tönk a kávája.

Körülötte földbe vájt kádforma lyukak ötlenek szemünkbe s fenekü-

kön egy-egy csomó k. Ezeknek rendeltetését a mellettük lev hamu
és széndarabok mutatják ; e tzhelyeken meghevített kövekkel mele-

gítik ugyanis a gödörbe hordott ásványvizet és — kész a fürd,

melyben a közeli falvak oláh pórnépe élvezi a fürd- évadot.

Mig Felsfalunál lovaink pihent tartottak, az itt csörgedez

Túrpatakhoz mentem, melynek partján az Aleochara laterális Iieer,

Tachyusa exarata Mannerh. és Philonthus fulvipes Fabr. Staphyli-

nicla-fajok kerültek gyjtüvegembe. A kristálytiszta patakban he-

ver köveket kivéve, azoknak alsó oldalán kevés keresés után a



Hydraena palustris Er. és lapidicola Kiesw., JDri/ops viennensis Heer

ós nitidula Heer, meg Elmis Latreillei Bed. bogárfajokat találtam.

Egészen besötétedett már, mire feljutottunk a Forgóhegy

gerinczére és átléptük Máramaros határát. A hegy alján fekv

ferenczvölgyi üveghutát már éjjel tekintettük meg s éjféltájban

Técs mezváros vendéglje vett oltalma alá.

Técsrl másnap reggel vasúton Máramaros-Szigetre jutot-

tunk. De ne idzzünk itt sokáig ! A Pop-Iván már ki-kidugja fejét

a reászálló felhk közöl és hívogatólag tekintget felénk. Használ-

juk fel a jó idt; tegyük meg sietve elkészületeinket a havasi

kirándulásra, mig a vén hegy duzzogni nem kezd s bele nem bur-

kolódik fellegköpönyegébe, mert akkor elrejti ellünk rovarkincseit

!

Hagyjuk inkább visszatérésünk idejére, hogy megtekintsük Mára-

maros-Sziget nagy frészgyárait, továbbá a szlatinai, rónaszéki és

sugatagi sóbányákat, hogy megbámuljuk e vidék ásványvízbsógét.

Most nézzük meg inkább, hogy rendben vannak-e rovarászó eszkö-

zeink ; vásároljunk be megfelel eleséget, el ne hagyjunk esernyt,

téli kabátot és éjjeli takaróul legalább egy plaidet*) s — a mi a

legfbb, kivált ha több napot akarunk a hegyek között tölteni, —
lássuk el magunkat bven a legolcsóbb fajta trafikdohánynyal. En-

nek a hasznát majd csak a hegyek között fogjuk átlátni.

így felszerelve keltem útra július 22-én délután útitársammal.

Áthaladtunk Veresmarton és Karácsonfalun, mely utóbbinak tiszta

zsidó lakossága és minden házában bolt, mészárszék vagy korcsma

van. Nagy-Bocskónál a Tisza jobb partjára tértünk ; innen felfelé a

Tisza völgye teljesen összeszorulva délkeleti irányból j, melyet a

Vissóval való egyesülésénél egészen éjszaki iránynyal vált fel. Ezt

az irányt követve rövid id alatt Trebusára értünk és ott szeren-

csére olyan orosz vezetre akadtunk, a ki magyarul is beszélt.

De az eddig állandóan szép id cserben hagyott. Az éjjeli

zápor után reggel sem sznt meg az es ; eserny alatt fogtunk

tehát gyalogútunkhoz, mely eleinte a Fejórpatak partján lombos

erdn, majd a lejtre térve sr fenyvesen át vezetett. Fáradságos

gyalogolással értünk fel a Szeret-Plaj nev 1268 méter magas hegy-

hátra, a hol déli pihent tartottunk. Bár e fensíkon füves hegyi rét

van, rovarhálómnak az estl ázott füvön még sem igen vehettem

*) Egy fzfapoéta barátom a rovarász kellékeit egy ilyen nagyobb ki-

ránduláshoz a következ döczögó's distichonban összegezte

:

Háló, rosta, eserny, t, iskátulya, borszesz,

Nagy és kis üvegek, pléd meg a téli kabát.
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hasznát ; csak az ott hever kövek felforgatására szorítkoztam tehát s

alattuk a. Trechus pulchellus Putz., Calopterus fossulatus Schh., Pte-

rostichus Jurinei Panz. var. Heydeni Heer, metallicus Fabr., foveo-

latus Duft. és subsinuaíus De}., Staphyl'mus macrocephalus Grav.

bogárfajokat szedtem össze.

E fajok gyakori jelenléte szintén mutatta már, hogy jelenté-

keny magasságra jutottunk. De azért még ide is felhatoltak az

Anisodadylus binotatus Fabr. var. spurcatieornis Dej. és a Pseudo-

phonus griseus Panz., melyek pedig rendesen a síkság és az alacso-

nyabb hegyvidék lakói.*)

Az út a Szeret-Plaj fensíkjától a hegy gerinczén vezet tovább

a Berlebás aljáig, a hol az eddig követett keleti irány helyett délre

fordul s az erdtenyészet határán havasi legelkön át a Pop-Iván

csúcsa alá jut. Kés délután volt már, mikor ide értünk. Vezetnk

egy pásztortanya felé tartott, minket pedig hátrahagyott, hogy majd

többedmagával térjen vissza értünk s így megvédhessen minket a

nyájrz kutyák támadásától, melyek nem lóvén szokva magunk-

forma öltözet emberekhez, ruháink és lábikráink épségét ugyan-

csak fenyegették.

Minthogy az a menedékház, melyet a máramarosi erdigazgató-

ság itt felállíttatott, a megelz télen a nagy hó nyomása alatt össze-

rogyott, a pásztorok kalyibáiban kerestünk éjjeli szállást. E kalyi-

bák sátorformán felfordított V alakúra fenygerendákból összetákolt

alkotmányok ; eléjük egészen nyilt s az oda vastag fenytörzselibl

rakott tz mérsékli éjjel a hvös havasi levegt. Tüzel anyagban

nincs hiány ; az erdtenyészet hat árán számos kiszáradt vén feny

áll, melyeket innen út hiányában úgysem lehet elszállítani ; a pász-

torok ezeket döntik le és tüzelik fel.

A nap már leáldozóban lévén, nem távoztam messze tanyánk-

tól, hanem e fenyfákat vettem szemügyre. Nem is kellett sokáig

keresgélnem, hogy megtaláljam a beteges fenyfák rendes vendé-

geit, a szúfélóket. A Trypodendron lineatum Oliv. menetei a törzs

belsejébe vezettek befelé, s a bogár maga ott benn volt meghú-

zódva ; még a fszálon befútt dohányfüstöt is inkább eltrte, hogy-

sem biztos menedékhelyérl kizavartassa magát; így tehát meg
kellett elégednem avval a pár példánynyal, a mit a feny törzsé-

bl késemmel kivájtam. A Hylastes palliatus Gyll. néhány példá-

*) Egy ParasüpJia carinata III. példányt másnap a Pop -Iván csúcsa alatt

a törpefeny övében találtam.



nyához már könnyebb szerrel jutottam ; csak a kérget kellett le-

szakítanom egy csonka fenytörzsrl. Egy fiatal feny ágait felfor-

dító tt esernymre rázogatva pár Myelophikis minor Hart. esett bele.

Az ágon itt-ott észrevehet apró lyukak elárulták, hogy bennük e

veszélyes kis szú, mely elütleg a legtöbb szú-rokonától, egészséges

iákat támad meg, itt seregesen tanyázik. Az ágat késemmel elfa-

ragva, benne egész telepet találtam oly jellemz menetekkel (2. ábra\

hogy arról, ha magát a kis kártevt nem is vennk észre benne,

mindjárt ráismerhetnénk.

2. ábra. — Myelophilus minor Hart. ; balra egy fenyág metszete,

melyrl a kéreg részben el vau távolítva, és melyen a jellemz

rágások láthatók.

A pásztor házigazdák ez alatt egy kalyibát a mi számunk! a

berendeztek. Lenyesett vékony fenyágakból illatos ágyat vetet-

tek, melyekre, köpenyünkbe burkolózva lefeküdtünk, miután b
tej-, vaj- és túró-vacsorában részesültünk. A pásztorok pedig az

ajándékba kapott trafikdohány élvezéséhez fogtak, a mit elbb

markukban megnedvesítve tömtek rövidszárú cseréppipáikba ; de

csak akkor gyújtották meg, mikor a forró hamuba téve, a dohány

bennük elbb jól felmelegedett, mintegy megftt. Nagyszer élve-

zet lehet, de nem mertük mi is megpróbálni. A helyett elandalog-
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tünk a havasi kürt mélabúsan hangzó zenéjén, a mit egy pásztor-

legény fúvott fiatal feny kérgébl készült ölnyi hosszú tubusán, —
altatóra.

Az éjszakázás azonban nem volt valami kellemes, mert regge-

lig a havasi élet minden regónyessége mellett félig majd megfagy-

tunk, félig majd megsültünk ; a szél befújta a füstöt kalyibánkba,

mely itt megtorlódva ugyanazon a nyíláson igyekezett kifelé ; mi-

kor ez megsznt, apró szúnyogok özönlöttek be a kalyiba nyilasán,

s azon voltak, hogy bebizonyítsák nekem, hogy lapályon lakó test-

véreikkel k is kiállják a versenyt.

Másnap, azaz július 23-án korán reggel majdnem torony-

irányában a hegy csúcsa felé tartottunk. Itt már csak ritkás törpe-

fenybokrok jelezték az erdtenyészet véghatárát ; ezen felül már a

fenybokrok sem birnak megélni, csak a buja havasi legel apróbb

növénykéi, melyek között itt-ott egy-egy borókabokor rejtegeti apró

fehér virágait ; a napsütötte oldalakon a havasi rózsa (Rhododen-

dron myrtifolium) szép piros virágai képeznek virító piros foltokat.

A tulajdonképeni csúcs alatt egy kis vízér állja utunkat, mely a

mélyedésekben még most is megmaradt hófoltokból nyeri vizét.

Ennek a kis érnek a nevét a hegy nevével köti össze a monda,

mely S i e g m e th Károly úr szerint *) a következ :

»Egy pópa Iván nev fia a rablók közé állott s valamelyik

pópa nejét elrablá. Iván a nt az emiitett patakhoz vivé s kérdó

tle: szereti-e t? »Ugy szeretlek mint a szelet nyáron* — vála-

szolá a n. A rabló gúnynak vévén e választ, haragjában agyon-

üté a pópa nejét (Popágya — papné) ; ezóta Popágya na kernicze

a patak neve. A rabló ezután fölment a hegyre, s a nagy forróság

igen kínozta, midn egyszerre szél támadt s ez kellemesen felüdité

t. Csak most érté meg, hogy a n igazat mondott ; belátta, hogy

ez igazán szerette s ok nélkül gyilkolta meg. Megbánás szállotta

meg s leugrott a csúcsról azon a részen, hol a sziklák meredeken

ereszkednek a Groppa völgyébe ; ezért Pop-Iván a hegy neve.

«

Jó darab id telt el, mig a hegycsúcsra értünk, mert a he-

ver kövek alatt már észrevettem az olvadó hófoltok közelében a

Nébria transsylvanica Germ., Trechus procerus Putz., Byrrhus re-

galis Steff. és Pedilophorus transsylvanicus Suffr. havasi bogárfajo-

kat s igyekeztem felhasználni az alkalmat, hogy kézrekeríthessek

:,:

) Siegmeth Károly, Máramarosi utivázlatok. (A magyarorsz. Kárpát-

egyesület évkönyve. VIII. 1881. p. 114)



bellük, a mennyit csak lehet. A pieziny Bembidion bipunctahim L.

ós fajrokona a B. Sahlbergi Bej. var. glaciale Heer, melynek törzs-

alakja a magas éjszakon, Lapponiában és Finnországban él, szintén

elfordult itt egy-egy példányban.

A Pop-Iván csúcsára feljutva sem vehettem hasznát bogár-

hálómnak a gyér növényzet vizes volta miatt. A rovarászé-rostával

próbáltam tehát szerencsét, és elég jó sikerrel, mert a borókabok-

rok tövérl szedett gizgaz közöl nemsokára Amara misella Mi.,

Trechus pulchellus Putz., Homalota carpathica Mi. és tibialis Heer,

Leptusa alpicola Brancs., Quedius pediculus Nordm., ochropterus

Er. és alpestris Heer, Othius lapidicola Kiesiv., Bythinus nigripen-

nis Aub., Omias Hanáki Friv. és restia arcuata Mi. bogárfajok

kerültek el, melyek állandóan a havasi táj lakói. St egy kis

Otiorrhynclius innen alkalmasint valamely eddig ismeretlen fajhoz

tartozik, de sajnos, hogy belle egy példánynál többre nem akad-

hattam. Az álskorpiók közöl csak a másutt sem ritka Obisium

erythrodact'íjlimi L. Koch és Boncus lubricus L. Koch tanyáztak

itt. A fürge Orchesella spectabilis Tullb. var. paliida felfedezésével

ismét egy fajjal szaporodott hazánk Thysanura-faunája ; ellenben a

többieket (Smynthurus viridis L. és fuscus De Geer var. purpa-

rascens, Degeeria nivalis L. és Orchesella rufescens Tullb.) hazánk

más vidékeirl már eddig is ismertük.

Mig én a havasi fauna ez apró lakosaiban gyönyörködöm, az

alatt útitársam pisztolylövésekkel költögeti fel a bérezek többszörös

visszhangját. A hideg délnyugati szél folyvást ujabb fellegeket hoz

felénk, melyek száguldva rohannak végig a bérczeken, néhány perezre

sr ködfátyolt vonva körülöttünk. A mint a szél a felleget tovább

ragadja, részletes térképünk és a vezet segélyével tájékozódunk

az elttünk kitáruló hegyes-völgyes vidéken. A csúcson egy függé-

lyes sziklafal fölött állunk, 1940 méternyi magasságban az adriai

tenger szine fölött, s letekintünk a Groppa-völgy terjedelmes

hófoltjaira. Mintha a Pop-Iván hármas csúcsa volna itt a bérezek

góczpontja ! Ugy látszik mintha könny szerrel átsétálhatnánk a

délnyugat felé vonuló bérczen a szomszéd Serbánra, s a mögötte

rejtzköd Poloninkán át a Mencsulra, mely a Vissó és Tisza ösz-

szefolyásánál ereszkedik le. Az éjszak felé vonuló bérez hegyek

és völgyek szétágazó tömkelegébe vezet, mig ha a délkeleti utat

követ bérczen haladunk, a Tomnatekrl a Ruszkava patak völ-

gyébe szállhatunk alá; vagy ha követnk azt a gyalogutat, mely a

Tomnatek eltt éjszakkeletre forduló bérczen vezet végig, egész
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Galicziáig mehetnénk, a nélkül, hogy a bérez gerinczérl le kellene

szállanunk. Délkelet fell alig bontakozott ki néhány perezre a nagy

Pietrosz és már ismét elfedték a fellegek szemeink ell. A szem-

határt a galicziai és erdélyi határhegyek szegik be s e kép kere-

tét mindenütt füves bérezek, hófoltok, kopasz sziklák, rengeteg-

fenyvesekkel borított völgyek töltik ki ; csak a Vissó völgyében

fehérlenek pár falu házai. A zord tájék csak akkor nyer derültebb

képet, mikor végre fölszáll a felleg a Tisza völgye fölül és egész

Husztig beláthatjuk a napfényárban úszó falvakat és városokat.

Bíró Lajos.

A tiirini nemzetközi phylloxera-congressus

megállapodásai.

Az 1884. október második felében megtartott turini nemzet-

közi phylloxera-congressuson beható tárgyalás és megvitatás alá

kerültek mindazok a kérdések, melyek a szlpusztító phylloxera-

vész ellen való védekezésre vonatkoznak. A congressus az e czélra

kiküldött szakosztályok véleményes jelentései alapján tárgyalta az

egyes kérdéseket s azok alapján hozta határozatait. E határozatok

nagyban és egészben meglehets híven tüntetik fel az egész phyl-

loxeraügynek jelenlegi stádiumát, s ez oknál fogva nem lesz érdek-

telen azokat itt egész terjedelmükben bemutatni.

I. A szénkéneg és a gyérít eljárás.

Mindazoknak az irtószereknek, melyek a phylloxera ellen foly-

tatott küzdelemben használatban vannak, vagy az a feladatuk, hogy

a rovart és a szltkét a helyszínén megöljék (méthodes exetin-

ctives), vagy csak a rovar számát meggyérítsék, de magát a szl-
tkét termképes állapotban fenntartsák (méthodes culiurales), vagy

pedig az a czéljuk, hogy a szlnövényeket és egyes részeiket a

rovartól megszabadítsák, hogy azok aztán más vidékekre a fertzés

elhurezolásának veszélye nélkül tovább szállíthatók legyenek.

Azok a csekély számú szerek, melyek erre nézve czélszerü-

eknek bizonyultak, általában ismeretesek s az alkalmazásuk körül

szerzett tapasztalatok eredményei a következ pontokba foglalha-

tók össze

:

1. A gyérít eljárásnál egy négyszögméternyi szlterületre,

egyszeri befecskendés mellett, 15—20 grammnyi szénkéneg al-
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kalmaztatik ; — ha a befecskendezés egymásután kétszerre történik,

akkor a felhasznált irtószer összes mennyisége a 32 grammot meg
nem haladhatja. Ez idö szerint jobbnak tartják az egyszeri be-

fecskendezést 25 grammal négyszögméterenként.

2. A szén kéne g-káli um tkónként legfeljebb 60 gramm-

nyi adagban alkalmaztatik, mihez azonban egyenletes szétosztás

végett azonkívül még 35—40 liternyi víz szükséges.

3. A termékeny és mély talajjal biró területek a szénkéneg-

„gel való kezelésre a legalkalmasabbak. Homokos, meszes, sovány,

igen száraz vagy ksziklás, terméketlen talaj az irtószerekkel való

kezelésre nem alkalmas.
4. Az irtószerek használata általában csak fiatal szlknél

alkalmas ; régi, öreg és elgyengült szltkéknél a tartós hatás

nem mutatkozik.

5. Az irtószerek alkalmazására legjobb a novembertl
márcziusig terjed idszak, s a kezelést azonnal abban kell

hagyni, mihelyt a szltkében a nedvkeringés megindul s a rügyek

fakadni kezdenek ; mert a szénkéneg még csekély adagókban is

megölheti a szltkét, kivált ha ess idben vagy nedves talajban

alkalmaztatik.

6. A gyérít eljárás sohasem irtja ki mind a phylloxerát. Ez

még a szénkéneggel kezelt szlkben is tovább szaporodik, kivált

augusztus és szeptember hónapokban. Ezen oknál fogva a gyérít

eljárás minden évben ismétlend, mert abbanhagyása, habár

csak egy évig is, az összes elbbi kezelést és évek során nyert

sikerét tönkre teheti. A csak minden második évben alkal-

mazott kezelés nem bizonyult czélszernek és e miatt hasznave-

hetetlen.

7. Valamely beteg szltkének három évi gyérít keze-

lésre és e mellett jó trágyázásra van szüksége, hogy ismét magá-

hoz jöjjön ; ha szénkéneg helyett szónkéneg-kálium használtatik,

akkor a javulás még hosszabb id múlva következik be.

8. A. gyérít eljárás okvetetlenül megkívánja egyidejleg
a trágyázást is, ha termést akarunk nyerni. Csupán csak irtó-

szerekkel kezelve a szltke csak tenyészik, de nem terem.

9. A szénkéneggel való gyérít eljárásnak évi költségei köny-

nyen mivelhet talajnál 130— 170 frankra rúgnak, köves vagy ne-

hezen mivélhet talajnál pedig 250 frankra emelkednek hektáron-

ként. Ehhez járulnak még a trágyázás költségei, a mi elkerülhe-

tetlen, és a mit évenként és hektáronként 300 frankra lehet fel-
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venni ; az évi kiadások összege tehát hektáronként átlag 450 frankot

tesz ki.

A szénkéneg-káliummal való kezelés költsége az els évben

kitesz körülbell 300—600 frankot, beleszámítva az irtószer bevá-

sárlási árát és alkalmazását ; a költség ezen emelkedését a víz

beszerzése ós szállítása okozza ; ehhez járul még 200 frank árú

trágya. A következ években a szénkéneg-káliummal való kezelés

körülbell 400 frankba kerül, a szükséges trágya pedig 100 frankba.

A szénkéneg-káliamot tehát csak akkor lehet haszonnal alkalmazni,

ha az ember képes egy hektár szlre, a mivelési költségeken és

az adón kivl évenként még 500—700 frankot költeni.

10. Az évenkénti trágya - szükséglet a szénkéneggel való ke-

zelésnél hektáronként a következ

:

100 kilogramm káli,

50 » nitrogén,

30 » phosphorsav.

11. Ez irtószerek alkalmazása gyérít eljárás gyanánt, eddig

csak oly helyeken vált be, a hol a szlk bven termk vagy

nagy hirek voltak.

II. Az elárasztás.

1. A szlk elárasztása, a hol az alkalmazható, mindenesetre

elnyösebb, mint a szénkéneg-káliummal és a szénkéneggel való

kezelés. Csak hogy ez esetben gondoskodni kell arról, hogy a víz

minden megszakítás nélkül 20—25 cent. vastag rétegben borítsa

el a talajt, még pedig kötöttebb talajnál, melybe a víz nem köny-

nyen hat be, 55 napig, lazább talajnál 65 és likacsos talajnál

75 napig. Az elárasztott szlk azonban sohasem szabadulnak meg

teljesen a phylloxerától, mert nyárban a környékbl ismét ujabb

rovarok költöznek be, miért is az elárasztást évenként ismé-

telni kell.

2. Az elárasztás alkalmazása után b trágyázás szükséges,

kivéve, ha a víz sok trágyázó anyagot hordoz magával. Ez az el-

járás általában igen jól használható s a tkék három év alatt tö-

kéletesen magukhoz jönnek.

3. Az elárasztás költségei igen különbözk lehetnek, a sze-

rint a mint a vizet közvetetlenl csatornázás vagy pedig gzgépek

segélyével vezetik a szlkbe. Az elbbi esetben a kiadásokat hek-

táronként 120—150 frankra, az utóbbi esetben 500—1000 frankra
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becsülik, nem számítva a trágyázást, mely hektáronként körülbe-

lül 300 frankba kerülhet.

III. A homok.
1. Finom szemcséj homoktalajban álló szltkék a phyllo-

xerától mentesek maradnak. Ez az eset azonban igen ritka, mert

a homoknak akkor tiszta quarczból kell állania vagy áradmányok-

ból származnia, s e mellett szükséges, hogy legalább 60 cent. vastag

réteget képezzen és megfelel talajnedvességgel birjon.

2. A szlnek homokkal való kezelése nem ajánlható, még
pedig technikai ós pénzügyi okoknál fogva.

3. Az úgynevezett negyedkori, valamint a miocén- ós pliocén-

kori homokok nem mentesítenek a phylloxerától és e miatt semmi

jelentséggel sem birnak.

IV. A teljes irtás szénkéneg gel.

1. A szénkéneg alkalmazása 140—300 grammnyi adagban

négyszögméterenként a szltkéket elpusztítja.

Terrasz-ópítkezéssel biró szlkben azok a tkék, melyek a

falhoz közel állanak, a szénkéneg hatását kevésbbé érzik meg
mint a többiek.

2. Közepes kötöttséggel biró talajban a szénkéneg gyorsan

jut meglehets mélységbe ; laza talajban ellenben könnyen elpáro-

log és csak ismételt használat után hatol a mélyebb rétegekbe.

V. A szlvesszk, fertzetlenítése szállítás ezéljából.

A szállításra szánt szlvesszk fertzetlenítése tárgyában a

congressus a következ határozatokat hozta

:

Sima szlvesszket oly módon kell fertzetleníteni, hogy azok

betétetnek valamely zárt tartóba, a mely minden köbméter leveg-

ben 005—50 gramm kéksavat tartalmaz.

Gyökeres szlvesszknél oly folyadék használtatik, a mely-

ben egy-egy liter vízben 2 gramm szénkéneg-kálium vagy 1 gramm

szénkéneg van feloldva, ós a melybe a gyökerek bemártatnak.

Az illet bizottság abbeli óhajtását fejezte ki, hogy e kérdés

Francziaországban még behatóbban tanulmányoztassék.

VI. Az amerikai szlk.
1. A szlültetvények helyreállítására gyakorlati eszköznek

bizonyultak az amerikai szlk, mert a phylloxerának valamennyi

többi európai szlfajtánál jobban ellentállanak. St némelyek kö-
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zlük annyira ellentállók, hogy még a phylloxera nagy mérv je-

lenléte daczára is épen és sértetlenül képesek megmaradni. Több

fajtának azonban kedvez talajra és égalji viszonyokra van szük-

sége. De e fajták annak daczára, hogy nehezen lehet a nekik épen

megfelel talajra reá találni, mégis jól tenyésztek és jól beváltak.

Némely fajtáik csakugyan képesek közvetetlenl értékesíthet,

habár nem is valami igen finom borokat szolgáltatni.

2. Ezeket a használható szlfajtákat az eddigi tapasztalatok

szerint következleg lehet osztályozni

:

Az olajfa-régió számára : Jacquez ; a középtenger nedves klí-

májú partvidékei számára: Herbemont ; Francziaország hasonló te-

rületei és központi részei számára : Cornucopia ; mind a három

terület számára : Othello és Canada ; egyes különös területek

számára, a tapasztaláshoz képest : York-Madeira.

3. A franczia . szlfajták beoltása amerikai alanyokra nem

változtatja meg a minséget sem az egyik, sem a .másik szlfaj-

nál. Beoltandó alanyokúi leginkább ajánlhatók a Rupestris és Ri-

paria vad fajtái, továbbá a York-Madeira, Solonis, Vialla, Jacquez,

Oporto és Taylor.

4. A magról való tenyésztésnél az illet szlfaj tulajdonságai

megváltozhatnak és azért ez a szaporításmód n e m ajánlható.

Az oltást fiatal venyigéken kell végezni, még pedig kipróbált

venyigéken és nem olyanokon, melyek magról lettek nevelve.

VII.

Hogy a phylloxera terjedése elhurczolás útján megakadályoz-

tassák, az egyes államkormányok teendi volnának

:

1. A szlket megvizsgáltatni és felügyeltetni, kivált azokat,

a melyek phylloxerával fertzve vannak.

2. Mihelyt a phylloxera fellépését bejelentik, a védekezés

eszközei alkalmazásba veendk s a kormányok, illetleg közegeik

3. a szlk kezelését maguk végeztessék, és ha kell, a szl-
ket kiirtassák.

4. A szlvesszknek, leveleknek, karóknak és a szl köze-

lében állott minden tárgynak szállítása megtiltandó.

5. Törköly és czefre szállítása egyik államból a másikba csak

zárt edényekben, melyek esetleg kinyithatók, engedtessék meg.

6. A csemegeszl szállítása hasonlóképen mindig csak zárt

csomagolással volna engedélyezend.

7. Oly növények magvainak, gyümölcsének, leveleinek és le-
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metszett virágaiknak szállítása, - - melyek nem a földben vagy

közel a föld felszínéhez nttek, — megengedhet.

8. A reájuk tapadt földtl megtisztított zöldségfélék szabad

forgalomba bocsájtandók.

9. Mindenféle fiatal fák, gyökerek stb. (kivéve a szlvessz-

ket, melyeknek szállítási ideje meg lesz határozva) szabadon szál-

líthatók legyenek, de oly kisér nyilatkozattal, hogy az illet fel-

adás helyén phylloxerafertzés nincsen, és kiadásuk rendeltetésük

helyén csak a vámhatóságok által történhessék. A csomagolás oly

gondos legyen, hogy útközbdn egy levél se hullhasson ki.

10. Szlleveleket csomagolásra használni nem szabad.

11. Minden szállítmányt, melyben phylloxera találtatik, a

vámhivatal a csomagolással együtt elégetéssel semmisítsen meg, és

azok a szállítmányok, melyek nem szabály szerint csomagoltattak,

visszaküldendk.

A nemzetközi vámhivatalok számára e tekintetben különös

szabályzatokban kellene megállapodni.

12. A congressus felhívja az államkormányok figyelmét azokra

az Olaszországban megejtett tanulmányokra, a melyeknek czélját

valamely gyakorlati és a szlvesszkre nézve ártalmatlan fertzet-

lenít szernek feltalálása képezi.

Ezek voltak a turini nemzetközi phylloxera- congressus meg-

állapodásai, a melyekhez, hazai viszonyaink szempontjából csak két

észrevételt kívánok fzni. Az egyik a homokra, a másik az amerikai

szlkre vonatkozik.

A congressus tagjai bizonyára nem ismerték Magyarország

nagy futó-homokterületeit, különben nem mondották volna ki, hogy

az olyan homoktalajok, melyek phylloxera-mentesít képességgel

birnak, csak igen ritkán fordulnak el. A magyar Alföld az efféle

talajú területekkel bven dicsekedhetik.

A mi pedig a mivelésre ajánlott egyes amerikai szlfajtákat

illeti, a congressus megállapodásai Magyarországra nézve nem le-

hetnek egészen irányadók ; mert csak a gyakorlati tapasztalás fogja

idvel megmutatni, hogy vájjon mely amerikai szlfajták fognak ná-

lunk akár direkt termelésre, akár ellentálló alanyokúi teljesen beválni.

A turini congressus tagjai csaknem kizárólag olaszok és fran-

cziák levén, leginkább a franczia- és olaszországi viszonyokra való

tekintettel hozták határozataikat. Lehner Vilmos
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Gyertyánfát károsító czlnczérfaj. — Az általánosan ismere-

tes hs-czinczórnek egyik legközelebbi rokonáról, a kisebb termet

Cerambyx Scopolii Fuessl. (cerdo Scop.) fajról eddig nem igen hal-

lottuk, hogy valahol kártékonyán lépett volna fel, sem azt, hogy

álezái gyertyánfában élnének. Ratzeburg az o klasszikus mvé-
ben egy szóval sem említi ; Fekete erdészeti rovartanában is

hiába keressük e czinczérfajt. N ö r cl 1 i n g e r legújabb munkájá-

ban*) is csak úgy mellékesen szól róla és csak annyit mond, hogy

a bogár virágokon, álczája pedig bükk-, szelíd gesztenye-, alma-,

dió- és szilfában és más lombos fákban él ; st T a s c h e n b e r g **)

egyenesen kimondja, hogy ez a faj nem tesz kárt.

Igaz ugyan, hogy e czinczér álezái rendesen nem szoktak

szembetn kárt okozni ; de hogy azért még sem egészen ártalmat-

lanok, arról saját tapasztalataimból meggyzdtem. Az 1881-ik év

szén ugyanis a vallásalapítványi magy. kir. faraktárba Budapestre

Somogyinegyébl Lakócsáról mintegy 2950 köbméter, ölbe vágott

gyertyánfa érkezett, a melyben a Cerambyx Scopolii igen nagy

mennyiségben volt található. Egy-egy hasábban néha 10— 15 darab

teljesen kifejldött bogár volt a kirágott menetekben meghúzódva.

A mely fában egy ilyen nagyságú bogár ekkora mennyiségben ta-

nyázik, ott azt már minden esetre kártékonynak kell tekintenünk.

— Álczát (deczembertl februáriusig) egyetlen egyet sem találtam

;

de hogy a bogarak csakugyan mind e hasábokban nttek fel ós

fejldtek ki, azt abból lehet következtetni, hogy egy ízben egy még
egészen friss és puha példányra is sikerült reá akadnom.

Az általam észlelt eset még azért is figyelmet érdemel, mert

eddig nem volt még adat arra nézve, hogy ez a czinczérfaj, mely-

nek álezái többnyire bükkfában fejldnek, gyertyánfában szintén

tenyészik. Vadászfy Jen.

Rovarászát gyertyafénynél. — Régóta ismeretes dolog, hogy

az ersebb fény, mennyire magához csalja az éjjel repked rovaro-

kat. Már meglehets távolságról észreveszik a csábító fényt, semmi

egyébre nem ügyelve egyenesen felé tartanak, bódultan repkedik

körül és gyakran életüket vesztik a fényes lángban.

*) Dr. H. Nör dl inger, Lehrbuch des Forstschutzes. Berlin, 1884.

p. 205.

**) Dr. E L Taschenberg, Praktische Insekten-Kunde. II. p. 250.
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A rovarok e sajátságát a lepkegyjtk már régóta felhasznál-

ják arra, hogy az éjjeli lepkéket hatalmukba kerítsék. De más

rendbe tartozó rovarokat is könnyen elcsábít a csalóka fény ; ren-

desen a legélénkebbek és leggyorsabbak esnek így trbe, mig a

lomha mozgású rovarokat restségük megóvja ettl a veszélytl.

Ily úton még a kezd rovarász is mondhatni fáradság nélkül

juthat gyakran érdekes rovarfajokhoz. Magam sem tartozom az

avatottabbak közé, mégis 1884 július 14-én este rövid id alatt

nagyszámú rovart fogtam ez egyszer módon. A mondott napon esti

9 óra tájban Pancsován egy városi ház udvarán vacsoráltam ; a

nappali rekken forróság után tikkasztó meleg este következett, az

ég derült és csillagos volt, de a hold nem világított ; csupán lanyha

délnyugati szell enyhítette kissé a nyomasztó levegt. Annál na-

gyobb volt az élénkség a fürge rovarok között, melyek a gyertya-

világtól odacsalatva, a fehér abroszra hullottak ós azon könnyen

szembeötlöttek. Borszeszes üveget vettem el s beleszedtem a hívat-

lan vendégeket, mik néhány éjjeli pillén kívül csaknem kizárólag

ragadozó bogarakból, vízi poloskákból és apró kabóczákból állottak.

A bogaraknak majdnem felét a futrinkafélék családja szolgál-

tatta, u. m. : Bembidion laticolle Duft., minimum Fabr., quadrima-

culatum L. és quadripustulatum Sérv., Badister bipustulatus Fabr.,

Anisodactylus signatus lll., Pseudophonus griseus Panz., Stenolophus

teutonus Schr. var. abdominalis Géné, dorsalis Fabr. és suturalis Dej.,

Agonum viridicupreum Goeze. A másik fele a csonka szárnyfedj

Staphylinidákból telt ki és a következ fajokból állott: Actobius

prolixus Er., Phüonthus punctus Grav., quisquiliarius Gyll., im-

mundus Gyll., micans Grav. ós fidvipes Fabr , Scopaeus laevigatus

Gyll., Bledius fracticornis PayJc. és Trogophloeus memnonius Er. De
kiválóan érdekes, hogy itt egyszerre három példányt sikerült fog-

nom a hazánk déli részébl és Dél-Oroszországból Compsochüus

Heydeni Epp. név alatt nemrég leirt ritka Staphylinida-fajból *) ; ez

még a magy. nemz. múzeum gyjteményében is csak azzal a két

példánynyal volt eddig képviselve, melyet Fodor János Csanád-

megyében Makónál és B i r ó Lajos Baranyamegyóben Besencze falu-

nál talált.

E két bogárcsaládon kívül csak egy vízibogárfaj, a Laccophi-

lus hyalinus De Geer és a ganéjban él Cercyon quisquilius L. csapó-

dott le a fehér abroszra.

f

j V. ö. Rovartani Lapok. I. p. 255

4*
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A Hemipterák közöl vízi poloskák és apró kabóczafélék jelen-

tek meg nagyobb számmal, míg a Peritrechus nubilus Fali. és Na-

bis ferus L. szárazföldi poloska-fajokból csak egy-egy példány té-

vedt közéjük. Valamennyi vízi poloska négy Corisa-fajhoz tartozott;

leggyakoribb volt a mindenfelé közönséges Corisa hieroglyphica

Duf., de a Corisa striata L., Falléni Fieb. és Bogenhoferi Fieb.

már csak egyes példányokban mutatkoztak. A kabóczafélék közöl

csak a Cicadula sexnotata Fali. és Thamnotettix coronifera Marsh.

fajokat sikerült felismerni ; mig a többiek, u. m. egy Athysanus- és

négy Delphacida-faj nemcsak a hazai faunára, hanem a tudományra

nézve is alkalmasint mind újak.

Az általam itt név szerint felsorolt rovarfajok hitelességéhez

semmi kétség sem férhet, minthogy azok közöl a Staphylinidákat

Dr. Eppelsheim európai hír bogarász, a többit pedig e folyó-

irat szerkesztsége volt szíves meghatározni. Wénu János.

Gyertyafénynél fogott vízi poloskák. — W é n y János úrnak

fennebbi állítását magam is megersíthetem, a mennyiben saját

tapasztalataim szintén igazolják, hogy a gyertyafénynél való éjjeli,

illetleg esti rovarászás mennyire háládatos. Az ember ezen a ké-

nyelmes módon néha olyan ritkább és becsesebb rovarfajokra is

szert tehet, a melyeket különben meglehet, hogy hosszas keresés

daczára sem sikerül kézre kerítenie.

A gyertyafényhez repül rovarok között a leggyakoriabbak

közé tartoznak a vízi poloskák. Ezek ugyanis csendes nyári esté-

ken naplemente után elhagyják vízi lakásukat és szárnyra kelve

vándorolnak egyik tócsából a másikba; ilyenkor vakon neki rohan-

nak aztán minden világosságnak és kábultan potyognak le a fény

forrása köri. Ilyen alkalmakkor gyjtöttem én is a legérdekesebb

fajokat. így péld. felemlíthetem, hogy 1883. július 16-án este a

bánsági homok úszta éjszaki szélén fekv Károlyfalván, Temes-

megyében, a vendégl udvarán vacsoraközben az elmaradhatatlan

Corisa hieroglyphica Duf., továbbá a Corisa distincta Fieb. és Si-

gara minutissima L. példányain kívül szerencsésen kezeim közé

jutott még két nstény a Corisa atomaria Iliig, fajból is, melylyel

hazánkban ezenkívül sem az eltt, sem az óta még senki sem ta-

lálkozott.

Budapesten a Duna-parti vendéglknek szabadba helyezett

asztalain ilyen módon gyakran szintén jó fogásokat lehet tenni. A
Corisa concinna Fieb. és Bogenhoferi Fieb. igy kerültek itt birto-
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komba; st 1881. június 23-án este, midn a fvárosi vigadó eltt

a szabadban vacsoráltam, a többi között a Corisa coleoptrata Fabr.

fajból egy tökéletesen kifejlett repül szervekkel
biró nstény is lecsapódott asztalomra. Ez a fogás annál neve-

zetesebb, minthogy e fajnak tökéletesen kifejlett repül szervekkel

biró alakjából ez még csak a második, eddig felfedezett példány.

Az els efféle példányt 1852-ben MulsantésRey Francziaország-

ból Corixa fasciolata név alatt önálló faj gyanánt irták le ; de tisz-

telt barátom Dr. Puton*) az illet (szintén nstény) példánynak

tüzetes megvizsgálása után igen helyesen úgy vélekedik, hogy az

csak a közönséges Corisa coleoptrata fajhoz tartozik és annak ma-

cropter alakja. Dr. Horváth Géza,

KÜLÖNFÉLÉK

Selyemtenyésztési törvényjavaslat. — A földmivelés-, ipar-

és kereskedelemügyi m. k. miniszter 1884 deczember 16-án a hazai

selyemtenyésztés ügyének biztosítását czélzó, következ törvényjavas-

latot terjesztette a képviselház elé

:

»1. §. Selyembogarakat tenyészteni csak egészségesnek ismert

petébl szabad.

2. §. Selyempetének árulása vagy kiosztása, továbbá selyem-

gubók beváltása, vásárlása vagy eladása csak külön engedély mellett

szabad. — Az engedély feltételeit, valamint az engedményben ré-

szesíthet intézeteket és egyéneket a földmivelés-, ipar- és kereske-

delemügyi miniszter állapítja meg.

3. §. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter meg-

bizatik a szükséges intézkedések megtételére oly czélból, hogy a te-

nyésztésre alkalmas peték kivánt mennyiségben rendelkezésre álljanak.

4. §. A ki a jelen törvény intézkedései ellen vét, kihágást követ

el és közigazgatási utón 100 frtig és ismétlés esetén 200 frtig ter-

jed pénzbüntetéssel fenyítend.

5. §. Jelen törvény végrehajtásával a földmivelés-, ipar- és ke-

reskedelemügyi miniszter bizatik meg.«

E törvényjavaslat »indoklása« igy szól:

A selyemtenyósztés Magyarország déli vidékein és a volt ha-

tárrvidéken a jelen század elején nagy lendületet nyert, mely tet-

pontját érte el a 40-es években, a midn a termelt gubók értéke

800,000 frtot ért el.

Ezen idben lépett fel a hernyók közt a » foltkór « betegség,

mely oly pusztítást okozott a tenyésztésben, hogy az ipar rohamosan

csökkent, és végre az 50-es évek vége felé, majdnem teljesen megsznt.

*) Dr. Puto n, Synopsis des Hémiptéres-Hétéroptéres de Francé I p. 237.
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P a s t e u r vizsgálódásai nyomán megállapittattott, hogy a » folt-

kór* betegség a beteg peték által terjesztetik, és hogy az egészséges

petékbl származó hernyók ezen betegségnek nincsenek alávetve

;

megállapittatott továbbá az is, hogy a betegség górcsövi vizsgálat

útján már a pilléken fölismerhet, s igy azután lehetséges az, hogy

a beteg pillék petéi a tenyésztésbl kirekesztetvén, csakis egészséges

peték használtatnak tenyésztésre.

Ezen fölfedezés következtében a selyemtenyésztéssel foglalkozó

országokban, kivált Francziaországban és Olaszországban, külön inté-

zetek állíttattak fel, melyekben selymérpillék megvizsgáltattak és csakis

az egészséges pillék petéi kerültek forgalomba, illetleg tenyésztésre.

Ezen eljárás meghonosítása czéljából a kormány 1872-ben Szeg-

szárdon selyemtenyésztési intézetet állított, melynek ugyanezen eljárás

tétetett feladatává. Azonban — miután ez intézet kell szakerkkel
nem rendelkezett ; — továbbá, mert az intézet mködésével nem járt

karöltve a tenyésztk oktatása és selyemtenyésztési szakismeretek ter-

jesztése : — az ipar meghonosítását czélzó törekvések sikerre nem
vezettek, mindaddig, 'inig 1880-ban a selyemtenyésztés a jelenlegi

alapon az ipar összes föltételeit felkaroló módon nem szerveztetett.

Habár a külföldön, nevezetesen azon országokban, melyekben a

selyemtenyésztési ipar századok óta virágzott és már ezreknek ki-

zárólagos kenyérkeresetét képezte, az említett intézetek felállításával

a bajt elhárítani és az ipart újonnan feléleszteni sikerült, — azért

nálunk, hol az ipar csakis mellékkeresetet képez, s hol az egész ügyet

rendszeresen vezet vállalkozók még nem találkoztak, szükséges, hogy
a kormány vegye kezébe a tenyésztés ügyét és fejleszsze oly fokra,

hogy az a népben ers gyökeret verve, idk folytában népünk jöve-

delmez és gazdaságos foglalkozásává legyen.

Ugyanazért nemcsak az ipar egyik ffeltételét képez szakis-

meret terjesztése, valamint a selymérek táplálkozásához szükséges

szederlevelek biztosítása czéljából a szederfa-tenyósztés emelése kell,

hogy a kormány feladatát képezze, hanem a kormánynak az ipar

üzleti részét is irányítania kell. Nevezetesen szükséges, hogy a sely-

mérpete teljesen megbízható módon állittassék el oly egészséges

minségben, mely a tenyésztés eredményét biztosítja, s ez által egy-

szersmind biztositékot nyújt arra nézve is, hogy a tenyésztéssel fog-

lalkozók a tenyésztést sikeres foglalkozásnak tekintsék, és attól el

ne kedvetlenittessenek.

Ha a selymórpetének akár készítése, akár kiosztása magáno-
soknak megengedtetik, ez a czél, az eddigi tapasztalatok szerint, ve-

szélyeztetve van.

A vállalkozó, a ki esetleg rossz vagy beteg petét oszt ki oly

czélból, hogy az azok után termelt gubót beváltsa és azon nyerészkedjék,

nincsen érdekelve abban, hogy a termel egészséges pete után nagyobb
mennyiség gubót állítson el, miután csakis a kész gubót váltja

be, és az szempontjából inkább hajlandó lehet arra, hogy hibás,

tehát kevés érték petét oszszon ki a tenyésztk között, miután az

ilyen jelentékenyen kevesebb költséggel kapható, vagy állitható el. A
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magánvállalkozók részérl fenyeget ezen veszély kiváltképen áll a

külföldi vállalkozókra nézve, kik a selyemiparral foglalkozó országok-

ban nehezebben értékesíthet 2- és 3-ad rend petéket behozván,

emiitett üzletökre nézve nálunk hálás talajt lelhetnek.

Ezen indokok valának irányadók a jelen törvény 1. §-ára nézve,

melyben kimondatik, hogy selyembogarakat, tenyészteni csak egész-

ségeseknek ismert petékbl szabad.

A 2. §-ban hasonló indokból miniszteri engedélytl tétetik füg-

gvé a selyempete készitése, árulása és kiosztása. Ugyanezen §-ban

a gubó vételára és beváltására vonatkozó hasonló intézkedés azon

indokból vétetett föl, miután elfordultak oly esetek, hogy a kormány

által kiosztott peték után termelt gubókat a magánvállalkozók vál-

tották be. Minek magyarázata abban fekszik, hogy a kormány a je-

lentékeny költséggel készített petéket a tenyésztknek díj nélkül oszt-

ván ki, a petekószitésre fordított költség csak ugy térülhet meg, ha a

gubó megfelel alacsonyabb áron váltatik be.

Önként értetik, hogy a magánvállalkozó, ki a petét sem nem
termelte, sem ki nem osztotta, tehát kinek a pete költségébe nem
került, az illet termeltl a gubót jelentékenyen magasb áron képes

beváltani, mi, ha megengedtetnék, a kincstárra a petekészités évrl-

évre fokozódó, utóbb elviselhetlen, terhet róna.

A 3. §., tekintettel arra, hogy a magánvállalkozás egyelre nem
lesz képes azon föltóteleknek eleget tenni, melyek mellett peteterme-

lés megengedhet, — utasítja a földmivelés-, ipar- és kereskedelem-

ügyi m. kir. minisztert, hogy jó petéknek a kívánt mennyiségben való

elállításáról gondoskodjék.

A 4. §. büntet intézkedései a törvény ellen kihágást elköve-

tkkel szemben részletesb indokolást nem igényelnek.

A külön indokolást szintén nem igényl 5. §. szerint ezen tör-

vény végrehajtása a földmivelés-, ipar- ós kereskedelemügyi m. kir.

miniszterre ruháztatik.

Pótrendelet a nemzetközi phylloxera-egyezményhez. — A
pénzügyi, valamint a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir.

minisztériumok, gazdasági terményeknek az osztrák- magyar monarchián

való átvitelére vonatkozólag, a mennyiben ezen átvitel vámhivatali

csomagzár ós vámellenrzés mellett történik, a következ rendeletet

intézték az illet vámhivatalokhoz :

Az 1881. évi november 3-án kelt nemzetközi phylloxera- con-

'ventióban (1882. évi XV. t.-cz.) részes államok kormányaival foly-

tatott tárgyalások alapján, az ezen conventió végrehajtására vonatkozó,

1882 évi július 11-én kelt (a Pénzügyi Közlöny 1882. évi 33. szá-

mában közzétett) rendelet módosításául — a cs. kir. osztrák kor-

mánynyal egyetértleg — a következk rendeltetnek

:

1. §. Azon gazdasági termények (növények), melyeknek az

osztrák-magyar monarchián való átvitele az érintett conventió 3-ik

czikke, illetleg az idézett miniszteri rendelet függelékének II. tétele

szerint, csak föltételesen volt megengedve, jövre nézve, származási
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helyükre való tekintet nélkül, akadálytalanul átbocsátaudók, azon

esetben, ha az átvitel vámellenrzés és vámhivatali csomagzár alatt

történik.

2. §. Jelen rendelet azon napon lép életbe, a melyen az a vám-
hivatalhoz érkezik.

IRODALOM.

Dr. Dadcty Jen, Újabb adatok Kolozsvár és Erdély Crustacea-

faunájának ismeretéhez. (Orvos-természettudomá-

nyi Értesít. IX. Természettud. szak. p. 805— 310.)

Szerz az erdélyi megyékben eddig a következ kopoltyúlábú

rákfajokat (Branchiopoda) találta : Branchipus stagnalis Schaeff

,

torvieornis Waga és diaphanus Prev., továbbá Artemia salina L. és

Apus caneriformis Schaeff\ a melyeknek eddig felfedezett ottani ter-

mhelyeiket czikkében pontosan összeállítja és részletesen ismerteti.

Mocsári/ Sándor, A fürkész-darázsok életérl. (Természettudományi

Közlöny. XVII. p. 16— 21, kilencz ábrával.)

E czikk népszer modorban ismerteti a fürkész-darázsokat és

különösen azt a tulajdonságukat vázolja, hogy a nstények petéiket,

hosszú tojócsövük segélyével, más rovarok testébe, vagy azoknak pe-

téibe rakják, és hogy aztán álezáik ezekbl s ezeknek rovásái'a táp-

lálkozván, ezeket megsemmisítik. A fürkész-darázsok, melyek közöl a

szerz több fajt rajzban is bemutat, eme tulajdonságuknál fogva igen

fontos szerepet játszanak a természet háztartásában s a kártékony

rovarok irtásával a gazdának is igen hasznos szolgálatokat tesznek.

Lendl Adolf, A pókok érzékszerveirl. (Természettudományi Köz-
löny. XVII. p. 30—31.)

A pókok látás és tapintás szerveit már régen ismerjük, a többi

három érzékszervüket ellenben mindeddig csak sejtettük. A hallás és

szaglás szerveit ujabban Fr. D a h 1 vizsgálatai kiderítették, a melyek-

nek eredményét a szeíz itt röviden ismerteti. E szerint a pókoknál

hallásra szolgálnak a lábak és tapogatók fels oldalán lev, sa-

játságos szrök, mig a szaglás szerve az alsó állkapcsokon van el-

helyezve, a melyeknek sima mells felületét számos, sürün hintett,

apró likacs töri át. A pókoknak bizonyosan izlelö képességük is van,

de ennek szervét eddig még nem sikerült felfedezni.

Dudinszhy Emil, A lótet életébl. (Természettudományi Közlöny.

XVII. p. 31—32.)
A szerz tapasztalatai szerint a lótet ( Gryllotalpa vulgáris)

fogságban inkább húsev, a mennyiben még saját társait is felfalja

;

különben szükség esetében a növényi eledelt sem veti meg. Véd
fegyverül e rovar a potrohúból kifecscsenhet, igen átható kellemetlen

szagú és edz hatású folyadékot is használ, melyet azonban csak túl-

ságosan izgatott állapotban bocsájt ki magából. Az 1882-ik évben a
lótet Xagy-Kálló vidékén rendkívül nagy mennyiségben mutatkozott.



Rovartani Lapok
II. kötet. 1885. márezius. 3. füzet.

A legújabb felfedezések

a rovarok fejldéstanában.

n.

Ezek azok a puszta tények, a melyeknek felfedezését Lich-

tenste innak köszönhetjük. Már a hollandi Leeuwenhoek
ideje (a 18-ik század eleje) óta tudva volt, hogy a levéltetvek, ille-

tleg a valódi Aphidák, nyárban a szárnyatlan nstényeknek saját-

ságos bels sarjadzása következtében ivartalan úton egész sor ele-

venen világra kerül levéltet-nemzedéket szülnek, vagy is, hogy

azok — mint némelyek inkább szeretik nevezni — ivartalan, agam

egyéneket hoznak létre. A valódi levóltetveknól az ivaros állatok,

t. i. úgy a hímek, mint a nstények, szárnyasak, s a nstények,

ép úgy mint a többi rovaroknál, rendesen számos petét tojnak. A
többi szárnyatlan egyénekrl, melyek ivartalan úton szaporodnak,

akként vélekedtek, hogy azokat, ép úgy mint bizonyos kétszárnyú

rovarok álczáit, nem lehet szaporodásra képes álczáknak tekinteni,

mert azoknak, mieltt szaporodásra képesekké válnak, elbb még a

tökéletesen kifejlett rovarok fejldésénél szokásos vedléseken is át

kell esniök ; a levéltetvek fejldési körfolyamát ezért inkább egy oly

polymorph állatcsoportnak tekintették, melynek egyes nemzedékei

szárnyakat kapnak, mások pedig nem ; de ezeknek a szárnyatla-

noknak is megvan a szaporodási képességük, és pedig ugyanazon

mód szerint, mint a hogy az más rovar-rendekhez tartozó és szz-

nemzés útján szaporodó néhány rovarnemrl is ismeretes. Már az

ilyen szznemzéssel párosult polymorphismus is, mint valami kivé-

teles dolog, felköltötte a rovarászok figyelmét és különféle hypo-

thózisek felállítására adott alkalmat.

Sokkal bonyolultabb azonban a phylloxera élettörténete s azért

nem lehet csodálkozni, hogy egy olyan ember, a ki nem birt egyúttal

az állattan többi részeiben is alapos ismeretekkel, melyek az általa a

szltet biológiájára vonatkozólag tett felfedezésekhez némi hasonla-

5
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tosságokat vagy analógiákat nyújthattak volna, azokra nézve oly

magyarázatokra és értelmezésekre jutott, melyeket egyetlen egy tudo-

mányos zoológus sem fogadhatott el. Azért Lichtenstein eme

theoriáival csaknem egészen egyedül áll. Elmélete bármennyire nél-

külöz is minden tudományos alapot, attól bizonyos szellemesség miod-

amellett sem tagadható meg. Lichtenstein ugyanis arra a különös

gondolatra jött, hogy ez állatok fejldését bizonyos (monoklin) növé-

nyek állapotával hasonlítsa össze, és hogy minden oly Homopterát

vagyis levéltett, mely épúgy szaporodik mint a phylloxera, egy új

Homoptera-csoportba sorozzon, melyet e miatt az anthogeneti-
k u s Homopterák csoportjának nevezett el. Mig ugyanis valamennyi

eddig ismert rovarnál a szárnyas egyének rendesen ivaros egyének

szoktak lenni, azaz tökéletesen kifejlett ivarszervekkel birnak, addig

a phylloxeránál a szárnyas alakok szerinte csak a hosszú fejldési

sorozatnak egyik átmeneti alakját képviselik, mely kizárólag ivar-

talanul szapor odván, magukat az ivaros állatokat hozza létre ; ez

utóbbiak a rendestl eltérleg szárnyatlanok. Ez a rendkívül sa-

játságos viszony aztán Lichtensteint a következ hasonlat

felállítására vezette. Tavaszszal — úgymond — a kéreg repedései-

ben egy pete van : ez a mag. Ebbl egy kis levéltet keletkezik,

mely az egész kolónia törzsanyjává lesz. Ez a család törzse, vagyis

szára. Ez az anya bels sarjadzás útján ivartalanul fejld számos

petét tojik, melyekbl fiatal ivartalan levéltetvek támadnak: ezek

az ágak. Ezekbl ismét apró levéltetvek ezrei jönnek létre, melyek

részint földfeletti, részint földalatti életet folytatnak ; ezeknek par-

thenogenetikus petéi a levélrügyek vagy a gyöktörzs rügyei, a

fiatal levéltetvek maguk pedig a levelek vagy a gyöktörzs hüvelyei.

Mire a nyár beáll, a phylloxera-koloniában, ép úgy mint valami

virágzani készül növénynél, a többiek között egyes egyének tn-
nek fel, melyek a többieknél nagyobbak, és melyeknél a szárnyak

nyomai mutatkoznak, a nymphák : ezek azok a rügyek, melyek arra

vannak hivatva, hogy késbb virággá és gyümölcscsé váljanak. A
nymphák kibújnak a földbl, vedlenek és szárnyas rovarokká válnak

:

a virágok. A szárnyas rovar ivartalan, azaz: sem hím, sem ns-
tény, de mint valami virág, egy magot tartalmaz, egyetlen egy

nstény-báb alakjában, és azonkívül egy vagy két kisebb hím-bábot,

mely utóbbiak a termékenyítésnél a virágok himporának felelnének

meg. Ezek a különböz nagyságú tojásidomú testek ugyanis Lich-
tenstein nézete szerint nem peték, hanem bábok. Ki látott már
valaha — úgymond — egy és ugyanazon fajnál petéket, melyek
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ivaruk különbözsége szerint különböz nagysággal bírnának? itt

a nstény petéje vagyis szerinte bábja 1
/4 résznyivel nagyobb mint

a hím bábja; a bábok ilyen különbözsége azonban épen nem szo-

katlan. És mikor keletkezik, — teszi hozzá — valamely petébl

egy teljesen kifejlett egyén, a mely csaknem nyomban reá páro-

sodik ? Ezeket az u. n. bábokból kibújt apró ivaros egyéneket tartja

Lichtenstein az egyedül tökéletesen kifejletteknek, az imagók-

nak. A fejldési folyamnak valamennyi többi ivartalan alakjai szerinte

csak álczák, habár meg is van a képességük bels sarjadzás útján

a petéknek bizonyos nemét létrehozni, s azoknak segélyével tovább

szaporodni. Lichtenstein ez oknál fogva az ivartalan egyéneket

ál-nstényeknek, pseudogynék nek nevezi.

Ilyen álcza-alakok azok a szárnyas egyének is, melyektl az

ivaros egyének származnak, és melyeknek, mint említve volt, nin-

csenek semmiféle küls ivarszerveik ; azok tehát sem hímek, sem

nstények, hanem némileg afféle repül bábcoconokkal hasonlítha-

tók össze, melyeknek feladata abban áll, hogy a valódi ivaros álla-

tokat, a szárnyatlan és szipókátlan parányi hímeket és nstényeket

hozzák létre. E valódi nstényeknek egyetlen petéjét tartja Lich-
tenstein, ellentótben az ivartalan egyénektl származó s általa u. n.

rügy-petékkel, az egyetlen igazi petének, mely az egész jövend

rovar-kolónia csiráját implicite magába zárja, ép úgy mint a hogy

valamely magból létrejön egy növény összes ágaival és különféle

nem rügyeivel, melyek együttvéve képezik az egész növényt, de a

melyek azért mégis külön egyéneknek tekinthetk. Ép így együvé

tartozik a phylloxera egy bizonyos fejldési körfolyamának valamennyi

különféle alakja, ámbár a különböz egyének, a különböz ágak és

rügyek, itt egymástól különálló életet élnek. Ez tehát az a fejl-

dés, melyet Lichtenstein anthogenesisnek nevez. S ennek meg-

felelleg az ily módon szaporodó levéltetveket anthogenetikus vagy

— mint a nevet késbb megváltoztatta — pupifera rovaroknak

nevezte. Vannak azonban folyvást földalatti nemzedékek is, melyek

szznemzés útján egész a végtelenségig szaporodnak, a nélkül, hogy

valaha szárnyas alakokat hoznának létre, mint a hogy a gyöktör-

zsek folyvást u. n. gyökérszálakat növelnek, tehát oly ágakat, a

melyek soha sincsenek virágzásra hivatva. Ezek az egyének külön-

ben Lichtensteint némileg a méhekre, darázsokra, hangyákra

és termeszekre is emlékeztet ik, a mennyiben a phylloxeránál a va-

lódi nstényeken vagyis királynékon kívül még S7ámos oly tökélet-

lenebb egyénnel is találkozunk, a melyek élnek és elpusztulnak a
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nélkül, hogy valaha tökéletesen kifejlett ivarszervekkel biró állatokká

válnának. Lachtenstein ezeket bizonyos tekintetben a társas-

élet Hymenopterák dolgozóihoz hasonlítja, de megjegyzi, hogy azok

ez utóbbiaktól eltérleg szznemzés útján képesek szaporodni. De
Lichtenstein ugy látszik nem tudta, hogy hasonló szznemzés

néha a hangyák és méhek dolgozóinál is elfordul. Annak oka,

hogy bizonyos egyének miért fejldnek ki nymphákká, eltte isme-

retlen, mindamellett a méhek dolgozóival való analógiából azt követ-

kezteti, hogy a táplálkozás e tekintetben fontos szerepet játszik.

Ugyanazon a módon, a mint valamely dolgozómén álczája, ha más

különös nem mézet kap, méhkirálynévá növekedik, a nedvdúsabb és

frissebb gyökerekre akadó szltetk is úgy látszik gyorsabban

növekednek, fejldnek és szárnyasakká válnak, — az állattörzsnek

virágaivá lesznek.

Nem tagadhatjuk, hogy Lich tenst ein-nak a növényvilág

tüneményeirl vett hasonlata bizonyos tekintetben szellemdús, ám-

bár mint minden hasonlat, nem egészen találó ós mit sem bizonyít.

Tudományos szempontból tekintve merben külsségek után indul

és semmi jelentséggel sem bír, de a tünemény áttekinthetségét

mind a mellett elsegítheti. Ez a tünemény valóban magában véve

is elég különös arra, hogy különféle magyarázatokra szolgáltasson

alkalmat. El kell ismerni, hogy az eltt a rovarvilágban egy és

ugyanazon egyénnél kétféle, külsleg különböz petéket nem ismer-

tek ; de ennek újdonsága bajosan magyarázható meg oly dolgok

feltételezésével, mink a repül álczák, melyek hím- és nstény-

bábokat hoznak létre stb., melyek az entomologiában bizonyára

nem kevésbbé idegenszerek. A phylloxera fejldését ennélfogva az

állattanból már elbb ismeretes tüneményekkel kell kapcsolatba

hozni: a szznemzéssel ós a polymorphizmussal, a mint az a többi

levéltetveknél szintén elfordul, és mely tüneményeket, úgy a mint

egymással karöltve járnak, a váltakozó nemzés útján való
szaporodás neve alatt szokták összefoglalni.

A polymorphizmus vagyis sok-alakúság t. i. a phylloxeránál

még nagyobb mórtékben van kifejldve, mint a valódi levéltetvek-

nél, és az a sajátságos körülmény, hogy itt az egyik ivartalan nem-
zedék szárnyas, míg a tökéletesen kifejlett ivarszervekkel biró álla-

tok egészen parányiak ós szárnyatlanok, továbbá, hogy az ivar-

talan nemzedék kétféle petéket tojik : ez az, a mi a búvárt zavarba

ejti, de a mit legkevésbbé sem fog afféle hasonlatokkal, mink a

Lichtensteinéi, megfejthetni.
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A phylloxerának ugyanis valamennyi ivartalan alakja, mieltt

annyira fejldik, hogy petéket tojnék, rendesen négyszer vedlik,

épúgy mint a többi rovar, mieltt imágóvá válik. És L ö w késbbi

vizsgálataiból kiderült, hogy a parányi ivaros állatok ugyanazt cse-

lekszik, mieltt párosodnának, valamint hogy azok, épúgy mint ál-

talában valamennyi fiatal levéltet, születésüknél valóságos embryo-

burokba vannak bezárva, és hogy e szerint a petéket, a melyek-

bl kikeltek, semmi szín alatt sem lehet bábokhoz hasonlítani.

Lichtenstein érdemei ama puszta tények felfedezése kö-

ri, melyek a phylloxera fejldéstörténetét jellemzik, mindamellett

mindig hálával lesznek a tudomány évkönyveiben megörökítve, ha-

bár azok megitélésénól téves utakon járt is. Lichtenstein
vizsgálatai különben nem szorítkoztak csupán a szltet biológiá-

jára, hanem kiterjedtek más rokon fajokéra is, s észleletei egy

egész rovar- csoport fejldóstörténetére világosságot derítettek.

Lichtenstein mindenek eltt a legközelebb álló fajokat

kezdte tanulmányozni, ós azt tapasztalta, hogy egy közeli rokon

alak, az Acanthochermes quercus Koll. a phylloxerától eltér abban,

hogy annak u. n. bábhordó (pupifera) egyénei szárnya tlanok és nem
csak három vagy négy, hanem nagy mennyiség parányi ivaros ál-

latot hoznak létre. Továbbá azt találta, hogy a Phylloxera-nem más

fajainak fejldési körfolyamában nem egy, hanem két szárnyas

alak fordul el. Erre vonatkozólag a következket mondja: A
Phylloxera quercus Boyer de Fonscol. tavaszszal egy oly petébl

búvik el
;
mely a Quercus coccifera kérgének repedéseiben

van elhelyezve. Az abból kibúvó levéltet négyszeri vedlés után egy

ivartalan nagy törzs-anyává válik, mely aztán a levelek alsó lapjára

nagy mennyiség parthenogenetikus petét tojik. Ezek a peték má-

jus els napjaiban kikelnek, a fiatalok szipókájukat a levelekbe

szúrják és azokon jellemz sárga foltokat idéznek el. Mintegy

14—15 nap múlva nymphákká válnak, melyek május 20. köri szár-

nyas rovarokká lesznek. Az egész csapat aztán egyszerre csak el-

tnik a Quercus coccifer á-ról, de ugyanakkor két más tölgy-

faj, a Quercus pubescens és pedunculata levelein számos

szárnyas phylloxerát lát az ember szaladgálni, melyek ivartalanul

létrehozott apró sárga petéiket a levelek pelyhes felületére rakják.

Hat vagy hét nap múlva felpattannak a peték és bellük apró

szárnyatlan levéltetvek bújnak el, melyek sokkal lassabban nnek
mint az elbbi nemzedék, és csak augusztusban kapnak szárnyakat.

Ekkor a levélt etvek ismét teljesen eltnnek a Quercus pubes-
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cens óspedunculata leveleirl, de egyszerre újra megjelennek a

Quercus cocciferán. E nemzedék szárnyas egyénei kétfélék,

nagyobbak és kisebbek ; amazok csak nstény-petéket, vagy mint

Lichtenstein nevezi, nstény-bábokat, ezek pedig hím-bábokat

azaz : hím-petéket tojnak. Ezekbl a petékbl aztán az ivaros álla-

tok kelnek ki, a szipókával és szárnyakkal nem biró parányi hímek

és nstények, melyek közöl a nstények megtermékenyítésük után

egyetlen egy nagy petét tojnak a Quercus coccifera kérgé-

nek repedéseibe, egészen úgy mint a Phylloxera vastatrix a V i t i s

v i n i f e r á-ra.

Lichtenstein az els szárnyas és u. n. ivartalan alakot,

mely tavaszszal aQuercus coccifer á-ról aQuercus pubes-

cens-re vándorol át, a hol aztán szznemzés útján szaporodik, a

vándorló alaknak (forma v. pseudogyne migrcms) nevezi, inig a má-

sik szárnyas nemzedék, mely szkor a Quercus coccifer á-ra

visszatér, az fennebb említett pseudogyne pupifera alakjának felel

meg. E rovarfaj fejldése tehát sokkal bonyolultabb mint a szl-
pusztító phylloxeráé, minthogy a polymorphismus és sokféleség itt

még tovább megy, úgy hogy nemcsak két szárnyas ivartalan alak-

kal van dolgunk, hanem még az egyik közlük kétféle egyének

alakjában jelenik meg, vagyis azt a tüneményt mutatja, a mit

g o n o c h r o i s m u s-nak szoktak nevezni, t. L, hogy az egyik alak csak

hím, a másik pedig csak nstény parthenogenetikus rügy-petóket

tartalmaz, mig a Phylloxera vastatrix-w&l a kétféle petéket egy és

ugyanazon egyén tojja. De azonkívül a fejldés itt egy növényrl

a másikra való vándorlással van összekötve, majdnem úgy,

mint a hogy bizonyos bélférgek fejldése az egyik állatból egy má-

sikba való költözéstl van feltételezve, csak azzal a különbséggel,

hogy a vándorlás ez utóbbiaknál passiv, a Phylloxera quercus-ná\

ellenben activ.

Lichtenstein nak eme megfigyelései a rovartant addig

teljesen ismeretlen adatokkal gyarapították, melyeket a párisi tu-

dományos akadémia azonban mint teljesen valószíntleneket és

alkalmasint nem pontos észleleteken alapulókat, visszautasított. Tu-

dományos folyóiratok és állattani évkönyvek referensei Lichten-
stein vándorlási elméletérl bizalmatlansággal és tartózkodással

szóltak. B a 1 b i a n i tanár ós az amerikai R i 1 e y határozottan

ellene nyilatkoztak. Lich te n stein a többi között a »phylloxera

regónyírója« gúnynevet kapta. A mellett azonban elfeledték, hogy

már a szltet élettörténetében is vándorlás fordul el, ámbár
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csak csekélyebb mértékben, t. i. a levelekrl ugyanazon növény

gyökereihez, oly vándorlás, melyet szárnyatlan egyének is megte-

hetnek, minélfogva e faj vándorló alakja csakugyan szárnyatlan,

míg a szárnyas egyének csak az u. n. bábhordó alaknál fordulnak

el, melynek az a feladat jutott osztályrészül, hogy az ivaros álla-

tokat egyik szlbl a másikba vigye. A Phylloxera quercus-nil

azonban a vándorló egyéneknél is nagyobb mérték a vándorlás,

mint a Phylloxera vastatrix-nil, t. i. egyik erdbl a másikba, vagy

legalább egyik fáról a másikra és ezért e fajnak nemcsak egy

szárnyas u. n. bábhordó nemzedéke van mint amannak, hanem
azonkívül még egy szárnyas vándorló alakja is. A szárnyakkal biró

két nemzedék elfordulásának tehát ez a természetes magyarázata.

A Lichtenstei n-féle elméletet a Phylloxera quercus ván-

dorlásáról, mely 1875-ben jutott nyilvánosságra, még más közelálló

rokonfajoknál és nemeknél tett ujabb észleletek is megersítették.

T a r g i o n i-T o z z e 1 1 i florenczi tanár nemsokára ugyanezt a vi-

szonyt észlelte egy más fajnál, a Phylloxera Jlorentina-ná\, mely

hasonlóképen költözködik a Quercus ile x-rl a Quercus ses-

s i 1 i f 1 o r á-ra. Ezt a tényt Tozzetti a laboratóriumában virág-

cserepekben nevelt tölgyfákon véghezvitt pontos kísérletekkel is be-

bizonyította. E vizsgálatok nyomán kitnt egyszersmind, hogy oly

fajok, melyeket addig különbözknek tartottak, nem egyebek, mint

egy és ugyanazon fajnak kétféle szárnyas alakjai. így a Phylloxera

Lichtensteini csak a (vándorló) Ph. quercus u. n. bábhordó alakja,

és a Ph. Signoreti a Ph. florentina-mk ugyanazon alakja

Reuter 0. M.

Kirándulás a Pop-Ivánra.
n.

De itt az ideje, hogy leszálljunk a Pop-Iván csúcsáról, ha

még estig el akarunk jutni kitzött más éjjeli szállásunkhoz, a

Serbán csúcsa alatt fekv pásztorkunyhóhoz.

Lejövetel közben még néhány Nebria transsylvanica, Trechus

procerus és Byrrhus regalis példányt zsákmányolva, bogárhálómat is

használatba vehettem, mert az es már ez alatt felszikkadt. így

kerültek birtokomba a bogarak közöl Anthophagus sudeticus Kiesw.

és alpestris Heer, Corymbites guttatus Germ., Bhagonycha nigripes

Redt. var., Crepidodera transsylvanica Fuss és Psylliodes glabra

Duft.
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A poloskafélék közöl leggyakoribb volt itt a Horváthia hiero-

glyphica Muls. Ezt a szép Capsidát hazánkból eddig is csupán Má-

ramarosból ismertük az után a néhány példány után, melyet Pá vei

János m. n. múzeumi gyjt a Lunkacsászán és a Pietroszon gyjtött.

Itt annyira gyakori, hogy kevés fáradság után több mint száz hímet

és nstényt foghattam belle. Az Orthocephalus parallelus Mey.

hegylakó poloskafaj, mely hazánkból eddig szintén csak Márama-

rosmegyébl a Csornakleváról volt ismeretes, teljesen kifejlett és

nympha-állapotban tanyázott a fszálakon. A havasi tájon sem

hiányzottak a közönséges Syromastes marginatus L., Miris virens

L. és laevigatus L., valamint az Acocephalus nervosus Schrank,

melyek sík vidékeken is mindenfelé tenyésznek. E tájon tanyáztak

még az Oliarus Panzeri Löw, Delphax discolor Boh., Stiroma

a/ffinis Fieb., Athysanus simplex H-Sch., Deltocephalus ocellaris Fali.,

Flori Fieb., puliéaris Fali. és striatus L. is, továbbá a Psylla pyri-

suga Frst. és melanoneura Frst. A Trioza Cerastii H. Löw, melyet

eddig még nálunk senki sem talált, szintén itt került hálómba és

most kapta meg a magyar polgárjogot.

Kirándulásomnak egyik legbecsesebb eredménye azonban az,

hogy sikerült itt két egészen új kabócza-fajt is felfedeznem, me-

lyeket Dr. Horváth Géza úr aztán Dicranotropis carpathica és

Deltocephalus quadrimrgatus nevek alatt irt le.') A frl hálózva

mindenikbl két nstényt és négy hímet sikerült kézrekerítenem.

Leérkezve a pásztorokhoz, egyszer ebédünk elköltése után

folytattuk utunkat a Serbánhoz, hol egy tehénpásztor kunyhójában

találtunk éjjeli szállást. Útközben azonban nem mulasztottam el az

alkalmas helyeken folytatni a vadászatot a táj érdekes rovarvilágára.

Utunk elbb a fenyves erdbe kanyarodott le, hol a fenyfák ágai-

ról Trioza acutipennis Zett., Orchesella rufescens Tullb., Panorpa

alpina Eamb., Psocus nebidososimüis Steph., Elipsocus cyanops Bst.,

Otiorrhynchus fuscipes 01., dubius St., opidentus Germ., lepidopte-

rus Fabr., obsidianus Boh., Kratteri Boh. és confinis Friv., Poly-

drusus amoenus Germ. és Polygraphus pubescens Fabr. fajokat ráztam

le alátartott esernymbe. Kövek és fadarabok alatt a következ bo-

gárfajokat kutattam fel: Gychrus caraboides L., Orinocarabus Linnéi

Panz , Chaetocarabus intricatus L., Leistus piceus Fröhl., Trechus

striatidus Putz. és latus Putz., Harpalus laevicollis Diift. ós latus

L.
}
Molops piceus Panz., Calopterus fossulatus Schh., Pterostichns

*) Természetrajzi Füzetek. 1884. VIII. p. 318 et 319.
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Jurinei Panz. var. Eeydeni Heer, metallicus Fabr., foveolatus Duft.

és var. interruptestriatus Bielz, rufitarsis Dej. és subsinatus Dej.,

Baptolinus ajfinis Payk., Aphodius alpinus Scop., Otiorrhynchus

fuscipes 01. és confinis Friv. Ez utóbbi faj, melynek legels pél-

dányait Frivaldszky János úr a Pietroszon találta, úgy látszik

egyike a Pop-Ivánon él leggyakoribb fajoknak, mert a fenyk

zöld ágain és az utakon hever kövek alatt nagy számmal volt

található.

A gyalogút, megkerülve egy mély hegyszakadást, a fenyer-

dbl ismét füves havasi legelre kanyarodott fel a meredek lejtn.

A fenyerd tisztásain s a füves havasi réten a rendesen ma-

gas hegyeken lakó Syrphus topiarius Mg. fajon kívül a légyfélék

közöl csupán olyan fajok akadtak hálómba, melyek az alacsonyabb

dombos vidékeken, st a síkságon is gyakrabban elfordulnak. Ilye-

nek voltak a Leptis tringaria L., Ocydromia glabricula Fali., Doli-

chopus signatus Mg., Borborus geniculatus Macq. és equinus Fali.,

Scatophagus stercorarius L., Psilopa nitidula Fali., Hydrellia gri-

seola Fali., Chlorops Meigenii Lw , Oscinis pusilla Mg., Psila rufa

Mg., Anthomyia sulciventris Zett., Hylemyia variata Fali. és strigosa

Fabr., Melánia volvulus Fabr., Melanostoma mellina L., Platycheirus

fidviventris Macq., Rhingia rostrata L., Lonchoptera lacustris Mg.,

Lasiops cunctans Mg. és Ptiolina crassicornis Panz.

Folyvást elre haladva, bogár-hálómat sem hagytam heverni,

hanem vele menetközben az utat szegélyez magas füvet kaszál-

gattam. Néhány Anthophagus sudeticus Kiesw. és alpestris Heer, s

pár Gaurotes virginea L. bogárfajokon kívül alig került itt egyéb

hálómba, mint a Horváthia hieroglyphica Muls., melyet most már

marokszámra hánytam ki belle. A hímek túlnyomó számmal vol-

tak, annyira, hogy gyakran a hálómba gylt 2—300 hím között

alig találtam többet 5—6 nsténynél, ezeket is többnyire párosodva.

A sok Capsida között néhány levéldarázst is hálóztam a buja f-
rl, melyek az Allantus Koehleri Klug és arcuatus Forst., Athalia

spinarum Fabr. és glabricollis Thoms., Pachyprotasis Eapae L. és

Tenthredo obsoleta Klug fajokhoz tartoztak. Még egy C e p h u s-faj

egyetlen példánya is került kezembe, a legtörpébb azok közöl, mi-

ket hazánkból ismerünk, de ennek nevét idáig megtalálnunk nem
sikerült.

Kirándulásunk harmadik napján gyönyör napfényes idben

haladtunk lefelé a sr jegenyefeny-erdben, melynek egyik tisz-

tásán a virágokon Nacerdes rufiventris Scop., Mordella perlata Sulz..
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meg a Gaurotes virginea L., Leplura rubra L. és melanura L,

czinczérfajok lakomáztak. Egy tagomban az Agathidium rotundatum

Gyll. húzódott meg, belsejében pedig a szúforma Cis bidentatus 01.

és glabratus Mell., s egész sereg Bhopalodontus perforatus Gyll. és

álczáik tanyáztak. Egy nem rég ledöntött nagy jegenyefeny kór-

gén száz meg száz Tomicus (Bostrychus) Laricis Fabr. rajzott ; a

párosodott nstények már megkezdték romboló munkájukat ; a ké-

sbben érkezk még alig jutottak túl munkájuk nagyján, legfeljebb

testük felóig rágták be magukat a feny kérgébe. A legkorábban

r<* w^zvvafKfi

3. ábra. — A Tomicus Lavicis Fabr. és álezáiuak meuetei, az anya-

bogár útjaival.

érkezett nstények már ez alatt elkészítették a kéreg alsó lapja

mentében szélesebb anyameneteiket s annak oldalaihoz sorba el-

helyezték apró petéiket. A felfeszített kéregdarabok alsó lapján

számos kész családi menetet lehetett látni, az anya szélesebb üre-

gétl minden irányban hullámosan haladó s az álcza növekedésével

lassanként szélesed keskenyebb álczamenetekkel együtt, melyeknek

végében a fehérszín álczák tartózkodtak. (3. ábra).

A tisztáson bven tenyész kövér level lapukat a Gastroidca

viridida Deg. zománczos-bogár-faj csapatai lepték el, rostaszeren
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összelyukgatva a széles leveleket, A virágokon egész kirándulásom

alatt csakis most akadtam néhány méhfélére, melyeket a Bombus pra-

torum L. és hortorum L. közönséges pöszörfajok, a Nomada obtusifrons

Thoms. hegylakó méhfaj és egy nagyobb Megachile képviselték. E
Megachile nevét eddig megtalálnunk nem sikerült; meglehet, hogy

valamely eddig ismeretlen új faj, a melylyel a magyar méhfajok

száma minden esetre egygyel szaporodott.

Lenn a völgyben a Fejérpatak kristálytiszta, de jéghideg vi-

zében megfürödve, Trebusára érkeztünk vissza, a honnan még az

nap délután útban voltunk Máramaros-Sziget felé, vissza-vissza te-

kintve a Pop-Iván komor ormára. A kedves öreg is küldött utá-

nunk egy búesúfelleget, mely az érzékeny elválás bizonyítéka gya-

nánt búcsúkönynyeivel jól megáztatott. _g«Vo Lajos.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Paprikában élö moly. — A törött paprikáról általában min-

denki azt hiszi, hogy az egyike a leghathatósabb rovaröl-szerek-

nek. Hallottunk és olvastunk is nem egy reczeptet, hogyan kellene

vele legyet, poloskát, phylloxerát, molyt és más efféle alkalmatlan

vagy kártékony rovart elpusztítani. Pedig a paprika, ha elz vagy

megöl is sokféle rovart, soknak úgy látszik épen nem árt, söt né-

melyik a helyett, hogy türelmesen megvárná, mig vele megölni

akarnók, maga fölkeresi ezt a mérget ós — megeszi. A sárgaszín

kis Anobium paniceum L. bogárról, mely a háznál zugokban vagy

padláson feledett régi kenyérdarabokon, növényi vagy állati marad-

ványokon szeret rágódni, régóta tudjuk, hogy a törött paprikát sem

veti meg, ha hozzáférhet. A franczia L u c a s H. irja, *) hogy egy

csomó törött paprikában, mely Egyptomban, Kairóban évekig egy

dobozban becsomagolva állott, egész sereg Gibbium psylloides Czenp.

(scotias Fabr.) nev bogárkát talált, melynek álczái is e fszeres

eledelen nttek fel kifejldött rovarokká. Ilyen jó étvágya nemcsak

ezeknek a bogaraknak van, hanem az Ephestia elutella Hb. nev
molypille hernyójának is. Egy angolországi barátom számára még
1879-ben egy doboz szegedi paprikát vásároltam, a mely azonban

barátom közbejött halála miatt nálam maradt. A paprika egy szó-

lesszájú üvegben, ersen lekötve ketts vastag papírral, azóta egy

polczon hevert. Mikor a múlt nyáron az üveget felbontottuk, a

*) Bulletin de la Société entomologique de Francé. 1884. Nro. 11 et 23.
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törött paprika felületén kis pókhálóforma fonatokat találtam, a

milyeneket némely molyhernyó szokott kötni s e fonatokban egy kis

hernyó volt meghúzódva. Élve hagytam a különös Ízlés vendéget,

mely egy id múlva bebábozódott, majd lepkévé fejlett ki, melyrl

könny volt felismerni a jól ismert Ephestia elutella Hb. molypillét.

A moly hernyójának tehát a paprika épen nem ártott meg, st az

bizonyára élvezettel falatozott a nem mindenkinek tetsz táplálékból.

Frivaldszky János.

Ritka havasi pillangó a Magas-Tátrából — Az 1 884-ik év

nyarán a Magas-Tátrában tett kirándulásaim alkalmával a többi

között egy ritkább havasi pillangót is sikerült felfedeznem, mely

hazánkban eddig tudtommal még sehol sem találtatott. Augusztus

17- ón ugyanis a Fehértavi csúcs gyepes és meredek déli lejtjén

több havasi Erebia-faj, u. m. : Erebia Epiphron Kn. var. Cassiope

Fabr., Er. Melampus Fuessl. és Er. Manto Esp. társaságában az

Erebia Epiphron Kn. ab. Nelamus Bd. két példányát is fogtam. Ez

a p
;llangó eddig csak az Alpesekbl volt ismeretes, a hol különösen

Svájczban 1400-1600 méter magasságban tenyészik. Végül meg-

jegyezhetem, hogy gyjtött példányaim a magy. nem. múzeumban

lev példánynyal lettek összehasonlítva, és hogy ez oknál fogva

azonosságuk egész hitelességgel meg van állapítva . Vángel Jen.

Vándorsáska a magyar tengerparton. — A vándorsáskákról

a nagy közönség általában azt hiszi, hogy azok hazánkban rendes

viszonyok között nem fordulnak el, hanem valahányszor nálunk

nagyobb tömegekben mutatkoznak, akkor mindig valahonnan a tá-

vol keletrl vándorolnak ide. A rovarász azonban jól tudja, hogy

az u. n. vándorsáskáknak több faja hazánkban is évrl-évre állan-

dóan tenyészik, de a nélkül, hogy itt valami szembetn kárt okozna.

Nagyobb kár csak olyankor mutatkozik, ha valamelyik faj reá nézve

kedvez viszonyok között rendkívül felszaporodik. — A hazánkban

állandóan tenyész nagy vándorsáskák a következ három fajhoz

tartoznak : Pachytylus migratorius L. és cinerascens Fabr. és Acri-

diam Aegyptkim L. Ez utóbbi faj leginkább a Középtenger körül

fekv országokban honos, de azért már a Bánságban is észleltetett.

Magam 1885. márczius 30-án találtam belle egy szép hímpóldányt

Eiumemegyében a martinsc'icai m. k. vesztegintézet mellett. Fiume

vidéke e szerint hazánkban a második hely, a hol ez a termetes

vándorsáska szintén állandóan tenyészik. j)Vm Horváth Géza.
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KÜLÖNFÉLÉK.

MiníSZterí ajánlás. — A vallás- és közoktatásügyi m. kir.

miniszter úr folyóiratunk érdekében a következ körrendeletet intézte

valamennyi tankerületi figazgatósághoz és kir. tanfelügyelséghez

:

A gazdasági rovartan szakszer mívelését és terjesztését czélzó

» Rovartani Lapok« czimü havi folyóirat, mely Horváth Géza, az

orsz. phylloxera-kisérleti állomás fnökének szerkesztése alatt jelenik

meg, közérdek és hazánk hasznos és káros rovarait feltüntet közlemé-

nyeire való tekintettel minden oldalú támogatásra érdemes.

Utasítom tehát (czímet), hogy ezen folyóiratot a felügyelete

alatt álló intézeteknek figyelmébe ajánlja.

Az elfizetési pénzek (egy évre 4 frt) a szerkeszthöz, Budapest,

Lipótváros, Ferencz-József-tér 6. sz. intézendk. — Budapesten, 1885.

február hó 25-én. — Trefort, s. k.

A k Itl. természettudományi társulat népszer felolvasó esté-

lyein február 27-én és márczius 6-án Kriesch János megyetemi
tanár úr tanulságos eladást tartott a rovarok világáról, különösen

az ipar és kereskedelem szempontjából, s ez alkalommal egyszersmind

számos erre A7onatkozó tárgyat és készítményt mutatott be hallgatóinak.

A selyemtenyésztési törvényjavaslat elfogadása. — A hazai

selyemtenyésztés ügyének biztosítását czélzó törvényjavaslat, melyet

legutóbbi füzetünkben indokolásával együtt egész terjedelmében közöl-

tünk, a képviselház márczius 6-án tartott ülésén került tárgyalás

alá. A képviselház a törvényjavaslatot Emi eh Gusztáv eladó,

G ö n d ö c s Benedek ós Hermán Ottó képvisel urak, valamint gróf

Széchényi Pál földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir.

miniszter úr felszólalásai után úgy általánosságban, mint részleteiben

változatlanul elfogadta.

OrSZágOS phylloxera-bizottság. — Az állandó országos phyl-

loxera -bizottság Matlekovits Sándor államtitkár úr elnöklete alatt

márczius 17-én ülést tartott, a melyen kiválóan adminisztratív ter-

mészet ügyek kerültek tárgyalás alá.

Miniszteri körrendelet a phylloxeraügyben. — A földmivelés-,

ipar- és kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr valamennyi megye és

a törvényhatósági joggal felruházott városok közönségéhez legközelebb

a következ körrendeletet intézte :

A phylloxera szlöpusztitó rovar folytonos terjedése folytán,

annak föllépése több oly egymással szomszédos községben konstatál-

tatott, mely községek határai, a vész tekintetében, egymással össze-

függ kisebb-nagyobb csoportokat képeznek.

Ezen csoportokba tartozó vészlepett községekre, a már külön-

külön elrendelt zárlati rendeleteimnek határozatait módosítva, a követ-

kezket rendelem el

:
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1. Az egymással szomszédos vészlepett községek, a phylloxera-

lepett területek mai állásához képest, egyelre az idemellékelt táblás

kimutatásban foglalt 23 csoportba osztatnak be.

2. Ezen az egyes csoportokba beosztott községekre elrendelt zár-

lati rendeletek oda módosíttatnak, bogy a szlvessz, a szlt, szó-

val a szölnövény bármely alkatrészeinek, továbbá bármilyen fa- vagy

cserjenem ültetvény, használt duczok és szlkarók, szllevélbe cso-

magolt bárminem tárgyak ki- és beviteli forgalma, az illet phyl-

loxera-lepett csoportba tartozó egyes községek között, az illet csoport

határain belül, szabad.

3. Az emiitett növényeknek és tárgyaknak más, mint az illet

csoporthoz tartozó községi határokba való kivitele továbbra is szigo-

rúan tiltatik.

4. Az illet csoportba tartozó, valamint a csoporttal szomszédos

községek ezen intézkedésemrl kihirdetés útján értesitendk és pedig

a szomszédos községek azzal, hogy a szltulajdonosok egyúttal figyel-

meztetendk, hogy az egyes phylloxera-csoportokba beosztott közsé-

gekben foglalkozó szlmunkásokat szlikben alkalmazni óvakodjanak
;

mivel ezek ruháikon, de fleg szerszámaikon, a szabad szemmel nem
igen látható rovart könnyen elhurczolhatják a még egészséges szlikbe.

5. A jelen rendelet ellen vétk, az 1883. évi XVII. t.-cz. értel-

mében, az abban kiszabott büntetés alá esnek.

A phylloxera terjedésével esetleg felmerül újabb vészlepett

területeknek mely csoporthoz való beosztása, illetleg a csoportok

módositása tárgyában idnként újabb rendelet fog kiadatni.

Utasitom a közönséget, hogy a jelen rendeletem végrehajtásáról

tegyen jelentést. — Budapest, 1885. márczius 27-én. — Széchényi, s. k.

Orosz congressus a kártékony rovarok ügyében. - Dél-

Oroszország mezgazdasága szintén sokat szenved a kártékony rova-

roktól ; kivált a vándorsáska, a hesszeni légy, a szalma-darázs (Ce-

yhus píjgmaeus) és az osztrák szipoly (Anisoplia austriaca) igen nagy
károkat tesznek. Ezért ott már öt év óta minden évben congressusokat

szoktak tartani, a melyeken a kártékony rovarok ügye s az ellenük

alkalmazható védekezésmódok kerülnek tárgyalás alá. E congressusok-

nak köszönhet, hogy a kártékony rovarok ismerete és általában az

érdekldés a gazdasági rovartan iránt ott aránylag igen gyorsan ter-

jed el a gazdaközönség között. A legutóbbi efféle congressus f. évi

február végén ülésezett Kharkowban.

A párisi DoilfuS-díj. — A párisi entomologiai társulat az

1884-ik évre szóló Dollfus-díjat f. évi február 25-én tartott ülésén

Fairmaire Leo munkájának (Histoire naturelle de la Francé
;

11°

partié, Hémipteres. Paris, 1884) itélte oda. E munkának kivált a

kezd rovarászok igen jó hasznát vehetik és belle a félfedelü rova-

rok rendjérl kell tájékozást szerezhetnek; ára 3 frank.

Személyes hirek. — Azok közöl a szaktársulatok közölj melyek

tisztikarukat évenként meg szokták ujitani, a párisi entomologiai
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társulat a folyó 1885-ik évre Émile-L. Ragon ot urat választotta

elnökévé. A brüsseli entomologiai társulat elnökévé 1885- és 1886-ra

A. Preudhomme de Brre úr lett megválasztva. — Pech
Vilmos budapesti rovarász tavalyi algíri utazása alkalmával, melyrl

már folyóiratunk m. évi deczemberi füzetében megemlékeztünk, sok

szép és ritka lepkének jutott birtokába; st még egy egészen új nap-

pali pillangót is felfedezett, a melyet Dr. S t a u d i n g e r legközelebb

Anthocharis Pechi név alatt vezetett be a tudományba.

GyáSZrOVat. — A magyar rovarászok Nestora, Metelka
Ferencz gyógyszerész, a ki Pestmegye, illetleg hazánk rovarfaunáját

a peszéri erdben tett számos felfedezésével gyarapította, f. évi már-

czius 9-én Alsó-Dabason Pestmegyében 71 éves korában elhunyt;

életrajzi vázlatát legközelebbi füzeteink egyikében közölni fogjuk. —
A külföldi rovarászok közöl még a múlt év vége felé elhaláloztak

:

Keferstein Adolf német lepkész november 28-án Erfurtban 91

éves korában; Chevrolat Ágost jeles franczia bogarász deczember

16-án Palásban 86 éves korában.

IRODALOM.

Szigetluj Károly, A folyami rák zöldmirigyének boncz-, szövet- és

élettana. (Magy. tud. akad. Értekezések a termé-

szettudományok körébl. XIV. köt. 7. sz. 1— 18 1.,

két táblával.)

A folyami rák u. n. zöldmirigyeinek feladata és rendeltetése

eddig még nem volt tökéletesen kiderítve; legfeljebb csak valószín-

nek tartották, hogy azok voltaképen húgyelválasztó szervek. A szerz

tüzetesen megvizsgálta e mirigyek szerkezetét és élettani hivatását,

valamint váladékukat, s ebbeli vizsgálatai alapján határozottan kimu-

tatja, hogy a folyami rák zöldmirigyei csakugyan nem egyebek, mint

vesék.

Edmund .Beitter, Bestimmungs-Tabellen der europáischen Coleopte-

ren. XII. Necrophaga. Brünn 1885. 1—122 1.

Szerz a » Necrophaga « elnevezés alatt öt bogárcsaládot foglal

össze, u. m. a Platypsyllidák, Leptinidák, Silphidák, Anisotomidák

és Clambidák családjait és gondosan szerkesztett analytikus tábláza-

tokban ismerteti azoknak európai nemeit ós fajait, melyeket önálló

felfogással lehet deg természetes rendszer szerint igyekezik csoporto-

sítani. A mi a nomenclaturát illeti, a prioritás elve az egész munká-
ban szigorú következetességgel van alkalmazva ; ezt némelyek érdem-

nek, mások pedig bizonyára hibának fogják tartani. Annyi bizonyos,
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hogy eleinte szokatlan és meglep újításnak fog feltnni, hogy péld.

az eddigi Necrophorus-fajok Silpha név alatt vannak elhelyezve, mig
a régi Silpha-nem képviseli Áblattaria, Peltis, Parasilpha stb. ne-

vek alatt szerepelnek. — A lelkiismeretes pontossággal irt munka
különben hazánkra vonatkozólag is számos adatot tartalmaz és mu-
tatja, hogy mennyi sok érdekes taggal vannak a tárgyalt bogárcsalá-

dok a magyar faunában képviselve. így a leginkább barlangokban

él vak bogarak köz >1 kizárólag hazánkban tenyésznek : Apropeus
leptoderus Friv., Spelaeodromus Plató Beüt., Fericeus Kraatzii Friv.,

Drimeotus Kovácsi Mi., Pholeuon angusticolle Hmpe és gracile Friv.,

Bathyscia Páveli Friv., Merkli Friv., insignis Friv., croatica Mill.,

hungarica Beüt. és celata Hmpe. Ezekhez járulnak az Áblattaria

laevigata Fabr. var. gibba Kraatz, Parasilpha oblonga Küst., Híjdno-

bius punctulatus Hmpe és Xanthosphaera Barnevillei Fairm., melyek
szintén faunánknak saját jellemz alakjai és külföldön nem fordulnak

el. De kiválóan érdekesek azok az új fajok, melyeket a szerz mun-
kájában hazánk területérl leir. Ilyenek: Eucinetas Hopffgarteni,

melyre báró Hopffgarten német bogarász Krassó-Szörónymegyé-

ben Ferenczfalvánál akadt; Liodes nitida a fels magyarországi Kárpá-

tokból ; Agathidium banaticum Resiczáról és Ag. aglyptoides a likkai

határkerületbl; valamint a Viertl kapitány úr által Pécs és Me-
hádia mellett felfedezett Loricaster Viertli. A Silpha antennata,

melyet a szerz szintén új faj gyanánt vezet be a tudományba, hazán-

kon kívül még Ausztriában és a Kaukázusban honos; Kuthy Dezs
úr, mint értesülünk, a pestmegyei Péczelnél is találta.

Dr. Edmundus Tömösvánj, Myriopoda a Joanne Xantus in Asia

orientali COllecta. (Természetrajzi Füze-

tek. IX. p. 63— 72, három táblával.)

Az elhunyt szerznek irodalmi hagyatéka között talált eme dol-

gozat a Xántus János úr által Kelet-Ázsiában gyjtött Myriopo-

dák jegyzékét s az új fajok latin diagnosisait tartalmazza. A felsorolt

fajok száma 52 ; ezek közöl nem kevesebb mint 21 új fajnak bizo-

nyult, A legtöbb faj Borneo és Jáva szigeteirl származik ; cseké-

lyebb számú fajjal vannak azonkívül még Sumatra, Singapore, Siam,

China és Japán képviselve.

Edm Beitter, Coleopterologische Notizen. X. (Wien. Entom. Zeitung.

IV. p. 81— 83.)

Hazai faunánkra vonatkozó adat e jegyzetek között a Carabus

Bothi var. Birthleri leírása, melyet Birthler törvényszéki biró úr

Erdélyben gyjtött. A szerz felemlíti a többi között azt is, hogy a

Procrustes spretus Dej., mely csak a Procrustes coriaceus-n&k nagy,

domború, fénytelen és szárnyfedin három durvább pontsort visel

alakja, Fiume környékérl is megvan gyjteményében.
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A legújabb felfedezések

a rovarok fejldéstanában.
in.

Lichtenstein ezalatt tovább folytatván észleleteit, csak-

hamar ^rra a meggyzdésre jutott, hogy a phylloxerával közeli

rokonságban álló Pemphigidák is hasonló fejldésen mennek keresz-

tül. Ebbe a csoportba tartoznak tudvalevleg a Pemphigus,
Schizoneura, Tetraneura és más nemek, melyek a szilfán,

nyárfán, pisztáczián ós más fákon sajátságos gubacsforma képz-

déseket szoktak elidézni. Az ide tartozó fajokat vizsgálat alá vette

és azt találta, hogy azok ivartalan, de a mellett szipókás utódokat

hoznak létre. Lichtenstein nemsokára ezután a Hérault-megyei

gazdasági egyesület részérl megbizást kapott azoknak a gyökér-

tetveknek tanulmányozására, melyek 1877-ben ama megyében a

gabonaféléken kártékonyán felléptek. Az ennek következtében meg-

ejtett vizsgálataiból kitnt, hogy az illet gyökértetvek szintén a

Schizoneura, Pemphigus stb. nemekhez tartoztak, de hogy

azoknak szárnyas alakjai nem olyan utódokat hoztak létre, mint a

fákon tenyész szárnyas alakok, hanem a bábhordó phylloxerákhoz

hasonlóan olyan petéket, vagy — a mint Lichtenstein nevezi

— bábokat tojtak, melyekbl aztán szipókátlan és szárnyatlan pa-

rányi ivaros állatok keletkeztek. Ebbl a körülménybl azt követ-

keztette, hogy a fákon és a fgyökereken tenyész kétféle

szárnyas alak együvé tartozik, oly módon, hogy az elbbi az illet

fajoknak vándorló alakját (forma migrans), ez utóbbi pedig báb-

hordó alakját (forma pupifera) képviseli. De be kellett még bizo-

nyítani, hogy mely alakok tartoznak egy és ugyanazon fajhoz.

Derbés, a ki a déleurópai Pistacia terebinthus és

1 e n t i s c u s-fákon gubacsokat képez levéltetvek fejldését beha-

tóan tanulmányozta, azt találta, hogy azok szaporodási viszonyaik

tekintetében a phylloxerákkal nagyban és egészben megegyeznek

;

az eltérések csak jelentéktelenek. E szerint a petébl egy szár-

nyatlan törzsanya búvik el, mely egy szintén szárnyatlan és ivar-

6
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talán nemzedéket hoz létre; csak ez utóbbitól származik aztán az

els szárnyas ivartalan alak. Ez egyszerre eltnik a iákról, — de

hogy hová? — azt Derbés sem birta kifürkészni. Fogságban e

szárnyas egyének szipókás és ivartalan eleven fiatalokat szültek,

melyek utóbb a maguk részérl szintén legalább egy ilyen nem-

zedéket hoztak létre. A következ tavaszon azonban ismét egy-

szerre tömegesen megjelent a fákon egy szárnyas ivartalan alak,

melyektl parányi szárnyatlan ivaros állatok származtak : ezek pá-

rosodván, a nstények egyetlen egy petét tojtak, a melybl a kö-

vetkez tavaszon a fentebb említett törzsanya kelt ki. A fejldési

sorozat itt tehát két éves, mig a phylloxeránál csak egy éves, s a

különböz szárnyas alakok más idszakokban jelennek meg, mint

ez utóbbi nemnél.

Dr. Kessler Kasselben a szilfán és késbb a nyárfán él
gubacsképz levéltetveket tanulmányozta és azoknál a fejldésnek

szintén oly menetét fedezte fel, mely a Phylloxera quercus fejldé-

sével nagy mértékben megegyezik. Ezeknél is ugyanazon tünemény

volt tapasztalható, t. i. hogy a tavaszi szárnyas egyének egyszerre

ép úgy elvándorolnak, mint a tölgy phylloxerájánál, és hogy szszel

más szárnyas alakok egyszerre csak tömegesen visszatérnek a fa-

törzsekre ; az elbbi alaktól ivartalan, de szipókás ivadékok szár-

maznak, — az utóbbitól azonban tökéletesen kifejlett ivarszervekkel

biró parányi rovarkák, melyek a fa törzsén születnek, és melyek

közöl a nstények a kéreg repedéseibe egyetlen egy áttelel petét

tojnak. Hogy vájjon ezek a kivándorló egyének hova mennek, azt

Kessler-nek ép oly kevéssé sikerült róluk kideríteni, mint Der-
b é s-nek a pisztáczia levéltetveirl ; de mégis azt hiszi, hogy a

kivándorló egyének ivadékait jellemz ers szipóka arra mutat,

hogy az a növényi szövet, a melybl táplálkozniok kell, nem oly

finom, mint a szilfa gubacsainak szerkezete. A kivándorlás okát

illetleg abban a véleményben van, hogy a szilfa levelei abban az

idtájban már megsznnek elég nedvdúsak lenni arra, hogy a

levéltetveknek táplálékot nyújtsanak.

Valamint Derbés észleleteibl, melyeket késbb Courchet
minden részletükben megersített, úgy Kessler vizsgálataiból, me-

lyeket ugyancsak Courchet szintén nagyrészt beigazolt, és L i c h-

tenstein-nak ezekkel tökéletesen megegyez megfigyeléseibl,

melyeket a nyárfán él Pemphigus bursarius és más közel rokon

Pemphigidára vonatkozólag tett, és melyeket itt bvebben nem
ismertethetünk, kétségkívül kiderült tehát, hogy a lapos fekvés
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szárnyakkal biró levéltetvek (Phylloxerinák és Pemphiginák) fej-

ldésének folyamában valóságos vándorlás fordul el.

Ez — mint említve volt — fbb vonásaiban a Phylloxera quercus

vándorlásához hasonlít; a csekély eltéréseket, melyek egyik vagy

másik fajra nézve jellemzk, itt bvebben nem részletezhetjük, mint-

hogy azok a tünemény általános megértésére különben sem birnak

valami nagy fontossággal.

Lichtenstein e szerint gyztes maradt az Aphidák ván-

dorlásának kérdésére nézve folytatott küzdelemben ; könnyen meg-

bocsátható neki azért az a kis bosszúállás, hogy e tárgyról írt

egyik értekezésének (1881-ben) a következ czímet adta: »Le

Phylloxera, comment un román peut devenir de l'histoire.« De

hátra volt még a theoriája ellen felmerült azon kételyeket elosz-

latni, hogy a fákról elvándorló egyének csakugyan alacsony
növényekre és nevezetesen bizonyosnövényekgyö-
kerei re költözködne k-e és ott új szárnyatlan és ivartalan

egyéneket hoznak létre, melyekbl végre egy szárnyas nemzedék,

a fákra visszatér s az ivaros állatokat létrehozó fejldési alak

származik.

Lichtenstein erre nézve a Pistacia lentiscus-on

él Aploneura lentisci fajról már az 1878-ik év végén a következ

adatokat közölhette. E fajból addig csak két alak volt ismeretes,

u. m. a gubacsképz törzsanya és az a szárnyas levéltet, mely e

fajnál sszel kivándorolt a nélkül, hogy tudni lehetett volna, hogy

vándorlása merre van irányozva. Lichtenstein azonban május-

ban fgyökereken szintén talált egy Aploneura-fajt, melyet e miatt

Aploneura radicum-mk nevezett el, de a melyben már akkor az A.

lentisci másik szárnyas alakját gyanitotta, annál inkább, mert az

illet példányok nemsokára szipókátlan ivaros állatokat hoztak létre,

melyek az A. lentisci bábhordó alakjának utódaihoz egészen hasonlók

voltak. Annak kiderítésére, hogy miféle viszonyban állanak azok tény-

leg a pistácziafákon él levéltetvekkel, egy üveget megtöltött oly

kerti földdel, melyet elbb forró vízzel leforázott. Miután a földben

ekként minden idegen mag és pete elpusztult, néhány árpa (Hor-

deum vulgare) szemet vetett belé és a kikelt fiatal növénykékhez

aztán az Aploneura lentisci-uek a pisztácziafáról elvándorló pél-

dányait helyezte. Ezek az árpaszálak közé rakták szipókás ivarta-

lan ivadékaikat, melyek azonnal felkeresték a gyökereket, szipókáik-

kal reájuk tapadtak, gyorsan fejldtek és két hét múlva egy hasonló

új nemzedéket hoztak létre. Tökéletesen hasonló rovarokat talált

6*
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Lichtenstein ugyanakkor aBromus sterilis gyökerein Az

Aploneura lentisci szerinte tehát szszel minden kétségen kivül

fgyökerekre költözködik, télen ott tartózkodik több szárnyatlan

nemzedéken keresztül és tavaszszal egy új szárnyas alakot hoz

létre, mely aztán a pisztácziafára visszatér és ott az ivaros álla-

tokat lerakja; ez utóbbiak párosodásából egyetlen egy pete szár-

mazik s ebbl hosszabb szünet után a következ tavaszszal a

törzsanya keletkezik.

Hasonló eredményekhez jutott Courchet a Pistacia

terebinthu s-on él fajokra nézve, habár nem is lehet állítani,

hogy e részben egészen biztos megállapodásra jutott volna; Derbés
pedig a Pistacia terebinthus közelében tenyész A v e n

a

bromoides gyökerein akadt egy oly Pemphigus-fajra, mely véle-

ménye szerint a terpetiníán él valamelyik fajnak késbbi szárnyas

nemzedéke.

Lichtenstein 1880-ban észrevette, hogy mig a nyárfán

lév gubacsokban a levéltetvek száma mindinkább fogy, addig egy

kis Syngenesista, a Filago germanica parányi virágzatai egé-

szen megteltek ievéltetvekkel. Ezek szintén egy Pemphigus-fajhoz

tartoztak, t. i. a Pemphigus jilaginis-hez, melyet Passerini a

nyárfán tenyész P. bursarius-tó\ az által különböztetett meg, hogy a

hátulsó szárnyak két rézsut- ere a P. bursarius-ui\ egy pontból, a

P. filaginis- nél pedig két különböz pontból ered. Lichtenstein
még azt is tapasztalta, hogy azok a levéltetvek, melyeket a Filagón

talált, mind u. n. bábhordók (pupifera), mig ellenben a Passerini
által a nyárfáról leirottak mind vándorlók (migrantia). Megvizs-

gálta ennélfogva a P. bursarius-uak pupifera alakjait, melyeket

már régebben a nyárfa kérgén felfedezett, és azt találta, hogy ezeknél

is, ép úgy mint a P. filaginis-iié\, a két szárny-ér különböz pon-

tokból ered, egy szóval közöttük ós a P. filaginis között semmi kü-

lönbséget sem vett észre. Midn aztán a P. bursarius vándorló

alakjából él példányokat helyezett egy cserépbe ültetett ós üveg-

haranggal leboritott tökéletesen tiszta Filagóra, azok letojták arra

petéiket, úgy hogy a Filago 10 nap múlva el volt lepve szárnyatlan

levéltetvekkel és ivadékaikkal, mely utóbbiak aztán rövid id múlva

szárnyas rovarokká váltak. Majd néhány darabka nyárfakérget ho-

zott szobájába és a Filago-növényrl néhány száz szárnyas levóltett

kibocsátott. Ezek eleinte ide s tova repdestek a szobában, de nem-

sokára csaknem mind a nyárfakéregre telepedtek és oda tojtak

petéiket, vagyis — Lichtenstein szerint — bábjaikat, melyek-
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bi aztán parányi ivaros állatok bújtak ki, párosodtak és jellemz téli

petéiket lerakták.^ E peték ott átteleltek s a következ tavaszon

kikeltek. A fiatal rovarokat aztán egy szabadban álló nyárfára vitte,

mely addig gubacsoktól egészen mentes volt. Ezen a fán már május

eltt mutatkoztak a Pempkigus bursarius gubacsai és L i c h t e n-

stein ezzel bebizonyitottnak hitte, hogy a P. filaginis csak a har-

madik és negyedik stádiumot képviseli a P. bursarius fejldési

sorozatában.

Lichtenstein nemsokára ezután a Triticum repens
és caninum gyökerein akadt egy bábhordó növénytetre, mely a

Tetraneura álba fajnak a szilfa kérgén található bábhordó alakjával

tökéletesen azonos.

De a támadások Lichtenstein vándorlási elmélete ellen

azért még folyvást tovább tartottak s az akadémikusok szemére

hányták szerzjének, hogy költészetet csempészett be a tudományba

;

habár ugyanakkor mind azok a természetbúvárok, a kik a kérdést

a szabad természetben tanulmányozták, u. m. K e s s 1 e r, D e r b é s,

Courchet, Fr. Löw a Pemphigidák vándorlását mint kétségbe-

vonhatatlan tényt egyhangúlag megersítették. Lichtenstein el-

mélete a fgyökerekhez való vándorlásról és a földalatti téli nem-

zedékekrl azonban nemsokára teljes hitelességgel meg lett állapitva.

Horváth Géza, a kitn észlel gyanánt ismeretes magyar

hemipterologus, ugyanis 1883-ban közölte, hogy eleinte, a midn a

Pemphigidák tanulmányozásához fogott, nem igen bízott ugyan

Lichtenstein különös theoriáiban, de hogy utóbb tökéletesen

meggyzdött azoknak helyességérl. Ugyanis a Zea Mays, Sor-

ghum, Panicum, Eragrostisós más pázsitfólék gyökerein

Magyarországban nagy mennyiségben talált egy Pemphigust, a

Pempkigus Zeae-Maydis Duf. fajt úgy szárnyatlan, mint szárnyas

u. n. bábhordó alakjában. Megvizsgálta egyszersmind a szilfa kérgét

és azon nemcsak a Tetraneura ulmi és rubra fajokra, hanem még
egy Pemphigusra is (akkori felfogása szerint) akadt, mely utóbbi a

P. Zeae-Maydis-&d\ tökéletesen azonosnak bizonyult. Lichtenstein
ennek hírére egy üvegharanggal lebontott cserépbe kukoriczát vetett

és a közönséges szilfán (ülmus campestris) él valamennyi Pemphigidá-

nak vándorló alakjait a kikel kukoriczára helyezte. De ime nagy

meglepetésére azt tapasztalta, hogy a szilfán él Pemphigus-faj, a

P. paliidus*) várakozása ellenére nem támadta meg a gyökereket,

*) Horváth késbbi vizsgálatai szerint ez a faj a Tetraneura-nemhez

sorozandó.
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a Tetraneura ulmi fiatal ivadékai azonban rögtön leköltöztek a

gyökerekhez, reájuk tapadtak és elbbi nagyságukhoz képest csak-

nem kétakkorára nttek. Midn aztán abból a fajból, melyet Hor-

váth P. Zeae-Maydis-nék nézett, megvizsgálás végett tle hiteles

példányokat kapott, reá jött, hogy az az általa Tetraneura ulmi-nak

tartott fajjal tökéletesen azonos. Horváth ujabb vizsgálat alá

vévén a kérdést, arra a meggyzdésre jutott, hogy Hartig meg-

különböztetését a Tetraneura- és Pemphigus-nemek között, K e s s-

ler ujabb felfogásával megegyezleg, meg kellene változtatni, és

hogy ennek megfelelleg a Pemphigus. Zeae-Maydis a Tetraneura-

nemhez volna sorozandó, valamint hogy az a gyökértet nem más,

mint a szilfán él Tetraneura ulmi fajnak fgyökereken tenyész

alakja.

A biológiai vizsgálatok tehát ezúttal a systematikára nézve

is haszonnal jártak, a mi által azok hitelességükben még inkább

nyertek.

Nem tagadható azonban, hogy a Pemphigidák természetrajzá-

ban még sok részlet vár felderítésre. Fbb vonásaiban elismerte

azt már a jelenkornak valamennyi nevezetesebb búvára, a kik a

szabad természetben megfigyelt tényekre többet adnak, mint a szo-

bában kigondolt theoriákra.

Lichtenstein vándorlási elmélete ellen leginkább azt az

ellenvetést tették, hogy több ugyancsak ebbe a csoportba tartozó

pontosan megvizsgált levéltetfaj nem szokott egyik növényrl a

másikra vándorolni. Ilyenek péld. a nyárfán él Pemphigus spiro-

tliecae, az almafán tenyész Schizoneura lanigera ós végre a Phylloxera

vastatrix. De ezek csak oly kivételeknek tekinthetk, melyek a

szabályt megersitik. Mindezeknek a fajoknak ugyanis csak egyet-

len egy szárnyas alakjuk van, t i. a bábhordó alak, melytl az

ivaros állatok származnak. Az els szárnyas stádium vagyis a kiván-

dorló alak, melynek a szipókás ós ivartalan, következ nemzedéket

egy másik növényre kellene átvinnie, ezeknél egészen hiányzik, vagyis

más szavakkal, ennek a nemzedéknek ama fajoknál, melyek
egész életüket egy ós ugyanazon a növényen töl-

tik, egy szárnyatlan alak felel meg, a mint az a Phyl-

loxera vastatrix és quercus tárgyalásánál már fennebb is említve

volt. Horváth ennek alapján azt az általános szabályt véli fel-

állíthatni, hogy ha valamelyik fán él Pemphigidának a leveleken

tenyész oly szárnyas alakja van, mely ivartalan és szárnyatlan,

de szipókás egyéneket hoz létre, akkor az illet fajnál mindig ván
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doiiás fordul el és két szárnyas alak található ; mig ellenben ha

egy faleveleken él szárnyas Pemphigidától tökéletesen kifejlett

ivarszervekkel biró rovarkák származnak, akkor az illet fajnál a

vándorló szárnyas alak mindig hiányzik és annak egész fejldése

csakis egy és ugyanazon a növényen megy végbe.

Lichtenstein vándorlási elmélete egyébiránt más Homo-
pterák természetrajzából is némi megersitést nyer. Vándorlás fordul

el t. i. a Psyllidáknál is, habár az egészen más természet. szszel,

a midn a f ós a növények fonnyadni kezdenek és táplálkozásra

alkalmatlanokká válnak, több Psyllida-faj (Finnország déli részében

e tüneményt tizenkét fajnál észleltem) a tlevel fákra költözik, a

melyeken gyakran jelentékeny mennyiségben telel át, minthogy

kés szszel és kora tavaszszal a mindig friss tleveleken elég

táplálékot találhat. Egy ilyen a létért való küzdelem folyamán

kifejldött vándorlási hajlam tehát más Homopteráknál sem hiány-

zik, melyek pedig nincsenek olyan sajátságos átalakulásoknak

alávetve mint a levéltetvek, hanem e részben ép úgy viselkednek, mint

a többi közönséges rovarok ; ós igaz, hogy ez a vándorlás nem egészen

hasonló, de Lichtenstein theoriája mellett mégis némi bizonyi-

tékúl szolgálhat. A Pemphigidák és a phylloxerák vándorlásainak okát

ugyanis tulajdonképen az eredeti tápláló növény szövetei-

nek fokozatos megvastagodása és elszárad ása s a

további táplálkozásra való hasznav ehetetlensóge

képezi. Az a körülmény, hogy a Phylloxera vastatrix, habár mindig

csak egy növényfajon marad, a levelekrl mindamellett szintén

lehúzódik a gyökerekre és azokon telel, szintén theoretikus bizo-

nyítékul szolgálhat Lichtenstein abbeli megfigyelései mellett, hogy

a Pemphigidák a fákról a fgyökerekre vándorolnak. A fennebb

eladottakat tudva, méltán csodálkozhatunk tehát, hogy az erre

vonatkozó megfigyelések némely szakembernél mégis oly kevés hitelre

találtak. Reuter 0. M.

Éjjeli lepkevadászat Nyitramegyében.

A lepkék éjjeli fogdosását a legtöbb lepkész ismeri és tényleg

gyakorolja is. Mindamellett nem lesz talán érdektelen, ha az álta-

lam e részben követett módszert ós az elért eredményeket, legalább

fbb vonásaiban ezennel megismertetem.

Hogy éjjeli lepkevadászatunkat kell siker koronázza, a leg-

nagyobb fontossággal bir, mint tudjuk, a lepkéket magához édes-
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get csalétek helyes megválasztása. Részemrl már több év óta a

legjobb eredménynyel használok egy mézbl, ezukorszirupból és

sörbl álló s erjedésnek indult keveréket. E keveréket egyszeren

úgy készítem, hogy y2 liter sörhöz 3
/10 liter mézet és ugyanannyi

czukorszirupot adok ; az egész már más nap erjedni kezd és a kö-

vetkez estén alkalmazásba is vehet. *) Közvetetlenl alkalmazása

eltt még mintegy 20 csepp alma-aethert öntök a keverékbe.

A jó csalótken kivl igen fontos továbbá a helyiség és az id,

a hol és a mikor ily módon lepkészni akarunk. Legjobb e czélra

valamely növénydúsabb helyen, egymástól húsz lépésnyi távolságra

álló, vastagabb törzs fákat kiszemelni és naplementekor azok tör-

zsének keleti oldalát a csalétekkel egy helyen bekenni. Mire teljesen

besötétedik, a bekent fákat egy u. n. tolvajlámpással sorba felkeressük

és a csalétket nyugodtan szívogató pilléket egy gyapottal bélelt fenek

chloroformos fogó-üvegbe egymásután befogjuk ; az elkábított pillé-

ket aztán lámpánk világánál feltzzük és az e czélra magunkkal

hozott dobozba elhelyezzük. A csalétekkel bekent fákat minden fél-

órában újra megvizsgáljuk és ezt nyár derekán egész éjfélig ered-

ménynyel folytathatjuk.

Több szakmunka az éjjeli pillék fogdosásához csaléteknek

almaszeleteket ajánl, de az almát egész nyáron át bajos eltartani

;

azért az almaszeletek használata nem practicus. A fennebb említett

keverék ellenben bármikor csekély költséggel könnyen elállítható

s a kívánt czélnak minden tekintetben kitnen megfelel.

Hogy az évszak, az idjárás és a légmérséklet milyen befolyással

vannak az éjjeli pilléknek megjelenésére, arra nézve három évi

pontos észleletek alapján szerzett tapasztalataimat a következkben

foglalhatom össze:

Márcziusban az enyhébb tavaszi napok beálltával 8—9°R.

meleg, derült szélcsendes estéken sok frissen kibújt és nagyon sok

áttelelt éjjeli pille mutatkozik; 7° melegnél és keleti szól mellett

azonban semmi sem.

Április és május hónapokban oly kevés lepkét lehet igy fogni,

hogy úgy szólván nem is érdemes e fogásmódhoz folyamodni.

Júniusban a legtöbb fa, különösen pedig az akáczfa virágzik,

s e miatt a csalétek nem bir elég vonzó ervel.

De már július és augusztus hónapokban rendesen a legbsé-

gesebb eredmény szokta fáradozásunkat jutalmazni. Ennek bizony-

f
) Ez a mennyiség négy esti bekenésre is elegend.
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ságául felhozhatom, hogy tavaly Nyitramegyében a tavarnoki ura-

dalmi nagy kertben egy este 200 darab pillét 50—60 fajban is

összefogdostam, és hogy egy-egy bekent fáról gyakran 30 darab

pillét is szedtem le.

E hónapokban is igen sok függ azonban az idjárási viszo-

nyoktól, így péld. júliusban 14°R. melegnél, derült csendes id-

ben, éjszaki légáramlatnál igen sok pille jött a bekent fatörzsekre

;

17°R. melegnél, zivatar közeledtével, de különben csendes idben, déli

légáramlatnál semmi eredmény sem volt. Éjszaki szeles derült idben,

14°R. melegnél szintén nem mutatkozott eredmény, ellenben nyu-

gati szél mellett kissé felhs, néha holdvilágos idben 15"R. me-

legnél sok pille jelent meg.

Augusztusban 13— 16°R. melegnél borús idben nyugati szél

mellett sok pille gylt a csalétekre ; 18°R. melegnél, derült csen-

des idben, nyugati légáramlatnál szintén sok pille mutatkozott.

Múlt év július és augusztus havában Tavarnokon a csalétket

hat éjjel használva a következ bagolypilléket fogtam:

Acronycta Aceris L., megacephala F., strigosa F. és Ligustri

F. ; Bryophila receptricula Hb. és Algae F. ; Agrotis janthina

Esp., fimbria L., pronuba L. és ab. inmiba Tr., orbona Hfn.,

comes Hb., triangulum Hfn., baja F., C-nigrum L., brunnea F.,

exclamaüonis L., obelisca F. és var. Villiersii Gn., Ypsüon Bott.,

segetum F., xanthographa F. ab. cohaesa HS. és senna H.-S. •

Mamestra dissimilis Kn., oleracea L. és Trifolii Hfn. • Cha-

riptera viridana Walch. ; Luperina matúra Hfn. és virens L.

;

Hadena monoglypha Hfn., abjecta Hb. és adusta Esp. • Dipterygia

scabriuscula L. ; Chloantha Hyperici F. és polyodon Cl. ; Polyphaenis

sericata Esp. ; Trachea Atriplicis L. • Brotolomia meticulosa L.
;

Mánia maura L. ; Hydroecia micacea Esp. és nictitans Bkh ; Leu-

cania pallens L., L-album L. és albipuncta F. ; Caradrina quadri-

punctata F., pulmonaris Esp., Alsines Br., ambigua F. és Taraxaci

Hb. ; Amphipyra Tragopogonis L. és livida F.\ Mesogona Acetosellae

F. ; Calymnia affinis L. és trapezina L, ; Orthosia lota Cl. és circellaris

Hfn. ; Xanthia flavago F. és fulvago L. • Scoliopteryx libatrix L. '•

Cucullia Absinthii L. ; Plusia chrysitis L ; Aedia funesta Esp.

;

Catocala Fraxini L., elocata Esp., nupta L., sponsa L., promissa

Esp., electa Bkh., paranympha L., hymenaea Schiff., conversa Esp.

és diversa H.-S.; Helia calvaria F.; Hypena rostralis L. és pro-

boscidalis L.

De nemcsak bagolypillék jöttek a csalétekre, hanem másféle



74

lepkék is ; igy péld. Gonophora derasa L. a szövpillék, Deilephila

Elpenor L. és porcellus L. az esti- pillék közöl, nem különben szá-

mos araszoló -pille.

Október hava sokkal kedvezbb a lepkéknek csalétekkel való

fogására, mint a szeptember; erre mutat az is, hogy októberben

9°R. melegnél, borult csendes idben nyugati szél mellett 35 darab

pillét fogtam.

A csalétekkel való lepkevadászatot egész kés szig folytatni

lehet ; a lepkék még ilyenkor is szívesen felkeresik a bekent fa-

törzseket, így 1882 november elején, annak daczára, hogy a tájat

már némi hó borította, egy este mégis több példányt kerítettem

kézre a Scopelosoma satellitia L., Scoliopteryx libatrix L., Xylina

ornithopm Hufn., Calocampa vetusta Hb. és exoleta L. bagoly-

pillékbl. Kelecsényi Károly.

A paréjpoloska és sziiiváltozatai.

A paréj poloska (Eurydema oleraceum L.) Európaszertea

legközönségesebb rovarok egyike, a melylyel mezn és kertekben

egész éven át mindenfelé találkozhatunk. Leggyakrabban kerül

szemeink elé természetesen a nyári hónapokban, de azért az év többi

részében sem ritka; st ha felkeressük téli rejtekhelyein, t. i. fák

és bokrok tövében, lehullott falevelek, mindenféle gizgaz, kövek stb.

alatt, még tél közepén is kézrekerithetünk belle egy-egy megder-

medt példányt. A paréjpoloska e szerint tehát tökéletesen kifejlett

állapotban tölti a telet. Mire kitavaszodik, is felocsúdik téli ál-

mából, elbúvik téli szállásából, táplálkozni kezd és hozzálát a faj-

fenntartás kötelességének teljesítéséhez.

Táplálék dolgában nem igen válogatós, mert mindenféle növé-

nyek nedveit szívogatja *), ámbár legszívesebben tartózkodik, épúgy

mint legtöbb fajrokona, a keresztes növényeken, kivált a káposzta-

féléken, retken, repczén stb. Ezeken a kultivált növényeken némely-

kor oly annyira felszaporodik, hogy valósággal kártékonynyá válik,

így De Geer szerint 1760-ban Svédországban a káposzta-ültetvé-

nyekben tett igen nagy károkat.

Az áttelelt példányok tavaszszal párosodnak és pedig — saját

ószleleteim szerint — április vagy május végén. A nstény azután

*)Taschenberg megfigyelése szerint kivételesen a káposzta-bolha

(Haltica oleracea) álczáit is megtámadja és azoknak bels nedvét kiszívja ; e

részben tehát hasznos rovar volna.
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nemsokára letojja hengeres petéit a tápláló növény leveleire s a

petékbl kikel fiatal nemzedék felpattantván a pete fedelét, csak-

hamar szintén táplálkoz ni kezd és négyszeri vedlés után tökéletesen

kifejlett rovarrá válik.

A kifejlett rovar — mint tudjuk — igen változékony színe-

zet. Ez a változékonyság annál érdekesebb, mert a színváltozások

négyféle typus szerint vannak kifejldve. E négyféle typus alapján

a szinváltozatokat is négyfóleképen lehetne csoportosítani.

A színváltozás els neme abban áll, hogy a test felületének

alapszíne hol zöldes, hol kékes, néha pedig bronzfény.

A színváltozás továbbá oly módon is nyilvánul, hogy felül a

világos foltok és sávok vagy fehérek, vagy vörösek, vagy sárgák.

Ezt már Linné*) is észrevette és abban a véleményben volt,

hogy a fehér szin a hímeket, a vörös ellenben a nstényeket jel-

lemzi. E vélemény tarthatatlanságát már 1773-ban De Geer és

késbb Wolff határozottan hangsúlyozták ugyan, de azért több ké-

sbbi iró, mint péld. Burmeister, st még R. F. Sahlberg
(1848) is azt hitte, hogy az ivarok csakugyan e szinek által külön-

böznek egymástól. Minthogy Linné ós a közvetetlenl utána kö-

vetkezett szerzk mindig csak fehérrel vagy vörössel tarkázott szint

említettek, Schrank a sárga-foltos példányokat új fajnak tartotta

és Cimex fiavatus név alatt önálló faj gyanánt irta le.

A színváltozás harmadik félesége abban áll, hogy a példányok

egy részénél a test alól és a czombok feketék, más részénél pedig

sárgásfehérek s a mellett többé-kevésbbé fekete foltosok. Ezt a két

fajváltozatot különböztette meg F i e b e r is.

Végre a színváltozás negyedik módját az jellemzi, hogy a test

felületén a világos foltok különböz terjedelemben és alakban van-

nak kifejldve. Eme jellemvonás módosulásait használták részben

már Wolff, majd Hahn is az egyes fajváltozatok megkülönböz-

tetésére, de a nélkül, hogy e tekintetben egész következetességgel

jártak volna el.

Melyik jellemvonásokat kellene most már a szinváltozatok fel-

állításánál figyelembe vennünk ? A változékonyságnak imént felsorolt

négy typusa közöl a két els a színezet minségére, a két utóbbi

ellenben annak viszonylagos mennyiségére vonatkozik. Eddig jófor-

mán semmit sem tudunk arra nézve, hogy vájjon e kétféle jellem-

vonás közöl melyik játszik fontosabb szerepet valamely faj életfolya-

>) Fauna Suecica Ed. II. p. 250. 934.
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mában, és hogy bizonyos adott esetben a színárnyalatok vagy pedig

a rajzolatok birnak-e nagyobb biológiai jelentséggel. Azonban

tekintve azt, hogy a szinek árnyalatai aránylag kevésbbé határo-

zottan tnnek szembe és kevésbbé jól jellemezhetk, elnyösebbnek

tartom a faj változatok megállapításánál a szinek quantitativ elosz-

lását, vagyis a rajzolatokat venni fel irányadóul.

így jártak el Mulsant és Rey is, a kik a paréjpoloskánál

nem kevesebb mint 16 faj varietást állítottak fel.*) Igaz, hogy az

általuk felállított varietásoknak nagyobb részét alig lehet a való-

ságban felismerni, mert a két franczia szerz azt a kényelmes, de

furcsa módszert követte, hogy az egyes testrészeket külön-külön

sorba vette, a rajtuk elforduló változásokat mind feljegyezte és

ugyanannyi varietás gyanánt tüntette fel. E szerint aztán egy és

ugyanazon példányt egyszerre több varietáshoz kellene számítani.**)

Hogy a paréjpoloska sokféle szinváltozatait egységes és gya-

korlatilag is használható rendszerbe lehessen foglalni, megkísértet-

tem azokat bizonyos határozott elv szerint, t. i. a rajzolatok elosz-

lásának alapján csoportosítani. Mindenekeltt az volt a kérdés, hogy

vájjon melyik alak volna tulajdonképen a törzsalaknak tekintend ?

Mulsant és Rey, valamint már elbb H a h n, törzsalaknak

és a varietások kiinduló pontjának azt az alakot tartották, melynél

a pajzsocska a csúcsán lev világos folt kivételével egészen sötét

szin, a test pedig alól egészen fekete. E dologban azonban —
véleményem szerint — nem lehet merben önkényesen eljárni és

kényünk-kedvünk szerint valamelyik alakot egyszeren törzsalaknak

nyilvánítani. Mindenekeltt tekintetbe veend, hogy melyik alak volt

az, melyet a faj els megalapítója leirt. Linné fennebb idézett

alapvet munkájában azt olvassuk, hogy a Cimex oleraceus-ná\ nem-

csak a pajzsocska csúcsa, hanem »et punctum parvum ad latus

scutelli utrinque« fehér vagy vörös; a test alsó lapját Linné is

feketének irja le. Ennélfogva, ha a prioritás elvéhez szigorúan akar-

nánk ragaszkodni, azt a színváltozatot kellene törzsalaknak tekin-

tenünk, a melynél a pajzsocska szélén oldalvást még egy-egy világos

foltocska is látható s a test alól fekete.

De minthogy az állattani rendszernek egyik fczélja nézetem

szerint abban áll, hogy a fajok phylogenetikus családfájának lehe-

tleg h képét adja, valamely faj varietásainak megítélésében és

*)Histoire naturelle des Punaises de Francé. Pentatomides. p 228—229.

**)Igy péld az, a mit én a törzsalaknak tartok, Mulsant és Rey
szerint egyszerre a d, ?, x, o, i; és re betkkel jelzett varietásokhoz tartoznék
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csoportosításában szintén arra kell tekintenünk, hogy az az egyes

változatok fokozatos keletkezésének és fejldésének egy bizonyos

törzsalakból, lehetleg megfeleljen. Ha ezt szem eltt tartjuk, akkor

a jelen esetben a prioritás szigorú elvétl okvetetlenül el kell tér-

nünk s az Eurydema oleraceum törzsalakjának nem a Linné által

leirt, hanem egy egészen másféle alakot kell tekintenünk.

Á paréjpoloska törzsalakját szerintem azok a példányok kép-

viselik, melyeknél a világos szinek a legnagyobb területet foglalják

el, t. i. azok, melyeknél a pajzsocska két oldalán, annak közepétl

tövéig egy-egy világos csík vonul, és melyeknek testük alsó lapja,

valamint czombjaik szintén világos színek s a mellett többé-ke-

vésbbó feketével tarkázottak. Ezt a világos színezet, gyakori alakot

nemcsak azért tartom a törzsalaknak, mert a szinek eloszlására s a

rajzolatok mintájára nézve, a többi typikus E u r y d e m a-fajhoz

(ornatum, festivum, decoratum, dominulus stb.) leginkább közeledik,

hanem fleg azért, mert a. paréjpoloska többi szinváltozatainál, me-

lyeknél a pajzsocska világos oldalcsíkjai mindinkább eltnnek, ez

oldalcsíkok nyomai mindig felismerhetk. Figyelmes vizsgálásnál

ugyanis észre lehet venni, hogy ilyen esetekben azoknak helyét nem

az alapszín, hanem egy-egy fekete csík foglalja el. Határozott bizony-

sága ez annak, hogy a pajzsocska oldalcsíkjai e fajnál oly lényeges

és sajátos jellemvonást képeznek, mely még a sötétebb színezetet

öltött példányoknál sem tnik el nyomtalanul, hanem a sötét alap-

szín helyett csak egy utólagosan szerzett más szín által van elfedve.

A szinek eloszlása e typikus t ö r z s a 1 a k nál (4. ábra b)

a következ :

Felül kékeszöld, érczeszöld vagy bronzfény, ritkábban kék,

érczfény ; a fej szegélye (ritkábban a járomlemezek bels szegélye

is), a mellkas közepén egy elölrl hátrafelé húzódó és itt szélesebb

sáv, a mellkas oldalszegélye, valamint többnyire elüls és hátulsó

szegélye is, továbbá a pajzsocska csúcsa, ós közepétl tövéig nyúló

egy-egy oldalcsíkja *), a corium küls szegélyezés végén egy haránt

fekv nagy folt világosak, azaz fehérek, sárgák vagy vörösek; a

test alsó lapja és a czombok sárgásfehérek, feketével tarkázva; a

lábszárak közepe táján egy-egy fehér gyr foglal helyet.

*) Az oldalcsík közepe táján némelykor annyira elkeskenyedik, hogy egé-

szen megszakad s ilyen esetben aztán már tulajdonképen csak két folt marad

meg belle ; az egyik folt a pajzsocska tövén, a másik közepe táján áll, a miut

azaSnellenvanVollenhoven által közlött ábrán (Hemiptera Hete-

roptera Neerlandica. Tab. 1. fig. 12) látható.



78

Ez az alak, melyet Flór szintén a törzsalaknak tartott, mig

Wolff var. c, Sahlberg pedig var. 2. alatt jelzett, az öreg

S t o 1 1, nemkülönben DouglasésScott*) munkáiban elég hiven

van ábrázolva.

Ebbl az alakból fejldtek ki a többi színváltozatok. A fejl-

dés akként történt, hogy a világos szin felületek, foltok és csíkok

mindinkább eltntek s a sötét alapszínhez némileg hasonló érczes

fekete színnel elfedettek. Csak egy változat (insidiosa Muls.) képez

e tekintetben némi kivételt, minthogy ennél a pajzsocska világos

oldalcsíkjainak nagy fokú eltnése mellett, a corium közepe táján

egy-egy világos foltocska tnik el. E világos foltocska feltnése —
véleményem szerint — nem egyéb, mint visszaütés (atavismus) az

srégi Eurydem a-typus színezetére, a melyet a már fennebb em-

iitett tsgyökeres E urydema-fajok jelenleg is viselnek, és mely

valaha az Eurydema oleraceum rajzolatainak is kiinduló pontját képezte.

I c A

4. ábra. — A paréjpoloska (Eurydema oleraceum L.) szinváltozatai : a, var.

insidiosa ; b, törzsalak ; c, var. triguttata ; d, var. annvlata ; e, var. albo-

marginella.

A paréjpoloska szinváltozatait, melyek között kisebb-nagyobb

fokú átmenetek nem igen ritkák, következleg lehet jellemezni

:

1. Var. consimilis m. A test színezete felül a törzsalakéval meg-

egyezik, alól azonban a czombokkal együtt fekete. — Nem gyakori.

2. Var. paradoxa m. A pajzsocska oldalcsíkjai annyira eltn-

nek, hogy csak tövén marad meg bellük egy-egy világos foltocska

;

alól világos szin, mint a törzsalak.

E ritka szinváltozatból csak két példányt ismerek ; az egyik

hazánkból a pestmegyei Békás-Megyerrl, a másik Kis-Ázsiából

Brussa melll származik.

3. Var. insidiosa Muls. R. A corium közepén egy kis kerek

világos folt foglal helyet ; a pajzsocska világos oldalcsíkjai annyira

eltntek, hogy csak hátulsó végükbl maradt meg egy parányi ék-

idomú pettyecske; alól világos szinfí, mint a törzsalak. (4. ábra a.)

*) British Hemiptera. I. tab 3. fig. 2
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Igen ritka vörös-foltos szinváltozat, melyet Mulsant ós Rey
Dél-Francziaországból irtak le, de a melybl dr. Chyzer Kornél
barátom is fogott egy nstény példányt 1880-ban Zemplénmegyében

S.-A.-Ujhely mellett.

4. Var. triguttata m. A pajzsocska oldalcsíkjaiból csak hátulsó

végük maradt meg, egy-egy ók- vagy félhold-idomú pettyecske

alakjában ; alól a czombokkal együtt fekete. (4. ábra c.)

A leggyakoribb szinváltozatok egyike ; L i n n é is ezt írta le

legelször.

5. Var. annulata Fali. (Zetterstaedtii Gorski). A pajzsocska

oldalcsíkjai egészen eltntek, úgy hogy a pajzsocskán egyedül csak a

csúcs világos szinezet ; alól a czombokkal együtt fekete. (4. ábra d.)

Szintén gyakori; ezt tekintették Hahn, Mulsant és Rey
a törzsalaknak.

6. Var. nigripes m. Testének színezetére nézve az elbbivel

mindenben megegyezik ; de ettl, valamint a törzsalaktól és a többi

szinváltozattól abban különbözik, hogy nemcsak czombjai, hanem

lábszárai is egészen feketék.*)

A gyjteményemben lev egyetlen példányt Raisz Gizella

k. a. találta 1881 június 19-én Sárosmegyében a bártfai fürdben.

7. Var. albomarginella Fabr. A sötét szin ennél olyan túlnyo-

móvá és uralkodóvá válik, hogy még a corium végén haránt fekv

világos nagy foltot is elnyomja; a mi pedig a többi színezetet il-

leti, arra nézve az elbbi változattal minden tekintetben, még ab-

ban is megegyezik, hogy lábszárai szintén egészen feketék. (4.

ábra e.)

Ez a szinváltozat, melyet Fabricius**) Éjszak-Németország-

ból Cimex albomarginellus név alatt e szavakkal: »C. coeruleus

thoracis elytrorumque margine scutellique apice albis « eredetileg

önálló faj gyanánt irt le, egész napjainkig megfejthetetlen talány

volt. Számos szerz megkísértette ugyan nyomára jutni, hogy volta-

képen miféle rovar volt az, melyet F a b r i c i u s leirt ; de kielégít

eredmény nélkül. Beható vizsgálataim alapján azonban kétségtelennek

*) Már az elbbi fajváltozatnál is megvan a hajlam a lábszárak teljes

elsötétíüésére, mert nem ritkán akadunk olyan példányokra, melyeknél az elüls

lábszárakon világos gyr belyett már csak egy kis világos foltocska látható

;

st egyes esetekben még ez is eltnik és csak a hátulsó lábszárak közepén ma-

radnak meg a gyrk nyomai.

**) Entomologia systematica. IV. p. 123. 167.
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tartom, hogy az a parójpoloskának egyik szerfelett ritka és legin-

kább éjszaki tájakon tenyész varietása. *)

Az itt felsorolt szinváltozatok közöl a három els közvetet-

lenl a törzsalaktól származott ; a többi négy ellenben a consimilis-

alakból kiindulva, egymásból fejldött ki — a világos szin rajzoknak

fokozatos eltnése, illetleg egy sötét szinnel való elfödése folytán

.

* , L a t r e i 1 1 e e faj leírásánál egyszerfíen csak F a b r i c i u s szavait

ismételte és azt a Pentatoma-nemhez osztotta be, egyszersmind abbeli vélemé-

nyét koczkáztatván, hogy az talán a mi mostani Eurydema dominulns Srop.

(= Strachia festiva Fieb.) fajunknak egyik változata — Burmeistcr Fab-

ricius leírását és elnevezését a Tritomegas dubius Seop. fajra vonatkoztatta s a

fajt a Cydnus-nembez sorozta, a miben aztán a legtöbb késbbi szerz is kö-

vette ; igy A. Costa, Blanchard, Amyot-Serville, K o 1 e n a t i, R.

F. Sahlberg, Fieber, Douglas és Scott. Az alapos Flóra Fabri

•

cius-féle fajt szintén a Tritomegas dvbius synonymái között idézi, de hozzá te-

szi, hogy Fabricius szavai >scutello apice albo« nem illenek reá e fajra. Ezt a

körülményt, lígy látszik, Mulsant és Rey is észrevették, mert nagy munká-

jukban a Tritomegas dubius leírásánál már csak Oydnus albomar ginellus Burm.,

nem pedig Fabr van idézve.

Stál, a ki Fabricius typikus Hemiptera példányait tüzetesen megvizs-

gálta, úgy a kopenhágai múzeum gyjteményében, mint a kiéli egyetemi múzeum-

ban rzött régi Fabricius-féle rovargyüjteménybeu szerencsére megtalálta még a

öimex albomarginellus eredeti példányait is Vizsgálataiból kiderült, hogy az a

Tritomegus dubius fajjal épen nem azonos, hanem hogy az Eurydema-nemhez

tartozik, st talán nem is egyéb, mint az E. oleraceum fajváltozata Stál pontos

leírása (Hemiptera Fabriciana. I. p. 30. 1.) csakugyan egy oly rovarra enged

következtetnünk, mely a paréjpoloskához igen közel áll és annak sötét színezet

változataitól, nevezetesen az általam itt leirt var. nigripes-töl egyedül csak a

corium végén lev világos folt hiánya által különbözik.

Puton (Synopsis des Hémiptéres-Hétéroptéres de Francé. II. p 73)

és utána Reuter (Revue d' Entomologie. III. p. 67), a mennyiben efféle faj

változatot még soha sem láttak, mindamellett valószínbbnek tartották, hogy a

Fabricius-féle íaj talán az algiri Eurydema consobrinum Put. fajjal azonos, és

hogy Fabricius a faj termhelyéül e szerint csak tévedésbl jegyezte volna

Kiél városát.

Igaz ugyan, hogy magamnak sem volt eddig még alkalmam a Fabricius

féle Cimex álbomarginellvs-t színrl-színre láthatni ; de Flór klasszikus mun-

kájában (Rhynchoten Livlands. I. p. 147) felemlíti, hogy az Eurydema oleraceum

néhány szibériai példányánál a világos nagy folt a corium végén hiányzik. Már
pedig az ilyen példányokra Fabricius diagnosisa és Stál leírása tökéletesen

reá illenek. Evvel Stál véleményét teljesen beigazolva találom és legkcvésbbé sem

kételkedem, hogy a Cimex albomarginellus Fabr. csakugyan nem egyéb, mint a

mi közönséges paréjpoloskánknak egyik riika színváltozata. Ebbeli véleményemet

utóbb Dr. Puton barátom is elfogadta. Revue d' Entomologie. 'II p 147).
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Az egyes szinváltozatok leszármazási tábláját ennélfogva igy lehetne

összeállítani

:

Törzsalak

iüsidiosa paradoxa consimilis

triguttata

annulata

nigripes

alboraarginella.

A mi magát a színváltozás indító okát illeti, arra nézve is-

mereteink jelen állásánál nem birunk még elfogadható magyarázatot

találni. Perrisnek az a megfigyelése, hogy a paréjpoloskát a ro-

varev madarak nem bántják, idvel talán majd némi útbaigazításul

fog e részben szolgálhatni. Meglehet, hogy a sötét érczes szinek e

fajnál talán arra szolgálnak, hogy csillogásukkal a rovarev mada-

kat már távolról figyelmeztessék a rovar élvezhetetlensógére. Ha ez

a feltevés csakugyan helyesnek bizonyulna, akkor a színváltozás a

természetes kiválásban találná okszer megfejtését.

Dr. Horváth Géza.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Hangya-háboru. — A hangyák harczias természete általában

ismeretes. Hogy mily bátorsággal és halálmegvetéssel védi a kis

hangya otthonát, azt közvetetlen tapasztalásból mindenki tudhatja,

a ki a gyepre leheveredve véletlenül hangyafészekre telepedett. A
piczi honvédek ers állkapcsai, valamint a brön viszketést okozó

kifecskendezett méregnedvük, még a hangyához képest óriási nagy-

ságú ember-ellenfelet is elzik. A rovaroknak, hernyóknak, csigák-

nak és földigilisztáknak pedig valóságos rémei. A szemes tücsök,

a fürge kabóczák ós fbolhák ugyancsak igyekeznek hasznát venni

ugrólábaiknak, ha népesebb hangyafószek közelébe kerültek ; a

gyors futrinkák is gyakran ott hagyják rablott zsákmányukat a

hangyáknak, csak hogy megmenthessék puszta életüket. Még a szár-

nyak sem mindig elegendk a gyors menekülésre ; legalább sokszor

láttam egy csoportban hangyákat, melyek valamely testes szunyo-

7
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gon, legyen vagy lepkén lakmároztak. Ez az oka aztán, hogy ott a

hol sok a rablótermészet hangya, rendesen kevés a másféle rovar.

Sehol sem láttam még oly nagy mennyiség hangyát, mint

Fiume környékének kopár és meleg lejtin. A kvel borított hegy-

oldalakon úgyszólván minden k alatt egy-egy fészek fekete Cam-

ponotus laterális Oliv., Tapinoma erraticum Ltr. és Tetramorium

caespitum L., Cremastogaster scutellaris Oliv. és nagyfej katonák-

kal vegyes Pheidole pallidula Nyl. tanyázik. Különösen sok fészke

van ott a Cremastogaster sordidula Nyl. nev harczias apró hangya-

fajnak, mely a melegebb tájak lakója lévén, hazánkban e helyen

kívül másutt nem is tenyészik.

Ismervén e hangyák ragadozó természetét, nagy sokaságuk

láttára épen nem csodálkoztam, hogy az idén április 19-én a

Tersato meleg lejtjén egész délutáni keresés után sem birtam

többet találni 19 darab rovarnál, a miben ugyan a kopár hegyoldal

növényszegénységének s a korai évszaknak is némi része volt.

Az eredménytelen rovargyjtés helyett tehát a hangyák kö-

zött szereztem háborúságot, a mi ily harczias népség között nem

is volt valami nehéz dolog. Legelször egy középnagyságú Myrio-

podát dobtam egy népes Cremastogaster sordidula-fészékbe ; de ez

talán nem is annyira a hangyáktól való féltében, mint inkább a

napvilág ell iramodott gyorsan a legközelebbi k alá, lábain czi-

pelve néhány odacsipeszked hangyát.

Sokkal könnyebb volt a hangyákat egymással összeveszíteni.

Egy nagy lapos követ felemelve, alatta körülbell egy négyszög-

lábnyi sík helyet találtam, minden irányban átszeldelve a Cr. sordi-

dula lakásának alagútjaival. A k felemelése által megzavart lakók

tömegesen ide gyülekeztek, feltartva fejüket s fenyegetleg nyito-

gatva állkapcsaikat. Sajátságos kinézést ad nekik az, hogy potro-

húkat ilyenkor hátuk fölé emelik, úgy hogy annak csúcsa a fejükig

ér. E furcsa testtartásra potrohúk sajátságos alkatánál fogva csakis

a Cremastogaster nem fajai képesek.

Egy távolabb es Cremastogaster sordidula-fészekbftl dobtam

elször 30—40 darab hangyát a tolongok közé; ámbár ugyanazon

fajból valók voltak a jövevények is, rögtön felismerték ket, hogy

más fészekbl valók és csakhamar élénk tusa keletkezett. Négyen-

öten is belekapaszkodtak egy idegenbe, mely aztán pár perez múlva
leszabdalt lábakkal ós csápokkal, vagy átrágott mellkassal s méreg-
nedvvel borítva félholtan terült el.

Sokkal érdekesebb látvány volt e hangyafaj harcza a Tapi-
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noma erraticum Ltr. nev apró feketeszín hangyával, mely kopár,

köves és meleg dombokon és hegyeken országszerte gyakori. A
számos Tapinoma- fészek egyikébl földestl mintegy száz hangyát

markoltam fel és a Cremastogasterek közé szórtam. A fürge Tapi-

nomák keresztül-kasul szaladgáltak a megriadt Cremastogaster-

sokaságon, mely idegeneket látva házában, azonnal a jövevények

ellen fordult. De egyszerre csak a nélkül, hogy birkózást kezdtek

volna, a Cremastogasterek a földre vetették magukat vagy pár lé-

pést hátráltak, fejüket a földhöz dörzsölték ós szédelegve buktak

fel. Nem volt már elttem újság ennek az oka; sokszor láttam már,

hogy miként szokták magukat a Tapinomák támadóik ellen védel-

mezni, de azért elvéve nagyitó üvegemet, érdekkel néztem a két

ellenfél harczát. Alig ragadtak meg ugyanis a Cremastogasterek

egy Tapinomát, ez pillanat alatt odafordította mozgékony nyelén

függ potroha végét és méregzacskójából egy kis csepp nedvet

eresztett ki, melyet ellenfelei fejére bocsátott. Az étherszer és

sajátságos szagú nedv idézte el ellenfelei felbukását, de csakis

akkor, ha azok a méregnedvvel közvetetlenl érintkezésbe jöt-

tek. De a Cremastogasterek gyzték számmal, újak léptek az el-

bukott támadók helyébe, azonban ezek is hasonlóan jártak. Figye-

lemmel kísértem egy Tapinomát; legyzött 14 Cremastogastert, a

nélkül, hogy méregzacskója kiürült volna, de ekkor már ellenfelei

két lábát leharapták s végre egyik hátára kapaszkodó ellensége

egy ers harapással t is elejtette. A viaskodás közben a Cremasto-

gasterek is igyekeztek hasznát venni ers állkapcsaiknak és apró

fulánkjuknak
;

jobbára azonban csupán állkapcsaikat használták

fegyverül. Perczekig tartott a küzdelem, melybl a kisebbségben

lev Tapinomák nagyobb része ép brrel menekült meg a hathatós

móregnedv fedezete alatt. A Cremastogasterek még egy ideig harcz-

vágyóan sürögtek, állkapcsaikat nyitogatva és potrohúkat hátuk

fölé emelve, de lassanként lecsillapodtak s az elesettek eltakarítá-

sához láttak. A temetésnél nem tettek különbséget ellenség és

bajtárs között, mindeniket a fészken kívül hurczolták és közönyö-

sen ott hagyták.

A bátor harczosok jutalmául azután egy nagy földi-gilisztát

dobtam a fészekbe, melyet a hangyák pár perez alatt a szó szoros

értelmében elleptek. A giliszta a testébe merül ers állkapcsok

harapásai miatt kigyó módjára vergdött majdnem egy óra hosszáig,

míg végre a hangyák megbírták ölni és rajta b lakomát csap-

hattak. Biró Lajos.
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Ribiszke-pusztító hernyók. — A fváros határában Kbányán

fekv kertünkben 1881. tavaszán a ribiszke bokrokat annyira meg-

támadta valami, hogy nagy részük még ugyanazon év folyamában

kiveszett. A baj valódi okát még csak sejteni sem lehetett, mert a

bokrok külseje semmi gyanúsat sem árult el. Igaz ugyan, hogy az

illet bokrok csak satnya hajtásokat és sárguló leveleket hoztak
;

de akárhogy vizsgáltam és nézegettem, rajtuk semmiféle küls rá-

gásnak vagy rongálásnak még csak nyomát sem vehettem észre.

Három-négy hét múlva egyik hajtás a másik után elszáradt, minek

következtében aztán a beteges bokor teljesen elhalt.

Eleinte azt hittem, hogy e bokrok chlorosisban szenvednek

és azért vassó-oldattal öntözgettem meg ; de minden siker nélkül.

Végre június 20-án rájöttem a baj valódi okára, a mi nem volt

más, mint a Sesia tipidiformis L. hernyója. Ez a szép üveges szárnyú

lepke ugyanis százával lepte el az egyes ribiszke-bokrokat és azok-

nak levelein pihent. Két nap alatt mintegy 300 darabot fogtam

belle, tehát sokkal többet, mint máskor egész éven keresztül.

Tömeges megjelenése azonnal reá vezetett a dolog nyitjára, mert

jól tudtam, hogy e lepkefaj hernyói júliustól a következ év már-

czius haváig a ribiszke-hajtások székében szoktak élsködni és ott

bebábozódni. Nagy csodálkozásomra azonban magukban a hajtások-

ban alig találtam néhány hernyót ; a barna-fej, fehéres hernyók

legnagyobb része a bokrok földalatti részében, illetleg a fgyöke-

rekben tanyázott. Megfejthetetlen marad elttem, hogy miért tér-

tek el a hernyók a jelen esetben rendes szokásuktól, és miért

választották tartózkodási helyi a bokrok fels hajtásai helyett

azoknak alsó részeit.

Ilyen megváltozott életmód mellett mindenesetre még bajo-

s.ibb e hernyók kártételeinek elejét venni, mint rendes körülmények

között, a midn ugyanis a megtámadott ágak lenyesésóvel ós meg-

semmisitósével némileg csökkenteni lehet kártékonyságukat. Ez

esetben nincs más védekezésmód, mint a kifejldött lepkéknek össze-

fogdosása közönséges lepkehálóval. A legalkalmasabbak erre a reg-

geli vagy a kés délutáni órák, mikor a lepkék a ribiszke-leveleken

nyugodtan vesztegelnek s a rajtuk végig húzogatott hálóba könnyen

bele hullanak.

Végre megjegyezhetem, hogy a következ 1882-ik évben a

kifejldött lepkék már sokkai csekélyebb mennyiségben mutatkoz-

tak, 1883- és 1884-ben pedig csak elvétve lehetett bellük egy-egy

példányt látni. Vángel Jen.
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Torzlábú lótetü. — A rovarok és egyes testrészeik eltorzu-

lásának számos esete van ugyan már a szakirodalomban ismertetve,

de azért általában mégis elmondhatjuk, hogy torzképzdés a rova-

loknál aránylag ritkán fordul el. így magamnak is, mint a ki a

lótet (Gryllotalpa vulgáris Latr.) tanulmányozásával már évek óta

tüzetesebben foglalkozom, igen sok példány került kezeim közé e

rovarfajból ; de azért mégis csak egy ízben volt alkalmam egy

olyan példányra akadni, a melynél egy bizonyos testrész eltorzulása

volt észlelhet.

E példányt 1884 szeptember 29-én fogtam. Els tekintetre

feltnt, hogy annak baloldali ásó lába aránytalanul kicsiny, majdnem

felényivel rövidebb, mint a jobboldali. Néhány napig élve tartottam

egy eléggé magas bádog edényben, a melyben járt-kelt, st tetejére

is felkúszott, a nélkül, hogy az eltorzult lábra rálépett volna. Tüze-

tesebb vizsgálásnál kitnt, hogy az a láb a tarsus ós a lábszár

között fekv Ízületben nem mozgatható, ós hogy a tarsus tövével

teljesen bele van nve a lábszárnak abba a jókora mélyedésébe,

melybe a tarsus bele illeszkedik. Az eltorzult ásóláb tarsusán hi-

ányzott a küls rész, mely rendesen 4 fogból áll; a bels részen

is csak az aránylag igen rövid els fog maradt meg. A rendesen

kifejldött lótetnél a tarsus bels részének els foga jobb- és

baloldalán apró szrökkel van megrakva, de ezen az eltorzult lábon

ilyen szrök nem voltak. Az els fog maradványa alatt a rendesnél

jóval nagyobb orom vonult el hosszában, mintha csak a fog rová-

sára képzdött volna. A lábszár bels felülete a szokottnál jóval

sötétebb szin volt. Normális körülmények között a lábszár fels

részének bels oldalán egy hatalmas fog foglal helyet, de az eltor-

zult lábon ez is nagyon gyengén volt kifejldve. A czomb sem

egészen szabályosan képzdött, de az eltérés csak igen csekély volt.

Az eltorzult lábszár felbonczolásánál azt tapasztaltam, hogy a

belsejében lev izmok is el voltak satnyulva s a közöl a két izom-

csoport közöl, mely a lábszárból a tarsusba vonul és annak mozga-

tását eszközli, csupán az egyik volt meg. A szervnek küls eltorzu-

lása a jelen esetben tehát együtt járt bels részeinek eltorzulásával.

Az eltorzulás azonban csupán csak az illet szervre szorítkozott.

Abban a hiszemben, hogy a rovar többi bels részein, nevezetesen

a lólekz, emészt és nemz szerveken talán szintén valami eltorzu •

lás fog mutatkozni, gondosan felbonczoltam ugyanis az egész rovart,

de abban semmi másféle rendellenességet sem találtam.

Dudinszky Emil.



KÜLÖNFÉLÉK.

Az erdélyi múzeum-egylet természettudományi szakosztályának

február 18-án tartott ülésén Dr. Székely Bendegúz úr, saját vizs-

gálatai alapján, a rovarok ni ivarszervérl értekezett.

A magy. tud. Akadémia HL osztályának április 20-án tartott

ülésén az osztálytitkár bemutatta Dr. D a d a y Jen kolozsvári egye-

temi magántanár úrnak » Adatok a Balaton-tó faunájának ismeretéhez

«

ezím dolgozatát, melyben a szerz^ a Balaton állatvilágára vonatkozó

kutatásainak tudományos eredményeit közölvén, az ott tenyész Crusta-

ceákat is ismerteti.

Rovartani kutatások segélyezése. — A magy. tud. Akadémia
mathematikai és természettudományi állandó bizottsága a természet-

tudományi kutatások elmozdítására rendelt pénzösszegbl a folyó

1885-ik évre szintén több rendbeli segélyt szavazott meg. A segélye-

zésben részesült szakemberek közöl négyen az ízeltlábú állatok körébe

vágó vizsgálatokra nyertek támogatást, és pedig ketten a Crustaceákra,

ketten a rovai'okra vonatkozó kutatásokra. Dr. Daday Jen a

magyarországi Cladocei'ákat, Szigethy Károly pedig a folyami és

a karcsú-ollós rák (Astacus fiuviatilis és leptodactylus) biológiai viszo-

nyait szándékozik vizsgálni ; mig M o c s á r y Sándor a Tátra vidéke

rovarfaunáját, dr. Horváth Géza meg a magyarországi Hemipterákat

fogja folytatólagosan tanulmányozni.

TudÓS intoleranCZÍa. — A párisi entomologiai társulat ez év-

ben három tiszteletbeli tagot választott ; mind a három, u. m. M a r s e u 1

apát, dr. P u t o n Ágost és S é 1 y s-L ongchamps báró, elsrangú
rovartudós ós méltán megérdemlette a kiváló kitüntetést. Azok közöl

a levelek közöl, melyekkel a megválasztottak a kitüntetést a párisi

társulatnak megköszönték, leginkább érdekelhet bennünket S é 1 y s-

Longchamps báró levele, minthogy abban, hogy-hogy nem, a

magyar szakemberek is egy kis leczkét és atyai tanácsot kapnak. A
levél irója ugyanis a többi között hálás elismerését fejezi ki azért a

liberalismusért, hogy francziáúl irott dolgozatait a külföldi (angol,

hollandi, német, olasz és spanyol) szakfolyóiratok is mindig szivesen

fogadták és kiadták, és azután igy folytatja:

»Ezt a szíves és igazán tudományos vendégszeretetet dicsérve,

nem hallgathatom el, hogy vájjon az entomologiai munkálkodás nem
fog-e, nagy kárunkra, olyan polyglott tarkabarkasággá válni, mely csak

professionátus nyelvészek számára való lesz. Ugy gondolom, hogy
e téren csupán a latin vagy angol-szász eredet nyelvekre kell szo-

rítkozni.

E tekintetben nem nézhetjük aggodalom nélkül azt az ujabban
felvett szokást, hogy különben érdemes entomologusok szláv, magyar
stb. nyelveken publikálnak. Kétségkívül igen dicséretes dolog, ha
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honfitársaikat az állattani ismeretek elemeibe, saját anyanyelvükön,

bevezetik ; de ha azt akarják, hogy dolgozataikat és felfedezéseiket

más országok tudósai is ismerjék és idézzék, akkor elengedhetetlen-

nek tartom, hogy oly nyelvet használjanak, mely általánosan el van
terjedve, és a melyre mindenütt fordítót lehet találni.

«

íme, a nemes belga báró, a ki pedig 1876-ban a Budapesten

tartott nemzetközi anthropológiai és srégészeti congressus alkalmával

a magyar vendégszeretetet is élvezte, most számzni akarja a magyar
nyelvet a tudományok szentélyébl. Nem új dolog már ez ! — Néhány
év eltt a német dr. Kriechbaumer átkozta ki nyelvünket a

tudományos respublikából. Akkor Hermán Ottó barátunk igen ta-

lálóan és derekasan megfelelt neki és kell világításba helyezte az

» európai « tudósok elfogultságát és szkkeblsógét.*) Kriechbau-
mer sem ismerte el a tudományokban a nyelvek egyenjogúságát, ha-

nem az u. n. világnyelvek számára (értvén ez alatt természetesen

legels sorban a német nyelvet) foglalta le a kizárólagos privilégiumot.

S é 1 y s-L ongchamps báró már enged valamit e merevségbl, mert

a többi latin és angol-szász nyelveknek megkegyelmez. Ha igy halad-

nak ez urak, akkor még megérhetjük valaha, hogy egyszer majd talán

a mi » barbár « nyelvünk is szalonképessé válik elttük. Addig is

dolgozzanak a magyar szakemberek kitartással és türelemmel
;
gondol-

ják meg, hogy k nemcsak a tudomány, hanem egyszersmind nemze-

tük érdekében fáradoznak ; és ne tördjenek vele, ha munkáikat egye-

lre talán nem idézik. Elbb-utóbb majd csak észre vesznek bennün-

ket is

!

IRODALOM.

A fülbemászóról. (Természettud. Közlöny. XVII. köt. 125— 126. 1.)

A múlt év szén a fülbemászók egy budapesti kertben oly nagy
mennyiségben mutatkoztak, hogy ott az szi baraczkban, de kivált a

georginákban tetemes kárt tettek, st még a szlt is megtámadták.

A tulajdonos a hivatlan vendégek összefogdosására határozta el magát,

mely czélra rongyokat göngyölített össze és e rongytekercseket' a

fák, cserjék, georginák ágai közé rakosgatta, reggelenkét pedig a

rongyok ránczaiban talált állatokat összetaposta. Ily módon aztán

1884. augusztus 20-tól november 4-ig, azaz 47 nap alatt összesen

8145 fülbemászót semmisített meg.

0. M. Reuter, Monographia Anthocoridarum orbis terrestris. Hel-

singfors, 1884. (204 lap.)

Alapvet fontos munka, mely egy apró és többnyire nehezen

felismerhet fajokból álló poloska-családnak kimerit magánrajzát

*) Természetrajzi Füzetek. 1881. V. köt.



tartalmazza, és melyben hazai faunánk szintén kell figyelemben van

részesítve. A gondosan leírt fajok közöl — Magyarországban is

tenyészknek vannak jelezve : Piezostethus lativentris Sahlb. és obli-

quus Costa, Ectemnus reduvinus H-Sch., Anthocoris confusus Reut.,

Triphleps niger Wolff és majusculus Reut., Xylocoris ater Duf., Micro-

physa pselaphiformis Curt. és Myrmedobia tenella Zett., valamint a

Piezostethus parvulus Reut., mely utóbbi hazánkon kivl még csak

Finnország déli részében honos. Magyarország kizárólagos faját képezi

az ívj Triphleps Horváthi, melyet a szerz folyóiratunk szerkesztjé-

nek, mint a faj felfedezjének tiszteletére nevezett el; termhelye
Forró Abauj -Tornamegyében.

Albert Fauvel, Aveugle ou non? Réponse k M. de Saulcy au sujet

des Glyptomerus et description d'une espéce nouvelle.

(Revue d'Entomologie. IV. p. 28 — 34.)

A szerz alapos érvekkel kimutatja, hogy a szemek jelenléte

vagy hiánya nem elég fontos jellemvonás a bogarak rendjében a

nemek megkülönböztetésére és elválasztására, és hogy ennélfogva a

Machaerites, Anophthalmus és Glyptomerus vak genusok a Bythinus-,

Trechus- és Lathrobium-nemekkel csakugyan egyesítendök. Ennek kap-

csán leír Lathrobium (Glyptomerus) anophthalmum név alatt egy

vak fajt, melyet hazánkban Frivaldszky János úr, Szerbiában

pedig M e r k 1 Ede úr fedezett fel.

Edm. Reuter, Naturgeschichte der Insecten Deutschlands : Coleo-

ptera. III. Bánd, 2. Abth. 2. Lief. p. 199—362.

E füzet a németországi és ausztriai Leptinidák, Silphidák, Am-
sotomidák és Clambidák rendszeres természetrajzát hozza, tehát ugyan-

azokkal a bogár-családokkal foglalkozik, melyeket a szerz egyik

legközelebb megjelent és legutóbbi füzetünkben már szintén ismerte-

tett munkájában analytikus módszerrel feldolgozott. A tárgyalt fajok

legnagyobb része természetesen hazánkban is elfordul és azért s ^á-

mos faj földrajzi elterjedésénél Magyarország szintén fel van említve.

Pisó Kornél, Három exoticus selyemhernyó. (Erdészeti Lapok. XXIY. p.

242-245.)

A czikk irója, saját kísérleteire és tapasztalataira támaszkodva,

három kelet-ázsiai selyempille-fajnak tenyésztésére hívja fel a figyelmet.

E fajok : Antherea (Attacus) Cynthia, Pernyi és Yamamdi ;
hernyóik

nem az eperfa, hanem a bálványfa {Ailanthus glandulosá), a tölgyfa

és a riczinus leveleivel táplálkoznak. Szerz szerint e fajok sokkal

nagyobb elnyöket biztosítanak, mint a közönséges selyempiile, és

azért meghonosításukat és nagyban való tenyésztésüket ajánlja. Petéik-

kel és tenyésztési utasítással szívesen szolgál mindenkinek, a ki ez

iránt hozzá (Bocskó, Mái'amarosmegye) fordul.



Rovartani Lapok
II. kötet. 1885 május. 5. füzet.

A legújabb felfedezések

a rovarok fejldéstanában.
ív.

Lichtenstein észleletei még inkább nyertek hitelességük-

ben a rovartan egy másik ágában tett vizsgálatok folytán, melyek

az észleleteivel egyidejleg történtek és nem csekély figyelmet

keltettek. A tölgyfán tudvalevleg egy kis darázsesoportnak (Cynips)

számos faja él ; ezeknek nstényei petéiket a különböz fajok sze-

rint a fa különböz részeibe tojjak : a rügyekbe, levelekbe, ágakba

vagy a kéregbe. Azokon a helyeken, a hova a peték le vannak

tojva, az álczának a cambiumra gyakorolt behatása következtében

sajátságos gubacsok keletkeznek, a melyekben a rovarok aztán tel-

jesen kifejldnek és végre szárnyas imagók alakjában megjelennek.

E gubacsdarazsuk közöl azonban csak néhány fajnál volt m i n d a

két ivar ismeretes, a többieknél ellenben csupán csak a ns-
tényt ismerték, és azt tapasztalták, hogy ez utóbbi fajok nsté-

nyei, mihelyt a gubacsot elhagyják, tojócsövüket azonnal a leve-

lekbe szúrják és azokba petéiket minden megelz termékenyítés

nélkül letojják. Azon fajok, melyekbl hímek nem ismeretesek, e

szerint szznemzés útján szaporodnak. Egy másik feltn körül-

mény az volt, hogy némely fajnak gubacsai, noha az illet gubacs-

darázs a tölgyfa rügyeit már márcziusban megszúrja, mégis csak

júliusban fejldnek ki.

E különös viszonyoknak tüzetesebb tanulmányozása végett Dr.

A d 1 e r Schleswigben kísérleteket tett a különböz fajok felnevelé-

sével. E czélra virágcserepekbe számos, többnyire 5-6 éves és

gubacsdarázsoktól mentes tölgyfácskát ültetett és fátyollal leborít-

ván, minden idegen vendégtl elzárt ; ez után az egyes csemetéket

különböz gubacsdarázsokkal megszúratta. Ily módon rendkívül

meglep eredményekre jutott. Midn ugyanis azokból a sajátságos

gubacsokból, melyeket a Neuroterus fumipennis hoz létre, nsténye-

ket nevelt és ezekkel a tavaszszal megjelen rovarokkal petéket

tojatott, azt tapasztalta, hogy azok a peték lerakására a tölgyfa

7
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rügyeit választották, ámbár a gubacsok, a melyekbl ok maguk

kibújtak, a leveleken voltak elhelyezve. De még nagyobb volt

csodálkozása, midn látta, hogy a megszúrt helyeken az ismeretes

Neuroterus gubacsok helyett egészen eltér külsej és nemcsak egy

egészen más fajhoz, hanem egy addig egészen más nembe (Spathe-

gaster) sorozott fajhoz tartozó gubacsok fejldtek. Az illet guba-

csokból a Spaihegaster tricolor kelt ki.*) Adler erre aztán ellen-

rz kísérleteket tett és azt tapasztalta, hogy a Spathegaster-nsté-

nyek azonnal felkeresték és megszúrták a tölgyfa leveleit, minek

következtében azokon Neuroterus-gubacsok keletkeztek, melyek jú-

niusban kifejldtek, és melyekbl a következ tavaszszal a Neuro-

terus fumipennis nstényei és hímjei bújtak el. Ily módon meg-

fejthetvé lett tehát az a talány, hogy miért keletkeznek a Neuro-

terus-gubacsok oly késn, holott a Neuroterus -faj ok a tölgyfát már

márcziusban megszúrják. Azok a gubacsok ugyanis, melyekbl a

Neuroterus-íajok bújnak el, nem a Neuroterus-fajok termékei,

hanem egy közbees és tlük külsejükre, kivált pedig tojócsövükre

és potrohúk alkotására nézve annyira eltér más nemzedéké, hogy

ezt a systematikusok egy egészen más nemhez sorozták. Néhány

másféle Cynipidával megejtett kisórletekbl hasonlóképen kiderült,

hogy azoknál szintén ilyen közbees alakok fordulnak el.

A d 1 e r n e k 1877-ben nyilvánosságra hozott felfedezései eleinte

ellentmondásra találtak. így például Cameron angol hymenopte-

rologus számos látszólag fontos ellenvetést hozott fel ellenük ; köz-

vetetten kísérletek azonban csakhamar meggyzték úgy t, mint

más búvárokat is Adler észleleteinek pontosságáról ós helyessé-

gérl. Adler maga tovább folytatta kísérleteit és azokat mintegy

40 Cynipida-fajra kiterjesztette. Eme vizsgálatainak eredményét

1881-ben egy nagyobb munkában tette közzé; ebben pontos te-

nyésztési és megfelel ellenrzési kísérletek alapján nem kevesebb,

mint 19 Cynipida-fajnál mutatott ki olyan váltakozó nemzést, a mi-

nrl már elbb megemlékeztem. így 13 fajnál mindig egy szznemz
tavaszi alak (csupán nstények) és egy szszel megjelen két-ivarú

alak fordul el; mind a két alak egészen különböz gubacsokat

hoz létre s az els alakhoz (Neuroterus- és Aphilotrix -nemek) tar-

tozó egyénektl oly annyira eltér külsej alakok származnak, hogy

azok részére a Spathegaster- és Andricus-nemeket állították fel ; és

*) A cl 1 e r els értekezésében a Neuroterus fumipennis és Spathegaster albi-

pes fajokat tartotta együvé tartozóknak.
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viszont megfordítva. Némely más fajok és nemek azonban a rova-

roknak a gubacsokból való kibúvásuk idejére nézve kissé máské-

pen viselkednek. Mind ezeken a sajátságos váltakozó nemzessél

biró fajokon kivül mindamellett vannak oly fajok is, melyeknél

egyik nemzedék a másik után közbees ivaros alakok nélkül csu-

pán szznemzés útján szaporodik, és melyekbl csakis nstények

ismeretesek.

Az éjszak-amerikai Basset ugyan már elbb, 1873-ban fel-

állította azt a hypothézist, hogy valamennyi Cynipida-faj, a mely-

bl csak nstények ismeretesek, egy késbbi nemzedékben mind a

két ivarban megjelenik. De Adler, midn kísérleteihez hozzáfo-

gott, nem ismerte e véleményt és minden esetre volt az, a ki

a Cynipidáknál a váltakozó nemzést, mint kétségbe vonhatatlan

tényt kimutatta.

Lichtenstein megkísértette az Aphidák (Pemphigidák)

váltakozó nemzósérl adott szerencsétlen magyarázatát a Cynipi-

dákra is alkalmazni. Ebbl kifolyólag tehát az els, szznemz ala-

kot, melybl csak nstények ismeretesek, nem nstényeknek tekin-

tette, hanem szárnyas álcza-alaknak, mely a Pemphigidáknál az

forma migrans-ár\ak felelne meg, mig a pondró-idomú alakot, me-

lyet ez a gubacsokban hoz létre, a Pemphigidák szárnyatlan törzs-

anyjával tartotta egyenértéknek. E szárnyas szznemz-alak pondró-

idomú ivadékát meg a fgyökereken fejld szárnyatlan Aphida-

nemzedékkel hasonlította össze és csak a két ivarban megjelen nem-

zedéket (Spathegaster, Andricus stb.) ismerte el tökéletesen kifejlett

rovaroknak, imagóknak. Ennek alapján aztán felállította theoriáját a

monoikus rovarokról, melyeknél egyetlen egy petébl különböz

alakok sorozata után végre úgy himek, mint nstények jönnek

létre ; e monoikus rovarokhoz számította a Cynipidákat ós a fen-

nebb említett Aphidákai Azt, hogy a szznemz nstényeket álcza-

alakoknak tekintette, azokkal a viszonyokkal való hasonlatosságból

igyekezett megmagyarázni, melyek bizonyos bogarak, a Meloidák ós

Cantharidák hypermetamorphosisánál fordulnak el, a hol t. i. a

báb mára kifejlett rovar szemeit, lábait és állkapcsait mutatja, de az-

után fejldésében megakad és ismét álczává válik. Lichtenstein
egyik követje, Edmond Van Segvelt analógiákat olyan ál-

czákra nézve, melyek szaporodásra képesek, még távolabb keresett

az Amphibiák között, a Triton alpestris, az Amblystoma ós Axolotl

stb. körében, a mi azonban felesleges, minthogy efféle jelenség

tényleg a rovaroknál is elfordul. A Lich tens t e in-féle theoriák

7*
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valószintlensége nem is abban a feltevésben rejlik, hogy az álczák

szaporodásra képesek lennének ; tarthatatlanok azok az általa

álezáknak nézett alakok fejldése és boncztani szerkezete miatt.

Mig ugyanis az u. n. ivartalan, szznemz levéltetvek az eleveneket

szül lcgyálczákkal abban megegyeznek, hogy a peték náluk bizo-

nyos bels sarjadzás útján keletkeznek és az embryonális fejldés

teljesen a petefészken kivl történik, ez a körülmény a szznemz
Cynipidáknál épen nem fordul el. Ez utóbbiaknak nemcsak küls,

hanem valamennyi bels ni ivarszerveik megvannak, tehát jól ki-

fejlett tojócsövük, petéket tartalmazó kifejlett petefészkük, st még
egy, noha természetesen üres ondó-tartójuk (receptacuhim semmis)

is van, a mi kétségkivül arra mutat, hogy ezeknek a jelenleg ter-

mékenyítés nélkül szaporodó nstényeknek valaha hímjeik is vol-

tak. Még más körülmények is, a melyeket itt azonban el kell hall-

gatnunk, e feltevés szükségessége mellett szólnak. Más gubacsda-

rázsoknál, melyek nem a tölgyfán élnek, péld. a Rhodites Rosae és

Rh. Eglanteriae fajoknál, egyes himek még elfordulnak, ámbár a

szaporodás ezeknél is már régtl fogva csupán szznemzés útján

történik és termékenyítés most már valószínleg soha sem fordul

el. A tölgyfán él Cynipidáknak Neuroterus- és Aphilotrix-nemze-

dékeinél ellenben a himek már egészen eltntek. Ez az egyedül

tudományos magyarázat a csupán szznemz nemzedékek fellépé-

sérl, a mi bizonyára semmi bámulatot sem fog kelteni, minthogy

Siebold, Cameron, Stein, André és Adler vizsgálataiból

kitnt, hogy efféle szznemzés más növényev darázsoknál, péld. a

Nematus-fajoknál szintén igen el van terjedve.

Mindamellett felhoztam azonban Lichtenstein hypothé-

ziseit, bármily visszásaknak tnnek is fel azok minden tudomá-

nyosan képzett zoológus eltt ; a tudományos felfedezések történeti

ismertetésénél soha sem felesleges a ballépésekrl is megemlékezni,

mert azok egy vagy más tekintetben esetleg szintén tanulságosak

lehetnek.

Ámbár Adler felfedezései épen nem alkalmasak arra, hogy

Lichtenstein idevágó észleleteit ós magyarázatait megersítsék,

azok az érdekes észleletek azért mégis kétségkívül jelentékenyen

hozzájárultak ahhoz, hogy eloszlassák a franczia entomologusnak

azon észleletei ellen felmerülhet kételyeket, melyeket a Phylloxerák

és Pemphigidák fejldésére vonatkozólag tett, és a melyek hiteles-

ségének épen az saját téves magyarázatai ártottak. Mert nem ta-

gadható, hogy Adler észleletei a Cynipidákról több tekintetben
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analógiákat mutatnak Lichtenstein megfigyeléseivel a Pemphi-

gidák váltakozó nemzésérl. A különbség, mint már hangsúlyoztuk?

abban nyilvánul, hogy azok a levéltetvek, melyek ivartalanul sza-

porodnak, petéiket a petefészken kivfíl hozzák létre, vagyis más

szavakkal, azoknak tulajdonképeni ivarszerveik nincsenek, s ez ok-

nál fogva talán csak ivartalan és csupán bels sarjadzás útján sza-

porodó egyéneknek tek inthetk ; ellenben a Cynipidák, melyek meg

nem termékenyíttetnek, és melyeknek hímeik egészen hiányzanak,

valódi nstények, melyek tisztán parthenogenetikus és petefészek-

ben fejld peték útján szaporodnak. Mind a mellett azt hiszem,

hogy afféle bels sarjadzás, min az Aphidáké, valósággal nem kü-

lönbözik lényegesen ama szznemzéstl, a mely péld. a darázsoknál

és lepkéknél elfordul. Azért az Aphidáknál is a parthenogenetikus

szaporodás kifejezést használtam, mint a hogy a Cynipidáknál vál-

takozó nemzésrl szóltam ; ámbár egyes szerzk e kifejezéssel in-

kább csak azt a viszonyt kívánják jelezni, hogy az illet rovaroknál

közbees nemzedékek bels sarjadzás útján szaporodnak. A különb-

ség, a mint látszik, nem valami mélyen gyökerezik. St épen az a

körülmény, hogy a két tünemény lényegében egyforma, szükségké-

pen elsegíti az Aphidák szaporodási viszonyainak megértését ; mert

a Cynipidák fejldéstörténete határozottan megdönti az afféle lehe-

tetlen hypothéziseket, min a Lichtensteiné a Pemphigidákról, ós

útbaigazításul szolgál e levéltetvek sokkal bonyolultabb szaporodási

viszonyainak helyesebb felfogására.

Adler a viszonyt a Cynipidáknak szznemz és két-ivarú

nemzedékei között a következ módon igyekezik megmagyarázni

és abból magát a szaporodás körfolyamát megfejteni. Mindenek

eltt abból a már említett ténybl indul ki, hogy a szznemzés a

darázsoknál nem ritka jelenség, és hogy az közvetetlenl az ivaros

szaporodásból fejldött ki. így a méheknél és darázsoknál, valamint

bizonyos élsdi-, levél- és gubacsdarázsoknál. Némelyeknél, péld. a

méheknél, a him ivar túlnyomó és csupán akkor fejldik ki, ha a

méhkirályné petéi nem lettek megtermékenyítve. Másoknál ellen-

ben a nstény ivar van túlnyomó számban képviselve, úgy, hogy

bizonyos esetekben kizárólag csak nstények születnek, mert a hí-

rnek a régóta tartó szznemzés folytán utóvégre egészen eltntek.

Ez az eset áll azoknál a Cynipidáknál, melyeknek most csak egyet-

len egy, mindig szznemz nemzedékük van. Valamivel másképen

áll a dolog azoknál, melyeknél váltakozó nemzés fordul el. Az

egyik, az u. n. ivartalan (agam) nemzedéktl csupán csak nsté-
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nyék származnak, a másiktól pedig himek és nstények egyenl

számban. Minthogy pedig az agam nemzedék mind a két ivart lét-

rehozza, Adler véleménye szerint fel kell tennünk, hogy ennek

petefészkeiben a peték a különböz ivarok szerint a priori elkü-

lönülnek, és hogy e tünemény a két-ivarú nemzedéktl átszárma-

zott örökséget képez. Ez utóbbi nemzedékrl azonban, mely csak

nstényeket hoz létre, viszont fel kell tennünk, hogy nála a peték

kivétel nélkül megtermékenyittetnek, és hogy a megtermékenyített

petékbl csupán csak nstények keletkeznek. Ha két ilyen egy-

mástól teljesen különböz nemzedéknek mostani elfordulását egy

és ugyanazon fajnál, póld. a tölgyfán él gubacsdarázsoknál, meg-

magyarázni akarjuk, akkor okvetetlenül fel kell tételezni, hogy ez

a különbség eredetileg nem volt meg, vagyis hogy valaha mind a

két nemzedék egymáshoz tökéletesen hasonlitott. Mert általános

szabály, hogy a szülk szervezete ós testalkata rendesen utódaikra

is átörökldik. Ha aztán két, eredetileg egyforma nemzedék között

különbségek támadnak, ezeket els sorban a küls viszonyok meg-

változására kell visszavezetni és mindenek eltt a klima változását

tekintetbe venni. E részben Weismann tanárnak 1875-ben köz-

zétett igen 'érdekes vizsgálatai bizonyos lepkéknek u. n. évszaki di-

morphismusáról (saison-dimorphismus) igen tanulságosak, mert két-

ségbevonhatatlanul bizonyitják, hogy az illet lepkefajok két nem-

zedékénél az eltér klimatikus behatások szolgáltak inditó okul a

színváltozásra, mely akkora fokot ért el, hogy egy és ugyanazon

fajnak két nemzedékét nem ritkán két külön fajnak tartották. Az

egyéni szervezet ós a kisebb vagy nagyobb hajlam a változásra a

különböz fajoknál, egyébiránt itt is szerepet játszik.

De ha feltételezzük, hogy a különböz nemzedékek eredetileg

egymáshoz hasonlók voltak, akkor tekintetbe kell vennünk, hogy

egyes fajoknál jelenleg már csupán csak a szznemz alak fordul

el, és hogy ellenkezleg nincsen eset reá, hogy a két-ivarú alak

egymagában elforduba, mert az agam szznemz nemzedék egyetlen

egy, ivaros alakkal bíró faj fejldési körfolyamában sem hiányzik.

Adler ebbl azt következteti, hogy a két-ivarú alak a szznemz
agam nstény alakból fejldött ki, ámbár ez is, mint általában min-

denféle szznemzés, még régibb idben külön ivarok útján történ

szaporodásból vette eredetét. Több mellékkérdóst itt nem lehet b-
vebben fejtegetni. De az egész váltakozó nemzés felfogására nézve

a legnagyobb fontossággal bír az, hogy az egyik nemzedék, mint

eredeti, primár van feltüntetve. A mostani két nemzedék között
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mutatkozó különbségek kifejldésére kétségkívül hosszú id kellett.

De ennek az idnek kiszámítására nincsen semmiféle alapunk, mert

ásatag Cynipidák eddig még nem ismeretesek. Ép oly kevéssé le-

het eldönteni, hogy vájjon a nemzedékek eredetileg egy vagy két

évesek voltak-e ; ámbár az elbbi eset valószínbb. Annyit mégis

tudunk, hogy az elbbi korszakokban a mostanitól egészen eltér

klíma uralkodott. S a lassan bár, de folytonosan változó klíma

hatalmas befolyása alatt kifejldött végre ez a sajátságos válta-

kozó nemzés, a melynél az új életfeltételekhez való alkalmaz-

kodás többé-kevésbbé gyökeresen megváltoztatta az illet fajoknak

egész szervezetét.

Ez Adler magyarázata az általa megfigyelt tényekrl. Vele

együtt magam is azt hiszem, hogy efféle tüneményeket csak a faj-

keletkezés elméletének szövétneke mellett lehet megfejteni. Lénye-

gében azért elfogadom Adler magyarázatát, ámbár véleményem

szerint egyes pontjaira, min péld. az, hogy a Cynipidák két-ivarú

nemzedéke kizárólag csak a nstény nemzedékbl keletkezett, alapos

ellenvetéseket lehetne tenni.

A Pemphigidák és Phylíoxerák analóg, de sokkal bonyolultabb

fejldési viszonyainak megfejtésére eddig még semmiféle kísérlet

sem törtónt. *) Nem is lehet szándékunk erre vonatkozólag itt

hypothéziseket felállítani, habár a Pemphigidák vándorlásának való-

szín indító okáról már fennebb említést tettünk. Teljesen meg va-

gyunk azonban gyzdve, hogy ha ugyanarra az álláspontra helyez-

kedünk, a melyre Adler a Cynipidák váltakozó nemzésének ma-

gyarázatánál, akkor e rovarok fejldése történetét illetleg szintén

némi világosságot fogunk látni derengeni, mely eleinte csak gyenge

lesz ugyan, de a mely mégis sejtetni fogja a tulajdonképeni inditó

okot, és mely elegend lesz azon irány megjelölésére, a melyben

hypothéziseinknek indulni kell, hogy egyszer majd talán tudomá-

nyos theoriákká válhassanak. n , ~ .,.
J

Reuter 0. M.

*) A szerz e részben téved ; mert Dr. Horváth Géza »a rovarok

dimorphismusáról* szóló akadémiai értekezésében (Magy. tud. akad. Értekezések

a természettudományok körébl. XIII. köt. 4. sz. 40. 1.) már megkísértette, a többi

között az Aphidák sajátságos szaporodásmódjának keletkezésérl is némileg el-

fogadható magyarázatot adni. S z e r k.
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Fzpusztitó levélbogarak.

A természet háztartásában uralkodó egyensúly a legszembet-

nbben a növényev rovarok és tápláló növényeik között fennálló

kölcsönös viszonyban mutatkozik. Ha ez az egyensúly bármi okból

megzavartatik, a létért való küzdelem a rovar és a növény között

azonnal fokozódik és fokozott ervel folyik mindaddig, mig az egyen-

súly végre némileg ismét helyreáll.

Az ember a kultivált növények termelésével voltaképen nem

is tesz egyebet, mint hogy a természet háztartásának egyensúlyát

folyvást megzavarja s a rovar és növény között folyó küzdelmet

folyvást ébren tartja. El lehet mondani, hogy az u. n. kártékony

rovarokat a legtöbb esetben maga az ember és az emberi kultúra

hozta létre ; egy-egy növényfajnak tömeges termelése nélkül alig

fordulhatna el, hogy valamely rovarfaj kártékony mennyiségben

felszaporodhatnék.

De a legnagyobb efféle megzavarása a természet egyensúlyá-

nak bizonyára akkor fordul el, a midn egy növény valahová leg-

elször importáltatik, és a midn azok a rovarok, melyek ott vala-

mely rokon növényfajon már elbb is tenyésztek, az újonnan

meghonosított növényt szintén meglepik. Az ilyenkor kifejld küz-

delem a létért aztán némely esetben az importált növény vereségével

és elpusztulásával végzdhetik. Ilyen esetnek volt az oka az utolsó

két évtizedben Éjszak-Amerikában a burgonyapusztitó Colorado-bogár

(Doryphora decemlineata Say). Ennek tulajdonképeni hazája ott a

Sziklás-Hegységekben van, a hol egy vad burgonyafajon (S o 1 a n u m
rostratum) él. Alig kezdték azonban a szelid burgonyát ama

hegységek tövében mivelni, a bogár csakhamar reá kapott, puszti-

tani kezdte és pusztításait mindinkább fokozva, gyorsan ellepte az

Egyesült-Államok összes burgonya- ültetvényeit. A Phylloxera vasta-

trix szintén s idktl fogva ott élt az amerikai szlfajokon, a nél-

kül, hogy valami észrevehet kárt okozott volna bennük ; de az

európai szlfajták, melyeknek meghonosítását Amerikában már az

els telepítvények keletkezése óta folyvást próbálgatták, soha sem

birtak ellentállani a veszedelmes rovar támadásainak, hanem mindig

tönkre mentek.

Úgy látszik, hogy némileg hasonló viszony uralkodik nálunk

egy belföldi levélbogár ós egy külföldi fzfaj között, a mint arról

egy legközelebb tudomásunkra jutott eset szintén tanúskodik. Az

eset színhelye a ménesi m. k. vinczellér-képz iskola volt, maga a
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bogár pedig a Melasoma Tremulae Fabr. Kácz Sándor segéd-

tanár úr, a ki azt közelebbi megvizsgálás végett e folyóirat szer-

kesztségéhez beküldte, egyúttal a következ adatokat közölte : A
vinczellér-kópz iskola fzesében külön-külön táblákba több bel- és

külföldi fzfaj van ültetve, u. m. Salix uralensis, japonica
és purpuré a, valamint a S. v i t e 1 1 i n a három változata. E kü-

lönféle fzfajok közöl a vörös szárnyfedoj bogár kizárólag az uráli

fzet (Salix uralensis) választotta magának táplálékul. Május

elején csapatosan ellepte fiatal hajtásait és nagy mértékben rongálni

kezdte leveleit ; a többi fzfajt azonban épen nem bántotta, st az

uráli íz iránt tanúsított kizárólagos elszeretetében annyira ment,

hogy az egyik táblában, mely bibor fzzel (S. purpurea) van be-

ültetve, de a melybe ültetéskor tévedésbl néhány szál uráli fz is

került, ez utóbbi csemetéket szintén megszállotta, a nélkül azonban,

hogy a bibor fzet a legcsekélyebb figyelmére méltatta volna.

Ez az eset nem áll egészen egyedül; mert 1875-ben, midn
a kolozs-monostori m. k. gazdasági tauintézet kultivált fzesében a

Melasoma Tremulae és fajrokona a M. Populi L. igen jelentékeny

kárt okoztak, már szintén tapasztalták, hogy e bogarak ugyancsak

az uráli fz iránt mutattak kiváló hajlamot. *)

Az uráli fz tehát kétsógkivl olyan növény, melyet a Mela-

somák különösen kedvelnek, és a melynek e szerint velük szemben

csekélyebb ellentálló képessége van, mint a többi fzfajoknak. A
kosárfonásra használt nemes fzek általában többet szenvednek e

bogaraktól és álczáiktól, mig a durvább level közönséges fzfajok

rendesen kevésbbé vannak kitéve rongálásaiknak.

A Melasoma Tremulae Fabr. és Populi L. különben nemcsak

fzfán, hanem nyárfán is tenyésznek, st ez utóbbin talán még
gyakoribbak. Minden fzesben és nyárfaültetvényben bven talál-

kozhatunk a hosszúkás testidomú és 8— 12 colli, hosszú bogarakkal,

melyeket vörös szárnyfedik és csillogó érczeszöld fejük, mellkasuk,

lábaik és csápjaik eléggé jellemeznek. Ha kezünkbe veszünk vagy

egyet, rendesen meghúzza és döglöttnek tetteti magát, mi közben

lábainak izesléseibl sajátságos szagú sárga nedv szivárog ki. A

*) Szaniszló Albert, Vezérfonal a gazdasági tanintézetek és aka-

démiák állattani (kiválólag rovartani) eladásaihoz. Kolozsvár, 1884. p. 115. —
E munkában, valamint a legtöbb kézikönyvben e bogarak Lina Tremulae és Po-

puli névvel vannak jelölve; de a Redtenbachertl származó Lina névnek a pri-

oritás elvénél fogva a sokkal régibb Stephens-féle Melasoma név uló'l hát-

rálnia kell.
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magyar nép sok helyen Isten tehénkéje*) névvel illeti e

bogarakat és nagy hasonlatosságuk miatt nem tesz köztük különb-

séget. A különbség valóban igen csekély s több aprólékosabb is-

mertet jelen kivül, leginkább abban áll, hogy a Melasoma Popüli

(5. ábra a) valamivel nagyobb termet és szárnyfedinek végs

5. ábra. — Fzpusztító levélbogarak : a, Melasoma Populi L. ; b, ennek bábja,

egy nyárfalevelen függve ; c, ugyanaz, alulról ; d, a M. Populi álczája ; e, ennek

feje
; /, álczáktól meglepett és kirágott nyárfalevelek

; g, M. Tremidae Fabr.

természetes nagyságban ; h, ugyanaz nagyítva.

csúcsán egy-egy kis fekete foltocskát visel, mig ellenben a kisebbik

Melasoma Iremulae (5. ábra g, h) szárnyfedirl a fekete foltocs-

kák tökéletesen hiányzanak.

*) Halász Árpád barátom közlése szerint Makón és vidékén a Meloe-

fajokat nevezik így.
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E bogarak egész élete a fz- és nyárfákhoz van kötve. Kora

tavaszszal, a mint a rügyek fakadni kezdenek, elmásznak a fa

tövénél vagy a lehullott falevelek alatt kitelelt bogarak és lako-

dalmat ülnek a verfényes ágakon. Pár hét múlva a leveleken már

le vannak tojva a sárgásfehér peték, melyeket 8—10 nap alatt

kikölt a nap melege. Ekkor felpattanak a peték, kibújnak az apró

hatlábú álczák és azonnal a zsenge levelekhez látnak ; ötödnapra

bekövetkezik els vedlósük, a mely után jóval nagyobbak ós falán-

kabbak lesznek ; két hét múlva a második vedlésen is átesnek ós

mint álezák teljes nagyságukat elérik. A két Melasoma-fajnak álczái

is nagyon hasonlítanak egymáshoz: hosszúkásak, hatlábuak, fejük

aránylag kicsiny ós megnyúlt, testük mindenik gyrjén feketés

foltok ós kicsucsorítható szemölcsök vannak, melyek a háton sorban

álló pettyeknek látszanak. A különbség jóformán csak az, hogy a

M. Popidi álczájának (5. ábra d) elmellkasán, melyen az els pár

láb van, felül két fekete folt látható , a M. Tremulae álczájának

elmellkasa pedig felül egészen fekete s általában az egész álcza

kisebb ós sötétesebb szín.

Mintegy három hetes korukban az álczák potrohúk végével a

levélhez ersítik magukat s bábalakot öltenek (5. ábra b, c), melybl

tizednapra a kifejldött bogár búvik el. A kibújt bogarak nemsokára

párosodnak ós még a nyár folyamán egy második nemzedéknek

adnak életet, a melybl kedvez idjárás mellett esetleg még egy

harmadik nemzedék is származhatik.

Ámbár maga a kifejldött rovar is a fz- és nyárfa leveleivel

táplálkozik, a fiatal csemetéken még sem tesz akkora kárt, mint a

falánk álczák, melyek a leveleket sokszor annyira lerágják, hogy

csupán erezetük marad meg (5. ábra f) ; a felntt fákat nem
kedvelik annyira, mint a fiatal hajtásokat vagy csemetéket, melyeket

ha nagyobb számmal lepnek el, egészen megfosztanak leveleiktl s

ezzel elsilányítják vagy egészen tönkre teszik a fiatal ágakat.

A kifejldött bogarak nem egy idben rakják le petéiket,

ezért a jövend nemzedék kifejldése sem történik egyszerre. A
táplálékul szolgáló ágon rendesen együtt találjuk a bogarakkal a

petéket és a fiatal álczákat, késbb pedig az idsebb álczákat és a

bábokat. Ugy, hogy a rovarnak egész kifejldési processusából

szemeink eltt találunk minden alakot.

E kétféle kártékony levélbogár ellenében a fzeseket és fiatal

nyárfaültetvényeket czélszeren csak a rovarok és álczáik össze-

fogdosásával védelmezhetjük, a mit könnyen megtehetünk, úgy,
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hogy azokat felfordított esernybe vagy leterített ruhára lerázo-

gatjuk s összegyjtve alkalmas módon megsemmisítjük. Ha a rovarok

nagyobb terjedelm fzest támadnak meg, annak megvédelmezése

ezen a módon mindenesetre nehezebb, de azért nem épen kivi-

hetetlen. Bíró Lajos.

Ujabb adatok
Zemplénmegye bogárfaunájához.

i.

Magyarországnak a természettl gazdagon megáldott vidékei

sok oly természeti kincset rejtenek, a melynek létezésérl alig van

tudomásunk ; mert hazánk természeti viszonyainak ismeretében még

távolról sem értük el azt a fokot, hogy pontosan tudhatnók, miféle

állatok, növények és ásványok fordulnak el mi nálunk. Számos

felfedezés vár még itt a szorgalmas búvárkodóra abból a világból,

mely közvetetlen közelünkben fekszik, és a mely után jóformán

csak kezünket kell kinyújtani.

A rovarok gazdag faunájából hazánkban aránylag legjobban

ismerjük a bogarakat, melyeknek gyjtésével és tanulmányozásával

a legtöbb rovarász foglalkozott. Az ország számos vidékén történtek

e tekintetben pontos és részletes kutatások, melyek azt eredmé-

nyezték, hogy Magyarország különböz vidékeirl ez ideig több

mint 6000 bogárfaj ismeretes.

Egyes megyék vagy vidékek rovartani kutatatása e számot

még mindig szaporítja új é? érdekes adatokkal, st nem ritkán oly

jellemz fajok felfedezésével is, melyek az illet vidékeknek saját

specialitásait képezik. Akkora területen, min Magyarország, nem
is remélhet másként a rovarfaunának tökéletes feltárása, mint ha

az ország különböz vidékein lakó rovarászok lakóhelyük környékén

éveken át rendszeres kutatásokat folytatnak és ezeknek eredményét

közzé teszik. Csakis ily módon lesz majd elérhet, hogy a magyar-

országi rovarfauna teljes ismeretéhez valaha eljuthassunk.

A legutóbbi években folytatott rovargyjtéseim után Zemplén-

megye sem tartozik többé a rovartanilag ismeretlen területek közé.

Az 1882-ik évig e megyébl már 1994 bogárfajt ismertünk, melyek

közöl 28 faj hazánkban egyedül csak ott találtatott.*) E népes

*) B i r ó Lajos, Adatok Zemplénmegye természetrajzi ismeretéhez : II.

Dr. C h y z c r Kornél gyjteményének bogarai. (A magyar orvosok és természet-

vizsgálók Debreczenben tartott XXII. vándorgylésének történeti vázlata és

munkálatai. Budapest, 1883. p. 195-232.)
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fauna azóta ismét számos újabb adattal gyarapodott, még pedig

többnyire olyan fajokkal, melyek többó-kevésbbé ritkák s e miatt a

megelz években nem kerültek kezeim közé. Ez ujabb adatok

felsorolásánál mellzöm most az olyan bogárfajok megemlítését,

melyek habár ritkák, de Zemplénmegyébl már ismeretesek voltak,

— csak azokra szorítkozom, a melyekre azóta akadtam, és a me-

lyek e megye faunájához új adatokkal járulnak.

A legközelebb múlt pár év alatt, többnyire alkalomszerleg,

Zemplénmegyének ismét számos pontján megfordultam és, a hol csak

idm engedte, rovarokat is gyjtöttem. Kirándulásaim alkalmával

kivált szszel és tavaszszal, majdnem kizárólag a bogár-rostát hasz-

náltam, még pedig sokszor igen meglep eredménynyel, mert több-

nyire alig félóráig tartó rostálás után a megyében már azeltt is

észlelt bogarakon kívül gyakran olyan fajok is elkerültek, melyek

nemcsak Zemplénmegyére, hanem az ország rovarfaunájára is új

felfedezések voltak.

Lakóhelyem S.-A.-Uj h elynek változatos környéke, daczára

annak, hogy a megye valamennyi vidéke között már eddig is a

legtüzetesebben volt átvizsgálva, ismét számos érdekes adattal gyara-

pította Zemplénmegye bogárfaunáját. Mindamellett az Aleochara

succicola Thoms. apró Staphylinidán és a Psylliodes cupreus Koch.

földi bolhán kívül mind olyan íajok kerültek el, a melyek már

hazánk más vidékeirl ezeltt is ismeretesek voltak. így az erd-
vel borított hegyeken lehullott lomb és növénytörmelék közöl

rostáltam ki az Aleochara sanguinea L., Actobius villosulus Steph.,

Philonthus umbratilis Grav., Plomaphagiis nigricans Spenc , Cyboce-

phalus politus Gyll , Cryptophagus bimaculatus Panz., Omosita de-

pressa L., Ephistemus nigriclavis Steph. és Trachyphloeus aristatus

Gyll. apró bogarakat. Alkalmas helyeken a füveken és alacsonyabb

növényeken hálózgatva birtokomba kerültek Meligethes brachialis

Er. és solidus St., Telmatophilus Schönherri Gyll., Ebaeus appen-

diculatus Er., Anaspis labiata Costa, Coeliastes Lamii F., Rhinoncus

denticollis Gyll., Ceutorrhynchidius pumilio Gyll. var. asperulus

Boh., Ceutorrhynchus rugosidus Hbst., Baris Villae Com., Apion

Emi K., Mylabris pusilla Germ., Cryptoeephalus 4-guttatus Richt.

var. maurus Suffr., Longitarsus Anchusae Payk. és Psylliodes Napi

Koch. A bokrok alá tartott felfordított esernybe a több más bo-

gárral együtt lehullottak a Microcara testacea L , Polydrosus cor-

ruscus Germ., Orchestes decoratus Germ., Orsodacna lineola Panz.

var. coerulescens Duft. és Pachybrachys fimbriolatus Suffr. var. pte-
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romalus Marsh. A ritka Larinus brevis Hbst. orrmányos bogárból

egy párt szszel a Kopaszhegy tetején a Centaurea virágfész-

kén találtam ; a melegebb tájakat ked vel Lixus scolopax Boh.

ugyanott a bogács levelein szokott meghú zódni. Az erdben fagom-

bákban a gyakori Heledona agaricola Hbst. társaságában az igen

ritka Mycetoporus forticornis Fauv. Staphylinida-fajból is kerítettem

egy darabot ; a szintén abba a családba tartozó Stenus longipes Heer,

lustrator Er., longitarsis Thoms. és latifrons Er. fajok a város

mellett elterül lapályon az állóvizek partjain már nem ritkák. A
vízi növényekrl hálónkba kerülhet itt a gyékényen él Telmato-

philus Typhae Fali. és rokon fajaival együtt a Donacia thalassina

Germ. is; a ritka Pedius inaequalis Marsh, futrinka azonban jobban

szeret itt is a hantok alatt meghúzódni.

Az itt elsorolt bogarak S.-A.-Ujhelyen kívül Zemplénmegyében

más helyen nem fordultak el, ellenben több fajt a megye más

részein szintén feltaláltam ; igy a Notiophilus aquaticus L. Ujhelyen

kívül még Leleszen ós Homonnán, Limnobius papposus Muls. Kis-

Azaron, Myrmedonia ruficollis Grimm. Szllskén, Heterothops praevia

Er., Quedius impressus Panz., Philonthus albipes Gr., Atomaria

peltata Kr., Bagous binodulus Hbst. Nagymihályban, Quedius cru-

entus 01. var. virens Rótt., Stenus clavicornis Heer, Bythinus clavi-

comis Panz., Triplax scutellaris Charp. var. bicolor Gyll. a Szin-

naikn, Necrophorus sepultor Charp. Nagymihályban és a Szinnai-

kn, Cnjptophagus dentatus Hbst. Czéke, Páczin, Lelesz, Sztropkó

mellett és a Szinnaikn, Atomaria analis Er. Leleszen, Terebesen

és Sztropkón, Melanophthalma distinguenda Com. Sárospatakon és

Bereczkin, Anisoplia tempestiva Er. Tolcsván, Mádon, Szerencsen

és Kis-Azaron, Sitones sutúrolts Steph. Nagymihályon és Szinnán,

S. laterális Gyll. Bereczkin és Sárospatakon, Rhamphus ftavicornis

Clairv, Szomotor, Ladomér és Mez-Laborcz mellett, Sphenophorus

mutilatus Laich. Tokaj és Nagymihály körül, Chrysomela marginalis

Duft. és Aphthona hilaris Steph. Tokajnál, és a Longitarsus pulex

Schrank Tolcsva környékén.

A közel fekv S á r o s p a t a k ról csupán Meligethes tristis St.,

Orchestes testaceus Mull. var. atratus Prell. ugró orrmányosbogár és

Clytus.floralis Pali. czinczér gazdagították a zempléni faunát, de

már a szomszédságában lev Tolcsva határa több érdekes adatot

nyújtott. A város felett elterül szálas erdben a fák tövéhez hul-

lott lombok alól elkerült a fürge Scopaeus pusillus Hochh. (bicolor

Baudi) nev kicsiny Staphylinida, melyet eddig csupán a Kauka-
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zusból, Piemontból és Olaszországból ismertek. A frl hálóztam le

a Longitarsus aeneus Kutsch. Nyugat-Európában tenyész földi

bolhát, mely nemcsak megyénknek, de hazánknak is most lett

elször elismert polgára. — E két ritka fajon kívül a megyében

csakis itt fogtam a Laccobius bipunctatus Thoms., Scopaeus didymus

Er., Bythinus femoratus Aub. és Choleva brunnea St. bogarakat,

ellenben a Trichopteryx Montandoni Ali. Ujhelyrl és Czigándról,

az Anisoplia flavipennis Brull. Mádról is meg van gyjteményemben.

Egy kirándulásom alkalmával Mád melll még az Apion

panctigerum Panz., — Tálly áról pedig a Larinus fiavescens Germ.

orrmányos bogár és az Aplühona semicyanea Ali. földi bolha ke-

rültek birtokomba, mely utóbbi faj ezenkívül még csak a budai

kincstári erdnél találtatott.

Tokaj mellett a Bodrog partján tavaszszal a csinos Deme-

trias imperialis Germ. futrinkából találtam néhány példányt a gyé-

kény levelei között meghúzódva ; a víz szólén a nedves helyeken

pedig számos más futrinka társaságában a Metabletus minutulus

Goeze var. maurus St. és Stenolophus flavicollis St. futkározott. A
parton fz- és nyárfabokrok tövében a lehullott lomb alól a Dory-

tomus a/finis Paylc. és minutus Germ., Smicronyx Jungermanniae

Beich. és Longitarsus exoletus L. fajokat zsákmányolva, a tócsákra

fordítottam figyelmemet, melyben számos kisebb-nagyobb más vízi

bogárral együtt a Bidessus parvulas Mull., Coelambus versicolor

Schall., Bydroporus pubescens Gyll. és Ochthebius metallescens Bosh.

apró vízi bogarak laktak. Szabó Sándor gyógyszerész úr pedig

szintén Tokaj környékérl a Staphylinus pedator Grav., Agyrtes

castaneus Payk., Apion pallipes K. és a ritka Xyleborus Pfeili Batz.

szúfaj felfedezésével járult hozzá megyénk rovarfaunájának isme-

retéhez.

Nem kevósbbé érdekesek azok az adatok, melyeket Sze-

rencs köri Dr. Paczauer Mór barátom tanuló fiai gyjtöttek.

A tlük kapott számos rovar között két olyan faj is volt, a me-

lyeket azeltt Magyarországban még senki sem talált. Egyik ezek

közöl a Saprinas furvus Er. Dél-Európában tenyész bogár, másik

a tarka Cleonus turbatus Fahr. orrmányos bogár. Szerencs határán

kívül Zemplénmegyében a Brachinus psophia Dej., Atomaria Ba-

rani Bris., Corymbites cruciatus L., Platyscelis polita St., Oenas

crassicornis lll., Cryptorrhynchus lapathi L., Apion carduorum Gyll.

és cerdo Gerst., valamint a Nemonyx lepluroides F. másutt nem is

fordultak el ; ellenben a Gyrinus dorsalis Gyll. var. marinas Gyll.
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vízi bogárra Szirmánál, a Longitarsus tabidus Fabr. földi bolhára

meg Szllskénél szintén reá akadtam. — St a Szerencs köri fekv

számos állóvizek egyikében magamnak is sikerült kézre kerítenem

pár példányt a Haliplus ruficollis Deg. var. immaculatus Gerh.

ritka németországi faj változatból, mely hazánkból eddig ismeret-

len volt.

Zemplénmegyének az Alföldbe legmélyebben beszögell csú-

csán Gesz tel y határán egy ízben mindenféle növénytörmeléket

átrostálgatva rovarászó rostámmal, rendkívül nagyszámú apró Sta-

phylinidát fogtam össze, a melyek közöl a Homalota xanthopus

Thoms., boletophila Thoms. és angusticollis Thoms., Philonthus

discoideus Grav. és fimetarius Grav., azonkívül a Coccinella un-

decimpunctata L. var. növelték a zempléni bogárfajok számát.

Visszatérve a Tokaj -Hegyallyáról s az alatta elterül síkságról,

S.-A.-Ujhely fell a megye másik oldalán fekv lapályos vidékre, a

Bodrogközre indulhatunk. Alig megyünk azonban egy mértföldnyire,

megállít bennünket Szllske szép vidéke. Egyik fell a hegy

lábához kanyarodó Bodrog dús növényzet partja, másfell az erd-

koszorúzta hegyoldal kínál rovargyjtésre alkalmas helyeket. E
falucska változatos fekvés környékére magam is tettem ugyan

kisebb rovarászati kirándulásokat, mindamellett az innen ismert

adatok nagyobb és becsesebb részét M a t h i á s z József nagymihályi

községi tanító úrnak köszönhetem, a ki pár év óta nyáron át e

falu környékét a legszorgalmasabban vizsgálja. szerezte meg a

magyar polgárjogot a ritka Qaedius ventralis Arrag. Staphylinidának

is, a mely Magyarországon eddig még csupán innen került el.

A Bodrog partján vizenys helyeken fordul el az Elaphrus

idiginosus Babr., Lathrobium longulum Grav. var. longipenne Fairm.

és Heterocerus sericans Kiesw., mig az Aleochara bilineata Gyll. és

nitida Grav., Homalota incana Er., Choleva strigosa Kr., Teretrius

picipes F., Cryptophagus fumatus Marsh., Anthicus sellatus Panz.

és Clemnus troglodytes Hampe a szárazabb hegyoldalt keresik fel

s a lehullott levelek alá rejtzködnek. A ritka Stolatus crinitus

Boh. orrmányos bogár a bogács levelén húzódik meg; a Miarus

scutellaris Bris. hosszú orrmányával apró lyukakat fúr petéi szá-

mára az ökörfarkkóró gyenge szárába, melynek molyhos levelét a

Longitarsus jacobaea Waterh. rágcsálja. Egyéb növényekrl az

Agrilus coeruleus Bossi., Hypera Oxalidis Hbst., Gymnetron collinum

Gyll., Ceutorrhynchus arquatus Herbst, Apion Astragali Pk., Crypto-

cephalus bipunctatus L. var. sanguinolentus Scop. és Mantura rustica
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L. kerül hálónkba. Alkonyatkor repked a nálunk ritka Rhizotrogus

vernus Germ., ellenben a déloroszországi csinos Homaloplia limbata

Kryn. már a délutáni órákban röpkedni kezd. Egy magánosan álló

vén tölgy oldalán a ritka Cryptorrhynchus statua Bossi és a szú-

alakú Sinoxylon bispinosum 01. sétálgatott, a rajta növ fagombát

néhány Cryptarcha strigata F. rágcsálta, mig egy kéreg mögött a

Tribolium madens Charp. talált biztos menedékhelyet.

Szllskén felül a Bodrog másik partján elérjük a s z o m o-

tori futóhomok-területet, melyen a homokos talajt kedvel rova-

rokat találjuk. Ezúttal azonban itt ujabb, kizárólag homokon te-

nyész bogarat nem leltünk, mert az itt gyjtött Bledius dissimilis

Grav., Pedilophorus aeneus F. és Anthicus axillaris Schh. nem

mondhatók kizárólagosan homoktalajon él bogaraknak, még ke-

vésbbé a Stenolophus elegáns Dej., Bembidion Andreáé F., Lathro-

bium filiforme Grav., Stenus fornicatus Stph., Corticaria elongata

Hum., Aphodius porcus F., Ammoecius sulcatus F. és Rhamphus

aeneus Boh. A vizi bogarak közöl a HaMplus fulvicollis Er. került

meg más ezeltt is talált társaival. Legnevezetesebb bogarunk ezek

után Szomotorról a kevéssé ismert Laihrobium furcatum Fauv.

egyetlen példánya, mely szintén egygyel növelte a hazai bogárfa-

jok számát.

Páczin határa egészen olyan természet, mint Szomotoré.

Kötött agyagtalaj, néhol futó-homok területtel, másutt terjedelmes

mocsarakkal, melyeknek vizébl a tekintélyes nagyságú Dyticus

circumflexus Fabr. a csíkokkal együtt gyakran kerül a piaczra és

igy nem ok nélkül viseli a » csíkbogár « nevet. A homokon tengd
kutyatejen gyakori itt az Aphihona Cyparissiae Koch. sárgaszín

földibolha. A páczini határon találtam eddig csupán a Dyschirius

punctatus Dej., Myrmedonia Hampei Kr., Homalota parva Sahlb.,

Myllaena minuta Gr., Philonthus agilis Gr., Leptacinus parumpun-
ctatus Gyll., Trogophloeus despedus Baudi, Bryaxis antennata Aub.,

Choleva velox Spenc, Monotoma spinicollis Aub., Crypthophagus

distinguendus St. és Ceutorrhynchus Javeti Bris. ritkább bogár-

fajokat.

A hasonló fekvés Czigánd környékén bogárrostával szin-

tén igen érdekes apró bogarakat gyjtöttem össze, a melyek közöl

a megyében még másutt nem találtam a Bembidion tenellum Er.,

Falagria sulcatula Grav., Homalota languida Er., cavi/rons Sharp.

és atterima Grav., Hygronoma dimidiata Er., Philonthus salinus

Kiesw., Meligethes pedicularius Gyll., Psammoecus bipunctatus F.,

7
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Heterocerus fusculus Kiesw és Hypera pollux F. var. histrio Boh.

fajokat. De már a Phühydrus coarctatus Gredl. Szomotornál, Di-

nopsis erosa Steph. Lelesznél, Bryaxis impressa Panz. Király-Hel-

mecznól, Iricliopteryx thoracica Walt. Sztropkónál, és a Limobius

dissimilis Hbst. Szllskénél szintén elfordult.

Dr. Chyzer Kornél.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Egy elcsúfított áldozat. — Az Ichneumonidák vagyis fürkész-

darázsok milliói — mint tudva van — a kártékony rovarok pusz-

títása által a természet háztartásában igen fontos tényezk. A ns-

tények ugyanis petéiket más rovarokba, azok bábjaiba vagy petéibe,

ritkábban a pókokba tojjak, melyeket kikel álczáik aztán elbb-

utóbb megsemmisítenek. A fák belsejében elrejtve él lárvákat épugy

fölkeresik e fürge darázsok, mint a vizben

tanyázó Phryganida-álczákat. A nstény tes-

tének végébl többé-kevésbbé kiálló tojócs

rendesen megfelel arányban is van azokkal

a nehézségekkel, melyeket a darázsnak le

kell gyznie, hogy a gazdául szolgáló álczát

elérhesse és petéit belerakhassa. Némelyek-

nek a tojócsöve ugyanis csak alig áll ki a test

végébl ; holott másoké néha kétszer, st há-

romszor akkora hosszú, mint maga az egész

test. Mert póld. a fák belsejében fejld fa-

darázs (Sirex) álczát bizonyára csak hosszú

tojócsvel lehet elérni ; mig a szabadban él
hernyókkal, bábokkal és petékkel szemben a

rövid tojócs is elegend.

A gazdák kiválasztása, melyekbe a fürkészdará zsok nstényei

petéiket elhelyezni akarják, rendesen a táplálandó álcza nagysága

szerint igazodik. A rovarpetéket vagy a kis álczákat tehát csak a

legkisebb fajok keresik fel ; a nagyobb hernyókba vagy álczákba a

nagyobb fajok szintén rendesen csak egy, de a kisebbek már számos

petét tojnak. S mig azok a lepkehernyók, melyekben csak egy egy

fürkészdarázs-álcza él, a hernyónak bábbá való változása után is

megtartják eredeti bábalakjukat; addig azok a hernyók, melyekben
több vagy számos álcza van, a bábbá változás eltt eredeti alak-

6 ábra — Fürkészdará-

zsoktól elcsúfított hernyó

(a)
, a belle kibujt da-

rázszsal (b).
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jukat annyira elvesztik, hogy a hernyót biztosan felismerni sokszor

alig lehet. Az ide mellékelt rajz (6. ábra) szintén egy ilyen felis-

merhetetlenné tett áldozatot mutat. Az illet hernyó (a), melyet

Pável János m. n. múzeumi gyjt a rákos-palotai erdnél ta-

lált, a benne élsköd fürkószdarázs-álczák miatt, a bábbá alakulás

szakában, eredeti alakját annyira elvesztette, hogy még csak meg-

közelitleg sem lehet meghatározni, hogy vájjon miféle lepke-

fajnak a hernyója. A gyilkosok itt nagy számmal mködtek közre,

a mint azt a hernyó testén látható lyukak is elárulják, melyeknek

mindegyikébl egy-egy fürkészdarázs (b), valószínleg a Rogas

circumscriptus Nees rágta ki magát. Az elcsúfított hernyóból össze-

sen 42 ilyen darázs bujt ki. Mocsári/ Sándor.

A magyar tölgy gubacsai. — A magyar tölgyrl (Quercus
conferta Kit.) e folyóirat 1884. évi folyamának 11 -ik füzeté-

ben három gubacs-fajt említettem : a öijnips caput Medusae Hart.,

C. argentea Hart. és a Dryophanta pubescentis Mayr gubacsait. Áz

utolsót csak a pelyhes tölgyrl (Qu. pubescens W.), a másodi-

kat a pelyhes tölgyrl ós kivételesen a fürtös tölgyrl (Qu. s e s s i-

H flór a Sm.) ismertük; az elst, ez adat alapján, a cserfa (Qu.

cerris L.) kivételével, hazánk valamennyi tölgyfajáról ismerjük.

Nem régiben Dr. D i e t z Sándor egyetemi tanársegéd úr egy

ketts gubacscsal ajándékozott meg, mely a magyar tölgyrl Te-

mesmegyébl Sistarovecz vidékérl való.*) Az egyik gubacs a kö-

zönségesen ismeretes C. caput Medusae Hart., a másik pedig az

Andricus Mayri Waclitl gubacsa. Ez utóbbi érdekes gubacsot ed-

dig csak a Qu. pedunculata E r h. hímbarkájájól ismertük,

azért a magyar tölgyön való képzdése új adat e gubacsdarázs

természetrajzához. De nemcsak ez új növónygazdája szempontjából,

hanem helyzeténél fogva is megérdemli e példány figyelmünket, a

mennyiben a Medusae tszomszédságában, szorosan az ágon ül,

mintegy odalánczolva a Medusae hosszú karjaitól; szabadon álló

részének szarvai rendesen fejlettek, a befelé nézk pedig engedve

a Medusa-karok erejének, legörbültek és jóval kisebbek, miért is

az egész gubacs nem szimmetriás. E helyzete ós növése arra enged

következtetni, hogy amavval egy idben fejldött. Nem lehetetlen

ugyan, hogy a Mayri-gubacs más képletbl is fejldhet, de ez

esetben nincs szükség ennek a felvételére, csak azt kell feltennünk,

hogy fiatal korában került a Medusae karjai közé, oda szorult

*) V. ö. Erdészeti Lapok. 1885. III. füzet 301. 1.
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az ághoz s a barka virágzási tengelyének alsó része nem fejldhe-

tett hosszúra. Ha a barkán több Mayri-gubacs fejldött — a mint

szokott is, — a kijebb állók akadálytalanul lehullottak az els év

szén, az oda szorult pedig fennmaradt egész addig, mig a M e-

dusae-gubacs lehullásának ideje (képzdésének második éve) be

nem következett. Paszlavszky József.

Bodobácsok a szrös daravirágon. - F. év május 3-án a budai

Guger-hegy sziklás helyein több bokor szrös daravirág (Draba
lasiocarpa) gyümölcse tele volt a közönséges bodobácscsal

(Pyrrhocoris apterus) ; egy-egy rövid gyümölcsfürtön 5—7 darab

is sütkérezett. Mivel a szrös daravirág elterjedésének hazánk a

középpontja, e jelenséget feljegyezni, azt hiszem, érdemes. Hogy mit

mívelt a bodobács a daravirág gyümölcsfürtjén, pontosan meg nem

mondhatom. Mikor a növényhez hozzá nyúltam, a rovarok szótfu-

tottak. Hogy azonban ez a teher a növénynek nem volt valami

kedvez, abból lehet következtetni, hogy az illet bokrokon a ter-

mfürt satnya maradt : a fürt tengelye nem nyúlt meg ; a gyü-

mölcs is satnyás külsej, sápadt, sárgás, néhol fehérebben foltos és

egészen kopasz volt, vagy legfeljebb csak a gyümölcs éle felé le-

hetett néhány szál szrt látni.*) A magvakon szintén meglátszott

valami satnyaság és ertelenség. A fürtöt tetz virágok fejletlenek,

meddk maradtak; a termfürtön csak a rongyaik voltak láthatók.

Dr. Borbás Vincze.

A bodobácsok biológiájához.— Dr. Borbás Vincze tanár úr

fennebbi értesítésének kapcsán közölhetem, hogy ez eltt 13 évvel,

1872 július 7- ón a budai Gellért-hegy déli lejtjén egy parlag sz-

lben hasonlót tapasztaltam a hazánkban tenyész másik bodobács-

fajról, a szegélyes bodobácsról (Pyrrhocoris marginatus Kolen.) Ez

a délkeleti faunához tartozó poloskafaj, mely különben rendesen

csak egyenként található, nagy mennyiségben tanyázott ott egy

somkóró (Melilotus officináiig) bokor szárán, levelein és

virágain.**) Ekkora tömegben sem azeltt, sem azóta nem volt még
alkalmam vele találkozhatni.

A bodobácsok úgy az általam, valamint alkalmasint a Bor-
bás úr által megfigyelt esetben is az illet növények nedveit szí-

*) Alasiocarpa fajév a gyümöks keményes szreire vonatkozik.

**) Horváth Géza, Magyarország bodobácsfcléinek magánrajza. Bu-
dapest, 1875. p. 98.
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vogatták ; mert e rovarok tápláléka részint növényi, részint állati

anyagok nedveibl áll. Az általánosan ismert közönséges bodobá-

csot (Pyrrhocoris apterus L ) gyakran láttam úgy tökéletesen kifej

lett állapotában, mint álcza-korában, hol valami növényen, kivált

mályvaféléken, hol valami rovar hulláján lakmározni. A növényeken

nemcsak a nedvdúsabb részeket kedveli, hanem a szárazabb ré-

szeket sem veti meg ; st több ízben észleltem, hogy szipókáját a

mályvafélék érett magvaiba beszúrja s azoknak bizonyára csekély

nedvtartalmát szívogatja. Egy-egy nagyobb mályvamagnak néha

egyszerre 2—3 példány is neki fekszik. így tesznek az útjökba

es rovarhullákkal is ; él rovarokat azonban soha sem támad-

nak meg. Dr. Horváth Géza.

KÜLÖNFÉLÉK.

A k. m. természettudományi társulat részérl 1885-re hirde-

tett állattani nyilt pályázat határideje április 30- án lejárván, addig

az ideig a társulathoz összesen 9 ajánlkozás, illetleg tervezet érkezett

be országos érdek állattani vizsgálatokra. A beérkezett tervezeteknek

több mint a fele, t. i. 5, az ízeltlábú állatok körébe vágó munkála-

tokra vonatkozik, — örvendetes tanúbizonyságául annak, hogy az

entomologiának immár hazánkban is számos buzgó és szakavatott

mivelje van. Az ez alkalommal pályázók közöl Kis-Apsai M é h e 1 y
Lajos megyetemi tanársegéd úr a méh {Apis mellifica L), L e n d 1

Adolf megyetemi tanársegéd úr pedig a keresztes pók (Epeira diade-

mata Cl.) boncztanát óhajtották volna kidolgozni, mig Vángel Jen
tanárjelölt úr a magyarországi Sphingidák, Kohaut Rezs buda-

pesti egyetemi tanársegéd úr a magyarországi bolhák és Dr. D a d a y
Jen kolozsvári egyetemi magántanár úr a hazai ágas-tapogatójú rá-

kok (Cladocera) magánrajzának megírására ajánlkoztak. A társulat

választmánya május 20-án határozott a beérkezett ajánlatok felett s

az itt említettek közöl Dr. D a d a y Jen urat bízta meg tervezett

magánrajzának megírásával. A többi szintén érdemes ajánlkozást a

választmány sajnálattal volt kénytelen mellzni, mert összesen csak

1000 írt pályadíj állott rendelkezésére, és abból még két más fonto-

sabb állattani dolgozatra, u. m. Magyarország ragadozó madarainak
magánrajzára ós hazánk szárazföldi és édesvízi Molluska-faunájának

leírására is megfelel összegeket kellett megszavaznia.

Óvó intézkedések a vértetü ellen. — A föídmíveiés-, ipar- és

kereskedelemügyi m. k. miniszter a törvényhatóságokhoz a vértetü

tárgyában f. é. május 12-ón 14,963. sz. a. a következ figyelmeztetést

intézte

:

»Már az 1883. évi 57,790. sz. a., m. é. április hó 21-én ki-

adott rendeletben figyelmeztettem a közönséget azon veszélyre, mely
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a gyümölcsfa-iskolákat és gyümölcstelepeket, különösen pedig az alma-

fákat a vértetü név alatt ismert kártékony rovar föllépése által fenyegeti.

Miután idközben ezen rovar több hazai gyümölcsfa-iskolában

is fölfedeztetett, mirl a közönség ezen minisztérium hivatalos köz-

lönye, a »Közgazdasági Értesit« útján mindenkor értesült; ennél-

fogva indittatva érzem magamat, hogy e rovarra a törvényhatóság

figyelmét ismételten felhívjam s különösen felszólítsam, hogy a terü-

letén lév gyümölcsösöket idnkint vizsgáltassa meg, hogy a rovar

netáni jelenléte mielbb felfedezhet legyen s ellene a szükséges óvó

rendszabályok alkalmazásba vétethessenek.

A rovar netáni fölfedezése esetén ide, a továbbiak foganatosit-

hatása végett, azonnal jelentés teend.

Bvebb tájékozás czéljából 5 példányban ide mellékelem a vértetü

rövid ismertetését.

«

Ez az ismertetés ugyanaz, melyet a minisztérium már tavaly

kiadott, és melyet folyóiratunk els kötetének 189- és 190-ik lapján

egész terjedelmében szintén közöltünk.

A minisztérium egyszersmind felhivta Arad, Mosony és Pozsony

megj^ék törvényhatóságait, hogy a mennyiben területükön a vértetü

már fellépett, e részben következleg szövegezett szabályrendeletet al-

kossanak :

Szabályrendelet

a vértetü ellen teend óvintézkedésekrl.

1. Minden birtokos vagy bérl a kertje, szlje, mezeje vagy
rétje területén lév almafákat és csemetéket folytonos figyelemmel

tartozik kisérni, és ha azok törzsének vagy ágainak kérgén kisebb-

nagyobb fehér gyapjas foltokat vesz észre, illetleg ha a vértett

fölfedezi, köteles azt a községi elöljáróságnak haladéktalanul beje-

lenteni.

2. A községi elöljáróságnak kötelessége ellenrizni azt, hogy tu-

lajdonosok ós bérlk ezen kötelezettségüknek eleget tegyenek. E czél-

ból a község határában lev almafákat az elöljáróságnak valamely

tagja, esetleg szakért megbízottja által minden évben egyszer vagy
többször a tavaszi és nyári hónapokban meg kell vizsgáltatnia.

3. Ha a vértetü akár a tulajdonos, akár a községi elöljáróság

által valahol fólfedeztetik : a községi elöljáróság tartozik azt a járási

szolgabíró, illetleg rendezett tanácsú városokban a polgármester út-

ján az alispánnak, törvényhatózági joggal felruházott városokban a

rendrkapitány útján a polgármesternek, a fvárosban a kerületi elöl-

járóság a polgármesternek haladéktalanul bejelenteni.

4. Az alispán, illetleg polgármester a vértetü jelenlétérl meg-
gyzödvén, annak irtását elrendeli, illetleg az egyes birtokosokat szo-

rosan kötelezi, hogy a fertzött almafákat a fóldmivelés-, ipar- és

kereskedelemügyi m. kir. minisztérium által ajánlott s •/. alatt csatolt

ismertetésben részletesen leirt kezelésben részesitsék.

5. E kezelés ellenrzésével, illetleg vezetésével a községi elöl-

járóságnak valamely tagja, vagy e czélra kirendelt közege bízandó meg.
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6. A község birtokát képez és általa kezelt faiskolában és föl-

deken, valamint a határbeli utakon stb. található almafák fertzetle-

nitése a község költségén történik, a mit ellenrizni a közigazgatási

közegek kötelessége.

7. Ha a vértetü valamely községben fölfedeztetik, a törvény-

hatóság errl, valamint a foganatba vett intézkedésekrl a földmive-

lés-, ipar- ós kereskedelemügyi m. kir. minisztériumhoz azonnal jelen-

tést tesz.

8. Azon községek határából, a melyekben a vértetü jelenléte

konstatáltatott, almacsemeték és oltógallyak kivitele szigorúan tiltatik.

Ezen tilalom mindaddig fentartandó, mig a vértetü az illet község

határában tökéletesen ki nem irtatott s a tökéletes kiirtás után leg-

alább két év el nem telt.

9. Ha valamely tulajdonos vagy bérl az elrendelt irtást elmu-

lasztja, az irtás az illetnek költségén a község által teljesítend.

10. Azon tulajdonosok vagy bérlk, kik a jelen szabályrendelet

határozmányait nem tartják meg, illetleg a reájuk rótt kötelezett-

ségeknek meg nem felelnek, kihágást követnek el.

11. Ily kihágások elköveti közigazgatási úton 2 frttól 50 frtig

terjedhet pénzbüntetéssel sújtatnak. A pénzbüntetés behajthatlansága

esetében 5 napig terjedhet elzárás alkalmazandó. Az elzárás tarta-

mának kiszámításánál 2 frtig terjed pénzbüntetés után 12 óránál

hosszabb idej elzárás nem állapitható meg, 2 frttól 10 frtig egy nap,

azontúl minden 10 frtig egy napi elzárás állapítandó meg.

12. A felmerül kihágási ügyekben, mint. elsfokú hatóságok:

1. megyékben a szolgabirák; 2. városi törvényhatóságokban a

kapitány vagy a tanács által e részben megbízott tisztvisel

;

mint másodfokú hatóságok

:

1. a megyékben az alispán ; 2 városi törvényhatóságokban a

tanács jár el.

Harmadfokban pedig a m. kir. belügyminiszter bíráskodik.

13. Ha a községi elöljáróság a 2., 3., 5. és 6. pontokban foglalt

kötelezettségének meg nem felel, az 1876. évi V. és VI. t.-cz. értel-

mében fegyelmi eljárás útján büntettetik.

14. Az ezen szabályrendelet alapján befolyó pénzbüntetések a

községi faiskola gondozásának költségeire fordítandók.

15. Jelen szabályrendelet a m. kir. belügyminiszter úr által

történt jóváhagyása után lép életbe.

Horvát pótrendelet a phylloxeraügyben. — Folyóiratunk els
kötetének 146- és 147-ik lapján közöltük a horvát-szlavón tartományi

kormánynak a phylloxeraügyben kiadott körrendeletét. E körrendelet

2. pontja szerint a pbylloxeravészes szlkbl még a szlfürtök ki-

vitele is tilalmazva van. Minthogy azonban a szlfürt a berni nem-
zetközi phylloxera-egyezméay értelmében szabad forgalom tárgyát ké-

pezi, a zágrábi tartományi kormány az idézett körrendeletnek erre

vonatkozó tilalmát f. évi február 23-án visszavonta, illetleg oda
módosította, hogy szlfürtöket, a berni nemzetközi egyezményben
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megszabott feltételek alatt, phylloxerás szlkbl is szabad kivinni és

szállítani.

A phylloxeravész állása Francziaországban 1884-ben. — a
franczia kormány hivatalos jelentése szerint a phylloxeravész 1884

október l-ig Francziaországnak 54 megyéjében lépett fel és összesen

1,665,130 hektárnyi szlterületet lepett el. E roppant szlterület-

bl, mely a magyar birodalom összes szlterületének csaknem négy-

szerese, 1,000,619 hektár már teljesen megsemmisült, — 664,511

hektár pedig meg van támadva, de még el nem pusztult. A franczia

szlsgazdák ez országos csapás ellen — mint tudjuk — részint el-

árasztással, részint szénkéneggel vagy szénkénegkáliummal, részint az

ellentálló amerikai szlfajták ültetésével védekeznek. Az emiitett

határidig elárasztással 23,303 hektár szlt kezeltek ; a tiszta szén-

kéneggel való gyérit eljárást 33,446 hektáron gyakorolták, mig a

szénkénegkálium csak 6286 hektáron nyert alkalmazást. Az amerikai

szlültetvények összesen 52,777 hektárnyi területet foglaltak el; a

legtöbb amerikai szl van Hérault-megyében, a hol az amerikai szl-
fajtákkal beültetett terület már 29,689 hektárra emelkedett. — E
szerint a négyféle vódekezésmódot összesen 115,812 hektáron, vagyis

a megtámadott, de még el nem pusztult szlterületnek mintegy

17°/ -án alkalmazták.

IRODALOM.

Paszlavszky József, Gubacsok a magyar tölgyön. (Erdészeti Lapok.

XXIV. p. 301—302.)

Szerz felsorolván a magyar tölgyön (Quercus conferta)
észlelt gubacsdarazsukat, leírja azt a ketts gubacsot, melyet jelen

füzetünkben szintén bvebben ismertet, ós melyet ezen a tölgyfajon

a Cynips caput Medusae Hart. és Andricus Mayri Wachtl gubacs-

darázsok idéztek el.

Gauss Viktor, A tenger éjjeli fcnylése. (Természettudományi Köz-
löny. XVII. p. 165—171.)

A tenger éjjeli fénylése mindenféle alsóbbrend állatoktól szár-

mazik
; közremködnek ebben Crustacea-fajok álczái, st tökéletesen

kifejlett rákok is, melyek közöl kivált némely, sárga fényt árasztó

Alpheus-fajok gyakoriak.

O. M. Reuter, Species Capsidarum regionis palaearcticae. (Annales

de la Société entomologique de Belgique T. XXIX.
Compt. rend. p. 42—48.)

Több új nem és faj leírása a félfedel rovaroknak Capsida-
családjából ; egy új nemet és fajt, melyet a szerz Litoxenus tenellus

név alatt vezet be a tudományba, folyóiratunk szerkesztje közölt vele

Krassó-Szörénymegyébl Ó-Moldováról.



Rovartani Lapok
II. kötet. 1885. június. 6. füzet.

A rovartan a budapesti országos kiállításon.

Az 1885-ik évi budapesti általános országos kiállításon, mely

Magyarország haladását a tudomány, ipar és földmivelés terén van

hivatva bemutatni, a rovartan szintén képviselve van. Több kiállí-

tási csarnokban és pavillonban találkozunk kisebb-nagyobb rovar-

gyüjtemónyekkel, vagy rovartermékekkel. így : az oktatásügyi, kár-

pátegyleti, mezgazdasági, erdészeti, horvát-szlavón és közlekedés-

ügyi csarnokokban, valamint a közalapítványi uradalmak, Budapest

fváros és a munkácsi uradalom pavillonjaiban. Minthogy e szerint

a rovartanra vonatkozó tárgyak meglehetsen szét vannak szórva,

olvasóink és a kiállítást látogató rovarászok érdekében vélek csele-

kedni, ha az illet csarnokokat és pavillonokat sorra véve, az

azokban kiállított rovartani vonatkozású tárgyakat itt röviden megis-

mertetem.

Kezdjük meg krútunkat az oktatásügyi csarnokban, mely-

ben az iskolai rovargyüjteményeket csaknem mind együtt találjuk.

Népiskolai rovargyüjteményt csak egyet láthatunk. Ezt Dr.

Staub Mór és Kozocsa Tivadar budapesti tanárok tervezete

szerint Kuthy Dezs úr állította össze ; az egész 56 jellemz

rovarfajból áll és a népiskolai tanítás czéljaira tökéletesen elegend.

A középiskolai gyjtemények aránylag már valamivel nagyobb

számban vannak képviselve. Els sorban figyelmet érdemel közlük

az a természetrajzi minta-gy üj temény, melyet a vallás-

os közoktatásügyi m. k. minisztérium, szakférfiak meghallgatása

után, a m. n. múzeum természetrajzi osztályának személyzetével

állíttatott össze, és mely azon természetrajzi tárgyak minimumát

tartalmazza, melyeket minden középiskola természetrajzi múzeumá-

nak birnia kellene. A rovargyüjtemény összesen öt üveges fiókban

van elhelyezve és kizárólag hazai fajokból áll, melyeket F r i-

valdszky János m. n. múzeumi igazgató-r úr helyes paedagogiai

érzékkel válogatott össze. Felesleges külön hangsúlyoznom, hogy e

gyjtemény rovarpéldányai mintaszeren vannak kikészítve; kivált

8
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a hernyók, melyek P á v e 1 János m. n. múzeumi gyjt ügyességét

dicsérik, mesterileg vannak kifújva és élethiven praeparálva.

Szépen kikészitett példányokból és helyes elvek szerint van

Kuthy Dezs úrnak középiskolai rovargyüjteménye is össze-

állítva, mely a középiskolai tanitáshoz szükséges rovarokat — szin-

tén mind belföldieket — három üveges fiókban tartalmazza. Ugyanez

a rovarász kiállította még ezenkívül saját bogárgyjteményének egy

részét is. E szép gyjtemény, a melybl magán a kiállításon csak

nyolcz fiók van bemutatva, kizárólag magyarországi tajokból áll. —
Kuthy úr gyjteményei között ott van még egy kis üvegfedel

dobozban a Cetonia speciosissima Scop. (fastuosa Fábr.) átalakulásá-

nak egy része is feltüntetve, t. i. maga a kifejlett bogár, annak

gubója és álczái, ez utóbbiak által

összerágott fadarabbal együtt.

Az országos központi tanszerrak -

tár tulajdonosa, Görög István bu-

dapesti keresked négy üveges fiókban

állított ki egy középiskolai rovargyüj-

teményt, a mely czéljának szintén elég

jól megfelel.

Az ungvári kir. fgymnázium

rovargyüjteménye kilencz üveges fiók-

ban van kiállítva. A gyjtemény elég

csinos és gazdag ; de ez utóbbi körül-

ményt egy középiskolai gyjteménynél

véleményem szerint talán hibának is

lehetne venni, mert ha valahol, ugy a

természetrajzi oktatásnál, a hol a tár-

gyak tömérdeksége a tanulót oly

könnyen megtévesztheti, a bölcs mérséklet mindenek felett ajánlható

és mindenkor szem eltt volna tartandó.

A lcsei kir. fgymnázium a »szepessógi erdsvidék« jel-

lemz állat- és növényfajaiból mutatott be egy ügyesen csopor-

tosított tableaut, melyben a rovarvilágot a kérges futrinkán (Pro-

crustes coriaceus L. — 7. ábra) kivl még két más nagy fufrinkafaj

(Carabus nodulosus Creutz. és auronitens Fábr.), meg a havasi

czinczér (Rosalia alpina L.) és az Apolló-pillangó (Parnassius Apolló

L.) képviselik.

Gerger Ede temesvári m. k. táviró-tiszt mikroszkópi ké-

szítményei között, melyekkel szintén az oktatásügyi csarnokban

7. ábra. — A kérges futrinka

(Procrustes coriaceus L.~).
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találkozunk, több szép készítmény a rovarokra, illetleg ízeltlábú

állatokra is vonatkozik. Megjegyzend, hogy Gerger úre praepa-

rátumokat a hazai állami tanintézetek részére díjtalanul készíti, és

hogy azok között eddig már 2000 darabot osztott így szét.

A magyarországi Kárpátegyesület csarnokába betérve

megismerkedhetünk az Ejszakkeleti Kárpátokat jellemz rovarfajok-

kal, melyek Dr. Chyzer Kornél és Biró Lajos urak gyjte-

ményeibl vannak összeállítva. Ez érdekes hegyvidék rovarfaunájáról

Biró Lajos úr rövid ismertet füzetet is irt, mely e csarnok fel-

ügyeljénél ingyen kapható. Ugyanott a Vörös János által

kiállított állatcsoportban egy hatalmas lódarázs (Vespa crabro L.)

fészek is magára vonja figyelmünket.

A mezgazdasági csarnokban kizárólag a gazdasági ro-

vartan van képviselve, még pedig úgy a hasznos, mint a káros

rovarok szempontjából.

A hasznos rovarok közöl kiváló helyet foglalnak el e téren a

méh és a selyemhernyó, melyeknek termékei szépen és gazdagon

vannak bemutatva. A magyar méhészek közöl összesen 1 96 ki-

állító küldött be részint különféle méhészeti eszközöket, méhköp-
ket, mézpörget gépeket; irodalmi termékeket stb., részint viaszt,

lépes és csorgatott mézet, valamint különféle viasz- és mézkészít-

ményeket. Az országos méhészeti egyesület gyjteményes kiállítá-

sában több tárgy a rovarászra nézve is közelebbi érdekkel birhat

;

így K r i e s c h János tanár úr a budapesti kir. József-megyetem

állattani gyjteményébl 30 üvegfedel dobozban a mézel méhnek

egész biológiáját és annak mindenféle rovarellenségeit mutatta be;

Kis-Apsai Méhely Lajos megyetemi tanársegéd és az országos

méhészeti egyesület ftitkára pedig a méh boncztanára vonatkozó

szép mikroszkópi készítményeket állított ki. Kocsi Máyer Gyula
rácz-keresztúri méhész tanulságos képet nyújt a méh természet-

rajzáról, melynek fbb mozzanatait különféle korú és ivarú mének-

kel és érdekes készítményeikkel egy üveges fiókban tüntette fel.

Susich László temesmegyei tisztvisel úrnak két rendbeli ké-

szüléke a kártékony viaszmoly (Galleria cerella Eb.) összefogdosá-

sára szolgál.

A selyemtenyósztés hazánkban ez id szerint csaknem

kizárólag a kormány kezeiben lévén összpontosítva, természetesnek

fogjuk találni, hogy a magánosok e téren nem igen jelentek meg

a kiállításon, és hogy a kiállítók száma a hazai selyemtenyósztk

tényleges számának nem felel meg. A kiállítók számának csekély-

8*
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sége azonban bven kárpótolva van az országos selyemte-

nyésztési felügyelség nagyszer kiállításával, mely h és

tanulságos képét mutatja a hazai selyemtenyésztés és selyemipar

jelenlegi állásának. A felügyelség által kiállított tárgyak egy része

a selyemtenyésztés meghonosítására vonatkozó intézkedéseket tünteti

fel, inig más része a hazánkban termelt selyemgubókat, nyers és

félig feldolgozott selymet és azok elállí ására s feldolgozására szol

gáló eszközöket foglalja magában. Kiválóan érdekesek a selyem-

tenyésztési tanszerek, azok között kivált a selyemhernyó teljes fej-

ldését, betegségeit és egész anatómiáját eltüntet remek minták,

melyeket Bolle János úr készített Hogy a hazai selyemtenyésztés

az utolsó négy év alatt mennyire terjedt, legjobban szembetnik,

ha azt a két térképet egymással összehasonlítjuk, melyek közöl az

egyik a selyemtenyésztés állapotát 1879-ben, a másik pedig 1884-ben

tünteti fel. A meglep haladás e téren els sorban B e z eredj

Pál selyemtenyésztési felügyel úr lankadatlan ügybuzgalmának

köszönhet.

Egyelre csak theoretikus érdekkel birnak, de idvel talán

gyakorlati eredményeket is adhatnak azok a kelet-ázsiai nagy Sa-

turnidák (Antherea Cynthia, Pernyi és Yamamai), melyeknek meg-

honosításán, kivált Francziaországban többen fáradoznak, és a me-

lyekbl a selyemtenyósztósi felügyelség kiállított tárgyai között

Pisó Kornél m. k. faraktári tiszt úr által hazánkban nevelt pillé-

ket és gubókat láthatunk

A selyemtenyésztési felügyelségen kívül csak két magánki-

állítóval találkozunk. Az egyik özv. Bezerédj Istvánné úrn,

a ki a Bezerédj István által még a 30-as években Tolnamegyé-

ben Hidján alapított selyemtenyészt telepet mai napig is mkö-
désben tartja és annak termelképességérl a kiállított gubókon,

fonott selymen és selyemhulladékon kivl saját gyártmányú szép se-

lyemkelmékkel tesz gyakorlati tanúbizonyságot.*) — A másik ma-

gánkiállító Göndöcs Benedek apát úr Békés-Gyuláról, a ki

selyemgubókat ós legombolyított selymet állított ki.

A kártékony rovarokat kiváló figyelemben részesíti az orsz.

phylloxera-kisérleti állomás. Az általa kiállított tárgyak

túlnyomó része, mködésének megfelelleg, a szlpusztító phylloxe-

rára vonatkozik, de azért másféle kártékony rovarokra is figyelem

van fordítva. A szlpusztitó phylloxerának (8. ábra) egész biológiája

i;

) Ez az egyetleu hely, a hol Magyarországon selyemkelméket sznek.
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be van mutatva úgy mikroszkópi készítményekben, mint képekben

és meglepen szép gypszmintákban, mely utóbbiak B o 1 1 e János

úr szakavatott és ügyes kezei közöl kerültek ki és a phylloxera

egyes stádiumait 1000 szeres nagyításban tüntetik el. Ott láthat-

juk továbbá a phylloxera által megtámadott szlgyökereket, a jel-

lemz dudorodásokkal (9. ábra), rongált szlgyökereket, pusztuló

tkéket, az amerikai szlk levelein elidézett gubacsokat, vala-

mint a phylloxera ellen javasolt és használt különféle védekezési

eszközöket, nevezetesen : phylloxera-mentesít futóhomok próbá-

kat, a gyérit eljárásnál használt készülékeket, amerikai szlfajok

herbáriumát, oltógépeket, oltványmintákat stb. A minisztérium által

a phylloxera- ügyben kiadott nyomtatványokon kivl ott találjuk a

magyarországi phylloxera- irodalom összes termékeit. A több rend-

,1 A

8. ábra. — A phylloxera (Phyl-

loxera vastatrix) szárnyatlan 9 ábra. — Phylloxerás szó'lgyökér a

alakja. jellemz dudorodásokkal.

béli térképek közt szomorú érdekességgel bir az, mely feltünteti a

phylloxeravésznek múlt évi elterjedését Magyarországon.

A hazánkban észlelt szlpusztító rovarok és rongálásaik két

üveges fiókban vannak összeállítva. A szl-iloncza (Tortrix pille-

riana) irtására Francziaországban sikeresen használt és teljesen

felszerelt legújabb szerkezet vizforraló készülék kiválóan érdekel-

heti azokat a szlsgazdákat, a kiknek szli e szapora pille falánk

hernyóitól évrl-évre sokat szenvednek. A Riley-féle permetez ké-

szülék, mely már e folyóirat múlt évi augusztusi füzetében ismertetve

van, a kertészekre nézve birhat gyakorlati jelentséggel ; az egyszer

kis készülék megfelel fecskendre van alkalmazva és úgy kiállítva. A
rovarkárok bejelentésére vállalkozott hivatalos tudósítók eloszlása az

ország különböz vidékein egy szines térképen van bemutatva.
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Az ér dió szegi m. k. vinczellérképz-iskola az ismeretes

Blankenhorn-féle phylloxera-készítményeket állította ki.

A keszthelyi m. k. gazdasági tanintézet tárgyai között a

szlpusztító phylloxera és a rh-atka (Sarcoptes scabiei) gypsz-

mintái vonják magukra figyelmünket; készítjük Kiss József

tanár úr volt.

A kassai m. k. gazdasági tanintézet részérl a takarmány-

növényeken tenyész kártékony rovarok és élsdi növények vannak

bemutatva, melyeket Páter Béla segédtanár úr Dr. R o d i c z k y

Jen »A takarmánytermesztés kézikönyve « czím mve alapján

állított össze. Megjegyzend azonban, hogy a bemutatott 30 rovar-

faj között két olyan faj is van, a melyeket bizonyára még senki sem

látott takarmánynövényeinken kárt okozni. Az egyik a kizárólag

szln él Eumolpus vitis Fabr., mely a luczerna ellensége gyanánt

van feltüntetve; a másik a Notiophilus rufipes Curt. nev kis

futrinkafaj, mely még csak nem is növényev, hanem ragadozó

rovar, de a mely e gyjteményben mindamellett a fehér mustár

pusztítójaként van szerepeltetve.*)

A mezgazdasági csarnokot elhagyva és Schönbor n-B u c h-

h e i m Ervin grófnak szemközt fekv pavillonját útba ejtve, abban

egy kisebb rovargyüjteményt találunk, mely Zahn József mun-

kácsi ferdész úrtól származik s két üveges fiókban bogarakat, egy

harmadikban pedig másféle rovarokat tartalmaz.

A m. k. közalapítványi uradalmak pavillonjában Va-
dászfy Jen m. k. faraktári gondnok úrnak csínnal ós Ízléssel

összeállított gyjteményében gyönyörködhetünk, a melyben 12 hazai

*) E két rendbeli tévedés okát kiderítend, elvettem Dr. Rodiczkynak

idézett munkáját és rájöttem, hogy a tévedések annak hibás adataiból származ-

tak. Ugyanis a luczerna ellenségeinek ismertetésében ezeket olvassuk : »Délibb

vidéken föllép az Eumolpus vitis nev fényes fekete rovar, melynek nsténye

200 sötétsárga fényes petét rak, a bellük kibúvó lárvák a luczernahajtásokat

teljesen megsemmisítik. « (p. 36) Hogy e rovar tulajdonképen micsoda lehet,

nem sejthetem
; de annyi bizonyos, hogy semmi esetre sem az Eumolpus vitis,

mert az nem fényes fekete, álczái pedig nem a hajtásokon, hanem a szl gyö-

kerein élnek. — A fehér mustár ellenségeirl Dr. Rodiczky ezeket irja

:

»A leveleket a káposzta levelész (Aphis brassicae) s a Notiophilus flaveola

Mg. is károsítják. « (p. 266 ) Nyilván való, hogy a szerz ez utóbbi névvel a

Notiphila flaveola Mg. légyfajt akarta jelezni, melynek álczái a mustár, repcze

stb. leveleiben élsködnek. A szerz tehát a genusnak, az összeállító pedig a
fajnak a nevét tévesztette el, a minek végeredménye az lett, hogy a gyjte-
ménybe a növényev légy helyett egy ragadozó bogár került.
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fanemen él rovarok, a jellemzen megrágott farészekkel együtt,

ugyanannyi üveges fiókban vannak csoportosítva. Kiválóan szép és

tanulságos mutatványokkal vannak e gyjteményben a szúfajok

rágásai képviselve.

Budapest fváros pavillonjában a budapesti VIII. ker. reál-

10. ábra. — A hs czinczér (Gerambyx cerclo Scop.) "bábjával és álczájával együtt.

iskola rovargyüjteménye ötlik szemünkbe Az egész gyjtemény

12 üveges fiókot tölt meg; a mi egy középiskolai gyjteménynél

talán túlságosan is sok, a mint azt már elbb az ungvári fgym-

názium gyjteményérl szintén megjegyeztem.
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Az erdészeti csarnok eltt a szabadban a 1 i p p a i m. k.

ferdhivatal a hs czinczér {Cerambyx cerdo Scop. = heros L.)

által tetemesen megrongált két darab tölgyfa-törzset állított ki; a

törzsek több irányban keresztül vannak frészelve és tanulságos

képet nyújtanak e termetes erdei rovar (10. ábra) álczáinak káros

tevékenységérl, melynek nyomaival különben az erdészeti csarnok

környékén kiállított hatalmas tölgyfák törzsein issren találkozhatunk.

Magában az erdészeti csarnokban b alkalmunk nyilik az

erdészetet érdekl rovarokat tanulmányozni. Az ott kiállított rovar-

gyjtemények között kiválóan gazdag és tanulságos a s e 1 m e c z-

bányai m. k. erdakadémia gyjteménye, mely négy nagy

üveges fiókban szépen kikészített rovarokat és azok által összerágott

farészeket tartalmaz. Ezek az u n. »rágványok« igen jellemz da-

rabokkal vannak képviselve ; kiválóan érdekesek a különböz szú-

fajok rágásai, melyek vörös festékkel vannak szembetnbbekké téve.

A kolozsvári m. k. erdigazgatóság érdekes össze-

állításban mutatja be az erdei fákon él nevezetesebb rovarokat. A
hazai fanemekbl ugyanis könyvalakú dobozok vannak készítve, és

azokban nemcsak az illet fának egyes részei elhelyezve, hanem a

rajta él nevezetesebb rovarok is, részben álczáik- és bábjaikkal

együtt. Az eszme tagadhatatlanul igen elmés ós ügyesen is van

végrehajtva ; csak az kár, hogy a rovarok többnyire elavult, régi

nevekkel vannak megjelölve.

Pisó Kornél m. k. faraktári tiszt úr Nagy-Bocskóról három

gyüjteménynyel jelent meg a kiállításon. Az egyik Máramarosmegye

lepkefaunáját tárja szemünk elé, minthogy csaknem kizárólag Mára-

maros bérczei között gyjtött lepkékbl van összeállítva. A másik

két gyjteménye inkább gyakorlati czélnak van szentelve és az

erdtenyésztésre hasznos és káros rovarokból áll; a nagyobbik 3

üveges fiókban a Fekete Lajos » Erdészeti rovartan «-ában tárgyalt

fajokat, a kisebbik pedig két szekrényben a Bed Albert »Erd r«
czim munkájában említett rovarokat tartalmazza.

A gróf Waldstein-Wart ember g Ern borossebesi ura-

dalma által kiállított erdészeti tárgyak között szintén reá akadha-

tunk egy üveges fiókra, a melybe csaknem kizárólag erdei bogarak

vannak betzve.

A kártékony erdei rovarok ellen való védekezést csak D u f e k

Ede káptalanfai pagouyerdész úr gyökórkeféi képviselik. A kefé-

sepr-alakú kefék a kártékony hernyók és peték irtására állítólag

igen czóíszeren használhatók.
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Több kiállító bemutatta még ezeken kivl erceinknek egyet-

len hasznos rovartermékét, a tölgyfagubacsot is, melyet — mint

tudjuk — a Cynips calicis Burgsdf. nev gubacsdarázs (11. ábra) idéz

el. E gubacsokból nemcsak az erdészeti csarnokban, hanem több

más csarnokban és pavillonban is vannak mutatványok kiállítva.

A zágrábi m. k. erdigazgatóság, mely a magas po-

litika miatt már a horvát-szlavón csarnokba szorult, eredeti esz-

mével lépett fel, a mennyiben meglehetsen gazdag bogárgyjte-

ményét nem fiókokba vagy szekrényekbe helyezte, hanem lapos

fenek kis üvegharangok alá. A felszúrt bogarak ugyanis kisebb-

nagyobb négyszögletes deszkácskákra vannak tzve, és minden ilyen

deszkácskára, melyen hol egy, hol több faj foglal helyet, egy-egy

hengeridomú üvegharangocska ersítve. Könnyen belátható, hogy

efféle berendezés iskolai czélokra

elég jól beválnék, de rendszeres

rovargyüjtemónyhez már csak költ-

séges voltánál fogva sem alkalmas.

A horvát-szlavón csarnokban

találjuk még Kaiser Lajos
mitroviczi csendr-rmester gyj-
teményét, mely szerómmegyei ro-

varokból van összeállítva. A két

nagy üveges fiókban rzött rova-

rok meglehetsen gyarlóan vannak

ugyan kikészítve, de azért mégis

figyelemre méltó adatokúi szolgál-

nak Szerémmegye rovarfaunájához. Az egyik fiók csupán lepkéket^

a másik fleg bogarakat tartalmaz, csekélyebb számmal a többi ro-

varrendek képviselit is.

Térjünk be végre a közmunka- ós köziekedósügyi m. k. mi-

nisztérium csarnokába, hogy ott a fiumei m. k. tengerészeti
hatóság részérl kiállított adriai halak között a Quarneroban

tenyész legnevezetesebb három nagy rákfajjal (Homarus vulgáris

M. Edw.j Palinurus vulgáris Latr. és Nephrops norvegicus Leach)

színrl-színre megismerkedhessünk.

Evvel bevégeztük volna krútunkat, melynek folyamán meg-

gyzdhettünk, hogy országos kiállításunkon mindenki, még a ro-

varász is, sok érdekes és tanulságos dolgot láthat.

Dr. Horváth Géza.

11. ábra — A Cynips calicis Burgsdf.

és gubacsa
;
jobbra a gubacs termé-

szetes állásában, balra hosszában át-

metszve.
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Ujabb adatok
Zemplénmegye togárfaunájához.

ii.

Lelesz bodrogközi községnél egy alkalmilag tett rövid ki-

ránduláson nem vettem használatba más rovarászé eszközt a bogár-

rostánál ; ezért innen majdnem kizárólag csupa apró bogarakat

vittem haza az átrostált törmelék között, a melybl a Homalota

terminális Grav., Oxypoda lovgiuscida Er., Hypocyptus seminidum

Er., Bryaxis xanthoptera lieichb., Bythirms validus Aub., Euconnus

rutilipennis Mull., Melanophihalma tmncatella Mannli , Trixagus

elateroides Heer és Ceidliorrhyncliidius pumilio Gyll. kerültek el.

St ezekkel együtt megkerült a ritka Gálodéra rubens Er., Schisto-

glossa viduata Er. és Myllaena dubia Er. éjszaknyugati Európából

ismert három apró Staphylinida-faj is, melyekrl eddig, nem tudtuk,

hogy hazánkban is tenyésznek. Ez apróságokkal együtt lakott a

nedves növénytörmelék között a karcsú Euraphüus Jhoreyi Bej.

var. puellus Bej. futrinkafaj. Ugyanilyen viszonyok között élnek a

Cercyon lugubris Payk., Homalota melanocera Thoms. és pygmaea

Grav., melyek Leleszen kívül még Páczinnál is elfordulnak, vala-

mint a Phüonthns debilis Grav., melylyel Páczin, Gesztely és Nagy-

mihály mellett, s a Bagoas frít Herbst, melylyel Páczin és Tokaj

köri is találkoztam.

A Király- fi e 1 m e c z mellett lev kisebb állóvizek szintén

érdekes adatokkal járultak faunánk gyarapításához. Kora tavaszszal,

még márcziusban ezekbl fogtam ki számos más apró bogáron kívül

a Hydroporus striola Gyll. var. vittida Er. és scalesianus Steph.

fajokat, melyek hazánk faunájában eddig ismeretlenek voltak. Velk
együtt kerültek hálómba a Hydroporus angustatus St. és erythro-

cephalus L. is, melyekre nálunk eddig csupán az erdélyi részekben

akadtak. A picziny Oligota injlata Mannh. és TricJwpteryx serkans

Heer a parton hever gizgaz között tanyáztak. Nedvesebb helyeken

nádtörmelék közé kimásztak a vízbl a Laccobius obscarus Rottb. és

Phühydriis niarginatus Duft. vízibogarak is, melyek kö/'l az elsvel

a király-helmeczi vizeken kívül még Varannón, az utóbbival pedig

Szomotornál és Tokajnál is találkoztam. A közönséges cserebogárnak

legközelebbi rokon faja, a Melolontha Hippocastani Fabr., melyet

az elbbi években Zemplénmegyébeu nem birtam feltalálni, a múlt

évi májusban Király- Helmeczrl és Páczinból*) végre megkerült.

*) Páczinból sok érdekes adatot köszönök Dr. Hasper Ferencz
Úrnak is
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A Bodrogköz távolabb es részeit, a honnan megyénk faunája

ujabb adatokkal nem gyarapodott, ezúttal nem vonjuk kirándulásaink

körébe. Ismét visszatérünk S.-A.-Ujhelyre, hogy megtegyük elkészü-

leteinket egy hosszabb rovarászati kirándulásra, a zemplénmegyei

felvidékre. Mieltt azonban oda elindulnánk, érdemes lesz meglá-

togatni a Czéke határában lev erds hegyeket, a hol Zemplén-

megyének egyetlen saját bogárfaja, a nemrég felfedezett Homalota

Chyzeri Epp. a lehullott lomb alatt bven tanyázik. A magasabb

hegyekrl egész idáig lejönnek a parányi Trimium carpathicum

Saulc. és az Agathidium nigrinum St., mely utóbbi a Szinnaik

oldalán is elfordul. A ritkásabb erdvágásokban a száraz levelek

alatt az Aleochara bipunctata Oliv., Oxytelus intricatus Er., Ptoma-

phagus chrysomeloides Panz. és anisotomoides Spenc, Ptinus per-

plexus Muls és Ceitthorrhynchidius nigrinus Marsh, húzódnak meg

;

ellenben a Homalota granigera Kiesw., Quedius picipes Mannh. és

Scydmaenus scutellaris Mull. inkább a nedves helyeket kedvelik. A

kicsiny Longitarsus ater Fabr. csak téli szállásnak használja a

száraz levelek alját, mig az Acalles lemur Germ.
7
melyet a Bereczki

mellett elterül erdben is találtam, állandóan ott tartózkodik. A

ritka Amara striatopunctata De}, e helyen kívül Páczinnál, a Meli-

gethes egenus Er. és moestus Er. pedig még Lasztócz mellett is ke-

zembe kerültek.

V e 1 e j t ó n egy ízben frl hálózva egy Phyllotreta lativittata

Kutsch. példányt sikerült elfognom. Ennek a földi-bolhának tulaj

-

donképen Görögország a hazája ós Magyarországban eddig másutt

még nem észleltetett. Más alkalommal pedig Gálszécsen meg-

került a ritka Lathrobium boreale Hochh., melyet azeltt csak Má-

ramaros megyében találtak.

A felvidékre utazva utunkba ejtjük Nagymihály mez-
várost, a honnan pár év óta M a t h i á s z József úr az Oodes

gracilis Vili., Amara tticuspidata Dej., Quedius scintillans Grav.,

Staphylinus stercorarius Oliv. és ater Grav., Xantholinus glaber

Nordm., Onthophagus camelus Fabr., Platydema dytiscoides Bossi,

Grypídius Equiseti Fabr., Scolytus Pruni Batz, és var. Pyri Eatz.,

Leptura rufipes Schall., Grammoptera ustulata Schall. és Clytra

qiiadripunctata L. fajokkal gyarapította megyénk bogárfaunáját,

mig magam itt az Aleochara puberula KL, Homalota volans Scrib.,

trinotata Kr. és planifrons Walt., Conurus immaculatus Steph.,

Mycetoporus longulus Mannh., Xantholinus lineáris 01. var. longi-

ventris Heer, Stilicus similis Er., Oxytelus speculifrons Kr., Olophrum
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assimile Payh., Cryptophagus affinis St., Atomaria gravidula Er.,

Acalles hypocrita Boh., Ceuthorrhynchus abbreviatulus Fabr. és

scapularis Gyll., Myelophilus piniperda L. ós Chaetocnema semi-

coerulea Koch. apróbb fajokat gyjtöttem. Ezeken kívül Nagymihály

környékén több olyan faj is elfordul, mely a megye más helyeirl

szintén megkerült, mint : a Tachypus pallipes Duft kicsiny futrinka,

melyet itt a Laborcz és Varán nónál a Tapoly partjain nagy számmal

gyjtöttem ; így továbbá a ritka Myrmedonia coliaris Payh. Sztrop-

kónál és a Szinnaikn, Philonthus concinnus Grav. Páczinnál és

Gesztely mellett, a Lathrobium quadratum Payh. var. terminatum

Grav. Bély, Gálszécs és Peticse környékén, Paederus sanguini-

collis Steph. Varannó, Szinna és Mez-Laborcznál, Trogophloeus

dilatatus Er. itt és a Szinnaikn, Allecida morio Fabr. Varaimon,

Bagous tempestivus Hbst. Szomotornál, Aphthona pygmaea Kutsch.

Sztropkónál és a Szinnaikn s a Longitarsus Ballotae Marsh. Le-

lesznél, a Szinnaikn és a Rabaskalán.

A Varannó környékén gyjtött ujabb adatok között legne-

vezetesebb helyet foglal el egy kis földi bolha, a Longitarsus ab-

dominalis Duft., melyet Tokajnál is feltaláltam ugyan, de a mely

Magyarországon azeltt sehol sem észleltetett. A kevéssé ismert

Eustrophus dermestoides Fabr. itt nem lehet nagyon ritka, mert

már eddig is több ízben kaptam innen. Megkerült ezeken kívül

Varannóról az Elaphrus cupreus Duft., Bembidionforaminosum Strm.,

Batrisus formicarius Aub., Cossonus cylindricus Sahlb., Cryptoce-

phalus pusillus Fabr., Melasoma aeneum L. és Phyllotreta sinuata

Steph., melyeket megyénkbl csak innen ismerek ; ellenben a kis

Homalota carbonaria Sahlb. még Kis-Azarnál, a Meligethes Symphijti

Heer pedig Sárospataknál is birtokomba került.

A megye nyugati határát képez hegyek között a regényes

fekvés bánszkai völgyben a Lamprosoma concolor Sturm és

Psylliodes circumdata Redt. apró bogarakon kívül falevelek alatt

találtam meg a thegy nagyságú Euconnus transsylvanicus Saulc.

Scydmaenidát, mely a Keleti-Kárpátok vidékének jellemz faja és

Zemplénmegyén túl nyugat felé eddig még nem találtatott.

Homonnánál végképen elhagyjuk a síkságot, mely már
idáig is csak keskeny szalagként nyúlik fel a Laborcz folyó mentén,

és elérjük a hegyes vidéket, a hol az erdvel borított hegyek

között a virágos völgyeken, a szálas erdkben, vágásokban és füves

bérczeken számos alkalmas helyet találunk a rovargyjtésre. —
Homonnáról mindjárt kirándulást is tehetünk a regényes fekvés
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Szirtaljára, a hol falevelek alól az Euryusa laticollis Heer, Brachida

notha Er., Tachyporus atriceps Steph. és Philonthus fuscus Grav.

ritkábban elforduló apró Staphylinidák kerültek bogárrostámba. Az

erd szélén különféle alacsonyabb növényeken a csinos lapinotus

sellatus Fabr. tanyázott a vele egy családba tartozó Sitona cylindri-

collis Fabr. orrmányos bogárral. Számos apró rokon fajával együtt

egy fagombában akadtam reá a parányi Cis Alni Gyll. néhány pél-

dányára ; a fenyvesek kártékony vendégét, a tarka Trypodendron

domesticum L. szúfajt pedig röptében kaptam el hálómmal a dél-

utáni verfényben röpked Medon ochraceus Grav. kis Staphylini-

dával együtt, melyet késbb Páczin határán is ilyen módon fogtam.

A nem messze fekv Homonna-Jeszennél egy erdszélen

növényekrl hálóztam le a tekintélyes nagyságú Otiorrhynchus bisul-

catus F orrmányos bogarat, mely nálunk a nagyobb ritkaságok közé

tartozik, és melynek tenyészési köre hazánk déli vidékein jobbára

csak a drávántúli hegyekre s lejebb délre terjed.

Dr. Chyzer Kornél.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

A phylloxeravész állása hazánkban 1884-ben. — A phyllo-

xeravész terjedése hazánkban a múlt 1881-ik óv folyamán roppant

arányokat öltött. A » Rovartani Lapok« els kötetének áprilisi és

májusi füzeteiben közöltem, hogy a szlpusztitó phylloxera jelen-

léte 1883. végéig Magyarországnak összesen 130 községében lett

felfedezve, és hogy, a menuyibeu a baj 7 község (Pozsony, Kis-Keszi,

Baranya Szent-György, Pécs, Tállya, Hódmez- Vásárhely és Kolozs-

vár) határában már pár év eltt teljes sikerrel elfojtatott, 1 köz-

ségben (Gyöngyösön) pedig 1883-ban szintén gyökeres irtás alkal-

maztatott, a tényleg fertzött községek száma 1883 végén 122 volt.

•Hogyan állottunk e tekintetben egy év múlva?

A teljes sikerrel irtott 7 község vészmentes maradt ugyan

1884-ben is, de a gyöngyösi irtás hiábavalónak bizonyult; mert a

városban kiirtott infectió helyébe most a városon kivül a szl-
hegyeken lett nagyobb fertzés felfedezve. Az ekként már 1883-ban

vészlepettnek ismert 123 községhez az 1884-ik év folyamán nem
kevesebb, mint 119 olyan község járult, a melynek határában a

phylloxera jelenlétét szintén megállapították ; a fertzött községek

száma e szerint 1884. végén már 242-re rúgott, tehát egy év
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alatt csaknem megkétszerezdött. E községek összesen

27 megyében fekszenek és pedig a következ arányban :

I. Dunáninnen.

1. Pestmegye 35 község 4. Esztergommegye ... 19 község

2. Bácsmegye ..... 3 » 5. Hontmegye 5 »

3. Nógrádmegye .... 1 8 »

II. Dunántúl.

6. Komárommegye ... 5 község 9. Zalamegye 5 község

7. Fehérmegye 5 » 10. Somogymegye .... 1 »

8. Veszprémmegye ... 22 >

III. Tiszáninnen.

14 Gömörmegye .... 1 község

15. Abauj-Tornamegye . . 10 >

16. Beregmegye 1 »

11. Hevesmegye 5 község

12. Jász-Nagy-Kún-Szolnok-

megye 5 »

13. Borsodmegye .... 20 >

IV. Tiszántúl.

17. Szatmármegye .... 7 község
| 21. Torontálmegye ... 9 község

18. Szilágymegye .... 20 » 22 Temesmegye .... 16 »

19. Biharmegye 13 » 23. Krassó-Szörénymegye . 3 »

20. Aradmegye 2 »

V. Drávántúl.

24. Zágrábmegye ... 7 község

25. Varasdmegye .... 3 »

26. Szerémmegye .... 1 község

27. Péterváradi kerület . . 1 »

Összesen : 242 község.

Az illet megyék közöl 1884-ben fedeztetett fel elször a

phylloxera Somogy-, Gömör-, Várasd- és Szerémmegyében, valamint

a péterváradi határkerületben.

A fertzött községek nagyobb része, természetesen, összefügg

csoportokat képez s az újonnan vészlepetteknek talált községek a

már elbb is ismert infectiók körül fekszenek, a minek következ-

tében aztán ezeknek terjedelme is tetemesen megnagyobbodott. így

péld. a tahi-tótfalusi infectió- csoport, melyhez 1883-ban a Duna
váczi könyökénél Pest , Nógrád- és Hontmegyének összesen 26

községe tartozott, az 1884-ik évben már kiterjedt Esztergom- és

Komárommegyére is és összefolyt a már elbb ismert köbölkúti és

tokodi kisebb csoportok 6 községével, nem különben Bátorkeszivel

és Szomorral. Ezekhez járult még aztán 41 ujabb község, úgy hogy

az egész tahi-tótfalusi infectió-csoport 1884. végén 5 megyében 75

községbl állott és egy csúcsával délnek néz nagy háromszöget

képezett, melynek szögleteit Buda-Örs pestmegyei, Ecseg nógrád-

megyei és Csúz komárommegyei községek jelölik.
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Hasonló növekedés volt tapasztalható a töb bi kisebb-nagyobb

infectió-csoportnál, nevezetesen az érmelléki, a Balaton-vidéki, to-

vábbá a borsod-, temes- és zágrábmegyei stb. csoportoknál.

Nem csekélyebb aggodalmat okoztak azonban az újonnan fel-

fedezett önnálló fertzések is. Különösen megdöbbent volt ezek

között három infectió, mely három els rangú borvidékünk kell

közepén került napfényre : az egyik Hevesmegyében Eger tszom-

•szédságában Fels-Tárkány, a másik Aradmegyében Világos, a har-

madik Szerémmegyóben Ledinczi szliben. E szerint tehát már

Eger, az Arad-Hegyallya és Szerémség hegyeibe is befészkelte

magát a méltán rettegett szltet.

Hogy a fertzött szlk 1884. végén hazánkban mekkora te-

rületet foglaltak el, azt hiteles felvételek hiányában pontosan nem
tudhatjuk. De aligha csalódom, ha az 1884. végéig ismert phylloxe-

rás szlk összes területét legalább is 10—11,000 hektárra vagyis

körülbell 18—20,000 kat. holdra becsülöm.

A phylloxeravésznek ily nagy mérv elterjedésével szemben

a szlbirtokos közönség részérl kifejtett védekezés még mindig

aránytalanul csekély volt. Ámbár el kell ismerni, hogy az értelme-

sebb szlsgazdák lassanként már igénybe kezdték venni a kor-

mány részérl n ujtott segitséget. így az elpusztult szlk újjáala-

kítására 1884. tavaszán az állami amerikai szltelepekrl már

mintegy 100,000 darab vesszt vásároltak a phylloxerának ellentálló

amerikai szlfajokból ; a szénkéneggel való gyórit eljárást szintén

többen alkalmazták phylloxeralepett szlik fenntartására és pedig

jó eredménynyel. Mindez a földmivelósi minisztérium áldozatkész te-

vékenységének köszönhet. — Csak drávántúli megyéinkben nem

történt e részben semmi; a zágrábi tartományi kormány nem sokat

gondol e fontos közgazdasági kérdéssel, a gazdaközönség pedig

szintén nem tördik vele. Dr Horváth Géza .

Zabpusztító levéltetíí. A Toxoptera graminum Bond. levél-

tet, mely e folyóirat múlt évi folyamának 143 ik lapján már ismer-

tetve volt, az idén június közepén Bácsmegyében a puszta-péklai

m. k. rizstermel-telep zabvetésében is tömegesen fellépett és

Szentpál y Gyula intéz úr órtesitése szerint foltonként körül-

bell 5—6 holdnyit annyira megrongált, hogy a termésbl legalább

40 n
,

elveszett. A rovar a szomszédok zabjában is mutatkozott.

Biró Lajos.
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KÜLÖNFÉLÉK.
-^Hír-

Szipolyok az Alföldön. — A Tiszavidéken Tisza-Füredtl le

egész Meztúrig júniusban egy szipoly-faj (Anisoplia tempestiva Er.)

roppant mennyiségben lépett fel és kivált a búzában és árpában

óriási károkat okozott. Hogy e károk nagyságáról és terjedelmérl

minél több megbízható adatot nyerhessünk, bizalommal kérjük az Al-

földön lakó t. olvasóinkat, hogy erre vonatkozólag tett tapasztalataikat

és észleleteiket velünk közölni szíveskedjenek. Czélszer volna a

szipolyokból is néhány példányt beküldeni, hogy meg lehessen álla-

pítani, ha vájjon mindenütt csak egy és ugya :az a faj pusztit-e?

Sáskajárás Romániában. — A tulcsai osztrák-magyar konzul

jelentése szerint a Dobrudsában Mahmudie környékén sáskák mutat-

koztak és oly tömegesen léptek fel, hogy a kormány 3 gyalogezred

katonaságot rendelt ki irtásukra ; st e napokban Bukarestbl még
egy vadász-zászlóaljat is várnak oda, mert a sáskák az irtás daczára

napról-napra folyvást szaporodnak ós attól lehet tartani, hogy a ter-

mést teljesen megsemmisítik.

IRODALOM.
~>4HSr-

Kis-Apsai Méhely Lajos, A dolgozó méh párosodása. (Méhészeti La-

pok. VI. p. 73—81.)

A dolgozó-méhek — mint tudjuk — nem egyebek, mint elsat-

nyult ivarszervekkel bíró nstények. Általánosan elfogadott nézet volt

eddig, hogy ezek a dolgozók soha sem párosodnak, st hogy pároso-

dásuk mer képtelenség, mert ivarszerveik, alakjuk és szerkezetük

miatt
;

a hím ivarszervekkel való egyesülésre nem alkalmasak. A
külföldi méhészeti irodalomban ujabban két oly hiteles eset lett

közölve, hogy a dolgozó-méhek valósággal párosodtak. Egy harmadik
efféle eset, melyet a szerz vett tüzetes vizsgálat alá, a múlt nyáron
hazánkban fordult el. A D z i e r z o n-féle theoria ennélfogva a szerz
véleménye szeriut, akként módosítandó, hogy: »a dolgozó méhek el-

korcsosodott nstények, melyek azonban a nép életében fölmerül
szükség esetén kedvezbb táplálkozási viszonyok közé juthatnak, mi-
dn ivarszerveik annyira kiképzdnek, hogy ivari ösztönük is feléb-

red s az ilyen dolgozók párzani képesek.

«

Ch. Raury, Ein neuer Procrustes aus Klein-Asien und Einiges

über die Varietáten des Carabus caelatus Fbr., cate-

natus Panz. und glabratus Payk. (Wien. Entom.
Zeitung IV. p. 109 — 116.)

Egy kis-ázsiai új Procrustes-faj leirásán kivül a szerz több
Carabus-faj változatról is értekezik ; ezek közöl egy új változat, a

Carabus catenatus var. alternatus a likkai határkerületbl Goszpics
melll származik



Rovartani Lapok
II. kötet. 1885. július. 7. füzet.

Metelka Ferencz életrajza.

(1814—1885.)

Ez év els negyedében, márczius 9-én hunyt el Alsó-Dabason

Pestmegyében a magyar rovarászok Nestora, Metelka Ferencz
gyógyszerész, életének 71-ik évében. Nevéhez nincsenek ugyan vi-

lágra szóló felfedezések fzve, irodalmilag sem mködött soha ; de

12. ábra - Metelka Ferencz.

lelkes buzgalommal és kiváló sikerrel fáradozott a hazai rovar-

fauna felkutatásán és megismertetésén. Megérdemli, hogy emléké-

nek néhány sort szenteljünk.

Metelka Ferencz született 1814. július 21-én Heves-

megye Hatvan mezvárosában. Atyja szintén Metelka Ferencz,

herczeg Grassalkovich uradalmi építésze, — anyja Gebler
9
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Zsuzsanna volt, a kiknek volt egyetlen gyermekük. A gym-

názium els öt osztályát Váczott, a hatodik osztályt pedig Eszter-

gomban elvégezvén, atyjának akarata ellenére, a ki belle gazda-

tisztet óhajtott volna nevelni, a gyógyszerészi pályára lépett. 1828-ban

beállott gyakornoknak Krakowitzer József esztergomi gyógy-

szerészhez és 1831. deczember 4-ig annál maradt. Már ekkor nagy

szenvedélylyel foglalkozott üres óráiban a növény- és rovargyjtés-

sel. Esztergomból Szolnokra ment Agnelli gyógyszerészhez se-

gédnek, majd ismét visszatért Esztergomba Krakowitzer hez, a

kinek oldalán aztán mint els segéd 1835-ig mködött. Ekkor fel-

ment a pesti egyetemre a gyógyszerészi tanfolyamra s ott nagy

szorgalommal hallgatta a szakmájába vágó tantárgyakat, de kivált az

állat- és növénytant, melynek akkor Sadler József volt a tanára.

Már mint okleveles gyógyszerész hagyta el 1837-ben Pestet

és Folinus János abonyi gyógyszertárában vállalt segédi állást.

De nem sokáig maradt ott; mert 1839-ben új gyógyszertár nyitá-

sára engedélyt kapván, Alsó - Dabasra költözött és, miután még
ugyanazon évben volt fnökének leányát Szidóniát nül vette,

itt véglegesen letelepedett. Itt élte le aztán csendes visszavonult-

ságban egész munkás életét. Gyógyszertárát 1840 februárius havá-

ban megnyitván, els gondja volt házát és háza tájékát minél kel-

lemesebbé tenni. A háza mögött elterül homokbuczkás területet

nagy szorgalommal befásította és mintaszer kertté varázsolta. A
kertészettel és gyümölcstenyésztéssel töltötte ez idtájban csaknem

minden szabad idejét, úgy hogy vidékén mint pomologus nem cse-

kély hírnévre tett szert. A kertészkedésbe már-már annyira bele-

merit, hogy a rovarvilágról egészen megfeledkezett. De a sors

könyvében másképen volt megírva

!

Metelka 1855-ben véletlenül megismerkedett a halhatatlan

emlék Frivaldszky Imrével, a ki akkor a Duna-Tisza kö-

zének homoktalajú erdiben búvárkodott. Ez az ismeretség dönt
befolyással volt Metelka további kedvencz foglalkozására. Fri-

valdszky Imre felidézte benne régi elszeretetét a rovarok és

különösen a lepkék iránt; bevezette t azoknak ismeretébe; buz-

dította rendszeres gyjtésükre ; elvitte t az érdekesnél érdekesebb

rovarfajokat term puszta-peszéri erdbe; beavatta a rovargyjtés

különféle fortélyaiba ; ellátta a szükséges útmutatásokkal, könyvek-

kel és mindenféle mszerekkel.

Metelka ezentúl minden szabad idejét a szabad természet

vizsgálásának szentelte, s valóságos szenvedélylyel tanulmányozta
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Dabas környékének rovarfaunáját. Fáradságot nem ismerve vadászta

a lepkéket, gyjtötte és nevelte hernyóikat ; de a mellett nem feled-

kezett meg a többi rovarrendek képviselirl sem.

Számos ritka és érdekes rovarfaj felfedezésével gyarapította

ekként az alföldi fauna ismeretét ; s az általa gyjtött fajok között

nemcsak hazánkra, hanem a tudományra nézve is új fajok talál-

koztak, így 1859-ben a Dabas és Gyón között elterül réteken

egy egészen új szöv pillét sikerült felfedeznie, a melyet aztán

L e d e r e r bécsi lepkósz az tiszteletére Nemeophila Metelkana

név alatt írt le.*) Majd reá akadt a peszéri erdben a Jaspidea

celsia L., a dabasi nádasokban pedig a Meliana fiammea Curt.

(dubiosa Tr.) ritka bagolypillékre. Ugyancsak a peszéri erdben

találta meg az Onconotus Servillei Fisch. nev érdekes szöcskefajt,

a melyrl senki sem képzelte volna, hogy Magyarország területén

is tenyészik.**)

1876-ban szintén egy igen ritka bagolypille került kezei közé,

a Dianthoecia Silenes Hb., melybl addig hazánkból csak egyetlen

egy, 30 év eltt a bánsági homokpusztán Ulmánál fogott példány

volt ismeretes, s a melybl azután évenként több példányra tett

szert. Két évvel késbb 1878-ban Dabas környékén a Chlaenius

sulcicoUis Payk. nev futrinkát gyjtötte, a mely Magyarország

faunájára nézve szintén új felfedezés volt.

M e t e 1 k a a gyjtött rovarokból saját maga részére nem állított

össze valami nagyszer gyjteményt, hanem inkább szétküldözte

azokat az érdekld rovarászoknak, a mi által a hazai rovarfauna

ismeretét jelentékenyen elmozdította. Eleinte kizárólag Fri-

valdszky Imre nek küldte rovarait, a melyekért ez a fváros-

ban tanuló egyetlen fiának, Bélának szállást és élelmet adott. Már

ez utóbbi körülménybl is következtethetjük, hogy milyen becsesek

és értékesek lehettek a Metelka rovarküldeményei. Elismerték

ezt a külföldi rovarászok is, a kik közöl számosan állottak Me-
tél k á val összeköttetésben és mindenkor szívesen fogadták rovarait.

Ilyenek voltak: Deyrolleés S allé Parisban, Staudinger
Drezdában, Lámpa Stockholmban stb., valamint számos osztrák

ós német rovarkeresked. Összeköttetéseihez tartoztak még a bécsi,

müncheni, drezdai, berlini és pétervári muzeumok is ; különösen

*) Wiener Entomolog. Monatsschrift. 1861. p. 162. tab. 3. fig. 12. - Újra

leírta és ábráját is közölte Frivaldszky Imre. (Jellemz adatok Magyar-

ország faunájához. Pest, 1865. p. 146— 147. tab. 4. fig. 6.)

**) V. ö. Rovartani Lapok. II. p. 18.

9*
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sok rovart ajándékozott a m. n. múzeumnak, a melynek madár -

gyüjteményét szintén nem egy érdekes darabbal gyarapította.

M e t e 1 k a a rovargyjtésben és a szabad természet tanulmá-

nyozásában talált enyhülést a sors csapásaival szemben, melyek

kivált életének utolsó felében oly sren érték. Nejével, ki három

leány- és egy fiúgyermekkel ajándékozta meg, mindenkor példás

egyetértésben élt ; de azért családi élete még sem volt valami

szerencsés, mert egyik leánya kevéssel férjhezmenetele után meg-

halt; egyetlen fia, Béla pedig, a ki valóságos szemefénye volt,

26 éves korában egy typhus-járvány áldozatául esett. Majd elra-

gadta tle a halál szeretett nejét is, s e hármas csapás igen meg-

viselte egész szervezetét. A 70 es évek elején gyakori szódülések

fogták el, a melyek ellen a parádi fürd használata 1875-ben némi

enyhülést szerzett. De már a következ évben súlyos gyomorbajba

esett, a mely aztán élete végéig kínozta és végre megölje is lett.

Gyógyszertárát már 1876-ban átadta vejének, Rátz József

úrnak ; maga pedig nyugalomba vonult, hogy annál több idt

szentelhessen kedvencz foglalkozásának, a rovarászainak. De a sors

ebben is kegyetlen volt hozzá; mert betegsége nem engedte meg

hátralev éveinek zavartalan élvezetét. Ha egy hétig jobban is volt

és kiment lepkészni, az árát mindig drágán fizette meg, mert baja

még inkább súlyosbodott és ágyhoz szegezte. Hiába ment fürdbe,

hiába kereste fel a fváros legjelesebb orvosait és kérte ki ta-

nácsukat, hiába gyógyíttatta magát ; — állapota nem javult.

Ilyen állapotában ismerkedtem meg vele 1879-ben. Ekkor a

szenvedések már igen megtörték erejét ; de azért még mindig

hitt és remélt teljes felgyógyulásában ós örömmel tervezgetett

együttesen teendj nagyobb kirándulásokat. Csak az utolsó hóna-

pokban hagyta el végre a remény és m. évi szeptemberben, a

midn utoljára voltam nála Dabason, már sírva búcsúzott el tlem

e szavakkal: » Meglássa, öcsém, mi már nem látjuk egymást, mert

érzem, hogy a tavaszt nem fogom megérni !« És elérzete csak-

ugyan nem csalta meg, mert kilencz évi súlyos szenvedés után

1885 márczius 9 én este 8 órakor megsznt élni.

A megboldogult még életében közölte velem biológiai meg-

figyeléseinek egy részét — közöttük a Nemeophüa Metelkana els

átalakulási viszonyainak titkát — ; rovartani jegyzeteit pedig, melyek

számos igen érdekes adatot tartalmaznak, örökségül hagyta reám.

Évek hosszá során át szerzett tapasztalatai és felfedezései tehát e

szerint nem szállottak vele a sirba, hanem megfelelleg értékesítve
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lesznek, minthogy azokat, a Peszér tájékán tett saját észleleteimmel

kibvítve, alkalom adtán közzé fogom tenni.

Metelka Ferenez a magánéletben általában kedvelt em-
ber, jó hazafi, szabad szellem, mivelt lelk és vendégszeret férfiú

volt, a ki mindig hiven és becsületesen betöltötte azt a szerény

kört, melyet a gondviselés számára kijelölt. Megszokott és egyen-

getett biztos úton szeretett haladni, minden koczkáztatott lépéstl

óvakodott. Egész élete simán ós nagyobb rázkódtatások nélkül

folyt le, a mint az szelíd ós békeszeret természetének leginkább

megfelelt.

Habár szelleme nagyobb szabás ú alkotásokat nem hagyott

maga után; de azért emléke abban a szkebb körben, a melyben

mködött, mindig áldott marad, nevét pedig a szakirodalomban a

Nemeophüa MetelJcana örökre fenn fogja tartani.

Vángel Jen.

A gabona-zsuzsok.

Számtalan rovarellenséggel kell a gazdának megküzdeni ke-

nyérnek valójáért, a mig ahhoz hozzájuthat, Már a fiatal vetésbl

kiveszik a maguk részét a drótféreg, a gabona-futrinka, a hesszeni

légy ; késbb meg a szalmadarázs és a szipolyok vetnek rá sarczot.

Még a betakarított gabona sincs biztonságban ellük ; ott várják már

a magtárban és hombárban a gabona-moly és a. gabona-zsuzsok, hogy

kivegyék a maguk adóját a gazda verejtéken szerzett élelmi készle-

tébl. Hogy a zaklatásnak vége-hossza ne legyen, a lisztes hombárba

belopózik a lisztbogár és kukaczaival együtt, dézsmálja, a mi meg-

maradt. Nem mostani kelet ez a küzdelem a kenyérért. Évezredek

óta igy tart ez már, és épen az mutatja az ellenség ers voltát, hogy

az alatt a hosszú id alatt az ember aligha nyert tért a rovarok

ellenében, mert még ma is ép úgy van, mint a hogy ezeltt két-

ezer esztendvel V i r g i 1 i u s énekelte

:

. . . Populatque ingentem farris acervum

Curculio (Georg. Lib. I. v. 185.) )

A rómaiak a gabona-zsuzsokat Curculio néven nevezték,

mely nevet most az orrmányos-bogarak, — vagy a mint a múlt szá-

zad végén élt Grossinger magyarosabban kifejezi, orjas-

bogarak (Curculionidae) számos tagból álló családjára terjesztünk

ki; magát a zsuzsokat pedig tudományos néven Calandra granaria

L. vagy Sitophus granarius L.-nak hivjuk.
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A magyar nép e bogarat általában zsuzsoknak vagy zsizsik-

nek hivja s a két név között nem tesz különbséget. Az egyik

vidéken kizárólag a zsuzsok nevet, más vidéken pedig a zsizsiket

használják, többnyire pedig vegyesen mind a kettt, a nélkül,

hogy a két név jelentésében valami különbségre gondolnának. A

Tiszántúl fels részében azonban a nép a legtöbb vidéken e két

nevet más-más rovar megjelölésére használja és mindig határozot-

tan megkülönbözteti a gabonában él zsuzsokot a hüvelyes

vetemények magvaiban él zsizsiktl, nevezetesen a borsó-

zsizsiktl (Brüchus pisorum L.) és a lencse-zsizsiktl (Br. lentis

Boh.). E megkülönböztetést Hanák az irodalomba szintén behozta,

a mi aztán tankönyveinkbe is átment.

A gabona-zsuzsokot (13. ábra) a ki még soha sem látta, az is

könnyen felismerheti 3 mill. hosszú, egyszín sötétbarna[testérl, hosz-

szú orrmányáról s lassú járásáról. Már gyengébb nagyitó-üvegen át is

könnyen megláthatok mellkasa hátán a hosszúkás nagy benyomott

pontok, melyek között egy sima közép-

vonal foglal helyet; szárnyfedin so-

rosan álló pontok vonulnak végig, mig

a közöttük lev
,
barázdák simák és tö-

vükön váltakozva domborubbak.

Sokan azt tartják a zsuzsokról,

13. ábra. - A gabona-zsuzsok
ho^ az a délibb fékekrl, neveze-

(Calandra granaria L.) na- tesen délkeleti Ázsiából Származott hoz-

gyítva. zánk, mert nálunk még most sem képes

a szabadban megélni. De ma már el van

terjedve az egész föld kerekségén, a hol csak búzát tartanak; s

az amerikaiaknak és ausztráliaiaknak csakúgy van okuk reá panasz-

kodni, mint jó magunknak.

Hogy a gabona-zsuzsok csakugyan melegebb vidéket vall ere-

deti hazájának, a mellett szól az a körülmény is, hogy minden

kozmopolitasága mellett, bár a telet jól kiállja, téli tanyának mégis

lehetleg védett és meleg helyet választ ki még a magtárban is.

Örömest húzódik a trnek kitett bundadarab alá is, a mely alatt

gyakran százankint csoportosul össze. Még nyáron sem igen szereti

a szells helyeket, s épen nem választana ilyet téli szállásnak, hanem
inkább zugokba, repedésekbe vagy fatárgyak mögé menekül és

megdermedve húzza ki a telet.

De mihelyt tavaszszal a leveg 10—12° C.-ra felmelegedik, a

zsuzsokok kimásznak rejtekhelyeikrl, s a himek és nstények a
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magtár napsütötte melegebb helyein adnak egymásnak találkozót.

Lassú vontatott mozgással másznak a gyülekez helyekre, mert

kemény szárnyfedik alól hiányzanak a nászútra segít szárnyak. A
himek nem sokáig örülhetnek a páros élet örömeinek, mert azután

néhány nap múlva elpusztulnak. A nstények ellenben tovább élnek

és gondoskodnak ivadékaik számára élelmi szerrl, a melylyel együtt

alkalmas tanyát is találnak.

Legjobban szereti a zsuzsok a búzát és rozsot, de ha ez nincs,

kukoriczával is megelégszik ; az árpát és zabot azonban az eddigi

tapasztalatok szerint sohasem bántja. A nstény, hogy a peterakás

közben háborgatva ne legyen, a kiöntött garmadában rendesen nem
a legfels szemekhez lát, hanem néhány ujjnyira bemászik a buza-

szemek közé. A kiválasztott szemnek rendesen a fels végén, a hol a

héja vékonyabb, kezd az orrmánya végén lev két ers állkapocscsal

lyukat ásni ; a lyuk iránya rendesen ferdén vagy a szem hosszában

halad. Minden buzaszembe csak egyetlen petét tojik s a lyuk nyi-

lasát a buzaszem szinéhez teljesen hasonló szin anyaggal befedi.

A befalazott petébl nemsokára picziuy fehérszinfí lábatlan álcza

kél ki, mely a bölcsje falát képez liszttartalomból táplálkozni

kezd. A mint az eleség napról-napra fogy, ép ugy n az álcza lakása

is, mely elegend nagy lesz a nagyobbodó állatkának. Ha kisebb

buzaszembe, vagy épen rozsszembe jutott, annak rendesen teljesen

felemészti a tartalmát, ugy hogy csak a puszta héja marad, a nélkül

azonban, hogy a szemnek kívülrl legkisebb sértdése látszanék.

Az álcza fehér szin, lágy és lábatlan, eleje felé kissé vastagabb

;

a feje keményebb, barnás, két ers állkapocscsal. Júniusban már az

álcza eléri teljes nagyságát és még egy vedlés után bábbá változik

át; ez állapot 8— 10 napig tart s ennek elmultával a báb hüvelyébl

kibúvik a kifejldött bogár. Még néhány napig, a mig megersödik,

benn marad és csak azután rágja ki magát a buzaszem üresen

visszamaradó héjából.

Júliusban ekként már az egész zsuzsok-nemzedék ki van fej-

ldve és azonnal megkezdi a második nemzedék létrehozását, mely

aztán szre eléri teljes átalakulását. Melegebb tájakon, a hol a ta-

vaszi nemzedék fejldése korán kezddik, az sz is késbb végzdik,

közben pedig kedvezbb légmérséklet sietteti az álczák gyorsabb fej-

ldését, egy nyáron három st négy nemzedéke is van a zsuzsoknak,

s e miatt kártevése is sokkal nagyobb.

A megtámadott buzagarmadából a zsuzsokok az egész nyári

idszak alatt nem másznak ki a felszínre, hanem 6—8 cent. mélyen
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a szemek között tartózkodnak. Maguk a bogarak is a liszttartalommal

táplálkoznak ; ha egyik buzaszembe belehelyezték petéjüket, a má-

sikhoz mennek, ugy hogy gyakran az egész buzarakást megemésztik.

De azért a szemeknek látszólag semmi bajuk sincs, az érintetlenül

hagyott fels réteg búza miatt még a zsuzsokok ott létének se lát-

szik semmi nyoma ; az els' nemzedék kibúvásáig még a garmada

belsejében sem láthatni megsértett szemeket. Ugy hogy pusztítá-

sukat a legfigyelmesebb szemlél sem veheti észre. Csupán csak a

búza súlya különbözik az egészségesétl. Gyakorlott ember már a

markába vett búzáról észreveszi, de bárki is felismerheti, hogy ha

egy részt belle vizbe vet, mert a megtámadott gabonaszemek

mind a viz szinén úsznak.

A zsuzsokcsapat nem hagyja el a kiválasztott buzarakást,

hacsak a búza rostálgatásával, lapátolásával vagy forgatásával nem

háborgatják ket. Ilyenkor szétzüllenek vagy pedig a forgatatlanu

hagyott búza-garmadákba menekülnek. E szokásukat a megtáma-

dott magtáraknál fel is használják tömeges összegyjtésükre és

pusztításukra. Valamennyi gabona-garmadát gyakran megforgatják,

egy rakást azonban egész nyáron át érintetlenül hagynak. Ide

menekülnek aztán a zaklatott zsuzsokok s ezzel együtt ezer meg
ezer számra lehet ket a magtárból eltávolítani. E gabonát aztán

forró vizbe vetik vagy baromfiaknak adják, melyek magát a rovart

is felszedegetik. Az sz beálltával az ilyen csaléteknek hagyott

gabonát azonban minden esetre el kell távolítani, mert a késre

kifejldött zsuzsokok, a melyeknek már nincs idejük petéiket a hide-

gebb id beállta eltt letojni, sietnek elhagyni a gabonát, a mely

nem nyújt nekik elég védelmet a téli hideg ellen, és elmenekül-

nek a falrepedésekbe, fahasadékokba, padlónyilásba, hogy majd

tavaszszal folytassák romboló munkájukat.

A gabona-zsuzsokok kártétele alig észrevehet és nem jelen-

tékeny, a mig csekélyebb számban fordulnak el, de mindjárt

szembeszökvé válik, mihelyt valahol elszaporodtak s tömegesebben

lépnek fel. A kifejldött bogár maga ugyan kevés gabonát fogyaszt

ós egy gabonaszem elég egy zsuzsok kifejldésére ; de 45—50 nap

elég, hogy a zsuzsok a petébl tökéletes rovarrá válhassék, s

minden nstény ismét számos petét rak, ugy hogy egy évben a

tenyészésükre alkalmas öt hónap alatt egyetlen pár zsuzsok —
mint már Grossinger megjegyzé — 6045 zsuzsokra szaporodhatik.

Ha már minden egyes zsuzsok csak egyetlen gabonaszemet pusztít

is el, jelentékeny, st nagy kárt okozhatnak tehát, mihelyt kissé
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elszaporodnak. Épen azért nem csoda, hogy e kártékony vendégek

ellen Magyarországon is sok a panasz, és hogy a gazdák minden-

képen igyekeznek kártékonyságuknak gátot vetni.

Sokféle szert és eljárásmódot alkalmaztak már e kártékony

rovar ellen, de olyant, a melylyel csekély fáradsággal, olcsón és

mindenek felett teljes sikerrel végkép el lehetne távolitani a mag-

tárakból, olyant feltalálni még nem sikerült. Kiirtásának nehézsége

egyfell az álczák rejtett életmódjában, másfell pedig a rovar

nagy szaporaságában vau, a legtöbbször pedig abban, hogy az

ellene védekez gazda, nem ismervén a rovar életviszonyait, csak

magának a kifejldött bogárnak létezésérl bir tudomással, csak

ezt látja, csak ennek kipusztítására törekedik, mialatt a látatlanul

kifejld álczák folyvást új meg új rajokkal árasztják el magtárát.

Sikeresen csakis ugy védekezhetünk, ha ismerjük ellenségünket,

ismerjük annak életviszonyait, hogy ahhoz képest megválaszthassuk

véd eszközeinket és egyszerre indithassunk irtó háborút a kifej-

ldött bogár ellen s annak rejtekben tenyész álczái ellen.

Legfbb fegyverünk lehet ellenük egy kis gyakorlati rovará-

szati ismeret és e mellett a kitartás.

Ezekkel felfegyverkezve legelször is nem tévesztjük össze a

karcsú testalkatú, hosszú orrmányos és egyforma szurokbarna vagy

barnavörös szin gabona-zsuzsokot a fehórestarka borsó-zsizsikkel,

{Bruckw pisorum vagy pisi L), melynek gömbölyded teste van ós

a fején alig hogy mutatkozik némi orrmányszerség, s a mely ki-

zárólag a borsóíélék magvában él, valamint a gabona-zsuzsok sem

bánt a búzán, rozson és kukoriczán kivl másféle magvat. így az-

tán bizonyára nem is fogjuk idnket annak a sokszor ajánlott mód-

szernek próbálgatására vesztegetni, hogy egy csomó borsót tegyünk

a magtárba, abban a boldog hitben, hogy azt jobban szereti a

zsuzsok a búzánál, arra rágyl ós vele elpusztítható.

A zsuzsokos magtárban nagyon sokat össze lehet fogdosni

könny szerrel avval az ismeretes eljárással, hogy kivált tavaszszal

és szszel bundadarabokat tesznek a földre a buzagarmada közelébe,

melyek alá odagyülnek a meleget kedvel zsuzsokok. Ezzel ugyan

sok peterakó anyát el lehet pusztítani, de sok olyat is, a mely

már letojta petéit és úgyis magától elhullott volna. A letojt peték-

hez persze ily módon hozzá nem lehet jutni.

Azt is állítják, hogyha a megtámadott gabonát czikszár

leveleibl, konyhasóból és foghagymából készített fzettél megöntö-

zik, a bogarak azonnal elhagyják. Mások elégnek tartják foghagy"
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mával bekenni a magtár falait, padlóját, a magtári eszközöket, hogy a

zsuzsokok eltávozzanak. Vannak, a kik a földre hintett ánizsmagnak

tulajdonítanak ily hathatós tulajdonságot. De e szerek bármily jók

volnának is, ha igazán meg is volna a kivánt hatásuk, szintén nem

mentenék meg a magtárt az álcza-alakban pusztító rovaroktól.

Ezeket ennélfogva ammóniák- vagy benzingzzel, dohány-

vagy kénfüsttel stb. próbálták elpusztítani. E szereknek azonban

költséges voltuk mellett az a hátrányuk is van, hogy még légmen-

tesen elzárt hombárokban is sokat ós ersen kellene bellük ki-

fejleszteni, hogy áthassanak az álczákat véd gabonahéjon ; még

igy sem mindig képesek azon annyira áthatni, hogy az álczákat

mind megöljék.

Ha már ily jól elzárható hombárokkal rendelkezik a zsuzsokos

magtár tulajdonosa, sokkal elnyösebben és olcsóbban használhatja

ezeknél a szereknél a hathatós gázt fejleszt szénkén eget,

melyet a phylloxera ellen való védekezésnél is oly nagy sikerrel

használuuk. E folyadék alakú szer gyorsan fullasztó gázzá válik,

mely könnyen áthatja az álczák által kivájt gabonaszemeket is,

gyorsan megfojtja a bennük lev álczákat, valamint a kifejldött

bogarakat is. Ezt a szert mostanában a phylloxera ellen való

használásra nagyban is gyártják
;

jelenlegi ára métermázsánként

20—25 frt, s minthogy elég volna belle egy hektoliter bnzára

csupán 15 gramm, alkalmazása is jelentéktelen költségbe kerül.

S a milyen olcsó e szer, ép oly könny alkalmazása is. Egy lehe-

tleg légmentesen zárható hombárba vagy nagy faládába negyed-

részéig gabonát töltünk ; ezt a beleteend gabona mennyiségéhez

mérten szónkéneggel meglocsoljuk; ezer kilogramm gabonára ad-

hatunk fél liter szénkéneget, s akkor a hombárt háromnegyedró-

széig gabonával megtöltjük s fedelét lezárjuk. Egy nap múlva

kinyithatjuk a hombárt, melyben valamenyi zsuzsok és a szemekbe

rejtz álcza okvetlenül elpusztult, a nélkül, hogy a szénkéneg a

gabonának akár csiraképességébl, akár tápláló erejébl valamit

levont volna. Ekképen 20,000 kilogramm gabonának a zsuzsoktól

megmentése nem kerül többe 2 frt vagy 2 frt 50 krnál. Rövid

id múlva a gabona a szénkéneg kellemetlen szagát is elveszti.

Az egyedüli elvigyázat csak az, hogy se a szénkéneghez, se a

gzével telt hombárhoz gyertyával, pipával s egyáltalában tzzel

közelíteni, nagy gyulékonysága miatt nem szabad. A szénkéneg

gze a vele foglalkozó munkásoknak sem ártalmas, mert csak lég-

mentesen elzárt helyen fejti ki fojtó hatását.
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A gabonaszemekben élsköd álczák elpusztítását jó sikerrel

lehet eszközölni az által is, hogy a megtámadott gabonát 50—55 ft

C. melegnek teszik ki. Ez azonban az imént ajánlott módnál jóval

nehezebb és költségesebb, e mellett nagyobb felvigyázatot igényel.

Mindezek a védekez eljárások egyszerre feleslegesekké válnak,

ha a megtámadott gabona lisztté röltetik. De az ilyen lisztet rövid

id alatt el kell fogyasztani, mert különben hamar megromlik.

A gabona-zsuzsoknak még egy más fajrokona is van, a Ca-

landra Ortjzae L., melynek hazája az ó-világ melegebb tájain van,

és mely különösen a rizsmagvakat kedveli. A kereskedés utján ez

a bogár is mindenfelé elterjedt, mind a mellett a hideg iránt ér-

zékenyebb a gabona-zsuzsoknál és igy még sem vált annyira kozmo-

politává. Magyarország melegebb vidékein azonban eléggé meghono-

£ult a magtárakban ; kivált az árpát tartja kedvére valónak és

abban ép oly pusztítást tesz, mint testvérfaja a búzában. Nagyságra

és alakra nézve e két faj teljesen megegyezik, de már színükrl is

könnyen meglehet ket különböztetni, mert mig a gabona- zsuzsok

egész teste egyforma szin, addig ennek mindenik szárnyfedje vállán s

a szárnyfed közepén túl egy-egy vöröses folt van. Már e négy vörös

foltról könnyen meg lehet ez utóbbi fajt ismerni. g^ ijaxos

A rovarok legújabb osztályozása.

Á repül szervek és a szájrészek alkotása, valamint az egyének

fejldésének módja képezik már Linné óta azokat a f jellem-

vonásokat, melyeknek alapján a rovarokat osztályozni és bizonyos

rendszerbe foglalni megkísértették. Ezekre a jellemvonásokra ala-

pították rendszereiket Fabricius, Latreille, Burmeister
és mások. Egyes rovarrendek, nevezetesen a hártyásszárnyuak és

lepkék határai, melyek a természetben is világosan és határozottan

felismerhetk, a rendszerekben szintén jól meg voltak szabva és

körülírva. De a többi rovarrendek határai a különféle rendszerek-

ben már többé-kevésbbé eltértek egymástól, a mennyiben kivált

egyes apróbb rovarcsoportok hol egyik vagy másik rendhez lettek

számítva, hol önálló rendekké emelve. így a bolhák némelyik rend-

szer szerint a legyekhez tartoznának, mások szerint ellenben külön

rendet (Aphaniptera v. Siphonaptera) alkotnának. A parányi Stre-

psipterákat majd külön rendnek tekintik, majd a bogarakhoz soroz-

zák. A Physopodák (Thysanoptera) és Thysanurák hol önálló külön
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rendek gyanánt, hol meg csak az egyenesszárnyúak között szere-

pelnek. A tolltetveket (Mallophaga) egyszer a félfedelüekhez, másszor

pedig az egyenesszárnyuakhoz számítják.

A legnagyobb nézeteltérések azonban a reczésszárnyuak és

egyenesszárnyúak rendjeire nézve tapasztalhatók. E rovarok között

ugyanis a szervezet, fejldés és életmód tekintetében oly nagy vál-

tozatosság uralkodik, hogy az egyes csopoitok határai a különböz

felfogásokhoz képest sokat ingadoztak. Ujabb idben végre mégis

általánosan el lett fogadva, hogy a nem-tökéletes átalakulással biró

szitakötk és legközelebbi rokonaik a tökéletes átalakulással biró

valódi reczésszárnyuak (Nearoptera) közöl külön választandók s az

egyenesszárnyuakhoz csatolandók. De ez az osztályozás sem állhat

meg ; mert e rovarok morphologiai jellemvonásaik- és fejldési vi-

szonyaiknál fogva külön rendet, az ál-reczésszárnyuak (Pseudoneuro-

pterá) rendjét képezik. Ugyanazon oknál fogva külön kell választani

az egyenesszárnyuaktól másfell a fülbemászókat is, mint a brszár

-

nyuak (Dermatoptera) rendjét.

A boncz- ós fejldéstani viszonyokból kitnik, hogy ez a négy

rovarrend sok olyan közös jellemvonással bir, a mely azt vala-

mennyi többi rovarrendtl megkülönbözteti. A. S. Packard, a ki e

viszonyokat behatóan tanulmányozta, ezek alapján e négy rovarrendet

Phyloptera név alatt csoportosítja, — mintegy jelezni akarván

e névvel, hogy e négy rovarrend volt az, a melytl a többi maga-

sabb fejlettség rovarrendek leszármaztak. Packard eme tanul-

mányainakeredményét az éjszak- amerikai Egyesült-Államok hivatalos

entomologiai bizottságának 1883-ban megjelent harmadik jelentésé-

ben*) tette közzé, mely alkalommal kiterjeszkedvén egyszersmind a

többi rovarrendekre, a rovarok osztályozására is új rendszert állí-

tott fel.

Minthogy ez a rendszer a legújabb vizsgálatok eredményeinek

kell figyelembevételével készült és a tudomány jelenlegi színvona-

lának megfelel, érdemesnek tartom azt olvasóinknak szintén bemu-

tatni. Packard az eddig felállított rendszerektl mindenek eltt

abban tér el, hogy a szokásos felosztást tökéletes és nem-tökéletes

átalakulási! rovarokra egészen elhagyja ; e helyett más szempontok

szerint csoportosítja az egyes rendeket s e csoportokat f-rendeknek

(superorders) nevezi.

') Third Report of the United States Entomological Commission. Wa-
shington, 1883.
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P a c k a r d rendszere a következ

1

SUPEROBDO OKDO SUBORDO

Elytropbora

Eurhynchota

j
Hymenoptera . . .

1 Lepidoptera . . .

Coleoptera ....

Hemiptera ....

[
Neuroptera ....

1

f Pseudoneuroptera .

í Diptera (genuiaa)

< Aphaniptera

\ Pupipara

| Coleoptera (genuina)

\ Strepsiptera

. Homoptera
1 Heteroptera

1
Physapoda

1 Mallophaga

f Trichoptera

\ Planipeunia

í Odonata
< Ephemerina
\ Platyptera

í Cinura
l Symphyla

l Collembola

1
V

1

1 Orthoptera ....
[ Dermatoptera . . .

Thysanura ....

E rendszernek — mint látjuk — megvan az az érdeme, hogy

a származási viszonyokat, a mennyire azok jelenleg ismeretesek;

pontosan szem eltt tartja. A régibb rendszereknek legnagyobb

része e viszonyokat úgyszólván teljesen figyelmen kivül hagyta

;

pedig minden modern zoológus igazat fog nekem adni abban, hogy

a systematikus állattan »tulajdonképeni végczélja nem lehet más,

mint a rendszernek oly módon való kiépitése, hogy az a szerves

lények phylogenetikus családfájának lehetleg megfeleljen. «*)

Packard rendszere eme feltételnek jól megfelel. A 10

rovarrend élén a fejldésnek legmagasabb fokán álló rovarok, a

hártyásszárnyuak állanak ; mig a Thysanurák, melyek az eddigi

búvárlatok szerint a rovarok osztályának fejldésében a kiinduló

pontot képezték, és melyeknek Campodea-alakja még most is a

rovarok közös sének a képét viseli, a legalsó helyet foglalják el

a rendszerben. Dr. Horváth Géza.

*) Horváth Géza, Az Eremocoris-fajok magánrajza. (Magy. tud-

akad. Értekezések a természettudományok körébl. 1883. XIII. köt 2. sz. 5. 1.)
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Ujabb adatok

Zemplénmegye bogárfaunájához.
m.

Homonnáról már közel érjük a Vihorlat 1073 méter ma-

gas hegycsúcsát, mely a megye déli felérl jöttünkben már régóta

szemünkbe tnt. E hegység erds oldalain már ezeltt is igen sok

érdekes és ritka bogárfajt gyjtöttünk, azokkal a fajokkal együtt,

melyek a hasonló magasságú erds hegyeken rendesen elfordulnak.

A hegy csúcsa felé már olyan bogarakkal is találkozunk, melyek

rendesen a havasalji tájék lakói. Múlt év nyarán ismét meglátogat-

tam e hegyet, és nemcsak hogy az eddig talált fajok nagy részére

ráakadtam, de olyanok is kerültek birtokomba, a melyeket azeltt

megyénkbl nem ismertem, sem másutt nem találtam. Ezek közöl

az Anisotoma glabra Kug., Cis Uneatocribratus Mell. és bidentulus

Eosh. számos rokonfajával a bven található bükkfagombákban,

Homalota Pertyi Heer, Conurus bipunctatus Grav., Ptomaphagus

varicornis Rosh. és Cryptophagus scanicus L. a lehullott lomb alatt,

Ips quadriguttatus Fabr., Aesalus scarabaeoides Panz. és Oligomerus

brunneus Oliv. a fák oldalain tanyáztak, mig a kis Esolus angusta-

tus Mull. egy hegyi patak hideg vizében fekv k alatt volt meghú-

zódva.

A hegy gerinczén elterül füves réten s a tisztásokon Porth-

midius austriacus Schrk., Elater sinuatus Germ., hchnodes sanguini-

collis Panz., Rhagonycha Meisteri Gredl. és Cortodera humeralis

Schall. kerültek hálómba. Mathiász József úr a Vihorlat ung-

megyei oldalán egy példányt talált a ritka Chlorophanus pollinosus

Fabr. var. volupüficus Gyll. csupán Magyarországon tenyész faj vál-

tozatból*, egy gombából pedig több példányban a szép Philonthus

cyanipennis Fabr. Staphylinidát szedte ki.

A Vihorlat gerinczének mintegy folytatása a nálánál csak 66

méterrel alacsonyabb S z i n n a i k . Ezt is sr bükkerd boritja

majdnem a csúcsáig, hol a magasan kiemelked kopasz szirt egyik

oldalánál van csak némi füves hely. A hegy oldalán magasabbra

nyúló erdvágás miatt sokkal alkalmasabb e hegy a rovargyjtésre,

mint a sr erds Vihorlat, s ennél könnyebben is hozzáférhet a

tövénél fekv Szinnáról. E hegyre azeltt mindig nyáron rándultam

ki rovarászás végett, a múlt években azonban alkalmam volt azt kés
szszel, november elején is meglátogatni. Ily kés idben természe-

tesen csak a bogarászó-rostával gyjthettem rovarokat, lehullott
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lomb és fakéreg alól s a bven található bükkfagombákból, melye-

ket nagy számú bogár használ élelméül és téli szállásául. Ezekbl

a gombákból százanként lehetett volna gyjteni az innen már elbb

s ismert Bolitophagus reticulatus L. és Hoplocephala haemorrhoi-

dalis Fabr. gombalakosokat az ezernyi számban található Cis fajok-

kal együtt, melyek közöl a Cis villosulus Marsh., Jaquemarti Mell. és

castaneus Mell. most kerültek meg elször ; ellenben a Cis nitidus

Herbst és glabratus Mell. Runyina környékén, a Rhopalodontus

, fronticornis Panz. a "Vihorlatról és Mádról is megvannak gyjtemé-

nyemben. Ebben a társaságban élt számos Bolitochara obliaua Er.

és Homalota nitidula Kr., néhány Tritoma jidvicollis Fabr., Tetra-

toma fungorum Fabr. és Jriplax scutellaris Charp. var. bicolor Gyll.

Legnevezetesebb vendégei voltak azonban a bükkfagombáknak a ritka

Mycetoma suturalis Panz. s a még ennél is ritkább Derodontus ma-

cularis Fuss. Elbbinek nagyobb elterjedési köre van, de mindenütt

ritkaságképeu szokott elfordulni, mig a Szinnaikn bükkfagombák-

ból ós korhadó fákon két szön száznál többet tudtam összefogdosni.

A Derodontus macularis Fuss Erdélybl lett ismeretessé, késbb
pár példányt a Bakonyban és Tirolban is találtak. A Szinnaiki

bükkfa-gombákban kés szszel ez sem ritkaság, mert a múlt évi no-

vember óta bükkfagombában még nem rovarász által is tudtam belle

gyjtetni néhány példányt. A lehullott lomb alatt tanyáztak a Dro-

mius fenestratus Fabr., Ischnoglossa prolixa Er , Homoeusa acumi-

nata Maerk., Tachinus humeralis Grav,, Philonthus rotundicollis Mén.,

Baptolinus a/finis Payk., Othius paliidus Brancs., Lathrobium laevi-

penne Heer, Stenus cyaneus Baüdi, Bledius erraticus Er., Homalium

excavatum Steph., Ptomaphagus alpinus Gyll., Plegaderus caesus lll.,

Erirrhinus aterrimus Hampe, Ceuthorrhynchus contractus Marsh.,

ellenben a Tritmum brevicorne Beich., Cephennium laticolle Aub.

Micrüria melanocephala Marsh., Pediacus dermestoides Fabr., Cryp-,

tophagus labilis Er., Balaninus villosus labr., Elleschus scanicus

Payk., Pogonocherüs Jasciculatus Deg. szárazabb helyeken vén fák

tövében vagy azok kérge alatt kerestek maguknak alkalmasabb téli

szállást. Más alkalommal megkerültek még a Szinnaikrl a Cryp-

tocephalus sexpundatus L. és Crepidodera nigrihda Gyll., valamint

a Bythinus nigripennis Aub., mely utóbbi ezenkívül Peticsén is él.

A Szinnaik alatt elterül völgyben S z i n n a köri szintén

akadtam olyan bogarakra, melyeket azeltt még nem észleltem

Zemplénmegyében. Nedvesebb helyeken a ritkább Cymindis cingu-

lata Dej. és a fürge Stenolophus brunnipes Sturm húzódtak meg

;
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kissé szárazabb helyeken mindenféle növénytörmelék közöl került

el a Cziróka folyó partján a ritkán található Hydrocíjphon deflexi-

collis Mull. az Oxypoda abdominalis Sahlb., Atomaria Zetterstedti Zett.

és Enicmus hirtus Gyll. apró bogarakkal. A bükkfák lehajló ágairól

a Tripopitys Carpini Hbst. és Athous pallens Mids. hullott felfordí-

tott esernymbe, az alacsonyabb növényzetrl pedig az Apion apri-

cans Hbst. var. ononicola Bach, Dibolia occultans Koch és az Aph-

thona nigella Kutsch. apró földibolha került hálómba, mely utóbbi

eddig Magyarországon más helyrl nem ismeretes. Benn a város-

ban egy sövénykerités száraz fonadékán nagy számmal repkedett a

délutáni verfónyen a csinos Exocentrus lusitanus L. kis czinczér-

faj és közöttük sétált egy karón a ritkább Ditoma juglandis Fabr.

egy példánya is.

Magasabb hegyvidéket a Vihorlatnál és a Szinnaikönél

Zemplénmegyében csupán a gácsországi határszélen találunk, hol

a Rabaskala szürke csúcsa mintegy 100 méterrel meghaladja e

hegyek magasságát. Utunk Szinnától e határrész felé Ladomér
falu mellett visz el, hol az út mellett a Longitarsus apicalis Beck.

hegyes vidékeken lakó földibolha került a növényzetrl hálómba.

Majd kanyargó szk völgyeken át az ország határát képez bérezek

közelébe érkezünk, hol a Rabaskala, a legmagasabb zempléni

hegy 1190 méternyire emelkedik a tenger színe fölé; rajta már

olyan bogarak is tanyáznak, melyek rendesen a havasalji táj köze-

lében szoktak elfordulni. Ez úttal a Rabaskalát nem Zboj falu

fell közelítettem meg, hanem Orosz-Ruszkáról, honnan leg-

közelebb érhetni el az ország határát képez hegyvonalat. Kirán-

dulásomnak azonban nem igen kedvezett a szerencse, mert a tar-

tós es miatt aránylag kevés rovart szedhettem össze. Mindamellett

sokat megtaláltam azokból a fajokból, melyeket a Rabaskalán már

más alkalommal is gyjtöttünk, st több olyat is, melyek a zempléni

bogarak számát ujabb fajokkal gyarapították. Ezek közöl az erdélyi

magasabb hegyekrl ismeretessé lett Bembidion pygmaeüm Fabr.

var. bilümdatum Bielz, melyet a közeli Runyinánál és e hegység foly-

tatásánál Mez-Laborcznál is feltaláltam, s a Crepidodera corpidenta

Kutsch, földibolha és Leptura tesserula Charp. czinczérfaj, Liodes

ovális Schmdt., Quedius coliaris Er , Hypera elongata Payk. és a

ritka hirrhagus lepidus Bosh. a tulaj donképeni magas hegylakó

bogarakhoz tartoznak. A csinos kis Perileptus areolatus Creutz. futrin-

kát itt és Mez-Laborcznál szintén megtaláltam, ellenben a Calathus

ámbiguus Payk, Stenus incanus Er., Euplectus signatus Beich., Tri-
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chopteryx lata Motsch., Nitidula rufipes L., Dryops viennensis Heer,

Agriotes obscurus L., Tetratoma ancora Fabr., Anaspis pulicaria

Costa, Phyllobius psittaciniis Germ., Hypera suspiciosa Hbst., Brachyta

dathrata Fabr., Leptura arcuata Panz. és Plateumaris consimilis

Schrk. Zemplénmégyében másutt nem fordultak el. A rendesen

havasi és havasalji tájakon él Orina alpestris ÍSchum. var. és Lon-

gitarsus gravidulus Kutsch. elfordulása e bérezek alhavasi jellemére

mutatnak. A mindenfelé gyakori Sphaeridium bipustulatum Fabr.-

nak immaculatum Heer név alatt leirt éretlen példánya ugyancsak

itt akadt kezeim közé. A Tropiphorus cinereus Boh. magas hegye-

ken lakó ormányos bogarat késbb Mez-Laborcznál, a Quedis

laevigatus Gyll. Staphylinidát a Szinnaikn, a Molops elatus F. futrin-

kát Kis-Azarnál szintén megtaláltam. Az orosz-ruszkai határhegye-

ken frl hálóztam le a Crepidodera transsylvanica Fuss havasi

tájon él földibolhát is, mely a Keleti-Kárpátok vidékének saját

faja s e ponttól nyugatra még nem fordult el.

A szomszédos R u n y i n a falu, szintén a határhegyek tövében

fekszik ; ennek környékérl Zbinyovszky Lajos erdész úr a

"Ceruchus chrysomelinus Hohenw., Aphodius scybalarius I ., Cis biden-

tatus Oliv. és Cassida atrata F. felfedezésével gyarapította megyénk

faunájának ismeretét.

A határszéli bérezek egyenes folytatásánál fekszik a Laborcz

folyó völgyében, de már itt is meglehets magasan a tenger szine

fölött Mez-Labor ez város, és Vidrány falu. Ezeknek kör-

nyékén az utóbbi két évben kétszer volt alkalmam kirándulásokat

tenni és számos olyan bogárfajt gyjteni, melyeket Zemplénmegyében

másutt még nem észleltem. így találtam egy hegyi erdben egy

vízerecske partján a Bembidion fasciolatum Dft., lachypus cara-

boides Schrk., Trechus longicornis Sturm és Dyschirius digltatus

Dej. apró futrinka- fajokat, a melyek különben az ország délibb fek-

vés vidékein is elfordulnak, de már a Bembidion tricolor Fabr.

s méginkább a Trechus latus Putz. a magasabb hegyvidéken szoktak

tartózkodni. Lehullott falevelek alól az erdk szélén nagyszámú apró

Staphylinidát rostáltam ki, melyek közöl a Leptusa haemorrhoidalis

Heer, Homalota clancula Er. és consanguinea Epp., Tachinus pallipes

Grav., Stenus similis Herbst, Oxytelus laqiieatus Mars. és Anthobium

minutum Fabr. nagyobb földrajzi elterjedéssel birnak, mint a ren-

desen hidegebb hegyvidéken lakó Geodromicus plagiatus Fabr. A
picziny Leptusa ruficollis Er. és piceata Bey ezeltt csak hazánk

drávántuli részeibl voltak ismeretesek. A lehullott falevelek alatt

10
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tartózkodott ezeken kivül az Anisotoma axillaris Gyll., Agathidium

seminulum L., Cryptophagus hadim Strm., Cryptohypniis dermestoides

Herbst, Liosoma ovatulum Clairv. és Adexius scrobipennis Gyll.;

virágokon tanyázott az Epuraea castanea Duft., obsoleta Fabr.,

longula Er., Meligethes viridescens Fabr. és Oxymirus cursor L. A
fzfákon csapatosan élt a változékony szin Phytodecta viminalis L.

levélbogár és pedig a normális színezet példányokon kivül még a

var. decempunctata L. és var. Baaderi Panz. szinváltozatok is ; rokon

faja a Phytodecta linnaeana Schrk. már nem volt olyan változó szin

és csupán a var. Satanas Westh. szinváltozatban fordult el ; a

Phytodecta flavicomis Suffr. az elbbiekhez képest nem mutat haj-

landóságot eltér színezet példányok képzdésére. Az erd tisztá-

sain alacsonyabb bokrokon mászkálva néhány példány Liophloeus

gibbus Boh. var. chrysopterus. Boh. orrmányos bogár örvendeztetett

meg, a mely törzsfajával együtt egyedül csak Magyarországon te-

nyészik, de itt sem gyakori. Fák lehajló lombjairól rázogattam le a

Dolopius marginatus L., Orchesia sepicola Bosenh. és Longitarsus

quadriguttatus Pont. fajokat ; a szép Corymbites pectinicornis L.

pattanó-bogár, meg a Chrysomela globipennis Suffr. és olivacea Suffr.

levélbogarak ismét a tájnak magas hegyi jellemére emlékeztetnek,

mig ellenben a Gymnetron Linariae Panz., Apion Gyllenhali Kirb.

és Cerylon ferrugineum Stph. alacsonyabb fekvés melegebb vidékeken

is találhatók. A csörgedez hegyi patakban hever kövek alján ka-

paszkodott meg a szórványosan elforduló Dryops striatopunctata

Heer, mely e hideg fürdben érzi magát otthonosan. A bíborszín

kis Pyrochroa pectinicornis L. és a Cantharis assimilis Payk. hegyi

lakos bogárfajokat néhány nappal elbb Runyinán szintén fel-

találtam.

A Laborcz völgyében néhány mértföldnyire vasúton délfelé

utazva, annak egyik kanyargó mellékvölgyében hegyi erdk között

Homonna-Olyka falucskára bukkanunk, melynek környékérl

a zemplénmegyei bogarak névsora Trechus secalis Payk., Bolitochara

bella Mark., Homalota castanoptera Mannh. és gagatina Baudi,

Phloeobium clypeatum Mull., Ptomaphagus afünis Steph., Mycetina

cruciata Schall., Alexia globosa St. és Melasoma lapponicüm L. fa-

jokkal gazdagodott.

Sztropkóról, mely már a sárosmegyei határszél fell fekszik,

egy alkalmilag tett kora tavaszi kiránduláson a lehullott lomb alól

rostált gizgaz közöl a Xantholinus relucens Grav. és ochraceus Gyll.,

Paederus limnophilus Er., Cryptophagus scutellatus Newm., Atomaria
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atricapilla Steph. és ennek fajváltozata var. berolinensis Kr. apró

bogarakkal gazdagodott rovargyüjteményem. Egy fenyfa kérge alól

a Trypodendron lineatum 01. szú került el ; a picziny Homalota

aequata Er. már elbb Papinán és rokonfaja a H. Zosterae Ihoms.

a Bodrogközön Páczin határában is felfedeztetett.

Ez évi június elején Tarczalon a ritka Scraptia fuscula

Mull., és a melegebb tájakat kedvel Anthicus unicolor Schm. is

megkerült.

Az elsorolt bogárfajokkal a Zemplénmegyében tenyész boga-

rak száma 467 fajjal szaporodott, úgy hogy most már innen 2461

bogárfaj elfordulását és biztos termhelyét ismerjük. Mind a mellett

szó sem lehet arról, hogy Zemplénmegye bogárfaunáját ezzel kimerí-

tettük, st bizonyos, hogy sok új adat fog még összegylhetni, kivált

a megye hegyes felvidékérl, melyet eddig is csupán egyes kirán-

dulások eredménye után ismerünk némileg ; de legalább ismét tettünk

egy lépést e megye természetrajzi viszonyainak megismerése felé.

Végül a felemiitett fajok hitelessége érdekében szükségesnek

tartom megjegyezni, hogy különösen az apróbb és nehezebben fel-

ismerhet bogarakat Dr. EppelsheimE. németországi és R, e i 1 1 e r

Ödön ausztriai entomologusok, továbbá Frivaldszky János

m. n. múzeumi igazgatór úr vizsgálták és határozták meg, a kik-

nek ebbeli szívességükért itt is szinte köszönetet mondok.

Dr. Chyzer Kornél.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Két érdekes fa- rontó darázs. — A termetes fa-rontó Sirex -

darázsok eddig hazánkból csak az Európaszerte elforduló Sirex

gigás L.
;
spectrum L. ós juvencus L. fajokkal voltak képviselve. E

háromhoz az utóbbi idben még két faj járult és pedig mind a kett

Máramarosmegyébl. Az egyiket Piso Kornél m. kir. erdész

úr találta Nagy-Bocskón. Ez a Sirex fantoma Fabr., mely az óriási

fadarázsnak (Sirex gigás) testvére és közel rokona s attól legszem-

betnbben az által különbözik, hogy potrohának csak 6-ik és 7-ik

gyrje fekete, mig az óriási fadarázsnak 3-, 4-, 5- és 6 ik, tehát

négy potrohgyrje fekete szín. A Sirex fantoma egész Európában

ritka, annyira, hogy himje még mai napig sem ismeretes.

A másik igen érdekes fa-rontó darázs szintén Máramarosból

került és a Sirex augur KI. fajhoz tartozik. Ennek egészen vélet-

10*
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lenül jutottam birtokába. Ugyanis 1883-ban, a midn a vallás- és

közoktatásügyi m. k. minisztérium megbízásából a németországi

rovargyüjteményeket tanulmányoztam, Bécsben megismerkedtem a

többi között Kolazy József úrral, a kinek igen szép gyjte-

ménye van hártyásszárnyú rovarokból. Ebben a gyjteményben

láttam az Augur-fadarázsnak egy példányát is, melyet Kolazy
úr egy vasúti mérnöktl Máramarosmegyébl kapott és nekem,

illetleg a m. n. múzeumnak ajándékozott. E faj Ausztriában nem

nagyon ritka ugyan, st Dél-Német- ós Francziaországban is el-

fordul, de Magyarországból ez az egyetlen hiteles példány, mely e

szép fajnak hazánkban való elfordulását kétségtelenné teszi.

Mocsári/ Sándor.

Éjjel kalandozó darázs. — Általánosan ismeretes, hogy az

ers fény mennyire magához birja csalni az éjjel röpked rovarokat.

A rovarok mindenik rendjébl számos rovar szokott a csábító fény-

hez repülni. A hártyásszárnyuak közöl azonban, a szárnyas him- és

nstényhangyákat kivéve, legfeljebb néhány olyan apró fürkész-

darázs repül oda, mely éjjelre nem eléggé félrees helyen vonult meg
;

a tulajdonkópeni darázs- és méhfélék ellenben mind nappali állatok,

melyeket a fény nem igen csábit ki éjjeli tanyájukból. Épen azért

igen csodálkoztam, midn 1881 augusztus 3-án Mohácson éjféltájban

a hajóállomásnál felállított lámpák köri az odatóduló pillék és

reczésszárnyuak között egy Mutilla rufipes Fabr. himet is találtam,

mely élénken röpkedett a lámpa üvegje köri és gyorsan futkározott

annak rámáin. A lámpa fénye tehát még az éjjeli nyugalomra tért

nappali rovart is képes rászedni, hogy ha a világosság ersen a

szemébe tz. Biró Lajos.

Egy bolgárországi szltkén talált állatok. — A >Rovartani

Lapok « els kötetének 2ll-ik lapján is közölve volt, hogy a viddini

osztrák-magyar konzul jelentése szerint a phylloxeravész Bulgá-

riában 1884-ben már szintén felfedeztetett. Minthogy azonban e

felfedezést állítólag csak egy orvosi bizottság tette, ós minthogy e

miatt annak hitelességéhez méltán némi kétség férhetett, a föld-

mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium szüksé-

gesnek tartotta, magának e részben teljes bizonyosságot szerezni.

Haladéktalanul utasította ennélfogva viddini konzulunkat, hogy az

állítólag phylloxera-lepett szltkékbl szakszer megvizsgálás vé-

gett az orsz. phylloxera-kisérleti állomáshoz Budapestre mutatványt

küldjön be.
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A vezetésem alatt álló orsz phylloxera-kisérleti állomás en-

nek következtében a múlt év október havában, gondosan beforrasz-

tott pléhdobozba csomagolva, egy öreg szltkét kapott Bulgá-

riából Babino Brdo község szlibl. A beküldött tke gyökerei

csakugyan nagy mértékben el voltak lepve phylloxerával ; a bolgár

orvosi bizottság tehát még sem tévedett.

A mennyiben Bulgária fauoája még oly kevéssé ismeretes,

hogy e tekintetben a legcsekélyebb adat is már némi becscuel bír-

hat, felhasználtuk az alkalmat s az illet szltke vizsgálatánál

kiterjesztettük figyelmünket a gyökerein és a gyökereire tapadt

földrészecskék között netalán elforduló másféle állatokra is. Fi-

gyelmes vizsgálódással csakugyan sikerült is aztán még több más

állatra akadni és még öt más Ízeltlábú állatfajt felfedezni.

A rovarok osztályát a szlpusztító phylloxerán kivül egy a

Proctotrupidáknak Calliceras Nees (Ceraphron Frst.) neméhez

tartozó parányi élsdi darázs és egy pár Thysanura a Degeeria-
nembl képviselték. A Myriopodák közöl számos Polyxenus lagurus L.

volt a kéreg repedéseiben meghúzódva ; mig ellenben a Lithobius

microps Mein. ama faj változatából, a melynél a járulékos lábakon a mel-

lékkarom hiányzik, csak egy példány került el. De a legérdekesebb

volt valamennyi talált állat között egy parányi vörhenyes atka-faj,

mely a tudományra nézve egészen újnak bizonyult. Dr. Karpelles
Lajos úr, az Acaridák alapos ismerje Bécsben, a kinek a talált

két példányt megvizsgálás végett átküldtem, ezt az új fajt Bdella

Horváthi név alatt fogja legközelebb leirni. j)r% Horváth Géza.

Synonymiai helyreigazítás. — Fauvel Albert franczia

bogarász ez év elején Lathrobium (Glyptomerus) anophthalmum név

alatt hazánkból és Szerbiából egy állítólag új Staphylinida-fajt irt

le*), nem tudván, hogy én ugyanazt a fajt már 1883-ban Lathro-

bium (Glyptomerus) coecum név alatt szintén leírtam. A prioritás

ebben az esetben kétségkívül a tlem származó elnevezést illeti

;

a faj synonymiája ennélfogva a következ :

Lathrobium (Glyptomerus) coecum Friv. Természetrajzi Füzetek. VII. p 11. 3.

(1883) = anophthalmum Fauv. Revue d'Eiitomologie. IV. p. 33. (1885.)

Az 5 mill. hosszú és rozsdabarna szín bogarat, melynek

szemei teljesen hiányzanak, Krassó-Szörénymegyében a rumunyesti

erdkben lehullott falevelek alatt P á v e 1 János m. n. múzeumi gyjt
1882-ben egy példányban fedezte fel. Frivaldszky János.

*) V. ö. Rovartani Lapok. II. p.
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KÜLÖNFÉLÉK.
Az erdélyi miizeiim-egylet természettudományi szakosztályának

április 24-én tartott szakülésén Dr. Entz Géza kolozsvári egyetemi

tanár úr beterjesztette Vida Károly csurgói gymnázinmi tanár úr

értekezését az elevenszül levéltetvek petefészkének és petéjének fej-

ldésérl.

Miniszteri körrendelet a phylloxeraügyben. — A föídmivelés-,

ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium a phylloxeravész ter-

jedésének megállapítása végett az ország összes szlinek szemmel-

tartását ez idén is elrendelte s e czélból a m. évben a szlk bejárásáról

kiadott körrendeletet, melynek szövegét folyóiratunk els kötetének

127- és 128-ik lapján közöltük, f. évi június 17-én 32,705 sz. alatt

újra kiadta.

A phylloxera terjedése három világrészben. — A szlpusztitó
phylloxera namcsak hazánkban terjed napról-napra nagyobb mértékben,

hanem külföldön is. A szlmiveléssel foglalkozó európai államok
között eddig két állam, t. i. Török- és Görögország szli még phyllo-

xeramentesek voltak. A folyó évben azonban Törökországban már
szintén felfedezték a bajt és pedig Kelet-Ruméliában a Bhodope-
hegysóg lábánál a stanimakai kerületben. De nemcsak ide, hanem a

török birodalom ázsiai részébe is befészkelte már magát a phylloxera,

a mennyiben a Konstantinápolylyal szemben fekv anatóliai területen

Kadiki és Ismid között már nem kevesebb mint 150 hektárnyi

szlt találtak fertzve. A legújabban érkezett hivatalos jelentések

szerint pedig Algirban a marokkói határszélhez közel Tlemcen mellett

szintén reá akadtak a veszedelmes rovarra, a mely tehát most már
Ázsiában és Afrikában is tanyát ütött.

Az antwerpeni botanikai congressus rovartani kérdései. —
Antwerpenben az ottani világkiállítás alkalmával f. évi augusztus elején

nemzetközi botanikai és kertészeti congressus fog összeülni. A meg-
vitatásra kitzött kérdések közöl a következ három rovartani vo-

natkozású :

a) Melyek a levéltetvek kártételei ellen eddig használt ellen-

szerek ós min eredményeket adtak azok ?

b) Melyek a phylloxera kártételei ellen eddig használt ellen-

szerek és min eredményeket adtak azok ?

c) Berni nemzetközi phylloxera-egyezmény. Indítvány alkalma-

zásának egyöntetvé és általánossá tételére minden országban.

A gazdasági rovartan Belgiumban. — A belga föídmivelés-,

ipar- és közmunkaügyi minisztérium bizottságot nevezett ki, a melynek
feladata lesz a kultivált növényeket károsító rovarok ellen alkalmas
óvintézkedéseket és ellenszereket megvitatni és i avaslatba hozni. E
bizottság elnöke Preudhomme de Brre, a brüsseli entomologiai
társulat elnöke; tagjai között vannak azonkívül Candeze, Sélys-
Longchamps és Dubois ismert nev rovarászok is.
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Személyes hírek. — Dr. Brancsik Károly trencsénmegyei

forvos úr május és június hónapokban hat hétig Boszniában idzött

és ott rovarokat gyjtött. Vángel Jen úr júniusban nagyobb ro-

vartani kirándulást tett a felvidékre, nevezetesen Trencsénmegyébe, a

melynek lepkefaunájára vonatkozólag érdekes adatokat szerzett össze.

P á v e 1 János m. n. múzeumi gyjt júliusban a biharmegyei barlan-

gok rovarfaunújának kutatásával foglalkozott. Mocsár y Sándor m.

n. múzeumi segédr úr augusztusban a Magas-Tátra rovarfaunáját

szándékozik behatóbban tanulmányozni, mig folyóiratunk szerkesztje,

Dr. Horváth Géza úr ugyanakkor Liptómegyóben fogja rovartani

kutatásait folytatni.

IRODALOM.
Gerger Ede, A phylloxera-infectio Magyarországon. (Természettudo-

mányi Füzetek. VIII. p. 164-171.)

Annak bizonyságául, hogy a phylloxeravész hazánkban mái-

mennyire elterjedt, a szerz közli a folyóiratunknak f. évi márcziusi

füzetében már szintén bemutatott miniszteri körrendelet szövegét, a

melynek értelmében az egymással szomszédos phylloxeralepett köz-

ségek kisebb-nagyobb zárlati csoportokba egyesittettek ; közli továbbá

egyszersmind az egyes zárlati csoportokba osztott községekrl szóló s

az emiitett miniszteri körrendelet mellékleteként kiadott táblás ki-

mutatást.

Johannes Flemming, Ueber eine geschlechtsreife Form der als Tarso-

nemus beschriebenen Thiere. (Zeitschrift ftir

Naturwissenschaften. 4. Folge. III. Bánd, p.

472— 480, egy táblával.)

Bizonyos Dr. S Kolozsvárról az 188 3
/4

-iki télen

Leuckart lipcsei egyetemi tanárnak valami atkafajt küldött be,

mely Oroszországból importált gabonával került Kolozsvárra, és mely-

tl az illet gabonával foglalkozó munkások hirtelen sajátságos rüh-

forma brbetegséget kaptak. Leuckart tanár az atkákat megvizs-

gálás végett a szerznek adta át, a ki azokat új fajhoz tartozóknak

ismervén fel, czikkében Tarsonemus uncinatus név alatt írja le.

Franz Friedrich Kohl, Die Gattungen und Arten der Larriden

Autorum. (Verhandl. der k. k. zoolog.-botan.

Gesellschaft in Wien. XXXIV. p. 171—268
et 327—454.)

Figyelemre méltó, fontos munka, melyben a szerz, gazdag

anyagkészletre ós a meglev összes irodalmi forrásokra támaszkodva,

alapos készültséggel és kritikával tárgyalja a Larridák csoport-

jába tartozó kaparó-darázsokat. Az egyes nemek pontos jellemzésén

kivül számos fajnak tüzetesebb leírását, földrajzi elterjedését is közli.

A leirt fajok közöl Magyarország faunájához tartoznak: Larra ana-

thema Bossi, Notogonia jpompiliformis Panz.
}
Tachytes etrusca Rossi,
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europaea Kohl és obsoleta Bossi, Trachysphex Panzeri v. d L., py-

gidialis Kohl, nitidus Spin., rnfipes Aich., lativalvis Thoms. és ac-

robates Kohl, Dinetus pictus Fabr., Palarits flavipes Fabr., Astatus

boops Schrank, minor Kohl, rufipes Mocs., Costae Pice. et Costa,

stigma Panz. és tricolor v. d. L. Kizárólag hazánkban tenyészik a

Trachysphex Mocsáryi Kohl ; mig a Spanyolországban, Algirban és

Cyprus szigetén él Notogonia nigrita Lep. fajról kétséges, hogy váj-

jon csakugyan elfordul-e mi nálunk is.

LEVÉLSZEKRÉNY.
Kérdések.

(3.) Az ide mellékelt vékony fzfaágon az oldalhajtások és le-

veleik oly módon vannak eltorzulva, mintha apró zöld rózsácskák

ülnének rajta. Mitl támadnak az efféle eltorzulások ?

Vajda Sándor.

(4.) A farkasdi phylloxera-kisérleti telepet szeretném megláto-

gatni. Méltóztassék közölni, hogy melyik idpont volna erre a legal-

kalmasabb ? és hogy miféle közlekedés van oda ? Mayer Károly.

(5.) Melyik szipoly-fajhoz tartoznak az itt küldött példányok ?

Bende Imre.

Feleletek.

(3.) A zöld rosette-alakú eltorzulásokat a füzfaágon Cecidoniyia

rosaria H. Löw nev gubacslégy idézte el. H. G.

(4.) A farkasdi phylloxera-kisérleti telepet kora tavasztól kés
szig bármikor meg lehet látogatni, mert a különféle kisérletek és

munkálatok ott egész éven keresztül folyamatban vannak. De a leg-

tanulságosabb idszak — kivált szlsgazdákra nézve — a szeptember

hónap, a mikor a szénkéneggel kezelt hazai szlk állapotával, vala-

mint a különféle amerikai szlfajokkal és az azokra oltott európai

szlfajtákkal már érett vagy ériéiben lev termésük alapján lehet

megismerkedni. Az odautazás legczélszerbben Budapestrl történik és

pedig a magy. kir. államvasutak személypályaudvarából reggeli 8 óra

5 perczkor induló személyvonattal, a melylyel az ember egy óra alatt

Mende vasúti állomásra ér, a honnan a farkasdi telep kocsin egy
félórányira fekszik. A visszautazás az este 8 óra 16 perczkor Buda-
pestre érkez személyvonattal történik. Minthogy azonban Mendén
fogat nem áll mindig a látogatók rendelkezésére, czélszer a látogatást

pár nappal elbb az orsz. phylloxera-kisérleti állomásnál (Budapest,

fóldmivelósi minisztérium) bejelenteni ; ez esetben a kísérleti állomás
a fogatról jó elre gondoskodik és személyzete közöl is mindig kikíséri

valaki a látogatót a telepre. H. G.

(5.) A beküldött szipolyok az Anisoplia tempestiva Er. fajhoz

tartoznak, mely ez idén a Tiszavidéken nagy károkat tett. B. L.



Rovartani Lapok
II. kötet. 1885. augusztus. 8. füzet.

Egy gubacsképz leyéltct biológiája.
— Egy táblával. —

A legnevezetesebb két felfedezés a rovartan terén az utóbbi

években kétségkívül a gubacsdarazsuk váltakozó nemzésének és a

gubacsképz levéltetvek vándorlásának felfedezése volt. E folyóirat

elbbi füzeteiben közlött egyik czikksorozatból *) is tudjuk már,

hogy az elbbi felfedezés a német A d 1 e r, az utóbbi pedig a fran-

czia Liehtenstein nevéhez van kötve. A többi búvár, a ki e

két kérdéssel tovább foglalkozott, csak az általuk megtört ösvényen

haladott tovább.

Ezekhez tartoztam jó magam is. A Li eh ten stei n-féle dol-

gozatokat vettem ugyanis kiinduló pontúi, a midn a gubacsképz

levéltetvek fejldési viszonyait és vándorlásait tanulmányozni kezdtem.

Igaz, hogy eleinte nem sok hitelt adtam Liehtenstein észlele-

teinek, st egyenesen avval a szándókkal fogtam e kérdéshez, hogy

Liehtenstein megfigyeléseinek helytelenségét és következtetéseinek

tarthatatlanságát kimutassam. De vizsgálataim folyamában, melyeket

leginkább a szilfán tenyész levóltetveken tettem, nemsokára meg-

gyzdtem, hogy Liehtenstein észleletei csakugyan helyesek

és következtetései, a mennyiben megfigyelt tényeken alapulnak,

valóban alaposak voltak. így történt aztán, hogy mint hitetlen

ellenfél indultam útnak s utóbb magam is a Liehtenstein
pártjához szegdtem. Ugyanis sikerit nemcsak az Aphidák ván-

dorlásának tényérl kétségbevonhatatlanul meggyzdnöm, hanem

egyik közönségesebb fajnak egész biológiáját kifürkészve, egy-

szersmind e vándorlások létezésére nézve ujabb dönt bizonyítékot

is szolgáltatnom.

A szilfán — mint tudjuk — a gubacsképz levéltetveknek

több faja tenyészik és jellemz alakú gubacsaival könnyen elárulja

jelenlétét. Európában hat ily gubacsképz levéltet-faj ól a szilfán,

*) Reuter 0. M., A legújabb felfedezések a rovarok fejldéstanában

I IV.

11
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u. m. Schizoneura TJhni L. és lanuginosa Hart., Colopha compressa

Koch, Pemphigus paliidus Halid., Tetraneura TJlmi L. és rübra

Licht. Ezek, a nagylevel szilfán (Ulmus effusa) él Colopha com-

pressa kivételével, mind a közönséges szilfán (Ulmus campestris)

találhatók, és valamennyien hazánkban is elfordulnak. *)

A legközönségesebb a Tetraneura TJlmi L., a melynek hosz-

szúkás babszem- vagy som-alakú gubacsai néhol oly nagy mennyi-

ségben borítják a szilfalevelek fels lapját, hogy súlyukkal még az

ágakat is lehúzzák. Ezt a fajt egyes búvárok már a múlt században

pontosan megfigyelték, a nélkül azonban, hogy életviszonyait tel-

jesen felderíteni sikerit volna. Gleichen**) 8 évig folytatott

észleletei daczára sem volt képes kifürkészni, hogy a szárnyas levél-

tetk, melyek nyárban a gubacsokból kirepülnek, tulajdonképen

hová mennek és mivé lesznek, valamint azt sem, hogy honnan

kerül el az a szárnyatlan anya-rovar, mely tavaszkor szúrásával

a levélgubacsot elidézi. A jelen század búvárai szintén sikertelenül

fáradoztak e rejtély megfejtésén ; Kaltenbach, Koch és a többi

ujabbkori szerz sem tudott róla többet. Csak a 70-es években

fedezte fel K essler, ***) hogy a gubacsokból kirepül és szipókás

ivadékot szül els szárnyas nemzedéken kívül szkor a szilfa törzsén

egy második szárnyas nemzedék jelenik meg, a mely aztán szipókátlan

és szárnyatlan hímeket és nstényeket hoz létre ; ezek párosodván,

a nstény a kéreg repedéseibe tojja egyetlen petéjét, a melybl

végre a következ tavaszon a gubacsképz törzs anya búvik el. Ez

kétségkívül nevezetes felfedezés volt; de azért még mindig meg-

fejtésre várt az a fontos kérdés, hogy hová vándorol a gubacsokból

*) Az egyes fajok eddig a következ hazai termhelyekrl ismeretesek

:

Schizoneura TJlmi L, Budapest, Farkasd, Magyar-Ovár, Párád, Kassa.

Schizoneura lanuginosa Hart. Budapest, Budakesz, Farkasd, Vácz, Székes-

Fehérvár, Magyar-Óvár, Torna, Tarczal.

Colopha compressa Koch. Budapest, Sajó-Kaza (Borsod m.)

Pemphigus paliidus Halid. Budapest, Sziget-Monostor, Farkasd, Vácz,

SimoDtornya Torn :.

Tetraneura TJlmi L. Mindenfelé gyakori.

Tetraneura rubra Licht. Farkasd (Pest m.).

**) v. Gl e i c h e n, genannt Kussworm, Versuch einer Geschichte der

Blattláuse des Ulmenbaums. Nürnberg, 1770.

***) Dr. H. F. Kessler, Die Lcbensgeschichte der auf Ulmus cam-
pestris L. vorkommenden Aphiden-Arten Cassel, 1878; és: Neue Beohachtungeu
und Entdeckungen an den auf Ulmus campestris L. vorkommendeu Aphiden-
Arten. Cassel, 1880.
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kirepül els szárnyas nemzedék, és honnan kerül el a szilfa tör-

zsére visszatér második szárnyas nemzedék ?

Több évi vizsgálataim alapján szerencsés voltam e kérdést

megfejteni s a Tetraneura Vlmi biológiájának ismeretében az utolsó

hézagot is kitölteni, úgy hogy e fajnak életmódja és fejldése immár

teljesen fel van derítve. *)

A Tetraneura ülmi fejldése egy hosszú körfolyamot képez,

a melynek egyik fele a föld felett szilfákon, másik fele pedig a

föld alatt pázsitféle növények gyökerein folyik le.

Kezdjük meg e körfolyam szemléjét kora tavaszszal és kö-

vessük azt nyomról-nyomra tovább.

Kora tavaszszal, a midn a szilfák rügyei duzzadni kezdenek,

a rügyeken és a rügyek közelében alig y2 mill. hosszú parányi

fekete rovarok jelennek meg. A hosszúkás testidomú szárnyatlan

kis rovarok nyugodtan várják az illet rügy kifakadását és, mihelyt

a levél kifeslik, azonnal annak alsó lapjára másznak és három

izülék rövid szipókájukat a levél szövetébe szúrják. E szúrás és

a folytonos szívás következtében a fiatal szilfalevél a megtámadott

ponton fels lapján duzzadásnak indul; a duzzadásból lassanként

kifejldik a gubacs, melynek alsó nyilasa nemsokára bezárulván,

bels ürege a gubacsképz kis rovart is magába rejti. A kis levél-

tetfí ekként elzárva a napvilágtól, a gubacscsal együtt folyvást

növekedik és négyszeri vedlés után végre teljes nagyságát eléri.

Ez az u. n. törzs- alak (forma fundatrix) mintegy 2 mill. hosszú,

körteidomú és zöldes szin szárnyatlan rovar, melynek feje, mell-

kasa, lábai és csápjai feketések ; rövid csápjai négy-izülékbl állanak,

a harmadik izülék aránylag a leghosszabb. A gubacs ekkorára már

szintén jól megntt ós korülbell 1 cent. magas hosszúkás babszem-

vagy som-alakú, vastag falú üreges kinövést képez, mely valamivel

vékonyabb rövid nyelén áll a levél fels lapján ; felülete csupasz,

zöldessárga, néhol pirosas. A gubacs elzárt üregében végezi a törzs-

anya minden megelz termékenyítés nélkül a szaporítást és valami

két hét alatt 30—40 fiatal rovarkát szül.

A törzsanyától származó fiatal ivadék 2—3 napi idközökben

négyszer vedlik és 11— 12 nap múlva szárnyas rovarokká válik,

melyek a gubacs egyik oldalán támadó, kissé hasadozott szél, kerek

nyíláson keresztül a szabadba kirepülnek, kivándorolnak. E tulaj

-

'*) Dr. G. de Horváth, Sur les migrations dog Pucerons. (Revue

d'Entomologie II. p. 64 - 67); és: Note sur le génre Tetraneura. (Ibid. p. 310 - 312.)

14*
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donságánál fogva nevezte Lichtenstein e nemzedéket kiván-

dorló alaknak {forma migrans). A vándorló alak körülbelöl

2 mill. hosszú szárnyas rovar, melynek egész teste, csápjai és lábai

feketék, csak potroha sötét olajzöld. Csápjai hat izülékböl állanak

;

a két tö-izülék rövid, a harmadik izülék a leghosszabb s a rövidebb

negyedik és ötödik izülékkel együtt finom gyrzettel van borítva,

mely nagyító üveg alatt jól kivehet ; e jellemz gyrk a végs

ízüléken, valamint a két t-izüléken teljesen hiányzanak. A négy

szárny átlátszó, üveges ; a fels szárnyakon a könyök- ér (cubitus)

egyszer, nem villás ; az alsó szárnyakon a hosszában futó erén

kívül még két rézsútos ér foglal helyet., melyek közöl a szárny

tövéhez közelebb es ér. rendesen igen elmosódott és néha alig

látható. *)

A kivándorló szárnyas rovarok, elhagyván a gubacsokat, szer-

teszét repülnek a szélrózsa minden irányába ós alkalmas helyet

keresnek ivadékaik elhelyezésére. Ezt a helyet meg is találják, de

már nem a szilfákon, hanem különféle pázsitnem növények gyö-

kerein. Ilyen növények péld. a kukoricza (Zea Mays), a zöld sertef

(Setaria viridis), az angol perje (Lolium perenne), több Panicum-

és Sorghum-faj stb. Ezeknek gyökerein helyezik el aztán szipókás,

de szárnyatlan ivadékaikat, a melyek szipókájukat azonnal beszúrják

a gyökerekbe, ott táplálkoznak és négyszeri vedlés után szintén

szaporodásra képesekké válnak. Az ilyen teljesen kifejlett rovar,

mely a sarjadzó nemzedéket (forma gemmans) képviseli,

küls alakjára nézve a gubacskópz törzsanyára emlékeztet, csak-

hogy szine vörhenyessárga, és hogy csápjai nem négy, hanem öt

izülékböl állanak. Alakja körteidomú ; hossza mintegy 2V3 mill. ; vör-

henyessárga alapszíne gyakran némi violaszin hamvval van bevonva,

feje és csápjai rendesen sötétebb színezetek. A csápok negyedik

izüléke a leghosszabb.

Ez a gyökértet már a 20-as években ismeretes volt, a nélkül

azonban, hogy annak a gubacsképz Tetraneura Ulmi fajhoz való

tartozását még csak távolról is sejtették volna. Az 1823-ik óv

nyarán ugyanis Dél-Francziaország némely Vidékén a kukoricza-

ültetvények minden látszólagos ok nélkül elsatnyultak és kivesztek

;

Dufour franczia rovarász a dolgot megvizsgálván, reá jött, hogy

*) H a r t i g ezt az elmosódott második eret nem is vette észre s azért

Tetraneura-ncm különös ismertet jeléül hozta fel, hogy az alsó s/.árnyakon

csak egy rézsútos ér van.
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az illet kukoriczaszárak pusztulását bizonyos apró rovarok idézték

el, a melyeket pajzsletveknek tartván, 1824-ben Coccús zeae

Ma"dis név alatt leírt és róluk az ide mellékelt rajzot (14. ábra)

is közölte. *) Dr. F. L ö w ujabb idben kimutatta, hogy a

D u f o u r-féle rovar nem pajzstet, hanem levéltet, mely a Pem-
phigus nemhez tartozik, ós melyet D u f o u r óta egyes szerzk

(Koch, Passerini ós részben már BoyerdeFonscolombe)
másmevek alatt leírtak ; azért azt Pemphigüs Zeae Máidis név alatt

helyezte el az Aphidák családjában. **) Saját vizsgálataimból kide-

rült végre, hogy ez a gyökórtet nem önálló faj,

hanem csak a közönséges Tetraneura ülmi föld-

alatti nemzedéke, melynek szárnyas ivadékai sz
felé a szilfákhoz visszarepülnek.

A szárnyatlan gyökértet, a sarjadzó alak

ugyanis, mihelyt negyedszer megvedlett, azonnal

nemzeni kezd és számos apró rovarkát hoz létre

;

ezek anyjuk közelében csapatosan megtelepednek

a gyökereken és szipókájukat a gyökerek szöve-

tébe szúrva növekedni kezdenek. így találjuk ket
, , ,, .

' _
. „ ,

° J 14. ábra. — A D u
aztán fejldésük minden szakában különféle Gra-

f u r_ feje kukori-

mineák gyökerein és pedig rendesen bizonyos han- cza-gyökértctíí

gyafajok, nevezetesen a Lasius flavus és Tetra- („Cocms zeae Mai-

morium caespitum földalatti folyosóinak mentében. dls
'P

eredeti ábrá -

E hangyák különös elszeretettel viseltetnek a gyö-
jaaa maso a a

kértetvek iránt és élvezettel szörpölgetik a végbélnyílásukból kiszi-

várgó víztiszta czukros nedvet, a mi nem egyéb, mint azoknak ürüléke.

A sarjadzó alak utódai negyedik vedlésük után szárnyakat

kapnak, elhagyják a gyökereket s a szilfák derekára repülnek. Ez

a második szárnyas nemzedék, mely a Tetraneura ülmi fejldési

sorozatában a bábhordó alak (forma pupifera), külsejére nézve

mindenben, még csápjainak alkotásában is jóformán megegyezik a

tavaszi vándorló nemzedékkel ; de abban lényegesen eltér, hogy

tökéletesen kifejlett ivarszervekkel bíró, de szipókátlan rovarkákat

hoz létre. Az is jellemz, hogy alsó szárnyain a szárny tövéhez

közelebb fekv rézsútos ér ersebben és szembetnbben van ki-

*) L. Düfour, Description d'une nouvelle espéce de Coccus. (Annales

des Sciences naturelles. II. p. 203-205. tab. 10. fig. 1.)

**) Dr Franz L ö w, Ueber eine dem Mais schádliche Aphidenart. Pem-
phigüs Zeae Maidis L. Duf. (Verhandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft ia

Wien. XXVII p. 799 - 806.)
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fejldve, a miért aztán ez alakot, H arti g felfogását követve, eddig

tévesen a Pemphigus-nemhez sorozták.

A bábhordó szárnyas alak a szilfák derekára érve nemsokára

megszüli parányi utódait, a melyeknek száma azonban az 5—6
példányt rendesen meg nem .haladja ; ezeknek egy része him, másik

része nstény.

A h i m hosszúkás testidomú, olajzöld szín ós mintegy 2
/z mill.

hosszú ; csápjai négy izüléküek, a negyedik izülék a leghosszabb

;

szájszervei tökéletesen el vannak satnyulva s a szipóka helyét csak

egy szemölcs-forma kis dudorodás foglalja el ; annál jobban és

tökéletesebben vannak az ivarszervei kifejldve, a mint azt a pot-

rohának végén kinyúló penis is elárulja.

A nstény testalkata valamivel nagyobb és zömökebb, színe

zöldesbarna, hosszúsága körülbell y, mi^- \ csápjai olyanok, mint

a himé ; szájszervei szintén hiányzanak. Potrohának, st egész test-

üregének legnagyobb részét egyetlen egy nagy pete foglalja el, a

mi már kivülrl is jól szembetnik.

A hímek és nstények, minthogy szájszerveik hiányzanak, nem

is táplálkoznak, hanem rövid pár nap alatt négyszer vedlenek és

aztán párosodnak. A nstény a szilfák kérgének repedéseiben nem-

sokára letojja szürkésfehér nagy petéjét, melyet még kimúlása

után is brével fedez. Ez az u. n. téli pete; ebbl kél ki végre

a következ tavaszon az a kis fekete rovar, mely a szilfa fakadó

rügyeihez felmászva, szúrásával a somalakú levélgubacs képzdését

okozza.

Ilyen hosszadalmas és bonyolódott e rovarfaj fejldésének egy

éves körfolyama

!

A mennyiben a Tetraneura Ulmi földalatti két nemzedéke

egyik nevezetesebb kultivált növényünkön, a kukoriczán is éls-

ködik, gyakorlati szempontból indokoltnak látszik még az a kérdés,

hogy vájjon kártékony rovarnak lehet-e azt tekinteni? — Dufour
és Löw idézett dolgozataikban ebben nem kételkednek s a kuko-

ricza gyökerein észlelt gyökértetveket határozottan kártékonyaknak,

tartják. A magam részérl, megvallom, nem oszthatom egészen

ebbeli véleményüket. E gyökértetvek ugyanis ott találhatók a

legtöbb kukoriczásban, a nélkül, hogy az illet növények fejldé-

sében és növekedésében a legcsekélyebb elmaradást lehetne ta-

pasztalni.

A legutóbbi években többször támadt az a hir, hogy ha-

zánknak egyik vagy másik vidékén a »k u k o r i c z a-p h y 1 1 o x e r a«
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fellépett és pusztítja a kukoriczát; a földmivelési minisztériumhoz

szintén több ízben érkeztek már efféle jelentések. Ennek oka abban

rejlik, hogy a gazdák e gyökértetveket azeltt nem igen vették

észre ; csak mióta a szlpusztító phylloxera nálunk is befészkelte

magát, irányult figyelmük a kukoricza gyökereire is ós ott találván

a csapatosan tanyázó tetveket, a kukoricza- töveknek esetleges sat-

nyulását ezekkel hozták oki összefüggésbe. Több ilyen esetet

ismerek, a melyrl utólagosan kiderült, hogy a kukoriczák ideltti
' sárgulását és satnyulását valami másféle ok (péld. szárazság, talaj-

víz, rossz mívelós, hiányos trágyázás stb.) idézte el. *j

Csak egy esetben tapasztaltam, hogy a Tetraneura Ulmi gyö-

kérlakó nemzedékei csakugyan kártékonyak s a kukoricza elsat-

nyitásában bnösek voltak. Az eset színhelye Pestmegyében Vácz

és Kis-Némedi határaiban volt, a hol ez a gyökértet 1884. nyarán

a kukoriczára valóban károsnak mutatkozott; de csak azért, mert

az a május, június és július hónapokban uralkodott nagy szárazság

miatt fejldésében elmaradt és már különben is gyenge volt. A
satnya és gyenge kukoricza-csemeték meglepetvén aztán júliusban

a szilfa-gubacsokból kirajzó szárnyas rovaroktól, illetleg szárnyatlan

utódaiktól, nem bírtak ezek támadásainak eléggé ellentállam, hanem

csak betegesen tengdtek és vesztek. Azok a kukoricza-tövek ellen-

ben, melyeket a rovarok épen nem vagy csak csekélyebb mértékben

leptek meg, az augusztus elején bekövetkezett eszésekre magukhoz

jöttek és a szárazság okozta elmaradottságot gyorsan helyrepótolni

igyekeztek.

Ha a kukoricza nem egy-nyári, hanem olyan ével növény

volna, mint a szl, a Tetraneura Ulmi bizonyára szintén olyan vég-

zetes volna kukoriczásainkra, mint a phylloxera szlinkre nézve. így

azonban legfeljebb ott okozhat némi kárt, a hol a kukoricza a talaj

soványsága, szárazsága vagy más okok miatt már különben is gyen-

gébb és e miatt tápnedveinek elvonását a gyökerein tanyázó rovarok

által kevésbbé jól bírja elszenvedni. Ennek ismerete útmutatásul

szolgálhat egyszersmind arra nézve, hogy miképen lehet e rovarnak

esetleges kártételeit megelzni. A talajnak jó megmunkálásával és

trágyázásával, erteljes növés kukoriczafajták mivelésével e czélt

lehetleg el fogjuk érni. A leggyökeresebb eljárás minden esetre

az volna, hogy a mennyiben a gyökértetvek elfordulása a szilfák

*) Dr. Horváth Géza, Jelentés az 1883-ik évben Magyarország terü-

letén fellépett és megfigyelt kártékony rovarokról. Budapest, 1884. p. 36
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jelenlétéhez van kötve, a környéken minden szilfát tövestl kivágat-

nánk és minden gyökérhajtását gondosan megsemmisítenénk. Ilyen

messzeható és fáradságos irtó háborúra azonban aligha lesz vala-

mikor szükséges folyamodnunk.

A már meglepett kukoricza-gyökereket természetesen nem

igon lehet hivatlan vendégeiktl megszabadítani.

Dr. Horváth Géza.

Az I. tábla magyarázata.

(A 3-ik ábra természetes nagyságban ; a többi ábra mind nagyítva.)

1 ábra. A szilfák levelein kora tavaszszal megjelen fiatal Tetraueura Ulmi L.

%. » A törzs-anya (forma fundatrix) csápja.

3. » Egy szilfalevél két gubacscsal : a, zárt gubacs ; b, megnyílt gubacs

4. » A kivándorló alak (forma migrans) csápja.

5. » Sarjadzó alak (forma gemmans)

.

6 » Ugyanannak csápja.

7. » Bábhordó alak (forma pupifera).

8. » Ugyanannak csápja.

í) » Ilim, potroba végén a penissel.

10. » Nstény, belsejében a téli petével.

11. » Téli pete, rajta a nstény brével.

Adatok Árvamegye lepkefaunájához.

Árvamegye rovarfaunája majdnem teljesen ismeretlen. Elvétve

találunk ugyan itt-ott egyes adatokat, de azok sokkal csekélyebb

számúak, sem hogy e természeti szépségekben bvelked kis megye
rovarvilágáról legalább némi vázlatos képet nyújthatnának. Pedig a

hazai fauna érdekében igen óhajtandó volna, hogy ezen éjszaki

fekvés, elkülönített terület állatvilága legalább részben felkutatva

és ismertetve legyen.

Ez a körülmény indított arra, hogy az 1884 ik évi juliushó

elején Árvamegyébe menjek, és hogy az általam 15 nap alatt ott

gyjtött lepkéknek névjegyzékét a jelen alkalommal közzétegyem.

Magyarország megyéi között csak kevés dicsekedhetik olyan

szépen kikerekített földrajzi egységgel, mint Árvamegye, a mely minden

oldalról természetes határokkal van körülvéve. Délen a Liptói ha-

vasok, a Sip és Chocs hegységek, nyugaton az Árvái Magura, éjszakon

pedig a Babiagura eléggé szembetn természetes határt képeznek

egyfell Liptó- és Trencsénmegye, másfell Galiczia felé. Csak a megye
keleti széle látszik nyitottnak, de ott is feltnik a 752 méternyi
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magasságú pekelniki földhát, a mely nemcsak hogy a Babiagura

délkeleti kiágazásait a Liptói havasokkal összeköti, hanem még
vízválasztót is képez az Árva folyó — illetleg a Duna folyam víz-

rendszere — és a Dunajecz között. E hegylánczok a megye közepe

felé lassanként alacsonyabbakká válnak és ellaposodnak, úgy hogy

Árvamegye belseje tulajdonképen 300—500 méter magas fensíkot

képez.

Ez éjszaki hegyvidék csúcsai ós ormai mind elérik a tlevel
fák övét ós a havasalji tájhoz tartoznak, st a Liptói havasokban

nem egy csúcs a felhavasi tájba nyúlik fel és örökös hóval van fedve.

A szóban lév terület változatos physiographiai viszonyai,

u. m. a különböz emelkedés ós irányú hegylánczolatok, a kopár

dombok vagy hatalmas fenyvesekkel diszl magaslatok, dús növény-

zet tágasabb vagy szkebb völgyek, a nagy kiterjedés havasi

rétek mind megannyi tényezi az itt tenyész rövarvilág változa-

tosságának és gazdagságának.

A Liptói havasoknak gránitképlet csúcsai és a Babiagurának

kárpáti homokkbl álló ormai kevósbbé kedvezk ugyan a gerincz-

telen állatok, nevezetesen a rovarok tényeszesének s azért ezeken

aránylag csak kevés számú faj fordul el ; — annál gazdagabb

azonban a rovarvilág a mészképlet hegyek lejtin és völgyeiben.

A rovarvilág gazdagsága nem annyira a fajok sokaságában, hanem

inkább az egyének nagy számában mutatkozik. Ilyen érdekes vidék

péld. a Liptói havasokban a Sztudene-völgy (Hidegvíz-völgy), a mely

minden oldalról el lévén zárva, eredeti vadságát a mai napig meg-

tartotta. E völgy déli és keleti oldalán 2000 méternyi magasságot

meghaladó havasoktól van szegélyezve, mink a Volovecz (2065 m.),

a három csúcsú Rohács (2072 m.), a Zelenau (2126 m.), a Banovka

(2178 m.) és a Salatyn (2050 m.), mig az éjszaki oldalán az 1118

méter magas Hamer vagy Radio-Szkala emelkedik. Ez utóbbinak

mészképlet lejtin olyan lepkék röpdösnek, a melyek határozottan

középhegyeink, st melegebb vidékeink faunájára emlékeztetnek.

Ilyenek : Sesia tipuliformis CL, Ses. empiformis Esp., Thyris fe-

nestrella Scop., Macroglossa bombyliformis 0. és Mithymna imbe-

cilla F.

Árvamegye lepkefaunáját egyébiránt a havasalji fajok jellemzik,

mint : Erebia aethiops Esp. és var. leucotaenia Neiv., Er. Ligea L.,

Er. Euryale Esp., Hepialus Carna Esp., Hep. Hiimuli L., Boar-

mia abietaria S. V., Cidaria montanata , S. V., Eupithecia abietaria L.,

Dioryctria abietella Zk., SUganoptycha corticana Hb. stb.
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Havasokon találhatók : Erébia Lappona Esp. (Manto S. V.),

Argynnis Pales Schifl. var. Isis Hb.
}

Agrotis grisescens Tr., Plusia

bradea S. V., Psodos coracina Esp., Ps. alpinata Scop , Ps. quadri-

faria Sidz., Botijs alpinalis Schijf., Heri/na alpestralis F., Sphale-

roptera cdpicolana Hb., Adela violella Tr. stb.

A mi az általam gyjtött fajok számát illeti, az nem sok ugyan,

de tekintve az id rövidségét ós az ess idjárást, úgy hiszem mégis

elégséges arra, hogy ez éjszaki megye lepkefaunájának legalább

vázlatos képet adja.

Az itt közlött névjegyzékbe felvettem még azokat a lepke-

fajokat is, melyek az árvái várban lév múzeum gyjteményében

láthatók, és a melyek szintén e megyébl származnak.

A névjegyzékben, melynek összeállításánál a Staudinger-

féle catalogus rendszerét és nomenelaturáját követtem, a gyak-

rabban elforduló helyek a következ rövidítésekkel vannak közölve

:

Árv. = Árva-Várallya Jav. = Javorina.

Bab. — Babiagura. Kub. = Alsó-Kubin.

Bari. = Baoovka. Ossz. = Osszobita.

Breszt. = Bresztova Boh. == Rohács.

Ham. — Hamer. Zazr. = Zazriva.

A) Macrolepidoptera.

I. Rhopalócera.

Papilio Podalirius, Árv. ; — Machaon, Árv., Jablonka ; Thais

Polyxena, Árv. és hernyója az Oraviczai völgyben Aristolochián

;

Parnassius Mnemosyne és Apolló, Árv., Ham., Ossz.

Aporia Crataegi, Árv. ; Pieris Brassicae, Árv. ; — Eapae, Árv.,

Jav. ;
— Daplidice, Árv. ;

— Napi, Bab., Ham., Ossz. ; Anthocliaris

Cardamines, Árv. ; Leucophasia Sinapis, Árv. ; Colias Hyale, Ednsa és

Myrmidone, Árv. ; Rbodocera Rhamni, Árv., Bab.

Thecla Betulae, Árv. ; — Ilicis, Kub. ; Polyommatus Virgau-

reae, Hippothoé és Phlaeas, Árv. ; Lycaena Argiades ab. Coretas,

Árgus, Aegon és Orion, Árv. ;
— Astrarcbe, Bab. ; — Icarus, Árv.

;

— Eumedon, Kub. ; — Amanda, Belkvrgus és Corydon, Breszt., Jav.

;

— Admetus és Dámon, Árv. ; — minima és Árion, Breszt.

Nemeobius Lucina, Árv.

Apatura Iris, Ilia és Ilia ab. Clytie, Árv.

Limentis Populi, Árv., Zazr. ; Vanessa Levana ab. Prorsa,

C. album, Polychloros, xanthomelas, Io, Antiopa, Cardui ós Ata-

lanta, Árv. ; — Urticae, Árv., Bab., Breszt., Jablonka ; Melitaea

Athalia, Árv., Bab., Ossz., Zazr.; — Cinxia, Árv.; — Parthenie,

Bab., Jav., Ossz. ; Argynnis Selene, Bab. :
—

- Euphrosyne, Árv. ;
—

Pales var. Isis, Ban. ; — Dia, Hecate, Lathonia, Adippe ós Aglaja,

Arv. ; — Niobe, Breszt. feltn fekete színek ;
— Papbia, Árv.
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Melanargia Galathea, Árv. ; Erebia Epiphron var. Cassiope és

Melampus, Roh. ; — Medusa, Árv. ; — Lappona Esp. (Manto S. V.),

Ban., Ossz., Roh., Spalenau kopár tetin; aethiops, Arv., Bab.,

Breszt., Jav., Kub., Zazr. ; — aethipps var. leucotaenia, Jav. ;
—

Ligea és Euryale, Árv., Bab., Breszt., Polhora, Zazr. ; Satyrus Hermione,

Árv. ; Pararge Megaera, Árv. ; — Aegeria, Árv., Jav., Zazr. ;
—

Maera, Árv. ; Epinephele Lycaon és Janira, Árv. ; — Hyperanthus,

Bab., Zazr.; Coenonympha Ipliis és Paraphilus, Ái*v.-, Breszt; —
Arcania, Bab.

Spilothyrus Alceae, Zazr. ; Syrichtus Alveus, Jablonka ; Niso-

niades Tages, Árv. ; Hesperia lineola és comma, Árv., Breszt. ; Car-

terocephalus Palaemon, Árv.

II. Heterocera.

1. Sphinges.

Acherontia Atropos, Zuberecz ; Spbinx pinastri, Kub.; Macro-

glossa stellatarum,' Breszt. ; — bombyliformis, 4 példányt fogtam a

Hameren, hol verfényes nappal július 16-án meglehets nagy számban

röpködött.

Sesia tipuliformis és empiformis és Thyris fenestrella, Ham.
Zygaena Pilosellae és ab. Pluto, Breszt. ; — Filipendulae,

Achilleae, Cynarae, Meliloti és Angelicae, Árv.

2. Bombyces.

Setina irrorella, Ham. ; Lithosia sororcula, Bab. ; Gnophria

quadra, Kub. ; — rubricollis, Árv.

Nemeophila russula, Árv. ; — russula ab. hospita, Ossz. ; Calli-

morpha dominula, Árv. ; Spilosoma lubricipeda, Kub.

Hepialus Humuli, Ban. ; — Carna, Roh. ; — lupulinus és

Hecta, Breszt.

Leucoma Salicis, Árv. ; Porthesia similis, Árv. ; Psilura monacha,

Árv.; Aglia Tau, Drepana falcataria és Pygaera anachoreta, Árv.;

Thyatira Batis, Breszt.

3. Noctuae.

Diloba caeruleocephala és Acronyda Aceris, Árv.; — Rumicis?

Kub., Zazr. ; Agrotis pronuba és ab. innuba, Kub. ; — grisescens,

Roh. ; — putris, Árv. ; — simulans, Zazr. ; — exclamationis, Bieka-

völgy ;
— ypsilon, Breszt. ; — segetum, Árv.

Mamestra Brassicae, Genistae és Trifolii, Árv. ; Dianthoecia

Cucubali, Kub. ; Hadena porphyrea, Árv. ; Mithymna imbecilla, Ham.

;

Trachea Atriplicis, Biekavölgy ; Mánia maura, Kub. ; Caradrina Mor-

pheus és Eurhipia adulatrix, Árv. ; Plusia tripartita, chrysitis, gutta

és Gamma, Árv. ; — bractea, Roh.

Euclidia Mi, glyphica és triquetra, Árv.

Catocala Fraxini, Kub. ; Toxocampa lusoria és Brephos Par-

thenias, Árv.
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4. Geometrae.

Nemoria viridata, Breszt. ; Acidalia perochraria, Bab., Breszt.

;

— rufaria, aversata és furnata, Breszt. ; Zonosoma linearia, Árv.

;

Pellonia calabraria, Breszt.; Abraxas grossulariata, Árv. ; — sylvata és

adustata, Breszt.. Bab. ; Cabera exanthemata, Breszt. ; Metrocampa mar-

garitaria, Bab.

Eugonia autuinnaria, Eurymene dolabraria és Angerona pruna-

ria, Breszt.

Urapteryx sambucaria, Arv. ; Venilia macularia, Bab., Arv.,

Breszt., Zazr.

Boarmia abietaria, Rohácsvölgy ; — selenaria, Zazr. ; Gnophos
dilucidaria, Arv., Breszt.

Psodos coracina, alpinata és quadrifaria, Ban., Roh., Salatyn és

Spalenau havasok tetején ; Odezia atrata, Biekavölgy, Breszt. ; Halia

brunneata, Breszt. ; Phasiane clathrata és Ortholitha limitata, Breszt.

;

— bipunctaria, Bab.. Breszt. ; Scotosia rhamnata, Lygris prunata és

populata, Breszt.

Cidaria dotata és ocellata, Árv., Breszt.; — bicolorata, variata

és fluctuata, Breszt. ; — montanata, Jav., — pomoeriaria és ferrugata,

Breszt. ; — dilutata, galiata és rivata, Bab. ; — tristata és mollugi-

nata, Breszt. ; — alchemillata, albulata, bilineata, comitata és tersata,

Bab., Breszt. ; —- sociata, spadicearia és luctuata, Breszt.

Eupithecia denticulata, abietaria és impurata, Breszt.

B) llicrolepidoptera.

1. Pyralidina.

Cledeobia angustalis és connectalis és Aglossa pinguinalis, Kub.;

Botys purpuralis, Jablonka ; — hyalinalis, Arv. ; — fascialis és

obfuscata, Breszt; — alpinalis, Roh.; — nubilalis és sambucalis,

Breszt. ; — crocealis, Arv. ; Asopia rubidalis, Kub.
Crambus hortuellus és perlellus, Kub. ; — luteellus, pratellus és

pascuellus, Bab. ; Dioryctria abietella, Roh. ; Nephopteryx alpigi-

nella, Roh.

Pempelia albariella és Myelois cribrum, Árv. ; Heryna alpes-

tralis, Roh.

2. Tortricina.

Teras Holmiana és abietana, Breszt. ; Cochylis amiantaua, stra-

minea, Grapholitha tedélla és Hohenwartiana, Árv. ; Sciaphila argen -

tana és pasivana, Breszt. ; — alticolana, Roh. ; Tortrix Steineriana var.

lusana, Roh.; Steganoptycha Ratzeburgiana és corticana, Jav.; Dichro-
rampha montana, Breszt. ; Sphaleroptera alpicolana, Roh., Ossz.

3. Tineina.

Euplocamus anthracinalis és Adela Degeerella, Árv. ; — violella,

Roh. ; Melasina lugubris és melas, Ossz., Roh. ; Scardia boletella és

Tinea parasitella, Árv. ; — misella, Kub. ; Incurvaria vetulella és

rupella, Árv. ; Nemophora pilulella, Hyponomeuta padellus és rorellas,
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Kub. ; .
Argyresthia nitidella, Árv. ; Plutella xylostella, Jablonka

;

Euteles Kolláréiba, Kub. ; Laverna fulvescens, Árv. ; Anacampis
ligulella, Roh.

4. Pterophorina.

Agdistis adactyla, Kub. ; - Platyptilia nemoralis, Roh. ;
—

Metzneri, Ossz.; Oxyptilus Kollari, Roh.; — didactylus és Mimaeseo-
ptilus pterodactylus, miantodaclylus és stigmatodactylus, Árv. ;

—
coprodactylus, plagiodactylus és pterodactylus, Breszt. ; Leioptilus

tephradactylus, Breszt. ; Aciptilia pentadactyla, Árv., Kub.

5. Alucitina.

Alucita Hübneri, Kub. Vángel Jen.

Népies rovarnevek Makó környékén.
A mindenütt található rovarok serege oly nagy szerepet ját-

szik a természet háztartásában, oly^ sokszor jön érintkezésbe az em-

berrel, hogy lehetetlen volt kikerülnie kivált a szabad természetben

foglalkozó köznép figyelmét. Van a rovarok között az embernek jó

barátja, melytl hasznot huz, ellensége, mely károsítja, mulattatója,

mely gyönyörködteti, kínzója, mely nyugodalmát zavarja. E külön-

féle benyomások okozóinak megjelölésére külön-külön megnevezé-

seket használ minden nép, minden nemzet.

E tekintetben természetesen a magyar nyelvnek is megvannak

a maga szavai és kifejezései. Egyes vidékeken azonban ezek a szavak

gyakran más-más rovarok megnevezésére szolgálnak ; st az itt-ott

feltn számban, feltn körülmények között fellép rovarok sokszor

külön nevet is kapnak, melyek h visszatükrözi a nép helyes nyelv-

érzékének vagy megfigyel képességének. A népies rovarnevek ezért

sok tekintetben igen jellemzk és tanulságosak.

Érdekesnek tartottam azért a Makón és vidékén lakó magyar

ajkú lakosság által leginkább használt népies rovarneveket össze-

gyjteni és közzétenni.

Népünk természetesen egy cseppet sem köti magát a tudo-

mányos osztályozásokhoz s a bogár, méh, légy, hangya,
tücsök, sáska, pille, k u k a c z, n y és h e r n y ó neveket elég

változatosan használja és velük csupán a legtypikusabb alakokat

jelöli meg. Még kevésbbé tesz különbséget egyes fajok között, ha

csak egyik-másik valamely feltn tulajdonságával ki nem válik a

többi közöl.

A hártyásszárnyuak rendjébl Makón és vidékén a méh
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(Apis mellifica) és lódarázs (Vespa crabro) kivételevei egy fajt

sem neveznek külön névvel, hanem darázs vagy pedig vadméh
és vaddarázs nevek alatt összefoglalják a zömökebb test fulán-

kosokat (Vespa, Bombus, Xylopoca), és csak a karcsú testeket, ki-

vált az Ichneumonidákat különböztetik meg a d o n g ó, a szárnyat-

lanokat pedig a hangya névvel.

A Lepidopterákat általában pillének hívják. A fekete-sárga

színekben pompázó Papilio Machaon és Podalirius pillangók csá-

szár p i 1 1 e elnevezését alkalmasint az osztrák császár színeirl

vették, míg az egyszer szín Pieris Brassicae ós Aporia Orataegi

fajoknak a szerény fehér pille nevet adták. Az éjjeli Catocala

nupta, st minden éjjeli pille, mely a gyertya vagy tz körül repked,

bizonyára a seprn lovagoló boszorkányokra való vonatkoztatással

lett a boszorkánypille elnevezéssel felruházva. Moly pille

számba megy minden Microlepidoptera.

A gyrs pillének (Boníbyx neustria) szép gyralakban le-

rakott petecsomóit g y ü r h e r n y ó nak hívják ; a káposzta-
h erny ónak (Pieris Brassicae) már a neve is elárulja, hogy min él,

mig az Arctia caja szrös hernyója tréfás vonatkoztatással pap-

macska nevet kapott a népies keresztelben. A Hyponomeuta-

fajok fekete pontos, sárga szín apró hernyói, melyek az itteni

gyümölcsösökben különösen a szilvafákon némely esztendben töme-

gesen jelennek meg, kártételeikkel külön nevet érdemeltek ki ma-

guknak : a nép ugyanis ama szembeötl tulajdonságukról, hogy az

ágakon pókhálószer közös szövedéket készítenek, pókhernyók-
nak nevezte el. A Zeuzera pyrina szövpillének almafában furkáló

hernyóját a fúrt lyukba dugott izzó dróttal szokták elveszteni, a

mirl aztán drótféreg névvel ajándékozták meg.*)

A halálfejes pille (Acherontia Atropos) alkalmasint mohó ét-

vágyáról, melylyel a méhkasok mézét fogyasztja, szolgált rá a m é h-

farkas elnevezésre.**)

Több elnevezés van használatban vidékünkön a fedelesszárnyú

rovarok vagyis bogarak egyes fajaira ; legnagyobb részük a bogár
szó összetételébl származik, és igy lesz kávébogár (Byrrhus

pilulá), krösbogár (Lytta vesicatoria), poszogó bogár
(Blaps mortisagá), ollósbogár (Lethrus apterus és Lucanus

*) Drótféregnek különben a legtöbb vidéken az Agriotes nemhez tartozó

pattanó-bogarak álczáit szokták nevezni. S z e r k
*') K u t h y Bezsó' úr értesítése szerint Pestmegyében Péczelon farkas-

pille a neve. S z e r le

.
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cervus), szarvasbogár (nagy czinczér-fajok és Lucanus cervus),

ganéj duróbogár vagy sz..duróbogár( Géotrypes, Ateuchus,

Gymnopleurus, Copris, Onthophagus, Oniticellus és Aphodius). A
cserebogár (Melolontha) Makó környékén igen ritka, úgy hogy a

köznép nem is ismeri, hanem e helyett a csakugyan sárgaszín Rhizo-

trogus-fajokról énekli az ismeretes népdalt. Ep igy nem ismeri a nép

az éjjel világító Lampyriseket sem, hanem a fényes Cetonia-fajokr.'l

hiszi, hogy éjjel világítanak, és nevezi Szent-Jánosbogárnak
vagy Szent-Ivánbogár nak, úgy hogy tanítványaimnak mindig

él példányokon kell az igénytelen külsej Lg,mpyris noctiluca vilá-

gító képességét bemutatnom. A vinczellér vagy vi n ez e 11 ér-

bogár nevet fként a Rhynchües betuleti viseli, de általában al-

15. ábra. — A fekete csibor (Hydrophilus piceus L
)

bogár ; b, álezája ; e, csápja, nagyítva

UÍ//J;
a, kifejlett

kalmazzák azt a szln él mindenféle. bogárra. Ritkábban lehet

hallani akatinka, katiczabogár és katalinabogár ne-

veket ; ezek helyett inkább a fusskata van használatban a Cocci-

nella-félókre, de ép oly gyakran alkalmazzák a Pyrrhocoris apterus

és Lygaeus equestris nev földi poloskákra.

Kora tavaszszal verfényes utakon nagy számmal sürögnek a

fürge Amara-fajok és a fényes Harpalus distinguendus, melyeket

vidékünkön isten bogárkája nak hívnak, míg a Meloe-fajokat

isten tehénkéje néven ismerik.

A Bostrychidáknak csupán csak a fúrásait ismeri népünk s

annak láttára mindjárt kész a felelettel, hogy azt a szú rágta ki.
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A gabona kalászait pusztító Anisopliáknak, mint az Alföld

legnagyobb részében, úgy itt is szipoly a nevük ; ezeket mindig

csak a kalászon ismerik fel s a rovar színére még annyit sem

ügyelnek, hogy a kalászokon található másféle alakú és szin

rovarok (péld. Zabrus gibbus, Eurygaster maurüs) szintén szipoly

számba mennek.

A Dermestes-fajok álczái alkalmasint szrös mezük miatt kap-

ták a szr féreg nevet.

Helyes megfigyelésrl tanúskodik az a név, melyet némely

nagyobb vízibogárra (Hydrophilus piceus, — 15. ábra — , öybister,

Dyticus) használnak. Ezek este, mikor a vízbl kirepülnek, mély

búgású hangot hallatnak, ezért vízibika lett a nevük.

A bogár nevet, tekintet nélkül a rovar alakjára, egészen más

rendbe tartozó rovarokra is átviszik. így a csótán (Periplaneta

orientális) neve svábbogár, a lóteté ( Gryllotalpa vulgáris) 1 ó-

bogár, és a hozzá hasonló Xya variegata-é kis 1 ó b o g á r.

Köznépünk nem igen tesz különbséget a sáska és tücsök
nevek között, mert mindakettt hallottam vegyesen használni a

Locusta, Caloptenus, Stenobothrus és Gryllus-fajok megjelölésére.

A pirreg tücsök (Oecanthus pellucens) itt is magára vonta a

nép figyelmét, mely az altató zenéj rovart szi féreg nek hivja,

és annak vontatott dalából azt érti, hogy majd a bekövetkez télen

» trj ! trj !

«

A fülbemászó nevet a Forficula-fajokon kivül néha a Li-

thobius-félékre is alkalmazzák, ámbár ez utóbbiakat százlábú-
bogár névvel mégis a legtöbbször megkülönböztetik.

Nem szükséges hosszasabban magyarázni a légy és szú-

nyog neveket sem, melyekkel a kétszárnyú rovarok egész rendjét

illetik. A házi legyen kivül, melynek mindig csak egyszeren 1 é g y

a neve, zúgó hangjáról megkülönböztetik a dongólegyet (Calli-

phora vomitoria és Sarcophaga carnaria). Természetesnek kell talál-

nunk, hogy az Alföld baromtenyészt vidékein külön nevet kaptak a

vérszopó Tabanusok, melyeket alkalmasint az általuk megtámadott

marhák bgése miatt ruháztak fel a bögöly elnevezéssel. A csap-

lárosok is jól ismerik az apró muslinczákat, melyek a boros

hordó csapjáról nem ritkán a borozók poharába is bekerülnek.

Makó vidékén szerencsére még nem sok alvónak zavarja ál-

mát a poloska (Cimexjectidarius), s minthogy e szerint kevés

embernek van alkalma vele közvetetlen tapasztalásból megismer-

kedni, azokat a felemásszárnyú rovarokat (Pentatomidae) nevezik
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jobbára poloskáknak, melyek a málna és eper gyümölcsén

hagyják kellemetlen bzüket. A vizén futó Gerris-fajokat elég talá-

lóan ruházták fel a vízipók névvel, mig a vízben úszkáló Noto-

necta glanca és Naucoris cimicoides közösen viselik a vízipo-

loska nevet.

A b a 1 h a vagy bolha Makón szintén elkeseredett vadászat

tárgyát képezi s a legszebb kezektl nyeri az incselkedéseivel meg-

érdemelt halált. Halász Árpád.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Szabadban alvó méhek és darázsok. — A Gellérthegy déli

lejtojón van egy meredek partoktól körülvett mélyedés, melyet

nyáron az ide seregl érdekes méhekért gyakran meg szoktunk

látogatni. Verfényes lejtin itt-ott csoportosan n az erdei zsálya,

sz felé pedig a Centaurea arenaria, melyek virágzáskor

számos ritkább méhet és darazsat csalnak a széltl védett helyre,

hol egyszersmind alkalmas fészkel-helyet is találnak a napsütötte

part földjében. Ide vájják be a nstény méhek és darázsok m-
vésziesen készített fészkeiket és nem is kell messze fáradniok az

ivadék számára szükséges virágporért; a rabló darázsok is elég

pókot, tücsköt találnak, melyeket fulánkjok szúrásával megbénítva,

áíczáik számára eledelül behurczolnak. Mig azonban a gondos anya

eledelt gyjt, az rizetlenül maradt fészekbe belopózik a kívül

leskeld kakuk-méh, fómdarázs vagy fürkész-darász ós a fészekbe

csempészi élsköd álczáját s ismét gyorsan kisurran, mieltt a

haza érkez anya tetten kaphatná.

Ezt bizony könnyen is megteheti, mert a fészek az anya

távollétében házrz nélkül marad, mert férj uraimék az alatt a

virágok édes nedvén nyalakodnak és szerelmi kalandok után járnak.

De úgy is látják hasznát, mert az este közeledtével a nstények

maguk behúzódnak a biztos menedékhelyre s a kóbor férjek orra

eltt becsukják az ajtót.

No, de nyáron minden bokor szállást ad ! A hímek is ezt

gondolhatják, azért az éjjeli szállás megválasztásában kissé köny-

nyelmek, mert nem keresnek fedett helyeket, hanem olyanokkal is

megelégesznek, melyek nem nyújtanak védelmet az esetleg beálló

rossz id ellen, s könnyen elpusztulhatnak.

Ez óv augusztus 2-án véletlenül alkonyat felé vetdtem a

12
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Gellérthegy említett tájékára s érdekes megfigyeléseket tehettem

e tekintetben. A nap még meglehetsen fenn volt, de a méhek és

darázsok seregében már alig volt némi élénkség ; a nstények már

önkészitette házaikba vonultak, csak a hímek és néhány hajléktalan

kakuk-méh üldögéltek megvonulva a száraz kórokon, de ezek is

elég óvatosak voltak s puszta kézzel alig birtam egy párt elcsípni

közlük. Figyelmemet legelsben a Tetralonia graja Ev. hímjei

vonták magukra, melyek aCentaurea arenaria száraz kóróin

üldögéltek s ha elfoglalt helyükrl közeledtemre elriadtak, egy ideig

körösköri repkedtek fölöttem s azután mindig ugyanazon ágacskára

szállottak vissza, a melyen azeltt ültek.

Be kellett várnom az alkonyatot, a mikor már az éjjeli szál-

lásra vonult méhek álomba merültek, ugy hogy puszta kézzel is

megfoghatók voltak. Ugy látszik, hogy különösen alkalmas szállást

találtak az elszáradt Centaurea-ágakon. mert majdnem mindnyájan

ezeken vonultak meg. A fészek-épít méhek közöl kivétel nélkül

csak hímek voltak az ágakon találhatók s többnyire igen jellemz

helyzetben és nem annyira lábaikkal, mint állkapcsaikkal fogózkodva.

Az Anthophora garrula Bossi, Nomia diversipes Latr., Colletes floralis

Panz., meg a hosszúcsápú Tetralonia graja Ev. és Scabiosae Mocs.

hímjei mindig a szabadon álló és ferde irányban nyúló ágacskákon

húzódtak meg ; csápjaikat hátuk fölé lehúzva, állkapcsaikkal az ágat

ersen megfogták, els lábpárukat mellük alá húzták be s csak a

két hátulsó pár lábbal fogózkodtak, oly ersen, hogy ha az

ágat letörtem velük, akkor sem estek le róla. A Dasypoda hirtipes

Fabr. himjei is egyenként, de már a srbben álló ágak közt

vonultak meg s az ágak csekély megrezzentésére azonnal a földre

ejtették magukat. A kicsiny Halictus-méhek himjei az elszáradt

Centaurea virága alján csoportosan ültek, s békés egyetértésben

szunyadozott egymás mellett 15—20 Ealictus cylindricus Fabr.,

albipes Fabr. és tumolorum Lm. A kicsiny Anthidium strigatum

Panz. sárga foltos hímje egy csonka száraz fszál végét fogta át

ersen állkapcsaival s lábait teste alatt összehúzva, mint egy vitorla

állt vízszintesen kinyújtott testével a fszál végén, csupán állkap-

csaival fogózkodva.

Az élsdi kakuk-méhek közöl, melyek maguk nem tudnak

fészket építeni, nemcsak a himek, hanem a nstények is künn a

Centaurea-szárakon háltak, a függélyesen álló vékony csonka ágakon.

Itt találtam meg a ritka Nomada discrepans Schmdkn. egy

példányát is, mely eddig hiányzott a magyar faunából ; e fajnak
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ez a harmadik ismeretes példánya, mert eddig csak azt a két genfi

példányt ismerték, melyrl faja legelször leíratott. A különben ritka

Epeolus tristis Sm. kakuk-méhböl tiz himet és nstényt sikerült

álmában meglepnem, s vele együtt néhány Crocisa ramosa Lep. pél-

dányt. Az utóbbi két faj igen furcsa helyzetben tölti az éjjelt;

ugyanis a vékonyabb Centaurea-ágakat ersen átfogja állkapcsaival,

lábait szorosan maga alá húzza be s testét mereven vízszintes irányban

kitartja, ugy hogy csupán csak állkapcsaival fogózik s egész teste

vitorla formán áll a vékony kóron. Ily ers testgyakorlat csakis

olyan állatoknak pihenés, melyeknek rendkívül ersen kifejldött

állkapocsizmaik vannak. Ebben a helyzetben tölti el az Epeolus és

Crocisa az egész éjjelt s oly görcsösen szorítja a kórót, hogy a

legersebb rázásra sem ereszti el. Néhányat a letört kóródarab

-

kával vetettem cyankális-gyüjtüvegembe, melyben még halálküz-

delem közben sem engedte el a kórót, st vele együtt került

gyjteményembe is. Kalapom mellé tztem egy darab kórót, melyen

egy Epeolus tristis fogózkodott, és egész este hordoztam rajta,

de sem az utczai gázlámpák fénye, sem a szobában lev lámpavilág

nem tett reá oly hatást, hogy a kórót elengedje. Ha dohányfüstöt

fúttam rá, legfeljebb csápjait mozgatta ós hátsó lábaival rugdalózott.

Más alkalommal egy ilyen kalapom mellé tzött ágacskán az or-

szágos kiállítás villamossággal kivilágított területén egész este

hordoztam egy Epeolus-t, de még a villamos fény sem birta el-

hitetni vele, hogy nappal van. Ép igy alszik a Coelioxys afra Lep.

kakuk-méh is, melybl ily helyzetben két nstényt találtam. Egy

Coelioxys brevis Ev. nstény még ennél is különösebb helyzetben

aludt; egy letört Centaurea- kórócska végét fogta át állkapcsaival

s azon a szó szoros értelmében tótágast állt.

E kakuk-méhekhez hasonlóan alszik az Ammophila Heydenii

Dhlb. kaparó-darázs is, melyet szintén mindig csak a Centaurea
a r e n a r i a száraz kóróin aluva találtam. Ez is csupán csak állkapcsaival

fogózkodott és tartotta fenn magát, miközben karcsú teste vízszin-

tesen állt el a kórótól ; lábaival egy cseppet sem segített e kényel-

metlennek látszó helyzeten, hanem a rövid els párt melle alá húzta,

a hosszú két hátulsó párt pedig együvé összefonva ferdén nyújtotta

lefelé. Jellemz, hogy az A. Heydenii többnyire párjával aludt, a

nsténytl néhány ujjnyi távolságra a másik ágon vagy ugyanazon

az ágon a hím fogózkodott. így együtt aluva tiz párt találtam s

csupán egy— egy himet és nstényt magánosan; lehet hogy ezek

párja már valahol elpusztult. A Miscus campestris Jür. szintén

12*
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ilyenformán aludt, csakhogy ez már hátulsó lábaival is segített magán.

Az Eumenes coarctatus Fair. redsszárnyú darázs már nemcsak a

Centaurea-kórókon keresett éjjeli szállást, hanem másféle száraz

növényszárakon is található volt. Ez már jobbára csak lábaival tarlja

fenn magát, ép ugy mint az Elis quinquecincta Fabr. hímje, melyet

éjjeli szállásán, a Xeranthemum annuum virágán a Sváb-

hegyen már máskor is észleltem.

Valóban meglepett engem, hogy ily kis helyen és oly rövid

idö alatt, a mennyi a nap leszállta és a sötétség beállta közt lefoly,

annyi érdekes rovart találtam s életüknek ez egyszer mozzanatában

is oly változatosságot tapasztaltam. Ez érdekes helyet az ezután

következ napok alkonyatán én és P á v e 1 J á n o s úr többször felke-

restük és alkalmunk volt több-kevesebb ismétldéssel újra látni a

szabadban éjjelez méhek és darázsok alvása módját.

Biró Lajos.

A paréjpoloska ös alakja. — A paréjpoloska {Eurydema ole-

raceum L) színváltozatairól szóló czikkemben, mely a » Rovartani

Lapok « ez idei áprilisi füzetében (74—81 1.) jelent meg, közöltem

az addig ismert színváltozatok leszármazási tábláját is. Kifejtettem

egyszersmind, hogy a var. insidiosa Mids. a coriumának közepén

látható világos foltocskával az srégi Eurydema-typus színezetéhez

közeledik. Azóta szerencsés voltam a paréjpoloskának még egy

másik érdekes színváltozatát felfedezni, mely e visszaütés (atavismus)

még nagyobb fokát mutatja.

Folyó évi július 14-én ugyanis Pestmegyében a farkasdi pusztán

a paréjpoloskának többféle színváltozatán kivl egy olyan (sárga foltos)

nstény példányt is fogtam, a mely színezetére nézve az általam

leirt törzsalakkal megegyezik, de azonfelül még a corium közepén

egy- egy világos foltocskát is visel. A különbség a var. insidiosá-tó\

csak abban nyilvánul, hogy a pajzsocska világos oldalcsíkjai nála

teljes épségükben megvannak. Ez a színváltozat tehát még a törzs-

alaknál is közelebb áll az Eurydema-fajok eredeti typikus színe-

zetéhez és azért méltán viselheti a var. atavus nevet, a melyet

neki adtam.

Augusztus 4-én Lucski liptómegyei fürd mellett e színválto-

zatból még egy második (szintén sárga foltos) nstény példányt

találtam, a melynél azonban a jellemz kis foltocska csak a jobb

oldali corium közepén van meg.
Dr. Horváth Géza.



173

Ritka kéregpoloska. — A fakéreg alatt él Aradidák vagyis

kéregpoloskák családja hazánkban összesen három nemmel van

képviselve, u. m. az Aradus, Brachyrrhynchus és Aneurus nemekkel.

De mig az Aradus-nembl egy tuczatnál több fajunk van, addig a

két utóbbi nembl csak egy-egy faj tenyészik nálunk. Az Aneurus

laevis Fabr. kivált hegyes tájainkon mindenfelé elég gyakori. A
Brachyrrhijnchus Tremulae Büttn. ellenben már nagy ritkaság va-

lamint egész Európában, úgy Magyarországban is. A szakirodalomban

hazánkból eddig csak két termhelye van feljegyezve ; az egyik a

Bánság, a honnan Burmeister B. dilatatus KI. név alatt már

1835-ben leírta,*) — a másik Trencsén, a hol Dr. Brancsik
Károly úr odvas fában találta. **) Nekem még ennél is éjszakibb

fekvés vidéken sikerült reá akadnom ; ugyanis Zemplénmegyében

a Szinnaikn 1884 november 4-én fakéreg alatt két példányt ta-

láltam belle. Dr. Horváth Géza úr, ki e példányokat megvizs-

gálta, arról órtesit, hogy a néhány év eltt elhunyt Kenderesy
Dénes 1876 tavaszán Hunyadmegyében Hátszeg és Fels-Farkadin

mellett szintén gyjtött egy pár ilyen Brachyrrhynchust.

A Brachyrrhynchus Tremulae Fieber (1861) óta rendesen

Mezira Tremulae név alatt szerepel. De Bergrot h***) legújabban

kimutatta, hogy a Mezira-nem a Brachyrrhynchus-nemrilel tökéle-

tesen összeesik, és hogy az elbbi névnek e miatt az utóbbi, mint

régibb név ell hátrálnia kell. Dr. Chyzer Kornél.

KÜLÖNFÉLÉK

Méhészeti gylések Budapesten. — A magyar méhészeknek
augusztus hó végén Budapesten az országos- kiállítás területén moz-

galmas napjaik voltak. Augusztus 21-, 22- és 23-án nemzetközi méhé-
szeti congressus tartatott, melynek ülésein a méhészetet érdekl több

fontos kérdés került tárgyalás alá. Augusztus 21-én d. u. a magyar
országos méhészeti egyesület tartotta tisztújító közgylését ; augusztus

20-ától 30-ig pedig az él méhek és ez idei méhtermékek idleges

kiállítása gyakorolt nagy vonzó ert nemcsak a méhészekre, hanem a

nagy közönségre is.

Magyarország gubaCStermése. — Hazánknak egyik fontosabb

erdei termékét képezi a tölgyfa-gubacs vagy suska, melyet a kocsános

*) Handbuch der Eutomologie. II. 1. p 255. 4.

**) A trencsénmegyei természettudományi egylet Evkönyve. III. 1880 p. 27.

***) Wiener Entomolog. Zeitung. IV. p. 181.
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tölgy (kivételesen a pelyhes tölgy*) makkcsészójén a Cynips calicis

Burgsdf. nev gubacsdarázs támaszt. A hivatalos kimutatások szerint

1883-ban Magyarországból 51,870 métermázsa gubacs vitetett ki

778,063 frt értékben; ugyanakkor a behozatal 2844 métermázsa volt

42,668 frt értékben. Tiszta bevételünk a gubacsból 1883-ban e sze-

rint nem kevesebb, mint 735,395 frt volt.

Szer a drótféreg ellen. — Az Agriotes lineatus L. nev pat-

tanó-bogár álczája, az ismeretes drót féreg (16. ábra) — mint

tudjuk — különféle kultivált növényekben, de

kivált a búza- és rozsvetésekben Európaszerte

nagy károkat szokott okozni. Annál sajno-

sabb, hogy sikeres ellenszerét eddig még nem
ismerjük.

Egy német gazdasági szaklapban most

valaki a szántóföldeknek mészszel való behin-

tósét javasolja ellene. Az illet azt állítja, hogy
szántóföldjei, ha azokon hektáronként 36— 72

mázsa (!) meszet szótteregetett ós a vetéssel

együtt lefogasoltatott, a legközelebbi 5—7 év

alatt egészen mentesek maradtak a drótfóreg

kártételeitl. Ep olyan kitn szernek bizo-

nyult volna a talajjal finoman elkevert mész

állítólag arra is, hogy a takarmányrépát és

fejes káposztát a drótféregtl megóvja.

Nem ártana e részben nálunk is kísér-

leteket tenni

!

Alaptalan VéSZhír. — Néhány hét eltt a napilapok és azok

nyomán még a borászati szakközlönyök (péld. a » Borászati Lapok

«

f. évi 12-ik száma) is a következ vészhirrel ijesztettek olvasóikra :

»A szlk ujabb réme. A vegyészek még föl sem találták

azt a szert, mely a szlsgazdák rémét, a philloxerát alaposan el-

pusztíthatná, s már is ujabb rovarfaj tnt el az ismeretlenségbl,
pusztító hadjáratot kezdve a bort term tkék ellen. A hír Czerno-

vitzból érkezett, hogy déli Beszarábiában és a Romániával határos

vidékeken eddig ismeretlen fajtájú rovarokat találtak, a melyek a

philloxeránál is hamarább elpusztítják a szltökéket. Az orosz kor-

mány a fenyeget csapás elejét veend, a helyszínére tudományos
bizottságot küldött ki.«

Minthogy a hír egész határozottan hangzott, folyóiratunk szer-

kesztje egyenesen a legilletékesebb orosz szakemberekhez, t. i. K o w a-

lewsky tanárhoz Odesszába és Lindeman tanárhoz Moszkvába
fordult ez ügyben bvebb felvilágosításért. Mind a két szakember
válasza az volt, hogy az egész hirbl egy bet sem igaz; a

besszarábiai szlk ez idén a legjobb karban vannak és igen b szü-

retet iarérnek.

l(i. ábra. - A vonalas

pattanó-bogár (Agriotes

lineatus) és álczája,' az
u. n. drótftreg.

•) V. ö. Rovartani Lapok. I. p. 226
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IRODALOM.

Dr. Szaniszló Albert, A repczének egy rovarellenségérl (Cecidomya

brassicae). (Mezgazdasági Szemle. III. pag.

264—266.)

A kolozs-monostori m. k. gazdasági tanintézet repczevetésében

a jelen év május havában a repcze-gubacslógy (Cecidomyia Brassicae

Win.) kukaczai nagyobb mennyiségben mutatkoztak. Ennek ötletébl

a szerz közli a kifejlett gubacslégynek, valamint álczájának és élet-

módjának leírását.

Ottó Bohatsch, Lepidopterologische Mitlheilungen. (Wien. Entomolog.

Zeitung. IV. p. 143-146 et 176 179.)

A több araszolé-pillérl szóló czikknek egy némelyik adata ha-

zai faunánkra is vonatkozik. így az Acidalia Pecharia Stgr. fajról,

mely kizárólag a budai Sashegyen tenyészik, a szerz S t a u d i n-

gerrel együtt azt hiszi, hogy az csak az Add. elongaria Ebr.nak

sötétebb színváltozata, mert 1884. augusztus 18-án a többi között

egy olyan világos színezet példányt fogott, mely a Rambur fajá-

val majdnem tökéletesen megegyezik. A magyar faunára nézve egé-

szen új faj a Pável János által Mehádiánál felfedezett Acidalia

confinaria HS. ; ugyanott él az Acid. praeuslaria Mn., mely a szerz

szerint csak az Acid. holosericata Dup. kissé sötétebb színváltozata.

Lipiknél kerültek a szerz kezei közé az Acidalia politata Hb. ab.

abmarginata Stgr. in litt. és az Acid. nitidata HS., — Versecznél

a Pellonia calabraria Z. var. tábidaria Z. • mig az Acidalia fiacci-

daria Z. fajra Magyarországnak már hat különböz helyén reá akadt.

Végre a nevezetes Boarmia Viertlii fajról, melyet a szerz 1883-ban

Pécs melll irt le, szintén közölve vannak némi biológiai megfigye-

lések. — A czikk második részében hazánkból a Cidaria lugdunaria

HS. és Blomeri Ctirt. vannak felemlítve, amaz Lipik melll, ez Fels-

Magyarországból.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Kérdése k.

(6.) Mellékelve van szerencsém az ez évben Zsombolya vidékén

a kukoriczát és a dohánypalántákat is oly rendkívül nagy kiterjedés-

ben pusztító hernyót megtekintés, illetleg nevének és származásának

megállapithatása végett átküldeni. Az ezen rovar által a kukoriczában

és dohányban okozott kár 5— 10 holdnyi foltokban már több száz

holdra terjed e vidéken. A megtámadott kukoricza tövén 2— 5 darab

ilyen hernyót lehet találni. Hekler Antal.
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(7.) Ma küldtem egy dobozban, üvegecskébe fogva, apró pókszer
rovarokat, melyeket a kecskeméti állami szltelepen egy e tavaszon

amerikai szlvesszkkel Francziaországból érkezett fürészporos láda

tetejének hasadékaiban találtunk. Az üvegecskébe úgy lehetett ket
felfogni, hogy az szájával lefelé fordíttatott, mire kopogásra a rovar-

kák beszaladtak. Kíváncsi vagyok, miféle fáj ez ? — s azért bátor

voltam szíves meghatározás végett felküldeni bellük.

Korüsámzhy János.

Feleletek.

(6.) A beküldött kártékony hernyók a vetési bagolypille (Agrotis

segetum S. V. — 17. ábra) hernyói, melyek mindenféle kultivált

N ^^8#- * áífe3^%~,#-

17. ábra. - A vetési bagolypille (Agvotis segetum S V.) hernyójával

és bábjával.

növényen, de kivált az szi búza- és rozsvetésekben, a repczén, répán,

burgonyán, dohányon, kukoriczán stb. élsködnek és úgy mezn, mint
kertekben nagy károkat szoktak tenni. A nstény pille mákszemnyi
petéit az illet növények si'árái'a vagy leveleire tojja ; a peték 10— 14
nap múlva kelnek ki. A szennyes szürke hernyók nappal többnyire
hantok alatt vagy növények tövén vannak meghúzódva és rendesen
csak éjjel látnak táplálék után. Minél nagyobbak, annál falánkabbak.
Sajnos, hogy valamely könnyen alkalmazható és biztos szert nem
ismerünk ellenük. Ajánlották a hernyókat éjjel lámpafénynél össze-

szedetni, de ez oly költséges és fáradságos eljárás, nogy nagyban kivi-

hetetlen. B. G.

(7.) A parányi pókforma állatkák a Gamasus stercorarius L'
nev atkafajhoz tartoznak, mely korhadó növényi anyagok között

gyakran található. H. G.
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Rovartani Lapok
II. kötet. 1885. szeptember. 9. füzet.

A magyarországi hangyales-fajok.
i.

Igen sok rovar van ugyan, a melynek rablás, vadászat a ke-

nyere, de kevés vitte még többre a vadászat módját a nyilt táma-

dásnál vagy a lesbl való megrohanásnál. Azokat a mesterséges

vadász-eszközöket, a melyeknek készítésében és felállításában a

pókok vadásznemzetsége olyan nagy mvész, a rovaroknál hiába

keressük ; ezek legfeljebb csak a maguk megvédelmezésében mes-

terek, vagy pedig csupán ivadékaik érdekében fejtik ki mvészi
tehetségüket.

Valamivel mégis fejlettebb fokon áll a vadászat módja a

reczésszárnyú rovarok rendjébe tartozó Myrmeleonidák vagyis

hangyalesok álczáinál. Ezek sem valami mvészies fogószer-

számot készítenek ugyan, de legalább igen jól értik a vadászó-

verem készítését és abban ejtik meg zsákmányukat.

Mindenki, a ki a rovarokat csak némi figyelmére is méltatta,

bizonyára ismerni fogja azokat a szabályos tölcséralakú vermeket,

melyeket a hangyales-álczák maguknak sövények alatt, falak tövé-

ben a porban vagy homokban készítenek.*) Keressünk egy han-

gyát vagy más gyorsan futó rovart, vessük bele egy ilyen tölcsérbe

és azonnal szemtanúi lehetünk, hogyan ejti meg prédáját a verem

fenekén meghúzódó kis vadász.

Az áldozat alig esett a verembe, megkisérli a menekülést és

felfelé mászik a verem oldalán. De nem megy ám ez könnyen ! A
homoktölcsér meredek oldala nem elég alkalmas a járásra s a

menekülni iparkodó szegény rovar a leomló homokkal együtt vissza-

vissza esik. A fenékre hulló homok rögtön figyelmessé teszi az ott

tanyázó hangyalest és ez is elveszi mesterfogását, hogy verembe

esett zsákmánya ki ne menekülhessen. Nem búvik el ugyan rejte-

kébl, de alulról homokest szór fejével a tölcsér meredek oldalára

(18. ábra é), a mi aztán a felfelé kapaszkodó áldozatot a fenékre

5

) Gyermekkoromban Szilágymegyében Tasnádon pajtásaimmal játékszer-

nek szedtük össze a hangyalesó'-álczákat és »földi bárány«-nak neveztük.

13
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sodorja. Ott azonnal két izmos állkapocs ragadja meg és lehúzza

a homokba, melyben még a harczias hangya is tehetetlen marta-

léka lesz a gyztesnek, pedig a nyilt síkon meglehet diadalmasan

megbirkózott volna ellenfelével.

Ha egy ilyen tölcsért a homokkal együtt markunkba veszünk,

megtaláljuk benne a tojásdad test, karcsú derekú, hosszúkás nagy-

fej és két hosszú ers szívó-állkapocscsal fegyverzett hangyales-

álczát is (18. ábra i>, c), mely rákmódjára hátrafelé menve, neki-

neki iramodó mozdulatokkal igyekszik ismét a homuk közé bújni.

Vigyünk haza néhányat és könnyen figyelemmel kisérhetjük

e különös rovar életmódját és átalakulása menetét. Lakását egé-

szen berendeztük, ha egy kis dobozba pár marék finom homo-

kot vetünk ; élelemmel is könnyen elláthatjuk, csak dobjunk neki

néha egy-egy hangyát, szárnyaitól megfosztott legyet vagy más

ilyenforma nagyságú rovart.

Kissé nehéz megfigyelni azt, hogy hogyan készíti magának az

álcza a fogóvermet? mert ezt többnyire éjjel vagy olyankor cse-

lekszi, a mikor teljesen háborítatlanul érzi magát.

Rákmódjára hátrafelé tartva, neki-neki iramodó mozgások kö-

zött, legelször is egy köralakú árkot készít, mely a készítend

tölcsér nagyságának megfelel. E körfordulat közben egyik els lába

körül fordul meg, igy a kör nem igen nagyobb teste kétszeres

hosszánál; azért a fogóverem nagyságából mindig az álcza nagysá-

gára, fejlettségi fokára is következtetést lehet vonni. Most a fogó-

verem megásása következik, a mit az álcza a legegyszerbb módon

hajt végre ; ugyanis els lábaival fejére kaparja a homokot és egy

hirtelen fejlódítással úgy kilöki, hogy az 1—2 decziméternyi távol-

ságra is elrepül. E közben folyvást szkebb csigavonalban a ho-

mokba ásván magát, a kör is mindig kisebb lesz, mig végre a

homok kihányása után kész a tölcséralakú verem. A mint a hangya-

les-álcza a verem fenekére jutott, oldalt befúrja magát a homokba,

úgy hogy csak vízszintesen tartott állkapcsai érnek a tölcsér fene-

kére. Itt várja aztán példás türelemmel a vadászó-vermébe es
rovarokat.

A hangyales-álcza nem táplálkozik kizárólag csak hangyák-

kal, mint az ember a nevérl gondolná ; nem válogat egy cseppet

sem a hatalmába esett rovarok között, de mindamellett a folyvást

kalandozó hangyák közöl rendesen legtöbb esik a hangyales ver-

mébe. A megfogott áldozat testét nem rágja meg, hanem szívó-

állkapcsait belemerítve, nedvét kiszopogatja ós azután a kiszivott
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hullát a fogóverembl fejével kidobja s ha a verem oldalai vala-

mely ersebb rovarral való küzdelemben netalán elromlottak volna,

azokat csakhamar ismét kijavítja.

Ha a hangyales-áleza véletlenül olyan helyre építette vermét,

a hol nem igen járnak rovarok, akkor elbb szélesebb és nagyobb

verem készítésével igyekszik bvebb zsákmányra szert tenni, de ha ez

sem használ, akkor elhagyja az alkalmatlan helyet és másutt készít

egészen új vermet. Kiválasztott tanyáját különben csak akkor hagyja

el végképen, ha szél, es vagy valamely más körülmény alkalmat-

lanná teszi további ott tartózkodását.

sz vége felé a hangyales-álcza mélyebbre fúrja magát a

18. álira. — A közönséges hangyales (Myrmeleon europaeus ML.)

és átalakulása : a, kifejlett rovar ; b, álcza, oldalvást nézve ;
c,

ugyanaz, felülrl nézve és nagyítva ; d, gubó ; e, fogó-verem, szé-

lén egy menekülni iparkodó hangyával.

homokba és megdermedve tölti a telet. A második évben bvebben

táplálkozik és oly gyorsan n, hogy még egyszer meg kell vedlenie.

A második télre még mélyebbre vonul a talajba és másodszor is

áttelel ; az erre következ tavaszon még egy ideig folytatja elbbi

életmódját és végre bebábozódik.

A teljesen kintt álcza bebábozódása eltt az alfelénél lev

szemölcsökbl ragadós nedvet bocsát ki, mely finom fonallá szilárdul,

és melylyel homokból és porszemekbl gömböly gubót fon össze

(18. ábra d) s abban bábbá válik. Egy-két hónap múlva a báb

kirágja a gubót, kimászik a földbl, megvedlik és tökéletes ro-

13*



varrá (18. ábra a) válik. Ez az utolsó vedlés a szabadban rendesen

este történik, de fogságban nevelt hangyalesk, ha sötétes helyen

tartatnak, nappal is kibújnak gubójukból.

A hangyalesknek kevés fajból álló családja mind ezt az át-

alakulási folyamot követi ; de az életmódra nézve az egyes nemek

és fajok szerint nagy eltérés tapasztalható. A legtypikusabbak a

Myrmeleon-nemhez tartozó fajok, melyeknek álczáik fogóvermeket

készítenek és csak hátrafelé tudnak járni. Vannak azonban olyan

hangyalesó'k is, melyeknek álczái vermet nem építenek, hanem

nyíltan támadják meg áldozataikat. Ilyenek az Acanthaclisis, For-

micaleo és Dendroleon-nemek álczái, melyek testalkatukra nézve

szintén nagyon hasonlítanak a közönségesen ismert Myrmeleon-

álczákhoz, de elre és hátra egyforma könnységgel birnak haladni.

Ezek nappalra szintén a földbe ássák magukat, éjjelre azonban a

felszínre jönnek és ott folytatják ragadozó életmódjukat. Az össze-

köt' kapcsot e némileg ellentétes életmódot folytató hangyalesk kö-

zött a Myrmecaelurus-nem álczái képezik, melyek már fogóvermet

is készítenek, elre és hátra is egyaránt jól tudnak mozogni.

A hangyalesk álczái oly sajátságos alakúak s egy részüknek

még életmódja is olyan jellemz, hogy másféle rovarok álczáitól

els tekintetre megkülönböztethetk. Csakis a hangyaleskhöz leg-

közelebb álló Ascalaphus-féléknek vannak még hasonló alakú álczáik,

de ezeket az utómellkas ós a potroh oldalain kiálló és hosszú merev

sertéket visel bunkós szemölcsökrl nem nehéz felismerni.

A hangyales-fajok álczái életmódjukban és testük alkotásában

olyan feltn ismertet jelekkel birüak, hogy már ezekrl is mindig

könnyen meg lehet ismerni, hogy melyik fajjal van dolgunk. És ez

lényeges elny a rovarászra nézve olyan rovarokkal szemben, me-

lyeknek teljesen kifejldött alakjaival a szabadban rendesen ritkábban

találkozik, álczáikat ellenben könnyen és nagy számban gyüjtheti

és kevés fáradsággal felnevelheti. Ezért czélszernek láttam a

hazánkban talált hangyales-fajok álczáinak felismerésére egy meg-

határozó táblázatot állítani össze, melynek segélyével azokat nem
lesz nehéz egymástól megkülönböztetni. Ebbe a táblázatba csupán

a Creagris plumbeus és Megistopus flavicomis álczáinak leírását nem
vettem fel, mint a melyekrl még nem bizonyos

;
hogy az álczáik

gyanánt leírt alakok csakugyan ezekhez a fajokhoz tartoznak-e?

Nem vehettem fel a Myrmecaelurus punctulatus álczáját sem, mint-

hogy az eddig még teljesen ismeretlen.
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Táblázat a lianyyalesö-álczák felismerésére.

I. Fogótölcsért nem készítenek ; elre és hátra egyaránt jól

mozognak.

a) Acanthaclisis occitanica Vili. Szemdudorodásai középnagy-

ságuak, ferdén lecsapottak ; állkapcsai fejénél rövidebbek, rajtuk a

középs fog a leghosszabb, a belw legrövidebb ; fejének

elszélén ívalakuan kiálló karély van ; tojásdad potrohának utolsó
és utolsóeltti szelvényén számos tompa, lapos,

rövid tüske van, oldalain pedig sorban álló ers
serték. Feje sárgaszin, ell barna, középen két szóles, hosszú,

fekete folttal, melyek között egy T-alakú folt világos szin marad.

Elmellkasának hátán három sötétes barázda látható, melyeknek

folytatásaként a közép- és hátsó mellkason s a potrohon sötétbarna

foltokból álló három soros szalag vonul végig; az egyes potroh-

gyrkön ezenkívül barna pontokból álló harántfekvés sor látható.

Megn 23—25 mill. hosszúra.

b) Dendroleon pantherinus Fabr. A dudorodások, melyeken sze-

mei vannak, rövidek ; állkapcsainak 3 foga közöl a küls a leghosz-

szabb, a többiek fokozatosan rövidebbek ;apotroh utolsó szel-

vénye keskeny kúpalakú, alsó oldalán sem serték, sem
tüskék nincsenek. — Feje vörhenyessárga, els felén X-alakú

jegygyei, hátulsó szélénél pedig hosszában két széles barna folttal

;

teste egyébként szürkésbarna, elmosódott foltokkal. Hossza 14,

szélessége 4 l
/2 mill. — Az odvas fák belsejében lev porban él.

c) Formicaleo tetragrammicus Fabr. Szemdudorodásai
hosszúak, nagyon kiállók; állkapocsfogai olyanok mint az

elbbi fajnál ; hasán az utolsó eltti szelvény végén pedig két
kézalakú lapocska van, melyeknek hátulsó széle 4 egyenl
nagyságú tompa tüskében végzdik, ezenkívül alól

2—4 kicsiny, tompa tüske, kétoldalt pedig két sor

hosszabb ers tüske van. — Fején két, elrészén elmosódott

rajzú fekete szalag foglal helyet, melyek folytatólagosan a mellkas

és a potroh hátán is végig húzódnak
;
potroha közepén

lánczforma rajzolat vonul végig, ezenkívül minden potroh-

gyürjén 8 sötétebb kis pont látható. — Az erdkben vagy fák alatt

száraz földben él, a nélkül hogy fogótölcsért csinálna
;
járás közben

mindig elre halad, de a földbe hátrafelé tartva ássa be magát.

II. Fogótölcsért készítenek ; nagyobb részük csak rákmódjára

hátrafelé halad.
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a) Myrmecaelurus írigrammus Pali. A szeindudorodások rö-

videk; az állkapcsokon a második fog a leghosszabb, a legbels

a legrövidebb ; a potroh utolsó szelvénye végén két négyujjas kéz

i d o m ú 1 a p o c s k a áll ki, oldalán pedig két sor hosszú tüske s

alsó felén számos szabálytalanul álló tompa tüske

foglal helyet ; utolsó eltti szelvényének hasoldalán szintén számos,

rendetlenül álló egyforma, tompa tüske van. — Szine vörhenyes-

sárga ; fejének fels oldalán ellkótkistojásdad barnafolt

v a n s azok mögött két nagyobb, háromszöglet, hosz-

szukás folt, melyek a fej sötétebb szin széle felé

görbülnek; feje alól barnás, v-forma világos jegygyei; szemei

mögött ezenkivül még egy-egy ferde folt vonul el; állkapcsai

viaszsárgák, küls szólük ós hegyük sötét barnásveres
;
potrohát

két sor nagyobb és 3—5 sor kisebb barna folt tarkitja; alul mind-

kétfell két sor elmosódott barnásfekete folt vonul végig, közepén

pedig egy világos szin hosszú szalag, melybl minden szelvényre

két nagyobb és egy kisebb folt esik. Hossza 10 15 mill. — Fo-

gótölcséreit a futóhomokban nyilt, védetlen, napsütött helyekre

késziti ; elre és hátra egyformán jól tud haladni.

b) Myrmeleon. Állkapcsain három fog van, melyek elrefelé

fokozatosan hosszabbak; utolsó eltti potrohszelvényének hátulsó

szélén két k i s f o g van ; utolsó szelvényén nincsenek kéz-

forma lapok, csak két rövid, harántos dudorodás, melyeknek

szélén négy tompa fog van, melyek közöl a legkülsbb kétszerte

hosszabb a legelsnél. Csupán csak hátrafelé tudnak haladni.

«) Utolsó potroh-szelvényének alsó oldalán 8—9 rövid tompa

tüske van.

Myrmeleon Erberi Brauer. Utolsó potrohgyürje hasoldalának

a szélén két sor hosszabb, fekete, görbe tüske és két rövid harán-

tos dudorodás van, ez utóbbiak négy tompa tüskével vannak el-

látva ; e szelvény közepén alul 8— 10 szabálytalanul elhelyezett

rövid, tompa tüske van. Szine halaványsárga ; fején felül négy
tojásidomú barna folt látható, kett ell, közel egymáshoz,

kett hátul, egymástól távolabb, nem párhuzamos irányban ; alul

csupán két kis barna folt van
;

potrohán három sor nagyobb és

hat sor kisebb barna íolt, alul pedig négy sor barna folt foglal

helyet, melyek között középen egy szélesebb s oldalt két kisebb

sárga csík látható. Hossza 6—11 mill. — Fogótölcsérét a nyilt

fekvés futóhomokon, tehát széltl és estl nem védett helye-

ken építi.
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í>) Utolsó potroh-szelvénye alján csak négy rövid, tompa tüske van.

Myrmeleon europaeus M.-Lachl. Fején felül két különálló

tojásdad barna folt s hátul két háromszög hosszabb folt van, me-

lyek sem az elbbi foltokkal, sem a néha elforduló oldalfoltokkal

össze nem függenek, úgy hogy egy keresztalaku világos rajz a fol-

tok között mindig szabadon marad
;

potroha hátán három sor

nagyobb folt és minden gyrn keresztben még négy kis folt van
;

tomporain ós lábszárain feketés folt soha sincs.

Hossza 13— 18 mill. — Fogótölcsérét mindig széltl és estl vé-

dett helyekre építi.

Myrmeleon formicarius L. Fején a barna foltok egyetlen,

hosszúkás tojásalakú gyürsfolttá olvadnak össze; e folt

mindkét fell két ágat bocsát a fej széle felé ; tomporain és láb-

szárain mindig látható egy-két sötétbarna vagy fe-

ketés folt. Nagysága az elbbiével megegyezik. — Fogótölcsé-

rét mindig védetlen, szabadabb helyekre készíti.

Biró Lajos.

Rovarokról vett magyar helynevek.

Ismeretes dolog, hogy az stermeléssel foglalkozó köznép, mely

a szabad természettel, úgy szólván, folytonosan érintkezik, sokkal

jobban megfigyeli és ismeri a környezetében él és tenyész szerves

világot, mint a nagy városok falai között lakó néposztályok. A köz-

népnek eme megfigyel képessége nem szorítkozik csupán csak a

nagyobb vagy feltnbb állatokra ós növényekre, hanem kiterjed

gyakran még az apróbb és jelentéktelenebb fajokra is, kivált ha

azok hasznosságukkal, kártételeikkel vagy tömeges megjelenésükkel

érdekldését felköltik. A magyar nép különösen élénk megfigyel

képességgel bír e tekintetben, a mirl legjobban tanuskodhatik az

a sokféle magyar elnevezés, szólásmód és közmondás, mely péld. a

rovarokra vonatkozik vagy a rovarokról van véve.

Rendkívül érdekes, háládatos ós szükséges dolog volna a

magyar népies rovarneveknek gondos összegyjtése és szakszer

tanulmányozása, valamint az idevágó szólásmódoknak ós közmon-

dásoknak összeállítása. Az ilyen munka, mig egyfell lehetvé tenné

a magyar tudományos nomenclaturának és terminológiának termé-

szetes alapokon való kifejtését, addig másfell érdekes világot

derítene egyszersmind a magyar nép eszejárására, gondolkozásmód-

jára és észlel tehetségére.



Hogy a rovarvilág a magyar ember figyelmét már régi idktl

fogva csakugyan megragadta, kitnik már abból is, hogy egyes

tsgyökeres magyar családnevek egyenesen rovarokról vannak köl-

csönözve. Ilyenek a Bogár, Szúnyog h, Sáska, Darázs és

Dongó jelenleg is használatban lev családnevek.

Sokkal számosabbak és bizonyítóbbak azonban ezeknél a rova-

rokról vett magyar helynevek. Az ember nem is sejtené, hogy

mennyi sok olyan helység és puszta van széles Magyarországon, a

melynek elnevezésénél egyik-másik rovar vagy rovartermék szolgált

alapúi. Az orsz. m. kir. statisztikai hivatal felülrködése mellett

kiadott Helységnévtár segélyével könnyen számbavehetjük mind

ezeket a rovartani vonatkozású helyneveket.

Maga a rovar szó a nép eltt ismeretlen levén, a helyne-

vekben nem is fordul el.

A bogár általános gyjtnévtl származtak B o g á r o s (To-

rontál), Bogárfalva (Udvarhely), Bogártelke (Kolozs) és

S á r-B o g á r d (Fehér) községek, valamint Bogaras, Uj-Bogárd,
Fels-B ogár d, Kö z ép-Bog ár d ós Harasz t-Bo gárd vesz-

prémmegyei puszták nevei. De azonkívül egyes bogárfajokról is

vannak helynevek kölcsönözve. Cserebok somogymegyei puszta

a cserebogárnak ott használt népies elnevezésével esik össze ; annak

álczáját pedig, mely némely vidéken pata nevet visel, Pata
(Somogy és Kolozs), Pata falva (Vas) ós Gyöngyös-Pata
(Heves) községek, továbbá Pata bihar- és veszprémmegyei puszták

és Pataház somogymegyei puszta juttatják eszünkbe. Nem lehe-

tetlen azonban, hogy az illet helységek és puszták közöl egyik

vagy másik talán a ló patájáról kapta nevét. A porva (Dermestes)

Somogymegye Porva falujában van megörökítve, mig a katicza-

bogár (Cocánella) egyik népies nevét Zalamegyében Böde és

Bödeháza községek és Bödemajor puszta viselik.

A lepkék és hernyóik egyáltalában nem lettek arra érde-

mesítve, hogy községek és puszták keresztelósónél szerepeljenek.

Csak három puszta, Selyemcsuk ós Selyemmajor Fehér-

megyében és Selyemtelek Gyrmegyében, emlékeztetnek a

selyemhernyóra és pilléjére.

A méh és termékei nagyobb számmal fordulnak el a hely-

nevek között és szintén bizonyítják, hogy milyen ismeretes és el-

terjedt foglalkozás volt hazánkban a méhészet már a régi idkben
is. Méhes (Torda-Aranyos), Méhtelek (Szatmár), Méhkerék
(Bihar), Méhi (Gömör) és Méhészke (Abauj-Torna) községek,
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nem különben Méhes nev három puszta Bihar-, Zala- és Somogy-

megyében mind erre mutatnak. A méhtermékek ismeretét árulják

el Sonkolyos, Vár-Sonkolyos és Mézes községek Bihar-

megyében, valamint Lépesfalva Sopronmegyében.

A darázs bizonyára nem mézével, hanem fulánkjával vivta

ki magának azt a dicsséget, hogy a magyar helynevek sorában

szerepeljen. Öt község nyerte róla nevét, u. m. Darázs (Baranya

és Nyitra), Porpácz-Darázs (Vas), Darázsi (Hont) és Da-
rázsfalva (Sopron). Békósmegyében egy pusztát, mely Füzes-

Gyarmathoz tartozik, Darázs-szigetnek hivnak.

A munkás hangyát csak Biharmegyében méltatták arra,

hogy róla egy pusztát elnevezzenek; ez Hangyás Mez-Keresz-

tes mellett.

Alkalmasint feltnen sok légy és bögöly zaklatta hajda-

nában a legelész marhákat Zemplénmegyében Legyes-Bénye,
illetleg Pozsonymegyében Bögöly-Patony tájékán; a mirl

aztán e helységek mégfelel mellékneveiket kaphatták. A szú-

nyogok alkalmatlankodásai már általánosabb figyelmet keltettek

országszerte, mert több község és puszta van róluk elkeresztelve.

Ilyenek: Szunyogd (Bihar), Szunyogdi (Pozsony), Sz uny og-

s z é k (Fogaras) és Szunyog-Zavada (Trencsén) községek,

továbbá Szúnyog (Veszprém, 2-szer), Alsó- ós F e 1 s -Szu-

ny o g (Pest), Szunyogkút (Nógrád) és Szunyogszeg (Szol-

nok-Doboka) puszták.*)

Hogy a bolha habár csintalan, de azért még sem valami

utált és megvetett rovar, legjobban mutatja az, hogy Bolhás
somogymegyei ésSzilas-Balhás veszprémmegyei községek meg

vannak neveikkel elégedve és névváltoztatásért még mai napig sem

folyamodtak.

*) Komárom alkalmasint szintén a szúnyogokról kapta nevét, mert

Komárom valószínleg a k o m a r (szúnyog) szláv szóból származik. Ezt már

Grossinger is felemiitette ; így : >Comaromium Arx, et Civitas Danubii con-

fluentiis intercepta a Culicibus nomen obtinuit, ut volunt Ulyricae lingvae periti,

quibus Culices Komary dicuntur
;

quamvis alii rectius etymon a Coraaris Scy-

tbiae populis deducant
;
plura enim oppida australis Ungariae pari nomine affi-

ciuntur : ut sünt Kis-, Mez, és Homok-Komárom « ( Universa História Pbysica

Regni Hungáriáé. IV. p. 172 ) Nyilván ebbez a névcsaládboz tartoznak még :

Lajos- Komárom (Veszprém), Komárváros (Zala), Komarócz
(Abauj-Torna, Sáros és Zemplén), Komarovacz (Pozsega), Alsó- és

F e 1 s ó'-K o m á r n i k (Sáros), Komarnicza (Kó'rös és'gradiskai határkerület)

»

Alsó- és Fels -Komarovo (báni batárkerület) és Komárnó (Nyitra).



186

Nagy szerencse, hogy a pusztító sáskarajok sehol sem szok-

tak évekig állandó tanyát ütni, és hogy a sáskajárások hajdanában

is csak múló csapások voltak. Ebbl magyarázható, hogy a sáska
helyneveink között szintén csak gyéren fordul el ; csupán csak

Alsó- és Fels-Sáska zalamegyei községek és Sáskavölgy
nógrádmegyei puszta rizték meg neveikben talán valami régi sáska-

járások emlékét.

A felemásszárnyú rovarok vagyis poloskák közöl a közönséges

bodobácsot (Pyrrhocoris apterus) a Dunántúl némely helyen b o cl a

néven ismerik; ettl származtak nyilván Boda veszprémmegyei

puszta, meg Boda és Fazekas-Boda baranyamegyei községek

nevei is.

A pókok egyedül csak a Tamási tolnamegyei községhez

tartozó Pók út puszta nevében szerepelnek.

A százlábúak teljesen hiányzanak; annál bvebben van azon-

ban a magyar helynevek sorozatában a rák képviselve. Egész

hosszú sora van arák szóból származott helyneveknek ; ilyenek a

következ községek : Rákos (Abauj-Torna, Gömör, Bereg, Szilágy,

Sopron és Baranya), Fels-Rákos (Udvarhely), Alsó-Rákos
(Nagy-Küküll), K i s- és N a g y-R á k o s (Vas), A r a n y o s-R á k o s

(Torda-Aranyos), Csik-Rákos (Csik), Oláh-Rákos (Torda-

Aranyos ós Alsó-Fehér), Rákos-Csaba, Ráko s-K eresz túr

és Ráko s-P a 1 o t a (Pest), Ráko s-T e r e b e s (Szatmár), Rákos-
patak (Ugocsa), Rákösd (Vas és Hunyad), R á k s i (Somogy),

Rakó (Abauj-Torna és Ung), Kis- ós N agy-Rák ó (Turócz),

R a k o v a (Trencsén), R á k ó c z (Zemplén, Sáros és Hont), K i s-

és N a g y-R á k ó c z (Ugocsa), Rakovacz (Szerem. Krös, Várasd

ós ogulini határkerület), Rakovecz (Várasd), R a k o v i c z (Nyitra),

Rakovicza (Szeben, Temes, Várasd és ogulini határkerület)?

Kis- és N a g y-R akovicza és Rakovpotok (Zágráb) stb.

Ezekhez csatlakoznak még Rákos borsod- és pozsonymegyei, vala-

mint Rakó és Ráknyi somogymegyei puszták.

A rovarokról vett magyarországi helyneveknek figyelmes át-

tekintésénél két körülmény bizonyára mindenkinek fel fog tnni.

Az egyik az, hogy bizonyos általánosan ismert és használt

rovarnevek a helynevek között egyáltalában nem szerepelnek ; ilye^

nek: lepke, pille, pillangó, hernyó, tücsök, kabócza,
poloska, tet stb.

A másik feltn körülmény pedig az, hogy a rovarokról vett

magyar helynevek aránylag legsrbben a Dunán túl a Balatontól
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keletre ós délre fekv vidéken fordulnak el; az összes efféle

helyneveknek körülbelül egy harmadrésze ugyanis ott található.

Vájjon mi lehet ennek az oka? Talán csak nem birt a magyarság-

nak az a törzse, mely a honfoglaláskor arra a tájékra telepedett és

ott késbb községeket alkotott, kiváló entomologiai hajlamokkal ? . . .

Valami határozottabb következtetéseket vonni az itt közölt

helynevekbl természetesen még nem lehet. Ismerni kellene e czélra

nemcsak a községek és puszták, hanem egyes határrészek, dlk,
dombok, források stb. neveit is, a mennyiben azok rovarokról

vannak véve. Behatóbban kellene tanulmányozni egyszersmind a

népies rovarneveket, valamint a rovarokra vonatkozó szólásmódokat

ós közmondásokat. Szükséges volna még nem-magyar (szláv, oláh)

származású efféle helyneveinket szintén összegyjteni ós nyelvészeti

szempontból megfejteni. Ehhez azonban már sokkal több nyelvé-

szeti ismeret kívántatik, mint a mennyivel egy egyszer rovarász

rendelkezhetik. ^ Eorváth Qéz^

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Három nyitramegyei lepkefaj. — A Deilephila livornica Esy.

nev ritka esteli -pillét ez idén Tavarnokon július végén fogtam

alkonyatkor virágokon. Ezenkivl még két olyan lepkefajt, illetleg

hernyóikat voltam szerencsés felfedezni, a melyek Nyitramegye

faunájából eddig ismeretlenek voltak. Az egyik a szép oleander-

pille (Deilephila Nerii L.)
; ennek kifejlett termetes hernyóit augusz-

tus 8-án szintén Tavarnokon a dísznövényként ápolt oleander- cser-

jón találtam. Még nevezetesebb ennél az Ocnogyna parasita Hb.
7

a melynek kifejlett hernyóira június 20-án Ludány község erdiben

a Hypericum perforatum növényen akadtam. Ez annál meg-

lepbb felfedezés, mert e szöv pille hazánkban eddig tudtommal

csak Budáról volt ismeretes. Frivaldszky Imre*) a következket

irta róla:

»Ezen ritka faj hazánknak csaknem kizárólagos sajátja, ennek

határain túl eddigelé csak Helvetia Vallis vidékén észleltetett ; a

budai hegység déli lejtin, kivált vízmosásos mélyületek szélein,

maga a korcs-szárnyú nstény pille, a földön mászva, nem ritkán

*) Jellemf adatok Magyarország faunájához. Pest, 1865. p. 87.
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található ; de annál ritkábban látható hímje a szabadban ; hernyója

hasonló helyeken, apró növényzeten élsködik, felnevelése azonban

igen nehezen sikeri.

«

Kelecsényi Károhj.

A magyarországi Chermes-fajokról. — Bizonyára sokaknak

feltntek már a lúczfenyó'n (Abies excelsa) azok a dió- vagy mo-

gyoró-nagyságú kinövések, melyek a fiatal ágakon oly gyakran talál-

hatók, és melyek külsejükre nézve annyira hasonlítanak feny-

tobozokhoz, hogy a növénytanban járatlanok nem egyszer a lúczfeny

i

19. ábra. — A lúczfenyó'n él gubacstetvek és gubacsaik : a, Chermes

Abietis L. természetes nagyságban ; b, ugyanaz, nagyítva ; c, ugyan-

annak felntt álczája, nagyítva, potroka végén nemrég levetett brével;

&, egy fenyág, közepe táján a Ch. Abietis két gubacsával, csúcsán

a Ch. strobilobius Kait. három gubacsával ; e, a Ch. strobilobius

gubacsa, nagyítva és oldalán egy pikkely kitörve, hogy az ott

tanyázó rovarkák láthatók legyenek
; /, egy fenytre letojt peték,

nagyítva.

termésének tartják. Pedig a tobozalakú kinövések — minden ro-

varász tudja — nem egyebek, mint egy növénytet-faj, a Chermes

Abietis L. gubacsai. Ismerjük azoknak keletkezés módját is. A pa-

rányi rovar, mely álczaállapotban a fenyrügyek pikkelyei között

telel át, kora tavaszszal bele szúrja a rügybe szipókáját és teljesen

kifejldvén, minden megelz párosodás nélkül számos petét tojik.

A petékbl kibúvó fiatal rovarok aztán szintén szívogatni kezdik
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a fejldésnek indult fiatal tlevelek tövét. E közös mködés és

együttes szivogatás következtében létrejön a tobozalakú gubacs,

melynek egyes pikkelyei mögött ugyanannyi üregecske támad.

Minden ilyen üregecskében 10—20 fiatal rovar tanyázik és az

üregecske falait szivogatva növekedik, mig végre nyárban, mikor

a gubacs már keményedni kezd s a pikkelyek kissé szétválnak, a

megntt rovarok (19. ábra c) a támadt hasadékon kimásznak az

üregbl, vedlenek és szárnyas rovarokká válnak. A szárnyas rovarok

(19. ábra a, b) csakmamar elszélednek és a lúczfeny tleveleire

tojjak parányi petéiket (19. ábra /); e petékbl még az szön

kibújnak aztán azok az álczák, melyek áttelelvén, a következ

tavaszon a gubacsokat hozzák létre. E gubacsok 1— 3
'/a cent.

hosszúak, zöldek, néha kissé vörhenyesek és igen finom pehelyzettel

vannak borítva ; többnyire a fiatal hajtások tövén vagy közepén

vannak elhelyezve, úgy, hogy a hajtás még rajtuk túl is folytatódik.

A Chermes Abieüs, melynek tehát évenként csak két nemze-

déke van, t. i. egy szárnyatlan és egy szárnyas, és melynek fejl-

dési sorozatában a himek teljesen hiányzanak, hazánkban mindenütt

el van terjedve, a hol a lúczfeny n ; eddig a következ helyek-

rl ismerem : Budapest, Kolozsvár, Tavarna (Zemplén m.), Korit-

nyicza és Lucski ;Liptó m.), Oszadka (Árva m.), Magyar-Ó vár és

Varasd-Teplicz.

De a lúczfenyn ezenkívül még egy másik Chermes-faj is él,

melyet azonban rendesen az elbbivel szoktak összezavarni. Ez a

Chermes strobilobius Kait. Ennek gubacsai (19. ábra é) általában

kisebbek, %— 1 cent. hosszúak, szamócza- vagy ananász alakúak, fehé-

resek, halaványzöldek vagy halaványsárgák, csupaszok és mindig csak a

fiatal hajtások csúcsán találhatók. Életmódjára nézve e faj nagyban

és egészben megegyezik az elbbivel, de annyiban különbözik, hogy

nem egy, hanem két gubacsképz szárnyas nemzedéke van, melyek

közöl az egyik június közepe táján, a másik (amannak ivadéka)

augusztus vége felé hagyja el a gubacsokat. Ez a faj nálunk szin-

tén elfordul ; magam Lucski liptómegyei fürd körül és Várasd-

Tepliczen találtam, Dr. E n t z Géza egyetemi tanár úr pedig

Kolozsvárról küldte nekem gubacsait.

A Chermesek közöl hazánkban még egy harmadik faj is

tenyészik, a Chermes Laricis Hart. Ez — mint neve is elárulja —
a vörösfenyn (Larix europaea) él, de azon már nem idéz el

semmiféle gubacsokat. A tlevelek a rovar szúrása és szivogatása

következtében csupán csak megsárgulnak és térdalakban meghajla-
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nak. Dr. Entz Géza barátom szíves közlése szerint ez a Cher-

mes-faj 1884-ben roppant mennyiségben mutatkozott a kolozsvári

múzeumkert vörösfenyin, a nélkül azonban, hogy azoknak tenyé-

szésében valami hiba lett volna észrevehet. Ugyanazon évben szin-

tén tömegesen jelent meg e faj Trencsénmegyében Ó-Beszterczén

egy 8—10 éves fenyültetvényben, de itt már némi kárt is oko-

zott s a meglepett fák fejldésére hátrányos volt. Günther Ká-

roly urad. erdfelügyel úr értesítése szerint az illet ültetvény-

ben, mely 20% vörösfenybl és 80°/ lúczfenybl áll, a vörös-

fenyk csúcsai vörhenyes beteg szinükkel már távolról feltntek és

egészen kiváltak a különben is alacsonyabb Iúczfenyk közöl.

Tudtommal eddig ez az egyetlen eset, hogy a Chermes Laricis

valahol tényleg kártékony lett volna. Dr. Horváth Géza.

KÜLÖNFÉLÉK.

Miniszteri körrendelet a phylloxeraügyben. — A phyüoxera-

vész a szomszéd Romániában, mint tudjuk, már szintén befészkelte

magát, de a román kormány a berni nemzetközi phylloxera-egyez-

ményhez eddig mindamellett még hozzá nem járult és magát az abban

a nemzetközi forgalomra nézve megállapított óvrendszabályok meg-

tartására nem kötelezte. Hogy a phylloxera behurczolása Romániából

mégis lehetleg megakadályoztassék, a földmivelés-, ipar- és keres-

kedelemügyi m. k. minisztérium legközelebb a következ tilalmi ren-

deletet adta ki

:

Romániából a szltkék, gyökeres ós sima szlvesszk, szl-
fürt, fák és cserjék, virágok és virághagymák, gumó- és gyöknövények,

gyümölcs, zöldség és a kertészet minden egyéb termékének, valamint

általában mindennem zöld és száraz növénynek behozatala további

rendeletig eltiltatik és csupán gyógyszerészek használatára szánt nö-

vények és virágok hevitele engedtetik meg. — Budapest, 1885. évi

szeptember hó 21-én. — Széchényi, s. k.

A legrégibb ásatag rovar. — A föld történelmének egyik

legrégibb korszakából, a szilúrból, szárazföldi állatmaradványokat

egész ujabb idkig nem ismertek. A legrégibb szárazföldi állatok, a

melyeknek nyomaira akadtak, a Kanadában New-Brunswick devoni

kzeteiben talált szitakötk, nevezetesen Libelullidák és Sialidák vol-

tak. Nemrég Lindström tanár Gotland szigetének fels-szilúr ré-

tegeiben talált egy jól megmaradt skorpió-lenyomatot, a melynek egész

szervezetébl látszik, hogy szárazföldön élt, s ebbl egyszersmind az

a fontos tény derült ki, hogy szárazföldi állatok a devonnál régibb

földtani korszakban is élhettek. Egy ideig ezt a skorpiót (PalaeophoneÜS

nuncius) tartották a legrégibb szárazföldi állatnak.



191

Legújabban Ch. Brongniart a fels-szilúrnál még mélyebb
szintben, t. i. a középs-szilúrban akadt szárazföldi állatnak, még
pedig valóságos rovarnak a nyomára. Az éjszaki Francziaország Cal-

vados-megyéjében fekv Jurques középs-szilúri homokkövében találta

ugyanis egy rovar szárnyának a lenyomatát, melyen az erezet elég

jól és határozottan felismerhet. A 35 mill. hosszú szárnyon kivehet
jellemvonásokból Brongniart azt következtetette, hogy annak tulaj-

donosa a csótánok vagyis Blattidák családjába tartozott; amiért an-

nak a Palaeoblattina Douvilléi nevet adta. A konyháinkban és kama-
ráinkban garázdálkodó csótánok tehát egész a fels-szilúr korszakig

vezethetik vissza származásukat és valamennyi rovar között a legré-

gibb családfával dicsekedhetnek.

IRODALOM.
Dr. Daday Jen, Uj állatfajok Budapest édesvízi faunájából. (Ter-

mészetrajzi Füzetek. IX. p. 127— 135, egy táblával.)

A szerz behatóbban megvizsgálván Budapesten a városligeti

és az állatkerti tavak alsóbbrend állatvilágát, czikkóben eme vizsgá-

latainak eredményét közli. A Crustaceák közöl 8 olyan fajt talált,

mely Budapest faunájából eddig még nem volt ismeretes, és pedig 2

Copepodát ós 6 Cladocerát. Ez utóbbiak között legérdekesebbek a

Leptodora hyalina Lilljeb. és a Daphnia Schaefferi Baird, amaz a

városligeti, ez az állatkerti tóból.

Franz Friedr. Kohl, Die Gattüngen der Sphecinen und die palae-

arktischen Sphex-Arten. (Természetrajzi Füzetek.

IX. p. 154—207, két táblával.)

A szerz e nagy szorgalommal készült dolgozatában mindenek
eltt tüzetes vizsgálat alá veszi és avatott kézzel csoportositja a

Sphecinák alcsaládjához tartozó kaparó- darázsok nemeit; ez után a

palaearktikus régióban él Sphex-fajok analytikus táblázatát állítja

össze és azoknak a természet után készült részletes leírásait közli,

tisztázza gyakran bonyolódott synonymiájukat és ismerteti földrajzi

elterjedésüket. Ez utóbbi adatokból értesülünk, hogy Magyarország

területén a következ négy Sphex-faj tenyészik: Sphex subfuscatus

Dhlb., albisectus Lep. et Sérv., fuscatus Dhlb. és maxillosus Fubr. —
A dolgozat végéhez függelékül ama palaearktikus Sphex-faj oknak
eredeti leírásai vannak csatolva, melyeket a szerz természetben nem
ismert, s a melyek a hiányos leírások miatt alig vagy épen nem is-

merhetk fel.

Biró Lajos, A Keleti-Kárpátok vidékének jellemz rovarfajai. (A ma-
gyarországi Kárpátegyesület Evkönyve. XI. p. 124— 132.)

A Kárpátok hegylánczának Sárosmegyétöl Máramarosig terjed

ójszakkeleti részében a hegyes vidékeken rendesen elforduló rovar-

fajokon kivül még sok olyan faj is tenyészik, mely vagy kizárólag

csak ennek a vidéknek a sajátja, vagy pedig összeköt kapcsot képez

egyfell a Magas-Tátra, másfell az erdélyi havasok faunája között.
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A szerz, midn czikkében e fajokat termhelyeikkel együtt sorban

bemutatja, egyszersmind az éjszakkeleti Kárpátok rovarfaunájának

általános jellemzésére is kiterjeszkedik.

L. Lethierry, Description de deux Cicadines nouvelles. (Revue d'En-

tomologie. IV. p. 111—112.)

A leírt két új kabócza-faj közöl az egyik, Aconura Futom,

Magyarországból származik, de termhelye nincsen közelebbrl meg-

jelölve.

Dr. Franz Löw, Zwei neue Cecidomyia-Arten. (Berlin. Entomolog.

Zeitschrift. XXIX. p. 109—112.)

A leirt két gubacslégy közöl az egyiket, melyet a szerz Ceci-

doniyia oleae névre keresztelt, Korlevie Antal gymnáziumi tanár

úr Fiume mellett olajfák levelein fedezte fel.

Thalhammer János, Adatok Kalocsa vidéke rovarfaunájának ismer-

tetéséhez. Kalocsa, 1885.

A 19 lapra terjed füzet, mely külön lenyomat a kalocsai f-

gymnázium ez idei értesitjébl, az Odonota-családot képez szita-

kötkkel foglalkozik s a Kalocsa vidékén talált 41 fajnak jegyzékét

tartalmazza. Az Odonaták általános jellemzése után közölve vannak

benne az egyes alcsaládok, csoportok, nemek és fajok ismertet jelei,

úgy hogy e dolgozat a szóban forgó rovarok meghatározására is al-

kalmas. Ebbeli hasznavehetségét még inkább emeli a végén közölt

analytikus táblázat, mely a tárgyalt nemek könny felismerésére

szolgál.

Dr. H. Beuthin, Neue Varietaten von Carabus. (Entomolog. Nach-

richten. XI. p. 219—220.)
A leirt új fajváltozatok közöl kett, u. m. Platyclirus irreguláris

var. brunnipes és Orinocarabus Linnéi var. Hopffgartenianus, hazánk-

ból származik. Mind a kettt H o p ff g a rt e n báró Fogarasmegyében

a kerczesórai üveggyárnál sok példányban gyjtötte.

Antun Korlevie, Prilozi poznavanju hrvatskih opnokrilaca. (Izvjesce

kralj. velike gimnazije na Rieci (Fiume) koncem
skolske godine 1884/5. Zagreb, 1885. p. 2—38, egy

táblával.)

A szerz eme dolgozatában, mely a fiumei horvát fgymnázium
ez idei értesítjében jelent meg, érdekes adatokat közöl a hártyás-

szárnyú rovarok ismeretéhez. Dolgozata tulajdonképen három részbl

áll. Az els részben a hártyásszárnyú rovarok általános orismologiáját

vázolja s az egyes jellemz testrészeket rajzban is bemutatja. A
második részben bvebben szól a növényev darázsokról, életmódjukról

és osztályozásukról, míg a harmadik részben a Fiume vidékén gyjtött

fajok névjegyzékét és termhelyeit állítja össze. E szerint Fiume
vidékén eddig összesen 118 növényev darázsfaj észleltetett, és pe-

dig 113 levéldarázs (Tenthredinida), 2 szalmadarázs (Cephida) és 3

fadarázs (Siricida).



Rovartani Lapok
II. kötet. 1885. október. ÍO. füzet.

A magyarországi hangyales-fajok.

ii.

A hangyalesk a melegebb éghajlatot kedvel rovarok, melyek

nagyobb számban az életfeltételeiknek leginkább megfelel homokos

területeken élnek. Fajgazdagságuk az egyenlít felé folyvást növe-

kedik. E növekedést szembetnen mutatja az, hogy a hangyalesk

földrajzi elterjedésének legéjszakibb határán csupán két faj tenyé-

szik, mely szám Közép-Európában is csak négy— ötre emelkedik;

ennél több a szomszéd Ausztriában sem fordul el. A fajok száma

azonban egyszerre megkétszerzdik, a mint a hangyalesk földrajzi

elterjedését Magyarország határáig követjük, a hol már olyan

hangyales- fajok lépnek fel, melyeknek elterjedését a Földközi tenger

mellékéig, st Közép-Ázsiáig kisérhetjük. Hazánktól kezdve délfelé

a hangyalesk száma jelentékenyen növekedik, mert a nálunk

tenyész 10 faj a Földközi tenger mellékein már 33-ra emelkedik.

A kifejldött hangyalesk mind meglehetsen nagy, átlátszó

szárnyú rovarok, melyeket egymástól nem igen nehéz megkülönböz-

tetni. A legbiztosabb ismertet jeleket e tekintetben a szárnyak ere-

zete, a csápoknak a testhez és a lábszárak végén lev két sarkan-

tyúnak a boka-izülékekhez viszonyított hosszúsága képezik. Ezek

változatossága a nemek meghatározására félre nem ismerhet jellem-

vonásokat nyújt, melyeknek alapján aztán, minthogy egy-egy nemnek

hazánkban csak kevés számú képviselje van, magát az illet fajt

is könnyen fel lehet ismerni. E miatt elégségesnek tartottam a

nemek meghatározására egy összehasonlító táblázatot összeállítani

és végi a fajok leírását közölni.

Összehasonlító táblázat a hangyalesk nemeinek fel-

ismerésére.

1 (2). A lábszárak végén lev sarkantyúk ersek és horgasán

meghajlottak ; a mellkas és a lábak vaskosak, hosszú gyapjas

szrözetek ; a him potrohának végén két íüggelékszer nyúl-

vány van Acanthaclisis Ramb.

14



194

2 (1). A lábszárak sarkantyúi gyengék, vékonyak, kevéssé hajlottak
;

mellkasa és lábai karcsúk.

3 (4) . Az els boka-izülék valamivel rövidebb, mint a második vagy

harmadik izülék Megistopus Ramb.

4 (3). Az els boka-izülék hosszabb, mint a második vagy harmadik

izülék, többnyire olyan hosszú, mint a két izülék együttvéve.

5 (6). Az ötödik hosszanfutó-ér két ága a szárny hátulsó szélével

párhuzamos Creagris Hag.

6 (5). Az ötödik hosszanfutó-ér két ága nem párhuzamos, a hátulsó

ág ferdén fut a száray hátulsó széle felé.

7 (8). A lábszárak sarkantyúi valakinak, hosszúak, majdnem a ne-

gyedik boka-izülék végéig érnek. . . . Formicaleo Leach.

8 (7). A lábszárak sarkantyúi egyenesebbek és rövidebbek.

9 (10). A sarkantyúk a második boka-izülék csúcsáig érnek ; a potroh

fekete és sárga csíkokkal tarkázott. Myrmecaelurus Costa.

10 (9). A sarkantyúk nem nyúlnak túl az els boka-izülék csúcsán.

11 (12). A csápok aránylag hosszúak; az elüls szárnyak hátulsó

szélén egy-egy szemfolt foglal helyet. Dendroleon Brauer.

12 (11). A csápok rövidek; az elüls szárnyakon nincsen semmi-

féle szemfolt. . Myrmeleon L.

Acanthaclisis Ramb.

1. A. occ tanica Vili., Ent. Linn. III. p. 63. tab. 7. fig. 10.

Myrmeleon occitanicum Villers, Panzer, Olivier ;
— Myrmeleon

libelluloides Fisanus Rossi ; — Myrmeleon Pisanum Latreille ;
— Myrme-

leon Georgianum Fischer.

A legnagyobb magyarországi hangyales-faj, melynek teste 50

mill. hosszú, kiterjesztett szárnyai pedig 110 mill. szélesek ; vaskos

feje és mellkasa, különösen oldalain, úgyszintén lábai sr gyapjas

fehér szrözettél vannak borítva. Feje fekete, csápjainak töve, száj-

fedje, szája és tapogatói rtsárgák ; mellkasa szalmasárga, háta

fekete-foltos, három fekete csíkkal
;

potroha fekete, a szelvények

hátulsó része világos szin keskeny szegélyzettel ; lábai nagyobbrészt

rtveresek ; szárnyerezete tarka.

Elfordult Budapestnél a Svábhegyen, a tabáni temetben és

a pesti Rákoson (Pá vei János), úgyszintén Kbányán, továbbá

Csömörnél (Dr. Staub Mór), Peszéren és Dabason (V á n g e 1

Jen), Temesmegyében Grebenácznál (Frivaldszky János) és

Kecskemét környékén. Augusztusban alkonyatkor repked.
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Megistopus Ramb.

1. M. flavicornis Rossi, Faun. Etr. II. p. 21. tab. 9. fig. 2.

Myrméleon flavicornis Rossi, Perris ;
— Myrm. bisignatus Rambur,

Hagen ;
— Myrm. felinum Lichtenstein ;

— Megistopus flavicornis Hagen,

Brauer ;
— Megistopus bipunctatus Hagen.

Kicsiny, gyengéd és karcsú, testének hossza csak 18 mill., széles-

sége kiterjesztett szárnyakkal 45 mill. Feje sárga, tetején néha sötét-

barna" foltos ; csápjai sárga gyrsek, végük felé egészen sárgák

;

mellkasa szintén sárga, hátul feketével tarkázott
;
potroha barna, a

szelvények hátulsó fele halaványsárga ; lábai halaványsárgák, apró

fekete pettyesek, az ötödik boka-izülók alsó oldala kefeszer szrö-

zettél van borítva ; szárnyai átlátszók ; az elüls szárnyakon az

Ötödik hosszanfutó-ér hátulsó ágának és a hatodik érnek egyesülé-

sénél egy-egy homályos, néha csaknem egészen elmosódott barna

folt foglal helyet.

Alczája és életmódja még nem egész biztossággal ismeretes.

A kifejldött rovar a budai Sashegyen és a Zugligetben május

havában találtatott. Gammel Alajos úr 1882. június 4-én Gödölln

a korona-uradalmi legelkön fogott belle két példányt, Dr. Staub
Mór tanár úr pedig a szintén pestmegyei Csömör határán egyet

;

a magy. nemz. múzeumban van egy példány Temesmegyébl Ulmá-

ról is. — Meglehetsen ritka faj, melynek tenyészési köre fleg

Dél-Európának Földközi tengermelléki vidékeire terjed.

Creagris Hag.

1. Cr. plumbeus Oliv. Encycl. VIII. p. 126.

Myrméleon plumbeus Olivier, Pictet ; - Myrmecaelurus pallidi-

pennis Costa ; - Myrmecoleon pictus Burmeister ; — Myrmeleo plumbeus

Brullé ; — Myrméleon lineatus Latreille ; - Myrm. conspurcatus Kole-

nati ; - Myrm. pallidicornis Rambur.

Szárnyai keskenyek, végükön kissé hegyesek, erezetük feke-

tével és sárgával tarkázott ; az elüls szárnyakon a könyök-ér

(cubitus) hátulsó ága nem tart ferdén a szárny hátulsó széle felé,

mint a többi hangyales- fajoknál rendesen, hanem azzal párhuza-

mosan halad. Feje halaványsárga, csápjain felül fekete, feje tetejét

pedig több apró sárga folt tarkítja ; csápjai halaványak, feketés

gyrkkel. Elmellkasa felül halaványsárga, a keskeny sárga közép-

vonal két oldalán egy-egy sötét folt foglal helyet, mely az utó-

szögletek felé s a mély harántbarázda mellé ereszti ágait; közép-

és utómellkasa nagyobbrészt feketésbarna. Potroha fekete, a szel-

14*
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vények vége keskeny sárga szegélyzettel. Lábai halaványsárgák, a

boka-izülékek vége feketés; sarkantyúi a két els lábpáron a har-

madik, a hátulsó lábpáron a második boka-izülék végéig érnek.

Testhossza a nsténynek 30, a himnek 45 mill., szélessége kiter-

jesztett szárnyakkal 66 mill. A him potroha a szárnyak végén

mintegy 15 mill.-nyivel túlnyúlik.

Álczája még nem ismeretes elég biztosan. — A kifejldött

rovar nálunk nem tartozik a ritkaságok közé s eddig a pesti

Rákoson (Frivaldszky) és a régi lóversenytér mellett júliusban

(G a m m e 1), Csömörnél (Dr. Staub), Isaszegnél és a Csepel-

szigeten (K u t h y), Dabasnál szeptemberben (V á n g e 1), Kalocsa

környékén (Thalhammer János) augusztus közepén, Bács-

megyében a palicsi tónál augusztus 8-án (Dr. Horváth Géza),

Temesmegyében Grebenácznál (Frivaldszky) és Hajdumegyében

Debreczen mellett (Dr. Török József) fordalt el. — Délvidéki

faj, mely hazánkon kivül csak a Földközi tenger mellékein tenyészik.

Formicaleo Leach.

1. F. tetragrammicus Fabr. Ent. Suppl. p. 205.

Myrmeleon tetragrammicus Fabricius ; — My rmecaelurus tetra-

grammicus Costa ; — Myrmecoleon tetragrammicum Herrich-Schaeffer

;

— Myrmeleon flavomaculatus Eversraanu; - Myrmeleon tetragrammicum

Brauer.

Feje és mellkasa fekete, sárga foltokkal tarkázva ; csápjai

legalább is olyan hosszúak, mint feje és mellkasa együtt véve \

potroha fekete, minden gyrje hátul sárga szegély, felül pedig

két kerek sárga folttal tarkázott; lábai barnássárgák, fekete pon-

tokkal tarkázva, az izeslóseknél fekete. Szárnyain, melyeknek ere-

zete fehér és fekete, néhány apró folt látható. Hossza 35—40 mill

,

szélessége kiterjesztett szárnyakkal 64—70 mill.

Igen hasonlít a Myrmeleon europaeus-hoz, melytl jóval hosz-

szabb csápjai, hosszú sarkantyúi s a hátulsó szárny bels oldalán

a szárnyjegygyei szemben lev folt jelenléte által könnyen meg-

különböztethet.

Álczája száraz erdei földben él s minthogy fogótölcsért nem
készit, nehéz megtalálni. A kifejldött rovar sem gyakori és eddig

csak Budapestnél a Gellérthegyen és a városligetben (F r i v a 1 d s z k yj,

Pestmegyében Monor mellett és Isaszegnél homokos helyeken

(K u t h y Dezs), Temesmegyében Grebenácznál (Frivaldszky)
ós a magyar tengerpartvidéken Fiume mellett (Korlevic Antal)
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került kézre. Júliusban repked. — E hangyales-faj szintén Dél-

Európa vidékein él, de tenyészési köre hazánkon át egész Ausztriáig

, terjed.

Myrmecaelurus Costa.

Ebbl a nembl Magyarországban két faj tenyészik, melyeket

szélesebb szárnyaikról, sárga és fekete csikós potrohúkról s a him

potrohának két utolsó eltti szelvényébl kiálló szrös czafatokról

könny felismerni.

1. M. punctulatus Stev.

Myrmeleon punctulatus Fischer, Eotomogr. Imp. Eoss. IV. p. 49.

tab. 1. fig. 4. Addend p. 210 et Hagen, Russl Neur. p. 126; — Myrme-

leon lineatus Fiscber, Entomogr. Imp. Eoss. IV. p. 49. tab. 1. fig. 5.

Szárnyainak erezete nem egyszin, de tarka, ugyanis a hosz-

szanfutó-erek nagyobbrészt sárgásfehérek vagy sárga-fekete tarkák,

a harántfutó erek nagyobbrészt feketék, a sugár ér két oldalán lev

erek középen világos szinüek, tövükön egy-egy fekete ponttal.

Csápjai rövidebbek mint feje és mellkasa együtt véve, különben

feketék, végükön rtsárgák. Teste sárga, feketével tarkázva; feje

szintén sárga ; csápjai között nagyíj'fekete folt foglal helyet, mely

két oldalt a fej teteje felé kanyarodik, búbján fekete csík vonul

homloka közepe tájáig s e mellett kétfell egy-egy fekete pont

látható ; ajak- és állkapocs-tapogatóinak 2—3 utolsó izüléke nagyobb-

részt fekete. Mellkasa sárga, hátán három fekete csíkkal
;
potroha

sárga s ennek hátán, hasán és két oldalán egy-egy fekete csík

vonul végig. Lábai halaványsárgák, a czombok fels részén egy-egy

keskeny fekete vonallal ; az ötödik boka-izülék vége és a karmok,

továbbá a czombokon és lábszárakon lev hosszabb és ritkább,

valamint a boka-izülékek végén lev rövidebb és srbb serték

feketék. Hossza 22—25 mill., szélessége kiterjesztett szárnyakkal

52—60 mill.

E hangyales-faj, melynek álczája még egyáltalában ismeretlen,

csupán Dél-Oroszország és Magyarország futóhomokos helyein

tenyészik és ilyen helyeken épen nem ritka. A pesti Rákoson

(Fr ivaldszky), a régi lóversenytér közelében július végén és

augusztus elején (G a m m e 1), a Csepelszigeten július elején (K u t h y),

Peszéren
(
V á n g e 1), Csongrádmegyében Horgosnál augusztus elején

(Horváth), Temesmegyében Grebenácznál és Ulmánál (F r i-

valdszky) e fajból számos kifejldött példány került el.
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2. SVi. trigrammus PaSL, Iter I. p. 469.

Myrmeleon trigrammus Pallas, Pictet ; — Myrmeleon flavus Rambur,

Eosenhauer, Stein ; — Myrmecaelurus trigrammus Costa, Hagen ;
—

Myrmeleon pictum Fabricius, Boeber.

Szine olyan mint az elbbi fajé, de termete sokkal nagyobb,

28—30 raill. hosszú, kiterjesztett szárnyakkal 64—70 mill. széles.

Szárnyerezete egyszín sárga; lábai egészen sárgák, a boka-izü-

lékek csúcsa barnás, az utolsó izülék vége fekete.

E faj Dél-Európában a Földközi tenger mellékén fekv orszá-

gokban mindenütt elfordul, st tenyészési köre egész Perzsiáig

terjed. Magyarország homokos területein a leggyakoribb hangya-

les-faj, melynek termhelyéül a pesti Rákos (Fri valdszky),

Kbánya (V á n g e 1), a Csepelsziget, Isaszeg és Monor (K u t h y),

Peszér és Dabas (Vángel), Kalocsa környéke (Thai hamm er),

Csongrádmegyében Horgos (aug. 3-án, Horváth), Temesmegyében

Grebenácz s azonkivül Debreczen környéke (Török) ismeretesek.

Gödöllnél és a Rákoson a régi lóversenytér mellett Gammel
Alajos úr az elbbi faijai együtt igen nagy mennyiségben találta.

Dendroleon Brauer.

1. D. pantherinum Fabr. Mant. Ins. p. 249. 3.

Myrmeleon pantherinum Fabricius, Brauer ;
— Myrmeleon ocellatus

Borkbausen.

Teste világosbarna, homloka és mellkasának oldalai feketék;

csápjai olyan hosszúak, mint feje és mellkasa együtt véve, különben

pedig barnásak, tövük és végük feketés. Lábai sárgásbarnák, a

czombok vége feketésbarna ; sarkantyúi a második boka-izülék vé-

géig érnek. Szárnyain szembetn nagy fekete szabálytalan foltok

vannak, különösen a szárny hátulsó szélénél a szárnyjegygyei

szemben és a vége felé ; legszembetnbb azonban a szárnyak

hátulsó szélénél lev szemalakú nagy folt. Hossza 22 mill., kiter-

jesztett szárnyainak szélessége 60 mill.

E ritka faj álczája odvas fák belsejében ragadozásból él, de

fogótölcsért nem készit. Ilyen helyen rostáltam ki a faporból 1880

november 25-én Zemplénmegyében a tolcsvai erdben két félig ki-

fejldött álczát. A magy. nemz. múzeum gyjteményében a kifejlett

rovarból is van egy pár Magyarországból származó példány, de

termhelyük közelebbrl nem ismeretes.

Myrmeleon L.

a) Elüls szárnyain néhány apró folt van.
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1. M- europaeus Mc-Lachl. Stett. Ent. Zeit. 1871. p. 449.

Myrmeleon formicaleo Linné (Syst. Nat. ed. X.), Poda ;
— Myrmeleon

formicarius Fabricius, Olivier, Panzer, Latreille, Stcphens, Rambur,

Westwood, Burmeister, Brauer, Hagen, Mc-Lachlan (nec Linné, Syst.

Nat. ed XII.)

Elüls szárnyain néhány apró folt van, a hátulsó szárnyak bels

oldalán a szárnyjegygyei szemben soha sincsen semmi folt. Csápjai

rövidebbek mint a fej és mellkas együtt véve. Teste fekete, feje és

mellkasa sárga foltokkal tarkázott, potrohgyüri keskeny sárga

szegélyüek. Lábai barnássárgák, hátulsó czombjai félig, a lábszárak

csúcsa, az els bokaizülék vége és a többi izülék fekete. Teste

hossza 22—28 mill., kiterjesztett szárnyai 56—74 mill. szélesek.

Európaszerte a legrégebben ismert és legközönségesebb hangya-

les-faj, melynek fogótölcsóreit s benne álczáj át kerítések, falak stb.

által védett helyeken mindenütt találhatjuk. Ellenben a kifejldött

rovarok épen nem gyakoriak
;

gyjtetett Pestmegyében Gödöll

mellett (Anker), Monornál jul. 30-án (Kuthy), Peszéren (Fri-

v a 1 d s z k y), Pécsett (M á j e r Móricz), Debreczennél (Török) és

Abaujmegyében Forró mellett szeptember 10 én (Horváth).

b) Szárnyain a szárnyjegyen kivül semmi folt nincs,

2. M. formicarius L. Syst. Nat. ed. XII.

Myrmelecn formicarius Linné, Dahlbom, J B. Fischer, Wallen-

gren ; — Myrm. formicaleo Linné (Faun. Suec. ed. II.), 0. F. Müller ;
—

Myrm. formicalyvx Burmeister, Hagen, Brauer, Mc-Lachlan (nec Linné)

;

— Myrm. innotaius Rambur, Costa ; — Myrm. neutrum Fischer von

Waldheim.

Csápjai rövidek, egyszín feketésbarnák, ép ugy mint egész

teste, csupán ajak-tapogatóinak tizülékei, kifelé irányuló fej-

pajzsának szélei ós potrohgyürinek keskeny utószegélyén sárga

szinüek. Lábai halaványsárgák, de csipi, a czombok hátulsó fele,

a lábszárak vége s néha küls oldala és kivált boka-izülékei sötét-

barnák ; az els pár lábszár sarkantyúi a második boka-izülék

végéig érnek. Szárnyai üvegtiszták, szárnyjegyei fehérek. Hossza

28 mill., kiterjesztett szárnyai 87 mill. szélesek.

Alczái nagyon hasonlítanak az elbbi fajéhoz s épen ezért a

legújabb idkig e két fajt egynek tartották és egymással össze-

zavarták ; különben ugyanolyan életmódot folytat, csakhogy fogó-

tölcséreit mindig estl nem védett helyekre készíti. Ilyen helyen

fogtam két felntt álczát Pestmegyében Farkasdon is ez év szep-

tember 28-án. A magy. nemzeti múzeumban lev kifejlett rovarok
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Gödöllnél és Budapest környékén kerültek kézre. Azon kivül a

trencsénmegyei Kosócznál Vángel Jen, Debreczeonél Dr. Török
és Csongrádraegyében Horgosnál Dr. H o r v á t h Géza urak gyjtötték.

3. M. Erberi Brauer, Verhandl. zool.-bot. Ges. XVIII. p. 189.

Homloka és feje teteje fekete, ez utóbbin két hosszú sárga

vonal s kétfell egy-egy vele összefolyó sárga folt foglal helyet

;

szemszélei, pofái, fels ajaka és fejpajzsának alsó széle szintén

sárgák. Mellkasa szürkésfekete, az elmellkason egy kis rövid sárga

középvonal s közepe táján két ugyanolyan szin pont látható ; a

feketés szin potroh gyri keskeny sárga szegély üek, a 7— 8-ik

szelvény tövén egy-egy hosszúkás világos szin folttal. Szárnyai

üvegtiszták, kicsiny szárnyjegye fehér, körülötte az erezet kissé

feketés, egyebütt fehér. Hossza 22 24 milí, kiterjesztett szárnyai

54—56 mill. szélesek.

A Megistopus fiavicomis-sza\ együtt a legkisebb hazai h angya-

les-faj, mely boka-izülókeinek másféle alkotása, folt nélkül való

szárnyai stb. által els tekintetre felismerhet.

Ez érdekes kis hangyales álczáit Redtenbacher József

osztrák rovarász fedezte fel, a ki azt a pesti Rákoson az ülli-út

mellékén lev homokbuczkákon nagy mennyiségben találta. Ez év

októker közepén pedig Kecskemét futóhomok-buczkáin egy árok

oldalában és nyárfák tövénél magara is sok tölcsérét találtam,

melyekbl rövid id alatt számos álczát foghattam össze. A zemplón-

megyei Szomotornál elterül futóhomokról Dr. C h y z e r Kornél

úr vitt haza néhány álczát, melyek 1883 juiius havában érték el

tökéletes kifejldésüket. A kifejlett rovarból egy párt Gödöllnél

Anker 'Rudolf úr és a pesti régi lóversenytér közelében 1882

július havában Gammel Alajos úr gyüjté'tt. Ezenkívül még csak

Gorfu szigetérl ismeretes. g^ £™os;

A magyarországi szunyogpoloskák.

A felemásszárnyú rovarok vagyis poloskák között van egy kis

csoport, melynek tagjai külsejükre nézve annyira hasonlítanak a

szúnyogokhoz, hogy az avatatlan szemlélk rendesen mindig szúnyo-

goknak szokták ket nézni. Már Linné is jelezte eme feltn
hasonlatosságot, a midn közlük ágyik gyakori fajt Cimex tipularius

névre keresztelt. Valóban méltán lehet azért e rovarokat szúnyog-
poloskáknak neveznünk.
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A szúnyog-poloskákat (Berytina) a legtöbb rovarász eddig külön

családnak tartotta és a rendszerben, mint a Berytidák családját, a

Coreidák és Lygaeidák családjai közé helyezte. De S tál az exoticus

alakok tanulmányozása alapján reá jött, hogy e rovarok elüt kül-

sejük daczára tulajdonképen nem képeznek önálló külön rovar-

családot, hanem a Lygaeidák vagyis bodobácsfélék családjához tar-

toznak és abban a Cyminák alcsaládjával állanak legközelebbi

rokonságban.

A mi a szunyogpoloskáknak olyan sajátságos jellemz külst

ad, az els sorban a csápok alkotása. A hosszú és vékony csápok

bunkós vég els izülóke ugyanis igen hosszú, sokkal hosszabb,

mint a következ izülék ; a csáp ennek következtében az els és

második izülék között térdesen meg van hajolva. Az is jellemz

reájuk nézve, hogy a csápok töve a szemek eltt mindig a felett a

vonal felett fekszik, melyet magunknak a szem közepétl a fej-

bütyök csúcsáig húzva gondolunk, mig a többi Lygaeidáknál a

csápok töve mindig e vonal alatt fekszik.

A többi jellemvonásokra nézve a szunyogpoloskák a többi

bodobácsfélékkel általában megegyeznek.*)

Alakjukra nézve mind hosszúkásak, keskenyek, nyulánkok,

hosszú vékony csápokkal és lábakkal ; a czombok végük felé szintén

vastagabbak, többnyire olyan bunkósak, mint az els csápizülék. A
belföldi fajok nagysága 4—10 mill. között ingadozik. Szinük soha

sem feltn vagy kirivó, hanem mindig szürke, szennyessárga vagy

barnássárga ; a csápokon, lábakon és a szárnyhártyán gyakran söté-

tebb gyrk vagy csíkok láthatók. Igénytelen színezetük még inkább

fokozza hasonlatosságukat a szúnyogokkal. Ez a majmolás (mimicry)

náluk azonban csak véd utánzás ; — nem úgy, mint bizonyos

rablópoloskáknál (Ploiaria), melyek szintén szúnyogokhoz hasonlí-

tanak, de a melyek aztán ez alatt az álarcz alatt tényleg szúnyo-

gokra és más hasonló rovarokra vadásznak. A Berytinák egy része,

kivált a Berytus-fajok, melyek rendesen a földön mindenféle gizgaz

között tartózkodnak, különben talán még inkább hasonlítanak száraz

ftörmelókhez vagy polyvához.

Egyféle színezetük miatt az egyes fajokat némelykor csak

nehezen lehet felismerni. Még inkább megnehezíti felismerésüket

az a körülmény, hogy egy részüknél, t. i. a Berytus- és Neides-

*) V. ö. Horváth Géza, Magyarország bodobácsféléinek magánrajza.

Budapest, 1875.
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fajoknál igen gyakran dimorphismus fordul el. A dimorphismus

tüneménye valamint a többi poloskáknál, úgy ennél az alcsaládnál

is a repül szerveknek részleges elsatnyulásában, tehát mint pterygo-

dimorphismus nyilvánul ; de az elsatnyulás jóformán csak a szár-

nyakra szorítkozik, mig a szárnyfedk szárnyhártyájukkal együtt

majdnem épen annyira ki vannak fejldve, mint rendesen. A szár-

nyak elsatnyulásával itt is együtt jár a szárnymozgató izmoknak

elsatnyulása és ennek következtében egyszersmind a mellkas üre-

gének megszkülése, a mi aztán külsleg leginkább az által válik

szembetnvé, hogy a pronotum utófele laposabbá és keskenyebbé

lesz. A kifejlett és elsatnyult szárnyú alakokat eleinte ugyan annyi

külön fajnak tartották ; csak ujabb idben, a mióta a dimorphismus

lényege ós jelentsége ismeretessé vált, lett a különböz alakoknak

fajbeli összetartozandósága is felismerve.

A szunyogpoloskák rendesen lehullott falevelek alatt, száraz

ftörmelék és gaz között élnek, de nyáron át különféle növényeken

is tartózkodnak. Mozgásaik általában lassúak, és mindig csak lassú,

kimért lépésekkel szoktak járni; a tökéletesen kifejldött repül

szervekkel biró példányok meleg napos idben néha, kivált veszély

idején, szárnyra is kelnek. Táplálékuk él növények és korhadó

növényrészek nedveibl áll ; ámbár nem lehetetlen, hogy állati

anyagokkal, nevezetesen rovarhullák nedveivel is táplálkoznak.

Eddigi megfigyeléseim alapján azt hiszem, hogy valamennyi faj

tökéletesen kifejlett állapotban telel át, mert álczáikkal csakis a

nyári hónapokban júniustól—szeptemberig találkoztam. A párosodást

csak egy ízben sikerült egy fajnál észlelnem és pedig július elején.

Ebbl a kis alcsaládból egész Európában csak 7 nem és 22

faj tenyészik, melyek közöl 5 nem összesen 13 fajjal, tehát az ösz-

szes európai fajoknak több mint felével nálunk is képviselve van.

A Magyarországban képviselt 5 Berytina-nem felismerésére a

következ táblázat szolgálhat

:

1 (4). A fejtet elre a fejbütykön túlnyúlik és egy két-oldalt össze-

nyomott ékidomú homloknyulványt képez ; a szárnyfedk mélyen
benyomott szabályos pontsorokat viselnek.

2 (3). A fejbütyök szabadon elálló nyúlvány nélkül ; a szipóka hátra-

felé csak az elüls csípkig ér ; a második csápizülék rövidebb,

mint az els csápizülék bunkós megvastagodása. — Ben/tus Fabr.

3 (2). A fejbütyök egy lefelé hajlott rövid orrmányszer nyúlványban
végzdik; a szipóka hátrafelé a középmell közepéig nyúlik; a
második csápizülék sokkal bosszabb, mint az els csápizülék

bunkós megvastagodása. — Neides Latr.
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4 (1). A fejtetn ell nincsen semmiféle homloknyulvány ; a szárny-

fedk szabályos pontsorok nélkül.

5 (8). A pajzsocska felfelé álló hegyes tüskével van fegyverezve; a

bzmirigy nyilasa hosszú lcsforma nyúlványban folytatódik,

mely oldalvást a középs és hátulsó lábak között szabadon

felfelé áll.

6 (7). A csápok a testnél hosszabbak ; a pronotum utószélén lev

három dudorodás csak igen gyengén van kifejldve. — Cardo-

postethus Fieb.

7 (6). A csápok a testnél rövidebbek ; a pronotum utószélén három

nagy dudorodás foglal helyet. — Metacanthus Costa.

8 (5). A pajzsocska felálló tüske nélkül; a büzmirigy nyilasa nem

folytatódik felefelé szabadon álló hosszú nyúlvány alakjában. —
Metatropis Fieb.

Ez az 5 nem hazánkban a következ 13 fajjal van képvi-

selve :

Berytus Fabr.

1. B. hirticomis Brtill. Csápjai mereven elálló sertóket

viselnek; ez olyan kizárólagos jellemvonás, a melynek alapján e

ritkább fajt már els pillanatra könnyen fel lehet ismerni. Fran-

czia-, Német- és Olaszországon kívül eddig még csak hazánkban

találtatott; legels' magyarországi példányát 1879. augusztus 5-én

fedeztem fel Zemplénmegyében Varannón, utóbb Raisz Gizella

k. a. 1881 és 1882 ó'szén Tornán gyjtött belle négy darabot.

2. B. clavipes Fahr. Ez az Európaszerte tenyész faj a

következ fajjal abban megegyezik, hogy szárnyhártyájának két

bels ere, töve felé, haránt érrel nincsen összekötve ; de abban már

eltér, hogy els csápizülóke és czombjai végük felé aránylag

kevésbbé vannak megvastagodva és eme megvastagodott részük is

csak ép olyan világos szin, mint a többi részük.

Magyarország hegyes vidékein e faj mindenfelé el van ter-

jedve, de nálunk is rendesen csak elsatnyult repül szervekkel

található. Teljesen kifejldött szárnyú alakjából (vittatus Fieb. pro

parte) mindamellett szintén sikerült egy példányt 1885. augusz-

tus 4-én Lucski liptómegyei fürdnél kézrekerítenem. Nympháját

augusztus elején fedeztem fel. Hazánkban eddig különben áprilisti

augusztusig és októberben gyjtöttük a következ megyékben

:

Abauj-Torna (Körtvélyes), Borsod (Szendr), Fiume, Krassó-Szöróny

(Mehádia, Rumunyest), Liptó (Lucski), Sáros (Bártfa), Szeben (Nagy-

Csr), Szilágy (Zilah) ós Zemplén (Aranyos-Patak).

3. B. minov H.-Sch. Az elbbitl els csápizülékének és

czombjainak duzzadtabb fekete bunkójáról könnyen megkülönböz-
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tethet. Valamint egész Európában, úgy hazánkban is hegyes vidé-

keken márcziustól novemberig gyakori, még pedig leginkább elsat-

nyult szárnyakkal. így találtuk Abauj-Torna (Kassa, Csecs, Komjáti,

Körtvélyes), Hunyad (Hátszeg), Kolozs (Kolozsvár, Sztána), Mára-

maros (Visk), Nagy-Küküll (Medgyes), Sáros (Bártfa), Szeben

(Szász-Ujfalu), Szilágy (Zilah, Peér, Pele), Torda-Aranyos (Mezség)

és Zemplén (S.-A.-Ujhely, Tolcsva, Czéke, Nagy- Mihály, Varannó,

Csicsva) megyében.*)

Tökéletesen kifejldött repül szervekkel biró alakja (cognatus

Fieb.) aránylag ritkább és nálunk eddig Abauj-Torna (Kassa, Zsarnó),

Borsod (Szendr), Szeben Szent-Erzsébet), Szilágy (Tasnád) és

Zemplén (S.-A.-Ujhely, Varannó, Aranyos-Patak) megyében észlel-

tetett.

4. B. consiniilis Horv. Közeli rokonságban áll a követ-

kez fajjal és attól leginkább els csápizülékének kisebb bunkója

és végük felé nem hirtelen, hanem csak lassanként és egyenletesen

vastagabb czombjai által különbözik ; az els csápizülék bunkója, a

harmadik csápizülék csúcsa és a czombok vége nem feketék, hanem

olyan világos szinüek, mint a többi részük. Ebbl az új fajból

eddig csak három példány ismeretes. Az egyiket Biró Lajos úr

találta 1883. május 8-án Szilágymegyében Tasnádon ; a másik kettt

az elhunyt Dr. Tömösváry Ödön ugyanabban a hónapban az

Alsó-Duna mellékén gyjtötte, t. i. május 25-én Krassó-Szörény-

megyében O-Moldovánál és május 28-án Szerbiában Golubacz mellett

egy-egy példányt.

5. B. montivagus Bremi. (20. ábra a.) Ennek az egész

Európában elterjedt fajnak az elbbi fajjal, valamint a követke-

zkkel együtt az a közös ismertet jele van, hogy szárhártyájának

két bels ere, töve felé, egy kis haránt érrel van összekötve, ós hogy

a szárnyhártya tövén ennek következtében ott egy kis sejt látszik. **)

Els csápizülékének és czombjainak hirtelen megvastagodott bun-

kója rendesen fekete vagy sötétbarna ; harmadik csápizülékének

csúcsa mindig fekete.

Magyarország hegyes és dombos vidékein gyakori ; eddig

*) Frivaldszky János úr (Math. és természettud. Közlemények. XIII.

p. 1572) Temesmegyébl Grebenáczról szintén felsorolja ; de az illet példá-

nyokat a magy nemz. múzeum gyjteményében megvizsgálván, azt találtam,

hogy azok mind a B. geniculatus Fieb. fajhoz tartoznak.

**) A mellékelt ábrán (20. a) tévedésbl épen ez a lényeges jellemvonás

nincsen feltüntetve.
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februáriustól májusig és júliustól deczemberig a következ megyékben

gyjtöttük: Abauj-Torna (Torna, Zsarnó, Áj, Körtvélyes", Baranya

(Mánfa), Borsod (Miskolcz, Szendrö), Hunyad (Fels-Farkadin),

Krassó-Szörény (Orsova), Pest (Buda, Farkasd), Szilágy (Tasnád,

Ballá), Tolna (Simontornya), Veszprém (Sóly) és Zemplén (S.-A.-

Ujhely, Sáros-Patak, Tolcsva, Kis-Tárkány, Czéke, Szécs-Keresztúr,

Varannó).

Raisz Gizella k. a. 1881. november 24-én Tornán egy

rendkívül érdekes képzdés példányt talált, mely a maga nemében
valóban páratlan, és melyet itt rajzban (20. ábra b, c) is bemutatok.

Az illet nstény példánynak egész potrohát felülrl egy teknforma
hosszúkás képzd-
mény borítja , mely a

pronotum utószélébl indul

ki és egész a potroh vé-

góig ér. A teknforma

pajzs, mely úgy látszik

szilárd chitinbl áll és

színére nézve a test szürke

alapszínével megegyezik,

mereven összefügg a prono-

tummal és domború felü-

letén 8 hosszában futó

bordát visel. E bordák

közöl a középs a prono-

tum közepén végig húzódó

dó oromnak közvetetlen

folytatását képezi, de nem
fekszik egészen a test kö-

zépvonalában, hanem attól 20.ábra.— Ahegyenjárószunyogpoloska (Berytus

, . - , 1f i , <,-,..' » montivaqus) : a, rende3 alkatú rovar: b, teknö-
kisse balíele. A kozepso ,

•
. / .

'
. ,„ ,,,, „,„ „í ,

,

r torma chitinpajzsot visel példány, íelulrol nézve
;

bordatol jobbra négy, balra
c> ugyariaZ) oldalvást nézve

három borda foglal még
helyet ; a középs bordához legközelebb es két borda a pronotum

utószélétl ennek középs orma és utószöglete között ered ; a

pronotum jobboldali utószögletétl két borda, baloldali szögletétl

pedig egy borda indul ki. Ezeken kivül még úgy a jobb, mint a

bal oldalon egy-egy töve és vége felé elenyész gyenge borda lát-

ható. Mind ezek a bordák meglehetsen élesek és élükön igen

finoman pelyhesek ; a két széls borda kivételével a többi mind
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egész a teknöforma képzdmény végéig ér és csak a corium csú-

csának táján van megszakítva.

E sajátságos képzdmény oka és czélja elttem valóban meg-

fejthetetlen. Hozzá hasonló az összes szakirodalomban nincsen fel-

említve és más rovarászok, a kikkel az esetet közöltem, szintén

nem voltak képesek elfogadható magyarázatát adni. Azért kénytelen

vagyok itt egyszeren csak leírásának és rajzának közlésére szorítkozni.

6. B. distinguendus Ferr. Kevésbbé ismert ritka faj,

mely az elbbitl finomabban pontozott pronotuma ós szögletes vég
szárnyhártyája által különbözik. Eddig csak Fels-Olaszországból

volt ismeretes, de 1883. július 11-én szerencsés voltam a bánsági

homokpuszt ban Grebenácz táján szintén felfedezni és belle három

példányt kózrekeríteni.

7. B. geniculatus Fleb. Ezt a csinos kis fajt, mely eddig

még nincsen leirva, egyes búvárok, péld. P u t o n, csak a B. monti-

vagus elsatnyult szárnyú alakjának tartják
;
pedig ettl határozottan

különböz önálló fajt képez. Szárnyhártyájának vége .szintén szög-

letes, mint az elbbi fajénak; els csápizüléke és czombjai egészen

világos szinüek. Nálunk eddig június, július és október hónapokban

észleltük ; nymphájára junius elején akadtam. Leginkább homok-

talajú rónáinkon tenyészik, igy : Pestmegyében a rákos-palotai

erdben és Kecskeméten, Komárommegyében Duna-Örsön és Temes-

megyében Grebenáczon ; de azonkívül a sikság szélén fekv dombos

vidékeken, mint a budai Gellérthegyen és Gödölln is elfordul. A
Magyarországban talált legels példány bizonyára az volt, melyet

Frivaldszky János úr 1857. szén a magyar nemzeti múzeum

épületének falán fogott.

8. B. Signoreti Fleb. Az elbbi fajhoz sokban hasonlít,

de attól els csápizülékének kevésbbé vastag bunkója és végük felé

szintén csak lassanként és egyenletesen megvastagodott czombjai

által különbözik. Európa több országában honos, ámbár mindenütt

ritka. Hazánkban eddig csak egyetlen egy tökéletesen kifejldött

szárnyú példányát találtam 1880. április 28-án Varannón Zemplén-

megyében egy erd szélén. Dr. Brancsik Károly úr Trencsén

köri a kubrai posványokban állítólag szintén felfedezte.*)

Neides Latr.

1. W. tipularius L. Egész Európában elterjedt gyakori faj,

mely a coriumának utószóién lev négy fekete pontról könnyen

*) A trencsénrapgyei természettudományi egylet Évkönyve. TIT. 1880 p. 25.
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felismerhet, és mely lehullott falevelek és mindenféle gizgaz között

egész éven keresztül található. Nyárban növényeken is tartózkodik

és ha veszély fenyegeti, repüléssel is igyekezik menekülni. Magától

értetdik azonban, hogy repülni csak tökéletes kifejldött repül

szervekkel biró alakja képes ; mig elsatnyult szárnyú alakja (parallelus

Fieb.), mely nálunk szintén nem ritka, már nem bir szárnyra kelni.

Fejletlen nympha-stádiumára június végén akadtam
;

párosodását

pedig július els napjaiban észleltem.

E fajt eddig Magyarországnak már 20 megyéjében sikerült

felfedezni, u. m. Abauj-Torna (Forró, Torna, Szádell, Körtvélyes,

Komjáti), Baranya (Pécs, Puszta- Szent-Márton), Borsod (Miskolcz),

Csongrád (Szeged), Gömör (Rozsnyó), Hajdú (Debreczen), Hunyad

(Déva), Kolozs (Kolozsvár), Krassó- Szörény (Mehádia, Orsova),

Nógrád (Losoncz), Pest (Budapest, Rákos-Palota, Gödöll, Kis-Szt-

Miklós, Visegrád, Farkasd, Kecskemét, Kalocsa), Szeben (Nagy-

Csr), Szepes (Igló), Szilágy (Sz. -Nagyfalu, Pele-Szarvad), Szolnok-

Doboka (Szükerék), Tolna (Simontornya), Ugocsa (Nagy-Tarna),

Várasd (V.-Teplicz), Veszprém (Sóly) és Zemplén (S -A.-Ujhely,

Tolcsva, Erd-Bénye, Varannó, Juszko-Volya) megyében.

2. y. favosus Fieb. Az elbbi fajtól a pronotum durvább

pontozása, valamint az által különbözik, hogy a corium utószélén

nincsen semmiféle fekete pont ; csupán csak annak csúcsán van egy

fekete pont. Különben igen ritka rovar ós eddig csak Német- és

Francziaországból volt ismeretes. Hazánkban M o c s á r y Sándor úr

akadt legels példányára 1872-ben Nagyvárad mellett. Azóta magam

is találtam, néhányat — valamennyit júliusban — a pestmegyei

Rákos homoktalajú síkságán Rákos-Palota határában, továbbá a

bánsági homokpusztában Grebenácz táján és Krassó-Szörénymegyében

Berzászkán.

Cardopostethus Fieb.

1. C. annulostis Fieb. Ez a faj olyan rendkivül nagy

ritkaság, hogy eddig csak alig egy pár példány volt belle ismeretes

Corsica szigetérl és Spanyolországból. Hazánkban mindamellett

már két helyen sikerült felfedezni. Ugyanis Biró Lajos úr 1883.

május 23-án Tasnádon Szilágymegyében találta egy példányát ; Dr.

Chyzer Kornél úr pedig 1885. augusztus 12-én Zemplénmegyében

Parnón, a hol már 1882. július 4-én egy fiatal álczájára akadt, egy-

szerre négy példányt volt szerencsés e ritka fajból gyjteni.



208

Metacanthus Costa.

1. 31. elegáns Ciirt. Egész Közép- és Dél-Európában honos

és gyakori faj, mely rendesen az iglicz (Ononis) fajokon, kivált a

bzös igliczen (Ononis hircina) tartózkodik. Nympháját július,

augusztus és szeptember hónapokban találtuk, magát a kifejlett,

rovart pedig márczius, április, június—október és deezember hóna-

pokban Abauj-Torna (Torna, Hidvég-Ardó, Komjáti, Görg, Körtvé-

lyes), Fiume (Fiume), Krassó-Szörény (Ferenczfalva, Mehádia, Orsova,

Kazán-szoros, Berzászka), Liptó (Lucski), Szeben (Szent-Erzsébet,

Nagy-Csr, Porcsesd, Márpod), Tolna (Simontornya), Zágráb (Zágráb)

és Zemplén (S.-A.-Ujhely, Varannó, V.-Csemernye, Csicsva, Zsalo-

bina) megyében.

Metatropis Fieb.

1. M. rufescens H.-Sch. Különféle növényeken Európa-

szerte tenyészik, de mindenütt ritka. Nálunk legelször Fri-

valdszky János úr fedezte fel Mehádián és Monyásza aradme-

gyei községnél ; Fuss Károly Fogarasmegyében a kerczesórai

üveggyár kertjében akadt reá júliusban ; ujabban pedig Dr. C h y z e r

Kornél barátom fogott belle két példányt 1882. június 21-én

Erd-Bényén Zemplénmegyóben. ^ Uorváth Géza ,

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Termiták hazánkban. — A társas élet termiták vagy u. n.

fehér hangyák, melyek tudvalevleg leginkább a forró földövi

tartományokban honosak és ott kártékonyságuk miatt méltán rette-

gett hirnévre tettek szert, Európában csak két fajjal vannak képvi-

selve. Az egyik a Calotermes fiavicollis Fabr., a másik a Termes

lucifngus Rossi. Mind a kett a Földközi tenger körül fekv országok

lakója és földrészünk három nagy déli félszigetén kivül még Dél-

Francziaországban is tenyészik. A Termes lucifugus azonkivül még
Dél-Oroszországban Odessza körül is észleltetett. A hozzánk leg-

közelebb es hely, a hol úgy az egyik, mint a másik faj elfordul,

Dalmátország ; de magából Magyarországból termiták egész a leg-

újabb idig egyáltalában nem voltak ismeretesek.

Az 1883-ik év tavaszán azonban sikerült az egyik termesz-

fajt hazánkban is felfedezni ; erre a felfedezésre tulajdonképen a

szlpusztitó phylloxera vezetett. Krassó-Szörénymegyében a Duna
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partján fekv Berzászkán ugyanis észrevették, hogy a községbeli

szlk néhány év óta pusztulnak ; a pusztulást valami ismeretlen

rovaroknak tulajdonították, melyeket a tönkrement szltkékben

nagy mennyiségben találtak. A vizsgálatból, melyet a helyszínén

megejtettem, csakhamar kiderült, hogy az illet szltkéket tényleg

a phylloxera tette tönkre, és hogy a szlpusztitóknak tartott isme-

retlen rovarok, melyek csak a már kiszáradt és elhalt tkékben

ütöttek tanyát, nem egyebek mint termiták a Termes lucifugus

fajból. *)

Kérdés, vájjon a berzászkai termiták tsgyökeres magyar rovarok-

nak tekinthetk-e, vagy pedig csak mesterségesen lettek oda külföld-

rl behurczolva, mint a phylloxera szlinkbe, vagy mint egyik-másik

délvidéki termesz-faj némely közép-európai üvegházba? Ez utóbbi

feltevés ellen szól az a körülmény, hogy Berzászkára a phylloxerás

szlvesszkön kivül másféle kultivált növényeket vagy délrl szár-

mazó faanyagokat soha sem importáltak; üvegháznak, díszkertnek

vagy valami gondosabb kultúrának ott nyoma sincs. Semmi kétség

tehát, hogy a Termes lucifugus Berzászkán autochton rovarfaj. E
mellett tanúskodik az is, hogy Dr. Tömösváry Ödön 1883

május 19-én ugyancsak az Alsó-Dunánál a Szvinicza köri fekv

erdkben szintén reá akadt egy Termes lucifugus fészekre. St
Wény János úr 1884 április havában még Szerbiából Negotin

melll is hozott, többféle rovarokkal együtt, egy (hosszú szárny-

tokos) nymphát e termesz- fajból. E szerint a Termes lucifugus,

mely Törökországból már elbb ismeretes volt, a Balkán-félsziget

éjszaki részében szintén honos, a mi a legjobban bizonyítja, hogy

csakugyan hazánkban az Alsó-Duna völgyében van a termiták termé-

szetes elterjedésének egyik legéjszakibb pontja. **)

A berzászkai termitákból 1883 július 13-án egy fiatalabb szl-

tkében talált fészket földestl és mindenestl egy tágas üvegbe he-

lyezve s azt még egy nagyobb fészekbl összefogdosott dolgozókkal,

katonákkal és álczákkal megszaporítva, Budapestre hoztam és itt két

két évig elevenen tartottam. Lespés, a ki a Termes lucifugus

anatómiáját és biológiai viszonyait a legalaposabban tanulmá-

*) Dr Horváth Géza, Jelentés az 1883-ik évben Magyarország terü-

letén fellépett és megfigyelt kártékony rovarokról. Budapest, 1884. p. 40 — 42.

**) A Termes lucifugus ezenkívül valószínleg'' a magyar tengerpartvidéken

is eló'fordul és alkalmasint Fiuménél is tenyészik ; ámbár ott eddig még nem

találkoztunk vele.

15
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nyozta,*) alig volt képes egy-egy fészket két hónapnál tovább

elevenen tartani. Az én termitáim is mihamar elpusztultak volna,

ha ideje korán reá nem jövök, hogy mivel tarthatom ket életben.

Fészküket eleinte minden különösebb gondozás nélkül hagytam

abban a hitben, hogy e rovarok úgy is a szárazságot kedvelik. De

már pár nap múlva megütközéssel vettem észre, hogy termitáim

szemlátomást vesztenek élénkségük- és munkakedvükbl ; mozgásaik

napról-napra lassúbbakká váltak, testük mindinkább soványodott,

nevezetesen potrohúk összeaszott és 12 nap múlva már egészen

lapossá lett. Ekkor, a midn egyesek már alig lézengtek, az a sej-

telmam támadt, hogy alkalmasint a szomjúság bántja foglyaimat;

és ime, sejtelmem nem csalt. Alig fecskendeztem néhány csepp

vizet a fészekre és az üveg bels falaira, a szomjúságtól gyötört

rovarok azonnal megérezték a vizet és csapatostól jöttek minden-

fell a megnedvesített helyekhez. Sren körülállottak egy-egy viz-

cseppet, mint akár csak a juhok az itató válút, és csápjaikat meg-

elégedetten mozgatva kéjesen szürcsölgették az éltet nedvet. Az

ellankadt, beteges népség pár nap alatt egészen magához jött, a

lapos potrohok ismét megduzzadtak, és azontúl nem is volt soha

semmi bajuk, mert két évig naponként megkapták rendes italukat

néhány vízcsepp alakjában, táplálékuk pedig kikerült a fészekben

lev száraz szltke- és cseresznyefa-darabkákból.

Termitáim azontúl háborítatlanul éltek és szemeik hiánya

daczára szorgalmasan hozzá láttak fészkük kiépítéséhez. Az üveg-

edényükben lev földet nemsokára minden irányban üregek és

folyosók hatolták át, a melyeknek falait a rovarok gondosan kisimí-

tották ; a földbe vájt folyosókat összekötötték aztán azokkal, melyek

a velük behelyezett fadarabokba voltak rágva, és melyeket szintén

tovább folytattak. Mig a dolgozók folyvást tevékenyen sürögtek,

addig az idomtalan nagy fej katonák semmitevéssel töltötték ide-

jüket, st igazi naplopók módjára minduntalan csak lábatlankodtak

és útjukban álltak a szorgalmas dolgozóknak. E katonák hivatása

állítólag a fészek megvédésében áll, de azért — legalább a dolgo-
t

zókkal szemben — épen nem árultak el valami nagy bátorságot;

mert péld. ha egy dolgozó és egy katona valamelyik szkebb folyo-

sóban egymással szemközt találkozott és egymásnak ki nem térhetett,

*) L e s p é s, Kecherches sur l'organisation et les moeurs du Termite

lucifuge. (Arnales des Sciences naturelles. Sér. 4. 1856. Tom V. p. 227-282-

tab. 5-7.)
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a kett közöl mindig a katona volt az, a melyik megszeppenve hir-

telen hátrafelé retirált.

Az otromba katonák általában sokkal csekélyebb számban

voltak a fürge dolgozóknál ; azonkivül még néhány rövid szárny-

tokos nympha is mutatkozott a fészekben, de sok volt az álcza

mindenféle stádiumban. Himeket és nstényeket nem vettem észre

;

de hogy ez utóbbiak, illetleg petéik nem hiányozhattak, azt abból

következtetem, hogy egészen fiatal, alig 1 '/2 mill. hosszú tejfehér

álczák 1884 június közepétl kezdve szeptember közepe tájáig

folyvást jelentkeztek, st egy néhány ilyen példány még 1885

tavaszán is. Ezeket a fiatal álczákat a dolgozók, úgy látszik, némi

gondozásban szokták részesíteni ; legalább több izben láttam, hogy

valamelyik dolgozó egy-egy ilyen fiatal álczát potrohánál fogva

állkapcsai között tartott ós tova czipelt.

Egy-két fejlettebb nymphát hosszú szárnytokokkal csak 1885

tavaszán vettem észre, de a szárnyas himek ós nstények fejldését

hiába vártam.

Télen át a fészket mérsékelten ftött szobában tartottam, de

a serény munka azért mégis szünetelt benne s a rovarok deczember

elejétl márczius végéig többnyire a fészek fenekén vájt tágasabb

üregben összebújva vesztegeltek ; csak lassan és keveset mozogtak

;

az ivást, illetleg a megnedvesített föld- vagy farészecskóken való

nyalakodást azonban akkor sem mulasztották el.

Két évig tartott megfigyeléseim 1885 június havában hirtelen

véget értek. Ekkor ugyanis huzamosabb idre elutazván hazulról,

fogoly termitáim távollétem alatt, úgy látszik, nem lettek rendesen

megitatva ; mert haza érkezve nagyobb részüket elpusztulva találtam.

Azt a néhány összeaszott potrohú élhalottat, mely még a fészekben

lézengett, már nem bírtam az életnek megmenteni.

Dr. Horváth Géza.

A katiczabogár a magyar gyermekköltészetben. — A rovar-

világnak alig van népszerbb alakja a gyermekek eltt, mint a

katiczabogár; országszerte mindenütt ismerik és szeretik e csinos

és ártatlan bogárkát, habár nem is sejtik, hogy a kultivált növé-

nyeken élsköd levéltetvek szorgalmas pusztításával mekkora

hasznot hajt az embernek. Népszerségét nem is ezzel a jó tulaj-

donságával szerezte, hanem apró gyors lábaival és szárnyaival. A
katiczabogár ugyanis, ha kézbe veszik, legelször is összehúzódik,

holtnak tetteti magát ; de csakhamar talpra kerekedik, gyors futásnak

15*
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indul és mindaddig szalad, a mig csak a kéz szélére vagy a felfelé

tartott ujj végére nem ér és csak akkor bontja ki szárnyait és kezd

repülni. Ezt a tulajdonságát a gyermekek is jól ismerik, de meg

vannak gyzdve, hogy ha ijesztget verset dúdolnak neki, a bogárka

még gyorsabban szalad és hamarabb elrepül. Csak hogy persze nagyon

meg kell ijeszteni! A Duna-Tisza mellékein, melyek a török hadaknak

hajdanában leginkább útjába estek, a fehér turbános törökökkel

ijesztgetik, a kik a megölt gyermekeket a kútba hányják ; azért a

Dunántúl, nevezetesen Fehér- és Tolnamegyében a fiúk ezt éneklik

a katiczabogárnak

:

» Röpülj, röpülj Katicza,

Gyünnek a törökök,

Fehér ruhát hoznak,

Véres kútba dobnak.

Merre visznek katonának ?«

A kis leányokat persze az érdekli jobban, hogy »merre visznek

férjhöz?« S az bizonyosan arra lesz, a merre a katiczabogár repül.

De csintalan pajtása azzal akarja tréfára fordítani a komoly kér-

dést, hogy:
» Röpülj, röpülj Katicza,

Pestre Budára,

Tarka kutya háza felé !

«

Pestmegye fels részén, péld. Rákos -Palotán, a gyermekvers,

úgy látszik, már családi nevet is ad az árva Katiczának

:

»Kós Kata, Kós Kata szállj el,

Gyünnek a törökök,

Tüzes piszkafával

Kemenczébe dobnak,

Aztán elégetnek.

«

A kecskeméti gyermekek ehhez hasonlót danolnak ; k is a

törökökkel ijesztgetik a kis bogarat, és hogy annál gyorsabb futásra

serkentsék, hozzáteszik még a régi idk legborzasztóbb halálbün-

tetését, a kerékbetörést, és azt dúdolják

:

» Szállj el, szállj el Katalinka,

Jönnek a törökök

!

Sós kútba vetnek,

Onnan is kivesznek,

Kerék alá tesznek,

Ott összetörnek.

«

A vers utolsó sora egy kicsit sántit ugyan, de nem ám a

katiczabogár! az fut, a mennyire csak apró lábai birják, és végre

elrepül.
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Ezeket a verseket ugyan a csigabiga szintén jogos tulajdonának

mondhatná, mert is csak ennek a kedvéért nyújtja ki szarvacskáit

;

azért hát Szilágymegyében a tasnádi gyermekek azzal kárpótolják a

csigabigát, hogy a mig csak meg nem teszi kivánságukat, ezt éne-

kelik neki:

» Csigabiga nyújtsd ki szarvad,

Tejet adok inni,

Zabot adok enni.«

A szegény katiczabogárnak azonban nem Ígérnek ilyen jókat,

st még a tatárral fenyegetik

:

»Fuss Kati, fuss Kati,

Jönnek a tatárok,

Sós kútba löknek,

Onnan is kivesznek.

Fuss Kati, fuss Kati !«

Abauj-Tornamegyében már jobban bánnak a katiczabogárral,

nem fenyegetik se törökkel, se tatárral, csak hogy kérdésükre vá-

laszt adjon röpülése irányával

:

»Isten Katiczája, hova viszel engem?
Földbe- e, égbe-e, tüzes kemenczébe?«

A Nyírségen ugyanezzel a verssel serkentik a katiczát, csak

hogy második sorát igy változtatják : » Földbe, égbe vagy a teme-

tbe ?«

A komárommegyei kis leányok már megint csak férjhezmene-

telük fontos kérdésével faggatják a jámbor kis bogarat és minden

bevezetés nélkül kérdezik:

»Katalina bogárkája,

Merre viszel férjhez ?«

Nem hiába, hogy minden vidéken ismerik a katiczabogarat,

de neve a különböz vidékeken számos változatban forog a gyer-

mekek és a nép ajkán. Azt hiszem, hogy nem merítettem ki e

bogár nevének változatosságát, ha felemlítem, hogy k a t i c z a

(Tolna- és Fehérmegye), katalinabogárka (Komárom), kós-

k a t a (Pestmegye fels részén), k a t a 1 i n k a (Kecskemét), f u s s-

kata, katinka, katiczabogár, katalinabogár (Csa-

nádm.), fuss Kati (Szilágymegyében Tusnád környékén), isten

katiczája, katicska, katóka (Abauj-Tornamegye), isten

bogárkája (Zemplénm.) és böde (a Dunántúl némely részében!

néven ismerik. Földi János füskata nevet említ, az öreg

Grossinger pedig Boldog Asszony bogara és tekns-
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bogár nevekrl emlékezik, mely utóbbiak alkalmasint a német

»Marienkáfer» és »Kugelkáfer« elnevezésekbl származnak.

Mindezek a népies nevek azonban sehol sem valamely határozott

fajra, hanem általában a Coccinellidák családjához tartozó boga-

rakra vonatkoznak. Chyzer m^

KÜLÖNFÉLEK

A k. m. természettudományi társulat október 21-én tartott

szakülésén Paszlavszky József tanár úr saját megfigyelései

alapján ismertette a Coraebus bifasciatus Oliv. nev bogárfaj fejl-

dését és azokat a károkat, a melyeket e különben ritka bogár álczája

hazánk két vidékén a tölgyfákban okozott.

A rovartan az 1886-iki állami költségvetésben. — A föid-

mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztériumnak 1886-ik

évi költségvetésében a gazdasági rovartan különböz ágaira összesen

107,500 frtnyi kiadás van elirányozva, és pedig:

a káros rovarok ellen teend intézkedésekre . . 1000 frt.

a szlpusztitó phylloxera ellen való védekezésre . 50,000 „

a méhészet emelésére 6500 „

a selyemtenyésztós emelésére 50,000 „

Erre az utóbbi czélra tulajdonképen összesen 694,000 frtnyi

kiadás van elirányozva, de ebbl 644,000 frt csak átfutó tételt képez,

minthogy az állami selyemfonógyárak ismeretes kezelése mellett ez

az összeg csak, mintegy elleg gyanánt, gubóbeváltásra fordíttatik s

a gubók legombolyítása és az elállított selyemfonal értékesítése

után ismét visszatérl. Az összes ügyviteli költségekre az ez idei

15,000 frt változatlanul meghagyatott, mig az újvidéki selyemfonó-

gyárnak további 120 orsóval leend kibvítésére 35,000 frtnyi beru-

házási összeg van felvéve.

Irtószer a Vértetíí ellen. — A porosz fóldmivelésí minisztérium

a vórtetü (Schizoneura lanigera) ellen a következ, sikeresnek bizo-

nyult irtószert és eljárást ajánlja: Tegyünk 3— 4 liter forró vizbe
3
/ 4

kilogr. közönséges dohányt ; az így készült forrázat sr barna

folyadékot képez, melyhez a dohánylevelek kiszedése után rendes

nagyságú 3 csésze 5°/ -os karbolsav-oldatot öntünk. Miután az alma-

fának ama részeit, melyeken vértetk vannak, gondosan levakartuk,

azokat a forrázattal (nyeles kefével vagy ecsettel, a magasabb ágakon
pedig rúdra kötött szivacscsal) jól bekenjük. A levakart vértetves

kéregdarabok azonnal elégetendk ; a vékony és szintén vértet-lepett

ágakat legczélszerbb levágni és szintén elégetni. A leirt szer az évnek
bármely szakában sikerrel alkalmazható ; legczélszerbb azonban még
is, ha a fertzött fákat márcziustól augusztusig kenjük be vele. A
földbl kibúvó vértetk felmászását a fákra az ismeretes lóp-gyürük-
kel lehet megakadályozni.
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A rovartan a törvényszéki orvostan szolgálatában. — A ro-

vartannak nemcsak elméleti, hanem egyszersmind gyakorlati fontos-

ságát legjobban bizonyltja az, hogy a rovartani ismereteknek a gya-

korlati élet legkülönbözbb viszonyai között jó hasznát lehet venni.

Egyes esetekben még a törvényszéki orvostan is igénybe veszi a ro-

vartan szolgálatait és felhasználja útbaigazításait. A talált hulláknál,

különösen a régibb hulláknál péld. gyakran nagy fontossággal bir

annak a kiderítése, hogy az illet egyén tulajdonképen mikor halt

el. Eíféle eseteknél a rovartan már több ízben igen becses útbaiga-

zításokat nyújtott a bírói vizsgálatnak. Minthogy az ilyen hullákban

gyakran rovarok szoktak tanyát ütni és petéiket beléjük rakván

azokban ki is fejldni, a tapasztalt rovarász valamely hullában talált

rovarokról és fejldési állapotukról a hulla korára is némi biztos

következtetéseket vonhat. így 1855-ben Dr. Bergeret egy gyer-

mekgyilkossági esetnél a hullában talált rovaroknak ós azok fejldé-

sének ismerete alapján kimutatta, hogy az illet csecsem már több

mint két év eltt halt meg és pedig alkalmasint nyárban; eme követ-

keztetéseit aztán a bírói vizsgálat utólag teljesen be is igazolta.

Mégnin 1883-ban egy 7— 8 éves gyermeknek egészen kiszáradt

hullájáról, melyet ketts ládába rejtve egy bérbe adott szobában ta-

láltak, hasonló alapon bebizonyította, hogy e gyermek halála legalább

iy2
— 2 év eltt történt.

Legújabban Dél Francziaországban fordult el egy efféle eset, a

melynéf a vizsgáló bíróság Lichtenstein rovartani szakértelmé-

hez folyamodott. Egy montpellieri ház lebontása alkalmával ugyanis

egy fels emeleti szoba padlója alatt a munkások egy emberi mag-
zatnak rongyokba burkolt és teljesen kiszáradt hullájára akadtak. A
bírói nyomozás megindithatása végett mindenek eltt eldöntend volt

az a kérdés, hogy mióta voltak vagy lehettek azok a hullamaradvá-

nyok a szoba padlója alá rejtve. Minthogy a maradványok között

sok rovartöredéket és üres rovarbábot is találtak, azoknak szakért
megvizsgálásával Lichtenstein lett megbizva. Lichtenstein
a talált rovarok megvizsgálása s azok életmódjának és fejldésének

egybevetése után oda nyilatkozott, hogy az illet magzat vagy cse-

csem elhalálozása óta legalább is négy év telt el, hogy annak elha-

lálozása a melegebb évszakban történt, és végre hogy a hulla, mieltt
a szoba padlója alá rejtetett, néhány napig még okvetetlenül valahol

a szobán kívül a szabadban állott. Ezekre az adatokra támaszkodva
a bírói vizsgálatot aztán már valami határozottabb irányban lehetett

megindítani.

Külföldi Vendégek. — A szlpusztitó phylloxeravész és az ellene

alkalmazható védekezés tanulmányozása czéljából a folyó évben szintén

számos érdekld látogatta meg az orsz. phylloxera-kisórleti állomást és

telepeit nemcsak belföldrl, hanem külföldrl is. Több külföldi szakember
jött hazánkba avval a hivatalos megbízatással, hogy a phylloxeraügy
állásáról és a különféle védekezésmódokról kell tájékozást szerezzen

;

ilyen hivatalos kiküldöttek jártak itt Szerbiából, Olasz- és Oroszor-

szágból, meg Ausztriából. — Friese Henrik német rovarász Meck-
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lenburg-Schwerinb], a ki már f. évi augusztus óta Budapesten idzik,

részint a magyarországi rovarfauna tanulmányozása végett, részint

hogy itt magát az orgona-készítésben tökéletesítse, egy évig szán-

dékozik hazánkban maradni.

IRODALOM.
Vida Károly, Az elevenszül Aphisok petefészkének és petéjének

fejldése. (Orvos-természettudományi Értesít. X. Ter-

mészettud. szak. p. 99— 140, két táblával.)

A magvar állattani szakirodalom a rovarok finomabb boncz- és

fejldéstanára vonatkozólag eddig még alig bir egy pár eredeti dol-

gozatot felmutatni. Annál[nagyobb elismerést érdemel a szerz, a ki jelen

dolgozatában az elevenszül levéltetvek legérdekesebb szervének, a pete-

fészeknek és termékének, a petének fejldését önálló vizsgálatok alapján

szakavatottan ismerteti.

Dr. Edmund Tömösváry, Die Kolumbaczer Mücke. Uebersetzt von

Johann Weny. Ung.-Weisskirchen. (24 lap,

egy fénynyomatú táblával.)

A fordító hasznos munkát végezett, a midn ezt a népszer
ismertetést, melyet az elhunyt szerz a földmivelés-, ipar- és keres-

kedelemügyi m. k. minisztérium megbizásából a kolumbácsi légyrl

irt, német nyelvre is átültette. A Bánság német ajkú gazdái sokat

fognak belle tanulhatni.

August Schletterer, Die Hymenopteren-Gattung Gasterüption Latr.

(Foenus aut.) (Verhandl. der k. k. zoolog.-botan.

Gesellschaft in Wieu. XXXV. p. 267—326, egy

táblával.)

A szerz a bécsi cs. k. udvari múzeum gyjteménye alapján a

Gasterüption nemhez tartozó fürkészdarázsok magánrajzát közli; e

szerint az európai fajok közöl Magyarországban is tenyésznek a Gas-

terüption assectator Fabr. és pedemontanum Tourn., valamint a G.

distinguendum név alatt leirt új faj.

N. N., Phylloxera iránti szerény véleménye. Eperjes, 1885. (7. lap.)

A névtelen szerz véleménye szerint a szlpusztító phylloxerá-

nak nagy mértékben való felszaporodása és kártékonysága leginkább

csak attól függ, hogy » akkor, midn a számtalan milliónyi Phylloxera-

lepke rajong, kedvez-e reá nézve az idjárás vagy nem?« Szerinte az

egész phylloxeravégz csak az idjárástól függ, múlékony baj, a mely-
nek leküzdésére elégséges a szlknek rendes megmunkáltatása és

homlítása ; minden más védekezésmód hiábavaló és felesleges.



Rovartani Lapok
II. kötet. 1885. november. 11. füzet.

Adatok
egy hazai csz-pók pontosabb ismeretéhez.

— Három táblával. —
I.

A Cszk 1

) vagyis Theraphosafélék ( Theraphosoidae

Thorell, Mygalides Sundevall, Avicularidae Aut.) családjába tartozó

pókok, melyeket Thorell 2
) a Catadysas- és Liphistus-

félék (Catadíjsoidae, Liphistoidae) családjával együtt a Földe-

szövök (Territelariae) alrendjébe foglal össze,*) a forró égöv alatt

fejtik ki alakjaiknak teljes gazdagságát s közölük aránylag kevés

lépi át az ó és új sarki terület (Regio palaearctica et nearctica

') V. ö. 'Hermán Ottó, Magyarország pókfaunája. I—III. köt Buda-

pest, 1876—79.

2
) On European Spiders. (Nova Acta Reg. Soc. Upsal. Ser. 3. Vol. VII.

1870. p. 16) V. ö. A. Ausserer, Zur Kenntniss der Aracliniden-Familie der

Territelariae Thorell. (Mygalidae Autor.). (Verhandl. der k. k. zoolog.-

botan. Gesellsch. in Wien. XXI. 1871. p. 122.)

*) Bertkau nagyon figyelemreméltó osztályozási kísérletében (Versucb

einer natürlicben Anordnung der Spinnen, nebst Bemerkungen zu einzelnen

Gattungeu. Arch. f. Naturgesch. 44. Jabrg. I. Bd. 1878. p. 351-410) méltán

utal arra, hogy a Földbeszövk s a Thorell által a Csszövk (Tubitelariao)

alrendjébe osztott Fojtópókok (Dysderidae) oly sok és fontos morphologiai bélyeg

által ütnek el a pókok egyéb családjainak képviselitl, hogy teljesen indo-

koltnak látszik a pókoknak két alrendre való felosztása, melyek közöl az elsbe,

mely phylogeniailag valószínleg sibb, a négy légzréssel (Tetrasticta), — a

másikba pedig, mely a pókok törzsének phylogeniailag ifjabb hajtása, a három
légzréssel ellátottak (Tristicta) tartoznak. Kiemelend, hogy ennél az osztályo-

zásnál, mely csak alapelvében, de részleteiben nem esik össze a D u f o u r-féle

osztályozás két alrendjével (Araignées quadri-et dipulmonaires) az összes mor-

phologiai viszonyok, s amennyiben ez id szerint lehetséges, a phylogenia is tekin-

tetbe van véve, az életmód s a háló szerkezete ellenben csak alárendelt szerepet

játszik, mig a régibb és újabb rendszerek s ezek között a Thorellé is ellen-

kezleg nem méltányolják kell módon és mértékben a morphologiai viszonyokat

és kelleténél nagyobb súlyt fektetnek az életmódra és hálószerkezetre ; mert —
mint Bertkau mondja (p. 353.) — számos araneolog állítja ugyan, hogy a

különböz életmóddal és a háló különböz alakjával bels szervezeti különbségek

is együtt járnak, ezen állítás bebizonyításával azonban valamennyi adós marad,

s az eddigi rendszerek tarthatatlansága leginkább kitnik a nézetek azon inga-

dozásából, hogy melyik családba sorozandó az egyik vagy másik nem, és még
inkább abból, hogy oly nemek, melyek egy és ugyanazon családban állanak,

gyakran inkább különböznek egymástól, mint oly nemektl, melyek valamelyik

más családba, vagy épen alrendbe vannak beosztva.

16
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Wallace) határvonalát. Hazánkban, — mely tudvalevleg fauná-

jának érdekességét kiválólag annak a körülménynek köszöni, hogy

területén Nyugat és Kelet, Éjszak és Dél állatvilága elegyedik,

hogy síkjain, bérczein és vízhálózatában Középeurópa s a közép-

tengeri Európa és Ázsia szülöttei küzdenek egymással, a Csz-
k et ismereteink jelenlegi állása szerint három faj képviseli: u. m.

a Torzpókok (Atypinae) alcsaládjába tartozó Atypus piceus Sulz.,

s a Nemesia pcmnonica 0. Herm. és N. Sauvagesii Dorth. az A k-

n ász ok (Tapinocephali) családjából 3
). Ezek közöl a két utóbbi

nyilván aránylag új honfoglaló és a középtengeri faunából vándorolt

be, mig az Atypusra nézve nem látszik valószíntlennek Be ekei'

L é o n azon feltevése,
4
) hogy egyenes ágon azoktól az söktl

származik, melyek földrészünket még a harmadkor forró klímája

által népesítették. E feltevés valószínségének helyessége mellett

szól legalább az Atypus nagy földrajzi elterjedése ; a mennyiben a

skandináviai félsziget kivételével — de Nagy-Britanniát ide szá-

mítva — tenyészésére kedvez helyeken, Európaszerte mindenütt

elfordul, és ha a nyugati országokból srbben említik, mint a

keletiekbl, úgy ennek oka egyszeren amazoknak részletesebb és

pontosabb átkutatásában leli magyarázatát. 5
) Daczára azonban annak,

hogy az Atypus piceus oly széles elterjedésnek örvend, és hogy

Sulzer már 1776-ban leírta, ismerete még mindig sok kívánni-

valót enged, a mi eléggé kitnik abból, hogy elsrangú araneologok

és kitn specziális búvárok (Koch, Thorell, Ausserer,
Bertkau, Fickert) között vita tárgyát képezi, vájjon a közép-

európai Atypusok mindnyájan egyetlen egy (Atypus Sulzeri Latr.

Thor.) vagy több fajhoz (Atypus piceus Sulz., A. afjinis Eichw., A.

3
) Hermán 0., id. m, III. köt., p. 209—214.

4
) Quelques mots sur les travaux des Araignées. II. (Annales de la Soc.

Entomologique de Belgique. XII. 1879. Compt. rend. p. 110.)

5
) V. ö. az alább még idézend munkákon .

kívül : E. Simon, Histoire

naturelle des Araignées, 1864; L. Koch, Beitráge zur Kenntniss der Arack-

nidenfauna Galiziens, 1870 ; U. a., Verzeichniss der in Tirol bis jetzt beob-

achteten Aracbniden, 1876 ; U. a., Verzeichniss der bei Nürnberg bis jetzt

beobachteten Arachniden, 1883; T. Thorell, Remarks on Synonyms ot

European Spiders, 1870 — 73; U. a, Verzeichniss südrussischer Spinnen, 187;");

L. Becker, Catalogue des Arachnides de Belgique, 1878; U. a., Aranéides

de Néerlande, 1879; U. u., Communications arachnologiques, 1880; Fickert,
(Jnterscheidungsmerkmale der drei deutschei, itypus-Formen. (Zeitschr. f. Ento-

mologie, N. F. 6. Heft. Breslau, 1877.) Ezt az utóbbi értekezést Bertkau
évi jelentése után idézem.
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anarchoreta Auss.) tartoznak-e; de kitnik továbbá a pókunk

életmódjára vonatkozó adatok részleteinek nem lényegtelen eltéré-

sébl is. — A fajkérdésben való határozott állásfoglalásra, miután

az erre nélkülözhetetlen összehasonlító-anyag nem áll rendelke-

zésemre, nem érezhetem magamat feljogosítva, és csak annyit

akarok megjegyezni, hogy az egyetlen gazdag termhelyen gyjtött,

igen különböz életkorú, egytl-egyig nstény példányaim, ha nem

is minden részletben, de nagyjában megegyeznek azzal az Att/pus

2nceus-s&\, melyet Ausserer monographiájában* 5
) a Sulzer-féle

Aranea piceá-\a\ azonosnak tart ; a Bertkau által leírt Atypus

piceus-tól ellenben sok fontos jellemvonás által térnek el.

A mi az Atypus piceus-nsik hazánkban való elfordulását illeti,

erre nézve kizárólag Hermán Ottó adatai állanak rendelkezé-

sünkre. 6
) Nevezett búvár azt az egyetlen hím példányt, — a ns-

tényt nem ismeri — melynek leirását adja, az 1868. évi júniusban

az erdélyi Mezségen, Mez-Záhon találta, a mint az úton áthaladt.

Ez a példány jelenleg is megvan az erdélyi múzeum-egylet gyjtemé-

nyében. Az Atypusok földbe sülyesztett érdekes lakócsöveinek

Simon észleletei alapján adott rövid felemlítéséhez hozzáteszi

továbbá Hermán, hogy ilyen lakásokat maga is gyakrabban

talált Kolozsvár, Mez Záh, Torda és Budapest vidékén.

A múlt egyetemi szünidt a Kolozsvár szomszédságában fekv

S z u c s á k faluban töltvén, nagy mértékben magukra vonták figyel-

memet azok a sajátságos póklakások, melyeknek a földbl kiálló

csrészlete mellett az ott hever, levedlett chitinköntösök, az ijeszt

nagyságú fels állkapcsok, meg az étkezési maradékok nem csak

azt árulták el, hogy a csövek lakottak, hanem egyszersmind azt is,

hogy a mi többi pókjainktól elüt nagy pókot rejtenek, a melylyel

aztán néhány cs óvatos kiásása csakhamar megismertetett. Vizsgá-

lataimat a szükséges irodalom teljes hiányában a hely szinén kez-

dettem meg, hogy anyaggal gazdagon ellátva Kolozsvárt fejezzem

be. Az Atypusnak Szucsákon való elfordulásához megjegyzem, hogy

csöveit, miután figyelmessé lettem reájuk, száraz, gyepes lejtkön

egyenkéut mindenütt megtaláltam, oly nagy mennyiségben azonban

sehol sem, mint a Sárkány-féle telek gyümölcsösében, mely délnek

tekint meredek domboldalra húzódik. Itt a mohapárnás, tömött,

agyagos talaj, melynek sanyarú fvezetót fleg Festuca ovina

* 5
) Id. m, p. 131.

") Id. m III. köt. p. 211.

16'
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és Digitaria stolonifera képezi, össze-vissza van lyukasztva

a pókok által, úgy hogy egy négyszög-méternyi területre helyenként

4— 5 pókcs, söt itt-ott a fiatal nemzedék vékony csöveinek egész

kis gyarmata esik. Tudakozódásomra arról értesültem, hogy a szu-

csáki nép, ha a pókot magát nem is, de f öl di zsák-nak nevezett

csöveit igen jól ismeri — s miként máshol is a pókhálót — gyen-

gébb sebesüléseknél angol tapasz módjára használja, a mire tényleg

kitnen alkalmas.

Szucsákon és a Hermán 0. említette erdélyi termhelyeken

kivül még Naszódot hozhatom fel, honnan Kanitz Ágost t,

tanártársam szivességébl kaptam több csdarabot, melyeket mint

Naszód körül gyakori, rejtélyes természet tárgyakat küldöttek neki.

Az elsorolt, mintegy kapkodott termhelyek után jogosan

vélem azt a következtetést vonhatni, hogy az Atypus piceus, tenyé-

szésére alkalmas helyeken, melyeket délnek tekint; gyepes lejtk

képeznek, hazánk egyéb részeiben sem fog hiányzani, csak hogy

rejtett, földalatti életmódjánál fogva mindeddig elkerülte a búvárok

figyelmét, mint a hogy Európa egyéb részeiben is hosszasan el-

kerülte gyakori és tömeges elfordulása az araneologok figyelmét

:

H a h n például az Atypus piceus hazája gyanánt Németországot,

Svájczot, Franczia- ós Olaszhont említvén, siet hozzátenni, hogy

mindenütt igen ritka 7
), holott Koch, Ausserer, Bertkau,

Fickert, Beckerés mások vizsgálatai épen ellenkezrl gyztek

meg. A dolog voltaképen úgy áll, hogy valamint más pókoknál, úgy
az Atypusnál is, a hím a ritka (Koch szerint átlag mintegy 15

nstényre esik egy hím) ; ezt azonban, miután a párosodás idejében

(júniusban^, földalatti rejtekét elhagyva, a nstények lakásai körül

ólálkodik, könnyen megpillantja és elcsipi a gyjt, mig az ugyanott

tömegesen él, de a föld alatt remetésked nstények, ha csak

valamely rendkívüli véletlen nem játsza kezére, vagy ha csövestl

ki nem ássa, rejtve maradnak eltte. Ez magyarázza meg egy fell

az Atypusok állítólagos ritkaságát, más fell pedig azt, hogy a

régibb leírások csaknem valamennyien a hímre vonatkoznak.

Mieltt az Atypus piceus nstényein — mert hímre július és

augusztus hónapokban a legszorgosabb keresés után sem akadtam —
tett vizsgálataimra áttérnék, röviden felsorolom azokat a jellem-

vonásokat, melyek után az Atypus és a többi Földbeszöv a

mi többi pókjainktól azonnal megkülönböztethet, és melyek a

7
) Bie Arachniden. Nürnberg. 1831 T. Bd. p 117.
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következkben foglalhatók össze : a tekintélyes nagyságú
fels állkapcsok karma függélyesen és nem víz-

szintesen mozog, mint a többi póknál s nyugalom-
ban alá és hátrafelé bicsaklik; légzréseik száma
két pár (csupán a földrészünkön el nem forduló Catadysasfé-

lóknek van csak egy pár légzrósük) és ezek valamennyien
légcstüdkbe vezetnek, melyek mint zsebalakú
képletek els pillanatra szembetnnek.

# *

Az Atypus piceus legnagyobb pókjaink közé tartozik. Teljesen

kintt példányok — a fels állkapocs csúcsától a potroh hátulsó

végéig, a farkszerleg kinyúló hátulsó fonószemölcsöket nem szá-

mítva — 20—23 mill. hosszúság között ingadoznak; a legna-

gyobb példány 23 mill. hosszúságából 6 mill. esik a visszacsapott

karmú fels állkapocsra, 7 a fejmellkasra és 10 a potrohra; meg-

jegyzend, hogy a potroh hátoldalról valami 1 milliméterrel hosszabb

méretet ad, miután mells vége a nyelecske fölé domborodik. Egy-

máshoz illesztett fels állkapcsainak legnagyobb szélessége 5 mill,

a fejmellkasé 65, a potrohé 8 mill. Az aránylag rövid, de vaskos

lábak méreteit — a lábakat izenként megmérve s a csipt is szá-

mítva — a következknek találtam: az 1-s láb 16*5, a 2-ik láb

15*5, a 3-ik láb 14, a 4-ik láb 16*1 mill.; egy másik 19 mill.

hosszú példánynál pedig az 1-s láb 12*5, a 2-ik láb 10*6. a 3-ik

láb 9*3, a 4-ik láb 11*8 mill. Ezekbl kitnik, hogy a lábak viszony-

lagos hosszúságuk szerint igy következnek: 1, 4, 2, 3; mig a

hímnél, melyre Hermán 0. méretei (s nyilván Aussere r-éi is)

vonatkoznak, a lábaknak hosszúság szerinti sorozata : 4, 1, 2, 3.

A legnagyobb példányok mászkálásuk közben, a leginkább elálló

3-ik lábpár táján mintegy 22—24 milliméternyi területet araszolnak,

mely aránylag csekély hosszúság a lábak czombrészletének járás

közben is meredek felfelé hajlásában leli magyarázatát.

A teljesen kintt, ivarérett példányok társaságában nem nagy

fáradságomba került a legkülönbözbb életkorú pókok egész nagy-

sági sorozatát kézre kerítenem, melynek legkisebbjei nem hosz-

szabbak 4 milliméternél.

A kintt példányok színezete egészben véve sötét szurok-

barna, mely szin a fels állkapcsokon, különösen pedig ezek karmán

csaknem egészen feketébe megy át. A potroh sötétbarna alapszíne

— az alább leírandó hátpikkely kivételével — többé-kevésbbé

kirivó violaszin árnyalattal ékes, mely árnyalat a szemcsoport
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sötét udvarában, valamint a halavány izületi hártyákon is meg van.

A lábaknak, különösen a csípnek, czombnak és alszárnak alsó

oldala mindig világosabb ; ugyanez áll a fonóesövek csévelapjairól

is, melyek szennyes barnásfehérek. Az alsó állkapcsok hosszú és

srn álló szrei igen élesen rínak ki a szinezet összhangjából.

Ers borszesz a barna festanyagból lassanként sokat von ki, a

violaszinre ellenben, legalább észrevehetleg, nem hat; 20 %-os

maró kálilúg migtegy 24 óra alatt csaknem teljesen kivonja a

barna színt, mig a violát kevésbbé gyorsan pusztitja el, s ezzel az

oldattal kezelve a kiürített potroh takarója és a szemcsoport udvara

igen kedves rózsásviolaszínt vált. K o c h 8
) az Atypus piceus színére

nézve megjegyzi, hogy az az elterjedés szerint nagyon változik, és

hogy általában az mondható, hogy a déli vidékek nagy példányai

sötétebbek, az éjszakot és magas hegyeket lakó kisebb termet

példányok ellenben világosabbak. Az a mintegy 30 felntt példány,

melyet ón az említett termhelyen gyjtöttem, ós mely a színe-

zetnek csupán árnyalataira nézve különbözik némileg egymástól, e

szerint a sötétszin déli fajtához tartozik. Egy a kolozsvári Bükk-

erd aljáról származó, jól kifejldött nstény példány, mely Schuster
Károly kolozsvári néptanító gyjteményében van, vöröses gesz-

tenyebarna színe által nagyon elüt ugyan a szucsáki példányoktól

;

hajlandó vagyok azonban föltenni, hogy e példány színére a meg

nem újított borszeszben éveken át való ázás volt befolyással.

A test elüls fele a hátulsótól nemcsak színezetére, hanem

fényére nézve is különbözik: a fels állkapcsok, a fejmellkas

hátpajzsa és a lábak egész a lábszárig ugyanis gyér szrözetüek,

illetleg nagyobb területeken — legalább szabad szemmel, vagy

kézi nagyítóval nézve csupaszok, fényesre csiszoltak, mintegy

polírozottak, mig a potrohnak csupán pikkelye fényes, a többi

része ellenben a szrözet srsége következtében fénytelen, posztó

-

szer. A hasoldalon csupán a fels állkapcsok karma, a tapogatók

tompora és czombrészlete, továbbá a lábak az alszárig és a mell-

pajzsnak alább leírandó kis mélyedései fényesek, mig a hasoldalnak

egész többi része szrözött és fénytelen.

A gubóból kibujt fiatal nemzedék halavány barnássága, s a

felserdültek jellemz színezete csak lassanként, fokozatosan, ismételt

vedlések után fejldik ki. A legkisebb példány, melyen habár kissé

még halaványabb árnyalatban, a felnttek szinét észleltem, 17 mill.

s
) Lebensweise und Vorkomnien einer central-europaiscken Würgspiane,

Atypus Sulzeri Latr. (Zoolog. Garten. XII. Jahrg. 1871 p 292.)
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hosszú volt, mig egy másik 15 milliméter hosszú példány elüls

testfele világos barna, a hátulsó pedig violaszínbe hajló szürkés-

barna volt.

A fejmellkas (II. T. 1.) hosszúdad négyszögletes, ell

szélesebb, hátra felé elkeskenyed ; fejrészlete (II. T. 3.) meredek

lejtvel emelkedik ki a fejmellkas hátulsó tájából s a szemeket

visei ki- és elre szökell dudorodással végzdik, vagy helyesebben

kezddik; hasoldalala (II. T. 2.) lapos. A hátp ajzs (II. T. 1.),

— mely egészben véve a fejmellkas alakjával egyezik meg, — szeg-

letein kikerekített, ell egyenesen csonkított, vagy csak gyengén

öblös, hátúi ellenben állandóan és szembetnen öblösen kicsípett;

oldalszegélye, a felfelé emelked csipknek megfelelleg gyenge,

hullámzatos emelkedéseket mutat. Hátulsó harmadában tátong az

u. n. hátgödör félholdalakú nyilasa, mely mintegy 1'5 mill. széles

és 0*8 mill. mély, elre húzódó, zárt végén kótkarélyú tarsolyba

vezet. Mellette, illetve mögötte, a harmadik és negyedik lábpár

csípje táján egy-egy sekély mélyedés vehet ki, melynek fejlett-

sége egyénenként változik. A harmadik lábpár csípjének megfele-

lleg nagyobb mélyedés foglal helyet, melybl meglehetsen széles,

de sekély barázda húzódik az els lábpár csípje felé. A hátpajzs

fejrészleti domborodásának középvonalát, valamint küls szóleit

többnyire élesen kirívó sötétebb vonal jelöli ; a szemcsoportot vi-

sel, kiszökell dudorodás pedig sötét, szurokfekete szine által t-
nik ki.

A hátpajzs fényes, csiszolt felületén szabad szemmel legfeljebb

a szemdudorodáson elhelyezett néhány hatalmas szr (II. T. 5.)

különböztethet meg. Ersebb nagyításnál nemcsak a chitinhártyának

tinóm reczézete valamint csöves likacscsatorna - rendszere, hanem

egyszersmind azok a 0'15—0'8 mill. hosszúságot elér szétszórt

szrök is feltnnek, melyek a hátpajzs szegélyét prémezik, ós melyek

közöl a leghosszabbak a szemcsoport dudorodásán fordulnak el, a

honnan néhány a középvonalra is átterjed.

A már többször említett, ívalakban kiszökelll, diademaszer

szemdudorodáson (II. T. 1 , 4, 5.) a nyolcz szem ketts

csoportba vau rendezdve. Maga a szemdudorodás egy nagyobb

közbüls és két kisebb oldalkarélyra oszlik, mely utóbbiak barázda-

szer befzdés által vannak az elbbitl elválasztva. A közbüls

karély kifelé tekint lejtje viseli az elfelé egymás irányába hajló

u. n. f-szemeket, melyeknek lencséje — miként a többi sze-

mekéi is — a felületbl óraüvegéhez hasonló domborodással emel-
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kedik ki. (II. T. 6.) A szerzk e f-szemek lencséjének kidomborodó

részét kereknek állítják, mit vizsgálataim után nem ersíthetek

meg : egy elttem fekv készítmény szerint a f-szemek lencséjének

hossztengelye (ocularmikrometerrel mérve) 0*33, haránt tengelye

ellenben csak 0*30 mill. ; könnyen belátható, hogy ezek a lejtkön

fekv szemek felülrl tekintve a valónál még inkább hossúranyúl-

taknak látszanak. (II. T. 4.) A f-szemeknek egymástól való távol-

sága, mire a rendszerezk oly nagy súlyt fektetnek, a lencsék

közepe táján körülbelül a lencsék hossztengelyével egyezik meg

;

készítményemen ezt a távolságot 035 mill.-nek találom. A három

oldalszem a szemdudorodás küls, gömbölyded karélyán lóhere-

levélhez hasonló csoportot képez. Mindezeknek a szemeknek, me-

lyeket küls, bels és hátulsónak akarok nevezni, egyik tengelye

többé-kevésbbé megnyúlt. A küls szem, mely a karélynak küls

alapi részén foglal helyet, valamennyi szem között leginkább meg

van nyúlva ; hossztengelye 0*42, haránt tengelye 0*24 mill. ; a bels

szem lencséjének hosszátmérjét 027, haránt átmérjét 0*22, a

hátsóét pedig 0'25, illetleg 020 mill.-nyinek találtam. Magától

érthet, hogy ezek a méreti számadatok — tekintetbe véve az

ilyen mérések eszközlésénél elkerülhetetlen apróbb hibákat — ab-

solut pontosságra igényt nem tarthatnak; másfell azonban alig

vonható kétségbe, hogy a nagysági viszonyoknak sokkal hívebb

képét adják, mint azok a leírások, melyek egységül az összehason-

lításnál a f-szemek átmérjének vagy radiusának hosszúságát hasz-

nálják. A küls oldalszem távolságát a fszemtl egy pontosan

megmért készítményen 022 mill.-nyinek találtam.

A mellpajzs vértalakú, középvonalában kissé kidomborodó,

szélei felé ellaposodó ; szegélye a négy láb és az alsó állkapocs

elfogadására kiöblözött. Ell közvetetlenül átmegy a vele egygyé-

forrt háromszögletes alsó ajakba, melyet a tulajdonképeni mell-

pajzstól csak nehezen kivehet sekély vonal választ el. Szegélyén

belül mindegyik láb csípjének megfelelleg kissé felhányt szél

tojásdad, csupasz mélyedés vehet ki a különben srn szrözött

felületen. E mélyedések chitinburka ers nagyítás alatt a hát-

pajzséval megegyez finom reczézetet mutat, mely a mellpajzs

egyéb részein hiányzik. A szrözet kétféle elembl áll : úgymint

025— 1*00 mill. hosszú szrökbl, melyek a mellpajzs széleit szé-

lesen prémezik és az alsó ajak felé egyre srbben sorakoznak s

ennek csúcsán l
-

2 mill.-nyi hosszúságot érnek el ; továbbá sajátságos

gömböly és tojásdad bunkókból. A tojásdadok a test hosszten-
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gelyóre ki- és hátrafelé rézsut álló 0*07— 0*12 mill. hosszú, stig-

mákhoz hasonló rések felett emelkednek és 003—0*07 vastagság

mellett 0*04—0*!0 mill. hosszúságot érnek el; közliik 3—4 kisebb

az elüls szegély, 3— 3 nagyobb és néhány kisebb pedig a közép-

vonaltól jobbra és balra hosszsorban foglal helyet ; a mintegy O03

mill.-nyi gömböly bunkók, vagy gombok ellenben, mint a szrök,

kerek likacscsatornák felett emelkednek és a szröket a mellpajzs

középmezején csaknem egészen helyettesítik. — A stigmákhoz ha-

sonló rések felett emelked bunkók, Bertkau szerint, 9
) más

pókoknál is megvannak, mig a kerek likacscsatornák felett emel-

ked gombokról a rendelkezésemre álló irodalomban nem találok

említést. Az egész mellpajzs chitinállománya ugyanolyan csöves

likacscsatornák által van áttörve, mint a hátpajzs.

A rendkívül ers fels állkapcsok (II. T. 1,2,3,8) csa-

pásra kész karommal (II. T. 3, 8.) bámulatosan hasonlítanak — en

miniatré — az oroszlán karommal fegyverzett utolsó ujjperczéhez.

A fels állkapocs törzse rövid ízületi alaprészbl indul ki, mely a

fejmellkassal karélyos, haránt redkbe szedd ízületi hártyájával

függ össze. (II. T. 1.) Felülrl tekintve megnyúlt, csonkított kúp-,

oldalról ferde szívalakú ; fels része és küls oldala domború, a

bels sík felület ; alsó széle éles. Ezen az élen vannak elhelyezve

a kissé elre és sarlóalakúlag kifelé hajló, kúpos fogak (II. T. 8.),

melyeknek legnagyobbjai mintegy 08 mill. hosszaságot érnek el.

Ausserer az Atypus piceus fogairól a következket jegyzi meg 10
)

:

a két legels fog szorosan egymás mellett áll, mig az ezek után

következ 6—7 a hosszaságuknak megfelel közökben. A szucsáki

példányok fogazata ezzel a leírással nem talál. Elször is ki kell

emelnem, hogy a fogak srbben állanak, mint a hogy Ausserer
mondja, és közeik megközelítleg egyenlk ; másodszor, hogy a

fogak száma egyénenként változik ós általában több, mint az

Ausserer vizsgálta példányoknál ; harmadszor, hogy a két els

fog csaknem kivétel nélkül kisebb a többinél, de a sorozat külön-

böz helyein is akad egy-egy felényivel rövidebb ós gyakran felé-

nyivel vékonyabb fog ; végre hogy a fogsor elején és végén gyakran

meg lehet már kézi nagyítóval is különböztetni 1—3 szemölcsalakú

fogcsökevényt. Szolgáljon ezeknek az illusztrálására hat (A— F)

példány fogazati viszonyát feltntet következ táblázat:

J
) Id. m, p. 354.

°) Id. m, p 132.
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Példány. I Fogak száma.
Rövidebb fog

sorozati száma.

11.

11.

14

10.

11

13.

1, 2, 4

1, 2, 4.

1, 2, 7, 9.

1.

1, 2, 4, 11.

1, 2, 4, 6, 8, 10.

Legrövidebb fog

(v. fogak) sorozati

száma.

4.

1, 4-

1, 2, 7.

1.

4.

1, 4

Erre a táblázatra nézve megjegyzem, hogy csak a feltnbb

nagysági különbségeket vettem figyelembe ; mert a fogak a sorozat

közepétl elre és többnyire hátrafelé is rendesen fokozatosan

kisebbednek. Megjegyzem továbbá, hogy fiatalabb példányoknak

mindig kevesebb a foga, mint az ivaréretteknek.

A karomvályu (sulcus ungvicularis) aránylag igen sekély

és a fogazott éltl kifelé vonul végig, úgy hogy a fogazat a vályú

bels szélét képezi, mig küls széle elmosódva megy át a fels áll-

kapocs törzsének küls lapjába. Sajátságos, hogy a karom nem a

karomvályuba bicsaklik, hanem magukra a sarlószerfíleg kifelé hajló

fogakra, mely viszonyról Bertkau is említést tesz. 11
) Az áll-

kapocs törzsének szrözete a karom csuklója körül sr és innen a

szröknek egy taréja folytatódik az állkapocs-törzs gerinczének lefu-

tásában ; az állkapocs-törzs küls fölülete csupasz, mig a bels, mint-

egy alsó harmadától kezdve srn szrözött, s a fogak lefutásában

az ezeknél jóval hosszabb szrök elre és kifelé hajló szempillaszer

szegélylyé sorakoznak. A fels állkapocs karma, mely nagy

példányoknál — hajlását ide nem számítva — 5—6 mill.-nyi hoszsza-

ságot ér el és az állkapocs-törzs csuklómélyedésóbe bunkós bütyökkel

izesül, gyengén sarlószerleg ívelt; ép állapotban finom tszer
hegye a legtöbb példánynál, nyilván használás következtében, kissé

tompára van koptatva. Egész hosszában kissé kiemelked vonalakat,

bordákat s ezek között finom rovátkákat visel ; vájulatának közép-

vonali hosszában többnyire jól kivehet, sekély, de élesszél barázda

húzódik, mely a karom hegye eltt körülbell egy milliméterrel ér

*') Ueber den Bau und die Function der Oberkiefer bei den Spinnen.

(Arch. f Naturgesch 26 Jahrg. 1870. p. 103.)



227

véget ; ennek a barázdának az alsó végén nyílik a méregmirigy

vezetéke mintegy milliméter hosszú, keskeny hasadékkal.

Az alsó állkapcsok (II. T. 2. és IV. T. 3.) egészben

bakancsalakúak ; a bakancs fejének az állkapocs lemeze, rövid szá-

rának pedig teste vagy alapi részlete felel meg, melynek elre

tekint izületi szélesedésével Ízesül az állkapocs tompora. Az áll-

kapcsi lemez küls felülete ersebben, a bels gyengébben dombo-

rodott ; hátulsó szeglete befelé kunkorodik és innen gyengén S-ala-

kúlag hajlott barázda vezet a lemez csúcsa felé. Küls felülete a

bekunkorodó rószszel együtt 07— 1 "5 mill. hosszúságú, srn álló

rt sertókkel borított, melyek ívelten elre ós a középvonal felé

hajlanak, mintha a lemezre rá lennének fésülve, s a lemez szegé-

lyébl hosszú pillaszrökkónt állanak ki. (IV. T. 3.) Ezek a serték

az állkapcsi lemezek csúcsán és hátulsó szögletén rendkívül duzzadt

alapi részletbl indulnak ki (IV. T. 4. d), szálas részük pedig a

lemezek szegélye felé egyre elrövidül (IV. T. 4. c), mig végre

magára a szegélyre több hosszsorban oly átalakult serték jutnak,

melyeknek csupán ersen megvastagodott alapi részlete van meg,

szála pedig végképen elenyészett (IV. T. 4. a, b) ; ezek a mintegy

01 2—0"15 mill. magas módosult serték azok, melyek az állkapcsi

lemezek szegélyébl kiszökellenek, és melyekrl a szerzk mint »n e h e-

zen megkülönböztethet fogakról« tesznek említést.

Az állkapcsi tapogatók (II. T. 2.) egészen a lábak

szerkezetét ismétlik, melyektl lényegesen csak az által külön-

böznék, hogy állkapocscsá alakult csipjükön kivül csak 5 ós nem

6 izülókbl állanak : meg van ugyanis tomporuk vtapogatót, stipes),

czombjuk, térdük ós lábszáruk, — a lábak két végizüléke (tarsus

ós metatarsus) helyett azonban csak egy van kifejldve ; szrözetük

is csak annyiban tér el a lábakétól, hogy lábszáruk és végizülékük

tüskékkel nincs fegyverezve ; karmuk végre nem három van,

hanem mint más pókoknál is, csupán egy. Ez a hatalmas, sárgás-

barna szin b o r d á s karom (III. T. 5.), melynek hosszúsága

050 mill., 6—7, hátra felé egyre kisebbed, sarlószerleg hajlott,

újjalakú bordát visel, melyeknek szegélyei többé-kevésbbé, néha

igen szembetnen befelé hajlanak; maga az egész karom pedig

bordáival együtt kifelé kissé domborodott, befelé pedig megfele-

lleg vájt, úgy hogy a két tapogató karma, mint két befelé hajlí-

tott kéz, egymás felé hajlik.

Áttérve a lábakra (III. T. 1.), melyeknek viszonylagos

hosszaságáról már fentebb megemlékeztem, és melyeknek egymás
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utáni izülékei : csip, torapor, czomb, térd, alszár, els és második

bokaizülék (tarsus és metatarsus), semmi különös jellemzetest sem

mutatnak, — csupán a szrözetet és a karmokat akarom figye-

lembe venni. A szrözet a csípnek, tompornak és czombnak csupán

fels és alsó élét szegélyezi több sorban, mig a négy többi izülék

egész felületén szrözött, még pedig a térd ritkábban, a többi izü-

lékek pedig fokozatosan egyre srbben. A legtöbb szr mintegy

0-30—0-40 mill.-nyi hosszúságot ér el, ezek közöl azonban — a

metatarsus kivételével — szétszórva kiállanak egyes hosszabbak,

melyek 80—1-2 millimétert érnek el. Ezek a hosszabb szrök,

melyeknek alapi része az alszáron és tarsuson ersen duzzadt —
miként az alsó állkapcsoknak hozzájuk egészen hasonló sertói a

fogakba, — lassanként átmennek 0'20 - 040 mill. hosszúságú tüs-

kékbe (III. T. 6.) ; a metatarsuson végre egészen tüskék helyette-

sitik a sertéket. A tüskék száma az életkor, de meg egyénenként

is rendkivül változik ; fiatal példányoknál (III. T. 6.) csak igen gyér

számmal fordulnak el a tüskék az alszár, tarsus és metatarsus

fels, ritkábban alsó szélén is, mig felntteknél srn érik egymást

a tarsus és metatarsus fels és alsó szélén, körülszegélyezik továbbá

a metatarsusnak a karommal ós a tarsusnak a metatarsussal izesül

végét; ritkábban vannak szétszórva az alszárnak fels szélén; a

térd fels szólén végre csak kivételesen áll ki egy-két tüske. A
karomrendszer, mely mint a macskák karmai, visszavonható és

elrevágható, három sárgásbarna szin bordáskaromból áll.

A páros f-karmok, melyeknek hossza mintegy 30 mill., 5—

7

sarlóalakú bordát viselnek, melyek közöl az utolsó, vagy a 2—

3

utolsó a többinél sokkal rövidebb ; lapjaik kissé befelé domborodnak,

úgy hogy a két karom lapja egymás felé hajlik. A páratlan mellék-
vagy sámj akar om (Hermán 0.) a f-karmok alatt és között

foglal helyet, a f karmoknál valamivel rövidebb és bordáinak száma

is egygyel-kettvel kevesebb, lapja pedig függélyesen áll. Fiatal

példányok karmai rendesen karcsúbbak és kevesebb bordával

fegyvérzettek, mint a teljesen kifejldötteké.

A potroh (II. T. 1, 2, 3.) a fejmellkas és fels állkapcsok

nagyságához képest aránylag kicsiny, eleje karcsú, hátulja bunkósan

kiszélesedett, körtealakú ; felül domború, alul kissé vájt ; eleje, mint

már említem, a nyelecske fölé domborodik ; hátoldala a hasoldaltól

gyakran bordaszerleg kiemelked red által van elválasztva. (II.

T. 1,3.) A hátoldal elejének középvonalában barnás szin és kissé

fényes pikkelyalakú terecske foglal helyet, melyet fentebb hát-
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pikelynek neveztem, és mely mögött még egy színezete és sz-

rözete által a potroh többi részétl nem különböz, gyengén körülírt

nyelvalakú terecske vehet ki, mely haránt irányban finoman red
zött. A hátoldalon továbbá még 4—5 sekély, gyfírfís beffízdés

vehet ki majd gyengébben, majd ersebben jelölve.

A hasoldalon az ivarnyílás, a légzszervek és a fonószemölcsök

igényelnek külön tárgyalást.

Az ivar nyíl ás a potroh els negyedrésze táján, a közép-

vonalban harántul álló, mintegy 1*8 mill. hosszúságú hasadék, mely

felett a köztakaró háromszögletes területen párnaszerleg kidombo-

rodik. Az ivarhasadék ajkai keményebb keretet nélkülöznek és

legfeljebb az által tnnek ki, hogy a potroh többi részén elfor-

dulóktól egyébként nem különböz szrök pillaszrök módjára sze-

gélyezik.

Nem lehet e helyen czélom a ni ivarszervek tárgyalásába

bocsátkozni; minthogy azonban Bertkau egy helyen megemlíti,

hogy az Átypus-fajok ondótartóiknak (receptaculum seminis)

számára nézve is különböznek egymástól, a mennyiben az A. piceus

nstényének mindkét oldalán nagyszámú, 13— 14, az A. affinis ns-

tényének pedig csak 2—2 ondótartója van, 12
) — nem lehetett az

ondótartók megvizsgálását elmulasztanom. Az erre vonatkozó vizs-

gálatokra nézve fenntartom magamnak a részletes tárgyalást, ós itt

csak annyit akarok megjegyezni, hogy az ondótartókra nézve a

szucsáki Atypusok a Bertkau által vizsgált bonni A. piceus és az

A. affinis között állanak : ondótartóiknak száma ugyanis mindkét

oldalon 3 pár; a középvonal mellett van egy-egy pár 25 mill.

hosszúságú lombikalakú ondótartó, ezektl kifelé pedig egy-egy

aránylag igen nagy tömlalakú, melynek hosszátmérje, vezetékének

nyílásától a töml fenekéig 028, szélessége pedig 033 mill.

Az ivarnyílástól kifelé és mögötte a két pár légcstüd
(tüd, rekeszes légcs, »Fáchertrachee« Bertkau) van elhelyezve

(II. T. 2, 3.\ melyek zsebekhez hasonlóan kissé kiduzzadnak. A

mintegy l'G mill. hosszúságú, kifelé öblösebb légzrések a hossz-

vonalra le- és befelé rézsút állanak, és elüls ajakuk chitinkeret

által szegélyzett, mely bels zuga , felé a hasoldal többi szreinél

I8
) Bericht über die wissenschaftl. Leistungen im Gebiete der Arthropoden

wáhrend d. J. 1877—78. (Arch. f. Natargesch. 44. Jahrg. 1878. II. Bd. p. 320.)

— V. ö továbbá: Bertkau, Ueber den Generationsapparat der Araneiden.

(Ibid. 41. Jahrg. 1875. I. Bd p 251 \ és: Versuch einer natürl. Anorduung der

Spinnen. (44. Jahrg. I. Bd. p. 363.)
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jóval hosszabb pillaszer szröket visel, mig a hátulsó simán megy

át a hasoldalt borító chitinhártyába. A kifelé kissé öblösebb légz-

üreg kintt példányoknál mintegy 70 levélalakú rekeszbe vezet.

Fiatal példányok rekeszeinek száma kisebb, s a gubót elhagyott

fiataloknál csupán 7 rekeszt számláltam.

A hátulsó légcstüdk bels szélétl a középvonal felé gyen-

gén ívelten hajló vonal (II. T. 2.) a három pár fonószemölcs
csoportjához vezet. A küls fonó rendkivül kicsiny, csak mintegy

0'5 mill.-nyi kúpos dudorodás, mely parányisága miatt több búvár

figyelmét elkerülte : igy K o c h például 13
) csak négy fonóról tesz

említést, és ez a szemlátomást elsatnyulásnak indult fonószemölcs

számos Theraphosafélénól tényleg egészen hiányzik. A ferdén cson-

kított kúpalakú bels fonó mintegy 1'2 — 1 "5 mill. hosszúságú. A

hátulsó, vagy a szerzknél a fels fonó végre 4—4-5 mill. hosszú-

ságot ér el és négy, egymásután elvékonyodó izülékbl áll, melyek

közöl a három utolsó nyugalomban sarlószerleg hátra- ós felfelé

kunkorodik. Bertkau az Atypus-nem jellemzésénél ,4
) a harmadik

fonót három izüléknek mondja, mit tévedésnek (vagy sajtóhibának)

kell tartanom. A küls és bels fonószemölcs szennyes fehéres szine

által kirívó csévelapja a kúp csonkított végét foglalja el és a

szemölcs alapja felé egyre elkeskenyed barázdába folytatódik. A
hátulsó fonó csévelapja a három végs izülék hasoldalán végigvo-

nuló, meglehetsen tág, de sekély vályút képez, melynek csak nyoma

van meg az alapizülék kiálló végén. A összes fonószemölcsök, kü-

lönösen oldalt és csévelapj ukon 03—0*9 mill. hosszú szrökkel

vannak srn boritva ; a fonócsévék pedig a csévelapokat borító

szrözet erdejében vannak srn szétszórva. A csóvék (IV. T. 5,

6, 7.), mint más pókoknál, vastagfalú kúpos alapi részbl és az

ennek tengelyén végig haladó s különböz hosszaságban kiálló

szálereszt csbl állanak, mely utóbbi hegye felé elvéko-

nyodik és végén kissé ismét kiduzzadva, legfeljebb 0004— 0'006 mill.

átmérj, finom gyrs párkány által szegélyzett nyílással végzdik.

(IV. T. 6.) Ezek a csévék kétfélék, úgymint karcsúk, mintegy

006—0-07 mill. magas alapi részszel és 0-40—0-45 mill. hosszú

száleresztvel (IV. T. 5.), továbbá vaskosabbak, mintegy 0-10-0-11

mill. magas alapi részszel és 0-14—(M5 mill.-nyi száleresztvel.

Az összes csévék túlnyomó számát a karcsúk képezik, melyek

1S
) Id. m, p. 289 és 292.

'*) Versuch etc. p 362.
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között, de csupán a bels szemölcsnek, valamint a hátulsó második

és harmadik izülékének csévelapján itt-ott gyéren és szabálytalanul

szétszórva fordulnak el a vaskos csévék. Tekintetbe véve, hogy a

maró káliluggal kezelt karcsú csévóket mindig egészen üreseknek

találtam, mig a vaskosakban ugyanazon kezelés mellett az elvá-

lasztott szál hosszirányú sorokban srn szemcsézett maradványa

megmaradt, jogosan vélem azt következtetni, hogy a kétféle csévék

által kivezetett váladék különböz természet, és valószinnek tartom,

hogy a sima, száraz, selyemszer szálakat a karcsú, a ragacsos,

csomócskákkal gyöngyözötteket pedig a vaskos csévék szolgáltatják.

A csévék száma hozzávetleges számítás szerint a következ : a

küls fonó kis lapján állandóan csak egyetlen, karcsú cséve van,

melynek száleresztje csak fele akkora, mint a többi karcsú csévékó

;

a bels fonó csévelapján van mintegy 100, a hátulsó fonó második

izülékén 80, a harmadikon 70, a végizüléken végre mintegy 25,

azaz kerekszámmal összesen mintegy 270 és a mindkétoldali fonó-

szemölcsök csóvelapjain mintegy 540 cséve, mely ugyanannyi finom

szálat qreszt.

A potroh hátulsó sarkán nyílik haránt réssel az alfél (II.

T. 1, 2, 3.), mely kicsucsorodó, félholdalakú, billentyszer alsó és

fels ajakkal záródik.

Az egész potroh srn szrözött; a hasoldali szrök mintegy

0-40— 0'45, a hátoldaliak 0'40—0-80 mill. hosszúságot érnek el.

B e r t k a u szerint az Atypus piceus légcstüdei elüls ajakának

küls zuga felett sajátságos, lelapult, karélyosan elágazó szröket

visel

;

15
) a szucsáki példányoknál ezek a szrök egészen hiány-

zanak és a köztakaró azon a helyen csak néhány elsatnyult, hegyén

gyakran tompított (talán a hátulsó láb által elkoptatott) szrt visel

(IV. T. 2.), legnagyobb részében pedig csupasz. Maga a vékony

chitintakaró az egész potrohon finoman hullámzatosan redzött és

meglehetsen szabályos közökben belül tágabb, kifelé elszkül

likacscsatornák által áttört. Az ismételve említett hátpikkely fino-

mabb szerkezetére nézve csak annyiban tér el a potroh többi ré-

szétl, hogy igen szabályosan és srn álló szrei csak
-35 mill.

hosszúságúak, ós hogy chitintakarója nem hullámzatosan redzött,

hanem mint a hátpajzsé, hálózatosán reczézett.

Dt: Entz Géza.

15
) Ueber die Respirationsorgane der Araneen. (Arch. f. Ntttargesch. 38.

Jahrg. 1872. p. 312.)
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A Coraebus bifasciatus 01.

életmódja és kártétele hazánkban. 1

)

A Coraebus bifasciatus 01. nev díszbogár (Buprestida) az

entomologusok eltt eddig mint u. n. » ritka faj « volt ismeretes.

Ismerték Francziaországból, Olaszországból és Tirol déli részérl.

A magy. nemz. múzeumban csak két példány van Magyarországból

:

az egyiket Budapesten a Vallás-alapítvány fatárházában fogták, a

másik pedig Krassó-Szörénymegyébl Moravicza vidékérl való.

Kuthy Dezs úr arról értesít, hogy szárnyfedjét Péczelen a Vespa

crabro fészkében találta. — Bogács Borsodmegyében és Szurdok-

Püspöki Hevesmegyében, a honnan én neveltem fel példányokat,

nemcsak annyiban érdekes, hogy hiteles lakóhelye e bo-

gárnak, hanem annyiban is, hogy e helyek földrajzi elterjedésének

eddig ismert legéjszakibb pontjai.

Kártételérl a franczia E. Perris irt legelször 1860-ban. 2
)

Paris környékén Abeille de Perrin konstatálta, 1867-, G9- és

70-ben közölvén róla ismertetést. 3
) — Hazánkban Kiss Horváth

József úré, az egri káptalan erdbecsljéé az érdem, hogy ráve-

zette az érdekldk figyelmét. Neki tnt fel legelször Bogácson va-

lami sajátszer kár az erdben s tudósította róla Illés Nándor
ferdtanácsos urat, beküldve a megrágott ágakat, (2. ábra) me-

lyeket azután én kaptam megvizsgálásra, s a melyekbl sikerült is

a bogarat felnevelnem.

A rovar mintegy 15 mill. nagy s egész teste fényl aranyos

zöld ; legjellemzbb a szárnyfedinek végs harmadán sötét-kék

alapon lev két világos, hullámszer haránt -szalag (fascia), melytl

faji nevét is kapta. (5. ábra.) A nsténynek mintegy 3 mill. hosszú,

nyílalakú tojócsöve van. — Az ágakból csak 3 példányt sikerült

felnevelnem, melyek június közepén hagyták el bábkamarájokat.

Az álczát és a bábot E. Perris irta le 18G0-ban. *) —
Az álcza teljesen kifejldve 25 - 30 mill. hosszú ; fiatal korában

laposas, teljesen kifejldve pedig hengeres test; egész teste sárgás

-

') Eladatott a k m. természettudományi társulat 1885. okt. 21-iki

szakülésén.

2
) Journal des Landes 1860. aug. 18.

3
) Annales de la Soc Ent. de Franee 1867 IV. 7. p. 66; 1869 Bulletin

p. LIIÍ. ; 1870 .Bull. p. XXXVII.
'j Journal des landes 1860. Lafves de Coléoptéres, Paris 1877,

p. 140-143.
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fehér ; feje, a szájszervei és kétágú farkvége sötét-barna ; leg-

jellemzbb rajta a többi testgyrjénél szélesebb elmellkasa, melynek

mind alsó, mind fels részén egy jókora barnás-sárga, kerekded,

jól határolt folt van ; e folt közepén az álcza hossztengelyében felül

két, alul egy sötétebb vonal látszik (6-ik ábra) ; azonfelül ugyan-

ezen gyr két oldalán, közel a fejéhez is van egy-egy sárgás folt,

melyet P e r r i s nem említ.

Az állatok kártétele — miként ismeretes — általában élet-

módjukban van ; azért mindig az életmód az, hozzáértve a szapo

rodást és fejldést is, a mit a lehet legapróbb részletekig tanul-

mányozni kell. Ismerve az állat életmódját, rájövünk arra is, hogy

mit tehetünk ellene a magunk érdekében.

A C. bifasciatus 01. életmódja lényegében nagyon egyszer,

és Abeille de Perrin a franczia entomologiai társulat évköny-

veinek 1867-ik évi kötetében *) nagyjából elég világosan és he-

lyesen írja le. **) Én lényegében csak megersíthetem adatait

;

mindamellett még sem mondhatom, hogy a lárvának útját, útja

minden irányát lépésrl-lépésre ismernk, minthogy némely esetben

olyan bonyolódott az, hogy az ember valóságos útvesztben találja

magát. Annyi bizonyos, hogy a nstény június jhavában tojócsöve

segítségével a tölgyág kérge alá rakja petéit s a kikel lárva

lefelé, többnyire jobbra (az álczának balra) tartva, kezdetben csak

a háncsot rágja; azután, körülbell a következ áprilisban, leérve

néhány centm.-nyire, a helyett hogy tovább is szög alatt haladna

lefelé, vízszintes síkban körülrágja az ág cambiumát a farószletnek

mintegy 4—5 évgyrjével együtt; e rágás befejeztével, vagyis a

gyr bezártával ismét felfelé törekszik keresztül hatol a

lemen utón, s spirális vonal alakjában mind mélyebben és mé-

lyebben fúródik be a fa szivébe, melyen egyenesen vagy spirálisban

emelkedve, felhatol magasra, jóval túl a kiindulás pontján ; innen

azután ismét le- és kifelé tart a kiindulás közelébe ; itt végre még
egyszer befordul a fa belsejébe, merészen, mintegy 30° szög alatt

hajló egyenes utat rágva túlmegy az ág közepén, az ág harmadik

harmadába, azután gyors kanyarulással visszafordul s az iménti

rágás alá, vele mintegy hurkot képezve alkotja meg bábkamaráját,

melyben, a kanyarulat kezdetén hagyva utolsó álczaruháját, bábbá

*) Moeurs du Coraebus bifasciatus 01. (Annales de la Société entomolo-

gique de Francé. 1867. p. 66.)

**) P e r r i s a Journ d. Landes-ban 1860-ban körülbell ugyanazt irta le.

17
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alakul. (1. ábra.) A kifejlett bogárnak úgyszólván csak a kérget

kell átrágnia, hogy rejtekébl kirepülhessen.

Ez lényegében és egészben a lárva életmódja. Hogy minden

mozzanatában legnagyobb igyekezésem és kutatásom daczára sem

birtam követni, annak a rendelkezésemre álló ,kevés és hiányos

anyag az oka. — Nem tudtam különösen megállapítani felfelé men

útját s azt a kanyarulatot, mely lyel ismét lefelé fordul, valamint

pontosan a rágás kezdetét sem. — Különben a részletekben sok

!
i.

5.

6.

21. ábra. — A Coraebvs Mfasciatus 01. és életmódja: 1, az álcza útja vázlatosan,

a * a rágás kezdetét jelöli : 2, a rágás következtében letört ág ; 3, a bábkamara,

(a pontozott részek mélyebben feküsznek) ; 4, a bölcsó'lyuk, melyen a bogár a

bölcsöt elhagyja; 5, a kifejlett bogár; 6, még teljesen ki nem fejlett álczája.

eltérés is mutatkozik. Elfordul, hogy a lárva a lemenetelben nem

jobbra, hanem balra igazodik s ez irányát egész a bábkamaráig

megtartja. A felfelé men utat a bábkamara fölött sokszor még

30 cent. magasságban is megtaláltam az ág szivében, holott egyes

esetekben a bábkamara fekszik a legmagasabban.

Mindamellet, hogy a lárva munkájában ilyen eltérések még
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más részleteken is vannak, mégis meg lehet állapítani bizonyos

állandó tulajdonságokat, melyek a Coraebus bifasciatus 01. lárvá-

jának rágványára nézve jellemzk.

Legjellemzbb a vízszintes síkban rágott gyr,
mely az ágak eltörését okozza s az így megcsonkult ágaknak

messzirl olyan külst kölcsönöz, mintha emberi kéz frészszel

metszette volna el. E gyr mindig a legalsó része a rágásnak ; a

legtöbb esetben vízszintes síkban van és tökéletesen zárt ; a 4 centi-

méternél vastagabb ágakon azonban állandóan se egy síkban nem

fekszik, se valójában nem zárt. Úgy látszik, hogy az ilyen nagy

kerület ágakon a lárva nem biztos az irány megtartásában, vagy

talán növény - élettani okokból tér el rendes irányától. Leérve

ugyanis arra a pontra, a hol a gyrt kellene kirágnia, nem víz-

szintesen, hanem az ág tengelyére merleges síkkal mintegy

20—25%-nyi szög alatt halad lefelé és az ágon kétszer körül-

men spirális úttal éri el, hogy az ág háncsa és cambiuma környös-

körül van rágva. A két spirális vonal egymástól mintegy 20 mill.

távolságban mindig párhuzamosan s ugyancsak jobbra halad, bár

találtam balra haladót is. A második spirális befejeztével fordul

aztán az álcza a fa belsejébe ós vagy mindjárt megalkotja báb-

kamaraját, vagy pedig felfelé halad a fa belsejében és csak a ki-

indulás helye közelében készíti el bábkamaráját.

Az út, melyen a lárva haladott, tele van tömülve rágvány-
porral (féregliszt, szú-por), mely nem épen a legfinomabb. Az út

keresztmetszete olyan lapos ellipszis, melynek hosszabbik tengelye

4—6 mill., rövidebb tengelye 2 mill. Az út kezdetén a móretek

körülbell fólakkorák.

Igen jellemz a bábkamarának vagy bölcsnek alko-
tása is. A bábkamara két részbl áll: a tulajdonképeni bölcsbl
és a hozzá vezet útból. Ez a lárva utolsó munkája és többnyire

a farész küls szinén veszi kezdetét, bár találtam olyanokat is,

"hogy a fa belsejében haladó út hirtelen lefelé és kifelé fordul s a

bábkamarába megy át. Leggyakoribb alakja az, mikor a bölcsbe

vezet út a küls felszínrl veszi eredetét s az ág küls felszí-

nével 30—40%-nyi szög alatt egyenesen halad le- és befelé az

ág harmadik harmadáig ; itt felfelé kanyarodik, azután kifelé tartva

hengeressé s tágassá válva alkotja meg a bölcst, mely olyan mólyen

hatol be a fába, hogy kifelé néz része a bölcsút kezdete alá

kerül s vele mintegy hurkot alkot. (3. ábra.) Elég gyakorinak

látszik azonban az az eset is, hogy a bölcs-út ugyanolyan szög alatt

17*
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felfelé irányul s a bölcs maga lefelé kanyarodik. Ez különösen

a vékonyabb ágakon látszik alkalmazottnak. A bölcs-út hossza

15—22 mill., keresztmetszete lapos ellipszis, mint általában az úté.

A bölcs többé-kevésbbé hengeres; legnagyobb átmérje 5 mm.

Harmadik jellemz és állandó része a C. bifasciatus munká-

jának a nyilas, melyen a kifejlett bogár elhagyja
bölcsjét (bölcslyuk, Flugloch). Alakja olyan egyenl szárú

háromszög, melynek szögletei le vannak kerekítve ; magassága 4 mill.

s alapja 5 mill. (4. ábra). A háromszög csúcsa többnyire lefelé

néz az ágon; de vannak olyanok is, melyek fordítva állanak, még

p3dig abban az esetben, mikor a bölcs lefelé kanyarodik. A böl-

cslyuk távolsága a gyrrágástól 30—90 mill. között változik

;

leggyakoribb a 70—80 mill. távolság.

Az utak és a bábkamara falai egészen simák
;
gyönyör tiszta -

miv a bölcslyuk is, melyet a kifejlett bogár rág.

Hogy mi e bogár életmódjában a fára vészthozó, könnyen

kitalálhatja mindenki, a ki a növényélettannal csak némileg is

ismers. Nem az a f baj, hogy a lárva keresztül-kasul furdalja a

fa szivét, hanem az, hogy körülrágja az ág háncsát és cambiumát

és ez által megszakítja az összeköttetést a gyökér és a gyr-rágás

feletti rész között, a mi e résznek elhalását okozza. Méltán nevez-

hetjük e gyrt » halálos gyr «-nek. — Hozzávéve még, hogy e

bogár rendesen és els sorban a fa vezér hajtását, vagy másod-,

harmadrend ágait támadja meg olyan helyen, a hol azok legalább

2, de általában 4, st 6 cent. átmérjek, tehát jókora lombozatot

viselnek : elgondolható; mennyire belenyúl a fa életébe ós mekkora

kárt okozhat az erdben.

Mikor a bogár felnevelésével tudomásomra jutott, milyen ritka

és nevezetes állatokkal van dolgom, nem sajnáltam a fáradságot és

a hely színére, Bogácsra utaztam, hogy magam gyzdjem meg

mveletükrl. És valóban meglepett, a mit láttam. Az u. n. Csaj

erdrészben, olyan területen, a mennyit egy jó óra alatt bejárhattara,

alig találtam fát, melyen legalább egy, de sokszor 4 — 5, vagy több

elszáradt vagy eltört ág ne hirdetné munkájukat. A 30—40 éves

fák meg vannak fosztva vezérhajtásuktól, csonkák és törpék s ritka

lombjuk között mindenfelé szürkülnek a csonkok, mintha lefré-

szelte volna valaki ket; pedig elszáradt tetejüket a szél törte le

azon a helyen, a hol a lárva a »halálos gyrt« rágta volt rajtuk.

Mondják, hogy a környék szegényebb lakossága már régóta ezen

az úton jut egész éven át elegend száraz ághoz. Valóban csoda-
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latos, hogy e nagyon is szembeszök kártételt, mely Bogácson

bizonyára évek óta meg van, csak most vették észre. — Kiss
Horváth József erdbecsl úr arról tudósít, hogy a Bogács-

Szomolyai határban mintegy 150, egy másik községben 120 holdnyi

erdt látott, melyben e bogár kártétele szembeötl. Szurdok-Püs-

pöki határában 18—20 éves sarju-erdben szintén nagy területen

észlelte a kárt Krascsenits Imre úr. — Úgy látszik, hogy e

bogár az egész Mátra alján otthonos.

Ugyancsak Bogácson gyzdtem meg, hogy a C. bifasciatus

01. egyaránt megtámadja a kocsántalan vagy a fürtös és a molyhos

tölgyet (Quercus sessilifiora Sm., Qu. pubescens W.) valamint a cserfát

(Qu. cerris L.) is; és minthogy Abeille de Perrin a Quercus

robur-ról (= pedunculata Erh.) is említi, hogy e bogár megtámadja,

láthatjuk, hogy valamennyi közönségesebb tölgyünknek
e llens é ge. Jó lenne e szempontból a magyar tölgyet {Qu. conferta

Kit.) is megvizsgálni és figyelemmel kisérni.

A fhajtások megcsonkításával azonban még nincs vége a

kárnak, melyet ez a bogár okoz : egész sereg különféle bogár tódul

utána, hogy a száradásnak indult s betegesked ágban táplálékát

keresse és a pusztulást tovább folytassa.

Az id, melyre e bogárnak teljes kifejldéséhez szüksége van?

egy évre tehet. A kikeléstl kés szig lefelé halad ós megkezdi

a gyr rágását ; télen át valószínleg pihen ; tavaszkor folytatja

ós befejezi a gyrt, behatol a fa belsejébe és május végén vagy

június elején bábbá ahkul. — Hogy rágásában két megkülönböz-

tethet idszak van, azt a rágványpor színébl lehet következtetni

:

a régibb ugyanis, körülbell a gyr els harmadáig vagy negye-

déig mindig barnább, mint a gyr többi részében és a felfelé men
utakban. Az sem lehetetlen ugyan, hogy az álcza egész télen rág;

de az bizonyosnak vehet, hogy a gyrt tavasz eltt nem fejezi

be. Kiss Horváth József úr ugyanis arról a tapasztalatáról

értesít, hogy a megtámadott ágak tavaszkor még mind kizöldültek

s csak teljes lombállásban kezdtek a levelek rajtuk sárgulni. Ha a

halálos gyr a tavaszi nedváramlás eltt készen volna, az ág

tavaszkor ki nem zöldülhetne. A leveleknek az ág tetején való

tömeges sárgulása épen az a jel, mely az erdészt figyelmezteti,

hogy az ágban a C. bifasciatus 01. álczája dolgozik. Erre engednek

következtetni Abeille de Perrin szavai is, hogy » valahányszor

egy jókora ágat lát az ember hervadt levelekkel viruló tölgyfán,

bizonyos lehet, hogy a Coraebus munkálkodott benne.

«
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Ez a jel egyszersmind útmutatást is ad az erdésznek, hogy

mit tehet e káros bogárnak legalább gyérítésére és kártételének

csökkentésére. Ha a sárguló ág könnyen megközelíthet, le kell

Kireszelni 6—7 cent. vastagságban még a bogár kirepülése eltt és

vagy megégetni a benne lev álczával együtt, vagy pedig zárt

helyen felnevelni belle a »ritka bogarat« és megörvendeztetni vele

a bogarászokat. Paszlavszky József.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK
-^Hír-

Poloskákban élsköd legyek. — A legtöbb rovarnak meg-

vannak ugyancsak a rovarok osztályából a saját parasitái, melyek

petéiket hol magába a kifejlett rovarba, hol annak álczájába, báb-

jába vagy petéibe tojjak és ez által a gazdaállatnak túlságos el-

szaporodását korlátozzák. A legtöbb ilyen élsdi rovar a hártyás-

szárnyuak rendjébl kerül ki, de vannak ilyenek a legyek között is,

nevezetesen a Muscidák családjában.

A poloskák közöl eddig úgy szólván csak a Rhaphigaster grisea

Fabr. pajzsos poloskánál észleltek légy-parasitákat ; ezek R o n d a n i

szerint*) a Phasia dispar Rond., Gymnosoma rotundatum L.,

Ocyptera bicolor Oliv. és brassicaria L. nev Muscida-fajokhoz

tartoznak.

Pungur Gyula zilahi polg. isk. tanár úrnak még két más

poloskafajnál sikerült a légy-parasitaságot felfedeznie. Az egyik faj

szintén pajzsos poloska volt, az Acanthosoma haemorrhoidale L.

Ebbl ugyanis 1882. május 3-án Zilahon egy olyan himpéldányt

fogott, a melynek alfelébl alig néhány pillanat múlva, hogy gyjt
üvegébe tette, egy aránylag nagy, halavány. hússzín kukacz bujt

ki. A kukacz késbb bábbá alakult ; de a 6 '/2 mill. hosszú és 2 3
/4

mill. vastag sötét barna tonnabáb további fejldése megakadt s e

miatt az élsdi légy faját nem lehetett megállapítani.

Szerencsésebb volt e tekintetben egy rabló poloskával, egy

Nabis lativentris Boh. himmel, a melyre 1884 június 10-én Görcsön

szilágymegyei községnél akadt. » Mihelyt az eprouvettebe került, —
irja nekem róla Pungur Gyula úr — szült egy kis nyüvet,

mely azután magát szépen bebábozta. A bábot, a kimúlt poloskával

együtt, egy papir hengerbe tettem, melyben hónapok múlva a legyet

*•) Bulletino ddla Soeietá entomolog. Italiana. VI p 64.
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kikelve találtam. « A kikelt légy, melyet felfedezje a poloska

és az üres tonnabáb kíséretében hozzám küldött, nstény volt

;

tüzetesebb megvizsgálásából kitnt, hogy a Leucostoma simplex Fali.

fajhoz tartozik, mely Európaszerte igen gyakori ugyan, de a melynek

fejldési viszonyai eddig tudtommal mindamellett teljesen ismeret-

lenek voltak. ])r. Horváth Géza.

A kalló-cserebogár Kecskeméten. - A kalló-cserebogár

(Polyphylla Julin) álczája, mely e folyóirat I. kötetének 168-ik

lapján már ismertetve volt, a kecskeméti homoktalajú szlkben

évrl-évre szintén jelentékeny károkat szokott okozni, kivált a

szlbujtásokban, a miért is az idevaló köznépnél általában »bujtás-

kukacz« a neve. A vezetésem alatt álló kecskeméti állami szl-

telepen ezek az álczák úgy az európai, mint az amerikai szlfajták

gyökerein egyaránt tanyáznak és a legsivárabb homokban álló fiatal

ültetvényekben a legtöbbet garázdálkodnak. De van itt egy hatalmas

ellenségük is, mely ket buzgón ós szorgalmasan pusztitja, és ez a

vakondok. A kártékony rovaroknak e szorgalmas irtója a kecske-

méti laza homokban jóformán csak e termetes ós kövér zsákmányra

vadászik ; sorra látogatja az egyes szltkéket ós ebben már oly

gyakorlottságra tett szert, hogy noha az állandó helyeikre kiülte-

tett szltkék l</ 4 méternyire állanak egymástól, a vakondok

mindamellett soha sem téveszti el az irányt, s a laza homok fel-

színén is látható, hogy menetei többnyire mindig egyenes vonalban

vezetnek egyik tkétl a másikhoz. Knrüsánszhy János.

KÜLÖNFÉLÉK.

Házi Szerek rOVarSZUráS ellen. - A méhek, darázsok és más
efféle rovarok szúrása ellen igen hathatós szernek tartják a vörös-

hagyma levét. E czélra egy hagymát kétfelé kell vágni és a sebet,

a melybl a fulánk elbb kihúzandó, a hagyma metszett lapjával jól

bedörzsölni; a fájdalom a bedörzsölés után állítólag rögtön megsz-
nik és daganat sem támad. A kövi rózsát (Sempervivum tectorum) ép

ily módon lehet használni ; ez is úgy szólván egy pillanat alatt csil-

lapítja a fájdalmat. Hangya- és hernyómarás, úgy szintén szúnyog-

csípés ellen igen czólszer a szalamiaszeszszel való bekenés ; majdnem

ép olyan jó és a mellett mindenütt könnyen alkalmazható a megmart
helynek bedörzsölése nedves földdel, a melyet az ember aztán a ma-
rás helyén még néhány perczig rajta hagy.
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Egy hasznos rovar meghonosítása Amerikában. — Éjszak-

Amerikában sok olyan kártékony rovar van, a melyet oda egyik-másik

kultivált növényünkkel behurczoltak. Ilyen a többi között a fehér

káposzta-pillangó (Pieris Brassicae L.), melynek bernyói Amerikában
annál nagyobb károkat okoznak, mert azok a kis fürkészdarázsok,

melyek itt nálunk e bernyókban élsködnek és nagy pusztítást tesznek,

nem vándoroltak át a rovarral együtt az új világrészbe. Ez oknál

fogva kísérletet tettek a káposzta-pillangó hernyóinak legveszedelme-

sebb ellenségét, a parányi Microgaster glomeratus L. darázst Éjszak-

Amerikába importálni ós ott meghonosítani. Mint R i 1 e y az éjszak-

amerikai Egyesült-Államok fóldmivelési hivatalának 1884-ik évrl
szóló jelentésében írja, a kísérlet jól sikerült és a Microgaster-darázs

Éjszak-Amerikában már egészen meghonosodott.

IRODALOM.

Baranyay István, A szipoly-károk. (Gazdasági Lapok. XXXVI. évf.

598— 600 1., 4 ábrával.)

Az a tapasztalás, hogy a szipolyok a megdlt gabonát aránylag

csekélyebb mértékben szokták megtámadni, mint a felállót, egy tisza-

füredi földbirtokost arra a gondolatra vezetett, hogy a szipoly-károk

csökkentésére a gabonatáblákat kell idben mesterségesen meg-
döntse ; e czélra egy egyszer szerkezet két kerekes függ hengert

készített és avval egy búzatáblát megdöntvén, ott állítólag a legki-

tnbb sikert érte el. A szerz, a ki e hengerezés eredményét és a

szipoly (Anisoplia tempestiva) roppant kártóteleit folyóiratunk szer-

kesztjének kíséretében folyó évi június végén a helyszínén megte-

kintette, czikkében leírja és rajzban is bemutatja a tiszafüredi szipoly-

liengert. Annyit elismer, hogy a megdöntött búzatáblán aránylag

csekélyebb kár mutatkozott, mint a felállókon ; de ebbl még nem
meri azt következtetni, hogy a megdöntés biztos óvszer a szipolyok

ellen. A szipoly természetesen szivesebben lepi meg a felálló gabonát,

mint a megdöltet ; de azért ha valamely vidéken minden gabona
megdöutetnók, a szipolyok csak úgy megtámadnák és rongálnák a

megdöntött gabonát, mint most a felállót. A szerz ez alkalommal
közli egyszersmind a hazánkban elforduló szipolyfaj ok ismertetését is.

Josef Mik, Einige dipterologische Bemerkungen. (Verhandl. der k. k.

zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien. XXXV. p. 827— 332.)

A szerz a többi között felemlíti, hogy a nemrég leirt Doros
destillatorius Mik nev légyfajból egy oly himpéldányt volt alkalma

megvizsgálni, mely a Bánságból származott; ez a légy tehát hazánk-

ban is honos.
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Rovartani Lapok
II. kötet. 1885. deczember, 12. füzet.

Adatok
egy hazai cszo-pók pontosabb ismeretéhez.

n.

Miként rokonai, úgy az Atypus piceus is önfúrta földalatti

lyukakba szövi sajátságos lakócsöveit. Ezek a csövek (IV. T. 1 .)

vízszintes, vagy helyesebben az alzatot megfekv, és függé-
lyes részbl állanak. A vízszintes rész egyenesen, vagy gyenge

S-alakú hajlással húzódik a talaj felületén és csak hátulsó darabja

van 1—4 centiméternyire a mohapárnázat, a növényzet gyökerei

és a talaj televénye alá rejtve, mig jóval hosszabb függélyes része

a földbe van sülyesztve. Említem már, hogy az Atypusok tanyá-

jukat rendesen lejtkön rendezik be és csöveik földfeletti részét a

lejtn lefelé irányítva (a víz lefolyása irányában) helyezik el; csak

kivételesen találtam ellenkez irányú elhelyezést, ez esetben azonban

k, fatörzs, vagy valami más tárgy védelmezte a csövet; közve-

tetlenül fatörzsek mellett fekv csövek földfeletti részét gyakran a

fatörzsre támasztva, mintegy felállítva találtam. A vízszintes részlet

szabad vége felé mindig elszkl és lakott csöveknél — legalább

nappal — egészen zárt s néhány fonállal van a közelében lev
növényekhez kötözve ; az odakötött vég mögött gyakran, de nem
mindig, észleltem egy kis hosszirányú foltot, melyet kezdetben nyí-

lásnak véltem, mig közelebbrl vizsgálva meggyzdtem, hogy tömött,

de igen finom, átlátszó háló van rajta kifeszítve, mely talán a cs
lakójának ablak gyanánt szolgál. Hátrafelé kitágul a vízszintes rész

ós derékszög alatti lehajlása táján gyakran szembetnen zacskó-

szerleg kiöblösödik. A függélyes irányban földbe sülyed rész

eleje többé-kevésbbé elszkl, majd kitágul, ismét szembeszökleg

elszkl, hogy összehúzódott, zárt vége felett ismét kitáguljon. Az

alsó tágulat a pók lakókamarája, mig a fels a petegubó befo-

gadására hivatott költkamarául szolgál. Bármennyire külön-

bözzenek is a csövek hosszaságuk, a tágulatok és szkületek ará-

nyát, valamint viszonylagos távolságát tekintve, berendezésük imént

tárgyalt alapterve az ivarérett nstények csöveinél mindig ugyanaz.

18
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Becker Léon felemlíti,
16

) hogy az általa az utóbbi években

vizsgált csövek oly sajátságot mutatnak, melynek feladatát nem tudja

megmagyarázni : azt t. i., hogy a f cs hegyes szöglet alatt elágazó

mellékcsövecskével áll összefüggésben, mely majd a cs

függélyes földalatti, majd ismét közvetetlenül a földbe sülyed ré-

szébl indul ki. Koch hasonlóképen kiemeli, ,7
) hogy a költ-

kamara néha mellókcsvel áll összefüggésben, mely 1—15 cent.

hosszú; a közép-németországi csöveknél e mellékág azonban ren-

desen hiányzik, mig dél-tiroli csöveknél néha 8 cent.-nyi hosszú-

ságot is elér. Becker igen szellemesen kisérti meg ennek a cs-

elágazásnak a magyarázatát adni. Felemlítvén ugyanis, hogy bizonyos

melegebb égövi Cszk f csövükbl a felületre vezet és gyakran

csapóajtó által elzárható menekül csövet készítenek, hajlandó föl-

tenni, hogy az Aypusok mellékcsövének ez lehetett az eredeti

jelentó'sége
;
jelenleg azonban, ellenségek hiányában, nincs többé

szükség erre- a menekül csre s a czéltalan függeléket csak velk

született szokásból készítik : azaz más szavakkal, hogy ezeknek a

cságaknak az a jelentsége, a mi a csökevényes szerveknek.

Bármennyire csábító legyen is ez a szellemes magyarázat,

még sem tehetem azt magamévá és meg vagyok gyzdve,

hogy a bonyolódottnak látszó problémának sokkal egyszerbb a

nyitja. A kintt nstények készítette elttem fekv 14 cs közül

csak egyen van meg a függélyes rész elágazása 5 cent. hosszú ós

4 cent. vastag rongyszer függelék alakjában, mely közvetetlenül a

költkamara a!só részébl indult ki és mint élénken emlékezem,

nem vezetett a f csbl szeglet alatt a földbe, hanem a f cs és

a földbe vájt lyuk közé volt szorulva. Föld feletti elágazást ellenben

két cs visel : az egyik elágazás hossza 3'5, a másiké 25 cent. •

mind a kett hegyes szög alatt indul ki a vízszintes résznek föld

alá fúródó végébl ; az egyik — a rövidebb - egészen összetöpö-

rödött, szabad vége pedig nyilt és szakadozott és csak felényi

vastagságú, mint maga a 10 cent. hosszú vízszintes részlet, melynek

egész szerkezete arra mutat, hogy már jó ideje készülhetett és

van használatban ; a másik — a hosszabb — olyan vastag, mint

a kiálló csrészlet, vége rongyosan szakadozott ; a f cs 6 cent.

hosszú vízszintes része pedig vékony- és ptihaszövet s kétség kivül

csak rövid id eltt toldatott a csnek tömötebb és a függelékével

,6
) Id. m, p. 114.

1?
) Id. m, p. 331.
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egészen megegyez szövet földalatti részéhez. Ha mindezekhez

hozzá teszem még, hogy kisérlettétel végett több csövet megjelölve

és vízszintes részükbl egy darabot letépve, azt tapasztaltam, hogy

a pók 4—5 nap (illetleg éj) multán oly módon toldotta ki csövét,

hogy a vízszintes részt azon a tájon, melyen a föld alá húzódik,

kilyukasztotta és ehhez új csdarabot toldott : úgy bizonyára semmi

kétség sem fór hozzá, hogy a függelék nem lehet egyéb, mint a

csnek megsérült és a pók által elhagyott darabja, melynek alap-

jához egyszeren új csrészietet toldott. Miután továbbá nincs okunk

föltenni, hogy a pók csöve földalatti részének kitoldásánál más eljá-

rást követne, bajosan tévedek, ha azt állítom, hogy a földalatti

cselágazás magyarázására a földfeletti cság létrejötte körül tett

közvetetlen megfigyelés minden habozás nélkül alkalmazható.

Miután az Atypus, úgy szólván, egész életét csövében tölti,

mely neki a kerek földön mindene: vára, hajléka és magzatainak

bölcsje, — könnyen belátható, hogy ennek pedáns rendben és jó

karban tartása remeteéletónek legfbb gondja és gyönyörsége.

Téli álmából felocsúdva bizonyára els teendje a zord évszak

viszontagságai által megviselt csövet helyreállítani. Miután pedig a

telet magzataival a költkamarában tölti, gondja kikeletkor els

sorban a lakatlanul állott alsó, valamint a földfeletti csrészletre

fog irányulni, melyek télen át legtöbbet szenvedtek, és ezeket a

szükséghez képest új csrészletekkel fogja kiegészíteni, hogy hajlókát

lakályossá tegye ; st nekem úgy látszik, hogy a költkamara alatti

csrószletet tavaszszal állandóan megújítja. E mellett szól legalább

az a körülmény, hogy a cs földalatti elágazása mindig a költ-

kamarából indul ki; e mellett az, hogy a költkamara alatti cs-
részlet a nyár derekán kiásott csövek legtöbbjénél szembetnen
vékonyabb és lágyabb szövet, mint a cs többi része ; e mellett

végre még az a körülmény is, hogy a vízszintes csrószlet mellett

rendesen meg lehet találni azt a földmorzsákból álló kis halmot,

melyet a pók lakókamarájának újból készítésekor kihordott, és

melyrl a lakott csöveket azonnal fel lehet ismerni. Errl a kihor-

dott földrögecskókbl álló halomról Dietze ls
) ós Bertkau 19

) is

említést tesznek, és Koch azon föltevése, hogy az Atypus csupán

homokos talajon követi azt az eljárást, bizonyára téves; Koch
azon felfogását pedig, hogy az Atypus lyukát, petéit lerakó csiga

18
) V. ö. Koch, id. m, p. 330.

19
)
Versuch etc p. 364.

18*
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módjára, a földbe nyomja : tekintetbe véve a járatok tekintélyes

hoszszuságát és a pók egész szervezetét, nemcsak helyesnek nem,

hanem — megvallom — egészen képzelhetetlennek tartom.

Visszatérve még egyszer a cselágazásokra, melyek, mint ki-

mutatni igyekeztem, a csövek megújítása következtében képzdnek,

méltán felmerülhet az a kérdés, hogy miért nem fordulnak el

állandóan? Erre a kérdésre nagyon egyszer és rövid a felelet:

azért nem, mert lassanként összetöpörödnek és a csrl leválnak.

A csövek tömött, vízhatlan szövetének bélszíne egészen sima,

fehér, ezüstfény, a küls ellenben durva szövet, érdes, beleragadt

és sztt idegen testek által szennyezett. A földfeletti részbe mindig

nagy számmal vannak mohadarabocskák és egyéb idegen testek

beleszve, minek következtében a cs szine a környezetébe teljesen

beleolvad és e miatt a csövek csak nehezen vehetk észre és

könnyen tarthatók kiálló gyökereknek.

A csövek hossza igen tekintélyes ; a leghosszabb csövet 42, a

felntt nstény által lakott legrövidebbet 25 cent.-nyinek talál-

tam. Tiz (A—K) csnek hosszméreteit a következkben adom

:

A.iin.,42,11; B. -*| = 42, 18; C 15 = 41, 10; D- H =39,

12; E. ||
= 38,12;F.|? = 33,9; G. *|| = 30, 9 ; H. ~ = 29,

9 19
11; J. y_ = 26, 8; K. = 25, 7. Ebben a számsorozatban

a tört számlálója a vízszintes, nevezje a függélyes csrészletnek,

a következ szám az egész csnek hosszúságát, az utolsó végre a költ-

kamarának a cs alsó végétl mért távolságát adja centiméterekben.

Bertkau a csövek hosszúságát mintegy 16—24, Becker a leg-

hosszabbikét 30 centiméterre teszi, és csak K o c h tesz említést

35—42 cent. hosszú csövekrl, melyeket Dietze Bensheim és

Weinheim mellett homoktalajból ásott ki. Ezek szerint a szucsáki

csövek, melyek, mint már említem, kemény agyagos talajból valók,

az eddigelé ismert leghosszabb csövek közé tartoznak.

A csövek legnagyobb vastagsága mintegy 15—17 mill.

A fiatal pókok csövei természetesen sokkal rövidebbak és

megfelelleg szkebbek. A fiatalok csöveinek egész sorozatából,

melyeket Szucsákon gyjtöttem, a legrövidebb csak 4-5 cent. hosszú,

átmérje pedig alig több 2 mill.-nél; ez a csövecske alig volt egy

centiméternyire a földbe sülyesztve, mig egy 10 cent. hosszú csövön
3-5 cent.-nyi csrészlet esik a vízszintes ós 6-5 cent. a függélyes
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részletre. A két kamara-rendszer a fiatalok csövein természetesen

még nincsen meg ; a földbe sülyed rész jelentékenyen elszkül,

hogy alsó végén lakókamarává bvüljön.

Az Atypusok, miként rokonaik, éjjeli állatok s a nappalt nyu-

godtan lebzselik át csövük földalatti lakókamrájában. Az éj csend-

jében azonban felmásznak csövük vízszintes részébe, melynek

nappalra szorgalmasan összesztt végét kibontják, és ebbl a lyukból

lesik prédájukat, melyet a cs nyilasa mellett hever étkezési mara-

dékok után könnyen fel lehet ismerni. Tapasztalatom szerint a

kiváltképeni zsákmányt Julusok képezik, melyeknek fehéredett,

meszes testgyüri talán soha sem hiányzanak az Atypus konyha-

hulladékai közöl ; ezeken kivül Oniscusok, fülbemászók, apró

futrinkák (Feronia, Harpalus stb.), Chrysomelák, st itt-ott egy-egy

nagy Dorcadion morio szomorú chitinvázai, molypillék (nevezetesen

a Talaeporia politella 0.) üres, rongyos zsákjai hevernek szerteszét

az ártatlan remetét sznlel rabló barlangja körül, mely hajmereszti

gyilkos jeleneteknek néma tanuja az éji homályban. Hajnal hasadta

eltt ismét visszahúzódik a pók csendes cellájába, miután csövének

végét ügyesen odakötözte és nyilasát óvatosan összesztte.

A rejtekébl kivett Atypus, mint minden orozva gyilkoló

ragadozó, gyáván viseli magát ; a szokatlan fény, úgy látszik, sehogy

sincs Ínyére s igyekezik tle valamely véd tárgy mögött megla-

pulni
;
gyors futásra otromba mászólábai nem igen alkalmasak és

futás helyett inkább holtnak színleli magát. Ingerlésre fels áll-

kapcsai sarlóinak emelgetésével felel; majd türelmét veszítve, fel-

emeli fels állkapcsait, ezeknek gyilkos karmait pedig csapásra kész

állásba helyezi és azután — hirtelen odacsap. Ebben a jelenetben

van valami ijeszt, mondhatnám vérfagyasztó. A vipera jut önkényte-

lenül eszünkbe ós már — már ott látjuk a megmérgezett áldozatot

kinos végvonaglásaiban .... Nem, az Atypus marása nem olyan

félelmetes, mint a minnek látszik ; a hegyes karmok ujjunk brébe

bevágódnak ugyan ós azt kissé meg is vérezik, de. legkevesebb

fájdalmat sem okoznak; ismételve több helyen megmart csima-

szokon szintén nem vettem észre semmiféle mérgezési tünetet.

Tekintetbe véve, hogy az Atypus méregmirigye más pókokéhoz

képest rendkívül kicsiny (a fels állkapocs alapi részének csak

épen a hegyében fekszik), úgy vélem, hogy ennél a póknál a fels

állkapocs óriási nagysága pótolja a mérgez készülék satnya fejlett-

ségét.

A kitelelt Apusok júniusban megvedlenek és új tiszta nász-
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mezben várják a hím látogatását. Júliusban a csbl kitakarított,

levedlett chitinrészek már ott hevernek a csövek mellett és ugyan-

ebben a hónapban petegubójuk is megtalálható a költkamarában

;

megjegyzem azonban, hogy alig találtam minden 4—5-ik cs

költrekeszében petegubót. A petegubók vékony, finom, de

tömött patyolatfehér szövedékbl állanak, tojásdad orsóalakúak,

1-5—2*2 cent. hosszú- és 09— 1-2 cent. haránt-átmérvel s hegyes

sarkaikból kiinduló, szalagszerleg elszólesed szövedék által vannak

a költkamara falához rézsút irányban ersítve. Egy augusztus

közepén felbontott gubóban 54 darab már jól kifejldött, mintegy

2" 5 mill. hosszú, szennyes fehér pókocskát találtam (Koch a peték

számát 72— 85-re teszi); egy augusztus végén kiásott cs költ-

kamarájában pedig már hemzsegett a mintegy 2 mill. hosszú

pókocskákból álló ifja nemzedék ; e pókocskák, fájdalom, néhány

nap múlva vedlés alatt elhaltak.

Vizsgálataim ez irányban tovább nem terjedvén, az irodalmi

adatok alapján említem fel, hogy az új nemzedék az anyával együtt

telel ki a költkamarában és csak az anyjuk kebelén átálmodott

tél után széled el és kezdi meg a küzdelmet az élet sanyarúsá-

gaival.

Miután hímeket nem találtam, szintén irodalmi adatokra

támaszkodva említem, hogy ezeknek életmódja nincs egészen kide-

rítve, és" hogy a hímekre nézve eltér a búvárok véleménye. Koch
szerint 20

) a hímek is önkészítette csöveket laknak, melyeket júniusban

hagynak el, hogy a nstényeket felkeressék, és ez idtájt kalando-

zásaik közben szabadon (1. f. Herma n adatát), vagy kövek alá

húzódva találhatók. Bertkau 21
) és Becker 1' 3

) szerint ellenben

a hímek nem készítenek külön csöveket, hanem a szerelem évadától

kezdve a nstények csövében laknak és házastársukkal békés egyetér-

tésben telelnek ki. — Hogy a hímek hol töltik serdületlen korukat,

arra nézve ezek az utóbbi észleletek persze nem nyújtanak felvilá-

gosítást.

Röviden meg kell végül még emlékeznem az Atypus kifejl-

désérl, a mennyiben ezt töredékes észleletéiül megengedik.

A fiatal nemzedék, mint épen említem, már augusztus közepén

elhagyja a peteburkot, de még egy-két hétig a gubóban marad.

Ezek a gubót lakó fiatalok szennyes fehérek és csak szemeik vannak

20
) Id. m, p. 293 és 332.

21
) Versuch etc. p. 364.

2 '2
) Id. m, p. 114
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sötét barnás-violaszin udvar által környezve. Gyér szrözetüket

itt-ott szétszórt rövid szrök képezik. Potrohúk a nagymennyiség,

még fel nem használt szék által csaknem gömbölyre van duzzasztva.

Lábaik (III. T. 3.) igen otrombák, némileg az atkákéra emlékez-

tetnek, karmaik pedig sarlóalakúak és bordátlanok ; ugyanez áll az

állkapcsi tapogatókról és ezeknek egyetlen karmáról is. Fels áll-

kapcsaik a kifejldött, st még a fejldés következ stádiumán lev

pókokétól is igen lényegesen elütnek. (II. T. 7.) Az állkapocs-törzs

és karom közé ugyanis egy rövid izülék van beiktatva, az aránylag

igen rövid, de vaskos karomizülék pedig villaalakúan ketté ágazik,

mely ágak közöl az alsón gyakran még egy kiálló fogacskát lehet

megkülönböztetni. Nagyon csábítónak látszik ezt az olló-alakú fels

állkapcsot a skorpiók, kaszáspókok (Phalangiida) és Solifugák fels

állkapcsi ollójával összehasonlítani és ollójának fontos phylogeniai

jelentséget tulajdonítani. Közelebbi megfontolásnál azonban nyomós

érvek merülnek fel ez ellen az összehasonlítás és a rá alapított

következtetés jogosultsága ellen : a nevezett pankányok fels áll-

kapcsi ollójának mozgatható alsó tagja ugyanis külön izülék érté-

kével bir, mig a petét elhagyott Atypusok ollójának mindkét tagja

egyetlen izüléknek a nyúlványa, mely fontos körülmény az össze-

hasonlításnál nagy óvatosságra int, s én e helyen beérem az érdekes

tényállás egyszer feljegyzésével. — A stigmák a fejldésnek ezen

a stádiumán úgy látszik egyszer zsebekbe vezetnek ; leveles reke-

szeket legalább nem voltam képes megkülönböztetni. A fonószemöl-

csök végre még nincsenek csévékkel felszerelve.

Ez a peteburkát elhagyott fiatal nemzedék nyilván még a

gubón belül megvedlik ; a gubóból kikelt pókocskákon legalább

már a felntt Atypusok jellemz szervezete ismerhet fel. Ezek az

egyvedlés fiatalok barnássárgák, mintegy 3 mill. hosszúak és szrö-

zetük jobban kifejldött (II. T. 9. és III. T. 2.) ;
potrohúk karcsúbb

;

végtagjaik izülékei megnyúltak és karmaik egy-egy kiálló bordát,

vagy több sren egymás mellett álló kezdetleges, rövid bordát

viselnek (III. T. 2.); fels állkapcsaik (II. T. 9.) nagyjában a fel-

nttek jellemz szerkezetét mutatják ; stigmáik hét leveles rekeszbe

vezetnek; fonó szemölcseik közöl a küls és bels 1 1, a hátulsó

pedig két csévével van felszerelve.

Az egyvedlés pókocskák néhány nap múlva ismét megvéd-

enek, a mely második vedlés alatti változásokról csak annyit jegyez-

hetek fel, hogy új karmaikon már 3 -4 jól képzdött borda van

kifejldve. (II. T. 2.)
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A mi keveset a fejldés további menetérl még tudok, azt a

fentebbiekben már alkalmam volt eladni, és itt csak annyit akarok

még megjegyezni, hogy az Atypusoknak fejldése az ivarérett kor

eléréséig legalább két, esetleg még több évet vesz igénybe, ós hogy

az ivarérettek élete is több évre terjed.

Dr. Entz Géza.

A táblák magyarázata.

II. Tábla.

1. ábra. Egész állat, lábak nélkül, de ezeknek csípjével, felülrl nézve. Nagy. 2
j i

.

1. » Ugyanaz, alulról nézve.

3. » Ugyanaz, oldalvást nézve.

4. » Szemcsoport, felülrl nézve. Eszményi nagyítás.

f>. » Ugyanaz, oldalvást nézve. Eszményi nagyítás.

6. * Jobboldali fszem. Nagy. Hartnack-féle mikroskop, oc. 2, obj. 4.

7. » Gubóból vett fiatal pók jobboldali fels állkapcsa. Nagy. Hartn. oc. 2,

obj. 4, felére kisebbítve.

8. » Kintt példány baloldali fels állkapcsa. Nagy. 6
/i-

',). » Egyvedlésfí fiatal pók jobboldali fels állkapcsa. Nagy. Hartn. oc. 4,

obj. 4, felére kisebbítve.

III. Tábla.

1. ábra. Kintt példány jobboldali els lába. Nagy. 6
/,.

2. » Második vedlésben lev fiatal pók lábának végs bokaizüléke. Nagy.

Hartn. oc. 4, obj. 4.

3 » Gubóból vett fiatal pók lábának két bokaizüléke. Nagy. Hartn. oc. 4,

obj. 4

4. » Ugyanannak egyik f karma. Nagy. Hartn oc. 4, obj. 7.

5. » Kintt példány baloldali állkapcsi tapogatójának karma. Nagy. Hartn

oc 4, obj. 4.

6. » Négy milliméter bosszú példány lábának végs bokaizüléke. Nagy.

Hartn. oc. 4, obj. 4.

IV. Tábla.

i. ábra. Mintegy 30 cent. bosszú cs, felére kisebbítve.

2. » Légzrés küls zuga feletti cbitinbártya részlete? Nagy. Hartn. oc. 2,

obj. 4.

3. » Baloldali alsó állkapocs lemezének csúcsa. Nagy. Hartn. oc. 2, obj 4.

4- >
N a, 0, c, d. Fogak és serték az alsó állkapocs lemezérl. Nagy. Hartn.

oc. 2, obj. 5.

5. » Karcsú fonócséve. Nagy. Hartn. oc 4, obj. 8, felére kisebbítve,

•i. » Ugyanazon cséve száleresztjének vége. Nagy. Hartn oc. 4, obj. 1).

7. » Vaskos fonócséve. Nagy. Hartn. oc. 4, obj. 8, felér kisebbítve.
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Az aranyos futrinka hazánkban. — Az aranyos futrinka

(Carabus auratus L.) Európa nyugati részében mindenfelé gyakori,

de kelet felé már ritkább : igy Ausztriában és Oroszországban már

csak egyes példányokban találták. Elfordulása hazánkban ekkoráig

kétséges volt, és a szakirodalomban csak az az egy kétes adat van

róla feljegyezve, hogy állítólag Pozsonymegyében észlelték volna.

E helyett a kétes adat helyett most már egészen biztos adattal

szolgálhatok és egészen hitelesen megersíthetem, hogy ez a szép

bogár Magyarországban is tenyészik. Ugyanis sikerült azt nekem

Máramarosmegyóben felfedezni, és pedig 1880. szén Bustyaháza,

1884. szén meg Nagy-Bocskó mellett. A gyjtött példányok közöl

kettt, a magy. nemz. múzeum gyjteményének ajándékoztam, a hol

azoknak hitelességérl minden szakember meggyzdhetik.

Pisa Kornél.

Akáczfában élö bogarak. — Több ízben tapasztaltam már,

hogy a »zöld leveles, fehér virágos akáczfa« kérge alatt ép úgy

felütik tanyájukat egyes bogárfajok, mint akár melyik más fában.

így péld. a Hololepta plana Füssl. és Paromalus complanatus Panz.

fajokhoz tartozó Histeridákat, meg az Ampliotis marginata F. nev
Nitidulidát nem egyszer találtam a korhadó akáczfakóreg bels

mélyedéseiben meghúzódva. St ez év július 28-án Nagy- Abonyban

az akáczfának még érdekesebb bogárlakójára akadtam. A vaspálya-

udvarhoz vezet hosszú fasorban ugyanis egy idsebb akáczfának

kéregtl megfosztott csupasz derekán számos nagy lyukat vettem

észre ; a lyukak a fa belsejébe vezettek és nyilván valamely nagy

czinczérfaj termetes álczáitól származtak. A mint a lyukakat köze-

lebbrl vizsgálgatni kezdtem, azok egyikében egyszerre csak egy

hosszú csáp ötlött szemembe, a nélkül, hogy magát a csáp tulaj-

donosát megláthattam és felismerhettem volna. Rögtön elvettem

tehát csiptetmet, vigyázva megfogtam vele az áruló csápot és igy

csápjánál fogva óvatosan kihúztam a bogarat, a mi nem volt más,

mint a nagy Aegosoma scabricorne Scop. czinczérnek egy szép, üde

példánya. Kuthy Dezs.

Ujabb felfedezések Nyitramegye lepkefaunájából. — Az 1885-ik

év folyamában Nyitramegyében több oly érdekes lepkét gyjtöttem,

a melylyel itt eddig még nem volt alkalmam találkozni. Ilyenek i

Argynnis Niobe, L. ab. Eris Meig.
}

Deilephila Eup.horbiae L. ah.
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Partilias Nick., Sesia cephifonnís Ochs., Hadena Didi/ma Esp. ab.

nictitans Esp., Orrhodia Vaccinii L. ab. spadiceá Hb., Acidalia

emutaria Hb , Cidaria truncata Hufn. és albicillata L.

Kelecsényi Károly.

Pókkal vendégesked legyek. — Azt hinnk a legyekrl, hogy

azok a pókoktól a legnagyobb mértékben rettegnek, s a mint csak

észreveszik e folyton reájuk vadászó ellenséget, a bekövetkezhet

veszedelem ell azonnal odább állani igyekeznek. Pedig nincsen

egészen úgy, mert a legyek közmondásos szemtelensége a pókokkal

szemben sem tagadja meg magát ; a legyek még a pókok lakomá-

jához is oda furakodnak, ha kilátásuk van rá, hogy a mellett k is

nyalakodhatnak.

A múlt nyáron többször voltam tanúja a legyek ebbeli élel-

mességének. A hívatlan vendégek mindig a Desmonetopa M-atrum

Meig. és M-nigrum Zett. apró legyek voltak.

A budai Gellérthegy déli lejtjén augusztus 2-án délután egy

ernys virágon egy lesbl vadászó sárgásfehér pókot, az alakos-
kodó keszegpókot (Misumena vatia Cl.) vettem észre, a mint

egy megölt méh (Apis mellifica) hulláján lakmározott, miközben

számtalan apró légy rajzott körülötte. A szokatlan látvány engem

is figyelmessé tett, és egészen közelrl szemügyre vettem az egész

társaságot. Mig a pók a nyaka táján megharapott méh nedvét szívo-

gatta, addig az apró legyek a méh virágporos lábaira és potrohúra

telepedtek és mit sem tördve a pókkal, élvezték a fáradság nélkül

nyert eledelt. St néhány légy olyan vakmer volt, hogy egészen

a pók szájához tolakodott és ott nyalakodott, mig a többi, alkalmas

helyet keresve, a pók fején és testén a legnagyobb fesztelenséggel

futkározott. A pók, úgy látszik, nagylelken oda engedte nekik

lakomájának hulladékait s egy pillanatra sem hagyta félbe az evést

;

csak a mikor már a szája körül és a saját testén zsibongó tányér-

nyalók szemtelenkedését megsokalta, tett egy-egy türelmetlenked

mozdulatot és lábaival közéjük csapott. A megriadt legyek erre

szétrebbentek, de azonnal ismét csak vissza szálltak, a nélkül

azonban, hogy a rendreutasítás után legalább egy kissé szerényebben

viselték volna magukat. Egy id múlva aztán az egész lakomázó

társaság gyjt- üvegembe került.

E legyek azonban nemcsak a pókok, hanem másféle raga-

dozó rovarok lakomájához is oda furakodnak. Ezt szintén f. év június

7-én tapasztaltam a budai kincstári erdnél, a hol egy Zygaena-lepke

testén lakmározó rablólégy (Machimus rusticus Meig.) zsákmányára
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gyltek. A tányérnyalók azonban ez esetben mind a Desmonetopa

M-útrum fajhoz tartoztak. Biró Lajos.

Pótló adatok Zemplénmegye bogárfaunájához. — E folyó-

irat f. évi május—július havi füzeteiben közzétett adatok közöl

néhány kimaradt tévedésbl, néhány pedig csak ez évben került meg

elször. Említett közleményem pótlásául azért ez alkalommal még

40 bogárfajt sorolhatok el, melyek a Zemplénmegyébl ismeretes

bogárfajok számát ezennel 2501 fajra emelik. E fajok rendszeres

csoportosításban összeállítva a következk : Pterosüchus minor Gyll.

(Nagymihály), Bolitochara lucida Grav. (Olyka), Tachyusa concinna

Heer (Szllske) és concolor Er. (Ujhely, Tokaj), Homalota debilis

Er. (Tokaj), pilicornís Thoms., lituraia Steph. és pallidipennis Thoms.

(Vihorlat), fungivora Thoms. (U)he\y),palustris Kiesiv. (Czéke), Oxy-

poda laterális Mannh. (Vidrány), haemorrhoa Sahlb., amoena Fairm.

(Szinnaik) és terrestris Kr. (Czigánd), Conurus bipustulatus Gr.

(Szinna), Staphylinus macrocephalus Grav. és alpestris Er. var.

(Orosz-Ruszka), Lathrimaeum atrocephalum Gyll. (Páczin, Czéke,

Olyka), Agathidhcm laevigatum Er. (Czéke), Meligethes obscurus Er.

(Ujhely, Tolcsva), ovatus St. (Ujhely, Rabaskala), difficilis Heer

(Ujhely, Sárospatak, Varannó), lugubris St. (Ujhely, Czéke, Raba-

skala), gagatinus Er. \ Ujhely, Nagymihály, Szerencs), erythropus

Gyll. (Ujhely, Czéke), Cychramns luteus F. (Runyina), Tiresias serra

F. (K.-Azar), Psammobius sulcicollis Gyll. (Szomotor), Sphenoptera

metallica í. (Szllske), Hypocoelus procerulus Mannh. (Ujhelynól

ritka), Ptilinus costatus Gyll. (Szinnaik), Bolitophagus interruptus

Gyll. (Szinnaik), Mordellisiena laterális Oliv. (Szllske) és hume-

ralis L. var. axillaris Gyll. (Olyka), Hypera Viciae Gyll. (Ujhely,

Szerencs), Elleschus bipímctatus L. (Vidrány), Ehynchites giganteus

Kryn. (Gálszécs), Agapanthia leucaspis Stev. (Tarczal\ Grepidodera

chloris Foudr. (Ujhely, Czéke), Adalia bipunctata L. var. annulata L.

(Ujhely). Dr. Chyzer Kornél.

Termitáknál zselléresked rovarok. — Mig a forró földövi

tartományokban, nevezetesen Braziliában él termeszek fészkeiben

már több Slaphylinidát találtak, addig az európai fajok fészkeiben

eddig még semmiféle rovarra nem akadtak. Legalább Lespés, a

ki a Termes hwifugns Rossi életmódját behatóan tanulmányozta, nem

tesz ilyesmirl említést. Nekem azonban sikerült e termesz- fajnál

efféle zselléresked rovarokat felfedeznem. Midn ugyanis 1883.

nyarán a krassó-szörénymegyei Berzászkán a Termes lucifugns fész-

keit vizsgálgattam, egy nagy fészekben két bogárálczát és egy légy-
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bábot találtam. A bogárálczák közöl az egyik valamely kisebb Ca-

rabida-.faj, a másik pedig alkalmasint valamely Xylophagida (Ptinus,

Anobium vagy efféle) álczája volt ; de a pontosabb meghatározás

nem volt lehetséges. A báb egy Muscida-fajé volt, s utóbb meg is

tudhattam, hogy melyiké ; mert abból a fészekbl, melyet Berzász-

káról elevenen haza hoztam, és melyrl már e folyóirat októberi

füzetébem megemlékeztem, 1883 augusztus 10-én maga a légy is

kifejldött. E légy, Kowarz osztrák dipterologus szives meghatá-

rozása szerint, a dél-európai Rhynchomyia columbina Meig. fajhoz

tartozott. Dr. Horváth Géza.

KÜLÖNFÉLÉK.
Szipolyfogó kéSZÜlék. — Az orsz. magy. gazdasági egyesület

földniivelési szakosztályának deczember 12-én tartott ülésén K n t h y
Dezs úr a szipolyok, különösen az Anisoplia austriaca kártételeirl

és azok elhárításának módozatairól értekezett. Mint majdnem egyedüli

és legbiztosabb módszert a rovaroknak kézzel való Összefogdosását

ajánlotta s annak megkönnyítésére egy általa összeállított készüléket

is bemutatott. A készülék egy egyszer vászonzacskó, melynek szája

egy 25 cent. hosszú és 4 cent. átmérj, dugóval ellátott csre van

kötve. A rovarszedö munkás a csövet derekára köti és ekként szabadon

két kezével összefogdossa s a csbe, illetleg zacskóba rakja a szipo-

lyokat. A szakosztály e készülékkel a jöv évben kísérleteket fog tétetni.

Magyarország selyemtermése. — Az országos selyemtenyész-

tési felügyelség útján arról értesülünk, ho<íy hazánkban 1885-ben

már 176,321 kilogr. selyemgubó termeltetett, tehát 54,188 kilogrammal

több mint 1884-ben. A hazai selyemtenyésztés csak az utolsó öt év

óta, a mióta t. i. az országos selyemtenyésztési felügyelség ujjászer-

veztetett, nyert ekkora nagy lendületet ; legjobban kitnik ez az alábbi

táblázatból, melyben az 1879-tl 1884-ig terjed idszakra vonatkozó

hivatalos adatok vannak összegezve.

Év

Köz-

ségek

Ter-

melk

Kiosztott
pete-

mennyiség
unczia

(á 25 grm.)

Termett

összesen az

oi-szágban gubó

Kizetett

beváltási ár

száma kilogr. dka frt i kr.

1879 _ 2507 !- 2809 ! 89

1880 172 1059 480 10131 |71 11662 66

1881 423 2976 2000 8 41537 [04 41816 !72

1882 433 3674 1968 6 24445 87 26197 11

1883 462 6260 4182 13 73142 86 78185
j

11

1884 557 9892 6442 19 122133 01 130370
j

50

Összesen 2097 23961 15172 49 272895 49 290451 99

í
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Cserebogár-tráyya. F. A. w o 1 f í és fiainak enyv- és

trágyagyára Hcilbronnban Németországban az olyan években, mikor

sok a cserebogár, mesterséges trágyát készít cserebogarakból is. E
czólra a szónkéneggel megölt cserebogarakat lebetöleg friss állapotban

a szárítóban szétteregetik és ott 5 óra hosszáig 60° C. hség beha-

tásának teszik ki. Ez id alatt a cserebogarak víztartalmuk elpárol-

gása következtében mintegy 65°/ -ot veszítenek súlyukból és tökéletesen

kiszáradnak ; ilyen állapotban aztán évekig eltarthatok a nélkül, hogy

bennük a szerves anyagok bomlásnak indulnának és ammoniakveszte-

ségtl lehetne tartani. Az efféle cserebogár-trágya 11— 12°/ nitrogén,

1— 2°/ phosphorsav és 1—2% káli trágyaértékének felel meg.

IRODALOM.
Kriesch János, A rovarok világa, különösen az ipar és kereskede-

lem szempontjából. (Népszer természettudományi

eladások gyjteménye. VIII. köt. 3-ik füz., 04 lap,

16 ábrával.)

E füzet azt a két népszer eladást tartalmazza, melyet o szerz

folyó évi februárius- és márcziusban a kir. m. természettudományi

társulat népszer felolvasó estélyein tartott. A rovarvilág általános

jellemzésének elrebocsájtása után a szerz ismerteti azt a fontos

szerepet, melyet a rovarok a természet háztartásában játszanak; meg-

emlékezik azokról a rovarokról, melyek kártékonyságukkal vagy alkal-

matlankodásukkal az ember figyelmét magukra vonták ; de behatóbban

értekezik kivált azokról a rovarokról, melyek az embernek egy vagy

más tekintetben hasznára vannak, st az ipar és kereskedelem szempont-

jából is különös fontossággal birnak. Ilyenek péld. a bibortet, a

gubacsdarázs, a méh, a selyemhernyó stb.

Alexander Mocsári/, Species novae vei minus cognitae generis

Pepsis Fabr. (Természetrajzi Füzetek. IX. p.

236-271.)

A Pespsis-nemhez tartozó és fleg Dél-Amerikában honos gyö-

nyör nagy díszdarázsok a magy. nemz. múzeum gyjteményében eddig

75 fajjal vannak képviselve ; ez oly jelentékeny szám, mely még a

világhír British Museum (42 fajból álló) készletét is jóval megha-
ladja. A szerz e gazdag anyagot áttanulmányozván, dolgozatában 42

j és 8 kevésbbé ismert Pepsis-faj tüzetes leírását közli.

Dr. Franz Löw, Beitrag zur Kenntniss der Coniopterygiden. (Sitzungs-

berichte der math.-naturw. Classe der kais. Akademie
der Wissensch. Wien. XCI. Bd. I. Abth. p. 73— 98,

egy táblával.)

A reczésszárny rovarok rendjéhez tartozó parányi Conioptery-

gidák Európában összesen 4 fajjal vannak képviselve. A szerz, egyik

faj álczájának ismertetése után, a kifejlett rovarok pontos leírását

adja és felsorolja egyszersmind termhelyeiket. E szerint két faj,
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Coniopteryx aleurodiformis Steph. és psociformis Curt. hazánkban,

nevezetesen Horvátországban már szintén felfedeztetett.

Dr. Horváth Géza, Jelentós az országos phylloxera-kisérleti állomás

1884-ik évi mködésrl. IV. évfolyam. Budapest,

1885. (75 lap, egy színes nyomású táblával.)

E hivatalos jelentésben el vannak adva mind azok az észle-

letek és tannlmányok, melyeket az orsz. phylloxera-kisérleti állomás

1 SS l-ben a szlpusztitó phylloxerára nézve tett; ismertetve vannak

benne továbbá a különféle kísérletek, melyek az állomás telepein

1884-ben megejtettek, valamint azok a végrehajtott intézkedések,

melyeknek czélját a phylloxeravész ellen való védekezés elmozdítása

képezte, és melyek között az amerikai szlfajok tenyésztése és terjesz-

tése kiváló helyet foglalt el.

Lasz Samu, Szöv-fonó mesterek. (Magyar Sálon. IV. köt. 171— 1811.

9 ábrával.)

E ezikk a pókoknak, azok szervezetének és életmódjának nép-

szer ismertetését tartalmazza; részletesen vannak benne tái'gyalva

és rajzokban is bemutatva a fonó- és szöv-szervek, úgy szintén a

pókhálóknak és póklakásoknak nevezetesebb alakzatai.

Mocsánj Sándor, Adatok Magyarország fürkészdarázsainak ismere-

téhez. I. Ichneumones Wesm. (Mathem. és ter-

mészettudományi Közlemények. XX. p. 53— 144,

egy színes táblával.)

A szerz elrebocsájtv án a fürkészdarázsok általános rövid ismer-

tetését, valamint a kizárólag csak lepkebábokból fejld Ichneumo-
ninák alcsaládjának analytikus táblázatát s az Ichneumon- és Ambly-
teles-nemek csoportjainak átnézetét, és felsorolván az idevágó fbb
kül- és belföldi irodalmi forrásokat, rendszeres jegyzékét közli a

hazánkban eddig észlelt Ichneumonina-fajoknak. Jegyzéke összesen

204 fajt tartalmaz, mely 24 nemhez tartozik. A synonymia és a hazai

termhelyek minden fajnál pontosan adva vannak ; a mely fajoknál

ismeretes, ott meg van nevezve a gazda állat is. Négy kevésbbé ismert

faj, u. m. Ichneumon puerperae Mocs., Ambly teles Johansoni Holmgr.,
lethifer Mocs. és Krieclibaumeri Mocs. tüzetesen le van irva, az els
faj azonkivül szines képben is bemutatva. Ugyancsak négy, itt elször
leirt faj a tudományra nézve egészen új ; ezek Aniblyteles Spilosomae
Eperjesrl a Spüosoma Menthastri Esp. bábjából, A. dirus Buda-
pestrl és Tordáról, A. moestüs a krassó-szörénymegyei Korniareváról
és Phaeogenes Sesiae, mely utóbbi a Sesia asüiformis Rótt. bábjából

neveltetett.

Lendl Adolf, A keresztespók élelmessége. (Természettudományi
Közlöny. XVII. p. 505.)

A szerz több izben megbolygatta egy keresztespók {Epeira
anyulata) hálóját, melyet a pók aztán mindannyiszor ügyesen ismét
helyreigazított.
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Dr. G. Horváth, Hémiptéres nouveaux. (Revúe d'Entomólogie. IV.

p. 320 -324).

A leirt új poloskafájok közöl hazánkban, meg másfelé is

tenyésznek Berytus consimilis, B. yeniculatus és Pachymerus (Xantho-

chilus) Reutert, inig a Poecüoscyhis (Systratiotus) diversipes Késmárkról

a magyar faunának kizárólagos sajátja.

Eördögh Dániel, Fillokszera Achilesi sarka. Uj nézetek a fillokszeráról

s annak gyéritése s kipusztítása módjairól, úgy-

szintén : a különböz módon kezelt szlk ellent-

állási képességérl s a simára metszettek elnyeirl

s czélszerü kezelésérl. Miskolcz, 1885. (24 lap.)

A szerz ámbár maga bevallja, hogy a szlpusztító phylloxerát

még nem ismeri, mindamellett elveti a jelenleg használatban lev
védekezésmódokat ; ezek helyett saját találmányú és állítólag sokkal

biztosabb móJszereket ajánl. Szerinte a phylloxera-irtásnak fleg a

föld felett él nemzedékekre kell irányulnia. E czélra több eljárását

javasol ; a legnagyobb sikert reméli a szltöke nyakának valamely

ragadós anyaggal, péld. madárléppel való bekenésétl. A szerz más

növénytet- fajok életmódjának töredékes megfigyelésébl, néhol meg
egészen téves feltevésekbl indul ki dolgozatában és hiányos irodalmi

forrásokra támaszkodva építi fel furcsa okoskodásait, melyek sem

tudományos, sem gyakorlati értékkel nem birnak.

Bucsuzó.
Nagy elfoglaltságom arra kényszerit, hogy a » Rovartani Lapok*

szerkesztésével felhagyjak. — Fáradozásaim, melyeket a folyó-

irat további fennmaradásának érdekében tettem, sikertelenek voltak.

Felkértem ugyanis a rovartannal foglalkozó csaknem valamennyi

budapesti szakembert a szerkesztés átvételére ; de nem akadt senki

sem, a ki arra vállalkozni hajlandó lett volna. Azért kénytelen

vagyok e folyóirat kiadását a jelen füzettel beszüntetni.

Kétszeresen sajnálom e kényszer beszüntetést, mert a

» Rovartani Lapok « két éves pályafutása alatt még inkább beláttam

és meggyzdtem, hogy milyen szükséges és hasznos szolgálatot

teljesít egy ilyen rovartani folyóirat hazánkban.

A ^Rovartani Lapok « két óvfolyamáuak tartalma bizonyságául

szolgálhat annak, hogy mennyire sikerült a Beköszöntnkben kit-

zött programúinak megfelelni s a rovartan ügyét tudományos, nép-

szer és gyakorlati irányban szolgálni. Hogy ebbeli munkásságunk

nem volt egészen medd és sikertelen, az kitnik nemcsak abból

a valóban nem remélt nagybecs támogatásból, melyben a magyar

rovarász és gazda közönség szerény vállalatunkat részesíteni kegyes-
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ktídett, hanem abból az elismerésbl is, a mely lyel az hazánkban

mindenfelé találkozott.

De nemcsak a belföldön aratott e folyóirat elismerést, hanem

becsületet szerzett az a magyar tudományosságnak külföldön is.

Talán alig van ez id szerint magyar szakfolyóirat, mely olyan

messze földön elterjedt volna mint a »Kovartani Lapok«, a melyek

részint csere, részint elfizetés utján a külföld következ helyeire

lettek rendesen szétküldve

:

Amerika: Buenos-Aires, Cambridge (Mass.), Washington
Angolország : London.
Ausztria : Bécs, Görz, Módiing.

Ázsia : Calcutta (India).

Hélgium : Brüsszel.

Fvancziaország : Beaune, Caen, Lilié, Montpellier, Paris, Remiremont.

Németország : Berlin, Stettin.

Olaszország : Florencz, Gonua, Nápoly.
Oroszország (és Finnország) : Abo, Astrachan, ITelsingfors, Moszkva,

Pélerviir, Theodosia
Románia : Sinaia.

Spanyolország : Madrid.
Svédország : Stockholm.
Szerbia : Belgrád.

Érdemesnek tartottam e felsorolást már csak azért is, hogy

megczáfoljam azt az annyiszor felhangzó panaszos állítást, hogy

magyar nyelven nem lehet a külöldre is kiható tudományos munkás-

ságot kifejteni. Mert a » Rovartani Lapok « a külföldi szakkörökbe

nemcsak egyszeren bejutottak, hanem ott, franczia mellékletük

révén, valóban számot is tettek ; tartalmukról a külföldi szakiro-

dalmi szemlék mindig hiven referáltak, st egyes tekintélyes szak-

folyóiratok (péld. The Entomologist's Monthly Magaziné, Bulletino

della Societá entomologica Italiana, Entomologische Nachrichten

stb.) több izben vettek át bellük közleményeket, a magyar forrás

megnevezésével.

Nem hiú dicsekvésbl hozom fel mind ezeket, hanem annak

igazolásául, hogy az irány és a módszer, melyet e folyóirat köve-

tett, csakugyan helyes, jó és czélszer volt.

Az elért siker els sorban t. munkatársaim érdeme, a kik

szakavatott, buzgó és önzetlen támogatásukért fogadják e helyen is

szinte köszönetemet. Hálás köszönetem illeti továbbá a t. elfize-

tket:, élükön a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir.

minisztériummal ; mert k tették lehetvé, hogy a folyóiratot anyagi

veszteségek nélkül kiadhattam.

Midn tlük ez úttal bucsut veszek, csak arra kérem még,

hogy engemet jó emlékezetükben megtartani szíveskedjenek.

Dr. Horváth Géza.
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0. Hermán, Biographie du Dr. Edm. Tömösváry. (Avec portrait.)

La mórt a enlevé en 1884 un des meilleurs entomologistes de

la' Hongrie. C'était le Dr. Edm. Tömösváry qui quoique ágé seule-

mént de 32 ans, mais animé pour la science d'un dévouement sans

be -ne et doué d'une intelligence profonde et d'une persévérance as-

sidue, avait donné par ses publications déja de précieuses preuves de

son talent.

' Né le 12 octobre 1852 á Magyaré (dép. de Maros-Torda), il

t ses études a Kolozsvár et fut gradé á l'Université de cetté ville

en 1881 comme docteur en philosophie. Bientt apres, le Ministere

royal de l'agriculture, de l'industrie et du commere l'appelait et

l'emtloyait au service du phylloxei'a qui lui fournissait l'occasion

favorable de fairé des excursions dans les différentes contrées du pays

et de continuer ses recherches entomologiques. Les Myriopodes,

Pseudioscorpionides et Thysanoures avaient surtout pour lui un attrait

particulier et il s'est voué avec empressement á leur étude. II publia

des mémoires remarquables sur ces Articulés parmi lesquels la Mono-
graphie des Pseudoscorpionides de la Hongrie (avec 5 planches) avait

obtenu Téloge de l'Académie des Sciences de Hongrie. Mais le chef-

d'oeuvre de notre regretté collegue aurait été son grand ouvrage sur

1
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les Myriopodes de la Hongrie auquel il travaillait sous les auspices

de la Société des Sciences naturelles de Hongrie, mais qui est resté

inachevé en manuscrit. Outre ces trois groupes d'Articulés Edm.

Tómösváry s'est occupé aussi d'autres parties de 1'Entomologie.

Ainsi il avait étudié et parfaitement élucidé les moeurs et la biologie

de la fameuse Simulta colwnbaczensis et le résultat de ses explorations

exécutées en 1883 par ordre du gouvernement, montre évidemment la

sagacité dönt il était doué et sa patience dans les recherches.

En avril 1884 il fut nmmé professeur agrégé a l'Ecole

d'agriculture de Kassa, mais il ne put pas y occuper longtemps sa chaire

parceque la phthisie qu'il avait contractée depuis quelques années,

avait mis prématurémenc des bornes a une activité qui promettait

tant pour la science. II est mórt le 14 aot 1884 a. Déva (dép. de

Hunyad) vivement regretté par tous ceux qui l'ont connu et qui ont

pu apprécier un caractere qui réunissait a un haut degré la science

et la modestie.

L'auteur donne a la fin de son article la liste complete des

ouvrages publiés par le défunt.

(P. 15-19 du texte.)

Petites Communications

Al. Mocsáry, p. 15, Description du nid de VAgenia punctum
Vanderl. (Hyménoptere de la famille des Pompilides) fabriquó d'argile

et formánt de petits tonneaux rugueux d'une longueur de 10 mill.,

dönt le plus grand diametre est de 6 mill. La guepe remplit ces

tonneaux avec des araignées destinées a servir de nourriture a ses

larves. (Fig. 1.)

Ch. Kelecsényi, p. 16, L'auteur signale plusieurs Lépidopteres

capturés par lui dans le dép. de Nyitra.

D. Kuthy, p. 16. Les Lamellicornes coprophages, surtout les

Copris, Geotrypes, Onthophagus et Oniticellus jouent sur nos prairies

et nos champs un role utile et important qui consiste selon l'auteur

en ce que ces Insectes criblent la térre sous les bouses et excréments

des animaux domestiques et concourent de cetté maniere a l'ameu-

blissement et a la fertilisation du sol.

L. Biró, p. 17, Capture de l'intéressant Culicide aptere Chionea

araneoides Dalm. en décembre 1884 a Runyina (Hongrie septen-

trionale).

Eug. Vángel, p. 18, L'auteur a fait l'élévage de deux larves

du rare Locustide, Onconotus Servillei Fisch. En les nourrissant de

l'herbe commune, il en a obtenu un málé et une femelle qui se sönt

bientot accouplés. Mais immédiatement apres l'accouplement pendant
lequel la femelle était montée sur le dos du male, la femelle a dévoré
son époux.



III

Dr. G. Horváth, p. 19, Les Pseudoscorpionides quoiqu' ils vivent

ordinairement sous les feuilles tombées, des débris végétaux etc, se

réfugient pendant ou apres une pluie assez forte pour détremper le

sol, sur les plantes et arbustes ; l'auteur a observé ce fait chez deux
especes, Obisium sylvaticum Koch et Chthonius trombidioides Latr.

(P. 20—22 du texte.)

Notes diverses.

(P. 23—24 du texte.)

Bibliographie entomologique.

(P. 24 du texte.)

Renseignements entomologiques.

Nr. 2. — Février.

(P. 25—39 du texte)

0. M. Reuter, Les plus récentes découvertes sur l'histoire du déve-

loppement des Insectes. I.

Traduction autorisée d'une conférence faite en suédois le 23
avril 1884 a la réunion anniversaire de la Société Finlandaise des

Sciences a Helsingfors.

L'auteur commence par passer en revue les auteurs anciens des

l'époque du Moyen-áge et nous montre d'abord le médecin anglais

Thomas Mouffet en 1634 ébauchant dans son ouvrage »Insec-

torum sive minimorum animaliurn theatrum« un essai de classification

oü les Papillons, a i 1 é s, forment la premiere division tandis que leurs

chenilles, non ailées, sönt dans la seconde. II est suivi par le

peintre hollandais Jean Gr o e d ar t qui de 1662 a 1667 nous donne

d'excellentes figures et décrit, en connaissance de cause, chenille,

chrysalide et papillon, comme les diverses phases de la vie du mérne

insecte. Mais ce n'est que bien plus tárd que son compatriote, le célebre

micrographe Jan Swammerdam élargit le cycle de ces obser-

vations dans son ouvrage »Bijbel der natuure« publié en 1737 apres

3*
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le mórt de l'auteur. Ce fút un événement pour le monde scientilique

que cetté divulgation des niysteres de l'histoire de l'insecte etBoe r-

have nous raconte dans la biographie de Swammerdani que le

grand Duc de Toscane, dans une visite qu'il fit en Hollandé, fút

tellement émerveillé de voir S w a m m e r d a m lui préparer une

chrysalide en papillon, qu'il lui donna 12,000 florins et voulüt se

l'attacher comme directeur de son musée, ce que Swammerdam
refusa. Ce n'est qu'un exemple de l'admiration qu' éveillerent dans

ce temps-la les premieres découvertes des métamorphoses des insectes.

L'auteur cite comme ayant suivi les traces de Swammerdam,
Mme S. de M é r i a n, Eéaumur en Francé, Stephan Blankaart
en Hollandé, J. L. Frisch etRösel von Rosenhofen Alle-

magne, De Geer en Suede.

Cependant l'histoire des métamorphoses des insectes dönt chaque

écolier de nos jours connaít les principales regles, laisse encore depuis

les siécles oü les premiers pas dans leur connaissance ont été faits

bien des lacunes a combler, bien des découvertes a fairé, qui nous

préparent des surprises successives.

Télies ont été les découvertes que fit, il y a quelques dizaines

d'années, C. T. E. v. S i e b o 1 d sur ce qu'il appella la Parthénogé-
n e s e chez d'autres insectes que les pucerons dönt on avait déja cité,

sans l'expliquer, cetté particularité. Siebold la découvrit chez les

Lépidopteres du génre Psyché, chez quelqnes Hyménopteres, — mérne

chez des Coléopteres. Apres cela vinrent les découvertes des méta-

morphoses des Vésicants ou Mélo'ídes avec leur Hypermétamorphose,
et tout récemment on a observé des larves de Dipteres donnant des

petits vivants. Tout cela prouve que chez les insectes il y a autant

d'imprévu que chez les vers intestinaux p. ex.

Apres cela l'auteur aborde la question du Phylloxera, qu'il nous

représente comme envahissant l'Europe vers 1863 et qui découvert

par M. Planchon en 1868, a donné lieu a la plus volumineuse
littérature que l'on connaisse sur un insecte nuisible. Apres l'histori-

que de l'invasion de ce fléau qu'il admet comme aniéricain, l'auteur

cite Riley, Lichtenstein, Girard, Balbiani, Targioni-
Tozzetti, comme les observataurs les plus assidus de cet insecte.

S'occupant surtout de la partié entomologique de ces travaux, ce sönt

les idées de M. J. Lichtenstein de Montpellier, que l'auteur

soumet a l'analyse.

(P. 30 - 36 du texto.)

L. Biró, Une excursion sur le Pop-Iván. (Fig. 2.)

Le Pop-Iván est une montagne dans le nord-est des Carpathes
dönt le sommet s'éleve a une hauter de 1940 metres au dessus du
niveau de la mer. L'auteur est le premier entomologiste qui ait visité

ce massif montagneux. II a executé son excursion en juillet 1883



et en donne dans son article ixn rapport détaillé avec l'indication

des especes récoltées. Ces especes sorit de divers ordres d'Insectes et

appartiennent en partié a la fauné alpine ou subalpine, p. ex. Nebria

transsylvanica Germ., Bembidion Sahlbergi Bej. var. glaciale Beér,

Amara misella Mill., Trechus proceras Putz. et pulchellus Putz.,

Homalota carpathica Mill., Leplusa alpicola Brancs., Omias Hanáki

Friv., et Orestia arcuata Mill. II y découvrit aussi la Podurelle

Orchesella spedabilis Tullb. nouvelle pour la fauné hongroise.

(P 36-41 du texte.)

G. Lehner, Les conclusions du Congrés phylloxérique internatio-

nal de Turin.

Reproduction des conclusions de ce Congres tenu en octobre

1884 auxquelles l'auteur ajoute aussi quelques remarques de sa part.

(P. 42 - 45 du texte.)

Petites Communications

:

Eug. Vadászfy, p. 42, Un Longicorne nuisible au charme

L'auteur a découvert en hiver 1881—82 le Cerambyx Scopolii Fnessl.

dans des búches de charme en telle quantité qu'il pouvait en trouver

souvent dans une seule búche 10— 15 exemplaires. II n'y avait pas

une larve dans le bois ; mais la découverte d'un individu encore

parfaitement frais et mou lui avait donné l'assurance que la derniere

transformation de ce Cerambycide s'est opérée dans le bois mérne ou

a vécu sa larve.

J. Wény, p. 42, Chasse des Insectes aupres de la lumiere.

L'auteur donne l'énumération des Coléopteres et Hémipteres qu'il a

pu ramasser le soir du 14 juillet 1884 a Pancsova (Hongrie méridio-

nale) pendant un repas a la belle étoile. La chandelle allumée avait

attiré beaucoup d'Insectes qui sönt tombés sur la nappe blanche. II y
avait des plus remarquables parmi les Coléopteres quelques Compso-

chilus Heydeni Epp., parmi les Hémipteres plusieurs Homopteres

probablement noveaux.

Dr. G. Horváth, p. 44, Hydrocorises recueillis aupres de la

lumiere. Confirmant les avantages de ce génre de chasse, l'auteur cite

les Hydrocorises qu'il s'est procurés de cetté maniére a Károlyfalva

(dép. de Temes) et mérne au centre de Budapest. Ainsi dans cetté

derniere localité il a eu aussi la chance de prendre devant un restau-

rant situé sur le quai du Danube, une femelle de Corisa fasciolata

Muls. (= coleoptrata macr.)



VI

(P. 45-48 du texte.)

Notes diverses.

(P. 48 du texte

)

Bibliographie entomologique.

Nr. 3. — Mars.

(P. 49-55 du texte.)

0. M. Keuter, Les plus récentes découvertes sur l'histoire du
développement des Insectes. II.

Rendant hommage k l'exactitude des observations faites, a la

sagacité des deductions de M. Lichtenstein, l'auteur donne la no-

menclature bien connue de l'entomologiste de Moutpellier, en énumérant

les quatre formes de Pseudogynes fondatrice, émigrante,
bourgeonnante et pupifere qui précedent les formes sexuées male

et femelle : il bláme corame antiscientifique les comparaisous de l'évolu-

tion d'un animál avec celle d'un végétal, tout en reconnaissant qu'elles

sönt ingénieuses et que comme analogie, les Pseudogynes ci-dessus

représentent la tige, les br.mches, les rameaux, les feuilles et enfin

les fleurs et la graine d'un végétal. Mais malgré cela l'auteur trouve

que les idées de M. Lichtenstein heurtent trop toutes les données

scientifiques et voudrait voir plutot dans la Parthénogénese et la

génération alternante l'explication du polymorphisme et des autres

phénomenes que représentent les métamorphoses des Aphidiens. Cepen-

dant, dit-il, le mérite de M. Lichtenstein est dans la découvertc

des faits et mérne si les deductions qu'il en tire, ne nous paraissent

pas exactes, les savants lui doivent de la reconnaissance pour ses

patientes observations qui ne se bornent pas aux seuls Phylloxeras,

mais qui s'étendent a d'autres pucerons du mérné groupe.

C'est ainsi que chez VAcanthochermes Quercus Koll. M. L i c h-

tenstein nous montre la Pseudogyne pupifere aptere et ne pondant
pas trois ou quatre pupes seulement, mais une grandé quantité de.

máles et de femelles. Aprés cela il décrit les métamorphoses du
Phylloxer'a Quercus, qui émigre du Quercus coccifera au
Quercus pubescens au printemps, et qui revient du Quercus
pubescens au Quercus coccifera en automne. Cetté migra-
tion rappelle a l'auteur celle des vers intestinaux, d'un animál á un
autre, mais cetté derniere est, dit l'auter, une migration p a s s i v e,

celle du Phylloxera est a c t i v e.

Les découvertes de M. Lichtenstein ont apporté ainsi du
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nouveau dans le nionde entomologique et dans 1'Académie des Sciences

de Paris on n'a pas er d'abord a, cetté théorie des migrations; elle

n'a été accueillie qu' avec réserves et son auteur fut traité dans

quelques éerits de »Romancier du Phylloxera« ; on oubliait alors que

mérne le Phylloxera de la vigne est soumis a une migration, quoique

moins apparente que celle du Phylloxera du chéne, c'est celle des

feuilles aux racines de la vigne. Emigration qui peut se fairé par

des individus apteres ; aussi cetté phase ne prend-elle point d'ailes

chez le Phylloxera vastatrix. Les organes du vol sönt reservés aux
pupiferes qui doivent porter les sexués dans d'autres vignobles.

Les migrations d'une espece du chéne a une autre frent confir-

mées par les observatious de M. T a r g i o n i-T ozzetti a Florence

qui fut témoin de celles du Phylloxera florentina du Quercusllex
auQuercussessiliflora. A la suite des observations de M.

Lichtenstein et de M. Targioni, deux especes du Phylloxera,

le Ph Lichtensteinii et le Ph. Signoreti drent disparaitre, car elles

n'étaient que les formes émigrantes des Ph. qiiercus et Ph. florentina.

(P. 55-59 du texte.)

L. Biró, Une excursion sur le Pop-Iván. II. (Fig. 3.)

L'auteur continue le rapport commencé dans le numero précédent

sur son excursion en donnant le relévé des Insectes capturés. 11 y
avait également une assez grandé quantité de bonnes especes cara-

ctéristiques pour la fauné des Carpathes orientales ou observées pour

la premiere fois en Hongrie. On peut en mentionner Horváthia

hieroglyphica Muls., Orthocephalus parallelus Mey., Trioza Cerastii

H. Löw, Dicranotropis carpathica Horv. et Deltocephalus quadrivir-

gatus Horv des Hémipteres, Trechus latus Putz., Pterostichus Jurinei

Panz. var. Heydenii Heer, foveolatus Duft. var. interruptestriatus

Bielz, rufitarsis Dej., Mordella perlata Sulz., Otiorrhynchus opulentus

Germ., obsidianus Boh., Kratteri Boh., confinis Friv., Crepidodera

transsylvanica Fuss et Psylliodes glabra Duft. des Coléopteres, Syrphus

topiarius Mg. des Dipteres et Nomada obtusifrons Thoms. des

Hyménoptei'es. Ceux-ci y étaient représentés aussi par un C e p h u s

et une Megachile probablement nouvelles.

(P. 59 60 du texte.)

Petites Communications

J. Frivaldszky, p. 59, L'auteur possédait depuis 1879 un flacon

contenant du poivre rouge (Capsicum annuum) en poudre et bien
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fermó avec un papier fórt; l'ayant ouvert en été 1884, il a été trés

surpris d'y rencontrer une petité chenille enfouie en partié dans la

poudre rouge et enveloppée d'un réseau légér de filaments minces. La
chenille s'est transformée bientt et de la chrysalide est sortie le

Microlépidoptere (Phycide) Ephestia elutella Hb.

Eug. Vangel, p. 60, Découverte de VErebia Epiphron Kn. ab.

Nelamus Bd. dans la Haute-Tátra (Carpathes centrales) nouvelle pour

la fauné hongroise ; elle y volait en société d'autres papillons du

mérne génre. Erebia Epiphron Kn. var. Cassiope Fabr., Er. Melampus
Fnessl. et Erebia Manto Esp.

Dr. G. Horváth, p. 60, Capture de YAcridium Aegyptinm L.

aux environs de Fiume.

(P. 61-63 du texte.)

Notes diverses.

(P. 63-64 du texte.)

Bibliographie entomologique.
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Nr. 4. — Avril.

(P. 65-71 du texte.)

0. M. Reuter, Les plus récentes découvertes sur l'histoire du dé-

veloppement des Insectes. III.

M. Lichtenstein continuant ses observations ne tarcla pas

a exprimer l'opinion que les Pemphigides, proches alliés des Phyllo-

xériens, épi'ouvaient les mémes métamorphoses. On sait qu' a ce

groupe appartiennent les genres connus de Pemphigus, Schizoneura,

Tetraneura, Aploneura etc. qui provoqueat les monstruosités pai'ticu-

lieres en forme de galles sur l'ormeau, le peuplier, le térébinthe et

autres arbi-es. II observa que les insectes sortant des galles produi-

saient une postérité agamé et munie d'un sucoir. Peu apres chargé

par la Société d'Agriculture de l'Hérault d'étudier les pucerons des

racines des céréales, il trouva que ces insectes appartenant égale-

ment aux genres Pemphigus, Schizoneura etc. pondaient ce qu'il a

appelé des pupes comme la forme pupifere du Phylloxera, c'est a

dire des étres sexués privés de sucoir et d'ailes. II conclt de la

que les formes ailées des arbres et des racines ne formaient qu'une

espece a divers stages de son existence, la premiere étant la forme

émigrante, les autres la forme pupifere.

M. Derbes ayant en mérne temps étudié les pucerons du len-

tisque et du térébinthe, vit également les mémes phénomenes se

reproduire avec la différence que l'évolution de ces insectes durait

deux ans, pendant que celle du Phylloxera s'accomplissait en une année.

M. Kessler étudiait aussi a, la mérne époque les pucerons de

l'ormeau et plus tárd ceux du peuplier. Ses observations confirmerent

celles des précédents. Enfin les travaux de M. C o u r c h e t de Mont-

pellier sur les pucerons des galles du peuplier et du térébinthe con-

firmerent également le théorie de M. Lichtenstein sur les migra-

tions, et on pardonne á ce dernier la petité brochure vengeuse »Com-

ment un román peut devenir de l'Histoire« (1881) qu'il écrivit a

l'adresse de ses critiques.

Mais il fallait encore répondre victorieusement aux objections

qui lui étaient faites sur l'idée qu'il avait émise de la migration des

pucerons des galles des arbres aux racines des plantes. Déja en 1878

il avait pu trouver que 1' Aploneura lentisci dönt on ne connaissait

que les formes aériennes dans les galles, se retrouvait aux racines des

graminées dans un insecte qu'il appela d'abord Aploneura radicum

et qu'il n'hésita pas a rattacher a 1' A. lentisci en le voyant pondre

sur le tronc des Lentisques les formes sexuées sans sucoir. Cetté

supposition devint une certitude par l'élevage sur les racines d'orge

des jeunes provenants de la forme émigrante des galles.

M. Courchet confirma ces découvertes en réussissant a nourrir

sur les racines des graminées quelques-unes des especes vivant sur

le térébinthe.

En 1880 M. Lichtenstein remarqua que pendant que les

galles du peuplier se vidaient de pucerons émigrants, il arrivait sur

2



une petité plante, le Filago germanica un pucéron nomme

Pemphi us filaginis par M. Passerini qui le sépare du P. bur-

sarius du peuplier par la disposition des nervures de l'aile inférieure,

réunies chez P. bursarius, séparées chez P. filaginis. M. L i c h t e n-

s t e i n observa que le P. bursarius était une forme émigrante et

celui du F i 1 a g o une forme pupifére, mais que les ailés revenant

sur les peupliers en automne avaient la nervation des P. filaginis.

II en coDclt que c'étaient les deux phases du mérne insecte. Les

essais qu'il fit en liberté et dans son cabinet, lui pouvaient confirmer

ses idées. *) Peu apres le mérne observateur rencontra aux racines

des Triticum repens et caninum un pucéron ailé forme pu-

pifére identique a. ceux qu'il trouvait en automne sur le tronc des

ormeaux, qui etaient le Tetraneura álba.

Cependant tandis qu'on continuait a Paris a considérer ces

idées comme trop poétiques, tous ceux qui observaient la nature

comme MM. Kessler, Dérbe s, Corchet, F. Löw, considéraient

unanimement les migrations comme un fait connu. Mais la théorie

Lichtensteinienne des migrations des pucerons des racines de grami-

nées au tronc des arbres dévait bientt recevoir une éclatante con-

firmation.

En effet, en 1883, M. G. Horváth déclarait qu'au début de

ses études sur les Pemphigiens il ne croyait pas beaucoup aux

théories de M. L i c h t en s t ein, mais qu'il s'était convaincu plus

tárd qu'elles étaient parfaitement exactes. 11 trouvait en effet en

Hongrie aux racines du Mais, Sorgbum, Panicum, Eragrostis, Lolium

et autres graminées le Pemphigus Zeae-Maydis Duf. tant aptere qu'

ailé de la forme dite pupifére. En mérne temps il examinait les troncs

des ormeaux et découvrait les Tetraneura ulnii et rubra et un

Pemphigus (a ce qu'il croyait alors) tout a fait identique au P. Zeae-

Maydis. M. Lichtenstein, instruit du fait séma du mais dans

une cloche en vérre et y déposa les forrnes émigrantes de toutes les

especes de pucerons vivant sur l'ormeau. Mais a son grand étonnement

il trouvait que la seule espece de Pemphigus vivant sur l'ormeau

(Pemphigus paliidus Halid.) n'était pas celle qui se fixáit aux racines

;

c'était les jeunes du Tetraneura ulmi qui sans hésiter s'attaquaient

aux racines du mais. II demanda alors des échantillons du P. Zeae-

Maydis a M. Horváth et les trouva identiques á ce qu'il nommait
lui Tetr. ulmi. M. Horváth examina la chose de plus prés et con-

sidérant que les caracteres des genres Tetraneura et Pemphigus donnés

par H a r t i g n'étaient pas assez nettement délimités, il déclara que le

Pemphigus Zeae-Maydis était en effet un Tetraneura et vraiment le

Tetraneura ulmi.

Les observations biologiques avaient ainsi redressé la systéma-
tique et acquis par cela mérne une plus puissante confirmation. II

*) M. Lichtenstein lui-méme n'ose pas encore affirmer la relation

exacte des Pemphigus bursarius et filaginis, ne trouvant pas ses essais assez
concluants. (Note du R.)
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n'est certes pas douteux qu'il y a encore beaucoup a, découvrir dans

l'histoire de l'évolution des Pemphigiens ; mais les principaux traits

sönt connus a, présent des vrais observateurs qui mettent les faits au

dessus des théories des savants de cabinet.

On a fait valoir contre le théorie de M. Lichtenstein que

beaucoup d'especes de pucerons appartenants au groupe qui nous

occupe, p. ex. Pemphiyus spirothecae, Schizoneura lanigera et enfin

Phylloxera vastatrix n'émigrent pas ; — mais on ne peut consi-

dérer ces faits que comme des exceptions qui confirment la regle.

Chez ces especes il n'y a qu'une seule forme ailée, c'est a dire la

pupifere, qui donne les petits sexués ; la premiere forme ailée,

l'émigrante, qui produit des jeunes a sucoir et agames, manque.

Elle est remplacée, chez les especes qui restent sur la mérne plante,

par une forme aptere comme nous l'avons vu chez le Phylloxera

vastatrix en opposition a ce qui a lieu chez le Ph. qüercus.

M. Horváth croit d'apres cela que la présence d'une forme

ailée émigrante indique deux habitat chez une espece, tandis que la

forme ailée pupifere existant seule, indiquerait que l'espece passe

toute sa vie sur la mérne plante.

Du resté la théorie des migrations de M. Lichtenstein est

confirmée par l'histoire évolutive d'autres Homopteres. II y a en

eífet migration chez les Psyllides quoique d'un autre génre. En automne
quand les graminées et les plantes commencent a se flétrir et ne

peuvent plus servir a leur nourriture, plusieurs especes de Psyllas

(M. Reuter l'a observé sur douze especes) se réfugient sur les

coniferes : — ainsi donc dans la lutte pour l'existence les migrations

existent mérne chez des insectes qui n'ont pas les mémes métamorphoses

que les pucerons, et ce fait peut étre invoqué en faveur de la théorie

de M. Lichtenstein. Les migrations des Pemphigiens et Phyllo-

xériens sönt causées par l'endurcissement ou le retrécis-
sement des tissus chez les plantes nourricieres qui
deviennent impropres a la nourriture. Si a coté de cela

l'on se rappelle que le Phylloxera vastatrix émigre des feuilles aux
racines pour y passer l'hiver, les observations de M. Lichten-
stein sur les migrations des arbres aux racines recoivent une

confirmation théorique. En réfléchissant a tout ce qu'il vient de dire,

M. Reuter s'étonne de la résistance mise a accepter ces idées.

(P. 71—74 du texte.)

Ch. Kelecsényi, Chasse nocturne aux Lépidoptéres dans le dópar-

tement de Nyitra.

L'auteur communique les résultats de ses chasses a, la miellée
;

sa préparation se compose de */2 litre de biere, 3
/10 litres de miel

et 3
/, litres de mélasse. Ce mélange fermente bientt et on y ajoute

encore avant l'application 20 gouttes d'éther de pomme. C'est surtout

pendant les mois de juillet, aoüt et octobre que cetté chasse produit

2*
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les meilleurs résultats, mais elle peut se fairé toute l'année. L'auteur

a encore pris ainsi en novembre 1882 á une époque oú il y avait

déja un peu de neige, plusieurs Noctuelles.

(P. 74-81 du texte)

Dr. G. Horváth, La Punaise des choux et ses variétés. (Fig. 4.)

UEurydema oleraceum L. est une des plus communes especes

d'Europe qui nous offre un grand nombre de variétés de dessin et

de couleur. L'auteur donnant d'abord la courte biologie de cetté es-

pece, soumet a l'examen les diverses variations dönt il distingue

quatre sortes

:

a) La premiere sorté de variation consiste en ce que la couleur

fonciere du dessus du corps est tantt verdátre, tantt bleuátre ou

d'un teint bi'onzé.

b) Les taches et les bordures du corps sönt rouges, blanches

ou jaunátres.

c) La troisieme sorté de variation est caractérisée par ce que

le dessous du corps et les pattes sönt noirs, ou clairs avec des taches

et bandes noires.

d) Et enfin les tacbes et bandes claires du dessus du corps

sönt, suivant les individus, plus ou moins développées.

Quelle sorté de variation doit-on accepter comme base pour la

création des variétés ? Les deux premieres sortes se rapportent a la

qualité, le deux dernieres a la quantité relatíve du coloris. L'auteur

est d'avis que les variétés doivent étre basées sur celle-ci, c'est a dire

sur la distribution des couleurs et du dessin.

Mulsant et Rey ont accepté aussi cetté maniere de voir. Ce-

pendant il faut avouer que les 16 variétés établies par eux sönt bien

difficiles a distinguer dans la nature parce qu'ils ont accepté la mé-

thode assez simple, mais curieuse de décrire séparément les variations

de couleur de chaque partié du corps et de désigner cbaque variation

comme une variété propre. II en résulte qu'un seul exemplaire dev-

rait étre rapporté en mérne temps a plusieurs variétés.

L'auteur a essayé de ranger selon le développement du dessin

clair dans un systeme raisonnable les difFérentes variétés de VEury-
dema oleraceum.

Une question essentielle était d'abord a résoudre : quelle forme

doit-on déclarer pour l'état normál ? M u 1 s a n t et Rey, et plus tt
encore Hahn, ont regardé comme l'état normál la forme dönt l'écusson

et le dessous du corps sönt de couleur fonciere et seulement la tacbe

apicale de l'écusson est claire. Cependant l'auteur de l'espece, Linné,
écrivait que ebez le Cimex oleraceus non seulement l'extrémité de

l'écusson, mais »et punctum parvum ad latus scutelli utrinque« sönt

blancs ou rouges ; le dessous du corps est aussi d'apres lui noir.

C'est donc la variété avec une tacbe ponctiforme sur les bords de

l'écusson et a ventre noir qui d'apres la loi de la priorité devrait

étre regardée comme l'état normál. Mais comme un des buts princi-
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paux du systeme zoologique consiste dans la représentation ailssi

fidele que possible de l'origine phylogénótique des especes, l'auteur

pense qu' il faut ranger aussi les variétés d'une espece quelconque

de sorté que cet arrangement puisse répondre aussi a l'évolution et

a la descendance graduelle des diverses variétés. II prend donc comme
l'état normál cetté forme assez commune chez laquelle la couleur

claire montre le plus grand développement. La cause en est non seii-

lement parce que cetté forme par son dessin et la distribution de

ses couleurs se rapproche le mieux des especes typiques du génre

Eurydema (ornatum, festivum, decoratum, dominulus etc), mais sur-

tout parce que les traces de la bordré latérale claire de l'écusson

restent toujours perceptibles mérne chez les variétés dönt la couleur

fonciere envahit de plus en plus le corps. En examinant attentivement

ces exemplaires on peut remarquer que la bordré latérale claire de

l'écusson n'est pas remplacée par la couleur fonciere mérne, mais par

une bande nire. C'est la meilleure preuve que les bordures latérales

de l'écusson sönt des caracteres si originaux et essentiels qu'elles ne

s'efíkcent jamais completement.

Cetté forme typique (fig. 4. b) a le rebord de la tété, la

ligne médiane plus ou moins élargie en arriere du pronotum, les

rebords latéraux et ordinairement aussi les rebords antérieur et

postérieur du pronotum, l'extrémité de l'écusson, une bordré latérale

prolongée au dela du milieu de l'écusson (réduite parfois a deux

taches), le rebord extérieur et une grandé tache transverse antéapicale

des cories claires ; le dessous du corps et les fémurs sönt clairs avec

des dessins noirs ; un anneau clair au milieu de chaque tibia.

Cetté forme typique est le point de départ d'oü sönt sorties

par un plus grand développement de la couleur fonciere les diverses

variétés. L'unique exception se trouve chez la var. insidiosa Mais.

chez laquelle le point rouge avant le milieu des cories semble plutt

un cas d'atavisme, un retour au dessin normál des vrais Eurydema.

L'auteur distingu^ 7 variétés de VEurydema oleraceum qui sönt:

1. Var. consimilis. Dessus du corps comme dans l'état normál,

mais le dessous avec les fémurs noir. — Peu commune.

2. Var. paradoxa. Bordré latérale claire de l'écusson réduite

a, une petité tache a la base de l'écusson ; dessous clair comme dans

l'état normál. — Hongrie (Békás-Megyer), Asie-Mineure (Brussa).

3. Var. insidiosa Muls. R. Cetté variété (fig. 4. a) décrite de

la Francé a été prise une fois aussi en Hongrie (S.-A.-Ujhely).

4. Var. trigidtata. Bordré latérale de l'écusson effacée de

sorté qu'il n'en resté qu'une petité tache cunéiforme ou sémilunaire

vers le milieu de l'écusson; dessous avec les fémurs noir (fig. 4. c).

— Tres-commune.

5. Var. annulata Fali. (Zetterstaedtii GorsJci). Écusson de cou-

leur fonciere, avec l'extrémité de couleur claire ; dessous du corps et

les fémurs noirs (fig. 4. d). — Assez commune.

6. Var. nigripes. Ressemble á, la variété précédente, mais en

difiére, ainsi que de la forme typique et des autres variétés par
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l'absence de l'anneau clair des tibias qui sönt entierement noirs. —
Un seul exemplaire découvert en Hongrie septentrionale (Bártfa).

7. Var. albomarginella Fabr. La couleur fonciere acquiert un

tel développement qu'elle envahit mérne la grandé tache antéapicale

des cories ; tibias entierement noirs (fig. 4. e). — L'auteur n'a jamais

vu encore cetté variété décrite par Fabricius de l'Allemagne du

Nord, mais il conclut des descriptions de S t á 1 et de F 1 o r que le

Cimex albomarginéllús Fabr. n'est qu'une variété tres-rare de VE.

oleraceum comme l'a remarqué déja aussi M. Puton (Revue d'En-

tomologie. III. p. 147).

Un tableau a la fin de l'article représente la généalogie de

toutes ces variétés.

(P. 81-85 du texte)

Petites Communications

:

L. Biró, p. 81, Bataille des fourmis. L'auteur a mis a propos

d'une excursion dans les envh'ons de Fiume une centaine de Tapi-

noma erraticüm Latr. dans un grand nid de Cremastogaster sordi-

dula Nyl. et a observé la bataille acharnée qui s'est produite entre

ces deux especes de fourmis et dönt il donne une description dé-

taillée.

Eug. Vángel, p. 84, Les chenilles de Sesia iipuliformis L. ont

causé en 1881 de dégáts sensibles dans les groseilliers d'un jardin

des environs de Budapest. La plupart des chenilles étaient logées non
dans les rameaux des groseilliers, mains dans leurs parties souterrai-

nes, dans leurs grosses racines.

E. Dudinszky, p. 85, L'auteur a pris en septembre 1884 un
exemplaire monstrueux de Gryllotalpa vulgáris Latr. dönt le tibia

et les tarses antérieurs arauches étaient rudimentaires et anormaux.

(P. 86 -87 du texte)

Notes diverses.

(P. 87-88 du texte.)

Bibliographie entomologique.

Nr. 5. - Mai.

(P. 89-95 du texte.)

0. M. Reuter, Les plus récentes découvertes sur l'histoire du déve-

loppement des Insectes. IV.

Cependant les observations de M. Lichtenstein devaient
étre encore plus appuyées par des recberches faites en mérne temps
que les siennes, sur un autre terrain entomologique et qui ne firent

pas moins d'impression. Ce sönt celles de M. le Dr. A d 1 e r de
Schleswig sur les Cynipides. On sait que ce sönt des Hyménopteres
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dönt la piqre provoque sur les végétaux les excroissances mon-

strueuses appelées g a 1 1 e s. On ne connaissait les deux sexes que

chez quelques genres, chez les autres on ne connaissait que des femelles

qui mérne des leur sortie de la gallé piquaient les feuilles pour y
déposer leurs oeufs sans aucune fécondation. Ces especes la devaient

donc se reproduire parthénogénétiquement.

M. le Dr. A d 1 e r installa pour ses expériences des petits chénes

plantés en vasé et les fit piquer par diverses especes de Cynipides.

II arriva a des résultats merveilleux.

Ainsi en prenant des femelles sorties des galles du Neuroterus

fwnipennis, il les vit piquer les bourgeons quoique les galles d'oü

elles sortaient, fussent sur des feuilles ; mais son étonnement fut bien

plus grand quand, au lieu de la gallé bien connue du Neuroterus, il

vit se développer des galles tout a fait différentes qui lui donnerent

des insectes non seulement d'une autre espece, mais mérne appartenant

a un autre génre a ce qu'on avait cru jusque la. C'était le Spathe-

gaster tricolor. — II fit la contre-épreuve et trouva que les Spathe-

gaster au sortir de leurs galles piquaient les feuilles de chéne et

provoquaient les galles d'oú sortaient au printemps les Neuroterus

fumipennis.
La découverte de M. Adler qui fut publiée en 1877, fut bien

contestée d'abord par le savant hyménoptériste anglais M. C a m e r o n,

mais elles furent confirmées par d'autres et par M. A d 1 e r lui-méme

qui fit des expériences sur une 40ue d'especes. II consigna ces obser-

vations dans un ouvrage plus important en 1881 et donna le résultat

des élevages de 18 especes de Cynipides qui offraient fexemple de

cetté génération alternante. Sur 13 especes les formes parthénogéné-

tiques du printemps et les formes sexuées d'automne produisent des

galles. tout a fait différentes. Les premieres (le- genres Neuroterus et

Aphilotrix) produisent des formes si différentes d'elles mémes qu'on

avait établi pour elles deux tutres genres, Spathegaster et Andricus, et

vice-versa. - Quelques autres especes, contrairement a, ce qui a lieu

chez la merveilleuse génération alternante, paraissent ne posséder que

la f'orme parthénogénétique.

Déja auparavant en 1878 l'américain Basset avait émis

l'hypothese que toutes les especes de Cynipides dönt les femelles

seules étaient connues, étaient suivies d'une génération sexuée. Mais

ces travaux étaient inconnus a M. Adler quand il a commencé ses

études et établi par des faits évidents l'alternance de la génération

chez les Cynipides.

M. Lichtenstein chercha alors aussi a appliquer sa théorie

des générations alternantes chez les Aphides (Peraphigides) aux

Cynipides. II assimilait la premiere larve sortant de l'oeuf fécondé

a ses Pseudogynes fondatrices, les ailés sortant de la premiere gallé

(Neuroterus) a sa Pseudogyne émigrante, les larves de la seconde

gallé a ses bourgeonnants et ramenait ainsi ces métamorphoses a

son systeme d'insectes mono'íques dönt un seul oeuf produisait apres

divei-ses évolutions les insectes máles et femelles. II chercha a expliquer
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ses idées par des comparaisons avec l'Hypermétamorphose de divers

insectes (Méloides et Cantharides) oú il montre la pupe déja mimie

de rudiments de pattes et d'yeux, retournant a, la forme larvaire avant

de prendre sa forme de nymphe. M, Ed. van Segvelt enchérit

encoi'e sur ces analogies en citant les Tritons, Amblystornes et Axolotl

etc, ce qui est inutile. car il y a assez d'exemples analogues chez les

insectes. Ce qu'il y a d'impossible dans les tkéories Lichtensteiniennes,

ce n'est pas le fait de larves se mnltipliant, mais le développement

et l'anatomie interné de ces formes dönt il veut fairé des larves.

Certainement chez les Aphidiens agames corame chez quelques larves

de Dipteres, on peut dire qu'il y a un bourgeonnenient et un déve-

loppement embryonal en dehors de l'ovaire, mais ce n est pas le cas

pour les Cynipides parthénogénétiques. Ceux-ci ont en efiet non seu-

lement extérieurement, mais aussi intérieurement tous les organes

génitaux d'une femelle, une tariere bien développée, un ovaire bien

formé qui contient les oeufs, et enlin un receptaculum seminis qui

resté vide bien entendu, ce qui indique certainement qu'il y a eu jadis

aussi des máles pour ces femelles se perpétuant a, présent parthéno-

génétiquement. D'autres faits que nous ne pouvons passer sous silence,

eonfirment cetté théorie. Chez quelques Cynipides qui ne vivent pas

sur les chénes, p. ex. Ehodites Bosae et Bh. Er/lanteriae, apparaissent

de temps en temps quelques máles quoique la reproduction parthéno-

génétique chez ces insectes sóit depuis longtemps établie et qu'il n'y

ait pas besoin de fécondation. Chez les Neuroterus et Aphilotrix les

máles ont disparu totalement.

C'est la seule explication scientifique de ces générations comple-

tement parthénogénétiques qui ne doivent pas exciter trop d'étonnement

quand les observations des MM. Siebold, Cameron, Stein,
André et Adler ont prouvé qu'il y a des faits analogues de

Parthénogenese chez d'autres Hyménoptei'es phytophages, p. ex. les

Nematus.
L'auteur a cependant voulu citer les hypotheses de M. L i c h-

tenstein quelques erronées qu' elles puissent étre aux yeux de

tout zoologiste formé scientifiquement, car dans l'historique des

découvertes scientifiques il n'est pas sans utilité de signaler les

méprises ; elles peuvent avoir aussi leur enseignement.

Quand mérne les découvertes de M. A d 1 e r ne soient nullement

propres a coníirmer les observations et la maniere de voir de M.
Lichtenstein, a propos de faits analogues, on ne peut pas nier

que sur quelques points cetté analogie existe entre les Cynipides et

les Pemphigides. Seulement, comme nous l'avons déja fait remarquer,
les pucerons agames qui se reproduisent par un bourgeonnement
s'effectuant en dehors de l'ovaire, qui en d'autres termes sönt privés

d'une partié des organes génitaux, peuvent, peut-étre, étre considérés

comme des individus bourgeonnants, tandis que les Cynipides mérne
sans máles sönt de vraies femelles qui se reproduisent par des oeufs
développés dans l'ovarium. L'auteur pense cependant que le bourgeon-
uement intérieur des Aphides n'est pas, en principe, différent de la
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Parthénogénese chez les Guépes et les Papillons ; aussi a-t-il employé

l'expression de parihénogénétique chez les Aphidiens et de génération

alternante chez les Cynipides, quoique quelques auteurs n'employent

ce dernier terme que pour indiquer la condition d'une génération i n-

termédiaire se reproduisant par bourgeonnement. Cetté différence

ne parait pas d'abord importante et cependant la circonstance que

les phénomenes sönt égaux en principe, dóit contribuer a éclairer

aussi 1'histoire des Aphides et par cela merne l'histoire des Cynipi-

des, dóit porter un coup mortel aux hypotheses de M. L i c h t e n-

s t e i n au sujet des Pemphigiens et nous fournir en merne temps un

fii conducteur pour une conception plus juste des phénomenes de

l'évolution biologique bien plus embrouillée encore de ces derniers

insectes.

M. A d 1 e r conclut de ses expériences que la forme sexuée est

provenue de la forme parthénogénétique agamé qui aurait été la

primordiale. II est a regretter qu'on ne connaisse aucun Cynipide fossil

pour étre a mérne d'élucider cetté question.

On n'a fait encore aucun essai pour expliquer les conditions de

développement des Pemphigides et Phylloxeras*) et ce n'est pas

l'intention de l'auteur d'avancer ici quelque hypothese que ce sóit,

quoique il ait fait plus haut quelques allusions a propos de la pre-

miere excitation aux migrations des Pemphigiens ; mais il est persuadé

que si l'on se place au mérne point de vue que M. A d 1 e r, on verra

s'illuminer d'un nouveau jour l'histoire de ces animaux et on saura

dans quel sens doivent- se diriger nos hypotheses pour devenir peut-

étre un jour des théories scientifiques.

(P. 96-100 du texte.)

L. Biró, Chrysoméiides nuisibles aux saules. (Fig. 5.)

En donnant la biologie des Melasoma Tremulae Fabr. et Po-

puli L., l'auteur en signale un fait curieux observé tout récemment
dans l'Ecole de viticulture de Ménes (dép. d'Arad). Les plantations

de saules de cetté Ecole ont été envahies en mai 1885 par le Mela-

soma Tremulae, mais l'insecte parfait et ses larves se sönt bornés

exclusivement auSalix uralensis tandisque les autres especes

de Salix (japonica, purpuré a, vitellina) sönt restées entie-

rement intactes. Un pareil cas a été observé en 1875 dans les plan-

tations de l'Ecole d'agriculture de Kolozs-Monostor oíi les Melasoma
Tremulae et Populi ont attaqué aussi surtout le Salix uralensis.

*) L'auteur se trompe ici puisque M leDr. Horvátba déja essayé de
donner une explication des métamorphoses des Aphidiens dans un mémoire
hongrois »sur le Dimorphisme des Insectes« publié en 1883 dans les Mémoires
de l'Académie des Sciences de Hongrie. (Note du R.)

•6
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(P. 100-106 du texte.)

Dr. C. Chyzer, Notes additionelles á la fauné des Coléoptéres du

département de Zemplén. 1.

Le premier Catalogue raisonné des Coléoptéres du dép. de

Zemplén (Hongrie septentr.) a été publié, d'apres la collection de

l'auteur, en 1883 par M. L. Biró qui avait énuméré 1994 especes.

(Mémoires de l'Association des Médecins et Naturalistes hougrois.

Session de Debreczen 1883. p. 195—232.) Depuis la publication de

ce Catalogue des reclierces ultérieures ont augmenté considérablement

ce nombre par la découverte des especes nouvelles pour la fauné du

département ou mérne pour celle du pays. L'auteur nous conduit dans

les différentes localités explorées et nous indique les especes non sig-

nalées dans le premier Catalogue. Parmi ces especes on peut citer

comme nouvelles pour la Hongrie : Haliplus ruficollis Deg. var.

immaculatus Gerh. (Szerencs), Aleochara succicola Thoms. (S.-A.-

Ujhely), Quedius ventralis Arrag. (Szöllske), Lathrobium furcatum
Fauv. (Szomotor), Scopaeus pusillus Hochh. (Tolcsva), Saprinus fur-
vus Er. (Szerencs), Cleonus turbatus JFabr. (Szerencs), Longitarsus

aeneús Rutsch. (Tolcsva) et Psylliodes cupreus Koch. (S.-A.-Ujhely).

II y a aussi d'autres bonnes especes, p. ex. Homaloplia limbata Kryn.
(Szöllske), Platyscelis polita Sturm (Szerencs) et Stolatus crinitus

Boh. (Szöllske).

(P. 106-109 du texte.)

Petites Communications

:

Al. Mocsáry, p. 106, L'auteur donne la figure et la description

d'une chenille non déterminée de laquelle sönt sortis 42 exemplaires

d'un Ichneumonide, probablement du Rogas circurnscriptus Nees.

(Fig. 6.)

J. Paszlavszky, p 107, Le Quercus conferta Kit. nourrit

en Hongrie 4 especes de Cynipides, savoir : Cynips caput Medusae
Hart., C. argentea Hart., Dryophanta pubescentis Mayr et Andricus
Mayri Wachtl. L'auteur a re^u un échantillon de ce chéne avec deux
galles, l'une du Cynips caput Medusae, l'autre de VAndricus Mayri,
qui sönt immédiatement rapprochées et contigues sur un rameau.

Dr. V. Borbás, p. 108, L'auteur a observé le 3 mai 1885 a

Bude plusieurs touffes de Draba lasiocarpa dönt les fruits

étaient couverts de Pyrrhocoris apterus L. Les fruits attaqués étaient

chétifs, jaunátres et ckauves.

Dr. G. Horváth, p. 108, Une pareille observation a été faite le

7 juillet 1872 a Bude ou cet auteur avait trouvé un Melilotus
officinalis couvert d'une grandé quantité du Pyrrhocoris margi-
natus Kolen.

(P. 109-112 du texte.)

Notes diverses.
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(P. 112 du texte.)

Bibliographie entomologique.

Nr. 6. Juin.

(P. 113—121 du texte)

Dr. G. Horváth, L'Entomologie á l'Exposition nationale de Budapest.
(Fig. 7—11.)

L'Exposition nationale de Budapest, qui a été ouverte le 2 mai
1885, démontre au public dans son ensemble l'état actuel des Sciences,

des Árts, de l'Industrie et de l'Agriculture de la Hongrie. L'En-
tomologie y est aussi représentée dans ses diverses branches et appli-

cations. On y trouve d'abord des Collections scolaires, puis des Col-

lections des Insectes nuisibles a la vigne, aux foréts etc. Les Insectes

utiles sönt largement représentés par la section de sériciculture et

d'apiculture.

(P. 122-125 du texte.)

Dr. C. Chyzer, Notes additionelles a la fauné des Coléoptéres du
département de Zemplén. II.

L'auteur continue l'énumération des captures nouvelles faites

dans ce département dönt la fauné est une cles plus intéressautes.

On le voit par les especes citées dans cetté seconde partié de son

travail : Oodes gracilis Villa (Nagymihály), Amara striatopunctata

Dej. (Czéke et Páczin), Homalota granigera Kiesw. (Czéke), Euryusa
laticollis Heer (Homonna), Oxytelus speculifrons Kraatz (Nagymihály),

Bythinus validus Aub. (Lelesz), Trimium carpathicum Saulc. (Czéke),

Euconnus transsylvanicus Saulc. (Bánszka), Meligethes moestus Er. et

egenus Er. (Czéke et Lasztócz), Ptinus perplexus Muls. (Czéke), Alle-

cula morio Fabr. (Varannó), Otiorrhynchus bisulcatus Fabr. (Ho-
monna-Jeszen), Chlorophanus pollinosus Fabr. var. voluptificus Gyll.

(Vihorlat), Tapinoíus sellatus Fabr. (Homonna). La Homalota Chyzeri

Epp. assez commune sous les feuilles tombées dans les foréts de

Czéke, est une espece exclusivement propre au département de Zemplén.

Les Coléoptéres suivants sönt nouveaux pour la fauné hongroise :

Hydroporus striola Gyll. var. vittula Er. et scalesianus Steph. (Ki-

rály-Helmecz), Colodéra rubens Er., Schistoglossa viduata Er. et

Myllaena dubia Er. (Lelesz), Phyllotreta lativittata Kutsch. (Velejte)

et Longitarsus abdominalis Duft. (Tokaj et Varannó).

(P. 125—127 du texte )

Petites Communications

:

Dr. G. Horváth, p. 125, Sur l'état l'invasion phylloxérique en

Hongrie pendant l'année 1884. La présence du phylloxera a été dé-

couverte dans le courant de l'année 1884 dans les vignes de 119

3*
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communes de la Hongrie de sorté que le nombre totál des communes
phylloxerées s'élévait a la fin de l'année déja a 242. Les vignes

attaquées occupent une superficie de 10— 11,000 hectares environ.

L. Biró, p. 127, Dégáts causés par le pucéron Toxoptera gra-

minum Bond. en juin 1885 dans un chainp d'avoine a Pékla

(Hongrie méridionale).

Notes diverses.

(P. 128 du texte.)

(P. 128 du texte.)

Bibliographie entomologique.

Nr. 7. - Juillet.

(P. 129-133 du texte.)

Eug. Vángel, Biographie de Fr. Metelka. (Fig. 12.)

Le 9 mars 1885 mourait a Alsó-Dabas, prés Budapest, le doyen

des entomologistes hongrois, Francois Metelka.
Né a Hatvan (dép. de Heves) le 21 juillet 1814, il étudia la

pbarmacie et établissait sa pharmacie en 1839 a Alsó-Dabas o il

resta jusqu' a la fin de sa vie. L'étude des sciences naturelles avait

eu toujours pour lui de grands attraits. Au début l'horticulture et

l'arboriculture avaient eu ses prédilections. Cependant il faisait en

1855 la connaissance de l'éminent entomologiste hongrois Éméric
Frivaldszky qui explorait a cetté époque les environs de son domi-

cile et qui l'initiait á l'entomologie. Des lors Metelka s'adonnait a

l'étude des Insectes et surtout des Lépidoptéres. II fit bon nombre
de captures fórt intéressantes et mérne nouvelles pour la fauné

hongroise. La plus remarquable est la découverte d'un beau Bomby-
cide qui fut nmmé par Lederer en son honneur Nemeophila Metelkana.

Metelka ne publiait rien, mais comme il était en relation avec

beaucoup d'entoinologistes indigímes et étrangers, il a beaucoup con-

tribué par ses envois a la connaissance de la fauné entomologique
de la Hongrrie centrale.

(P. 133-139 du texte.)

L. Biró, La calandre du blé. (Fig. 13.)

Lauteur donne la description et la biologte de la Calandra
granaria L. en indiquant aussi les divers procédés pour combattre

ce Coléoptere nuisible de nos greniers.

(P. 139 141 du texte.)

Dr. G. Horváth, Une nouvelle classification des Insectes.

Cet article fait connaitre la nouvelle classification des Insectes

proposée par M. A. S. Packard dans le »Third Report of the United
States Entomological Commission«.
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(P. 132—147 du texte.)

Dr. C. Chyzer, Notes additionelles á la fauné des Coléoptéres du
département de Zemplén. III.

L'auteur nous conduit dans cetté derniere partié de son travail

dans le nord du département o il a découvert également des especes

bieu intéressantes. On en peut citer : Bembidion pygmaeum Fabr.

var. bilunulatum Bielz (Orosz-Ruszka et Mez-Laborcz), Derodontus

macularis Fuss et Mycetoma suturalis Panz. (Szinnaik), Liophloeus

gibbus Boh. var. chrysopterus Boh. (Mez-Laborcz), Leptura tesserula

Charp., Crepidodera transsylvanica Fuss et Longitarsus gravidulus

Kutsch. (Orosz-Ruszka). UAphthona nigella Kutsch. (Szinnaik) est

nouvelle pour la fauné liongroise. — Le nornbre des especes de Co-

léoptéres du département de Zemplén se trouve porté par toutes ces

découvertes á 2459.

(P. 147-149 du texte.)

Petites Communications

:

Al. Mocsáry, p. 147, Découverte des Sirex fantoma Fabr. et

augur KI. dans le département de Máramaros, nouvelles pour la fauné

hongroise. Ce génre d'Hyménopteres n'était représenté jusqu'a pré-

sent en Hongrie que par les trois especes bien connues : Sirex gigás

L., spectrum L. et juvencus L.

L. Biró, p. 148, L'auteur a pris en aot 1884 un málé de

Mutilla ruüpes Fabr. qui volait vers minuit autour des lanternes.

Dr. Gr. Horváth, p. 148, L'auteur a trouvé sur un vieux cep

de vigne phylloxéré recu de la Bulgarie outre le fameux Aphidien

plusieurs Articulés, savoir : un petit Hyménoptere parasite apparte-

nant au génre Calliceras Nees, quelqes iodividus d'une Podurelle du

génre Degeeria, et deux especes des Myriopodes, Polyxenus lagurus L.

et Lithobius microps Mein. Mais la plus intéressante capture est celle

d'un Acarien nouveau que M. le Dr. Karpelles de Vienne se propose

de décrire sous le nom de Bdella Horváthi.

J. Frivaldszky, p. 149, Rectification synonymique : Lathrobium

(Glyptomerus) coecum Friv. (1883) = anophthalmum Fauv. (1885).

(P. 150-151 du texte-)

Notes diverses.

(P. 151-152 du texte.)

Bibliographie entomologique.

(P. 152 du texte.)

Renseignements entomologiques.
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Nr. 8. — Aot.

(P. 153—160 du texte.)

Dr. G. Horváth, La biologie d'un Pucéron gallicole. (Planche I. et

et Fig. 14.)

Les ormeaux nourrissent en Europe six especes d'Aphidiens

gallicoles dönt cinq (Schizoneura TJlmi L. et lanuginosa Hart.,

Pemphigus paliidus Ralid., Tetraneura TJlmi L. et rubra Licht.)

habitent 1' ormeau ehampétre
(
Vlmus campestris), tandis que la

sixieme espece (Colopha compressa Koch) produit ses galles sur

1' Ulmüs effusa. Toutes ces six especes se trouvent aussi en Hongrie.

L'auteur donne d'apres ses propres observations une esquisse

du cycle évolutif de Tetraneura TJlmi. Cetté espece bien coramune

passe une partié de sa vie sur les ormeaux, l'autre partié sur les

racines de divers graminées.

On remarque au printemps sur les jeunes bourgeons des orme-

aux des petits insectes (Pl. I. fig. 1.) qui piquent avec leur rostre

les jeunes feuilles naissantes et provoquent sur leur surface les galles

bien connues de cet Aphidien. Le petit fondateur de la gallé devient

ad ülte apres quatre mues ; cetté forme fondatrice (Pl. I. fig. 2. an-

tenne) est aptere et produit dans la gallé (Pl. I. fig. 3. a) 30 a 40

individus qui recoivent apres quatre mues des ailes et quittent la

gallé par une ouverture (Pl. I. fig. 3. b) ; ils émigrent. Les ailés

émigrants ont des antennes; a six articles (Pl. I. fig. 4.) dönt le

troisicme article est le plus long et annelé comme les quatrieme et

cinquieme; les autres articles des antennes sönt lisses.

Les ailés émigrants déposent leur progéniture sur les racines

des graminées (Zea Mays, Setaria viridis, Lolium perenne, Panicum,
Sorghum etc). Cetté progéniture radicicole, la forme bourgeonnante

(Pl. I. fig. 5.), est aptere et se distingue de la forme fondatrice des

galles aussi par la structure de ses antennes qui sönt composés de

cinq articles (Pl. I. fig. 6.) au lieu de quatre. Elle a été décrite et

figurée déja par Léon Dufour sous le nom de Coccus zeae Maidis (fig.

14.), mais M. le Dr. F. Löw a démontré que ce n'était pas un
Coccidien, mais un Aphidien décrit par plusieurs auteurs et qu'il

nommait Pemphigus Zeae Maidis. Cependant ce n'est pas un Pemphi-
gus, mais bien un Tetraneura.

La forme aptere radicicole donne naissance a de nombreux
individus qui deviennent ailés apres quatre mues et constituent la

génération pupifére (Pl. I. fig. 7.). Ces ailés ressemblent aux ailés

émigrants; leurs antennes ont aussi six articles (Pl. I. fig. 8.). Ils

quittent les racines des graminées et s'envolent sur les troncs des

ormeaux pour y déposer les sexués. Cela se passe en automne.
Les sexués sönt de petits insectes sans rostre ; le málé (Pl. I.

fig. 9.) et la femelle (Pl. I. fig. 10.) s'accouplent bientot, et la fe-

melle fécondée va se cacher dans les crévasses de l'écoree, j dépose
son oeuf unique et le couvre merne apres la mórt avec sa peau
desséchée (Pl. I. fig. 11.). Cet oeuf unique est l'oeuf d'hiver d'oü
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sort le printemps prochain le petit insecte fondateur de la gallé des

ormeaux.

L'auteur termine son article par l'analyse de la question si la

forme radicicole de Tetraneura Ulmi peut étre nuisible aux planta-

tions de mais, comme le croyait Léon Dufour et tout récemment
aussi M. le Dr. F. Lövv. 11 croit d'apres ses observations faites jusqu'

a présent que les dégáts attribués á cet insecte ont le plus souvent

nne autre canse (grandé sécheresse ou humidité, appanvrissement du
sol etc). II ne connait qu'un seul cas oú les plantations de mais
déja affaiblies par une longue sécheresse ont sonífert des attaques de

ce pucéron.

(P 160-165 du texle.)

Eug. Vángel, Contributions a la fauné des Lépidoptéres du
département d'Árva.

L'auteur donne la liste des Lépidoptéres recueillis pendant une

excursion de 15 jours qu'il avait faite en juillet 1884 dans le départe-

ment d'Arva. C'est le département le plus septentrional de la Hongrie,

situé dans les Carpathes ; et malgré cela on y trouve aussi des especes

méridionales, comme : Sesia tipuliformis Cl., Ses. empiformis Esp.,

Thyris fenestrella Scop., Macroglossa bombyliformis 0. et Mithymna
imbecilla F. La fauné subalpine y est représentée par Erebia aethiops

Esp. et var. leucotaenia New., Er. Ligea L., Er. Euryale Esp., Hepialus

Carna Esp., Hep. Humuli L., Boarmia abietaria S. J
7
., Cidaria monta-

nata S. V., Eupithecia abietaria L., Dioryctria abietella Zk., Stegano-

ptycha corticana Hb. etc. Dans la région alpine se prennent : Erebia

Lappona Epp. (Manto S. V.), Argynnis Pales Schiff. var. Isis Hb.,

Agrotis grisescens Tr., Plusia bractea S. V., Psodos coracina Esp.,

Ps. alpinata Scop., Ps. quadrifaria Sulz., Botys alpinalis Schiff.,

Heryna alpestralis F.. Sphaleroptera alpicolana Hb., Adela violella

Tr. etc.

(P. 165—169 du texte

)

Á. Halász, Noms vulgaires d'Insectes aux environs de Makó.

Le contenu de cet article traitant des noms vulgaires hongrois

d'Insectes dans une contrée de la Hongrie centrale, n'a d'intérét que

pour les lecteurs hongrois.

(P. 169-173 du texte)

Petites Communications

:

L. Biró, p. 169, Observations sur les diíFérentes positions dans

lesquelles l'auteur a troxivé le soir du 2 aot 1885 a Budapest

beaucoup d'Hyménopteres endormis sur les tiges et branches de
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Centaurea arenaria. II y a parmi les especes observées ainsi

Anthophora garrula Rossi, Nomia diversipes Latr., Colletes floralis

Panz.j Tetralonia graja Év. et Scabiosae Mocs., Dasypoda hirtipes

Fabr., Halichis cylindricus Fabr., albipes Fabr. et tumulorum L.,

Anthidium strigatum Panz., Epeolus tristis Sm., Crocisa vámosa

Lep., Coelioxys qfra Lep. et brevis Ev., Ammophila Heydenii Dhlb.,

Miscus campestris Jur. et aussi la rare Nomada discrepans Schmdkn.
nouvelle pour la Hongrie. UEumenes coarctatus Fabr. passe la mt
non seulement sur Centaurea, mais aussi sur d'autres plantes ; le

málé á'Elis quinquecincta Fabr. se repose sur les fleurs de Xeran-
themum annuum.

Dr. G. Horváth, p. 172, Description d'une nouvelle variété de

VEurydema oleraceum L. sous le nom de var. atavus qui se distingue

de la var. insidiosa Muls. par la bordré latérale claire de l'écusson

aussi bien développée que chez la forme typique. Cetté variété est

donc par le grand développement de la couleur claire la plus rap-

prochée du dessin normál des vrais Eurydema. L'exemplaire décrit a

les táches et bordures jaunatres; il a été pris par l'auteur a Farkasd

(Hongrie centrale). LTn second exemplaire pris en Hongrie septentrionale

n'a la petité táche centrale claire que sur la corie droite.

Dr. C. Chyzer, p. 173, Le rare Aradide Bracliyrrliynchus

Tremulae Büttn. a été pris jusqu' a présent dans quatre différentes

localités de la Hongrie, dönt deux sönt situées dans le midi, deux
dans le nord du pays.

(P. 173—174 du texte.)

Notes diverses. (Fig. 16.)

(P. 174 du texte.)

Bibliographie entomologique.

(P. 175—176 du texte.)

Renseignements entomologiques. (Fig. 17.)

Nr. 9. — Septembre.

(P. 177 183 du texte.)

L. Biró, Les Myrméléonides de la Hongrie. I. (Fig 18.)

L'auteur commence son travail par une esquisse générale de la

biologie des Myrméléonides et décrit d'abord les moenrs de leurs

larves. Pour faciliter la détermination de ces larves curieuses, il

donne un tableau synoptique des larves connues des especes liongroises.
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Ces larves sönt celles á'Acanthaclisis occitanica Vili., Dendro-
leon pantherinus Fabr., Formicaleo tetragrammicus Fabr., Myrme-
caelurus trigrammus Pali., Myrmeleon Erberi Brauer, europaeué
M.-Lachl. et Jormicarius L.

(P. 183-187 du texte.)

Dr. G. Horváth, Noms de localités de Hongrie coinposés de noms
hongrois d'Insectes.

L'auteur passe en revue les diííérentes villes, villages et fermes

de Hongrie dönt les noms ont été empruntés aux Insectes. II y a

en Hongrie plus qu'une centaine de ces noms a origine entomologique

(P. 187-190 du texte.)

Petites Communications

:

Ch. Kelecsényi, p. 187, Capture des Lépidopteres Deilephila

livornica Esp., D. Nerii L. et Ocnogyna parasita Hb. dans le dép.

de Nyitra (Hongrie septentrionale).

Dr. Gr. Horváth, p. 188, Les Aphidiens du génre Chermes sönt

représentés en Hongrie par 3 especes, dönt Chermes Abietis L. et

strobilobius Kait. (fig. 19) vivent sur les sapins, tandisque le C/i.

Laricis Hart. est propre aux mélezes. La premiere espece se trouvé

en Hongrie un peu partout, mais les deux autres n'ont été obser-

vées jusqu' a présent que dans quelques localités.

(P. 190 191 du texte.)

Notes diverses.

(P. 191-192 du texte)

Bibliographie entomologique.

Nr. 10. — Octobre.

(P. 193-200 du texte.)

L. Biró, Les Myrméléonides de la Hongrie. II.

Les Myrméléonides sönt représentés en Hongrie par 10 especes

qui appartiennent a 7 genres. En donnant un tableau synoptique de

ces genres, l'auteur décrit les especes et y ajoute leurs synonymies et

des indications précises sur leur distribution en Hongrie. Les especes

hongroises sönt

:

1. Ácanthaclisis occitanica Vili. Peu rare dans le centre du pays.

2. Megistopus flavicornis Rossi. Rare, dans les environs de Bu-

dapest ; aussi dans le midi (Ulma).

3. Creagris plumbeus Oliv. Peu rare dans la grandé plainecentrale.

4. Formicaleo tetragrammicus Fabr. Pas commun, dana le centre

et le midi.

5. Myrmecaelurus punctulatus Stev. Assez répandu dans les

terrains sablonneux du pays.

4
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6. M. irigrammus Pali. Tres-commun dans les memes localités-

7. Dendroleon pantherinus Fabr. Tres-rare en Hougrie. L'auteur

en a trouvé deux larves demi-adultes dans le dép. de Zemplén ; le

Musée national de Budapest en possede quelques individus hongrois,

mais dönt la provenance exacte est inconnue.

8. Myrméleon europaeiis M.-Lachl. Peu commun.

9. M. formicarius L. Assez répandu dans tout le pays.

10. M. Erberi Brauer. Cetté espece décrite pour la premiere

fois de 1' ile de Corfou, se trouve aussi dans les terrains sablonneux

de la Hongrie aux environs de Budapest, Kecskemét et Gödöll, et

dans le département de Zemplén.

(P. 200-208 du texte.)

Dr. G. Horváth, Les Bórytiens de la Hongrie. (Fig. 20.)

Les Bérytiens ont été regardés par la plupart des auteurs

comme une famille a part des Hémipteres-Hétéropteres ; mais l'auteur

les met d'apres Stál dans la famille des Lygéides, dönt ils constituent

une petité sous-famille.

Les Bérytiens ne difí'erent des antres Lygéides, cn etíét, que par

la structure et l'insertion des antennes. Le premier article de leurs

antennes est tres-long, plus long que le deuxieme article ; il en résultc

que l'antenne est geniculée. Elle est insérée au-dessus d'une ligue

passant du milieu des yeux au sommet du clypeus, tandis que chez

les autres Lygéides elle est insérée au-dessous de cetté ligne. Cepen-

dant leur caracteres spécifiques sönt les intimes que chez celles-ci.

Les Bérytiens sönt des insectes tres-étroits, linéaires, avec de

longues antennes et pattes. Leur coloris n'est jamais d'un teint vif,

mais généralement d'un gris flavescent ou brunátre. Cetté couleur

uniformé augmente encore leur ressemblance aux Tipulides, ressem-

blance qu'on retrouve aussi dans une autre famille des Hémipteres

chez certains Réduvides (p. ex. Ploiaria).

Les especes des Bérytiens sönt parfois assez ditt'iciles a distin-

guer ; le dimorphisme qu'on observe souvent chez eux, rend encore

plus difficile leur détermination, et ce n'est que dans les dernier*

temps qu'on a reconnu les formes brachyptéres et macrop teres de

certaines especes.

Ces insectes vivent ordinairement sous des feuilles tombées, des

débris végétaux et des plantes desséchées, mais on les trouve en été

aussi sur diverses plantes. Leurs mouvements sönt en général lents
;

ils marchent toujours a pas lents, mais les individus macropteres en

temps chaud quand il fait du soleil, s'envolent parfois aussi dans les

airs, surtout s'ils sönt ménacés d'un péril. Leur nourriture se compose
du suc des plantes vivantes et des matieres végétales mortes ; cependant
il n'est pas impossible qu'ils se nourrissent aussi des matieres ani-

males et notamment des insectes morts.

L'auteur croit d'apres ses observations faites jusqu' a présent

que toutes les espuces passent l'hiver a l'état parfait ; il n'a rencontré
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les états larvaires qu'en été de juin a septembre. L'accouplement a

été observé par l'auteur chez une espece au comrnencement du juillet.

La sous-famille des Bérytiens e3t représentée en Europe par
7 genres et 22 especes dönt 5 genres et 13 especes ont été trouvéea

jusqu' a présent en Hongrie, et qui sönt:

1. Berytus hirticornis Brull. Tres-rare, dans le nord du pays.

2. B. clavipes Fabr. Assez répandu dans les parties montag-
neuses, mais seulement la forme brachyptere ; la forme macroptere

(vittatus Fieb. pro parte) n'a été découverte que dans un seul exem-
plaire.

3. B. minor H-Sch. La forme brachyptere assez commune, la

forme macroptere (cognatus Fieb.) plus rare.

4. B. consimilis Horv. On n'en connait que deux exemplaires

hongrois, mais il se trouve aussi en Serbie.

5. B. montivagus Bremi. (Fig. 20. a.*) Assez commun.
L'auteur donne la description et les figures (fig. 20. b, c) d'une

femelle prise a Torna (Hongrie septentrionale) qui présente une fórt

curieuse monstruosité. Son abdomen est couvert en dessus d'un bou-

clier chitineux qui prend naissance a la marge postérieure du pro-

notum et se prolonge jusqu' a l'extrémité de l'abdomen. Ce bouclier

est du coloris normál de l'insecte ; il est solidement fixé au pronotum
et montre 8 arétes longitudinales, assez élevées, aigues et tres-fine-

ment pubescentes sur leur bord. Les arétes occupent toute la longueur

du bouclier monstrueux et ne sönt interrompues qu'au niveau de

l'angle apical des cories ; les deux arétes latérales sönt un peu moins

développées et n'atteignent ni la base, ni l'extrémité du bouclier. —
Les autres parties du corps n'offrent aucune anomalie ; les élytres sönt

parfaitement développées et couvertes par ce bouclier curieux dönt

il est impossible de trouver une explication suffisante.

6. B. distinguendus Ferr. Trois exemplaires pris dans les sables

de Grebenácz (Hongrie méridionale).

7. B. geniculutus Fieb. Assez commun dans le centre du pays,

surtout dans les terrains sablonneux.

8. B. Signoreti Fieb. Trés-rare, dans le nord.

9. Neides tipularius L. Tres-commun dans I'état macroptere,

la forme líraehyptere un peu moins commune.
10. N. favosas Fieb. Rare dans le centre et le midi.

11. Cardopostethus annulosus Fieb. Ce rare Bérytien a été dé-

couvert dans deux localités de la Hongine : a Tasnád (dép. de Szi-

lágy) par M. L. Bíró et a Parnó (dép. de Zemplén) par M. le Dr.

C. Chyzer.

12. Metacanthus elegáns Cárt. Assez commun sur les Ononia,

surtout sur l'O nonis h i r c i n a.

13. Metatropis rufescens H-Sch. Espoce rare dönt on n'a

trouvée en Hongrie que quelques exemplaires.

*) Cetté figure n'ost pas exacte ; il y mauque la petité nervure trana-

versale réunissant les deux uervures internes de la membráné.

4*
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(P. 208-214 du texte.)

Petites Communications

:

Dr. G. Horváth, p. 208, Sur la découverte du Termes lucifugus

Rossi en Hongrie méridionale. La premiere découverte a été faite

dans les vignes phylloxérées de Berzászka sur les bords du Dauube

o ces Termites ont attaqué les ceps de vigne mortifiés par le phyl-

loxera ; mais on y trouvait aussi leurs colonies dans d'autres bois

morts et cela non seulement a Berzászka, mais aussi ailleurs dans les

foréts de Szvinicza. L'auteur est d'avis que ces insectes n'y ont pas

été introduits artificiellement, mais qu'ils sönt propres a ces contrées,

et qu'ils se sönt répandus spontanément de la péninsule Balcauique

jusqu' au Bas-Danube. C'est confirmé par le fait que l'auteur a re<ju

ce Termite aussi de Negotine en Serbie.

Lespes qui avait étudié le plus exactement l'anatomie et les

moeurs du Termes lucifugus avait pu en conserver á peine pendant

deux mois de colonies vivantes. Cependant l'auteur a réussi a con-

server dans son cabinet pendant deux années un nid vivant, en ayant

sóin de l'arroser chaque jour avec quelques gouttes d'eau.

B. Chyzer, p. 211, Les Coccinellides dans la poésie enfantine

en Hongrie.

Notes diverses.

(P. 2U-216 du texte.)

(P. 216 du texte )

Bibliographie entomologique.

Nr. II. — Novembre.

(P. 217-231 du texte.)

Dr. G. Entz, Notes pour servir á l'histoire naturelle de VAtypus piceus

Sulz. I. (Planches II—IV.)

La famille des Theraphosides est i*epi*ésentée en Hongrie par

les trois especes : Atypus piceus Sulz., Nemesia pannonica 0. Herm.
et N. Sauvagesii Dorth. Celles-ci sönt des especes rares ; aussi l'Atype

n'est connu jusqu' a présent que de quelques localités, mais pourtant

il n'est pas aussi rare qu'on le pense. L'auteur a eu l'occasion de le

découvrir en abondance a Szucsák prés Kolozsvár (Hongrie orientale)

et d'étudier les moeurs et les nids souterrains de cetté curieuse

ai'aignée. Elle y était assez commune sur les pentes arides et gazon-

nées ; mais nulle part elle n'était aussi abondante que sur un coteau

incliné vers le sud dönt le sol compacte, argileux, recouvert de mousse
et d'herbe maigre était tant troué par les Atypes qu'il y avait sur

une espace d'un metre carré souvent 4— 5 terriers et parfbis mérne

de véritables petites colonies de tubes minces de la jenné génération.

L'auteur qui faisait ses observations en juillet et aot 1885,

ne trouvait que des femelles et des jeunes ; les males lui sönt restes
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inconnus, malgré ses recherches assidues. C'est pourquoi il ne peut

parler que de la femelle et des jeunes individus dönt il donne dans

cetté premiere partié de son travail une description tres-détaillée.

(P. 232-238 du texte.)

J. Paszlavszky, Moeurs du Coraehis bifasciatus 01. et ses ravages

en Hongrie. (Fig. 21.)

Ce Coléoptere réputé jusqu' a présent comme tres-rare en

Hongrie, a causé des dégáts considérables dans les foréts de deux

communes situées dans le centre du pays. Ses larves xylophages y
ont attaqué les chenes (Quercus sessiliflora, pubescens
et cerris) en mortifiant leurs branches de mérne maniere que l'ont.

décrit dója Perris et Abeille de Perrin. L'auteur qui avait obtenu

de ces branches mortes l'éclosion de l'insecte parfait, a pu déter-

miner exactement la voie que prend la larve dans le bois. La femelle

pond en juin sous l'écorce de la branche un oeuf d'ou. sort bientot

la larve qui commence son oeuvre mineuse (1). Elle creuse d'abord

dans l'aubier, en cheminant de haut (*) en bas, sa galerié sinueuse

et en change en avril prochain subitement la direction pour établir

cetté galerié circulaire qui, détruisant avec l'aubier aussi les couches

superficielles du bois, est la cause de la mórt inévitable de la partié située

au dessus de cet »anneau morteL. Les branches ainsi attaquées dönt

le diametre est en moyenne de 4 cent., mais peut varier entre 2 et

6 cent., se cassent tres-facilement au niveau de cet anneau (2). La
larve (6) apres avoir terminé la galerié circulaire, continue a creuser

sa galerié qui pénetre en spirálé de bas en haut vers le centre de la

branche et remonte dans l'intérieur du bois lóin au dela du point du

départ de la larve, puis se recourbe et descend jusqu'au mérne niveau

ou elle forme une anse fortement courbée et se termine enfin dans

la loge de la nymphe (5). Le bont de cetté loge est trés rapproché

de la périphérie de la branche et l'insecte parfait (5) n'a a perforer

qu'une faible couche de bois pour pratiquer le ti*ou triangulaire a

angles arrondis (4) par lequel il quitte son berceau.

Telle est la voie, souvent plus ou moins modifiée, que parcourt

cet insecte nuisible aux chenes. Pour diminuer ses ravages, l'auteur

recommande d'enlever et de détruire, encore avant la sortie des

insectes parfaits, les branches attaquées, c'est a dire toutes celles qui

ne reverdissent pas au printemps.

(P. 238-239 du texte.)

Petites Communications :

Dr. G. Horváth, p. 238, Dipteres parasites des Hémipteres. En
citant les 4 Muscides indiquées par Rondani comme parasites du

Rhaplúgaster grisea Fabr., l'auteur signale encore deux cas d'un

pareil parasitisme, tous les deux observés par M. J. Pungur. Le

premier cas s'est produit chez un Acanthosoma haemorrhoidale L.

duquel est sortie une larve d'une Muscide; la larve s'est bien trans-
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formée en pupe, mais la mouche mérne n'est pas éclose. Le deuxieme

cas a eu un meilleur résultat. La larve sortie de l'abdomen d'un

Nabis lativentris Boh. a bien parcouru ses métamorphoses et a donné

une femelle de Leucostoma simplex Fali. Muscide tres-commune partout.

J. Koritsánszky, p. 289, Sur les dégáts causés par les larves

de Polyphylla fidlo dans les jeunes plantations de vignes a Kecskemét.

(P. 239 - 240 du texte

)

Notes diverses.

(P. 240 dii texte.)

Bibliographie entomologique.

Nr. 12. — Décembre.
(P. 241-248 du texte.)

Dr. G. Entz, Notes pour servir á l'histoire naturelle de VAtypus
piceus Sulz. II.

L'auteur commuuique dans cetté deuxieme partié de son travail

ses observations sur les moeurs et les nids souterrains de cetté

araignée. II décrit d'abord le nid qui constitue une galerié souter-

raine ; le plus grand nid qu'il a pu observer, avait une longueur de

42 cent., le plus court qui était habité par une femelle adulte, n'a

atteint que 25 cent. La plus grandé épaisseur des nids était 15—17

mill. environ. Les terriers des jeunes individus sönt naturellement

plus petits et répondent au développement de leurs propriétaires.

L'auteur a observé aussi la ramification du tbe principal for-

mánt comme un seconde tbe plus court et signalé déja par M. L.

Becker. Cependant il n'admet pas l'hypotbese ingénieuse de M. Becker

qui penche a erire que ce petit tbe accessoire n'est que le resté

d'une ancienne babitude devenue maintenant inutile par la diminution

des dangers, mais qu'on retrouve encore tres-bien développée chez

certains Avicularides américains. On peut donner une explication

plus simple et plus naturelle de ces tubes supplémentaires. L'auteur

a observé et s'est persuadé mérne par l'expérience que si le tbe de

l'Atype éprouve quelque blessure, l'araignée se met bientöt a sa

restauration et fabrique un nouveau tbe dans la région de la courbure

du tbe, en laissant a coté son ancienne partié. Le tbe accessoire est

donc toujours la partié délaissée et plus ancienne du tbe principal.

Les Atypes sönt des animaux nocturnes et attendent pendant
la nuit á, l'extrémité libre de leur tbe leur proie dönt on y trouve

les débris nombreux. Elle se compose de divers Articulés, surtout

des Julus, puis des Oniscus, Forficulides, Carabides, Chry3omélides,
quelquefois mérne un Dorcadion morio, chenilles de Microlépidopteres

(notamment celle de Talaeporia politella 0.) etc.

Le cocon contenant les oeufs a 1-5— 2-2 cent. de long et 0-9— 1-2

cent. de large.

L'auteur termine son travail par la deseription de jeunes indi-

vidus, en donnant aussi un court résurné de leur développement.
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Explication des Planches.

Planche II.

Fig. 1. Atype adulte, sans pattes, mais seulement avec leurs hanches, vu en

dessus. Amplif 2
/,.

» 2. Le mérne, vu en dessous

» 3. Le mérne, vu de cté.

» 4. Groupe des yeux, vu en dessus. Amplif. idéale.

» 5. Le mérne, vu de cóté. Amplif. idéale.

» 6. Oeil principal droit. Amplif. microscope d'Hartnack, oc. 2, obj. 4.

> 7. Mandibule (chélicére) droite d'un jeune individu pris d'un cocon. Amplif.

Hartn. oc. 2, obj. 4, réduite á la moitié.

» 8. Mandibule gaucbe d'un individu adulte. Amplif. e
/1 .

» 9. Mandibule droite d'un jeune individu aprés la premiere mue. Amplif

Hartn. oc. 4, obj. 4, réduite a la moitié.

Planche III

Fig. 1. Premiere patté droite d'un individu adulte. Amplif. e
/ l

.

> 2. Derniec article des tarses d'un jeune individu pendaot la deuxiéme mue.

Amplif. Hartn. oc- 4, obj. 4.

> 3. Tarses d'un jeune individu pris d'un cocon. Amplif. Hartn. oc. 4. obj 4.

> 4. Une griffe principale du mérne. Amplif. Hartn. oc 4, obj. 7.

» 5. Griffe du palpe maxillaire gaucbe d'un individu adulte. Amplif. Hartn

oc. 4, obj. 4

» 6. Dernier article des tarses d'un individu 4 mill. long. Amplif. Hartn.

oc. 4, obj. 4.

Planche IV.

Fig. 1. Tbe d'une longueur de 30 cent. environ, réduit a la moitié.

> 2. Une partié de l'intégument cbitineux situé prés de l'angle externe de la

fissure respiratoire. Amplif. Hartn. oc 2, obj. 4.

» 3. Extrémité de la lamé de la maxille gauche. Amplif. Hartn. oc. 2, obj. 4.

»
'

4. a, b. c, cl. Dents et soies de la lamé de la maxille. Amplif. Hartn.

oc. 2, obj. 5.

» 5. Une bobine gréle d'une filiére. Amplif. Hartn. oc. 4, obj. 8, réduite

á la moitié.

> 6. Extrémité d'une telle bobine. Amplif. Hartn. oc 4, obj. 9.

> 7. Une bobine épaisse d'une filiére. Amplif. Hartn. oc. 4, obj. 8, réduite

a la moitié.

(P. 249 - 252 du texte.)

Petites Communications

:

C. Pisó, p. 249, Capture du Carabus auratus L. dans le dé-

partement de Máramaros (Hongxúe septentrionale) ; c'est la premiere

indication authentique que cetté espéce habite aussi la Hongrie.

D. Kuthy, p. 249, Coléoptéres vivant dans l'acacia (R o b i n i a

pseudoacacia). L'auteur a recueilli assez souvent sous l'écorce
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desséchée Hololepta plana Füssl., Paromalus complanatus Panz. et

Amphotis marginata Fabr. ; dans le bois mérne il a trouvé en juillet

1885 un beau et frais individu á'Aegosoma scabricorne Scop.

Ch. Kelecsényi, p. 249, Captures des Lépidopteres nouveaux

pour le département de Nyitra.

L. Biró, p. 250, Coromensalisme de Mouches avec une Araignée.

L'auteur a observé que certains Dipteres (Desmonetopa M-atrum
Meig. et M-nigrum Zett.) ont pris part au repas d'une Misumena
vatia Cl. L'araignée mangait une abeille qu'elle avait tuée, tandis

qu'une grandé quantité de ces petites mouches se délectait du pollen

adhérant a l'abdomen et aux pattes de la victirne, sans se géner en

rien de la présence du terrible meurtrier. Dans- un autre cas observ-é,

c'était aussi la Desmonetopa M-atrum qui prenait part au repas d' un
Diptere entomopbage, de l'Asilide Machimas rusticus Meig. dévorant

justement une Zygene.

Dr. C. Chyzer, p. 251, L'auteur a publié dans les N5£ 5, 6 et

7 de ce Journal des Notes additionnelles a la fauné des Coléopteres

du département de Zemplén par lesquelles le nombre des Coléopteres

découverts dans ce département a été porté a 2461 especes (et non

a 2459 comme nous l'avons indiqué erronément sur p. XXI). L'auteur

donne maintenant un supplément a ces notes et indique encore 40

especes trouvées dans ce département dönt la fauné coléoptérologique

contient ainsi 2501 especes.

Dr. G. Horváth, p. 251, L'auteur a découvert a Berzászka

(Hongrie méridionale) dans un nid du Termes lucifugus Bossi, outre

les larves non-déterminées de deux Coléopteres, probablement d'un Cara-

bide et d'un Xylopbage, les pupes d'une Muscide et en q obtenu aussi

l'éclosion ; c'était l'espece méridionale Rhynchomyia col itbina Meig.

(P. 252-253 du texte.)

Notes diverses.

(P. 253-255 du texte.) '

Bibliographie entomologique.

(P. 255—256 du texte.)

Dr. G. Horváth, Adieu aux lecteurs.

L'auteur étant trop absorbé par ses autres occupatious, annonce
qu'il est forcé de se démettre de la rédaction des »Rovartani Lapok

«

et que ce Journal cesse de paraitre avec le présent numero. II re-

mercie vivement de la bienveillance avec laquelle on a accueilli par-
tout les » Rovartani Lapok «, et se recommande au bon souvenir des
lecteurs.
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