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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Egy kártékony rovar szobáinkban. — Gyakran nem csekély

bosszúsággal tapasztaljuk, hogy ruhanemink és butoraink szövetei

,

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

rágásokat aztán közelebbrl megvizsgáljuk, azt találjuk, hogy azok

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

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

nálhatatlanná válik. Els pillanatra bizonyosan ráfogjuk, hogy ezt

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

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

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

okozta volna, gondos vizsgálat mellett legalább a molypille hernyó-

jára vagy bábjára, legtöbbször pedig ezeknek levetett brére okve-

tetlenül reá kellene akadnunk.

A kár okozója, mely szöveteinkben ép oly garázdaságot visz

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

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

rovar a Thysanurák rendjébe tartozik és Lepisma saccharina*)

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

hosszúságú, hosszú csápokkal és három hosszú

farksertévei biró állatka (4. ábra) a felemelt

sznyeg vagy megbolygatott ruhanem közül az

els érintésre rendkívül gyorsan tovairamodik s

a padló vagy szekrény repedései közé bújik

;

azért többnyire csak puszta véletlenségnek kö-

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

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

saccharina L.

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

tapasztalta, hogy ez a rovar sznyegeit, különösen ritkán használt

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

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

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

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

tetben talán felvilágosítást nyújthatna, a mit nagy köszönettel vennénk.
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vendégszobájában, mind összelyukasztotta, és hogy pillangó-gyjte-

ményében a doboz fenekére ér pillangószárnyakat lerágta.

Nekem ugyan sem vendégszobám, sem sznyegeim nincsenek

s e miatt tapasztalataimat sokkal szerényebb helyen szereztem mint

Rossi; de megfigyeléseim annyiban megegyeznek az övéivel, hogy

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

vetekkel táplálkoztak.

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

náltaknak — száma meglehets ; egy ilyen elhasznált brtáskában

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

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

napig háborítatlanul pihent egy helyen. Mekkora volt meglepeté-

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

helyett csak kegyetlenül össze-visszarágott s a rágásoktól porzó,

alaktalan posztódarabokat találtam, melyek közül és alul százával

futkostak a legkülönbözbb korú és nagyságú Lepismák és sietve

rejtzködtek a táskában lév és szintén megrágott papiros csoma-

gok közé. Tüzetesebben megvizsgálván a táska összerágott bélését,

a rágások sarkában számos petét találtam, st a petékbl röviddel

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

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

nosan használt táskáimban azonban — daczára, hogy mindenikben

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

Lepismára sem akadtam.

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

báinkban, ha valahol nagy mennyiségben elszaporodik, valósággal

kártékony lehet. Ugy saját tapasztalataim, mint Rossi megfigye-

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

ket kedveli. Hogy mitévk legyünk ellenne, arra útmutatással

szolgálhat abbeli észleletem, hogy folytonos használatban lév tás-

káimban e rovarnak semmi nyoma sem volt. Gondos szellztetés,

porolás, valamint a ruhaszekrényeknek gyakori tisztogatása, ezek

azon módok, a melyekkel szobáinkat a Lepismáktól legbiztosabban

megszabadítani és megóvni lehet; mert a hol sokat háborgatják

ket, onnan mihamar elvándorolnak. Azonkívül sepertessünk ki

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

sem a Lepismák, sem másféle alkalmatlan rovarok nem fognak

szobáinkban tanyát ütni. Dr. Jömösvártj Ödön.

Két méhfaj kölcsönös viszonya egymáshoz. — Bíró Lajos

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


