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Az almafa paizstetvei.

Mióta Európa gyümölcstermelését a kaliforniai paizstet fe-

nyegeti, azóta az európai entomologusok is nagyobb figyelmet

szentelnek az európai gyümölcsfákon elforduló paizstetveknek.

És mióta Hamburgban megállapították, hogy a kaliforniai paizs-

tett elevenen és minden alakjában át lehet hozni a tengeren és

pedig át lehet azt hozni az almafa gyümölcsén, azóta itt Euró-

pában is felmerült az a kérdés, hogy vajon az almagyümölcsön

csakis a kaliforniai paizstet szokott-e elfordulni, vagy van-e más

paizstetfaj is, mely hasonló életmódot követ? Mert a honi fa-

jainkról ez idszerint az az általános hit, hogy csakis az illet fa

fás részein, tehát a törzsön és annak föld feletti elágazásain élnek,

így véve a dolgot, könny volna a helyzetünk akkor, hogy ha

tényleg fölmerülne az az eset, hogy egy paízstetves gyümölcsrl

véleményt kellene mondanunk, vajon mitl fertzött az meg ?

fff* K

A dolog azonban nem olyan könny, mert a fentebb emlí-

tett „általános hit'' csak üres és alaptalan hit, a mely már ed-

dig i= tévedésre adott okot. így Frank és Krüger 1898-ban ^) kap-

tak Tirolból egy olyan almát, a melynek felszíne paízstetves volt s

minthogy a paizs küls alkotása szerint a kaliforniai paizstetre

emlékeztetett, azt egyszeren „európai ál-San-José-paizstet"-nek

nevezték el. S e paizstetrl azt is mondták, hogy eleveneket

íjT)eutsche Landw. Presse 1898. évi 39. sr. 422. old.
.
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2 Jablonowski József

szül : a mi — ha fontolóra veszszíjk a kaliforniai paizstetvek élet-

módját — azt jelenti, hog}^ a m\ európai rovarunk és az ame-

rikai között csak olyan megkülönböztet bélyegek vannak, a me-

lyek alapján e két rovart csakis mikroskópiumi vizsgálat útján le-

het egymástól megkülönböztetni, és azt is csak akkor, ha rendel-

kezésünkre teljesen kifejldött rovarok állnak. Ez a praxisban nagy

nehézség volna, mert sok gyümölcstermeltl nem lehet kivánni,

hogy az tudjon egyúttal a mikroskópiummal is ügyesen bánni. A
mi pedig azt illeti, hogy a vizsgálatra csak teljesen kifejldött ál-

lat volna alkalmatos, az még a szakembernek is bajt okozhatna.

Hivatkozom csak a fenti „európai ál-San-José paizsidü"-re.

A kaliforniai paizstet felbukkanása alkalmával a német csá-

szári egészségügyi hivatal kiadott ugyanis egy emlékiratot {„De-nk-

schrift"), mel}?^ ezt a rovart kellképen ismertette. Maga a mun-

kácska, mely 46 oldalas, csak napok alatt készült és összeállította

azt a fentebb említett Frank és Kriiger, továbbá az egészségügyi

hivatal igazgatója Moritz dr., valamint a geisenheini kertészet igaz-

gatója, Goethe Rudolf. Ezen munkácska 12— 13. oldalán van szó

a Frank-Krüger-féle tiroli származású paizstetrl, mely az almán

fordul el s a melyet szerzk akkor a San-Jósé paizstet „valószí-

n változatának"' tartottak : ellenben ugyan e dolgozat 14. és a

következ oldalokon van szó az Aspidiotus ostreaefonnis-ról, mely

daczára az ott adott részletes ismertetésnek mégis annyira ismeretlen,

hogy senki sem sütné ki róla, hogy az itt ismerteit Asp. ostreae-

formis és a Frank-Krüger-féle tiroli állat egy és ugyanaz ! Már

mostan, hogyha az megesik az u. n. világ-kapacitásokkal, mit

kezdjen az a szegény ördög, a kinek a fenti „Denkschrift" nyo-

mán és egyúttal felelség terhe alatt tovább kellene haladnia ?

És sajnálattal látom, hog}^ német szaktársaink még továbbra

is ilyen sötétségben fognak botorkálni. Mert az épen a kaliforniai

paizstettl való félelem miatt rovartani osztálylyal kibvített csá-

szári egészségügyi hivatal entomologusa, Dr. Reh most is azon

töprenkedik, hogj'' vajon milyen paizstet élhet az almafa gyü-

mölcsén ? Hogy az amerikai fajok közül melyek ezek, azokkal tisz-

tában van : de hogy az európaiak közt van-e ilyen faj, azt még
kutatandónak tartja. — Felveti azt a kérdést, vajon az Aspi-

diotus ostreaeformis Curtis, a Diaspis fallax Horv. és a Mytüas-

pisp omorum Bouché, ellepheti-e a gyümölcsöt, vagy nem : ha nem,

akkor az „szerfelett nevezetes" volna !

Erre a szerfelett nevezetes dologra könny a válasz. 1. Az
Aspidiotus ostreaeformis Curtis, nevezzük azt magyarul, a sárga
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alma paizstetü-nok, igen is reá telepszik úgy az alma- mint a körtefa

gyümölcsére és pedig teljesen azokra a helyekre, a hová a kali-

forniai paizstet is szokot, tehát a csésze és a szár táján lev be-

mélyedésekbe. Azoknál a körtéknél és almáknál, a melyek szemem
eltt voltak, nem láttam a letelepedés helyén semmi elszínezdést,

sem semmiféle bemélyedést sem, a mint az némely esetben a ka-

liforniai paizstetvek letelepedésével vele jár.

2. A Diaspis pirico/a Del Guercio (fallax Horv.) ^) — vagyis

a phos almapaizstetü, ez ideig még nem akadt semmiféle termésen.

3. Mytilaspis pomorum Bé. — a kagylós almapaizstetü vi-

szont gyakran fordul el az almán. Dr. Lovassy Sándor kedves bará-

tom már mintegy 5—6 évvel ezeltt küldött Keszthelyrl a Rovar-

tani Állomásra egy kis almát, a mely tele volt e paizstetvel s

ugyanazt láttam ez idén is : st egy ilyen fertzött almafácskánál

láttam még azt is, hogy a kagylós almapaizstetü nemcsak a gyü-

mölcsre, hanem a levél szárára, st az annak folytatásául szolgáló

levélgerinczre (levél fbordájára) is igen tömegesen telepedhetik le,

tehát e tekintetben épen olyan természet, mint az Aspidiotns

perniciosus — kaliforniai paizstet — a mely a levélre szintén

letelepedik.

Azt hiszem azonban, hogy honi paizstetveinknél ez a letelepe-

dés csak véletlen, vagy talán helyesebben mondva a kén^^szer hely-

zet folyománya. Mert, hogy ha pl. a kaliforniai paizstet letelepszik

az almára^ a nyár folyamán nem jár reá nézve semmi veszélylyel

;

hiszen 38—40 nap alatt kifejldik és egy éven belül 4—5 ivadéka

lehet : tehát míg a gyümölcs a fáról, vagy levélrl lekerül, addig

3—4-szer lekerülhet a paizstet is róla. Nem így áll a dolog ide-

tartozó honi fajainkkal ; ezeknek évente csak eg}^ ivadékuk v^an

és a telet vagy mint fejletlen álczák {Asp. ostr. és Diasp. piricola)

1) Az Európában elforduló s egyúttal két legközönségesebb paizstetü-

laj neve {Asp. ostreaeformis Curf. és a fenti D. piricola) Signorét óta tel-

jesen össze van zavaiva s e zavarás már magától Signoret-töl származik, a ki

eg}' név alá két fajt (Asp. ostr. hímet és D. pir. nstényt) vont öísze ; e za-

varon nem segített az 187t)-iki javítás sem, midn az Asp. hímet a D.
hímével cserélte IVI Sigroret ezen tévedésérc rámutatott ugyan már 1881-ben
Lichtenstein, de ö a bajt nem javította, hanem növelte egy újabb névvel.

Douglas és kivált Morgan adatai alapján ma már bizonyos, hogy a Curtis-

(Ruricolai-íéle A. ostreaeformis mi legyen; míg a Signorét- 1 éle Z). o^í'rrtíé'/or-

mis elesik és helyébe jön a Del Guercio-tól ISBA-ben adott Asj). piricola
név azzal, hogy e paicstet nem Aspidiotus, hanem valóságos Diaspis; az
ugyanerre a fajra vonatkozó D. fallax Horv.-féle név, mely 1896-ból vAó,
csak mint svnonym jön tekintetbe. Söt azt látom, hogy Del Guercio elneve-

zése is aligha marad tenn, mert nagy a s^yanúm, h )gy a Colvée-féle 1881.

évi Diaspis piri szintén ide tattozik, bár ezen leírásnak van némi hiánva,

és elbb ki fog kelleni mutatni, hogy vajon a spanyol állat tényleg egya^o-
nos-e az itt szóban lev állattal.
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vagy peték alakjában {Myt. pont.) húzzák ki s így ha azok is alnia-^

vagy körtetermésre vagy levélzetre telepednének le, az reájuk nézve

a levélhullás és a gyümölcs leszedése idején cgyazonos volna

teljes elpusztulásukkal. S innen van, hogv' például a sárga alma-

paizstet leginkább a 4—5 éves ágakat kedveli, a piros a 2- -3'

évesek könyökhajlású részeit és bármilyen bemélyedéseket, míg a

kagylós paizstet az egy éves hajtástól fel a legkorosabbig addig,

míg azt vastag héjkéreg nem borítja. Ámde ha ezek a paizstetvek

igen elszaporodnak, pl. annyira, hogy az illet megtámadott fának

nincs egyetlen egy pontja sem, mely nem volna borítva ezen álla-

tok paizsaitól, akkor az újabb — vagy késbbi — kelés rovarok

rámennek a gyümölcsre és levélre is. És ha egy nap az almán

vagy körtén a piros almapaizstett is találom majd, az azok luán

miket már eddig tapasztaltam, nem fog meglepni : végre is élni

— muszáj valahogyan ! Jahlonowski József.

Lepkevadászat Magyarországon. *)

I.

Miután két egymást követ nyarat nagyobbrészt Auszriában

és Magyarországon töltöttem, azt hiszem, az „Entomologist" olvasóira

nézve hasznos és érdekes lesz, ha az ott fleg elforduló nappali

lepkékrl egyetmást elmondok. A múlt 1897, évben három hóna-

pig tartózkodtam Ausztriában, vagyis nevezetesen Bécsben, melynek

környékét Dr. Staiidinger nekem különösen ajánlott volt. Itt szeren-

csém volt megismerkedni Kalchherg báróval, a ki a környéken

található érdekesebb lepkék jegyzékét, a termhely megnevezésével,

velem közölte. A tavasz azonban oly hvös volt, hogy csekély

eredménynyel gyjtöttem. Július 12-én Bécsbl Herkulesfürdbe

utaztam. Ez gyön^^ör magyar fürdhely Mehádia vidékén. Itt

néhány igen érdekes fajt gyjtöttem. Minthogy azonban az évszak

elhaladott voltánál fogva, a látott fajoknak nem mindenikébl

kaphattam üde példányokat, augusztus 7-én Bécsbe visszautaztam

azzal az eltökéléssel, hogy a következ nyáron ide visszatérek.

A folyó 1898. nyáron csupán Magyarországot látogattam meg.

Május végén érkeztem Budapestre, a hol számos mag3'ar entomo-

logussal ismerkedtem meg, akik a legnagyobb elzékenységgel

segítségemre voltak. Meghívtak, hogy összejöveteleikben részt

vegyek, a melyeket minden pénteken tartanak, a mikor az ento-

*) Az »Entomolooist« czíraü londoni folyóirat 1898. deczemberi füzeté-

ben közli .szerzönö két évi tapa-ztalatait az osztrák-magyar l'auna körül. Ér-
demlesjjes ws/.éx ezennel közöl] ük.
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mologia különböz ágazatait vita tárgyává tették s egyúttal a követ-

kez hétre kirándulásaikat állapították meg, a melyekben nagyobbára

magam is részt vettem. Június közepén Herkulesfürdbe utaztam

•és július közepén Budapestre visszatértem, miután visszatérben

néhány napot Kavaran-Szakul, Krassó-Szörénymegyei faluban idz-

tem volna, Budapesten maradtam augusztus közepéig.

Immár áttérek gyjtésemnek eredményeire.

Papilio podalirius var. zanclaens Z. Ezt a fajváltozatot

-augusztusban fogtam Budapesten, de potroha nem oly tiszta fehér,

mint a siciliai példányoké.

Thais polyxetia S. V. Budapestnél gyakori, de késn érkezvén,

csak hernyóját szedhettem.

Parnassius mneinosyne L. Közönséges, de már kopott, jun.

5-én Szaáron, Budapesthez k. b. 70 kim.

Pieris napi var. flavescens Stgr. Ez különösen érdekes faj-

változat, mely, a mennyiben megállapíthattam, csupán Bécshez

közel Mödlingen fordul el. A tavaszi ivadék nem volt egyéb a

V2r. hryoniae elég halvány kiadásánál. Júliusban azonban néhány

igen jellemz nstényt fogtam ; ezek alapszíne többé-kevésbbé élénk

okersárga, melyrl a fekete rajz igen tisztán kiemeldik, még pedig

koromfekete, nem oly szennyes, mint a bryoniae-é. De fogtam oly

példányt is, mely a t^^pikus faj rajzait mutatta, habár okersárga

alapszíne igen szép volt. A hím mind a törzsfajhoz tartozott.

Colias chrysotheme Esp. Májusban Mödlingen nem láttam,

és kisérm Kachlberg báró mondta, hogy tavaszi ivadéka mindig

Sokkal ritkább, kisebb és halványabb a nyárinál. Augusztusban

azonban ugyanott gyakran találtam. Budapest környékén is el-

fordul s itt nagyobb és szebb, mint az osztrák alak. Én, sajnos

nem fogtam, habár a velem lev Aigner r aug. 7-én a kamarai

erdnél 3—4 darabot fogott, köztük egy különösen élénk rajz

nstényt is.

C, myrmidone Esp. Ezt az igen szép lepkét Budapestnél

több helyen fogtam, így Csepelszigeten, a Hidegvölgyben és a Far-

kasvölgyben. Az elbbivel ellentétben, itt gy látszik az els ivadék

a nagyobb és szebb, a második pedig gyakoribb. Sajátságos, hogy

Mehádiánál ennek a nemnek csak közönséges fajait : hyalet és

edusát láttam.

Thecla betiilae L., spini Scltiff., w- album Kn., acaciae F.,

quercus L. (és var. bellns Gerh., de ritkán) és rubi L. mind elfordul

a budai hegyek közt.
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Polyoinmatns virgaureae L. különösen szép alakja júniusban

a mehádiai Wasservvaldban található.

P. thersamoíi Esp. Augusztusban a kamaraerdei réteken

és Budapest környékének egyéb helyein elég közönséges, de több-

nyire kopott. Július végén Kavaran-Szakulon is fogtam, de itt a

példányok még kopottabbak voltak, — talán az els ivadék végé-

rl valók voltak?

P. dispar var. riitilus Wbg. Igen apró alakja július végén

Kavaran-Szakulon közönséges volt. A Kamarai erdnél augusztus-

ban a példányok jóval nagyobbak ; a szaári erdben júniusban is

fogtam egy himpéldányt.

P. alciphron Rótt. Iszaszegnél (Budapesthez k b. 50 kim.)

bizonyos helyen az erd szélén június 2-án néhány igen szép tiszta

hímet fogtam s egy héttel utóbb ugyanott a nstény is röpült, de

jóval gyérebben. A herkulesfürdi Csernavölgyben is elfordul, de

odaérkezésemkor mind a két ízben elmúlt már az ideje.

Lycaena amanda Schn. Budapesten, a Szép Juhásznénál jun.

14-én fogtam két hímet, ugyanakkor ott Aigner úr is néhány

hímet ; de nstényt nem láttam.

L. nieleager Esp. Ez a szép lepke Magyarországon és Ausz-

triában többé-kevésbbé mindenütt elfordul, de nsténye ritka.

Röpülési ideje egész július hava, de még augusztusban is lehet

jó példányokat fogni.

L. jolas O. Ez az óriás kéklepke Budapesten a Farkasvölgy-

ben július második felében nagy számban fordul el; midn azon-

ban augusztusban ott voltam, röpülési idejének már vége volt,

csak néhányat láttam, de oly kopottan, hogy nem volt érdemes

elvinni. Kifeszítve oly nagy mint a M. galathea.

L. árion L. Mehádiánál ez egyike a legközönségesebb kék-

lepkéknek. Kavaran-Szakulon is fogtam néhány példányt, köztük a

var. ohscura Frey egy példányát is, de az nem volt oly sötét, mint

a svajczi alak. Itt megemlítem, hogy ennek s az elbbi nemnek

közönségesebb fajai, úgy mint pl. P. dorilis, phlaeas, L. icarns^

árion, argioliis, corydon stb. egész Magyarországon gyakoriak.

Libythea celtis Esp. Ennek a lepkének úgylátszik széles elter-

jedési köre van, de sehol sem gyakori. Gyjteményem nég}^ pél-

dánya a következ helyekrl származik: Granada (Spanyolország),

Aix-en-Provence (Francziaország), Sondrio (északi Olaszország) és.

Herkulesfürd,— az egyedüli példány, melyet ott egyáltalában láttam.
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Apatitra iris L., A. ilia S. V. és vari clytie S. V. A ki az

Apaturákat látni akarja, a mint minden más lepke között feltnnek,

az menjen július els felében a Rohrwaldba, Bécshez m. e. 20

kim. Soha sem fogom elfelejteni, miként hemzsegtek az efajta lepkék

ennek a gyönyör erdnek útjain. Clitie volt a leggyakoribb, törzs-

taja az ilia pedig aránylag ritka. Kérdeztem egy entomologustól,

akivel véletlenül találkoztam, és szerinte a rovaroknak ez a sokasága

ebben az idben évenkínt változatlanul lép fel, a mi annál felt-

nbbnek látszik, minthogy nem szünetel az az üldözés, melynek

ily nagy lepke kitéve van. Minden parasztfinak volt valami háló-

féléje, st láttam egy fiút, kinek a kalapja telidesteli volt ezzel a

szép lepkével, a mennyi kiterjesztett szárn3"'ikkal egyáltalában a

kalapra tzhet volt ; ez a fiú egymaga oO-nál több állatot fogott

össze. Hogy az elénk üldözés kipusztítással nem jár, annak okául

csak azt vehetem, hogy mind ezen lepkerajok csupán hímekbl

állanak. Elhagytam Bécset, mieltt a nstények kikeltek volna, és

midn augusztusban visszatérve, a Rohrwaldba újra kimentem, a

virgoncz seregbl egyetlen egy példány sem maradt fenn és saj-

nosán kellett víg játékukat nélkülöznöm. Az Apatiirák, bár ritkáb-

ban, INlehádia környékén is elfordulnak.

Limenitis popiilí L. A két országnak különféle helyén fordul

el, de nem gyakran. Egyetlenegy példányát láttam júliusban a

Rohrwaldban — más gyjt dobozában.

L. cauiilla S. V. Szép hímpéldányt fogtam 1898. július havá-

ban az Aliionhegyen Orsovánál. Még csak egy sérült nstényt

láttam júniusban Herkulesfürdnél.

L. sibylla L. Június, júliusban közönséges a két országnak

csaknem valamennyi helyén, melyet felkerestem.

Neptis lucilla S. V. Közönséges iuniusban a schönbrunni

parkban és június, júliusban a herkulesfrdi erdben.

A^. aceris Lep. Ennek a kedves kis lepkének a röpte kissé

fáradt és bús, a mint meteorszer mozgásaival az erdnek sötét

zöldjében elé és vissza, ide-oda surran. Csakis Európa távol kele-

tén fordul el, ott azonban elég gyakran. Második ivadékát Her-

kulesfürdnél 1897. július hó végén észleltem, még pedig igen

számosan. Az idén a második ivadék már július elején kelt ki s

az állatkák már kopottak voltak abban az idben, a midn az

elz évben üde példányokat fogtam. Vajon lehetséges-e, hogy az

aceris-nék nyáron át 3 ivadéka is van ? Ezt a fajt nem találtam

nyugatibb ponton, mint Kavaran-Szakulon, a hol nagy mennyiség-

ben röpült. Fountaine E. Margit.



Penthophora morio L.

„Ten3^észeti térköre délkeleten terül el, nyugatéjszakon hiány-

zik ; hazánk melegebb vidékein kivált a huUámzíitos hegyalj tájait

kedveli, hol hernyója a kaszálókon néha kártékonyán lép fel
"

Ebben a három sorban adja Frivaldszky Imre*) a P. morio elter-

jedésérl ismert adatokat, jelzi kártékonyságát s egyben reámutat

életmódjára is. Az állat bvebb leírását mellzi, ami majdnem fölös-

leges is, lévén a P. morio egyike azon állat-alakoknak, melyek a

Kárpátokon túl csak gyéren, vagy sehol; nálunk ellenben annál

bvebben, — s amint azt a most megjelent magyar fauna-kata-

logus kimutatta — mindenütt elfordul. Hazánkon kívül, keletre

a Kaukázus, nyugatra Bécs, északnyugatra majnai Frankfurt kör-

nyéke a határpontok, ahol gyalírabban elfordul.

Inkább a rétség lakója, de megél a dombokon is, st maga-

sabb hegyeinken szintén elfordul.

1896. június 13-án több példányban gyjtöttem a Zsarnócza

fölött emelked hegyek rétjein, míg a lapályon április 24-ike a

legkoraibb dátum, melyet feljegyzésem között találok.

Leírását én is mellzöm. Életmódja, átalakulásának els fokai

eléggé ismeretesek ahhoz, hogy minden ismétlés elkerülésével az

irodalomra utaljak.

De az irodalom — nagyobbára német mvek — állattunkról

a leírásokon kívül alig jegyeznek meg mást, mint hogy Ausztria,

Magyarország lakója, egy-két példányban látták, esetleg nevehék,

de hogy kártékony is lehet, arról csak Frivaldszky tud.

Mivelhogy alkalmam volt a P. moriot több generatión át

megfigyelni, egyszer rendes, máskor ismét rendkívüli, állatunknak

különösen kedvez életkörülmények között, s láttam a kárt is,

a melyet az utóbbi esetben elkövethet, ügy nem lesz érdeknél-

küli, ha ez utóbbiról szólok.

A történetileg is nevezetes Zzitva folyó Barsmegyében nagy ki-

terjedés rétséget öntöz. Évente kétszer, tavaszszal és szszel kiárad,

s bár gyakran viszi el a sarjút, de azután a rétek annyira termé-

kenyek is, hogy egy-egy holdat alig lehet megfizetni.

A századok óta rendesen bekövetkez áradások annyira fel-

emelték a rétek niveauját, hogy a víz, a hogy jött, úgy le is

folyik, csak itt-ott képzdnek mocsarak, mint például Verebély

vidékén a „Csukás", ht régente csukáztak is a réten, innét van

a neve.

") Jellemz adatok Magyarország faunájából.
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Az egész rétségen mindenütt elfordul a P. morio, néha sok

is van belle, de észrevehet kárt soha sem tett. 1892-ben történt,

— az elz évben nem volt árvíz — hogy a Csukásba küldött

kaszások avval a Hiób-hírrel jöttek vissza, hogy nincs mit kaszálni,

a rét pedig el van lepve féreggel.

Bármily hihetetlenül hangzott is a hir, felkerekedtünk atyám-

mal, hogy meggyzdhessünk, mi van a dologban ?

Kiérve a máskor mindig buja Csukásba, kietlen látvány tárult

szemeink elé. Amennyire csak ellátott a szem, sehol nyoma sem

volt a fnek, le volt kaszálva. Csakhogy, míg a kasza után még

zöld marad a rét, addig ez a hernyójárta terület inkább valami

kiégett, szikes legelhöz hasonlított, semmint réthez. Csak a

sáska pusztíthat ennyire ! De ezt nem a sáska tette.

A gyalogjárókon keresztül-kasul, egymás hátán hemzsegtek

a tarka hernyók, kicsinye-nagyja ; a rétet átszel csatorna vize,

máskor rugdalódzó szöcskéket, ma szöcske helyett, mert nem volt,

a belé esett hernyók hulláinak ezreit szállította. Ami a fbl itt-

ott kevés megmaradt, az össze-vissza volt fonva, s csomónként

lógtak le róla a Liparidákat jellemz tarkafoltos, szrös bábok.

De repült már a kifejlett pille is, a Penthophora morio.

Az elz év szárazsága elcsábított néhány gazdát s a rét

magasabb helyeit feltörték, bevetették. Hol búzával, hol árpával,

de zabbal is. Máskor ez a kísérlet jól sikerült, de most bezzeg a

rét megboszúlta magát. Miután a hernyó elpusztította a rétet,

rávetette magát az árpára s megette els sorban azt. Azután a

búzát legelte le. A zabhoz nem nyúlt — talán már nem volt reá

szüksége.

Az egyik táblán kihúztam a földbl egy bokor árpát. Körül-

belül arasznyi maradt meg belle, épen annyi, mint a mire szük-

sége van a hernyónak, hogy kényelmesen befonhassa magát.

Össze-vissza, egymás hátán lógtak ezen a szomorú csutakon

a bábok, negyven s egynehányat számláltam meg bellök. Haza

vittem, s otthon ki is kelt mind.

A nagy kár, amit akkor a hernyók tettek, három község gaz-

dáit töltötte el félelemmel, s bár tanácsoltam, hogy disznóval vagy

borona és hengerrel, vagy más akármivel, de pusztítsák, még sem

tettek semmit. A pillék kifejldtek békében, a párzás is végbement,

többé már védekezni — emberileg — nem volt lehetséges.

Azt hittem, hogy a következ évben ez a pusztítás talán

még nagyobb arányokat fog ölteni. Kíváncsian vártam a következ

nyarat s gyjt kirándulásaim alkalmával gyakran jártam a rét-
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séget, de hernyó alig volt. Bár várakozásomban kellemesen csalód-

tam, a dolog magyarázatára csakhamar reá kellett jönnöm. Az
árvíz ügy szszel mint tavaszszal pontosan beköszöntött, és helyreál-

lította a rét és a P morio között a szükséges egyensülyt.

Nedves rét az egyik életföltétele a P. iiiorio-nak, kopár helyen

nem igen szaporodhatik el, de a pete, hog\'ha huzamosan kerül

víz alá — elpusztul. A víz gátat vet a hernyó tovaterjedésének,

de a pillének is áthághatatlan akadályul szolgál. Ugyanis a ns-
tény teste oly nehéz, szárnyai oly gyöngék, hogy nem röpülhet

s így elterjedése szk korlátok közé van szorítva. Hiszen leg-

többnyire nem is volt egy arasznyi sem az a távolság, a mely az

üresen hagyott bábhüvelyt a lerakott petecsomótól elválasztja.

Most már aztán beláttam, hogy sem a borona, sem a sertés

nem tett volna bennük nagy kárt. Mit is pusztított volna el bel-

lük? De ha még egyszer s ennyire elszaporodnék, ám tudnám az

orvosságát : Elöntetném a rétet, úgy, hogy a P. morio-hól csak ento-

mologus gyön>'örségére maradna meg mutatóul egy-kett.^)

Nécsey István.

A myrmekophil Pselaphidák.

Tavasz kezdetével igen érdekes rovarokat találhaiunk a han-

(ryák fészkeiben, bolyaiban. Sok közülök fejldése minden szakát

tölti a hangyafészekben, de van olyan is, mely csak álcza korá-

ban tartózkodik benne.

A legkülönfélébb rovarrendek képviselit találjuk itten, leg-

nagyobb részben pedig a Coleopterák rendjébl.

A myrmekophil rovarok tanulmányozásával nagy érdemeket

szerzett Wasmann megkülönböztet lioiiiophil és JieteropJnl vendé-

geket. Homophilok azok, melyek egész életüket, tehát álcza és ki-

fejldött állapotban is, a hangyafészekben töltik. Heterophilok pedig

azok, melyek az egyes fejldési idszakban más-más hangyaíajok

fészkében találhatók.

i| Meu-jeíív/'t;"'', li'>gy ^ P- "^"''"> hernyójának Masyarországon kártékony

V Itác már'^több esttben fio;v.-lték mc^;. 'l^y p. o. Na^y-Göczön (L'n^m.)

lS84-bin esív 120 holdnyi legel-teri itet 10 nap alatt ege-zen letauolt. FiL-ye-

lemre méltó" körülménv, Ívnj_y az illeM hely m-g\lüzöleg kíHübelül egy hóna-

pig vrz alatt volt. — N'éniet-Sztamorán (Temes m.) kínülbelül TjO lioldnyi

term 'szetes réten lépett fel s a réti füveket, de légi ikább a komócsinná <

levelét támadta meg. A f jen ápiilisban 4L"/o kárt okozott, májúiban pedig

a legelrl a szomszédos búzákra húzódott és azokat is károsította. (Jelentés

gazd rovarkárokról. Rovart. Állom. IL 1.)
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Ezekrl az igen érdekes állatokról sok mondani v^alónk volna,

de azt más alkalomra hagyjuk, most még csak azt akarjuk meg-

említeni, hogy megkülönböztetjük a hangyák vendégeit magatartásuk

szeiint is.

így vannak ügynevezett valódi hangyavendégek, melyek vi-

szonya a hangyákhoz barátságos ; a hangyák anyai gondot is

fordítanak ezekre. Nem valódiak azok, melyek magatartása a han-

gyák irányában ellenséges és végre indifferens vagy megtrt ven-

dégek, azok, melyek testalakjuk kicsinysége vagy más oknál fogva

tretnek meg.

Ez alkalommal a hazánkban elforduló myrmekophil Psela-

phidákat akarjuk az egyes hangyafajok szerint felsorolni.

1. Ponera contracta Latr

Trichonyx sulcicollis Reichb.

Amatironyx Maerkeli Anbé.

2. Myrmica laevinodis Nyl.

Amauronyx Maerkeli Aubé.

Claviger longicornis Mull.

„ testacens Preyssl.

3. Tetramoríum caespitum L.

Amauronyx Maerkeli Aubé.

Cltenninm bitnbcrculatum Latr.

4. Lasius alíenus Först.

Claviger testacens Preyssl.

5. Lasius brunneus Latr.

Trichonyx sulcicollis Reichb.

Batrisns formicarius Aubé.

„ ven UStus Reichb.

„ Delaportei Aubé.

„ adnexHs Hampe.

„ oculatus Aubé.

„ exsculptus Hampe.

Claviger longicornis Mull.

„ nitidus Hampe.



Csiki Erntl

6. Lasius flavus Deg.

BatrisHS Ormayi Reitt.^)

Claviger tcstaceus Preyssl.

7. Lasius níger L.

Batrisiis vemistus Reichb.

„ Delaportei Aubé.

„ adnexus Hampe.

Claviger longicornis Mull.

„ testacens Preyssl.

8. Lasius umbratus Nyl.

Claviger longicornis Mull.

9. Formica rufa L.

Euplecius Fischeri Aubé.

Csiki Ern.

Lepkék színváltozása")

Azok a pompás színek, azok az aranv'os-ezüstös pettyek, azok

a gyönyör rajzok, melyekkel szemünket a lepke gyönyörködteti,

azok kétségkívül az egész állatnak életphasisaival lépést tartanak,

azaz már a hernyóban kezdenek fejldni s annak táplálkozásával

szoros összefüggésben állanak ; fejldésüket a bábban folytatják

s a kikel lepkében érik el tökélyüket.

Ez hosszú processus, mel}' olykor nehánv hónap alatt folyik

e, gyakran azonban egy, st 2—3 évig és tovább tart Ez alatt a

hosszú id alatt sokféle esélynek lehet kitéve az állat, és túlságos

nedvesség vagy szárazság, hideg és meleg, a táplálék hiánya vagy

bsége, valamint küls mechanikus okok (nyomás, bevágódás, szú-

rás stb.) befolyással lehet és van a lepke alakjára, rajzára és

színére.

Hogy a mondott tényezk melyike idézi el az elszínezést, az

még nincsen kiderítve, de máris tudjuk, hogy a legtöbb lepke színé-

nek fan^^aga a húgysav s ennélfogva ki lesz talán mutatható,

hogy ezen savnak él állatban megbontását vagy legalább gyön-

gítését mi okozza.

1) A Batrisus Ormayi Reitt.-t. eddig csak a Vöröstoronyi szorosból

( Lotriora és Riuvadului völgye) ismertük, újabban Wachsmann Ferencz úr a

Herkulesíürdö környékérl is hozta.

2) Eladta a szeiz a kir. m. Természettudományi Társulat álattani

s zakosztályár ak 1898. okt. 7-én tartott ülésében.
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Addig csakis a hatást, az eredményt látjuk, és valamint az

aesthetikus igyekszik a szépnek megnyilatkozásait bizonyos törvé-

nyekre visszavezetni, ügy ez esetben mi is csak arra szorítkozha-

tunk, hog\' az ismeretessé vált jelenségeket bizonyos rendszerbe

hozzuk.

Az elszínezésre s eltérésre általában Standfuss (Handbuch
d. paláarkt. Gross-Schmetterlinge) három kategóriát állít fel : I. Tör-

vények, melyeknek többé-kevésbbé minden lepke alávetve van,

(albinismus, melanismus) II. Törvények, melyek alá nagyszámú,

részben nem is rokon faj esik (színváltozás, helyi fajváltozatok vagy

lokális variatiók, és évszaki változatok = .Saison-Dimorphismus) III.

Törvénj^ek, melyek egyes fajokra, vagy rokon fajok csoportjaira

vonatkoznak.

Az albinisimis abban áll, hogy a festanyag (pigment) a pik-

kelyekben el nem éri a rendes kiszínezést, hanem többé-kevésbbé

a mögött elmarad, st némely ritka esetben látszólag teljesen hiány-

zik. Oka \^alószínleg individuális bels megakasztásban rejlik, a

mely a minden irányban való rendes kifejldést gátolja.

Némely esetben az albinismus az egész állatra terjed ki, de

úgy, hogy a rajz többnyire még akkor is tisztán felismerhet. Ez
a typihts albinismus soha sem támaszkodik bármi módon az ere-

deti rajzra pl. azáltal, hogy valamely részben fehér vagy egyéb-

ként igen világos rajzú fajnál ezek a rajzelemek a rendes mértéken

túl terjeszkednének.

Ih'en a bemutatott Coenonyrpipha. pamphüush., melynek ere-

deti sárgásbarna színe sárgás fehérré vált. a rajzot azonban tel-

jesen megtartotta. Ezt a példányt Budapesten 1898. aug. 22-én

fogtam, s ugyanaz idtájt Pável János is fogott hasonló példányt.

Ezt az eltérést jóval sárgásabb példány után az utóbbi idben ab.

&>iirnea név alatt Habich O. írta le. Ide tartozik a Satyms Are-

íhíisa Esp. azon gyönyör eltérése is, mel3'et ab. peszérensis név

alatt leírtam s a mely az eredeti rajzot szintén megtartotta, csu-

pán sötétbarna színe vált fakóvá. Ilyen továbbá a bemutatót Bom-

hyx castrensis L., melynek színe az eredeti sárga és barna helyett

egészen fehér, csupán némi sárgás vegyületet s a felsszárny

mells szegélyén a rajz némi nyomát mutatja. Ezt a feltn pél-

dányt Pável János fogta Budapesten. Kevésbbé feltn a színvál-

tozás ajbemutatott Polyommatiis dispar Hw. var. rutihts Wnb.

nstényén, mely a pirosból a sárgásba megy át; nevezetesebb a

Fészerrl került hím, mely az Angliában élt s ott kiirtott törzsfaj

minden characterével bír.
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Ide tartíjzik végül, a Zygaenáknál a piros színt rajznak te-

kintvén, a bemutatott Z. caniiolica .Se. három példánya, melynek

kettejénér csakis a szegély fekete, míg a többi fekete alapszín

szennyes fehérnek engedett helyet; ezt Budapesten, 1H9S jiil. 22-én

fogtam. Más példánynál a piros rajz majdnem elfödi az elfakult

alapszínt. Ezt a nevezetes eltérést az elhunyt Vellay Imre a Sváb-

hegyen fogta 1897. nyarán.

Sokkal nagyobb a részleges albinismiis, mely a test egyes

részén, olykor csupán az egyik oldal szárnyain, st egyik szárnyon is

mutatkozik. Ilyennek az Ephincpele Jam'ra ab. semialha Brd. pél-

dán^'ai, valamint az Abraxas grossulariata L., melynek bal fels-

szárnya határozott elhalványodást mutat.

A részleges albinismust valószínleg a bábot váratlanul ért

nagy nedvesség okozza, tehát bizonyos elsatnyulást jelez.

Az albinismusnál sokkal ritkább az ellentéte, a melanismtis

a színezés elsötétedése, mely csaknem tiszta feketévé íokozódhatik

de mindennem átmenetet is felmutat, egészen le a rendes színe-

zésig. Alighanem individuális hajlamon alapul és túltengésben, az

ernek 'túlságos mértékén alapszik, a mint az ily melanistikus

alakok nagyscíg tekintetében is a rendes példányokat többnyire

felülmúlják.

A melanismus sem áll a faj rajzával bármi összefüggésben.

A faj rajztypusához nem támaszkodik s ép úgy mint az albinismus

önálló jelenség, törvényszer módosulás.

Ily kiválólag szép és jellemz melanistikus alak a bemutatott

Aporia crataegi L., mely mintha teljesen korommal volna behintve.

Orsováról származik, ahol az idén Habetin J. fogta,

Melanistikus alak az a két példány is, melyet tavaly Dr. Uh-

ryk Nándor bemutatott és leirt, t. i. Epichnopteryx undiilella F.

R. ab. Páveli és Lithostege griseata ab. Abafü. Más két typikus

alakról alább lesz szó.

A második csoport három részre oszlik :

1. Oly esetekre, melyekben csupán egyszer színváltozás ész-

lelhet, a nélkül, hogy az állat rajzának jelleme lényegesen változ-

nék. A színváltozást feltüntet alakok a törzsfaj közt lépnek fel

mint eltér, aberráló példányok. Ilyenek pl. a sárga CoUas Edusa

F. fehér nsténye, ab. Helice Hb„ és a Thais Polyxena ab. rti-

fescens Obtb., melynél a törzsfaj piros pettyei sárgák. Ennek szép

példányát Nemzeti Muzeumunk bírja Aradról, a hol Szontágh Gyula

fogta.
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2. Helyi alakok, helyi fajváltozatok, melyekre nézve általában

mondható, iiogy a faj. minél delibb tájon fordul el, annál világo-

sabb és nagyobb, viszont észak felé mind sötétebb és kisebb lesz.

Ide tartozik a rajzban rendesnél sötétebb ugyan, de szinben vilá-

gosabb Mditaea Pliodbe Kn., melyet 18í)8. jul. 1-én Herkulesfür-

dnél fogtam, a hol úgylátszik az uralkodó alak.

3. Évszaki eltércsek, Saison-Dimorphismus, egy fajnak két

különböz ivadékát jelenti. A különbözség lehet háromféle, a) alak-

beli, pl az ab. Zauclaeus Z., melynek hosszabb a farkiczája, mint

a törzsfajé (Papilio Podalirius L.), b) nagyságbeli, pl. a var. Bel-

lidice O. jóval kisebb törzsfájánál {Picris Daplulicc L.), c) szín-

beli, pl. a LvtJiria piir/>iíraria L. II. ivtidéka jóval világosabb a

var. rofaria V. I. ivadéknak és viszont, a rendestl eltérleg, a

Vanessa levana L., mel\'nek 11. ix'adéka, var. prorsa L. sokkal

sötétebb szin.

A harmadik csoportot képezik az eltérések, aberratiók. Ezek

lényege, a rajznak ugrásszer eltolódása, a mely gyakran nem

szorítkozik csak egy rajzellemre, hanem többre is kiterjed, st

egészen újakat is tüntet fel ; legnagyobb részt azonban abban

nyilatkozik, hogy a rajz elleniéi a rendesen messze túl mennek,

vagy amögött messze elmaradnak. Ilyen a bemutatott Zygaena Ephi-

altes L. ab. coronillae Esp , melynek fehér pettyei a rendesnél

jóvá! nagyobb tért foglalnak el. (Czerva frigyes fogta a Csepel-

szigeten.) Az ellenkez iránynak kiváló képviselje a bemutatott

három Argynnis-ísi], ugyanis Papliia L., Daphne Schiff. és lato-

nia L., valamint Mditaea didyuui 0., mind a négy példánynál

tetemes a rajz eltérése, mely azáltal keletkezett, hogy a fekete

pettyek, részben csak a fels szárnyon egybefolynak, úgy, hogy

a discus csaknem fekete, mely elszinezés alul is észrevehet.

Ugyanoly réíjzbeli eltérést mutat a variábilis Abraxas grosstilariata

L. példánya, melyet l)r. Váugel Jcnü-nek köszönhetek. Szabályo-

sabban mutatkozik az elfeketedés az Einydia striata L.-nél abban,

hogy az ab. nielauopiera Brahm. alsó szárnya tiszta fekete.

Még nagyobb mértékben történik az elfeketedés az Atnphi-

dasis betiilarius L. ab. Üoubledayaria Mill.-nél, mely a törzsfaj

összes rajzait eltüntetve és magába foglalva, egészen feketévé lett,

s ugyanazt észleljük a Psilura monadia L. ab. eremita 0-nál is.

Végül említem ezt a kettt, mert a mellett, hogy typikus

melanistikus alakok, nagy hajlamot tanúsítanak arra, hogy állandó

fajváltozattá váljanak. Az ab. ercnita valamikor a legnagyobb rit-
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kaságok közé tartozott, ma Németország több helyén szinte állandó

eltérés, melyet tenyésztés útján is elállítanak. S ugyanaz áll az

ab. Doiihledayariá-XQ. nézve is, mely állandóságra törekvését abban

tanusitja, hogy a Rajna mentén szabadban talált megtermékenyí-

tett nsténye után a következ ivadék közt még néhány törzspél-

dány fordult el ugyan, de harmadévre már csakis az eltérés mutat-

kozott, holott máskülönben ily tenyésztéseknél a visszatérés a

törzsfajhoz mind ersebben szokott mutatkozni. .Szabadban is mind

nagyobb tért hódít. Alig 30 év eltt az ab. Donhledayaria csakis

Angolországból volt ismeretes, 15 év óta mutatkozik a Rajna

mentén s itt a törzsfajt már csaknem felére szorította le, 1887-ben

feltnt Hannoverben és Gothában, 1892-ben már .Sziléziában is,

és ma van szerencsém átmeneti alakját bemutatni, melyet az idén

Gahriely György Újpesten fogott
;
jele annak, hogy terjedési körét

kezdi Magyarországra is kiterjeszteni. Aha fi A. Lajos.

Különfélék.

A Saturnia pyri barna hernyójából lett báb, melyrl a R. L.

IV. 197. 1. megemlékeztem, sehogy sem akarván kikelni, gubóját
felvágtam s azt találtam, hogy a hernyónak csak fejerésze volt

bábalakú, a többi elszáradt hernyó alakú volt ; a hernyó nem
bírt bábbá alakulni. Ebbl azt következtetem, hogy a hernyó
vagy már akkor is beteg s azért barna volt, mikor találták, vagy
a kíméletlen bánásmód miatt késbb lett beteg. A Saturnia spini-

bl (1. R. L. IV. 199. 1.) kikelt még vagy 12 darab, de valameny-
nyinek mells lába szintén fejletlen volt. Ennek okáról alkalmilag
elmondom véleményemet. Hildák Ede Ágost.

Az öszibaraczkfa rontójaként az utóbbi években az északame-
rikai Egyesült Államokban lépett fel az Anarsia Imeatella Z. nev
molypille, mely már Európában is kártékonynak bizonyult. Való-

színleg Ázsiából származik s az szibaraczkfával elszármazott hoz-
zánk és tovább is. Ujabban Marlatt C. L. a washingtoni rovartani

hivatal assistense (Publications of the U. S Departement of Agri-

eulture, Division of Entomology. 1898. X. 7. 1.) tanuhriány tár-

gyává tette a pillét, mely petéjét május végén a baraczkfa levelé-

nek tövébe rakja le. Itt a kikel hernyó az ágba furakodik s itt

kitelel. Áprilisban, midn az sszibaraczkfa kihajt, innen kiindulva

a fahéj alatt menetet készít a fiatal hajtások felé, miközben átrágja

a sejtrészeket, melyeken át a hajtás a törzstl táplálékot nyer, ügy
hogy a fiatal levelek, virágok és ágak elhervadnak s elszáradnak.

Minthogy a hernyó a héj alatt folyton vándorol, az okozta kár
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igen jelentéken3^ Az egN-edüli óvszer ellene az, hogy az elszáradt

ágrészeket levágják s elégetik. Január és február havában a kite-

lel hernyót meglehet ölni, ha az ágakat petróleum emuisióval vagy
egyéb olaj Félével bekenjük. A*

t<i Oxytrypia orbiculosa történetéhez magam is kívánok adat-

tal hozzájárulni. Tudomásom szerint Anker Rudolf 1862. október

havában a Chondrosorna fidiiciaria gyjtése végett a budai kincs-

tári erdbe kimenvén, feltnt neki egy különös módon röpül
lepke, melyet üldözbe vett és szerencsésen meg is fogott. Minthogy
azt azonban nem ismerte, meghatározás végett elvitte Frivaldszhy

Iiuré-hez, ki az állat nevét megmondván, a rósz karban lev pél-

dányt két aranyért magához váltotta A szerencsés felfedeznek

bátyja, Anker Lajos, azonban ezt az árt keveselte s ennek folytán

Rudolf a lepkét visszavette. Arra következ évben Ankerék több

szép példányt fogtak, de a ritka fajnak termhelyét néhány évig

titokban tartották. Az O. orbiculosa elfordulása természetesen

Pech János budai lepkésznek is tudomására jutott s annak term'-

helyét minden áron kikutatni óhajtván, felkereste Zitnmermaun
Henrik katonai törzsorvost, ki szintén lepkészettel foglalkozott, és

e czélra pénzbeli támogatást kért tle Zinunermann ráált és havi

10 frtnyi segélyt állapított meg. Ezzel a költséggel Pech, a nejét és

fiát a kincstári erdész lakásában elszállásolta tavasztól kés szig,

megbízván ket azzal, hogy Ankerék minden lépését a kincstári

erdben tartsák figyelemmel, s ket különösen az O. orbiculosa

gyjtése közben lepjék meg, a mi nekik sikerült is. így vált azután

a becses lepke termhelye közismeretessé. Pável János.

MéhetölÖ jáczint. A „Rovartani lapok" V. k. 7. sz.-ban „Méh-
öl virágok" czim alatt Hudák Ede Ágost azt állítja, hogy az abla-

kában lev jáczintvirágok megmérgezték a méheket, ezek vastag

rétegben borították az ablaktáblát, legnagyobb része el is pusztult.

Meg kell jegyeznem, hogy nézetem szerint Hudák úr nagyon té-

ved. Azok a méhek nem a jáczint által, hanem az ablak által ölet-

teiv meg. A méh ha ablaktáblához kerül, nem igen szokott onnan
eltávolodni, hogy egy körülröpülés után újra szeiencsét kisértsen

a megszabadulásra, míg a légy, mely ha ablakba ütdik, egypár-

szri kísérlet után elrepül onnan, hogy újra az ablakhoz üsse fejét.

A méh még az ablakkeresztfáján sem tud átmenni, addig kínlódik

az ablakon, míg erejét elvesztvén az ablakdeszkán pihen és bi-

zony ott el is pusztul. Ha Hudák úr tiszta mézzel csalogatja a

méhet ablakába, ugyanazon eredményre jut, különösen tavaszszal

és öszszel. Vánky József.

Aporia crataegi L eltérése. Nstény, szélessége kifeszítve 68

mm. Feje, tora és potroha koromfekete, szintiígy a csápok is, me-
lyek fehéres bunkós vége annál élénkebben kiri. Egész felülete

fü'itös fekete, olyan mintha fenykorom ellepte volna, kivéve a

rendes pillangónál szürkés kis helyeket a szárny külszegélyén, a

melyek szürkék maradtak, és a rendes nsténynél a fels szárnyon

üvegesnek látszó elég nagy középtércsét, mely gyér fekete pikke-

lyezést mutat ugyan, de a ferde oldalnak fehér pikkelyezése foly-

Rovartani Lapok. W. 1899. január hó. -
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tán, tejes fehérfénynek látszik. A fels szárny erezete sötétbarna,

az alsó szárnyaké fekete, az alsó lapon is, a melyen a fels szárny
közép tércséje finom fehér pikkelyekkel van ellepve, a külsze-

^'^í --s.

gély felé azonban szürkés, úgy hogy a felsszárny szürkének lát-

szik az alsó szárny mellett, mely kivált a t és belszegély felé

koromfekete. Ezt a nevezetes példányt 1898. május havában Ha-
betin J. Orsován fogta. . Abafi A, hajós.

A negyedik nemzetközi zoológiai kongressust 1898. aug. 23-

ától 27-ikéig Cambridge-ben tartották meg .Számosan vettek részt

benne ; hazánkat Dr. Horváth Géza, múzeumi igazgató-r képvi-

selte. Sokan most látogattak el elször Angolországba s éltek az
alkalommal, hogy ismereteiket a British Museumban és más nagy
nyilványos és magángyjteményekben gyarapítsák. Valamennyien
megelégedésüket fejezték ki a fogadtatásért, melyben részesültek.

A felolvasott entomologiai értekezések száma nem volt nagy. A
nomenclaturáknak „éget kérdését" némelyek megelégedésére,

mások csalatkozására elhalasztották. 27-én, délután fogadták a con-

gressus tagjait az állatkertben, a Regents Parkban, ugyanazon
este pedig az elnök, Sir John Liibbock, fogadta a tagokat a ter-

mészetrajzi múzeumban. 29-én a congressusnak mitegy 150 tagja

látogatta meg Rothschild M^/Zt múzeumát Tring-ben, hol vendég-

szeret fogadtatásban részesültek. A legközelebbi congressust

1901-ben Németországban (talán Berlinben) fogják megtartani.

Általános entomologiai társulat alakult Németországban, a

melvTiek czélja : az általános és alkalmazott entomologiának

és rovarbiologiának elmozdítása. Tagja lehet mindenki, aki

az entomologia iránt érdekldik. A tagsági díj évi 12 márka

(7 frt 20 kr), melynek fejében a három év óta Neudammban
megjelen „Illustrirte Zeítschrift für Entomologie" díjtalanul jár.

A tagok azonkívül díjtalanul használhatják nevezett folyóirat szer-

kesztségének könyvtárát (több ezer kötet) és az annak járó folyó-

iratokat, és állatjaikat is díjtalanul határoztathatják meg. Végül

minden számban 10 sornyi hirdetést (évenkint tehát 240 sort) kö-

zölhetnek díj nélkül. A társulat élén 12 tagú elnökség áll; ennek

tagjai betrendben : Abafi Aigner Lajos, Dr. Baslelberger, Cholod-

koivsky AL A. tanár, Dr. Eckstein K. tanár, Dr. Escherich K., Dr.



Különfélék 19

Frank tanár, Friese H., Grotc A. R. tanár, Dr. Hofmami O.,

Dr. Kaihariner L. tanár, Kieffcr J. J., Dr, Kniith P. tanár, Kolbe H.J.,

Kulagiii N. tanár, Lehmaiin U., Dr. Linden M. grófn, Dr. McU-
char L., Memiier F. tanár, Dr. Ondemans J. T., Dr. Reh L.,

Rühsanien F. H., Dr. Schröder C, Dr. Tümpcl R. és Wiskott M.
Csiki Ern, lapunk társszerkesztje, kilenczhavi ázsiai útjából,

gróf Zichy Jen kiséretében, 1S98. deczemberhó 18-án érkezett

vissza. A keleti pályaudvaron a lelkes grófot és tudós kísérjét

számos barátjuk és tiszteljük várta, a többi közt a Nemzeti Mnzeum-
nak csaknem teljes tisztikara, a melynek nevében Szalay hiire

niinisteri tanácsos és múzeumi igazgató, s utána Dr. Frdi Béla

kir. tanácsos a földrajzi társulat részérl a grófot üdvözölték.

Csiki Ern tiszteletére a kir. m. Természettudományi Társulat

állattani osztályának tagjai dec. 20-án társas vacsorát rendeztek, a

melyben a fiatal tudóst ismételten íelköszöntötték, aki viszont

érdekes részleteket mondott el hosszú és minden akadályoknak
daczára eredményekben nem szegény utazásáról. Ezeknek egy részét

lapunkban fogja közzétenni.

A vértetü irtása Hosszú évek óta foglalkozik Lignieres M,
J. a hirliedt Schizoneura laniiigcra életmódjának tanulmányozá-

sával, s ezek alapján közebb (Bulletin du Minisíére de l'Agricul-

ture. Paris. Vol. IX. p. l.) annak irtására új szert ajánlott. A szo-

kásos szerele kö?ul mellzendk mindazok, melyek nem képesek

a vértet lehér viaszváladékán áthatni és magát az állatot érinteni,

bármennyire tartsák azokat különben méltán rovarirtóknak, mink
a réz- és horganysulfát oldatok, hamuzsír, szappan, kénsav, sósav,

salétromsav és dohánylúg. Az utóbbiba dobott vértetüt hosszabb

id múlva mint élt ki lehet venni, mert a viasz a lúgtól meg-
óvja. Az alkohol ellenben azonnal keresztül hatja a viaszt, s ennél-

fogva a félig vízzel elegyített alkoholt alkalmazzák az irtásra, hatása

azonban inkább csak látszólagos. A bemeszelést, a növény károsí-

tása nélkül, csak télen és csak vékony rétegben lehet alkalmazni,

így pedig el nem hat a vértet búvó helyéig ;
azonkívül es és fagy

a meszet elrontja, úgy hogy ott a vértet tavaszkor baj nélkül

eljöliet. Benzin, petróleum, ásvány- és terpentinolaj és szénkéneg
bár feltétlenül rögtön öl, a növényi szervezetre való veszélyes

hatása miatt alig használható. Csupán különféle szerek vegyQléke

vezethet czélhoz Ily vegyülékként ajánlja Lignieres : A. Víz 100,

alkohol (60o/o-os) 150, hamuzsír 5 rész ; B. Dohánylúg 1, OO'Vo-os

alkohol 3 rész ; C. Alkohol 100, fekete szappan ICO rész, az utóbbinál

az alkoholt a borszesz égetésénél fenmaradt részekkel is lehet pótolni.

Télen azután, legczélszerbben az egész almafákat permetezik

ezzel a szerrel, mely használat eltt í) rész vízzel hígítandó. A fa

közelében a föld is permetezend és ásóval felforgatandó. Végül

a fakéregnek minden része és hasadéka a következ szerrel :

kátrány 100, benzin 15 rész, ecsettel bekenend, de nem túlsá-

gosan, nehogy a fa szenvedjen tle. Ez a szer szintén a legsz-

kebb résekbe behat és megszáradván tartós hatással van az éls-

dire. Daczára annak nem lehet annak összes példányait megölni.



20 Különfélék.

és ha azt nem akarjuk, hogy a megmaradottak, bámulatos szapo-

raságuknál fogva, az elbbi állapotot vissza idézzék, szükséges

ezeket is irtani s ezt legjobb akkor tenni, ha a vértet megint
az ágakra felment, ahol viaszválladéka folytán könnyen felismerhet.

Tavaszkor a fenti szert l-szörös hígítás mellett használjuk, mert
még így is elég ers s a íejld virágra és levélre nézve ártalmat-

lan. Ugyan ezt az oldatot használják oltványok és beszerzett új

növények tisztítására is, legczélszerübben permetezés útján. A\

Argynnis eltéréseket ír le Sihlberg J. finn tudós (Einíge nor-

dísche Aberrationender Schmetterlingsgattung Argynnis F. Berlin, F. L.

Dames. Színes táblával ára 96 kr.), ki Finnországban fogott igen

érdekes melanistikus alakjait az Aphirape (kétféle), a Frigga (két-

féle) és Palesnek írja le, valamint az Aphirapenak egy csaknem
tiszta fehér eltérését is. Az ábrák igen szépek. Vajon szükséges-e

minden ily egyes eltérést külön névvel ellátni, az kérdéses. .4.

A méh munkája. A nektár, mely azon növények virágjában

találtatik, a melyek megtermékenyítése rovarok által történik, tud-

valevleg arra való, hogy azokat vonzza. Ebbl a nektárból táp-

lálkoznak a kolibrik és számos rovarfaj, a méh pedig abból készíti

a mézet. Egy angol tudós kiszámította, hogy a Fuchsia virágja át-

lag 7.59 milligramm, a borsóé 9.53, a lóborsóé 0.158, a vörös lóhere

egyes virágja 0.132, egész virágcsomója pedig 7.93 milligramm

czukortartaiommal bír, tehát 100 ily virágcsomó körülbelül 8 deci-

grammot vagy 125 csomó 1 grammot és 125,000 csomó 1 kilo-

grammot ad. Minthogy minden ily virágcsomó m. e. 60 egyes virágból

áll, a méheknek arra hogy egy kilogramm czukrot összegyjtsenek
kerek 77-2 millió virágot kell felkeresniök, és minthogy a méz csak

k. b. 75*^/0 czukrot tartalmaz, tehát egy kilogram méznek 5V2 millió

virág felel meg. Valóban bámulatos munka I

Entomalogiai évkönyv lS';);)-re, szerkeszti Dr. Krancher O.

(Lipcse, Frankenstein és Wagner, ára kötve 9í) kr.) Ez új folyam

még eldeinél is gazdagabb tartalmú, a mennyiben 22 kisebb-

nagyobb entomologiai értekezést foglal magában, némelyik tudo-

mányos értékkel bíró, míg mások a gyjtnek figyelemre méltó

ujj mutatást nyújtanak a rovarok tenyésztésére, kikészítésére s el-

tartására, valamint a gyjtemény conserválására nézve. Azonkívül
találunk általánosabb érték közleményeket is, faunistikus adato-

kat, úti élményeket stb., valamint az újabb entomologiai mvek
és közlönyök ismertetését. Becsesek a havi utasítások a Dipterák,

Orthopterák és Cicadinák gyjtésére. Mindezeket tekintve, a m-
vecske megszerzését melegen ajánlhatjuk.

Felpuhított lepkék.Mieítt papírzacskóban csomagolt lepkét a pu-

hítóba tennénk, czélszer testét a szárnyak tövén igen kevéssé bor-

szeszszel és cs k azután ecsettel vízzel is megnedvesíteni, köz-

vetlenül a feszítés eltt pedig ugyan ezt a helyet hal-enyv sr
oldatával bekenni, mi által elejét veszszük annak, hogy a szántás

után a szárn^'akat lelógatja.
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Coleopterák meghatározása. Dr. ?etvi Károly, segesvári tanár,

jeles cüleopterolo<íus, jelenleg a Hypera genusszal foglalkozik, a

melynek képviseli szerinte a legtöbb gyjteményben hibásan van-

nak determinálva. Szívesen ajánlkozik arra, hogy bárkinek is, aki

Hyperáit bérmentesen megküldi neki, azokat revideálja és helyesbíti.

Az almamoly irtása. A Carpocapsa pomenella L. irtására

Eszakamenkában a vízben feloldott ügynevezett párisi zöld festéket

használják, a melylyel az elvirágzás után a fa leveleit permetezik.

Ez a zsönge gyümölcsöt igen finom réteggel borítja el és miután
magába a gyümölcsbe nem hat be, veszélytelen is, ellenben elegend
arra, hogy az almát a hernyótól megóvja, a mely a párisi zöld-

tl elpusztul. A.

Az els lepke 1899-ben. Uhl Károl}^ úr januárhó 9-én Tárno-
kon vadászaton lévén, ott a Colias EJiisa F. egy kopott nstény-
példányát fogta. Nyilván elkésett példány, melyet az eddig enyhe
tél még meg nem ölt.

A palaearktikus makrolepidopterákat tárgyazó nagy m,
melyet Riihl F. megkezdett és Heyne A. folytatott, és melynek
els kötette (a nappali lepkék) már nég}'' év óta jelent meg, immár
folytatatni fog, a mennyiben Heyne munkatársul Bartel Miksát

nj'erte meg, a ki jelenleg a Sphingidákat dolgozza fel. Ebben a

közelebb megjelen részben a mag^^ar termhelyek is fel lesznek

említve.

Ml a legszebb a rovargyííjteményben ? Hírneves párisi tudós

entomologust meglátogatott egy vidéki franczia úri ember, a ki a

tudósnak gyjteményét nézegette és nem gyzte dicsérni, hogy az

mily érdekes és szén No de mégis, mi benne a legszebb ? kér-

dezte a tudós. A laikus erre, némi habozás után azt felelte: „A
legszebb az, hogy az a sok ezer gombost mind oly szépen egye-

nesen van tzdelve!" A tudós ezt maga mondta el az t felkeres

Dr. Horvátit Géza múzeumi igazgató rnek. Az útján tudjuk

most, hogy a rovargyjteniényben mi a legszebb.

Az bcneria dispar Észak-Amerikában 1 886-ig teljesen isme-

retlen volt. Ekkor egy tudós Massachusetts államában kísérlete-

zés végett Európából meghozatta petéit. A kikelt hernyók néhánya
valahogyan a szabadba kimenekült, itt az új viszonyokhoz csak-

hamar alkalmazkodott és minden védekezésnek daczára annyira el-

szaporodott, hogy az ország faállományára nézve már 1890-ben

valóságos ragálylyá vált. Azóta k. b. 200 angol négyszögmértföLlnyi

területet foglalt el s abban iszonyú kárt okozott. Végre az állam-

nak kellett közbelépnie és a rovar irtására k. b. másfél millió fo-

rintot kiadnia, mihez még az Egyesült Államok congressusa is

80 000 frtot adott. Kisebb összegekkel is bsérték volna, hogy ha azok

megszavazása s az ennek folytán eszközölt irtások idejekorán tör-

ténnek. Az irtásnál a lombot arzénsavas ólomoldattal permetezték

s azonkívül a petéket creosottal elpusztították és a fatörzseket

enyves gyrkkel látták el. Ily óriási er megfeszítésével sikerült

a hernyóknak mintegy 9 tizedrészét megsemmisíteni. Biztosra ve-

het azonban, hogy a megmaradtak csakhamar újra elfognak sza--
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porodni, hogyha újabb pénzáldozattal ellenük nem folytatják a

küzdelmet. — Magyarországon igen közönbösen nézzük nz 0.

dispar garázdálkodását, bárha tudjuk is, hogy az egész országban

kártékonyán lép fel. Némely helyen kezdték ugyan irtani a peté-

ket és hernyókat ; általában azonban a nép felfogását osztják.

Min a nép nézete, azt 1887-ben Törökbálinton laktomban tapasz-

taltam. Látván az ottani tölgyesben az O dispar lepkének elsza-

porodását, figyelmeztettem a parasztokat, hogy a pe éket szedessék

vagy pusztítsák, mert különben jöv évben a hernyók az egész

erdt lefogják kopasztani. Erre a legnagyobb nyugalommal azt fe-

lelték, hogy az mindig úgy volt, és hogy a hernyók maguktól

elfognak pusztulni. És i azuk volt, de min áron ? A következ
évben a hernyók az egész erdt seprvé kopasztották, és mikorra

már eledelt nem találtak, tömegesen elvándoroltak egy órányira

lev szomszédos erdbe. Tavaly ugyan azon a helyen ismét

hasonló kárt tettek, valamint a budapesti kincstári erdben is, de

pusztításukat itt is az idjárásra és az O. dispar rovarellenségeire bíz-

ták. Óhajtandó lenne, hogy a kormány a peték szedését ország-

szerte rendelje el. A L.

Sáska-érmek. Az 1693. évi augusztushó 14— 17-én Szászor-

szágban, Plauen környékén óriási si^kahad mutatkozott, mely a

napot elhomályosította. A rovarok „csúnya szag hátrahagyásával"

Thüringia felé vonultak. Erre a sáskajárásra öt érmet is készítet-

tek és egy prédikácziót is kinyomattak. Az 1693. és 1748. évi

sáskajárásra Sziléziában is készültek érmek, a melyek egyik olda-

lán sáska látható, másik oldatán pedig erre vonatkozó enilékvers.

Egykorú tudós pap azt állította, hogy a sáskák szárnvfedjén

latin és arab betket látott, amelyek bekövetkez éhínséget hirdettek.

Levélszekrény.

Hudák Ede Ágost úpnak. A nappali lipkíkre wizvi ajáalható Riikl-

Heyiie sGrossschnettarlinge* czím mve (11 fl. .O kr.), mslj^bsn az összes

eltérések bö leírása foglaltatik. Legközelebb meg fog jelenni a Sphingidákra

vonatkozó rész is. Ezeknek éi a többi lepkecsoport ilv variatióinak leírása

még nincsen összegyjtve.

Györké Lajos tináp úrnak. Ivérjük az 189S. gyjtési jegyzékét; a

bizonytalanokat szívesen meghatározzuk.

Koca Györary úraak. Legközelebb küliJLi'< visszi a mighatározott

lepkéket és bogarakat. Van köztük néhány igen érdek ss. Kelecsényi Károly

(Tavarnok) Coleoptera-jegyzéke (XVIII. sz.) legközelebb jelent meg. Több

ezer fajt tartalmaz,

k



„ROVARTANI LAPOK"
Auszug der Aufsátze dieser in uagar. Spracbe erscbeineDden entomologíscbeo Monatschrifi

Unter Mitwirkung von

Dr. A. Bedö, Dr. C. C/iyzer, Dr. G. Entz und Dr. G. Hon-áfh

redigirt von

L.Abafi-Aicrner,J. JablonoAs^skiu. K.Csiki.

Budapest IX., Lónyay-Gasse 11.

1899. Január . VI. Bánd Heft 1.

S. 1. J. Jablonowski : Schildláuse der Apfelbáume. Seit dem
Auftreten der San-Jose-Schildlaus untersucht man auch, ob die

Schildláuse unserer Obstbáume nicht etwa eine áhnliche Lebens-
weise führen. Nun habén Frank und Krüger 1898 Schildláuse auf
Tiroler Apfeln, ihrer Abnlichkeit wegen, für eine Variation der

San-Jose-Schildlaus er^lárt und die Frage aufgeworfen, ob die

heimischen Arten, wie Aspidiotus ostreaeformis, Diaspis piricola

und Mytilaspis pomorüm das Obst selbst angreifen. Diese Frage
beantvvortet Verfasser bezüglich der ersten und dritten Art beja-

hend, die zweite Art fand er vorláufig auf dem Obste nicht.

S. 4. M. E. Fountaine : Schmetterlingsjagd in Ungarn I. Ver-

fasserin hat zwei Sommer in Oesterrcich und Ungarn Tagfalter

^esammelt und bringt nun im „Entomologist" eine Schilderung

ihrer diesbezüglichen Erfahrungen, indem sie dankbar der freund-

lichen Aufnahme und Förderung gedenkt, derén sie von Seite der

Budapester Entomologen theilhaft vvurde.

S. 8. St. Nécsey: Penthophora morio L Verfasser schildert

einen Fali, \vo P. morio als Schádling auftrat, indem die Raupen
desselben eine grosse Wiese vollstándig kahl frassen, aber auch
die Gerste und den Weizen arg mitnahmen.

S. 10. E. Csiki : Die myrmekopiiiien Pselapiiiden. Zusammen-
stellung nach Ameisenarten der in Ungarn vorkommenden Arten

dieses Káfergenus.

S. 12. L. Abafi-Aigner: Farbenabánderuegen der Lepidopteren.

Ausführung der Ursachen, welche die Farbenabánderungen her-

vorbringen und Schilderung einiger bemerkenswertherer Fálle na-

mentlich von Albinismus und Melanismus, in letzterer Hinsicht

auch einer Übergangsform von Amphidasis var. Doubledayaria, wel-

che 1898 in der Náhe von Budapest gefunden vvurde, ein Bevveis

dafür, dass diese Form immer weiter gegen Südosten vordringt.

Kleinere IVIitthelíungen.

A. 16. E. A. Hildák. Eine braune Raupe von Saturnia pyri

(R. L. IV. 197.) verpuppte sich zwar, verkümmerte jedoch ; da-

gegen schlüpften 12 Saturnia spmi, bei welchen sámmtlich die

A'orderfüsse unentwickelt waren.



S. 13. Ein Schddling des Ptirsichbanmes, Anarsia lineatella,

nach Marlatt.

S. 17. J. Pável: Beitrage zur Geschichte von Oxytrypia or-
bicitlo^a, vvelche im J. 1862 zuerst bei Budapest gefangen vvurde.

S. 17. J. Vánky áussert die Ansichi, dass Bienen nicht
diirch Hyacinthen getödtet vverden, vvie (R. L. V. 142.) behaup-
tet wurde.

S. 17. L. Ahafi-Aigner. Schildeiung einer schvvarzen Aber-
ration von Aporia crataegi.

S. 18. Der vierte Internationale zo ilogische Congress m Lon-
don 1898 und dessen Verlauf.

S. 18. Allgemeine entomologische GeseUschaft, ihre Ziele und
Statuten.

S. 19. E. Csíki langte, nach einer neunmonatlichen asiati-

schen Reise im Gefolge des Grafen E. Zichy am 18. Dec. 1898
in Budapest an, wo beidé íestlich empfangen und vielfach fetirt

wurden.

S. 19 Bekdnipfíing von Schizoneura laningera nach Ligniéres.

S. 20. Argynnis-Aberrationeíi beschrieben von J. Sahlberg,
kurz besprochen.

S. 20. Die Arbeit der Biene. Nachvveis, dass die Bienen um
ein Kgr. Honig zu sammeln 5V2 Millionen Blumen besuchen müssen.

S. 20 Entomologisches Jahrbíich 1899. red. von Dr. O. Kran-
cher, wármstens empfohlen.

S. 20, Diitenfaltér vor dem Aufvveichen an der Plügelwurzel
mit Spiritus zu befeuchten.

S. 21. Dr. K. Petri studirt derzeit das Genus Hypera und
ist béreit, ihm zugesandte Arten derselben einer eingehenden Re-

vision zu unterziehen.

S. 21. Carpocapsa pomonella und derén Bekámpíung.
S. 21. Der erste Faltér ini Jahre 1899, ein Colias edusa,

wurde am 9. Jan. unweit Budapest von K. Uhl erbeutet.

S. 21. Mittheihing, dass Rühl-Heyne's Werk fortgesetz wird

und demnáchst die Abtheilung „Sphingiden" erscheinen soU.

S. 21. Was ist das schönste in einer Insckteiisammlnng ?

Ein Herr aus der Provinz besuchte einen berühmten Pariser En-
tomologen und ward nicht müde zu versichern, wie interessant

und schön die Sammlung desselben sei. Aber dennoch, was ist

das schönste? frugder Gelehrte. Nach einigem Zaudern entgeg-

nete der Laie : „Das schönste ist unstreitig, dass diese vielen Tau-
sende \on Nadeln allé so schön senkrecht eingestekt sind." Der

Gelehrte erzáhlte dies dem ihn besuchenden Dr. G. Horváth, Cus-

tor-Director des ung. National-Museums. So wissen wir denn nun,

was in einer lusektensammlung das schönste ist.

S. 22. Oa/er/a disparinNord-Amerika, die Scháden,welche er an-

gerichtet und die Unsummen, vvelche seine Bekámpfung verschlang.

S. 22. Denkmiinzen, vvelche im Jahre 1693 nnd 1748 in

Sachsen und Schlesien auf die Heuschreckenschwárme geprágt

wurden.



A Nyitravármegyei teimészettudományi egyesület 1896., nem-

különben Magyar orvosok és természetvizsgálók 1897. évi

trencséni vándorgylésének évkönyvében megjelent

„Nyitrameg-yei lepkék és bogarak"

enumeratiója, ügyszintén európai, de különösen magyar-

országi

Coleopterák árjegyzéke

kapható a szerznél,

KELECSÉJnIYI kArolvnAl
TAVARNOK, u p. N.-TAPOLCSÁNY.

'^i

^ Superbe cxotischc ^
^ Lepitopteren u. Coleopteren |^
^1 verkauft einzeln oder in Centurien in la. Oualitát zu enorm p^
|| biliigen Preisen ||^

-i H. FRUSTORFER, Berlin N« ^^í. |^
^ Thurn-Strasse 37. §
^ @ CATALOG POSTFREI. ® ^

Kitn mvek fe!e áron.
fírehm, Thierleben, 10 kötet. — Neumeyr, Erdgeschichte,

2 kötet {\'ÁS7). — Ratzel, Völkerkunde, 3 kötet (1886).—
Rauke, Der Mensch. 2 kötet (1887). — Meyers Conver-

sations-Lexikon, 16 kötet. 4. kiadás (1888).

Mind félbörben és igen kevéssé használt

<> Az eladást szerkesztségünk szívesen közvetíti. <»



Szakkiállításokon mindenütt az els dij. — A legmagasabb elismerések.

Miniszteri, szék. föv. tanácsi- s egyéb hatósági ajánlatok.

Iskolai povappaktáp.
Iskolai-, erd-, mez- és kertgazdaságra kártékony vagy ha82no8 rova-

rok, rovar-biolog'ai tárgyak, a Hymenopterák, Lepidopterák, Dipterák,

Coleopterák, Neuropterák, Pseudoneuropterák, Orthopterák, Dermatop-
terák és Thysanurák rendjeibl dús választékban.

Tankönyv szerint rendezett teljes, mint kivonatos rovar- és rovar-

blologiai gyjtemények, nyomatott etiquettákkal diszes kiállitásban, s

minden a rovarok fogasához, kikészítéséhez való eszközök stb.

Iskolák s tanulók SO^/o kedvezményben részesülnek.

Az országban az egyedüli s legnagyobb szakkereskedés, igy tehát

nemcsak a legkisebb, hanem a legterjedelmesebb gyjtemények szállí-

tását is a legjutányosaboan eszközli

Neuroptera, Pseudoneuroptera és Orthoptera gyjtkkel csereössze-

köttetés kerestetik.

Kívánatra árjegyzékkel ingyen és bérmentve szolgál

Gammei Alajos,
Budapest, IX. ker. Lónyai-u^cza 18.

«^ Coleoptera-kereskedés. '^

1^ Mint honunkban a legrégibb és legnagyobb rovarkereskedés tulaj- ^|^
j^ donosa, ajánlom magángyüitöknek, iskoláknak, gazdászoknak és érdé- ^^
':^ széknek fSUUÜ hibátlanul megliatározott boai és kiiltoldi líjból álló rovar- ^
^s készletemet. Honi faunánk közöaségis és legritkább fajai nigy g;^
j^ számban, továbbá több száz exotikus taj. Iskolák részére gyü|teménye- .^ii

':^ ket olcsóa állítok össze. Honi gyjtkkel szívesen lépek csercviszonyba. S^

^ Megkeresésre nyomatott árjegyzéket ingyen és bérmentve küldök. ^

g Merkl Ede ^
|t@ Német-Bogsánban (Krassó-Szörénymegyej. (^^

^ cg

Balkáni lepkékkel és bogarakkal
jutáijyos ároij,

jegyzékkel pedig ingyen szolgál

llabeiiiauer József
Slivno — Bulgária.

2q cS

Schmídl H , kiHiyvn^'omdájá i^iidapest, szerccsen-utcza 7.
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