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A paizstetvek.

* Irta Jablonoivski József})

A srn álló, sr koronájú szilvafák ujjnyi vastag, vagy

ennél vékonyabb ágain, május végén és júniusban apró, bukkö.iy-

vSzemnél alig nagyobb fényes barna szín és félig gömbölyded

testeket lalálunk, a melyekkel az ág íehzíae srn el van borítva.

E testek a szilvafa-paizstet {L'caninm pnmastri Fonsc. )

nstényeinek paizsai. Ha egy-egy ilyen paizsot fölemelünk, május

közepén megtaláljuk benne a tömérdek sok tojását, mely olyan

apró, hogy az a paizs felemelésekor, mint akár a finom búzadara

apró szeme, széthullik. Júliusban is megtaláljuk még e paizsban

a port, de az már csak az üres tojáshéj, mert a fiatal tetvek

már kikeltek s a szilvafa levelein elszéledtek, a melyeknek fonák-

ján körülbelül augusztus végéig maradnak. Ilyenkor megmozdulnak

s a lombról az ágakra, vagy a fa derekára vándorolnak telelés

végett. E vándorláskor még igen piczinyek s az ember szabad

szemmel alig látja ket. Jöv évi áprilisban felocsúdnak téli ál-

mukból, felhúzódnak a fakorona ujjnyi vastag ágaira s ott tele-

pednek le végképen. Bséges táplálkozás folytán (hiszen szívják a

fa nedvét) a nstények rohamosan fejldnek, duzzadoznak és pá-

rosodásuk után a felpúposodott paizsuk alá egyenkint 2—30Ö0

tojást tojnak. A nstény felpúposodott' paizsa, az állat egész ter-

mete, il^^enkor borsszem nagyságú.

Ez a paizstet csak a már más oknál fogva elgyöngült

fákon tehet kárt. Egészséges szilvafákon, melyek koronája gyér,

kárt nem tesz. .A fertzött fákat úgy tisztogatjuk meg toIük, hogy

májusban, míg a nstény paizsa tele van petével, a paizsokat

lehorzsoljuk, s a földre hulló petét bekapáljuk a földbe, vagy

hogy az igen paizstetves ágakat ugyancsak májusban levágjuk és

1) Mutatvány szerz ily czím mvébl : „A gyümölcsfák és a szl kártev

rovarai" (Ismertetését lásd a „Különfélék" közt.)

Rovartani Lapok 1902. jmiius.
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feltüzeljük. A nagyon paizstetves fák minden vastagabb ágát és

a fa derekát jó lesz kés szszel, vagy kora tavaszszal marha-

trágyás mészszel be is meszelni, mert akkor a fiatal paizstet,

mely az említett helyen telel, a meszelésnek áldozatul esik.

A szilvafa-paizstethez hasonló termet a szl-paizs-
tet (Lecanmm vini Bouché^), a mely a lugas- vagy a szál-

vesszs mívelés szltkén igen gyakori. Itt ügy él, mint az

elbbi a szilvafákon. Ezt is. csak májusban kell irtani lehorzsolással.

Ug.yancsak lugas- vag}' szálvesszs mivelés szlben, a

gyümölcsfák közül a körtefán, vagy a bokrok közül a szentiván-

szlcskéjén (ribiszkén) találunk olyan paizstett, melynek letojt

tojáscsomóját nemcsak a nsténynek paizszsá laposodott teste,

hanem legnagyobb részben fehér gyapjas váladéka borítja, úgy

hogy az egész nem is állatnak látszik, hanem inkább egy -kis

mészcsomónak, vag}^ az ághoz száradt madárpiszoknak. Ez a

gyapjas paizstet {Pnlvinaria). Ez is úg}' él n^^áron, mint a

szilvafa paizstetje, de szszel már teljesen megntt, párosodik és

kitelelés után májusban hozzá fog tojása lerakásához. Ezt a kár-

tevt is májusban kell irtani. [Körtefán él eg}^ Pnlvinaria, a mely

hasonló a szl gyapjas paizstetjéhez {Pnlvinaria vitis L.), meg a

szentiván-szlcskéjén él P. ribesiae Sign.-hez]. A gj-^apjas paizs-

tetveket akként irtjuk, hogy a hússzín tojáscsomókat tavaszszal

a fákról lehorzsoljuk és földbe kapáljuk.

E nagyobb termet paizstetveknél sokkal kártékonyabbak a

kevésbbé feltn apró paizstetvek, a melyek közé a hírhedt kali-

forniai paizstet f^San José-paizstetü, Aspidiotns perniciosns

Comst.) is tartozik. Nálunk három faj van, mety kivált a fiatal

(1—8 évesy fákra igen veszedelmes. Az els a kagylós alma-
paizstet fMyíil.i^pis ponioi-nm Bouché), a mely az írásjelül

használt vessznél alig nagyobb. Paizsa szürkés szín s a fert-

zés fokához mérten srn, vagy gyérebben borítja a fa felszínét.

E kis paizstet tojásalakban telel ki ; a télen leszedett paizs alatt

70—80 tojás van. A tavaszszal kikelt fiatal tet a fa kérgén telep-

szik le s megkezdi szívogatását. Miközben hátán a hosszúkás

paizsa kifejldik, addig lábát elveszti, szre teljesen megn, páro-

sodik s a tél beköszönte eltt tojását letojja. A kag3^1ós alma-paizs-

tetü igen bven akad az almafán, melynek 8—9 éves példányait

meg is ölheti, de akadhat ezenkívül valamennyi más gyümölcsfán

is. Az öreg 25—40 éves fáknak', úgy látszik, nem árt. E paizstett

gyakran találjuk a gyümölcsön (almán, körtén) is.
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„ A . s ár g a a 1 ni a - p a i z s t e t (Aspidiohis. ostraeformis.iCurt.)

paizsa nem hosszúkás,' hanem kerekded és szürke szín. Ha sok

ilyen paizstet verdik össze, akkor az egj^másra s .egymáshoz

tapadt sok paizs valóságos kérget alkot, a mely olyan szín, mintha

hamut -és kis korciot kevertek volna össze s e keverékkel beken-_

ték volna a fa derekát s ágair. Ha a paizsot fölemeljük, aíatta a

sárga szín s a gombost fejénél is kisebb áÜatot találjuk. Éz is,

csak a fa nedvének szívogatásával tesz kárt s összes gyümöícs-

fáinkat bánthatja. A telet mint félig kifejldött állat paizsa alatt

húzza ki ; májusban már szaporít s a tojásából kikel fiatalok

vagy mellette telepednek le, vagy elszélednek a fán, még pedig

csak a fás részein, kivételesen , az almag3?ümölcsön is, de a levé-

len soha. Ha letelepedtek, lábuk elvész, kis paizsuk csakhamar

me^gn s az állat azután helyérl többé el nem mozdul. (E paizs-

tet hímje s a kagylós paizsteté is, szárn3/as, a mely április

végén mutatkozik.) A fiatal fákra ez a paizstet is végzetes, az

öregekre kevésbbé.

Apirosalma-paizstet {Diaspis piricola Del Guercio)

~a,z elbbitl abban különbözik, hogy a paizs alatt lakó állat nem
-sárga, hanem lilás veres szín (mint az ametisztk) és ha sok

tet paizsa egymás mellett összeszorul, együttesen olyan réteget

alkot, mint a homokból és mészbl kevert vakolat. A piros alma-

paizstet még abban is különbözik a elbbitl^ hogy a hol az egy

helyen tömegesen letelepedik, ott a fa nem vastagodik, nem n
többé, hanem 3—4 év alatt némi kis horpadás támad. Az ilyen

paizstetves fa, legyen az alma vagy körte, girbe-görbe és horpa-

dásos. A piros almapaizstet is mint ki nem fejldött állat tölti

a telet és tavaszszal úgy szaporít, mint a sárga almapaizstet.

Ez is csak a fiatal fákra vészthozó. Nálunk az alma és körte-

fán gyakori.

Az apró paizstetvek (a kagylós, a piros és a sárga alma-

paizstet) ellen csak az 1— 15 éves korú fácskákon kell védekezni.

A védekezés az, hogy a fertzött fácskákról szszel a levélhul-

lás után a paizstetveket valami tompa késsel (a kés fokával)

gondosan lehorzsoljuk s a fát 12— 16o/o-os petróleum-emulzióval

{3— i lit. emulzió és 25 liter víz) megmossuk. Ha sok fáról

van szó és lassúsága miatt e munka nem volna helyén, ott

a, fertzött fának összes paizstetves részét a tél elején marha-

véres mészszel (1 rész marhavér, 10— 15 rész mésztej) beme-

szeljük s ezt a meszelést tavaszszal még a lombfakadás eltt

megismételjük.
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Ezen eljárás ezé Íja az, hogy szi meszeléskor a mész a

paizstet paizsát lemarja, a tavaszi meszeléskor pedig a csupasz

állátöt megölje.

Óvó eljárás pedig ellenük az, hogy a vad csemeték nemesí-

téséhez szükséges nemes vesszt (szemet) paizstetves fáról né

szedjük, valamint hogy idegenbl hozott paizstetves fácskát kér-

tünkben el ne ültessünk.

A lepkék elterjedési képessége.

Irta A. Aigner Lajos.

Általában állitható, hogy az olyan lepke, mely a széles elter-

jedésre szolgáló eszközökkel leginkábó rendelkezik, igen kiterjedt

röpülési területtel is bir. így p. o. a Vanessa cardiü-nak nemcsak

kitartó és gyors a röpte, hosszú az élete s a klimatikus befolyások

irányában nagy az ellentálló képessége, hanem az a tulajdonsága

Í3 van, hogy kiterjedt szárnyakkal a vizén ülhet, ott pihenhet és

tetszése szerint ismét felröpülhet ; ezeknél fogva ez a faj kosmo-

polita. Feltn ellenben, hogy számos oly faj, mely látszólag a

hel3^változtatásra jól fel van szerelve, mégis szk térre szorítkozik,

nevezetesen több Papilio ía.\ az indiai szigeteken.

Sok esetben a hernyó monophagiája határozattan nagy sze-

repet játszik. Némely fajnak a tápnövén3'tl való függését igen jól

illustrálja a Calpa iJialictri-nek Alagdeburgból eltnése attól a

percztl fogva, hogy építkezés folytán tápnövényét kiirtották. \)

Deilepliila euphorhia kétségkívül szélesebb körben lenne elter-

jedve, ha hernyója nem ragaszkodnék egyféle növényhez ; Gies-

sen városában p. o. teljesen hiányzik, még pedig nem talán talaj-

vagy egyéb viszonyok miatt, hanem mert ott a kutyatej (Eu-

phorbia) nem fordul el ; úgyszintén hiányzott Göttingában is, de

azonnal megjelent, mihelyt a botanikus kertben Euphorbiát

ültettek.-)

Mindazonáltal óvatosak kell legyünk, annak elbírálásánál, váj-

jon bizonyos fajnak elterjedését mi gátolhatja; így nagyon közel-

fekv lenne, ha a szl határának és a Beilephila Celerio elterje-

1) .Seitz, Alig iiiologie: Zool. Jahib. V b. 2-4.

-) Jordán, Schmett. Nordwcstdeiitsch : Zool. Jahrb. .Suppl. I. 71.
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-dése határának megegyezését szintén a tápnövényre vonatkoztatnék,

ámde hernyója déli vidékeken gyakran él Rumexen, mel}'^ növény

messzire n^ailik fel északra.^)

A mint a nionophagia a szélesebb elterjedést számos esetben

gátolhatja, úgy viszont a polyphagia a kör kiterjedését rendkívül

elmozdítja ; a Psychidák p. o., melyek nstényei a helyváltozta-

tásra teljesen képtelenek, az egész földön vannak elterjedve. Bizo-

nyos Bomb3XÍdák pedig, mint az Orgyia- és Ocneria-fajok azzal a

képességgel bírnak, hogy szükség esetén nemcsak kedvelt táplálé-

Ijukhoz hasonló növényekhez, hanem lombfától fenyfához is?

áttérhetnek*); ennek folytán természetesen igen nagy elterjedések

és varietásokban vagy helyettesít fajokban jobbára több világré-

szen fordulnak el, habár nstényeik nehézkes, lomha állatok.

Ugylátszik a megfelel táplálék hiányánál csekélyebb akadályt

képeznek a talajviszonyok valamel}^ faj elterjedésére nézve. Hernyók

károsításánál tapasztalták, hogy a faállományt minden talajnemen

egyaránt megtámadták. Határozotian nagyobb befolyású az éghajlat-

Észleltek, hogy a melegebb tájak lepkéi a zord idjárással szem-

ben szívósabbak, mint északibb állatok', és a síkság lakói is edzet-

tebbek a heg3'i lakóknál.^) Az elbbiek nstényei kivált azzal a

tulajdonsággal bírnak, hog}^ megtermékítetlenül^ st állítólag meg-

termékenyített állapotban is, jobban kitelelnek, — a mi az illet

faj elterjedésére kétségkívül igen fontos.

Számos fajnak elterjedéséhez hozzájárulnak közlekedési esz-

közeink is. A vasutak által nem eg}^ faj jut el idegen országba s

alig lesz lepkész, aki vasúti kocsiban még nem talált volna lepkét.

Egy Callimorpka Hérát észleltek, a moly a kocsit csak oly vidé-

ken hag3'ta el, melyben még elbb ezt a fajt nem fogták. A ko-

csiba rejtzött lepkék legnagyobb része azonban a vonat zakato-

lása miatt csakhamar menekülni igyekszik. .Sokkal több lepkét

szállítanak el hajón, melyet az állat a sík vizén el nem hagyhat.

így p. o. egy Acherontia Atropos a hajót Genuától Port Saidig

kisérte, egy Macroglossa stellatarnm-oX. pedig, mely a görög

szigeteken szállt a hajóra, és mely Gibraltárnál elmulasztotta partra

menni, csak a biscayai tengerben kitört zivatar ragadta el.^)

A hajó rakományával is sok bábot hurczolnak el, a mely

3) Keferstein : Wien. Ent. Monatsch. 1860. 89.

^) VVerneburg : Stett. Ent Zeit. XXIÍ. 72.

5) ZeUer: Stett. Ent. Zeit. XIV. 49.

6) Seitz i. h. 286.
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azután idegen országban fejldik ki ; pl. a Ion lni raktárakban?

minden földrészbl való rovarokat fogtak, a melyeket a szél ol}'^

kor ezrivel hoz a tengeri hajóra. A Cossidák petéit és hernyóit

fanemekben, a Castniákat az Orchideák gyökereiben hurczolják el-

A kiállítás útján 25 külföldi rovarfaj jutott Amerikába.

Az ily szökevények jó része az idegen országban elpusztul;

míg mások fenmaradnak, st el is szaporodnak. így az Ephesiia

Kühniella, mely néhány évtizeddel ezeltt jutott Amerikából Euró-

pába, itt a malmokban nagy károkat okoz. Viszont különféle

európai lepkefaj honosult meg Amerikában, a melyek közül, az

Ocneria dispar-on kívül (R. L. Ví. 26. 1.) különösen a Pieris brassi-

cae és P. rapae nagy károkat okoztak.

Ezekhez az elterjedési módokhoz járul még olyan is, mely

magában az állatok természetében rejlik ; mindenekeltt élénk ván-

dorösztönük, mely a fajok elterjedésének hatalmas tényezje. A
Danais Archippiis pl. Amerikából a Csendes tengeren át Ausztrá-

liában honosodott meg s itt nagy mértékben szaporodott el ; újabb-

idben pedig ismételten mutatkozott Indiában, valamint Európában

és angol és spanyol tengerpartokon.

A continensekbl szakadatlanul vonulnak lepkék minden

irányban a tengeren át, olykor seregestül, száraz földet keresve.

S habár ezreik tönkre is mennnek, bizonyos részüket valami szél-

áramlat mégis partra juttatja. Ily módon keletkezett pl. Szent-Ilona

szigetének egész faunája.

Végül említendk a Psychidák, melyek az elterjedésre külö-

nösen alkalmasak. Nem csak hogy minden faja polyphag és az

idjárás iránt úgyszólván érzéketlen, hanem szzen nemz is, ré-

szint rendesen, mint Cochlophanes helix, részint csak alkalmilag'

mint több Psyche-ía.'], úgy hogy ha a tenger árja partra hány egy

fadarabot, melyhez Psyche-zsák van ersítve, akkor a faj ott megho-

nosul, kivált mivel a peték száma igen nagy. A zsákot egyébkint

vízmentesen el szokta zárni. Hernyója pedig rendkívül gyorsan

halad és hosszú ideig képes koplalni. Ezek után nem csoda,.

ha ennek az állatnemnek képviselit az egész világon elter-

jedve látjuk.



Üj Diptera-katalogus.

Irta Csíki Ern.

A földkerekségén él állatok akármelyik csoportjának tanul-

mányozásával foglalkozók egyik legfontosabb, vagyis legszüksége-

sebb : segédmunkája, az illet csoportból leírt állatok rendszeres

katalógusa. Igaz ugj'an, hogy még szükségesebbek és megfelelb-

bek lennének az egyes csoportok monographiái, de il^'en csak

egynehány van, ez tehát eg3''elre csak ideális kívánalom marad.

Már régóta törekszenek arra, hogy legalább összefoglaló katalógu-

sok könnyítsék meg a szakbúvárok munkálkodását. Ilyen G e m-

m i n g e r és H a r o 1 d 12 kötetes bogárkatalogusa, T r o u e s s a r t-é

az emlsökrl, Kirby-é a nappali lepkék, az éjjeli lepkék egy

része- és a szitakötkrl, D a 1 1 a-T o r r e-é a Hymenopterákról,

Severin-é a Hemipterákról, Sharp-é a madarakról vagy a

British Museum nagy leíró katalógusai (Reptilia, Amphibia, Aves,

Lepidoptera Phalenae, Aves stb.) Több állatcsoport régibb kataló-

gusa (Walker) nagyon elavult. .

D r. Kertész Kálmán, a M. Nemzeti Múzeum segéd-re,

elhatározta, hogy összeállít egy ilyen katalógust az eddig ismert

Dipterákról. Több évi ern^^edetlen szorgalom gyümölcse az ellt-

tünk fekv Diptera-katalogus („Catalogus Dipterorum hucusque

descriptorum Vol. I., Museum Nationale Hungaricum, Budapestini,

19Ö2. 339 lap., Ára 20 Kor.") els kötete, mely az Eucephalákhoz

tartozó következ családokat öleli fel : Sciaridae, MycetopMli^a&o

Bihionidae, Chironomidae, Stenoxenidae, Culicidae, Ptychopteridae,

Dixidae, Blepliaroceridae, Sümilidae, Orphnephelidae, Psydiodidae

és Rhyphidae. E 13 családból 197 nemhez tartozó 2968 faj

van felsorolva. A nemek systematikus, ezeken belül a fajok alpha-

betikus sorrendben következnek. Az egyes fajokat a reájuk vonat-

kozó lehetleg teljes irodalmi idézetek követik, elterjedésük területe

is eléggé részletesen van megjelölve. A katalógus egyáltalában

igen áttekintheten van összeállítva, a családok, nemek, fajok és

synonymáik könny megkeresésére pedig a gondosan összeállított

tárgymutató szolgál.

'Hogy szerz mily nagy érdemeket szerzett e munka meg-

teremtésével, ezt azt hiszem fölösleges itt külön kiemelni. Nagy és

nehéz munka volt, kivált ha tekintetbe veszszük, hogy a Dipterákra
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vonatkozóing ez az els kísérlet. Kívánságunk egyrészt most már

csak az, hogy a hátralev 7, esetleg 9 kötet is minéb elbb

kövesse az elst, másrészt a szerz fáradsága leginkább avval

legyen jutalmazva, hogy katalógusa serkentse a Dipterologusokat

a külföldi fajok tanulmányozására is, hiszen manapság épen egy

ilyen katalógus hiánya az oka annak, hogy alig í— 2 ember fog-

lalkozik az idegen világrészek Dipteráinak tanulmányozásával. Hogy

ez a Díptera-katalogus mennyire volt szükséges, abból is láható,

hogy a legtöbb búvár nem ismeri az irodalmat és nehezen is

szánja magát arra, hogy azt végig böngészsze ; legjobb példa erre

az a sok kétszer vag}' többször is alkalmazott egyazon név. De

feltn a más állatcsoportokban már régóta használatban lev nemi

nevek újból való "alkalmazása a Dipteráknál , hogy többet ne is

említsek, ilyen pl. az Anofiiala Marshall [Trans. N. Zealand

Institut. XXVIII. 1895. 293. (1896.)] eg}-- új-zélandi Mycetophüidae

neve, holott az S a m o u e 1 1 e által a bogarak egyik közönséges

palaearktikus nemére már 1819. óta van lefoglalva.

Mint a Coleopteráknál lefoglalt nevek megváltoztatandók:

Anomala Marshall (Diptera, 1896.) nec Samouelle (Coleoptera,

1819.) = Káimánm nov. nom. ; továbbá Nitidiila Jerdon & Blyth

(Aves, 1861., Prcc. Zool. Soc. London, 1861. p. 201; conf. Sharpé,

Hand-Líst of Birds. Vol. Ili, 1901. p. 217) nec. Fabricius (Coleop-

tera, 1775.) =- Madarász ía nov. nom.

A mi végül a kötet nyomdai kiállítását illeti, az Wesselényi

Géza nyomdájának csak dicséretére válhatik. A katalógus, mely a

M. Nemzeti Múzeum segélyezésével jelent meg, megrendelhet úgy
a szerznél (Budapest, Nemzeti Múzeum), mint a külföldi bizo-

mányosnál (W. Engelrnann, Leipzig) is.

Új kártékony molypille.

(Phlyctaenodes sticticalis L.)

Irta A. Aigner Lajos.

A Phlyctaenodes (Etuycreon) sticticalis nev molypille, me-

lyet Linné már 1761-ben leírt, az északi sarkvidéken kívül el-

fordul egész Európában, Ázsiának nagy részén (Kis-Ázsia, Örmény-
ország, Keleti Thian-San, Szibéria, Amur, Beludsisztán), st Észak-

.^meríkában is
; Magyarországon 1896-ig mint közönséges jele.nsé-



új kárÍ€kdHy molypille. 11^

get megfigyelték Budapesten, a Hortobágyon, Sopron, Nagyág,

Josipdol es Fiume környékén. Ujabb idben hazánk számos más
helyén is megtalálták és megállapították kártékony voltát. Ebben

a minségben ÍDéli-Oros-zcrszágban már 1769 óta ismerik s ott

nagyobb idközökben szokott fellépni, legújabban is mint a répa

és köles megrontója. Kártékonynak újabban másté'é is találták

;

Oláhofszágban a tengerinek veszedelmes ellenségeként mutatkozott,

Nyugat-Európában a dohányban teit kárí, Bukovinában és Galiczi-

ában pedig a gabona kivételével mindennem termesztett növényt

támadott meg.

Hasonló kártételeit jelentik a magyar gazdák is, a kik a her-

nyót orosz eredetnek tartván, azt „muszka hernyó"-nak nevezték

el. A m. kir. Rovartani Állomáshoz a következ helyekrl érkeztek

jelentések : Királyhalom, Kecskemét, Marosvásárhely, Csicsó -Mihály-

falva és Kaczkó (Szolnok-Doboka m.), Zilah, Puszta-Grabovo

(Vukovárnál), valamint Szilágy m. zsibói járás és Maros -Torda mepye.

Ezen jelentések és az irodalom alapján Jablonowski
József ismertette ^) *á lepke és hernyó életmódját, s az utóbbinak

kártételeit. A lepkének fels száfnya vörhenyeis szürkés árnyalatú,

két sötét harántos vonallal és több folttal ; e foltok között van

egy négyszög rajz ; a szegély mentén sárgás fehér sáv húzódik.

Alsó szárnya barnás szürke. Ül helyzetben lO'ö— 12'5. mm.
hosszú; kifeszítve 21— 26 mm. széles.

Hernyójának háta fekete, közepe hosszában két fehér vonallal,

míg hasa felé szennyes, szürkés-fehér. Az ürömvirágban (és való-

színleg más növényeken is) tölcséralakú szövedéket készít s

abban lakik, azonkívül a megtámadott növényt selyemszálú szöve-

dékével egészen bevonja és zavaráskor farolva ügyesen menekül

búvóhelyére.

Az igen falánk hernyó nálunk három ivadékban lép fel (június,

augusztus és október hónapokban) és egyhavi kártétel után elbá^

bozódik. Erre a czelra a löld alá megy és ott közel a föld színéhez

„bábkamarát" (gubót .^) készít, melynek nyílása mindig fölfelé áll^

hogy a pille könnyen kibújhasson. Az októberi ivadék bábja kitelel.

Ehhez képest a pille is három ivadékban (hegyi vidékeken

úgy mint a hernyó is, csak kétszer) jelentkezik, úgymint májusban,

júliusban és szeptemberben, de májustól októberig csaknem sza-

kadatlanul található.-

1) A »muszka hernyó «-ról (Különlenyomat a »Koztelek«-b(5]). 1902. 8-i. 11 1-
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A hernyó hiindenféle gyomon, leginkább pedig diszn.óparéjon

és libatoppon (ChenoDodium) é\, de találták már az ürmön, a fo-

lyókán (Convolvulus), a búzavirágon (Centaurea), a szrös paréjon

(Amaranthus retroflexus) és a labodán (Atriplex) is. Csak akkor,

ha ezekbl kifogy, megy át tenyésztett növényekre is.

Tanúsítja ezt a királyhalmi eset is. Iti májusban a szlk
közötti gyepes utakon és a szlben lev gyomos helyeken rajok-

ban szállt a pille. A gvomon azután rengeteg sok hernyó mutat-

kozott. Kapáláskor a gyom eltávolíttatván, neki estek a konyha-

kertnek, s elször a káposztaféléket ették meg a homokig^ majd

elpusztították a szamóczát, borsót, spenótot, vörös-hagymát, sárga-

és görögdinnyét, és a torma levelét, azután megtámadták a sárga-

répát, petrezselymet és burgonyát, st az alma- és szilva-

fákat is ; viszont nem bántották a szlt, tököt, sóskát, fokhagy-

mát és paradicsomot, valamint nem a körte-, kajszin- as szi

baraczkfákat.

Szilágy megyében a hernN'ók megtámadták a luczernát, ten-

gerit, kendert és tököt ; Marosvásárhelyen a többi közül az ugorka-

és bab levelét, a tök levelét és magát a tököt, st a vörös gyrt
is, de megkiméhék a muhart. Szolnok-Doboka megyében pusztí-

tották a czukorrépa levelét. Azonkívül megeszik a lóherét s a borsó-,

sárgarépa- és fzfa levelét, szóval egyáltalában nem válogatósak.

Mindezekbl J a b 1 o n o \v s k i bizonyára helyesen, azt követ-

kezteti, hogy a hernyó gyomev ugyan, de második és harmadik

ivadéka, kifogyván a gyomból, megtámadja fleg a fzelékféléket

és a szélesebb level egyéb termesztett növényeket, melyekben

érzékeny kárt okozhat.

A hernyó irtíisára Királyhalmon az l^/o-os bordói keverék-

kel való permetezést alkalmazták j sikerrel. E helyett J a b 1 o-

n o w s k i a 3—4 °/«-os dohanylúggal való permetezést ajánlja.

A bogarak systematikájáról.

(Az újabb vizsgálatok eredményeinek ismertetése.)

Irta Csihi Ern.

II.

A csápok elhelyezését illetleg rendszerint azt olvassuk a

rovartani munkákban, hogy azok a szemek eltt, a fels állkapcsok

töve mellett vagy a homlokon vannak elhelyezve. Ebbl nem követ-
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keztethetünk azok morphologiai értékére s viszonyaikra a rovar-

testhez. A csápok fejldéstanilag alakjukat, fekvésüket és fejldé-

süket illetleg megegyeznek a többi végtaggal (tapogatók, lábak).

A csáp az embi/yonális stádiumban postoralis fekvés, lefelé irányult

és fejldés közben mindinkább a száj felé, majd fölé kerül. Ezen

embryonális fekvéssel magyarázható meg a különböz bogárcso portok-

vagy családoknál a különféle elhelyezdés. Ha tehát a csáp a hom-

lok alatt és a szemek eltt van elhelyezve, az az illet nemnek

sokkal alacsonyabb phjdogenetikai helye mellett tanúskodik, szem-

ben oh^an fajokkal, melyeknél a csáp a homlokon, a szemek között

van elhelyezve. x\ csáp alakját illetleg megkülönböztethetünk olya-

nokat, melyeknél az izek egyenl formájúak (Carabidae, Cicindeli-

dae, D3'tiscidae stb.) és olyanokat, melyeknél az egyes ízek más-

más alakúak (Gyrinidae, Histeridae, Scarabaeidae stb.). Az egyes

csápízek kifejldése az érzszervekkel áll összefüggésben, melyek

rajtuk el vannak helyezve, így pl. a coprophag, sarcophag stb.

fajoknál állítólag a szaglószervnek jobb kifejldése volna az oka

az ízek megnagyobbodásának.

Az alsó állkapocs áll a törzsrészbl, a tövi részbl,

a többtagú tapogatóból és a két lemezbl, ezek közül a küls lemez

az Adephagáknál egészen más szerkezet, mint a többi bogarak-

nál. A küls lemez az Adephagáknál á ízbl álló, némely Cicin-

delidánál {Therates) azonban egyszer, a Gyrinidáknál némelykor

hiányzik ; a Cupesidae és Rhysodidae családoknál szintén két ízbl

áll. Itt említhet meg, hogy az Orthopterák és némely Neuropterák

alsó állkapcsának küls lemeze szintén két ízbl áll ; ez az adephág

Coleopteráknak ez alacsonyabb phylogenetikai fokon álló rovarokhoz

való némi viszonya mellett is szól, több más dolgon kívül. A bels

lemez az adephag bogaraknál kemény khitines, a többi bogárnál

többnyire hártyás vagy brnem és csak kivételesen khitines és

fogazott (szarvasbogár-félék stb.).

A torok a fej alsó oldalán a szájszervek mögött fekv lemez,

mely egy-egy varrat (suturáé gulares) által van két oldalt a fej

hátsó részétl elválasztva. A torok sok bogárcsaládnál nem nagyon

széles, st kesken}' is, másoknál igen széles, vagy pl. a Rhyncho-

phorákiiál teljesen hiányzik, csak a varrat nyoma van meg. En-

nek alapján választották el az amerikai Leconte és Horn az

ormányosokat a többi bogártól és azokkal ellentétbe helyezték

ket. Ebbl látható, hogy a phylogenetikailag alacsonyabb
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fokon álló bogaraknál a toroklemez széles, míg a magasabb fokon

álló ormányosoknál már csak torokvarrat van, illetve a Brenthidák-

nál még ez is hiánj'^zik.

A torg3^Fk és különösen az eltör. A tor és a pot-

roh minden egyes szelvénye áll egy háti, egy hasi és a két oldal-

részbl (pleura). Minden torgyr hátulsó szélén egy lábpár van

elhelyezve. Az oldallemez két részbl, az elüls » fels oldalszegy-

lemez* (episternum) és a hátulsó »alsó oldalszegy-lemez »-bl (epi-

meruni) áll. Az eltör pleuráinak e két lemeze a legtöbb bogár-

családnál össze olvaddt, az alacsonyabb fokon álló adephagák-

nál azonban még különálló, a magasabb fokon álló néhány család-

nál {Chrysomelidae, Curciilionidae, Scolytidae etc.) ellenben még
az elmellel is egybeolvadt. Az eltör a bogaraknál rendesen éle-

sen elválasztott testrész, melynél az oldalszél rendesen elálló, éles

szegély (tehát primár) és csak ritkán olvad össze a pleurákkal, a

mikor az »eltor háta«: kifejezés nem egészen helyes, illetve nin-

csen helyesen körülír\'a. Primár eltört a legtöbb adephaga és

staphylinoida bogárnál találunk; ha összeolvad a pleurákkal, azt

derivát tornak nevezzük, ilyen az említett családoknál is elfordul

{Dyschiritis, Steims stb.), de minél magasabb fokon áll valamely

csoport, annál inkább Jut érvényre a derivát tor is.

A végtagok tízének felvételére alakultak az izvápák (aceta-

bulum), ezek sok fajnál a mell hátulsó szélén szabadon fekszenek,

tehát hátul szabadok, de viszont sok fajnálaz alsó oldalszegylemez

oldalt meghosszabbodott és ígv az ízvápákat hátul is határolják.

A nyitott vagy zárt ízvápa egész csoportokra jellemz, tehát nagy

systematikai értéke is van, st ph3dogenetikai értéket is tulajdo-

níthatunk e jelenségnek, mert a zárt ízvápával bíró fajok magasabb

fokon állanak.

A szárnyé rezet convex és concav erekbl áll, melyek

felváltva vannak elhelyezve és haránterek által összekötöttek. A
legsibb szárny az, mely egy legyezhöz hasonló, metynek fölfelé

álló ránczai a conve.x, a lefelé állók a concáv ereknek felelnek

meg ; ilyeneket találunk még a lótetnél, fülbemászónál, Epheme-

ridáknál stb. A concáv erek a legtöbb fajnál részben eltntek.

Mindazonáltal azok nyomát vagy helyét majdnem mindig meg

lehet állapítani. R e d t e n b a c h e r a rovarok szárnyerezetérl szóló

tanulmányában a bogárszárnyban csak egy concáv^ eret, a véna,

subcostalist, ismeri fel, a többit pedig a conv^ex erek ágainak tartja
;

evével szemben K o 1 b e hat concáv eret különböztet meg. K o 1 b e
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Összesen 12 hosszanti eret különböztet meg a bogarak szárnyában,

ezek azonban ritkán vannak mind meg, is csak egy esetben

taláJta mind meg egy szárnyban ós pedig a Cupesidákhoz tartozó

OniíPia Stanleyi Newm. szárnyában. 10— 11 ér található az ala-

csonyabb fokon álló Adephaga, Malacodermafa- és Elateridae-knél.

Az ereket, melyek sugárszeren indulnak ki a szárny tövébl, úgy

jelezzük, hog}' a convex ereket a páratlan, a concáv ereket pedig

a- páros számokkal említjük. Az erek a következk.

I. c o s t a 1 i s

II. SLibcostalis '

III. brachialis
IV. subbrachialis

V. mediana
VI. submediana

VII. CLi b i t alis

VIII. subcubitalis

IX. au X i 1 i a r i s

X. subauxiliaris

XI. a n a 1 i s

XII. subanalis.

Mindezen ereket a Onima Stanleyi Newm. nev Cupesida

-szárnyán, melynek ábráját itt közöljük, megtalálhatjuk.

I 1 H

Az egyes erek mindenesetre az egyes bogárcsaládok vagy

családsorozatoknál külön féleképen vannak kifejldve; de feltü.i>,

hogy az egyes eltérések egész csoportokra jellemzk. Egyes .erel^,

és azok elváltozásai phylogenetikai értékkel bírnak Az Adepha^álf:
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nál pl. a 1\'. ér (subbrachialis) még teljés ér; a Staphylinoideáknál

is még nem,- vagy alig osztott, mig a többi csoportban már fellép ^

egy az V. érrel összefügg kampószer ér. A subbrachialis apicalis

része mint különálló ér elválik és többé sohse egyesül avval.:

Egyes családoknál {Xitidiilidae, Cryptophagidae, Scarabaeidae,.

Lncanidae etc.) ezen erecske még nagy szerepet játszik, más csa-

ládoknál azonban nagyobbára elenyészik.

A szárnyerezet alapján az Adephagák a legalacsonyabb íoko-

zatot képezik a bogarak között és pedig legels sorban a Cupesidák,^

melyek erezete az sbogarak szárnyerezetét képviselni látszik. A
Cupesidák a legrégibb nemekhez tartoznak, melyek manapság csak

egynehány nem és faj által képviseltetnek és igen ritkák, a mi

tehát a mellett is szól, hogy kihaló félben vannak.

A c s í p ö k a bogárláb els ízét képezik, melylyel azok a

testhez ízinek és pedig ügy, hogy a megfelel ízvápában helye-

zdnek el. X^annak azonban esetek, mel\'ek az si állapot mellett

bizonyítanak, a mikor az izvápák teljesen hiányzanak, ügy mint a

legtöbb Orthoptera és Neiiropterá-nél \'ag\- a bogarak közt né-

mely Malacoderinatá-nk\ az els torgyrn. A mells csípk van-

nak legkevésbbé átalakulásnak kitéve, mindazonáltal ezek alapján

természetes systemát felállítani nem lehet.

A t o m p o r (trochanter), a csíp és czomb összeköt íze

rendesen háromszög függeléknek tnik fel, de sok más családná T

a primár, küp vagy hengeralakú formát találjuk meg; az Adepha-

gák nag3^ részénél ilyen.

A 1 ábfe j (tarsus) izeinek száma öt vagy kevesebb, az egyes

izek szabadon mozgathatók és rendesen egymáshoz hasonlók, csak

az igen tökéletes orrmányos bogaraknál igen apró a negyedik íz

és mint kis gombocska tnik fel az utolsó íz tövén, melylyel moz-

gathatlanul van összekötve. A legtöbb Anchistopoda és Rhyncho-

phora els három ízének talpa széles kefeszer, a 8. íz a legtöbb

esetben kétkaréjú, a Icözépen egy kis mélyedéssel az apró negyedik

íz felvételére.

A potroh a legtöbb rovarnál 9— 10 gyrbl áll, ezekbl

az els hasszelvén}^ rendesen hiányzik, az els hátszelvény mells

fele pedig szintén elenyészett. A bogarak els fél-hasszelvénye a

2. potroh-gyrhöz tartozik, az els látható hasszelvény pedig a

3. pótroh-gyrhöz. K o 1 b e ismételten azt ajánlja, hogy az els
látható ventrális szelvényt, melyet a leíró rovartanban els has-

szelvénynek szoktak nevezni, a potroh els haslemezének kellene
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nevezni, a mi összehasonlító-morphologiai alapon-;. is szükséges,

mert képzéséhez más szelv^ények is hozzájárulnak; Az els.í szelvény

;.az Adephagáknál, némely Staphylinida-nemnél, a legtöbb; MaílaQoder-

matánál és a Meloé-nemnél kívülrl Játható és legnagyobbrészt

.szabadon fekszik. A hasoldal szelvényeinek szánra rendesen 5,,. ennél:

kevesebb nagyon ritkán fordul eln. •

. \: . .. ; r^'

A hím ivarszerve általában véve kétféle, az Adepha-

gáknál a penis egészen kilép rövid tokjából, míg pl. a Heteropha-

gákál teljesen egy-két ketts parameraból álló hosszú tokban

van elhelyezve.

A legtöbb bogár-lárva lába 4. az Adephagáknál 5 ízbl áll,

eszerint utóbbiak lárvája közelebb áll a kifejldött állathoz, mint a

többi csoportoknál. Ez szintén az Adephagák alacsonyabb fokú

helyzete mellett bizonyít a természetes rendszerben. Minél nagyobb

a különbség a bogárlárva és a kifejldött állat között, annál mesz-

,
szebb távolodott el az illet imago az si bogártörzstl.

A h a s o 1 d a 1 o n lev i d e g d u c z 1 á n c z azon eg\'szer

alakja, mikor a két fej-, a 3 tor- és a 6 vagy 8 abdomínalis dúcz

egymástól elválasztott, különálló, alacsonyabb fejldési foknak felel

meg (Carabidae, Cicindelidae, Staphylinidae, Süphidae, Liicanidae,

Lampyridae, Cantharidae, Elateridae stb.). Ennek ellentéte a

-concentrált idegdúczláncz, a mikor a fejdúczok közül a torok fölötti

dúcz mindig, a torokalatti dúcz pedig gyakran különálló, a tordú-

czok és az egyesült abdomínalis dúczok érintkeznek, az egész

pedig a torban van elhelyezve, a potrohba csak nehán}' vékony

ideg-ág halad {Scarahaeidae, Rhynchophora stb.). A kett között

álló idegdúczlánczot találunk pl. a Buprestidae, Cerambycidae stb.

családoknál.

Az o V a r i u m o k két typus szerint vannak szerkesztve,

ezeket ovaria nieroistica és ovavia holoistica névvel jelöljük. A
míg egyik vagy másik typus valameh' rovarrendre jellemz, addig

a bogaraknál mindkettt megtaláljuk, de az elst csak az Ade-

phagáknál.

A M al pigh i - f él e edények száma a legtöbb rovarnál

4, 6 vagy 8, e rovarok képezik az Oligonephria csoportot, ellen-

tétben az olyanokkal, melyeknél a Malpighi edények száma sok

vag\' egész nagy csomókat alkotnak (PolynephriaJ . Az olyan bogarak,

melyeknél kevés a Malpighí-féle edény, azok alacsonyabb fejldési

fokhoz tartoznak. A bogaraknál 4 (Tetranephria) vag}' 6 (Hexa-
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néphriti) Malpighi-féie edényt találunk, ennélfogva ezek csak Oligó-

néphriáktól vezethetk le és seik mindenesetre a Psocidák és

Neuropterák közöU keresendk. Megjegyzend, hogy a mostan ei
{Áiropös, Lepinotus) és a borostyánkbl ismeretes Psocidák

iSph£Léropsocm) köiott vannak olyan faj€)k is, melyeknél a közép-

toron szárnyfedszer képletek vannak.

Különfélék.

Kártev rovarok. Irodalmunkban hiányzott eddigelé oly kisebb

terjedelm kézikönyv, melyben a gazda, kinek többnyire se ideje,

se kedve terjengs értekezések áttanulmányozására, a mutatkozó
rovarkárokra s az azok ellen való védekezésre nézve rövid és

vels útbaigazítást talált volna. Ez a hézag most pótolva van. Leg-

közelebb (1902.) megjelent a következ czím mvecske : „A gyü-
mölcsfák és a szl kártev rovarai. Darányi Ignácz, m. kir.

földmívelésüg3^i minister megbízásából irta Jablonowski Jó-
zsef, a m. kir. állami Rovartani Állomás fnöke." (8-r., 83 lap,

4 színes táblával és 20 rajzzal a szövegben.) Ezzel a mvecskével
úgy a megbízó, mint a szerz valóban nagy hálára kötelezték gaz-

dáinkat, kiknek igén37^eit az teljesen kielégíti. A szakavatott szerz-

minden felhozott állatnak külsejét, életmódját és kártételét, valamint

az ellene való védekezést röviden, czikorn^^átlanul adja elé és lé-

írásait eléggé sikerült ábrákkal kiséri. Ily módon tárgyalja igen

czélszer csoportosításban a legkártékonyabb rovarokat, szám sze-

rint 42 fajt. Ehhez járul végül mint igen becses függelék az emlé-

keztet a védekezés idejére. A szerz irálya és tárgyalási módjára
nézve legjobb tájékoztatást nyújt mvének a paizstetvekrl szóló

részlete, melyet jelen füzetben mutatványként közlünk. Egészben
azzal fejezhetjük be a rövid ismertetést, a mivel a szerz könyvét
bevezeti : „A ki gyümölcsfáját, szltkéjét igazán szereti, az olvas-

gassa . e könyvecskét gyakran és ne csak az utolsó perczben nyúl-

jon hozzá, a mikor a baj már körmére égett. A ki fájának, szle-

jének ellenségeit már elre is ismeri és minden furfangjukat tudja,

az nemcsak sikeresebben, hanem olcsóbban is fog végezni velk,
mert felismerve a közelg veszedelem els nyomait, egyrészt el-

fojthatja a bajt els csirájában és másrészt — s az a legfbb !

—
kiválaszthatja maga azt az idt, mely legalkalmasabb, hogy kár-

tevjét legalaposabban, csekély költséggel éS fáradsággal kiirthassa.

Mert nem az a mi bajunk, hogy a kártev rovarok ellen nem véde-
kezünk eléggé, hanem az, hogy nem idejekorán.'' Végül meg-
jegyezzük, hogy ezt a könyvet ingyen küldik meg lelkészeknek.
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tanítóknak és jeg\'zöknek, a kik ez iránt egyszer levélben, vagy

-akár levelez-lapon a m. kir. földmívelésügyi ministerium könj'v-

tárához fordulnak. Nagyon óhajtandó, hogy a ministernek ezt a

nagylelk ajánlatát az illetk minél srbben vegyék igénybe.

A. Aigner Lajos.

A Coccinella septempunctatáról. A Coccinellák tudvalevleg

kevés ki\'etellel igen hasznos bogarak. Hasznuk leginkább levéltet-

vek pusztításában nyilvánul. A levéltetveket úgy teljesen kifejldött

.állapotban, mint lárva állapotban is pusztítják. A múlt évben a

Coccinella septempnuctata oly tömegesen lépett fel mint ezt azeltt

sohasem tapasztaltam, s ami különös, a földön, falakon, természe-

tesen fákon, bokrokon is. Tömeges fellépésüknek eredmén3.^e az

volt, hogy több helyen rózsalevéltetvek alig mutatkoztak. A Cocci-

nella septcuipímcíata sokaságában találtam egy nstényt, mely meg-
lehets rendellenesen volt kifejldve, mint ez alábbiakból kitnik.

Az állat aránylag nagy, a fels szárny' vagyis a szárn3^fed külön

két-két részre, helyesebben lobusra van felosztva. A mells lobuson

egy pety. A hátsó lobus a mellstl egy barázda által van .elvá-

lasztva. A mells lobus két-két részre van osztva, a jobb oldalon

.a küls rész gödrös, egyenetlen. Az alsó szárny fels része ren-

des, alsó része pedig ersen összesodródott és fekete nyúlványban
végzd. Az állat a fels szárnyakat nem tudta egymás mellé

tenni, az alsó szárnyakat pedig nem volt képes szétterjeszteni,

•ennek következtében röpülni sem tudott D. E.

Az Agrotis rubi- és florida-ról német szaklapokban felmerült

.az a vélemény, hogy a kett voltaképen egy fajhoz tartozik, azaz,

hogy floiiJa Schmidt csak variatója a rabi Vievv.-nek. Ezt a néze-

tet saját tapasztalatom után megersíthetem. Annak idején ugyanis

egy rnln nsténytl származott petékbl vagy 10

—

i'l igen szép és

kifogástalan //or/i/cz/ nyertem, melyek közül három darabot Stau-

•dinger kapott, ki ellenük kifogást nem tett, a mi a mellett tanús-

kodik, hogy ö is Jloiida-nak tartotta és olyannak elfogadta. Szint-

úgy meggyzdésem, hogy az OrrhoJia i^accinii-csopovt^ (Lignla

stb.) egy fajnak különféle ^aríatiói. Hiisz Annin.

A cserebogár hasznosításáról. Zürn E. S. leglcözelebb kis

lüzetet bocsátott ki, melyben nemcsak a cserebogár elfordulását,

kártételét és irtását, hanem a szedett bogár hasznosítását is ismer-

teti. A bogár teste a többi közt 18, S'/o nyers proteint is tartal-

maz, ebbl (friss állatnál) 13" o az emészthet fehérnye, mely azon-

b)an a szárított állatban 38'>/o-ra emelkedik, úgy hogy egy hekto-

liter szárított bogár 12—14 korona értéket képvisel. Ebbl igen jó

táplálékot Icészíthetünk a baromfi számára, ha az összezúzott anya-

got rizszsel (talán árpával vagy rozszsal is) kev^erve, kis kalácsok

.alakjában megsütjük ; ellenben sertés -táplálékul nem használható,

mert a cserebogár az Echinorhyndiiis gigás nev bélféreg álczái-

nak közvetít gazdája. Az irtásnál különösen a gombabetegségek
elidézését tárgyalja és kimutatja, hogy a vakondok a cserebogár

pajorjának legnagyobb ellensége és ].uisztitója.



128 KiilönféJe.

:
Alsó-Ausztria lepke-faunáját állította össze Naufock

Albert (XII. Jahresber. d. Wiener Ent. Ver.- 1901. p. 17—104.),
abban 1180 Macrolepidopterafajt sorol fel,, a nii,^ tekintve, hogy
800 négyszügmértföldn}^. területre szorítkozik, még a magyarországi

faunával (a legutolsó kimutatás szerint 1523 faj) szemben is igen

tekintélyes és gazdag fauna képét n^'újtja. Felsorolom itt e jegy-

zékbl azokat a fajokat és fajváltozatokat, melyek a magyar fauná-

ban még nem szerepelnek: Farnassins Apolio. ah. fíi itlingL'ri RbL
Rghf. ; Enchloe cardamines ab. jinniacit/ata Píibst ; Erebia Eriphy/e

Frr. ; E. Siygne O. ;
E. Proiioe v. Pitlio Hb. ; Cluysophanns dis-

par V. vernalis Horm. ; Lycaena corydoii v. corydoniiis H. S.
;

Aiigiades Andromedae Wallgr ; 'Dilina iiliae ab. nhni Stgr.
;

Deilephila vesperlilio hybr. epitobi B., Lasiocampa qiieiciis v,

alpina Frr. ; v. roboris Schrk , v. spciiiii Hb. ; Drépa na bhiaria

V. nncimila Bkh. ; Agrotis sobi ina Cin, A. collina B. ; A. ocellma

Hb. ; A. lucernea L. ; A. helvetina B. ; A. simflonia H. G. ; Liipe-

rina Standfnssi Wisk. ; Hadena Zeta Tr. ; H. geuinua Tr. ; Polia

flaviciiicia ab. iiteridionalis B. ; Senta niajiliina ab. Wisinariensis

Schmidt, ab. nigrocosiata íStgr., ab. nigristriata .Stgr. ; Tapinostola

Hellnianni ab. saturata Stgr. ; Calamia phragmitidis Hb. : Lencania
Andereggi B. ; Camdina Gilva Donz. ; Cirrhoedia xerainpelina ab.

uuicolor Stgr. ; Orthosia pistaciua ab. canaria Esp. ; Xanthia
ocellaris ab. inte/ média Hab.; Lncnllia scopariae Dorfm. ; Anarta
cordigera Thnbg. ; lhal[>ochares rosea Hb. ; Plusia Aemnla Hb.

;

P. Hocht'.Hjvarthi Hochvv. ; Acidalia iiüerjectaiia B. ; Ephyra albio-

cellaria ab. thefinata Bast. ; E. poraLa ab. visperaria Fuchs
;

E. qiiercitnoiitanaria Bast. ; Phodostrophia vibiciria ah. intermedia

Kamp. ; Larentia aptata ab. snplata Frr. ; L. Kollararia H. S.
;

L. anstriacaria H. S. ;
A. aqueata Hb. ; L iiicnrsafu v. monticola-

ria H. S. ; L. ferrugata ab. confixaria H. S. ; L. caesatia ab.

gUiciata Germ. ; L. alpicolaria H. S. ; L. picala Hb.; L- piipillata

Thnb. ; Tephroclystia pyreneata Mab. ; T. laquaearia H. S. ;
T.

iiuiigata Hb. ; T. deuolata Hb. és v. atraria H. S. ; T. canchyaia
Dup. ; T. siteiuita Stfs. ; T. scabiosata ab. aeqnistrigata Stgr. ;

T. scripiaria H. S. ; T. tcnniata Hh. ; T. intitrbata Hb. ;
Ellopia

prosapiaria ab. nianitiaria H. S. ; Biston lapponaria B. ; Gnofhos
uiyrtillata Thnb. ; Scodiona conspersaria ab. cnniciUina Hb. ';

Calliuiorpha dominulaw .rossicaKol. ;
Lithosia cereola Hb.; Z4',íradMíZ

louicerac ab. citrina Hb. ; Z. angelicae ab. confliiens Dziurz.
;

Stioptera Schiffermilleri Stgr. ; Sterhopterix Staudfussi H. S. ;-

Fnmea comiiella Brd ; .SVi^/a scoliaeformis Bkh. Ezen alakok leg-

nagyobb része elfordul bizonyára Aiagyarországon is, kivált az

Alsó-Ausztriával határos megyékben s illetleg a Kárpátokban,
meh'eknek csak igen csekély része van annyira-mennyire átkutatva

lepkészeti szempontból. .4. Aiguer Lajos.

A méhtenyésztés érdekében a német birodalom országos
egészségügyi hivatala jövben a méhek betegségeit is felveszi

munkakörébe és ehhez képest biológiai osztályát és bakteriolo-
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gicii laboratóriumát Dahlembe (^Berlinhe/^ közel) helyezi át, a

hol külön méhészetet rendeznek be, a melyben a méheket tudo-

mánj'os szempontból fogják meghgyelni. Erre a czélra Németország
különböz részeibl szereznek be méheket.

A selyemszöv Antherea-nemnek ausztráliai fajain közelebb oly

szervet fedeztek fel, a melyl3'el a kikel lepke a gubót felmetszi.

Ez a szerv egy rövid, kemény fekete, hajlott tüske, mely a fels

szárny tövén áll. Kopott példányokon tisztán látható, egyébként

elfödik a pikkelyek. A gubó felvágása Jvülönben elég hosszú idt
vesz igénA'be ; megfigyelték, hogy az Antherea Lorüiitln-n&k. arra

jötödfél órára volt szüksége.

A magyar faunaterület határairól értekezett Dr Horváth
Géza,, a k. m. Természettudományi Társulat állattani szakosztá-

lyának 1902. máj. 2-án tartott ülésében. Értekez röviden vázolja,

hogy régebben miként fogták fel és alkalmazták a magyar fauna-

terület fogalmát ; azután jogtörténelmi indokolással ugyanarra az

álláspontra helyezkedik, melyet mi is elfoglalunk (1. R. L. VIII. 179,

1.), hogy t. i. nemcsak Dalmátország, hanem Bosznia es Her-

czegovina is a magyar faiinaterülethez vonandó.

Két lepkefaj ú] eltérését miutaiia be A. Aigner Lajos a

k. m. Természettudományi Társulat állattani szakosztályának 1902.

május 2-án tartott ülésében. Eladó felsorolta az illet fajoknak

eddigelé külön néven leírt fajváltozatait és eltéréseit és feltünteti,

hogy az általa elnevezett két új eltérés amazoktól miben külön-

bözik ; az új eltérések a következk : Argynnis Paphia ab. Marilláé

(az alsó szárny fonákja csaknem egészen ezüstös) és Cidaria

(LareniiaJ bilineata ab. Bohatschi (jóval sötétebb, rajza élesebb,

csipkésebb a rendesnél). Az utóbbi C^^prusról való, az elbbi
Szalay Gyula félegyházi gymnasiumi tanár fedezie fel a dél-

magyarországi Marilla völgyben.

A czukor mint a rovarászok póttápláléka. Steinitzer A., bajor

százados, közelebb füzetkét (Die Bedeutung des Zuckers als Kraft-

stoff für Touristik, Sport and Aíilitárdienst) bocsátott ki, mely a

rovarászt is érdekli. Szerz összegezi azokat a kísérleteket, melye-

ket eddig nagy fáradalmaknál a czukorral mint póttáplálékkal tettek

és azok eredményeit saját tapasztalataival egészíti ki. Megfigyelte,

hogy havasok megmászásánál a rendszeres czukortáplálkozás a

rendes táplálékhoz képest 20 — 30"/o kai fokozta a mászási képes-

séget és semminem hátrányos hatással nem jár. Számos megfi-

gyelés alapján a következket állapította meg : A czukornak bsé-
ges élvezete lényegesen fokozza az erkifejtési képességet, a fá-

radtsági érzetet csaknem teljesen elnyomja és a szív mködésére
igen elnyös hatással van. A czukornak ersíi hatása még nagy
kimerültség mellett is igen gyorsan mutatkozik. Még ül életmódot

folytató embereket is rendkívüli testi fáradalmak elviselésére képe-

síti, még pedig elzetes training nélkül. A czukor feloldott álla-

potban alkalmazandó, még pedig nagj^obb touristikai vállalkozások-
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nál a rendes három étkezés mellett, összesen 150 —250 gramm,
azonkívül különös nehézségek és bekövetkez fáradtságnál ersít
szerként ugyanannyi.

A lepkék a nép hitében. Örvendve látja mindenki az els lepke

megjelenését, mint a közelg tavasz elhírnökét, de annak egyéb
jelentséget nem tulajdonítanak. Kémetország némely vidékén azon-

ban a nép eltt nem közömbös, min lepkét pillant meg elször,

st azt a jövre nézve fontos hírnöknek tekinti. A czitromos pille

{Gonopferyx r/ía/w;//) családi szaporulatot jósol; a ,róka szöglencz"

(Vancssa polycJdoros) és eg}-éb barnás pillangó a fiataloknak sze-

relmet és házasságot, a házasoknak pépig nagy utazást, gazdag
örökséget, lutrinyeremén3^t és más szép dolgokat igér. A kék pille

(Lycaena) pénzbeli veszteséget, álnok barátokat, kellemetlen pörle-

kedést és több effélét jelez; a , káposzta-özöndék" {Pieris hras-

sicae) pedig halál-hirnök s a ki elször látja útján átröpülni, a kö-

vetkez évben kedves barátot, vagy családja tagját veszíti el.

Laizner Mór, ki a 80-as években mint tüzérségi rnagy több

évig idzött Budapesten és igen szép, különösen exotákban gaz-

dag lepkegyjteményt tartván, élénk összeköttetésben állt a buda-

pesti gyjtkkel ; utóbb Nngyszebenbe, majd Bécsbe került és

végül komáromi várparancsn<)k lett. Mint tábornok n3'ugaiomba

vonult és Gráczban élt, míg 1002. febr. 2-án hirtelen elhunyt.

Gyönyör gyjteménye eladó

Hutlák Ede Ágost nyg. leányiskolái igazgató, érdemeket szer-

zett lepkész, Göli icxbanyán 19\'2. május 25 en, éleiének 80 ik

évében elhnvr.

Irodalom.

Braucsik Dr. C, Orthoptera quaedam nova. (A Tren-

csén vármegyei Természettudományi Egylet 1900 901. év-

könyve. Trencsén, 1901. p. 185—192.)

A sokoldalú tudós szerz, kinek a fentidézett Évkönyv két

botanikai czikkét is közli, itt néhány délafríkai és délameríkai új

Orthoptera-fajt ír le s az egyik részére új genust (Eremopachys) is

állít fel. Az új alakokat ígen sikerült lajzban is bemutatja.

.4. Aiiincr La'os.

Holdhaiis, CarL, C o 1 e o p t e r ol o g i s c h e Studien. I. (Verh.

zool-bot. Ges. Wien. LII. 1902, p. 195—210).

Szerz több bogárfajon végzett tanulmányait közli, s els
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sorbah a Trechus snbnotatns Dej. és fajtáiról ír. Az eddig külön
fájóknak tartott Tr. palpalis Dej., snbnotatns Dej., Faínnairei Pand.
és byzantinns Apfb. fajokat összevonja a legrégibb Tr. snbnotaius
Dej. elnevezés alatt és Ganglbauer quaternár nomenclaturáját kö-

vetve a következ tervezetet állítja fel

:

Trechns sitbnotuLns Dej.

A. palpaUs Dej.

a^ paípali^ Dej.

a- cavdioderiis Putz.

B. snbnotatns Dej.

b^ Fairmait ei Pand.

b^ snbnotatns Dej.

C. byzantinns Apíb.

A Biint ebbl az átnézetbl láthatjuk és a mint egyik ismer-

tetésemben már említettem is, Ganglbauer jelzései egy cseppet senl

rövidítik meg a katalógusokban való felsorolást, st inkább b-
vítik, mert némelyik név többször, itt pl. snbnotatns 3-szor is fel

van sorolva. Nagyon érdekes a subspecies és varietás jelzések

hetyett a „Hauptrasse" és „Unterrasse" használata. — A Ferttó
környékérl (Nezsider) leírja az j Reickenbachia Breiti fajt. A
közép-európai Liodes-íeí]okRt a Lioies hybrida Er. rokonságából

összeállítja egy meghatározási kulcsban és 2 új fajt ír le, ezek

egyike a L. Brandisi Boszniában (Travnik) és Herczegovinában
(Ploa) fordul el. — A Liodes scita Er.-t újra leírja és kimutatja,

hogy ez is az Oosphaenda alnemhe tartozik. Több minket a hazai

fauna tekintetébl kevésbbé érdekl fajon kívül leírja még a Chlo-

rophanns Merkli-t, melyet Merkl Ede Philippopolis mellett Kelet-

Ruméliában nagyobb számban gyjtött. Csiki Ern.
-*

Lnze, Goitfr., Re vi sión der p a 1 áar k t i s c h e n Arten der
S t a p h y 1 i n i d e n - G a t t u n g e n Hypocyptns Mannh.,

Typhlocyptns Saulcy, Coproporns Kraaíz und Lencoparyplins

Kraa-tz, nebst einer systematischen Uebersicht der Tachypori-

nen-Genera. (Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LII. 1902, p.

171—194, & 1 Fig.).

A felsorolt Staphylinida-nemekbe tartozó fajok meghatározási

kulcsa és részletes leírása, melyben a hazai fajok is tárgyaltathak

és néhány ismeretes magyarországi termhely is közöltetik. Több

új paláarctikus fajon kívül a Hypocyptns discoidens Er. fekete alak-

ját, mel^'nél a csápok is sötétbarnák, var obscnrellns névvel jelöli,

ez Magyarországon is elfordulhat. Végezetül a Tachyporinae alcsa-

ládba tartozó összes nemek C3 tribusból 14 nem) meghatározására

kulcsot állít össze. CsiU Érnö.
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Petri, Dr. CarL, E i n n e ii e r ü u e d i li s a ii s d' e n t r a n s s i 1-

vanischen Alpen. (Verli. zool,-bot. Ges. Wien, LII.

1902, p. 153-154).

Egy iij, a l^aphirns alnembe tartozó fajnak, a Ouediits decó-

ratiis-nsiXí leírása, mely a Ouedins cincticoílis és anricomus közfé

tartozik és az erdélyrészi déli havasokon fordul el, hol szerz a

Negoion (2?) és a Paringon (ÍJ) gyjtötte. Csiki Ern.
*

SchuUzL\ A., U e b e r R h i n o n c ii s b o s n i c u s S c h u 1 1 z e.

(Deutsche Entom. Zeitschr. IMÖl, p. 208. [1902])

Schultze e fajt a Deutsche Entom. Zeitschr. 1900. 20. lapján

Boszniából némi kételylyel írta le, újabban Bécs környékérl és a

Ferttó melll is kapott példányokat, melyek alapján, mint jó fajt

megersítheti. ,
^ Csiki Ern.

TliaJliaimner János : Adatok az erdélyi lé g y- fauna
ismertetéséhez. (xAliqua de fauna dipterologica Trans-

sylvaniáé). Kalocsa, 1902. S-r. 25 lap.

Szerz e dolgozatában az Erdélv're vonatkozó dipterologiai iro-

dalom felsorolása és ismertetése után, a tle 1899— 1900.-ban gyj-
tött legyek enumeratióját közli, nieh' mintegy kiegészíttjéül tekint-

het a „Fauna Regni Hungáriáé" Diptera-jegyzekének. Összesen

308 nembl 796 faj van felsorolva ; a magyar faunában eddig iro-

dalmilag nem ismertetett fajok csillaggal vannak megjelölve. E jelzés

alapján 113 fajt és 2 fajváltozatot igtathatunk be mint újat Magyar-
ország légyfaunájába. Dr. Kertész Káhnán.

Csiki, Ernest, Die Cicin deliden Ungarns (Mathem. und

Naturwiss. Berichíe aus Ungarn. XVill. Bd. p. 121— 144, mit

1 Textfig. und 2 l^afeln ; Leipzig, 1902).

Szerznek „Magyarország Cicindela-féléi (Cicindelidae)" czíni-

mel a Természettudománya Közlöny 1900. évi pótfüzeteinek „Állat-

tani Közleményei-"ben megjelent czikkének német fordítása. — i.

A. Aigner Lajos, Egy érdekes szöv -lepke (N e m e o

-

p h il a M e t e 1 k a n a Led.) története. — G e s c h i c h t e

e i n e s i n t e r e s a n t e n vS c h m e 1 1 e r 1 i n g s (N e m e o -

phila Metél kan a Led.). (Természetrajzi Füzetek. XXV.

köt. 1902, 417—435 1. egy színes táblával).

A Nemeophila Metelkana Led. jellemz magyarországi szöv-
pille érdekes története, n hernyó, báb és lepke részletes leírásával.

Többet errl e helyen nem írhatunk csak ajánlhatjuk, hogy min-

den magyar lepkész eredetiben olvassa el e fölötte érdekes czikket,

melyhez színes tábla van mellékelve, a hernyó (Méhely tanár m-
vészi rajza), a báb, a hím és nstény leplvC rajzával. —i.
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S 111. J. Jablonowski : Die Scliüdláuse. Kmze Beschreibung

und Anleitung zur Bekámpí\ii\L!; der schádlichsten Schildláuse Ungárns.
Diese sind : Lecamiim prtntasfri, L. vini, Piiíuinaria vitis, P. rihesiae^

Mytilaspis 'poinorum, As'pidi'otiis óstreaáformisl Diaspis piricola,

Der ganze Artikel ist übrigens aus einem soeben erschienenen

Werke des Verfassers über die den Obstbaumen und dem Wein-
stock schádlichen Insekten entnomnien, welches Werk voni köngl.

ung. Ackerbauniinisteriuin herausgegeben wurde.

S. 114. L. V. Algnsr Abafi : Ueber die Verbreitung der Lepi

dopteren. Viele Lepidopteren sind sehr verbreitet, manche andere

wieder, trotz des ausdauernden und kráftigen Flugs, habén nur

eine locale Verbreitung. Der Grund ist vveniger in den klimatischen

Veiháltnissen als in der Nahrung der Raupen zu suchen. Lepidop-

teren, derén Raupen polyphag sind, habén eine grosse Verbreitung oder

können sich leicht verbreiten im Gegensatze zu den monophagen,
die an gewisse Gebiete gebunden sind. Solche pol3^phage Arten

sind die Psychiden oder Orgyia- und Ocneria-AnQn. Bei vielen

Arten bedingt der Verkehr ihre Verbreitung, aber auch die

Wanderlust vieler Arten trágt viel dazu bei.

S. 117. E. CsikI : Der neue Dípteren Katalog. Besprechung des I.

Bandes des »Catalogus Dipíeroruni hucusque descriptorum« von Dr.

K. Kertész, welcher der erste über diese Ordnung ist. \n diesem
Bande werden von 13 den Eucephalen zugehörenden Familien

2968 Arten aufgezáhlt, die 197 Gattungen angehören. Der Katalog vvird

•das Stúdium, überhaupt das. der Exoten sehr erleichtern und wahr^
scheinlich der Dipterologie auch niehr Mitarbeiter zuführen. Der
Katalog wurde mit Unterstützing des Ung. National-Museums
durch die Verlagsbuchandlung íEngelmann (Leipzig) herausge-

geben. — Zum Schlusse vvird Anomala iM a r s h a 1 1 (Diptera,

1896.) nec S a m o u 1 1 e (Coleoptera, 1819.) in Kálmánia und
Nitidtila Jerdon & Bl^ah ÍAves, 1861., Proc. Zool. Soc. Lon-
don, 1861. p 20L ; conf. Sharpé, Hand-List. 111. 1901, p. 217)
nec Fabricius (Coleoptera, 1775) in Madarászia umgetauft.

S. 118. L. V. Aigner-Abafi : Ein neuer schádlicher Klein-

schmetteríing. Der über die paláarktische Region und Nord-Amerika
verbreitete Kleinschmetterling Pklyctaenodes (Eurycreon) sticlicalis
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L. ist, wie auch schon in Russland, in neuerer Zeit in Ungarn ais

Schádling aufgetreten. In Rumánien schádigte er den Mais, in West-
Europa den Tabak, in der Bukovina und Galizien ausser Getreide

alie Kulturpflanzen. In Ungarn ist er an vielen Orten, wie dies

der k. ung. Eritom. Síation gémeidet wurde, als Schádling auf-

getreten, so bei Királyhalom, Kecskemét, Marosvásárhely, Csicsó-

Mihályfalva, Kaczkó, Zilah, Puszta-Grabovo, sowie in den Komi-
taten Szilágy und Maros-Torda. Die Raupe erscheint in drei Gene-
rationen und ebenso auch der Schmetterling. Die Raupe lebt auf

allerlei Unkraut, von welchem sie, nachdem sie dies ganz ver-

zehrt hat, auf die Kulturptlánzén übergeht, in welchen sie er-

heblichen Schaden verursacht. Jablonowski schlágt 3—4o/a

Tabaklauge zum Bespritzen vor, mit vvelcher er die bestén

Resultate erlangte.

S. 120. E. Csiki. Über áie Systematik der Colespteren II.

Verfasser fáhrt fórt, K o 1 b e' s systematische Arbeit zu besprechen..

Kleinere Mittheiiungen.

S. 126. L v. Aigner-Abafi bespricht Jablonowski's po-
puláres Werk über die der Obstbaumzucht und Weinrebe schád-

lichen Insekten.

S. 127. E. D. Coccinella seplempnnctata ist im verflossenen

Jahr in Unmenge erschienen und vernichtete fást allé Blattláuse.

Ein monstruöses Exemplar wird beschrieben.

S. 127 A, Húsz bestárkt ebenfalls, dass Agrotis riihi und
florida zusammengehören, denn er erzog aus Eiern eines riihi ?

12 sehr schöne florida. Ebenso sagt er, die Orrhodia vaccinü-

Gruppe [ligída etc.) seien Varietáten einer Art.

S. 127. Notiz über Zürn's unlángst erscheinenes Heft über

die Verwertung der Maikáfer.

S. 128. L. v. Aigner-Abafi bespricht Naufock's Lepidop-

teren-Fauna Nieder-Oesterreichs und führt jené Arten auf, die in

Ungarn noch nicht gefunden wurden, aber in den an Nieder-

Oesterreich grenzenden Theilen aufzufinden sein dürften.

S. 129. Dr. G. v. Horváth hielt in der Sitzung der zoolog.

Abtheilung der Naturw. Gesellschaft einen Vortrag über die Er-

weiterung der Grenzen des ungarischen Faunengebietes durch Auf-

nahme von Dalmatien, Bosnien und der Herzegovina. In derselben

Sitzung zeigte L. v. Aigner-Abafi zvvei neu Lepidopterenformen,

nánilich Argynnis Pjp.'na ab. Marilláé und Cidaria bilineata ab.

Bohatschi vor.

S. 130. General M o r i t z L a i z n e r, der auch bei Budapest,

Nag3'szeben und Komárom seinerzeit samme!te,ist in Graz ;
Direc-

tor E. A. H u d á k aber in Gölniczbánya verstorben. Beidé waren
eifrige Lepidoptcrensammler.

Literatur.

S. 130. Besprechurg der Arteiten von Brancsik, Holdhaus, Luze,.

Petri, .Schultze, l'halhammer, Csiki und Aigner.
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A kir. magy. Természettudományi Társulat állattani

szakosztálya minden hónap els péntekén (VIII., Eszterházy

utcza 16.) ülést tart. X'endégeket szívesen lát.

A budapesti entomologusok minden péniekeu esfe a Muhr-

féle vendéglben (Kerepesi-út 44.) találkoznak.

Az 1897., 1898 , 1899 , 1900. és 1901-iki teljes évfolyammal még

szolgálhatunk. Új elfizetk f*ele nron kaphatják. Az elbbi

kötetekbl csak egyes példány áll rendelkezésre ; ezek következ

áron kaphatók : I kötet 10 kor., |l. kötet 6 kor., Az I. ós Ili. köte-

tet készpénzben visszaváltjuk

Az elfizetési összegek kiadóhivatalunkhoz (IV., Molnár-utcza
24^.) czímzendök.
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