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Egy zsákhordó pillefajról.

Az éjjeli pillék között a szöv pillék nagy csoportjának egyik

kisebb terjedelm családját a zsákhordó pillék vagyis Psy-

chidák képezik.

A Psychidák különös életmódjuk és fejldésük viszonyai miatt

a legérdekesebb lepkék közé tartoznak és kivált avval tnnek ki,

hogy nstényeik teljesen szárnyatlanok és ép úgy mint hernyóik,

ön-készítette sajátságos tokokban, zsákokban élnek. E csidomú

zsákok, melyeket a hernyók és a nstények soha el nem hagynak,

hanem mindig magukkal hurczolnak, mindenféle növényrészekbl

vannak összetákolva; szerkezetük, valamint a készítésükhöz fel-

használt anyagok minsége az egyes fajok szerint változó, de min-

dig jellemz.

A hernyók a zsákokban szövik és bábozzák be magukat, a

midn egyszersmind zsákjukat mells nyilasával valamely idegen

tárgyhoz (khöz, fatörzshöz stb.) ersítik. A nstény pille, mint em-

lítem, kibúvása után is folyvást zsákjában marad. A hím pille azon-

ban már hernyó korában,^ közvetetlenl a bebábozódás eltt, meg-

fordul zsákjában, úgy, hogy mikor a bábból kibúvik, a zsáknak

hátulsó nyitott végén egyenesen a szabadba juthat. A hímek mind

szárnyas kis pillék, féss csápokkal és többé-kevésbbé elsatnyult

szájszervekkel.

Magyarország területérl eddig összesen 16 Psychida-faj isme-

retes.*) Ezek közöl kett {Psyche Echsteini Led., Fumea Sapho MM.)

kizárólag csak hazánkban tenyészik ; egy fajt (Psíjche Zelleri Mann)

azonkívül még csak Dalmátországban, egy másikat (Psyche Viadrina

Stdgr.) csak Sziléziában találtak ; két faj (Epichnopteryx undulella F.

R., Fumea pectinella S. V.) pedig hazánkon kívül csak Dél-Orosz-

országban fordul el.

Ez utóbbiak közöl az Epichnopteryx undulella az, a melyrl

ez alkalommal bvebben megemlékezni kivánok. E faj eddig nálunk

csakis Pestmegyében a rákos-palotai és peszóri erdben, meg
Ó-Buda köri észleltetett, a hol szürkésfekete hullámvonalokkal

tarkázott fehér szárnyú hímje április havában szokott repülni.

*) V. ö. Dr. Horváth Géza és Pável János, Magyarország nagy-

pikkelyröpinek rendszeres névjegyzéke. (Math és természettud. Közlemények-

XII. köt. 25 -74. 1 ) Ebben a dolgozatban hazánkból 15 Psychida van felso-

rolva; ezekhez járul még a Psyche Viadrina Stdgr., melyet 1881-ben a mehá-
diai Herkulesfürdó'nél is felfedeztek.
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Zsákhordó nsténye sokáig ismeretlen volt. Csak 1881-ben

sikerült az azóta elhunyt Lángért József budapesti lepkegyiij-

tnek arra a rákos-palotai erdben szintén reá akadni. Mindamellett

még sem voltunk egészen bizonyosak benne, hogy az illet Psychida-

nstény csakugyan e fajhoz tartozik-e. Erre nézve csak a párosodás-

nak közvetetlen megfigyelését lehetett dönt bizonyítéknak elfogadni.

A rákos-palotai erdbe tett tavaszi kirándulásaim alkalmával

ez oknál fogva különös figyelmet fordítottam e kérdésre is ; és ime,

már 1882-ben csakugyan sikerült arra minden kétséget kizáró vá-

laszt nyernem.

A Psychidák hímjei a párosodás idszakában kivált a dél utáni

órákban szoktak repkedni*); azért 1882. április 12-ének dél utáni

idejét ismét a rákos-palotai erdben töltöttem. Egy gyepes helyen,

a hol a szóban forgó kis pillének több hímje repdesett, megállot-

tam avval a szándékkal, hogy valamelyik hím repülésének irányát

megfigyelem. Várakozásomat ez úttal teljes siker koronázta. A ki-

szemelt pille ugyanis hosszas repkedés után

egyszerre csak hirtelen leszállott a fre és

ott szárnyait nyughatatlanul verdeste ; de

innen azonnal tova rebbent és körülbelül

fél méternyi távolságra egy száraz fszálra

repült, a melyen legnagyobb csodálkozá-

somra a régóta keresett zsákhordó ns-
tényt pillantottam meg. A következ pil-

lanatban a hím már a nstény zsákjá-

21 ábra. — Epichnopteryx m ]^ végéü csüggött s a párosodás javában
unduTella F. E q71 9 pá- ,. , , rr - ' L i.

' l * l ' L
,, ,..i folyt. Kis vártatva óvatosan letéptem a

rosodas közben. J L

száraz fszálat és mindenestül cyankáliumos

gyjt üvegembe tettem. A szerelmes pár halála után is megmaradt

abban az eredeti helyzetében, a melyben azt a mellékelt rajz (21.

ábra) is mutatja, és melyben az a magy. nemz. múzeum gyjtemé-

nyében mai napig látható.

*) Dr. M. Stand fuss legújabban (Stett. Eat Ztg. 1884. p. 207) azt

állítja, hogy a Psychidák az ember felé szoktak repülni, mihelyt az illet

egyén, ha csak kevéssé is, izzadásban van. Hozzá teszi még, hogy e ténynek

Magyarországban már régóta ismeretesnek kell lenni ; és ezt furcsa logikával

abból következteti, hogy innen már évek óta oly Psychidákat (Ecksteini, Vi-

ciella) küldenek szét, a melyeknek legközelebbi rokonait ott náluk még soha

sem találták. Az egész okoskodás azonban merben téves és alaptalan ; 25 éve

már, hogy lepkegyjtéssel foglalkozom, sok Psychidát is fogdostam össze ez

alatt a hosszú id alatt, de még soha sem tapasztaltam, hogy a Psychida-hímek

vagy egyszer felém repültek volna. Más gyjtktl sem hallottam soha effélét.
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E szerint tehát minden kétségen kivl meg van állapítva, hogy

a kérdéses zsákhordó nstény csakugyan az Epichnopteryx undulella

nsténye.

A zsák maga 1 1

/4
— 1 '/3 cent. hosszú és 2 mill. vastag hen-

geres tokot képez, mely szennyes szürke száraz fszálakból van

készítve. A fszálak meglehets szabályossággal hosszában párhu-

zamosan fekszenek egymás mellett ; egyik-másik fszál a zsák há-

tulsó végén többó-kevésbbé túl is nyúlik.

Pável János.

A phylloxeraügy állása hazánkban.

i.

A kártékony rovarok között nincs egyetlen egy sem, a mely

akkora hírnévre és kiváló fontosságra vergdött volna, mint a

szlpusztító phylloxera. Nagy károkat okozott már szintén nem

egyszer egyik vagy másik rovar ; sáskajárás pusztított el némelykor

egész nagy vidékeket, a hesszeni légy tönkre tette olykor egész

országrészek gabonatermését, itt cserebogarak, amott falánk her-

nyók tarolták le a növényzetet stb. ; de eme kártételek mind össze-

véve sem mérkzhetnek a phylloxera okozta veszedelemmel. A többi

kártékony rovarok pusztításai aránylag mind csak bizonyos ideig,

a legrosszabb esetben néhány évig tartanak ós természetes ellen-

ségeiknek felülkerekedése következtében, valamint kedveztlen id-

járás behatása alatt elbb-utóbb mégis csak elmúlnak. De a phyl-

loxera ellen a természetnek erre a segítségére hiába várunk. A hová

a phylloxera egyszer befészkelte magát, nem vesz az ki onnan, a míg

csak az utolsó szlgyökér el nem pusztult.

A phylloxerának ez a kivételes helyzete onnan származik,

hogy tulajdonképen nem benszülött európai, hanem importált rovar,

mely Éjszak- Amerikából került mi hozzánk. Európa gyengébb gyö-

kérzet szli védtelenül ki vannak téve e rovar támadásainak,

mely tartózkodása helyéül nálunk csaknem kizárólag a szlgyöke-

reket választván, ott természetes ellenségei s az idjárás káros be-

hatásai ellen tökéletesen biztosítva van.

A szlpusztító phylloxera fellépése ós terjedése tehát egye-

nesen az európai szlmívelés fennmaradását veszélyezteti. Ennek

a szomorú igazságnak a felismerése Európának szlmível álla-

mait már korán arra indította, hogy a phylloxeravész ellen nem-

zetközi megállapodás útján közös és egyöntet rendszabályokat


