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Gracilariidae.

LithocoUetis Cramerella F. Versecz V. 9.

Tineidae.

Akjclna appendiculata Esp. Versecz V. 24, Flamunda VI. 21 (sok cT,

egy ?)•

Ácrolepía valeriella Snell. Dráva-Szarvas VII. 11.

Euplocamus anthracinalis Scop. Bonaztad V. 13—21, Flamunda VI. 10.

Monopis monachella Hb. Dráva- Szarvas VI. 15— VII. 1.

Tinea misella Z. Verzecz V. 27. — fuscipunctella Hw. Flamunda VI. 22.

Incurvaria miiscalella F. Versecz V. 9. $.

Nemophora piilella F. Versecz V. 6.

Nemotois auricellus Rag. Flamuada VI. 16—22. — minimellus Z. Fla-

munda VI. 23. — Dumerüielliis Düp. Flamuada VI. 22.

Adela viridella Scop. Versecz V. 6 (sok példány). — croesella

Scop. Versecz V. 17, Flamunda VI. 7 (sok példány). — mozzo-

lella Hb. Flamunda VI. 21, egy cf. — leucocereUa Scop. Versecz

V. 26, egy d.

Különfélék.

Személyi hír. A földmívelésügyi m. kir. miniszter Benczúr

ELEK-et a m. kir. Rovartani Állomás asszisztensét adjunktussá ne-

vezte ki.

Körrendelet a hernyó-, vértetü- és cserebogárirtás tárgyában.

A földmívelésügyi m. kir. miniszter f. évi 5000, VI. —2. 1911. sz. alatt

valamennyi törvényhatósághoz a következ rendeletet intézte

:

A legközelebb elmúlt években a. kártékony hernyók, a vértetü

és cserebogár a gyümölcsösökben kiszámíthatatlan károkat okoztak,

kiváltképen azért, mert a fák tulajdonosai az 1894. évi XII. törvény-

czikk elrendelt s a vonatkozó körrendeletekben részletesen megsza-

bott irtást egyáltalán nem, vagy csak felületesen teljesítették ; a ható-

ságok pedig a mulasztókat ezen, büntet határozatokkal is kikény-

szeríthet, kötelesség teljesítésére nem szorították.

Szükségesnek tartom tehát a hernyók és cserebogár irtása tár-

gyában hivatali eldöm 16266/VII. A. 1906., 85075/VII. B. 1906. és

15000/1908. VI— 3. szám alatt kiadatott körrendeletekre, nemkülönben

a vértetü irtása tárgyában 9679/1899. szám alatt kiadott körrendeletre

a törvényhatóság figyelmét már most újra felhívni és az alább fel-

sorolandó teendk haladéktalan elvégzésére a legszigorúbban utasítani:

I. A hernyó és vértetü irtására vonatkozólag rende-

lem: 1. A vármegyékben az alispán, a törvényhatósági városokban

a tanács köteles az irtásra vonatkozó rendelkezéseknek, a mulasz-
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tokra az 1894. évi XII. t.-czikk 95. §. k) pontja alapján 100 (egyszáz)

koronáig kiszabható büntetésre való figyelmeztetéssel, legkésbb

folyó évi február 28-ig a legszélesebb körben való közhirrétételérl

gondoskodni, a közhirrététel megtörténtérl márczius 15-ig meggyz-
dést szerezni és a tett intézkedésekrl hozzám legkésbb folyó évi

márczius 31-ig jelentést tenni. Mindenütt, a hol a dobszóval való

hirdetés szokásos, ezen rendelkezések kihirdetését hetenként több-

ször meg kell ismételni.

2. Minthogy az 1894. évi XII. t.-ozikk 50. §a szerint a hernyó

általában a fák rügyeinek fakadását megelz idben irtandó, köte-

lességévé teszem a törvényhatóság els tisztviseljének, hogy a

hernyóirtás elvégzésére a határidt a törvényben megjelölt idn belül

a törvényhatóság helyi és égalji viszonyainak megfelelen akként

tzze ki, hogy a hernyóirtás még a rügyek fakadása eltt tényleg

foganatosíttassék. Az ily módon megállapított határidre az 1. pont

értelmében teljesítend kihirdetéskor a figyelmet külön is fel kell

hivni.

3. Minden törvényhatósági joggal felruházott város' tanácsa,

minden rendezett tanácsú város polgármestere kí'teles gondoskodni

arról, hogy az 1894. évi XII. t.-czikk idevonatkozó rendelkezései

alapján elbírálandó kihágási ügyek elintézésére illetékes elsfokú

hatóságnak egyik tisztviselje a hernyó- és vértetirtásnak közvetlen

ellenrzésével legkésbb a folyó év márczius lOig megbizassék,

járásokban j)edig a fszolgabíró köteles gondoskodni arról, hogy

összhangban a 9679/1899. számú körrendelet 2. és 5. §aival, a köz-

ségi elöljáróság annyi tagja névszerint megbizassék az ellenrzéssel

felelsség terhe alatt, amennyi szükséges arra, hogy az illetk a 4.

pont szerint a gyümölcskerteket és a lombos fákkal beültetett terü-

leteket egy hét alatt személyesen bejárhassák.

4. Az ellenrzéssel megbízott elljárósági tagok a hernyóirtásra

a 2. pont szerint megjelölt határid lejárta után haladéktalanul köte-

lesek a mezr, kertr, szlpásztor, hajdú stb. kísérete mellett, be-

járni az összes gyümölcskerteket és lombos fákkal beültetett terüle-

teket (szl, legel, temet stb.), hogy a helyszínén és személyesen

gyzdjenek meg arról, hogy az irtás helyesen megtörtént-e ? A
talált eredményhez képest kötelessége ezeknek a közegeknek, hogy
a mulasztót a törvény rendelkezése szerint megbüntetés végett a

helyi hatóságnak még az nap bejelentsék, de egyúttal akár a mu-
lasztót magát, akár megbízottját rövid úton és azonnal az elmulasz-

tott hernyóirtás alapos elvégzésére azzal a figyelmeztetéssel utasítsák,

hogy amennyiben a kitzött id alatt a mulasztó a hernyóirtást

(hernyófészkek leszedését, tojáscsomók és tojásgyrk letakarítását

és elégetését) nem teljesítei\i, az ellenrz elöljáróság azt az 1894.
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évi XII. t.-czikk 52. §-ának kifejezett rendelkezéséhez képest azon-

nal a mulasztó fél terhére napszámosokkal végezteti el és pedig oly-

módon, hogy az irtás legfeljebb három nap alatt teljesen befejezhet

legyen.

Az ilyen irtáshoz felfogadott munkások bérét a helyi hatóság

a hivatalos ellenrz közeg által kiállított napszámjegyzék alapján

ellegképen kifizeti s a kifizetett összeget az elbb már kirótt bün-

tetéspénzzel együtt az illet mulasztón hajtja be.

Az irtás alkalmával különös súlyt kell fektetni arra, hogy a

fák koronájáról a száraz levél, lepketojás-gyr, a fák derekáról

pedig (az akáczfáéról is !) minden lepketojáscsomó (amely kis, egy

korona nagyságú és tzi tapló formájú és szín darabokat mutat)

leszedessék és elégettessék.

5. Az ellenrzéssel megbízott elljárósági tag az ellenrzés

eredményérl annak végeztével a hel}'! hatóságnak azonnal élszóval

jelentést köteles tenni, hogy a hernyóirtás a megvizsgált területen

milj^en eredménynyel végeztetett. Ugyanezen alkalommal köteles

azok ellen, akiket az irtás körül mulasztás terhel, az illetékes I. fokú

hatóságnál az 1894. évi XII. t.-cz. 95. §-ának k) pontjába ütköz
kihágás miatt a kihágási eljárás folyamatba tétele iránt jelentést

tenni. Ha az ellenrz elljárósági tag az ellenrzés munkája közben

valami akadályra, vagy sürgs orvoslásra szoruló bajra talál, arról

még az ellenrzés befejezte eltt is köteles a helyi hatóságnak jelen-

tést tenni és felhívni a felmerült baj haladéktalan orvoslására.

6. A köztulajdonhoz tartozó gyümölcs- és más olyan lombos

fákat, díszfákat (mint a tölgy, cser, zelnicze) és bokrokat (kökény,

galagonya), amelyek akár a köztereken, akár városi avagy községi

utakon, közlegelükön, vagy köztulajdont képez parlagterületeken

állanak, a város tanácsa, illetleg a község elöljárósága köteles a

kártékony rovaroktól megtisztogattatni. Temetkben, közbirtokossági

legelkön, vasutak mentén, továbbá szántóföldek és kaszálók körül

ültetett fákat és sövények bokrait az illet terület tulajdonosa köteles

lehernyóztatni. Az állami utak mentén az irtás az útmester feladata.

7. Rendezett tanácsú városokban a polgármester, kis- és nagy-

községekre nézve a fszolgabíró, illetve szolgabíró kötelesek április

15-ig személyesen felülvizsgálni, hogy megtörtént-e az irtás s ameny-

nyiben a hatóság részérl mulasztást tapasztalnának, kötelesek a

fegyelmi eljárás megindítása iránt haladéktalanul íutézkedui.

II. Cserebogár irtásra vonatkozólag rendelem : 8. Azok-

ban a törvényhatóságokban, amelyeknek területén a cserebogár

1911-ben, valamint a következ években tömegesen rajzani fog, a

cserebogár irtására (szedésére és elpusztítására), valamint irtásának

ellenrzésére s a mulasztókkal szemben való eljárásra általában ugyan-
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azok a rendelkezések érvényesek, amelyek jelen rendeletem elz
(1— 7.) pontjaiban foglaltatnak.

9. A cserebogár szedését megjelenése után azonnal meg kell

kezdeni és folytatni kell mig rajzása tart, A szedésre csak a hajnali

órák alkalmasak, amikor a lerázott bogár még dermedt s el nem rö-

pülhet. A cserebogarat minden akár magánosan, akár többedmagá-

val álló fáról le kell szedni. Alacsonyabb fáról egyszeren lerázható,

magasabbról pedig akként szedhet a cserebogár, hogy a munkás
hosszúnyel horoggal a fa ágait egyenként megrázogatja vagy a

fiatalabb munkás a fára felmászva rázogatja meg az egyes gályákat.

A lerázott cserebogarat a munkás széles szájú vízzel telt nagyobb

edénybe szedi s onnan megfelel nagy kádba hordja, hordóba vagy

zsákba tölti. Az így összeszedett cserebogár leforrázandó, illetleg

a zsákban lev összezúzandó.

Az elpusztult cserebogár trágyának vagy baromfieleségnek

használható el. Az elbbi esetben a cserebogarat sok földdel és mész-

szel kell összekeverni és földdel úgy letakarni, hogy ezáltal a rot-

hadó cserebogarak bze elfojtassék. A baromfieleségnek használt

cserebogár napon, vagy kenyérsüt kemenczében megszárítva, szá-

raz és szells helyen tartva, sszel és télen a baromfieleséghez hozzá-

keverhet.

Él cserebogarakat, valamint, pajorjait (cserebogárlárva, pata,

szántáskukacz) sertéssel feletetni nem tanácsos, mert az ezekben él
bélkaparó-féreg {Gigcmtorhynchus gigás vagy EcJiynorhynchus gigás) a

sertésre nézve veszedelmes és elhullását okozhatja.

10. A gazdaközönséget figyelmeztetni kell, hogy a kötelez

cserebogárirtásnak kiegészít részét képezi a pajorirtás, amely abból

áll, hogy a talaj szántásakor, mélyebb ásásakor, vagy kapálásakor,

a felszínre kerül pajort a munkás megsemmisíti.

Minthogy a szántás nem egyszerre történik, a pajor irtását

ellenrzni nem lehet, éppen azért amikor a szántások ideje elérke-

zik, a helyi hatóságok a gazdaközönséget a pajor pusztításra állan-

dóan figyelmeztessék.

11. Vármegyékben az alispán, törvényhatósági joggal felruházott

városokban a tanács köteles minden év október havának 31-ig be-

jelenteni (9679/1899. sz. körrendelet 10. §.), hogy a törvényhatóság

területén u) elfordult-e a hernyó, vértet, vagy cserebogár, ha igen, b)

miként végeztetett az irtás, c) hány személy lett hatóságilag kötelezve

az irtásra, d) hány ítéltetett el kihágás miatt, e) kötelességmulasztás

miatt indíttatott- e fegyelmi eljárás valamely tisztvisel, vagy ható-

sági közeg ellen ?

12. A hernyóirtást és cserebogárszedést szakközegeimmel ellen-

riztetni fogom s ha tudomásomra jutna, hogy valahol az irtás meg
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nem történt volna, a mulasztó tisztvisel vagy hatósági közeg ellen

a legszigorúbb megtorló intézkedéseket fogom megtenni.

Végül elvárom, hogy a hatóság tagjai az ily irányban meg-
felelen eljáró m. kir. csendrség részérl a hernyó, vértet és csere-

bogár istásának elmulasztása vagy hanyagul teljesítése miatt tett

jelentéseg alapján a mulasztók ellen szükséges megtorló intézkedé-

sek megtételérl kötelességükhöz hiven gondoskodnak.

Budapesten, 1911. évi január hó 25-én.

A miniszter helyett

:

Bartóky, államtitkár.

Irodalom.

nr. Joseph 3Iüller : Neue Höhlenkáfer aus dem österreichi-

schen Karst. (Wiener Entomologische Zeitung. XXX,
1912, p. 1—4).

Szerz czikkében, melynek czime nem is engedi következtetni,

hogy tulajdonképen nem is ausztriai, hanem 1 horvátországi, 2 dal-

mácziai, 1 herczegovinai és montenegrói és 4 boszniai vak barlangi

bogár leírását tartalmazza. Reméljük, hogy szerz másker nem fog

talán politikai hóbortjából kifolyólag czikkeinek ilyen hamis czímeket

adni, azok mindig csak az egyéniségére és gondolkodására fognak

homályt vetni. Az új bogarak és termhelyeik különben a követ-

kezk : Trechus {Duvalius) Neumanni (Bosznia : Petrovac, Dragisica-

barlang), Treclius {Anoplitlialmus) Netolitzhji subsp. Novaki (Dalmá-

czia : Dugopolje), Treclius {Anoplithahnus) dahnatinns suiuralis ampli-

pennis (Herczegovina : Volujak ; Montenegró : Orlovac), Adelopidius

Neumanni (Bosznia : Sitnica), Apholeuomis (nov. subg. Speoplanes)

giganteus (Dalmáczia : Mosor-hegység), Parapropus sericeus Taxi (Lika

vm. : Perusic, Mogorice-barlang), Parapropus sericeus simplicipes

(Bosznia : Sitnica) és Parapropus sericeus Neumanni (Bosznia : Petro-

vac, Kosir-barlang). Csíki.
*

Patil Born: Carabus caelatus grmecensis nov. subsp. (So-

cietas Entomologica. XXV, 1911, p. 91).

Bosznia észak-nyugati részében, a Grmec planina területén,

különösen Drenovac környékén, a Carabus caelatus egy olyan alakja

él, mely a var. serajevoensis-hez hasonló nagy és ers testalakkal bír,

de skulpturája sokkal finomabb, ez olyan mint a Velebitben otthonos

var. macretus-Q^ mindenesetre azonban utóbbiénál kissé erteljesebb.

Színe nagyon ritkán tiszta zöld vagy tiszta kék, hanem rendesen

zöldes-kék. Ezt az alakot termhelyérl subsp. grmecensis-nek nevezte

el szerz. Csíki.


