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A hernyók táplálkozása.

Irta A. Aigner Lajos.

I.

Míg a kifejlett lepkénél a táplálkozás a legnagyobb mérték-

ben változik, st facultativ életfunctionak tekintend, addig ez a

hernyónál nagy szabályossággal esik meg, habár a táplálkozás

mind a felemésztett anyagok összessége, mind az egyes adagok

tekintetében a hernyónál inkább változik, mint bármely más rovar

álczájánál. A hernyók kisebb vagy nagyobbmérv falánksága azon-

ban sokszor az illet fajtól, valamint különösen az idjárástól függ.

Tudjuk, hogy tartós szép meleg id több ivadékot érlel meg, mint

a zord vagy a hideg és nedves idjárás. Minthogy pedig a báb

nyugalma bizonyos mértéken túl meg nem rövidíthet, csupán a

hernyónak gyorsabb növekvése okozhatja a több ivadék el-

fordulását.

Falánkság és gyors növekvés együtt járván, itt azokra a pél-

dákra hivatkozunk, melyeket alább, a növekvésrl szóltunkban fel fo-

gunk említeni. Többnyire oly esetekre vonatkoznak azok, melyekben

már rendes körülmények közt is igen nagy a felemésztett táplálék

mennyisége. De a mint az fokozódhatik, úgy olykor bekövetkez

hetik tetemes csökkenése is. A Cossidák, Syntomydák és Sesiidák

igen sokáig daczolnak az éhséggel, ha a szomjúság csillapításáról

gondoskodva van s alig van oly faj, mely a táplálék megvonását

el nem bírná ; két-három napig csaknem minden hernyó tud

koplalni.

A táplálékhiány els következménye az, hogy a hernyó

láthatólag összezsugorodik ; bre fonnyadta és ránezossá, st
foltossá is lesz ; ezek a foltok azonban új táplálék nyújtásakor

többnyire eltnnek és további jó gondozás mellett, kárt nem
okozhatnak.

Csak ha tartós a táplálék hiánya, mutatkoznak a végkimerülés

káros tünetei. Ez eleinte a vérnek, majd a zsírrészek s alighanem

más szövetrészek elenyészésében nyilatkozik. Elhaladott stádium-
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ban a bél nyálkahártyájának némi merevsége következik be s a

béltartalom utolsó maradéka a végbélnyilásban megakad és meg-

szárad. Ily stádiumba jutva, a hernyó az utólag nyújtott táplálékot

már el nem fogadja ; eszik ugyan egy keveset, minthogy azon-

ban a garat szintén merev állapotban van s az els néhány

falat a fels részében összegyülemlik, de tovább nem jut, a jól-

lakás érzete következik be s a hernyó a táplálékhoz már nem is

nyúl, hanem beszárad, elpusztul.

Hiányos táplálkozás által sokáig meg lehet akasztani a hernyó

fejldését, st ha a koplaltatás és új táplálkozás nyújtása rend-

szeres idközökben történik, a hernyó élettartamát meg lehet

kétszerezni. Viszont tapasztalható az ellenkezje is. Némely szöv-

pillének a hernyója, mely az els, nedvben dús lombbal él, oly

gyorsan fejldik pillévé, hogy az még a téli bábból lett tavaszi

ivadék utóseregével találkozik.

Ismeretes dolog, hogy az elbábozáshoz közellev hernyó, ha

táphiányt érez, az átváltozást sietteti. A hernyónak ez a képes-

sépe, mely a fajok szerint változik, a legnagyobb fontossággal bír

a faj fentartására.

A hernyó rendszerint, mihelyt a petébl kikelt, azonnal kezd

táplálkozni, de addig aránylag sokáig bírja ki a koplalást, mitl

közönségesen megóvja az, hogy peteburkát felemésztheti. Minem
az els tápláléka, az a körülményektl függ. A legtermészetesebb

az, hogy már rendes tápnövényén lát napvilágot s így hiányt nem

érez. Némely hernyó azonban, pl. az Agrolis caslaneaé, mely

áfonyán él, már télen, t. i. deczemberben vagy januárban kel ki, a

mikor szotyvas táplálékot alig találhat ; ily esetekben sokszor id-

leges táplálékhoz nyúl. Kora tavaszkor, midn még kevés a nö-

vény, némely Noctuának a hernyója, min a Xanthiaké, a fz- és

nyárfa barkáiban él és csak midn ezek lehullnak, keresi fel a

közben kifakadt állandó tápnövényét.

A táplálék keresésében a hernyó a szagló érzékét követi, de

ez csakhamar cserben hagyja. Arra mutat, hogy ha friss növény-

hez ér, azt megízleli, olykor két-három helyen is kikezdi, míg

végre meggyzdik róla, hogy az nem neki való. Tapasztalást

kell szereznie neki is, hiába, igaz az a közmondás : ..Saját kárán

tanul a magyar."

Míg a legtöbb hernyófaj szárazföldi növényekkel él, akad

elég olyan is, mely vízi növényekre van utalva. A nádban, káká-

ban és sásban él Nönagriák, Leucaniak stb. a növényszálban a

víz színéig, st az alá is lemennek. Ily vízi életmód (kivált a vízi
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növényeken szabadon él hernyóknál) egyéb változásokkal is jár
;

a Laelia coenosa pl. úszóképességgel bír.

Némely hernyófaj kevés különbséget tesz abban, hogy a nö-

vény melyik részével él s ennek foka az, hogy nem szeret egyik

növényre)! a másikra átmenni, a mi mindig némi veszélylyel is jár.

Ha már most sok táplálékot igényl hernyó kisebb példányú nö-

vényre jut, hogy a vándorlást elkerülje, annak nemcsak leveleit,

hanem virágját és szárat is felemészti, mint pl. a Papilio Machaon

;: gyönge kaport, Cuciillia bal^anülac a Chondrilla junceát stb.

De ez egyáltalában nem a szabály, st a legtöbb hernyó igen

válogatós; így a Thalpocliares respersa és Thalpoc]\arc<. j>urpuriiia

csakis a Carduus, illetve a Cirsium zsönge középhajtásával cl.

Valóságos ínyenczeknek mondhatók némely molypillék hernyói,

melyek ételüket elször mesterségesen elkészítik, azáltal, hogy a

levél szarát felényire átrágva> azt hervadásra bírják és csak ily

fonnyadt állapotban táplálkoznak velük.

De nemcsak a növény fajára, hanem helyheztetésére nézve

is különbséget tesz a hernyó. Bizonyos fajok csak homokos, mások

csakis meszes talajon találhatók ; de egészben véve csekély azok

száma, melyek bizonyos talajnemhez vannak kötve.

Számos hernyófajnak csak egy tápnövénye van, mást nem
érint ; így az Apatitra Irts csak Salix capreán él, míg legközelebbi

rokona, az Apaiam Ilid kizárólagosan csak Populus tremulán

fordul el ; Thalpochares pannonica csupán csak a Gnaphalium

arvensen található, holott fajrokona, a húsev Thalpochares com-

munimacula csakis a gyümölcsfákat rontó Coccidákkal táplálkozik.

Némely hernyónál a tápnövény még nagyon közel álló rokonfajjal

sem pótolható, mintp.o. Melitaea Cynthia-ná\, mely Pedicularis rostra-

tan él, de a Pedicularis palustrist el nem fogadja.

Ez a határozott monophágia azonban nem igen gyakori. A

legtöbb hernyó, meg ha nem is fogad el bármily ételt, tápnövé-

nyének nemén belül, sok esetben rááll a cserére. A gyászfzn

élk más fzet sem vetnek meg. A Populus nigrán elfordulók

a Populus pyramidalis-szal is tenyészthetk. Más ily monophag her-

: bizonyos növénynemhez kötik magukat. A Brunfclsia nev dél-

afrikai növénynemet hosszú ideig a Scrophulariákhoz számították.

Történt azonban, hogy ezen a növényen egy Neotripida-hernyót

találtak, a melynek összes faj rokonai Solaneákon élnek. Utóbb fel-

ismertek ama növényrl, hogy csakugyan ide taitozik, a botaniku-

sok azonban hibásan osztályozták.
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Az ily monophag hernyók állhatatosságából g3'akorlati hasznot

is lehet húzni. Ha külföldön oly hernyóra akadunk, melynek ha-

zánkban vannak fajrokonai, nyújtsunk neki, ha tápnövényét nem

ismerjük, olyant, melyen azok élnek és ritkán fogunk csalatkozni.

Külföldön utazókat ily módon utasítottak és sikerrel, hogy az ott

elforduló lepkék ismeretlen hernyóit mily nem növényeken ta-

lálhatják.

Minden esetre természetesen az ily combinatió nem állhat. A
kaporon, sárgarépán stb. él Papilio Machaon hernyójának élet-

módja után nem következtethetünk számos amerikai rokonának

táplálékára, mely Aurantiaceákból áll. St ebben a tekintetben igen

meglep kivételek fordulnak el.

Mérsékelt zónánk összes Pieris-fa]ai Cruciferákon élnek, ho-

lott az északamerikai Pieris menapia a fenyfát támadja meg.

St még egy s ugyanazon faj különböz helyeken más-más visel-

kedést tanúsít. A nálunk monophag Deilephila celerio a trópusok

ban polyphag ; Deilephila nerii Cadixnál Rumexen, nálunk csak

Oleanderen él ; Deilephila galii Karinthiában kutyatejet eszik, a

melyet másutt megvet, ellenben ott vonakodott, voltaképeni táp-

növényét, a Galium verumot, elfogadni. Mesterséges tenyésztéssel

sikerült ezen heterogén viselkedés magyarázatához jutni. E szerint

oly hernyó, melynek egyedüli tápul idegen növényt adtak, ahhoz

nemcsak hogy hozzászokott, hanem eredeti tápnövényét többé el

sem fogadta. Ez a tény új fajok keletkezésére nagy fontosság-

gal bír.

Az egyik hernyófaj miért keresi vagy kerüli épen ezt, a

másik amazt a növényt, annak megállapítása a physiologia feladata.

Gyakran egészen küls az ok, pl. az állkapocs sok esetben a táp-

növényhez van alkalmazva s a hernyó ennélfogva nem képes az

idegen növényt megrágni, kivált ha az a szokottnál keményebb
;

pl. a puha fbl él hernyó a nádat vagy affélét még csak ki

sem bírja kezdeni. Más hernyók bizonyos növényt visszautasítanak,

mert nincsen ínyükre s ebben a tekintetben velük ép oly kevéssé

lehet vitatkozni, mint az emberekkel. Némely Cucullia-ía] határo-

zott hajlamot tanúsít keser táplálék iránt, holott a növényt keser

volta talán épen óvja más fajok ellen.

Számos hernyó a növényben alig tesz különbséget. Az

Achevontia Atropos valami 60 -fele növényen él, a burgonyától és

Lyciumtól a kecskerágóig és somig ; a Saturnia spini Prunus-

féléken épen úgy mint fzn és Populuson ; a káposztaféléken él

Müinestra oleraceat a külföldrl került Begoniákon, Pelargoniákon
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is találták. Némely fajnak bizonyos növények iránt való hajlama

csak látszólagos, vagyis más körülmények által okozott. Az Arctia

cajat pl. apró növényeken szokták találni, ritkán fákon, a minek

az oka az, hogy a hernyó rósz mászó létére nem igen bír

kapaszkodni s ennélfogva minden ersebb szél leveri a fáról ; meg-

figyelték, hogy bizony megeszi a fák rügyeit is, st különféle fák

lombjaival fel is nevelték.

Tapasztalati tény, hogy számos állat némely növényt el-

szeretettel keres fel, mást meg kerül, a nélkül, hogy az egyiken a

tápanyag különös bségét, a másiknál annak észrevehet hiányát

megállapíthatnók. Nyilván valami bens tulajdonsággal, kellemet-

len ízzel, mérges nedvvel bírnak, mely ket ellenségeik ellen

megóvja.

Efféle óvszerek els sorban azon ellenségek ellen irányulnak,

a melyek a növény hazájában honosak. Minthogy pedig, ha a

növényt másutt meghonosítják, ott új ellenségei is támadnak, meg-

lehet, hogy az addig hathatós óvszer egyszerre értéktelenné válik

s a növény oly állatok martaléka lesz, a melyek addig mással

táplálkoztak. Így midn Kaliforniában meghonosították a Fuchsiát,

ezt egyik Deilephüa-ía.\ hernyója ersen megtámadta, a mely elbb

fleg Epilobiummal élt. Az AcJierontia Atropos a burgonyára szo-

kott rá, holott elbb számos más növénynyel is megelégedett.

Az ellenkezjét is tapasztaljuk, ha meghonosított fát össze-

hasonlítunk olyannal, melynek elterjedési központja Európa. A kö-

zönséges Platánt csak igen kevés nagyon polyphag hernyó keresi

fel, min az Orgyia anliqna és Amphydasis brAularia, holott a

már régebben honos ákáczot ezeken kívül az Ocneria dispar, a

Biston hirtarius és Zeuzera fyrina is megtámadják. Ezekkel szem-

ben a fzfa egész sereg hernyófajt táplál.

A legtöbb hernyó a növények levelével él ugyan, de az em-

lített Cuculliak némelyike csak a virágot emészti meg, mások gyö-

kereken táplálkoznak (Hepialidae), fában (Cossidae, Sesiidae) vagy

gyümölcsben (Carpocapsa) élnek stb. Ily esetekben a hernyó az

életmódja szerint alakul ; a fában élk rendkívül ers rágószer-

vekkel bírnak ; a leveleket belül keresztühkasul kirágó molypille-

hernyók teste igen lapos stb. Sokszor szokásaik is okozatos össze-

függésben állnak a táplálkozás módjával. Egy indiai Lycaenida

hernyója a gránátfa gyümölcsében él s azt kirágja, minthogy azon-

ban ennek folytán a gyümölcs id eltt lehullna s a meleg-nedves

éghajlatban rögtön rothadásnak indulna, a hernyó azt szárán az

ághoz ersíti. Oly hernyóknál, melyek vízalatti növényeken élnek,
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természetes, hogy az egész bels szervezetnek, kivált a lélekz

szerveknek megváltozniuk kell.

A táplálékcsere a rovaroknál nem ritkaság. A csigát öldös
< 'arabus violaceus-X már látták almát is megrágni s a dögön él

Silplia olykor a vetéseket támadja meg.

Á Tortrix pilleriana Bécs környékén közvetlenül a szlk
mellett él különféle növényeken, de szln magán nem fordu]

el, holott Franczia- és Magyarországon a szlben nagy károkat

telt. Úgyszintén az apró növényekkel él Agrotis-hemyök olykor

a vetéseket, szlt, st kukoriczát, dohányt is ersen károsítják.

Ennek a jelenségnek oka még nincsen kiderítve.

Sokkal érthetbbek az oly esetek, midn a helyek, melyeken

a hernyók különbözen viselkednek, éghajlati eltéréseket mutatnak'.

Lygris populala északi tájakon nyárfán, Déli Németországban

pedig áfonyán él. A gyér növényzet Patagoniában más hernyókat

fal fel sok oly fajta hernyó (pl. Pyrameis), mely másutt ezt a

hajlamot nem tanúsítja, még pedig kell növénytáplálék hián.

A táplálékhiány különféle módon keletkezik s ehhez képest

a hernyóra különféleképen is hathat. Argentiniában ló- és marha-

trágyán láttak rágicsálni oly hernyót, mely másutt csak növény-

nyel él. Nálunk a kora tavaszkor téli búvóhelyébl eljöv hernyó

sok esetben kénytelen rövid ideig tavalyi lombbal táplálkozni. De

nyáron is bekövetkezhetik a hernyók között éhínség, ha t. i. tö-

megesen fellépvén, tápnövényüket teljesen felfalták. Ilyenkor aztán

az ehhez igen távol álló növényre is ráfanyalodnak. Midn 1879-

ben a Halta brunneata az erdben minden áfonyabokrot lekop-

pasztott, bükkfára ment át. A Dasychira pudibmida és Orgyia

antiqua hernyója sokszor megy át lombos fáról fenyfára és Dqsy-

chyra selenitica, mely különben lóhere- féléken él, ugyancsak a

fenyfát támadta meg.

Másféle kényszer is okozhatja ezt a változást. 1879-ben a

Pyrameis cardui lepkéje töméntelen mennyiségben jelenvén meg,

ivadéka, miután a bogáncsot felemésztette, a csalányra ment át s

arról elzte a Vanessa urticae hernyóit, melyek erre füveken s

egyéb szokatlan növényeken tengdtek.

Olykor az emberi közbelépés kényszeríti a hernyót a táplá-

lékcserére. Egy oroszországi hernyó els ivadéka (május, június-

ban) gabonaszálakban él s ezáltal tetemes kárt okoz. Az ezekhi

kifejlett lepke augusztusban petézik, a mikor a gabona már le-

kaszálva lévén, a második hernyó-ivadék kénytelen más növényen
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tartani fenn életét ; ennek ivadékai tavaszkor megint gabonában

jelentkeznek.

De nem mindig a szükség kényszeríti a hernyót az ily táplálék-.

cserére, Caradrina quadripunctata szabadban rendszerint apró nö-

vényeken él ; úgylátszik azonban, a lepke felhasznál minden alkal-

mat arra, hogy emberi lakásba jusson. Es minthogy lakásokban egész

evén át lelhet, valószín, hogy itt petézik is és hogy hernyója

állati hulladékokból él.

1 la ez a feltevés helyes, ez a hernyó nem az egyedüli, mely

az embert kiséri, hiszen több molypillénk hernyója el lakásaink-

ban, pl. Ephestia Kühniella lisztben, Ephestia elutella törött papri-

kában, Ephestia interpunctella konyhákban és fszerboltokban, a

hová az apró aszalt szlvel kerül.

Állati anyagokon számos Microlepidoptera hernyója éls-

ködik ; így Tinea pellionella szcsárúkban és ruhaszövetekben;

Tinea tapetzella gyapjúszövetekben, rongyokban s ezekbl készült

kéregpapirban ; Blabophanes rusticella brökben : Tiucola bisellicllíx

más holt rovarokon él s a gyjteményekben olykor nagy kárt

okoz ; a Tiiwa orientella pedig még a bivaly szarván is megél.

Mások élsdi módon élnek, pl. a Galleria melonella, mely a mé-

neknél viaszon él. Zsiradékkal is táplálkozik többfele hernyó, pl.

Asopia faiinalis es Aglossa pinguinalis vajjal, szalonával, zsírral

stb. .Még élo állaton is élnek, így valamely Tinea a lomhár szre
közt. St sok hernyó a vedlés után, a saját maga elbbi brét is

felemészti.

Népgylés rovarországban.

Irta Dr. Szilády Zoltán,

A rovargyjtk jól ismerik és örömmel hihasználják az olyan

alkalmakat, mikor egy helyeri nagy tömegben sok és sokfajta ro-

vart lehet találni.

.Mesterséges úton csalétkekkel is elidéznek ilyen csoportosu-

lt, de a természet maga is érdekes esetekkel kínálkozik. Pél-

dául kitn szolgálatot tehet a rovargyjtknek az árvíz. Egy
lejts, növénydús árterület lassú elárasztásakor az egész terület

rovarai kimenekülnek, vagy kivetdnek az elrenyomuló víz szé-

lére, hol aztán a menekülket falánk rabló hadak : étkes futóbo-
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garak, parti Carabidák és Cicindelák fogadják. Több napig meg-

ligyeltem egy ily kiöntést a budai Kelenföldön, a vasúti gáttól

délre es réteken, a kilenczvenes évek egyik tavaszán
; emlékeze-

tem szerint 40—50 fajt különböztethettem akkor ott meg, köztük

sok apró ormányos és futóbogarat : Sitoncsék, Bembidionok, Calo-

soma auropunctatum Herbst , Harpáliisok stb. Néha nyári estén

a lámpafény csalogatja össze a szárnyra kelt vándorok ezreit, a

melyeknek váratlan megjelenése nem egy kerti vacsorának ln
bosszantó megrontója.

A millennáris év júliusát Miskolcz mellett, Görömböly-Tapolcza

nev kis fürdhelyen töltöttem. Egy este a tornáczon elköltött

vacsora után tömérdek rovar érkezett a lámpához. Az asztali ól

mindent eltávolítva gyjt hálómhoz kaptam, melyet egy félóra

alatt színültig megtöltöttem a folyton érkez rajokkal. Gyors ki-

végzésük után ismételtem a fogást, mert a rovarok még folyton

özönlöttek. Másnap megállapíthattam, hogy 80 különböz fajta ro-

var : reczésszárnyú, bogár, Hymenoptera, Hemiptera és lepke volt

ott, a legtöbb egy apró Aphodius-ía.], többféle Slaphyliuida és a

Corixa hieroglyphica Spin. ezrei, több fajta a (meghatározhatatlan-

ságig tönkre ment) lepke és tegzes, szitaköt. Azt is elárulhatom,

hog}r egy kiváló tanszerkészít ismersöm Budapesten jó pénzen

veszi meg a városligeti kávéházakban a villanyos ívlámpák alá

akasztott zöld kosarak tartalmát.

Így magában csak curiosum-érték ez a jelenség' ; de az or-

szág különböz pontjain idnként végzett ilyenféle ívlámpa-gyj-

tésekkel a rovar-phaenologia nem egy értékes tapasztalattal gya-

rapodhatna.

De nem ilyen mesterséges úton, küls hatásoktól kénysze-

rítve, hanem az eg)ének önkéntes akaratával keletkezett az a

rovar-népgyülés, a melyrl itt szólni akarok.

1901. szeptember elején egyedül sétálgattam végig egy nagy-

enyedi kertnek szász-módra hosszúra szabott telkén a gyümölcsös

fasorban. Szokásom szerint fürkészve nézegettem a faleveleket s

a hervadó virágokat, a midn egy törpe mandolafa körül rendkí-

vüli élénkség kötötte le figyelmemet. Sok mindenféle légy röpkö-

dött ott zsongva-búgva s koronként lecsapva, vagy leülve egy

fakuló levélre. Az egész fa betegnek látszott és nem sok fárad-

ságba került rajta felfedeznem a gyülekezés egybehívóit, okozóit

:

a leveleken „töngörtelen" levéltet üldögélt, mint a székely mon-
daná s a fából szítt táplálék fejében annyi édes nedvet izzadtak,

hogy minden levél ragadós volt tle. Ezért az édes váladékért
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lettek a hangyák a levelészek állandó kísérivé, úgy., hogy a le-

véltetveket a hangyák teheneinek is szokás nevezni. Természetesen

itt sem hiány;. ott a hangya; ott sürgöldött mindenfelé a fán,

melyet szinte védelmezni látszottak. Meghatározásom szerint a

Lasius egyik faja volt. Ez a hangyatehenészet volt az édesség-

kedvel legyek és darazsak csalogatója s ezeket követték a külön-

féle tolvajok, útonállók, rablók és zsebmetszk, Ez a mesterség

pedig annál veszélyesebb rovarországban, mert a kedves útonállók

a meglepetteket saját petéikkel ajándékozzák meg. a melyek aztán

a megajándékozott éleiébe kerülnek, mert annak belsejében kikel-

ve, belülrl megeszik szerencsétlen gazdájukat. Ilyen ajándékozó

kedv útonálló pedig volt ott bven : fürkész darazsak, meg
hernyólep legyek, Tachinák. Ezek lehetnek légyország legszemte-

lenebb népei, mert nemesak élettelen anyagokba, hanem a leghú-

sosabb eleven hernyókra tojjak le petéiket, hogy a kikel ny-
vecskék hamar jó falathoz jussanak.

De lássuk közelebbrl e jeles és vegyes társaságot ! Három

napi ismételt látogatásaimmal a következ tagjait volt szerencsém

megismerni és gyjteményembe bevezetni.

A bogarak rendjébl csak a csinos keresztes hátú Bala-

nobius crux I\, meg a Scymnus frontalis K. volt ott.

A Hemipterák rendjébl se találtam többet a vendéglátó leve-

lesz had mellett, mint egy termetes, széleshátú poloskafajt, neve

Anna custos Fabr.

Annál több volt a kétszárnyú és hártyásszárnyú. A közönsé-

ges szúnyog, Culex pipi. us L. vezetése alatt legalább 5 fajta hosz-

szúcsápút számlálhattam, a melyek közt a gubacsiegyek (Cecido-

myidae), Bibionidak és Ctdicidákon kívül a kolumbácsi légy rokon-

sága is szerepelt (SimuHidat .

A rövidcsápú legyek csoportjából ott találtam a vérszomjas

Haematopota pluvialis L fajt és azt a csinos kis zöld legyet,

melyet Microchrysa polita L. névvel határozhattam meg Dr. Ker-

tész Kálmánnak a hazai Noiacanthákról adott táblázatából. A légy-

iság óriása a barnabundás Bombylius discohr .Mg. volt.

Megkülönböztethettem továbbá a Conchopteridák és a Doli-

chopodidák egy-egy tájat, a Syrphidák 3 fajai (nagy számmal) és

a J///>v/t/wc'-esaladnak legalább 17 különböz faját, melyek közül

eddig csak a házi legyet nevezhetem me ;.

Talán még több volt a Hymenopterák száma.

Gyakori volt a fadarazsak családjához tartozó Atliaiia Rosae

és Aihálio glabricollis Thoms., egy kis gubacsdarázs (Cynipida),
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egy Proctotrupida, egy kis fémdarázs, a Chrysis cyanea L. és a

mézel méh (Ápis mellifica). A darazsak (Vespidae) családjából

a német darázs, Vespa germanica L., a Polistes gallica L. és két

fajta Odynerus járt ott jelentékeny számmal. Hálómba került még

két kisebb Apida, és 8 fajta Braconida, ezek közt 3 Bracon, a

Microgaster tibialis Nees és az Athanacolus sigualus Nees. A
Chalcididák 5 faját láttam, de legtöbbet foghattam azon sajátos,

vastagezombú, sárgafoltos fekete alakokból, a melyek aránylag

nagyok e család parányi fajai közt ; meghatározásom szerint

ChaJcis femorata Dlm. Legalább 10 különböz fajt találtam (Bas-

susok, Phygadeiionoli) a fürkész darazsak családjából s végül a

levelészeket pártul fogó hangyákkal (Laslns niger L. ?) zárom e sort

Mindezt összegezve 70 faj (30 Diptera és 3G Hymenoptera)

vett részt a nagyenyedi mandolafán tartott rovargylésben. De

hány kerülte ki fig37elmemet és hálómat ?

A bogáncspille vándorlása.

Negyedik közlemény.

XVI.

A nagy szünidnek egy részét 1903-ban Alsó-Tátrafüreden

töltvén, alkalmam volt, a Pyrameis cardui vándorlását több ízben

megfigyelni. Július 24-én pénteken volt a fvándorlás, úgy déleltt

mint délután, de a délutáni vándorlás sokkal nagyobb, tömegesebb

volt, mint a déleltti. Déleltt körülbelül 10 órakor kezddött. A

lepkék, Tátra-Lomnicz fell az országút mentén a három Tátra-

fiired felé röpültek. Délután 1 — 3 l

J2
óra között nagy tömegben

röpültek azon a gyalogúton, mely Tátra-Lomnicz fell a vízesések

felé vezet. 30—40 darabból álló csoportokban mutatkoztak és hol

jobbról, hol balról le-leszálltak a földre, leginkább a nedvesebb

helyekre, vajmi ritkán egyes növényekre. Déleltt az országút

mentén inkább a növényeket keresték fel, tehát a nedves helyeket

kerülgették. Ebbl azt lehetne következtetni, hogy a délutáni magasabb

hömérsék hatással volt a lepkékre.

A lepkéknek nagyobb tömegben való megjelenését néhány

napi nagyobb eszés elzte meg. Július 27 én meglehets sok

lepkének megjelenését láttam, még pedig azon az úton, mely 0-
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és Alsó-Tátrafüredrl vezet Poprád felé. Úgy az els, mint a má-

sodik felvonulás után ess id következett. Feltnt továbbá az is,

hogy a röpülés magassága nem volt túlságos nagy. A lepkéknek

vonulási irányát tekintve, a lepkék július 24-én délkeletrl észak-

nyugat-, július 27-én délkeletrl nyugat-északnyugat felé röpüllek.

J ilius hó 24-én a lepkéknek fnyugvó pontja a víz parija volt, és a

mennyire megfigyelhettem, élénk vörös és halványabb szín pél-

dányokat láttam. A zuhatagok felé vezet úton inkább elénk színek

( t öt'ek szemembe.

Az Ó- és Alsó-Táti afüredrl Poprád felé vezet úton egy

különálló Sanguisorba officinalison megtelepedett lepkék majdnem

kivétel nélkül sötétebb színek voltak. Megjegyzem, hogy a San-

guisorba offíciualis igen magasra ntt és rajként lepték meg.

Minthogy a röpülés, a mint ezt a „Rovartani Lapok"-ban

olvastam, a legtöbb esetben nyugat felé történt és a mint én is

tapasztaltam, a röpülés eltt és után es esett, nem lehemc-2 azon

következtetésre jutni, hogy a röpülés több oka mellett, a nap

hatása, a légkörnek nyomása is érvényesülhetett. A röpülésnél

ugyanazt tapasztaltam, a mit Ulbrich Ede is, t. i. hogy gyors

és bizonyos tekintetben nyugtalan volt. D. E.

XVII.

A Rovartani Lapokban olvasván a bogáncspille vándorlásáról,

értesítem, hogy nálunk Füleken (Nógrádmegye) 1903. július 12 én

sziirén volt vonulás. A Pyrameis cardui elfordulása Füleken

nem mondható gyakorinak; tavaszszal, május végétl június végéig

lehet egy-két példányt imitt-amott látni, és ismét augusztus végetói

szeptember 10-éig. De a két lepke, t. i. a tavaszi és nyárinak színe-

zete között meglehets különbség van, az utóbbi ugyanis élénk

piros szín, a tavaszi ellenben halványabb, sárgásabb piros.

Július 12-ike derült verfényes meleg nap volt, csendes

nyugati szél fújdogált, mely ép hogy a fák leveleit mozgatta meg.

Déleltt kint jártam a határban, de nem láttam bogáncspillét. Dél-

után 2 óra tájban a hség a maximumát érte el 25° C félárnyék-

ban. Ily melegben a hvös szobából nem igen akartam kimozdulni,

de hogy a hmért leolvassam, kimentem s feltnt a kert fölött

észnélkül rohan;') lepkesokaság, mely úgy látszott mintha valamely

czél felé törekednék. A látvány megfigyel természetemet igen

felcsigázta és napernyt véve kimentem a határ több részébe,

hog}' a dolgot megfigyeljem. Tapasztalataim a következk:
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A vonulás északról déli irányban történt. A vonulás nem

hasonlított a költöz madarak költözéséhez, vagy hogy még köze-

lebbrl vegyem a példát a cserebogarak rajzásához, hanem a

lepkék egymásután röpültek épen úgy, mintha valaki valahonnan

egyenkint kieresztette volna.

A lepkék körülbelül mily mennyiségben vonultak, azt a kö-

vetkezkép állapítottam meg. Kimértem magamnak egy 12 méter

hosszú vonalat, melyet a vasúti töltés képviselt és megfigyeltem,

hogy egy másodpercz alatt hány lepke röpül rajta keresztül: az

átlagos szám minden másodperezre két lepke. A vonuló lepkék

5 méternyi sebességgel röpültek (5 méter másodperczenkint). Saját-

ságos volt még a lepke testének állása a vonulás irányára. A vo-

nulás iránya ugyanis csaknem derékszögben szelte a nyugati szél

irányát. A lepke teste a szél irányában állott, vagyis feje keletnek

tekintett ; ennélfogva, északról délnek vonulván, folyvást oldalt

szállt. Midn az est leszállóit, az elmaradt lepkék a fák leveleinek

alsó részén húzták meg magukat. Másnap már alig lehetett lepkét

látni. Feltn még az a körülmény is, hogy a lepke hernyója a

határban nem fordult el oly mennyiségben, hogy az embernek

feltnt volna. Herbsi Árpád.

XVIII.

1903. évi július 22-én Pozsonyban a ligetben jártamban

észrevettem, hogy a Pyrameis cardui meglehets nagy csopor-

tokban röpköd )tt, különösen nagy rajokban a letarolt erd helyén,

a hol sok a különféle virág.

Július 26-án pedig, kis utazásról visszatérben Bakony-Szent-

László állomáson és azon kívül, a réteken, igen nagy csapatokban

röpült a pillangó, akár csak 1897-ben Pujon, Hunyad-megyében.

Hogyha Budapesten átvonultak, azt hiszem, a Bakony felé tartottak,

ámbár nincsen kizárva, hogy a Duna völgyén haladtak észak-

nyugati irányban. Bordán István.

XIX.

Kérdésére értesítem, hogy a br gáncspille vánd< rlását nem
láttam. Július elején Arad- és Hunyadmegye határvidékén gyj-
töttem és ott valahol az úton láttam szokatlan mennyiség bogáncs-

lepkét. Ugyancsak augusztus végén, a mikor kocsin tettem nagy

körutat Verseczrl Szredistyén, N.-Zsámon át Szurdokra, szintén

sok bogáncspillét észleltem, de azok csak virágról-virágra szállva

töltötték idejöket. Ismétlem, számuk feltnt, de vándorlást nem
észleltem, nem vonultak semerre. Wagner János.
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XX.

Az 1903. év nyarát Nagy-Maroson (Hontmegye) töltöttem, a

mely Nógrád-Verczétl délnyugati irányban fekszik, szintén a

Duna mellett. Feltehet, hogy az utóbbi helységben észlelt vonuló

bogáncspillék erre vették tjokat, de biz én azt nem vettem észre.

Azt azonban megfigyeltem, hogy ez a feltn pillangó augusztus

közepén nagy tömegben mutatkozott. Dr. Eiss Lajos.

Magyarország Cerambyc idái.

Irta Csiki Ern.

VIII. »)

4. nemzetség : Cerambycini.

A n e m e k m eg határozó kulcsa:

1. Az elüls csípk ízvápája hátul teljesen zárt. A ezombok

a végük felé mindig bunkószeren megvastagodottak ... 2

— Az elüls csípk ízvápája li átül többé kevésbbé nyitott,

sohse teljesen zárt ___ ... ___ ___ — — — — 7

2. A szárnyfedk meg nem rövidültek, legfeljebb a potroh

végét hagyják fedetlenül .__ ___ ,__ ._. — --- — 3

— A szárnyfedk igen rövidek, alig fedik be a potroh felét.

A csápok 3. és 4. íze rövid, alig félakkora mint az ötödik

csápíz. 35. Leptidea.

3. Az elüls csípk gömbölyek, egymástól elválasztottak'.

A szemek finoman reczézettek. ... .__ ._. — — — -4

— Az elüls csípk csapszeren kiállók, érintkezk. A szemek

durván reczézettek, mélyen kikanyarítottak 34. Obrium.

4. Az eltör nem hosszabb, mint a milyen széles, oldalt

vagy a korongján dudoros. A csápok az egész test

félénél hosszabbak A hátsó ezombok oly hosszúak, mint

a potroh. ___ ... ... ... _._ ... __. ... — — 5

— Az eltör hosszabb, mint széles, oldalt kerekített. A csápok

rövidek. A hátsó ezombok a potrohnál rövidebbek. 33. Dilus.

*) Az r.

—

VII. rész, mely a Spondylini, Priomni és LefturiHi csapatokat

tartalmazza, a »Rovartani Lapok 1903. évi X. kötetében jelent meg.
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5. A szárnyfedk hátrafelé keskenyedk, a korongon hossz-

irányú bordával ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

— A szárnyfedk hátrafelé alig keskenyedk, a korongon

kiemelked borda nélkül. 32. Callímus.

6. A csápok vastagok, a 3. csápíz a negyediknél rövidebb.

30 Stenopterus.

- A csápok vékonyak, a 3. csápíz olyan hosszú, mint a

negyedik 31. Callimoxys.

7. Az elüls csípk ízvápája oldalt zárt .... ... ... ... 8
— Az elüls csípk ízvápája oldalt nyitott, szögletesen ki-

szélesedett ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... llj

8. A hátulsó ezombok rövidek ... ... ... ... ... ... í)

— A hátulsó ezombok hosszabbak, a potroh végét többé-

kevésbbé elérik ... ... ... ... ... .__ ... ... 10

9. A szemek majdnem kettéosztottak. A harmadik csápiz

az ötödiknél rövidebb. Az eltör csak hátrafelé keskenyed.

36. Gracilia.

— A szemek mélyen kikanyarítottak. A harmadik csápíz

az ötödiknél hosszabb. Az eltör elre és hátrafelé kes-

kenyed. 37. Liagrica.

10. Az eltör oldalán tompa dudor vagy hegyes tüske van. 11

— Az eltör oldalán nincs dudor vagy tüske ... .__ ... 14

11. Az eltör oldalának közepén tompa dudorral 38. Axinopalpus.

— Az eltör oldalának közepén hegyes dudor vagy tüskével 12

12. A szemek durván reczézettek ; a fels állkapcsok tövétl

távol elhelyezettek. Az eltör harántul ránczolt. 39. Cerambyx.

— A szemek finoman reczézettek. Az eltörn nincsenek

harántránezok. ... ... __. .... ... ... ... ... __ . 13

13 Az els csápíz végének szegélye éles, a csápízeken a har-

madiktól kezdve 3 éles hosszanti él van. Az eltör olda-

lán ers tüske van. 54. Aromia.

— Az els csápíz végén kerekített, az összes csápízek hen-

geresek. Az eltör oldalainak közepén lev hegyes dudor

igen apró. 55. Purpuricenus.

14. A hátulsó lábak els lábfejíze sokkal hosszabb, mint a

következ két íz együttvéve ... ___ ___ ... ... ... 15

- A hátulsó lábak els lábfejíze csak kissé hosszabb a kö-

vetkez két íznél. A szárnyfeikön a háromszög
paizsocska két oldalán dudor van. 58. Anaglyptus.
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15. A hátulsó czombok végen nincsenek tüskék. 56. Clytus.

A hátulsó czombok végén két tüskével. Az eltör köze-

pén kiemelked harántléczekkel és szemecskékkel
57. Neoclytus.

16. A szemek durván reczézettek ... ... ... ... ... ... 17

— A szemek finoman reczézettek ... ... ... ... ... ... 22

17. Az eltör oldalán nincs dudor vagy tüske ... . ... 18

-- Az eltör oldalán hegyes tüskével. A mellt csúcsán ki-

szélesed. 43. Saphanus.

18. A mellközép epimeruma nem terjed a középs csípk

fivápájáig, ezt kívülrl a mellközép nyúlványa határolja.

Az eltörn három hosszanti sima kiemelkedés van.

40. Jcosium.

— A középs csípk ízvápáját kívülrl a mellközép nyúlvá-

nyán kívül az epimerumok is határolják ... ... ... ... 19

19. Az eltör hátulsó szögletei kerekítettek ... ... ... ... 20

— Az eltör hátulsó szögletei tompaszögek, kissé kiállók.

A csápok 2. íze félakkora, mint a 3. íz 47. Alocerus.

20. Az eltör domború, bemélyedések nélkül. A szemek mé-

lyen kikanyarítottak ... ... ... ... ... ... ... ... 21

- Az eltör lapos, bemélyedésekkel. A szemek csak kissé

kikanyarítottak 44. Criocephalus.

21. A szárnyfedk csúcsán a varrat szöglet hegyben végzd.
A csápok homlokcsapja a bels oldalon dudorszeren

kiemelked. 41 Stromatium.

— A szárnyfedk a csúcson kerekítettek. A csápok homlok-

csapjának bels oldalán dudor nélkül. 42. Hesperophanes

22. Az eltörn nincs oldalt tüske ; a csápízek végén szr-

csomók nélkül ... ... ... ... ... ... ... ... — 23.

— Az eltör oldalán hegyes tüskével ; a csápízek végén sr
szrcTomókkal. :}. Rosalia.

2)!. A czombok tövi ktl kezdve vastagadók ... ... ... 24

— A ezomboknak csak a vége bunkószeren megvastagodott 25

24. A csápok oly hosszúak vagy hosszabbak mint a test.

A szemek mélyen kikanyarítottak. 48. Anisarthrcn.

— A csápok féltest hosszúak. A szemek g\ engén kikanyarí-

tottak. 45. Asemum.

25. A csápok második íze a harmadik íz felénél kissé hosz-

szabb. Az ajaktapogató hosszabb az állkapcsi tapogató-

nál. A mellt és mellközép hátrafelé hegyesed. 40. Tetropium.
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— A harmadik csápíz kétszer vagy többször hosszabb a má-

sodiknál. Az ajak-- és állkapcsi tapogatók egyenl hosszú-

ak vagy utóbbiak hosszabbak. ... ___ ___ ... ... ___ 26

26. A mellt széles, az elüls csípket teljesen elválasztja. A
mellközép a középs csípk között széles és párhuzamos. 27

— A mellt az elüls csípk között végzdik vagy keskeny

lemez alakú. 49. Callidium.

"27. A mellt az elüls csípk között keskeny. ... ... _.. 28
— A mellt az elüls csípk között igen széles, az elüls

csípk átmérjénél sokkal szélesebb. 51. Hylotrupes.

28. A harmadik csápíz olyan hosszú vagy rövidebb a negye-

diknél. Az eltörn 3— 5 fényl kiemelkedés van. 50. Semanotus.

— A harmadik csápíz a negyediknél hosszabb. 52. Rhopalopus.

*

30. nem : Stenoptervis Stopli,

(Necydalis Iliig.. Lacord
)

1. Az els csápíz küls oldalán nincs mély barázda. ... ... 2

— Az els csápíz küls oldalán mély barázda van. Fekete,

a hímek szárnyfedi sárgásbarnák, legfeljebb azok csúcsa

fekete ; a nstények egészen feketék vagy a szárnyfedk

barnák fekete csúcscsal, vagy sárgásbarnák és a paizsocska

körül is feketék. A csápok feketék, a középs ízek töve

sárga. A lábak sárgásvörösek, a ezombok bunkós vége,

a lábszár vég és a lábfej fekete. Hossza 9— 12 mm. —
Déleurópai faj, mely faunaterületünkben ritka; termhe-

lyeiként Nagyszebent és Brassót említ k. Eddig közelebbi

termhelyivel megjelölt hazai példányt még nem láttam.

(praenstus F., anriveniris Küst.) 3. ater Lilin.

2. Az eltör korongjának kétoldalán 1— 1 fényl kiemelke-

dés van. Fekete, az eltörn elül és hatul egy széles csík,

a paizsocska, a mellt és mellközép nagy része és a pot-

roh két oldalán 4 folt srn aranysárga szrökkel fedett.

A szárnyfedk sárgásbarnák, csúcsuk fekete A csápok

és lábak sárgás-vörösek. Hossza 11— 14 mm. — Közép-

Európa déli részében és Dél-Európában, hazánkban a déli

vidékeken, fleg a tengermelléken fordul el. (prccerits

Costa). 1 flavicornis Küst

— Az eltör korongján nemcsak kétoldalt, hanem a paizsocska

eltt is van egy fényl kiemelkedés. Fekete, az eltör

elüb és hátsó szeln lev sárga szlkbl álló csík a
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középen megszakított. A szárnyfedk sárgásbarnák, tövük

és csúcsuk fekete. A csápok els két íze és a többiek

vége fekete. Hossza 9— 14 mm. — Közép és Dél-Euró-

pában és a Kaukázusban fordul el, hazánkban nem

ritka, {dispar Schnh., attennatus Fourcr.) 2. rilfus Linn.

Különfélék.

Lepke -hiány. Az 1903. évi kedveztlen nyár folyamán úgy

mint egyebütt, Eperjesen is igen sok lepkefaj úgyszólván csak-

nem teljesen hiányzott, és még a legközönségesebb fajokból is

alig lehetett néhány péklányt összefogdosni. így p. o. szükségem

lett volna Vanessa Auliopa-ia, de csak néhány hernyóját voltam

képes találni, holott máskor ugyan oly nagy mennyiségben volt

található, mint az idén a V. polychlorosé, mely csaknem minden

második-harmadik fzfán volt lelhet ; de ezeket, a mennyiben még

nem voltak kifejldve, nyolez napig tartó eszés teljesen tönkre

tett. Goiiopteryx rhamni is kellett volna, de alig 10— 15 pél-

dánvára tudtam szert tenni. Ellenben igen bven képviselve volt,

mint rendesen, az Apaiura-nem és különösen sok eltérését találtam-.

Négy hétig Resiczán tartózkodtam (április—májusban) s ott is

n igyon kevés röpült, Geometrida elég volt látható, azonban azt

tapasztaltam, hogy áz odavaló lepkék jóval kisebbek az eper-

jesieknél. Dahlström Gyula.

A trópusi rákokról. A Csendes tengerben lev Jaluit-

szigeten igen gyakori remeterák csaknem minden kertben

található, nagy kedvelje az édességnek és az ers illa-

toknak ; így például a Pandanusnak ers illatú virága, ha

a szél leveri a földre, számos ily rákot szokott odavonzani, st

egy fél tuczatot rajtakaptak azon is, hogy daczára a magukkal

czepelt nehéz kagylónak, valamely jóillatú liliomnak métermagas

szárára felmásztak s az ujjnyi hosszú virágokat, melyek nyilván

valami nektárt tartalmaznak, tövig levágták. — Uj-Mecklenburgban

a Pagurusok állítólag a kókuszdióra rájárnak ; annak zsiradéktartal-

mától a rák farkában nagymennyiség zsír gyülemlik meg. A
benszülötteknek ez a rák kedvelt ételük, az európaiak azonban

nem eszik, de farkát a napon szárítják s a zsírt fzésre vagy

csúz bántalmak ellen használják bedörzsölés alakjában.
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Smerinthus populi L. ab, íubflava név alatt leírja G illmerM
(Alig. Zeitschr. f. Entom. 1902 p. 375) az ismert szendernek,

csaknem agyagsárga, rajztalan II. ivadékú alakját, a melyet

már E s p e r is (1779) lerajzolt és Borkhausen 1793-ban

1 r e m u 1 a e-nek (nec F. de W. 1830) nevezett el. Lehet, hogy
ez az elnevezés ejtette tévedésbe Weis z m a n t e 1 Y i 1 m o s t,

midn hasonló példány után azt állította (R. L. VIJ. l',)6.), hogy
Becsnél a S m. tremulae F. de W.-í találta. — Ehhez a sárgás

eltéréshez közel áll az ab. rufescens Selys, melynek alapszíne

sárgásbarna és mely szintén a 11. ivadékhoz tartozik.

Arany Cicada. A Parnasusson, Pan barlangjában közelebb

ásatásokat eszközöltek, s ez alkalommal egyéb tárgyak közt arany-

ból készült Cicádat is találtak, — az egyedülit, mely eddigelé

Görögországban elékerült. A lelet különös jelentséget nyert az-

által, hogy Attika els telepesei, megkülönböztetésül és a benszü-

löttseg jeléül Cicádat viselték fejdíszként. Ezt Thukydides és Sírabo

mint tényt említik, mindazonáltal kétségbe vonták a tudósok, míg

eme lelet által indokolatlannak bizonyult kétkedésük.

Zöld lepkék felpuhítására, úgy hogy azok színe el ne fakul-

jon, Pilcher J. G. (The Entomolo:>ist 1902. febr.), abból indul-

ván ki, hogy az elszínezést szabad ammóniák okozza, kezdett

ellenszerül ill savakkal kísérletezni. Legczélszerbbnek bizonyult a

jég-eczetsav, melybl a puhííóba kis edénybe 60—90 csöppet tett

s azt ha elpárolgott isméielte. Puhítóul üveget használt, ebbe des-

tillált kevés vizet (1.27 cm.) töhött s azt Bunsen-láng fölött legalább

öt perczig forralta. Néhány óra múlva a szorosan záró csiszolt

födéllemezt levetie, és a hengerbe kis állványra ráhelyezte a savat

es a felpuhítandó lepkéket.

Az emberi Ürülék faunája. Kiindulva abból a ténybl, hogy

Amerikában katonai táborokban a legyek terjesztik a typhust,

melyek az alig eltakart ürülékekrl a konyhahelyiségekbe eljuthat-

tak, Jloward O. (Píov. Washingt. Acad. Sciences 1900. 541.)

megvizsgálta, hogy mily légyfajokról lehet szó. Az általa és

munkatársai által megvizsgált ürülékekbl 36 légyfajt tenyésztettek

és további 41 fajt fogtak azokon ; azonkívül megfigyeltek 44 bogár-,

14 darázs- és egy lepkefajt. A legyek jegyzékét a szerz egyálta-

lában nem tartja kimerítnek. Viszont összefogdostak a konyhák-

ban és éléskamrákban 23,087 legyet annak kipuhatolására, hogy

a terjesztésben mily légyfajok a legfontosabbak; ezek els sorban

a közönséges lég}', Musca domestica (az összesnek 98"9°| -a), Homa-
lomyia cauiculavis, Musciua stabiilans és D/osophila amfelophaga.
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Berlin környékének nagy-lepkéirö! adott ki Bárt el M. és A.

kézikönyvet (Berlin, A. Böttcher), melyben 833 fajt sorolnak fel,

mindegyikrl feljegyezve a töpülési idt s a fontosabb biológiai

adatokat. A nappali lepkék száma épen százra rug. Megemlítend,

hogy a Cosmotriche potatoria ab. berolinensis Heyne (világosabb

alak), mely elbb igen ritka volt, újabban gyakoribb jelenség. A
zsebkönyv-alakú mvecske kiránduláson jó szolgálatokat tehet.

Hoszíinszky Kárciy, elkel lengyel nemes emigráns, ki a

szabadságharcz után Német-Czernyán (Torontálmegye) mint jegyz

nyert alkalmazást, ott elhunyt 1902. végén. Szabad idejében szen-

vedélye-én foglalkozott bogarak gyjtésével, melyekbl szép gyj-
teményt hagyott 'atra. a melyben körülbelül 4000 faj van képvi-

selve m. e. 25,000 példányban.

Irodalom.

,,Annales historico naturales Musei Nationalfs Hungarici. A
Magyar Nemzeti .Múzeum termesze: rajzi osztályainak folyóirata."

Ezen czímmel indult meg L903-ban a M. X. Múzeum folyóiratá-

nak új sorozata Dr. Horváth Géza szakavatott szerkesztése

alatt. A folyóirat iránya és czélja marad ugyanaz, melyet követett

a régi sorozat, a „Természetrajzi Füzetek", melyekbl 1877— L902.

25 kötet jelent meg. Ez a czél : a M. N. Múzeum természetrajzi

ilyaiban rzött tárgyaknak tudományos feldolgozásának el-

mozdítása és tudományos ismertetésük közvetítése. A terjedelmes

kötet f575 1. 17 táblával) rovartani tartalma a következ: B o 1 i-

v a r .!. ismerteti a Biró által gyjtötl Mecopodinákat, felállítva 5

új nemet (az egyik Biróa) és leírva 10 fajt (az egyik Phyllophora

Horváthi). Brauns 11. új Chrysida-nemet állít fel egy új fajjal:

.Pamopidea Mocsáryi. Csiki Ern két czikkben leír: 1. három

arországi új Clausiliát {dubia v. Traxleri, frocera v. Pasz-

lavszkyi, millenáris) ; 2. magyarországi új bogarakat {Anophthal-

mus hungaricus, A. Deubelianns, Cantharis htmgarica, Ochina

bicolor). Enderlein G. monographikusan dolgozza fel az indo-

ausztráliai faunaterület Copeognathait és számos új esaládot, nemet

íjt állit tel (az utóbbiak közt : Psocus Bírói, Stigmasopatus

Horváthi, Perienlomum Biróianum). Förster F. ismerteti Biró

gyjtésébl az jguineai Odonatákat s felállít 4 új nemet (egyik
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Birónides és leír 11 új fajt és fajváltozatot. Frie se H. ismertet

néhány Euglossát. Dr. Horváth Géza 6 czikkben ismerteti -

1. Szerbia Hemiptera-faunáját (545 faj, köztük 5 új) ; 2. a Gia-

phosoma-nem fajait (2 újat is) ; 3. új Pentatomidákat, új nemet

is állítván fel ; 4. a Jassidák családjához tartozó Doraturanem

fajait, több új fajnak leírásával ; 5. leír öt hazai Homopterát (Cica-

dula halophila, Athysanns pellax, Jassus alticola, Anoterostcmma

corvinum, Eurysa maculiceps) ; G. adalékot nyújt a Hemipterák

synonymiájához. Dr. Kertész K á 1 m á n-tól négy közlemény van :

1 . Az acalyptrata Muscidák új családját (Tachiniscidae) és új

nemet {Tachinisca) állít fel délamerikai példányok alapján ; 2. leír

néhány új délamerikai Ceria-fajt, 5 újat is ; 3. ismerteti a dél-

ázsiai és újguineai Pipunculus-fajokat, 6 újat is, köztük P. Birói :

4. adalékot nyújt a Heteroneuridák ismeretéhez, felállítván 2 új

nemet (Meriza, Monorrhexa) és leírván több új fajt. Licht-

vvardt B. ismerteti az Antiphrisson légy-nemet s ez alkalommal

két új fajt ír le, köztük .4. Thalliammeri. Mocsáry Sándor
ismerteti a Synagris-nem néhány új vagy kevéssé ismert faját, az

újak közt B. Horváthi-t is. Montandon A. L. leírja a Belos-

toma-nem új és kevéssé ismert fajait. Dr. Petri Károly leírja

a Malthodes spathifer nev bogár nemz szerveit. Raffray A.

feldolgozza a Biró által gyjtött újguineai Pselaphidákat s ez al-

kalommal nem kevesebb, mint 10 új nemet állít fel, (egyik :

Birónia) és számos új fajt ír le, köztük : Cyathiger Birónis.

Schenkling S. leír két új tropikus Cleridát. Spaeth F. ösz-

szefoglalását adja az Uj-Guineából ismert Cassidáknak, a genuai

és M. N. Múzeum gyjteménye alapján s ez alkalommal számos-

új fajt is ír le, köztük: Hoplionota Birói, H. Csikii. Szépligeti
Viktor 2 közleményt ad: 1. új Evanidák a M. N. Múzeum
gyjteményébl, mely alkalommal új nemet állít fel és nagyszámú

új fajt (hazait is) ír le, köztük : Gasterupiion Birói, Aulacimis

Birói, Tetraconus Mocsáryi ; 2. ismerteti a M. N. Múzeum új

Joppa-féléit, néhány új faj leírásával. íme, gazdag tartalma eme

kötetnek, mely entomologiai irodalmunkban esemény számba mehet

és fennen hirdeti a szerkeszt gondosságát. A. Aigner Lajos.
*

Vollnhofer Pál, Rovartani megfigyelések Selmecz-
bánya környékén az 1 9024 k évben. (Erdészeti Kí-

sérletek. V. 1903. 3—4. füzet. 8 szövegközti képpel.)

Szerz összeállította megfigyeléseit az 1902-ben Selmeczbánya

környékén fellépett kártékony rovarokról, felvette azonkívül azon
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fajokat is, melyek nagyobb mennyiségben jelentek meg, ha kárt

nem is okoztak. Érdekesebb jelenségek a bogarak közül a Phyllo-

fertha horticola L., mely a fák leveleinek elfogyasztása után a

mogyoró- vagy diónagyságú almákat kezdte ki és 5— 10°| kárt

okozott. Ilyen kirágott almát bemutat a szerz az els képen. Az

Anthonomus pomorum L. 40°| át tette tönkre a gyümölcsfák virág-

rügyeinek. A lepkék közül a Stilpnotia sacilis L. okoz a jegenye-

nyárfákon kárt ; a 2. kép bemutatja a hernyója által lerágott ágat,

a 3. kép pedig összefont galyat bábokkal. Eriogusler lanesiris L.

melynek hernyófészkeit a 4a és 4b képeken látjuk bemutatva,

szintén mutatkozott. Szembetn kárt okozott a vörösfenyn a

Coleophora laricella Hbn. (5. és 6. kép). Ugyancsak a vörösfe-

ny ellensége az Argyresthia laevigatella H.-Sch., ez Fels-Rónán

okozott némi kárt ; a kárt csak a második évben lehet észrevenni

a gályákon (7. kép.) Észreveheten károsított még az Evetria

Buoliana Schift. és Yponomeuta padellus L. A hártyásszárnyúak

közül a kártékony Lyda campesíris L. és a hasznos Rhissa per-

suasoria L., a Rhynchoták közül Chermes Abietis L. és strobilo-

bhts Klib. Cocciís Fraxiui Kltb. és Schizoneura lamiginosa Th.

Htg. vannak felemlítve. Megjegyzend, hogy a lepkék nevét a leg-

újabb rendszer szerint említem itt. Csiki Ern.

Formánek R., Zur n áh erén Kenntnis der Gattungen
Barypithes Duval u n d Omias Schönherr sensu
Seidlitz. (Münch. Koleopt. Zeitschr. II, 1904, p. 16—28,

Fig. 1-13).

Az ormányos bogarak Barypithes és Omias nemeinek mo-

nographiájából szerz ez alkalommal az azok két alnemérl (Urome-

iopus és Rliinomias) szóló részt közli. Az új Urometopns alnem

minket közelebbrl nem érdekel, az ide tartozó fajok a Kaukázus

lakói. A másik tárgyalt alnem, a Rliinomias, hazánkban is képvi-

selve van. Legközönségesebb faj a Rh. forticornis Boh. {gracilipes

Boh., rugicollis Boh , validicornis Márki., illotus Hochh.) A Rh.

Viertli Weise hazánkon (Bánság ; Croatia : Golubovec) kívül Stájer-

országban is elfordul. Csak Erdélybl (Nagyszeben) ismeretes a

Rh. pyrorhinus K. & J. Dan. Jó fajnak bizonyult a magyar fauna-

katalogusban kétesnek tartott Rh. maxillosus Petri 1891, méhnek
synonymájaként a Rh. biharicus Rcitt. 1894. bevonandó ; e faj

.termhelyeként Segesvár és Hagymád falva van említve.

Csiki Ern.
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Magyarországi rovarászok névjegyzéke.

IV. *)

A 1 b e r t i ni G é z a, igazgató, Bukszád (Háromszék ni.) Lep.

Be 2 s illa Samu, ügyvéd, Kassa. Lep.

Chin órányi Ede, fgymn. tanár Székesfehérvár. Col.

Dönibay Kornél, m. á. v. hivatalnok, Budapest, I. For-

tuna-u. 12. Lep.

Dr. Erss Lajos, polg. iskolai tanár, Budapest, VIII.,

József-kürut 33. Lep.

Dr. FiscHerHerminius, ny. vezérkari orvos, Kassa. Lep.

Frank Sándor, megyetemi hallgató, Budapest. Lep.

Gyrffy Jen, tanárjelölt, Budapest. Col.

H e rm a n n A 1 f r é d, százados, a katonai reáliskola tanara,

Kassa. Col.

Dr. Jakabffy Ern, megyei alügyész, Temes-Kubin. Lep.

Jakó Géza, Szentes, Betfi-uteza 1. Col.

K e n d i K á r o y, gyár-igazgató, Zavidovic (Bosznia) Col.

Kneffel .Sándor, megyetemi hallgató. Budapest. Lep.

Dr. László Ferencz, tanár, Sepsi-Szt.-György. Insecta.

Marosy Arnold, fgymn. tanár, Pécs. Insecta.

P o r k oláh Z o 1 t á n, joghallgató, Budapest. LeJ>.

Silbernagel Emil, kir. járásbirósági jegyz, Brassó

Igazságügyi palota. Lep.

Szomor József, nevel, Tükrös-puszta u. p. Kis-Velen-

cze. Lep.
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„ROVARTANI LAPOK"
XI Eand. 2. Heft. Február 1904.

S. 23. L v. Aigner-Abafi : Die Ernáhrung cler Raupen. í. Ver-

fasser bespricht zunáchst die Art und Weise der Ernáhrung bei

den Raupen überhaupt, übergeht dann zu den polyphagen und

monophagen Raupen, berührt den Nahrurigswechsel, sovvie Ursaehe

und Wirküng desselben, den Nahrungsmangel und die Folge

davon etc.

S. 29. Dr. Z. Szilátly : Volksversammlung im Reiche der Insec-

ten. Verfasser erwiihnt zunáchst einér Massenansammlung von

Insecten, die er gelegentlich einer Überschwemmung bei Budapest

beobachtete und die Anwesenheit von 40—00 Insectenarten, meist

Coleoptercn constatirte; sodann einen Massenanflug ans elektrische

Licht in cinem kleinen Badeorte bei Miskölcz, wobei er an einem

Abend 80 Insectenarten erbeutete, manche Káfer in sehr grosser

Anzahl ; schliesslich beschreibt er eine solche Ansammlung, veran-

lasst durch Blattláuse, die einen siechen Martdelbaum massenhaft

befallen und allé Blátter mit ihrer süssen Ausscheidung völlig

übcrsat hatten. Hier nun fand sich eine Unzahl von Insecten

cin, die den als rechtliche Besitzer sich fühlenden Ameisen die

Nutzniessung dieser ihrer Milchwirthschaft streitig machten. Xach

dreitátiger Absammlung zcigte es sich, dass 70 Arten, darünter

36 Hymenoptera-, 30 Diptera-, sowie einige Coleoptera- und Hemip-

tera-Arten sich an der Versammlung betheiligt hatten.

S. :!i\ Wanderungen des Distelfalters IV. Fernere- Mittheilungen

über das Auftreten und Wandern des Falters von E. D., Á H e r b s t,

St. Bordán, J. Wagner und Dr. L. Erss. In allén Fallen

wird das zahlreiche Auftreten von Pyrameis carJni betont, eine

eigentliche Massen-Wanderung aber nur bei Fülek (Koniitat Nóg-

rád) constatirt. Hier beobachtete Á. H e r b s t, dass die Faltér am
12. Juli bei grosser Hitzc in der Richtung von Nord naeh Síid

wanderten u. z. mit einer Schnelligkeit von 5 M. in der Secunde.

Auf einer Strecke von \'2 M. Lángé záhlte der Beobachter 120

Faltér in der Minute. Die Flugrichtung durchschnitt die Richtung

des Westwindes fást im rechten Winkel, so dass die Faltér

eigentlich immer seiüich fliegen mussten.

S. 35. E. Csíki : Die Cerambyciden Ungarns. VIII. Die achte

Fortsetzung der Bestimmungstabélle der Cerambyciden Ungarns

enthált den Schlüssel zur Bestimmung der Gattungen des Tribus

Cerambycini, ausserdém wird die Gattung Stenopterus behan-

delt, die im Faunengebiet durch drei Arten vertreten ist.



Kleinere Mittheilungen.

S. 39. J. Dahlström constatirt, dass zufolge der ungünstigen

Witterung im Somnier 1903. auch in Eperjes sehr viele Schmet-

terlingsarten nahezu gánzlich fehlten und sogar die háufigsten

Arten nur in wenigen Exemplaren zu erlangen waren. So fand er

blos einige Raupen von Vanessa Antiopa, die sonst in solcher

Menge zu linden waren, wie dies Jahr die von V. polychloros, die

aber, imsofern noch nicht entwickelt, zufolge eines Dauerregens

zu Grundé gingen. Von Gonopteryx rhamni vermochte er mit

Miihe 10— 15 Exemplare zu erbeutcn. Dagegen war die Gattung

Apatitra in vielen Aberrationen reichlich veitreten. Auch in Re-

sicza (Südungarn) ist im April und Mai wenig geflogen, er fand

jedoch, dass die Schmetterlinge dórt weit kleiner sind als in

Oberungarn.

S. 39—40. Notizen über tropische Krcbse, SmerintJius poptiii

ab. subflava, eiue goldene Cicade, über das Aufweichen griiner

Geometriáén, Fauna der menschlichen Exeremente.

S. 41. Schmetterlinge der Umgebung von Berlin. Bespre-

chung des Handbuches von Bárt el.

S. 41. Kari v. Hosztinszky, ein vornehmer polnischer Emig-

rant, der nach dem ungarischen Freiheitskriege (1848149.) in Német-

Czernya (Komitat Torontál) als Notar Anstellung gefunden hatte,

ist Ende 1902 gestorben. Als eifriger Coleopterolog hinterliess er eine

ziemlich reichhaltige Sammlung, ca 4000 Arten in 25,000 Exemplaren.

Literatur.

S. 41. „Annales historico naturales Musei Nationalis Hunga-

rici." Unter diesem Titel ist unter Redaction von Dr. G. H o r-

váth der I. Bánd der neuen Serié der Zeit^chrift der Ungar.

National-Museums erschienen, vvelche früher unter dem Titel

.,Természetrajzi Füzetek" von 1877. bis 1902. in 25 Bánden erschien

Der auserordentlich reichhaltige Bánd enthált Beitrüge von: J. Bo-

livár, H.Brauns, E. C s i k i 2., G. E n d e r 1 e i n, F. Fürste r,

H. F r i e s e, Dr. G. H o r v á t h 6 , Dr. K. Kertész 4., B. L i c h t-,

wardt, A. Mocsáry, A. L M ontandó n, Dr. K. Petri

A. Raffray, F. Spaeth, V. Szépligeti 2. Ref. L. v.

A i gn e r-A b a f i.

S. 42. P. Vollnhofer, Enlomol. Beobachtungen in Selntecz-

bánya (ungarisch) über die Schádlinge der Gegend. Ref. E. Csiki.

S. 43. R. Formánek. Zur Kenntniss der Gált. Barypithes

.mid Omias. Ref. E. Csiki.

S. 44. Verzeichniss der Entomologen Ungarns. IV.



Entomologiai mvek.
Általános. A Magyar Birodalom Állatvilága. (Fauna Regni Hungat

riae). III. kötet. Arthropoda. Kiadja a k. m. Természettudományi Társula-
Ára 35 kor., társulati tagoknak 20 kor. — Kárpáti E. Állatmu/eum, utasítás álla-

tok kitümesére s eltariására, és csontvázak készitésére, ábrákkal 1 kor
40 fill. — Bein K. A kis rovargyjt. Utasítás a kiválóbb rovarok megisme-
résére és gyjtésére 2 kor. — Szekeres F. 0. A rovargyjt 1 kor. 60 fill.

—

Lejtényi S. Rovargyjtö. Segédkönyv a középiskolai ifjúság számára, kötve
1 kor. — Kriesch J. A rovarok világa. 16 ábrával 80 fill. — Kirándulók
zsebkönyve. 70 rajzzal, kötve 3 kor. 50 fill. — Dr. Lendl A. Rövid útmutatás
a természetrajz-' gyjtemények konzerválásához 80 fill. — Dr Daday /.Rovar-
tani mszótár 1 kor. 60 fill. — Hoffer, Praxis der Insektenkunde. 3 kor. —
Kolbe, Einfühi ung in die Kenntniss der Insekten 17 kor.

Hymenoptera. Mocsáry S. A magyar fauna íémdarazsai 2 kor. 40 fill.

A magyar fauna másnej darazsai 2 táblával 1 kor. bO fill Adatok Magyaror-
szág fürkész darazsainak ismeretéhez I. 1 kor. 20 fill. Földünk fémdarazsainak
magánrajza 40 kor.

Lepidoptera. Bein K. A kis lepkegyüjt. A lepkék ismertetése és

gyjtése 2 kor. — A. Aigner L. A lepkészet története Magyarországon
3 kor. — Aigner-Pável-Uhryk, Magyarország lepkéinek jegyzéke 5 kor. —
Beige, Schmetterlingsbuch 8. Aufl. 1300 Abb. auf 50 farb. Tafeln 25 kor.
20 fill. — Hofmann, Die Gross- Schmetterlinge Europas 2. Aufl. 2000 Abb.
auf 71 farb. Tafeln 30 kor. Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas
1(100 Abb. auf 50 Tafeln 30 kor.

Diptera. Thtösváry Ö. Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna
mellékeirl 3 tábl. 60 fill. — Kertész K. Gatalogus Tabánidat um orbis terra-
rum universi 6 kor.

Coleoptera. Török P. Bogár-határozó 2 kor. 80 fill. — Bein K. A kis

bugárgyüjt. A bogarak ismertetése és gyjtése 2 kor. — Calwer, Káferhucr
5. Aufl. mit 48 color. Tafeln 21 kor. — Seidlitz, Fauna Transsylvanica 12 kor.

Hemiptera. Dr. Horváth G., Adatok a hazai félröpek ismeretéhez
40 fill. A magvarországi Psyllidákról 40 fill. Az Eremocoris-fajok magánraiza
2 tábl. 60 fill.

Orthoptera, Pseudoneuroptera és Neuroptera. Pungur Gy. A magyaror-
szági tücsökfélék természetrajza 6 tábl. 5 kor. — Kohaitt R. Magyarország
szitaköt-féléi. 3 színes tábl. 2 kor. 60 fill.

Myri poda. Dr. Daday J. A magyarországi Myriopodák magánrajza
4 táblával 4 kor.

Araehnoidea. Dr. Chyzer K. és Knlczynski L. Araneae Hungária
3 kötet 24 kor. — Hermán Ö., Magyarország pókfaunája 3 kötet, csak a
2—3. kötet kapható 16 kor. — Dr. Lendl A. A pókok, különösen, a kerekháló-
pókok természetes osztályozása 1 kor. — Karpe/es L. Adalék Magyarország
atkafaunájához. 8 táblával 2 kor.

Crustacea: Dr. Daday J. A Magyarországban eddig talált szabadon
él evezlábú rákok magánrajza. 4 tábl. 3 kor. A magyarországi Branchipus
fajok átnézete. 1 kor. A magyarországi Diaptomus-fajok átnézete 1 kor

Osttfilog-uísi ICncloiKiycliiclaiMiiii.
Conscripsit

Etneatixs Csiki.

A Musa<io Nationali Hungarico editus. BuJapestini 1901.

Ara 3 korona.

E müvek szerkesztségünk útján is megrendelhetk.

Silnidl Sándor könyvnyomdája Budapest, VI., Szerecsen-u 6.



Loose und Centurien exotischer Insekten

(mit vielen Schaustücken und Seltenheitcn, vor/üglich bestimmt und crhalten, die

Schmetterlinge und Libellen' in Düten) :

100 Káfer in ca. 50 Arten von Bolívia (Yungas de la Paz, 1 m) Mk. 15.—

100 » » » 5:' » » Nord-Indien (Oarjeeling. Ássam) . . » 12 —
100 » » » 50 » » Nord-Borneo (Kinabalu) ..,...» 1">.

—

100 » » » 50 » » Deutsch Ost- Afrika (Tanga, Tangamjika-

See, Usaramo etc.) » lü —

100 » » » 50 » » Deutsch-Ost Afrika (Nguelo, Usambara) » 12 —
í 50 Orthoptera aller Ordnungen und Gegenden » 15

! 1(0 Wanzen » » » » » 15.

—

\ 100 Homoptera » » » » » • —
I
100 Hymenoptera » » » » » 15.—

diese nur theilweise bestimmt !

50 Libellen verschiedener Gegenden » 10. —
50 Schmetterlinge von Bolívia mit Papilio scrvillei bolivianus, harmo-

dius, Catopsilia menippe, Catagramma aegina, Callithea lcprieari,

Morpho deidamia, feinen Ancylmis, Diorhina etc. etc . . . . » 20.-

—

50 Stück wie vorher mit dem riesigen opalfarbigen Morpho godartii » 30 —
40 schöne Papilio mit seivillei, harmodius, leucaspis, ascalaphus. milon,

dasarada, paris, iswara sataspes, gigon, fuscusóastaneu-', poly-

phontes, nicanor, peranthus etc ...>> 18 —
dto mit Papilio lenaeus oder blumci » 24. -

dto mit » androcles . » 2* -

10 feine Morphiden und Brassoliden mit M amathorité. didius deidamiü,

achilles, achillides etc » 20.

—

dto mit Morpho godartii . . . » 30.

—

Actias isis (phánomenales Thier) Mk. 25.—, Eligma latepicta (schönste Arctiide von
Afrika) Mk. f!.— , Agrias lugens (herrlich) Mk 25.— , Papilio ascalaphus (Rie eni

Mk. 2.— . Ornlthoptcra priamus Stammform (gezogen !) j u. íj? 20 — , hippoTyrtus

$ 4.— , ij Jk— , hephaestus superb. £ 2. -. J 3 -
. — Portó und Packung extra.

H E R Al i N Bí BOLLE
Entomologisches Institut,
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Lepidopteren des palaearctischen Faunengebietes.

Von
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= 2 Theile in einen Bánd gebunden. — -
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