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A rovarok osztályozásáról.

ni.

4. Legyek. (Dvptera.)

A legyek vagyis kétszárnyú rovarok a többi rovarrendektl

már els pillanatra is megkülönböztethetk az által, hogy míg a

többi rovaroknak rendesen két pár szárnyuk van, addig ezeknél

legfeljebb csak egy pár szárny van kifejldve. E miatt adta Linné
ennek az élesen körvonalozott rovarrendnek a D i p t e r a (kétszár-

nyúak) nevet.

Á legyek — mint az elbbi három rend tagjai — szintén tö-

kéletes átalakulással biró rovarok. Szájszerveik — ámbár más módon,

mint a lepkéknél — szintén igen tökéletes szívó szervekké vannak

alakulva
;
gyér erezet hártyás szárnyaik mögött a hátulsó szárnya

pár csökevényes maradványa gyanánt egy-egy kis bunkós rez-

get (halter*) foglal helyet; mind a három mellkasgyr egy-

mással össze van forrva és a potroh az utómellkasnak egyenes

folytatását képezi.

A legyek fejldése és átalakulása leginkább megegyezik a

hártyásszárnyú rovarok átalakulásával. A nstények a petéiket

vízbe, vizenys helyekre, él vagy korhadó növényi vagy állati

anyagokba rakják le ; a petékbl ott a körülményekhez képest hol

hosszabb, hol rövidebb id alatt kibújnak az álczák, melyek ren-

desen kukacz, pondró vagy ny nevek alatt ismeretesek. A légykuka-

czok kétfélék. Egy részüknél, a melyik leginkább a szárazon él, sem

*) A legyek két hátulsó szárnyának csökevényeit (halteres) Földi
János (1801) fiók vagy sarjú szárnynak nevezte, újabbkori természetrajzi iróink

meg billér névvel szokták jelölni. Az els név, ámbár némileg találó, de még

sem egészen jellemz, mert e képzdmények voltaképen még sem szárnyak
;

a második név pedig a magyar nyelv szellemével ellenkez, esetlen szófaragás.

Ajánljuk ezek helyett a rezget elnevezést.

Szerk.
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fejet, sem lábakat nem lehet megkülönböztetni (22. ábra) ; más
részüknél azonban úgy a fej, mint a lábak már többé -kevésbbé

ki vannak fejldve, de ez utóbbiak nem valódi, hanem csak állá-

bak, melyeknek segélyével a többnyire vizlakó álczák helyüket

változtatják. E kétféle álczákból kétféle bábok is fejldnek, u. m.

a fejetlen és lábatlan kukaczokból u. n. » tonnaalakú bábok «, a

22 ábra — Légykukacz 23. ábra Tonnaalakú báb.

melyeken külsleg semmi szerv sem látható (23. ábra) ; a szembe-

tn fejjel és lábakkal biró álczákból pedig »mumiaalakú báb« lesz,

melyet azért neveznek így, mert rajta a leend légynek minden

küls szerve legalább nagyjából már elég jól kivehet.

A legyek szívó szájszerveinek alkotásában hiányzik az a szi-

gorú egyformaság, a mely például a lepkék szájszerveit jellemzi

;

mert a legyek szájszervei a táplálék különfélesége szerint külön-

böz módon vannak idomulva, az egyes részek a typikus rágó száj-

szervekre mindamellett szintén mindig visszavezethetk. így póld.

azoknál a legyeknél, melyek, mint a házi légy, csak folyékony, vagy

vízben oldható tápláló anyagokat vesznek fel (24. ábra), a szájré-

szek aránylag estik gyengén vannak kifejldve s az átidomult fels

ajak, a fels és alsó állkapcsok csak arra a sze-

repre vannak hivatva, hogy mozgásuk által a vé-

gén tapadó korongot visel csalakú alsó ajak-

ban a tápláló nedvek felszívódását elsegítsék.

Ellenben azok a legyek, melyek szilárdabb

növényi anyagok nedveivel vagy él állatok vérével

táplálkoznak, hatalmasan kifejlett szúró és a szúrás

után szívásra összetömöríthet szájszervekkel bír-

nak ; az efféle szájszervekben a két pár hegyes áll-

kapcson kivl még egy, a többi rovarrendek-

nél hiányzó páratlan szúró serte is található,

mely szervek mind a megnyúlt alsó és fels ajak által képezett

csatornában foglalnak helyet. Ilyen szipókájuk van péld. a szúnyo-

goknak, a marháinkat zaklató pöcsöknek (Haematopota pluvialis),

a kolumbácsi légynek, a moszkitóknak stb., melyek nemcsak em-

berre és állatra egyaránt alkalmatlanok, hanem részben veszélye-

24. ábra- — Egy
légy feje, szipókájá-

val együtt, oldalvást

nézve.
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sek is, a mint azt Humboldt a moszkitókról igen találóan meg-

jegyzé: »Nem az indiánok, nem a kigyók, krokodilok és jaguárok

teszik az Orinoco folyó környékét oly borzasztóvá, hanem a pa-

rányi moszkitók.« Azonban a vérszopó legyek között csak a ns-

tényeknek vannak ilyen teljesen kifejlett szájszerveik ; a himek

maguk igen ártalmatlanok s a virágokon leskeldnek az arra re-

pül amazonok után.

A legyeket csápjaik hosszúsága szerint két nagy csoportra

szokták osztani, u. m. a hosszúcsápúakra (Nematocera) és a rövicl-

csápúakra (Brachycera). Az elsket a nyúlánk s a mellett sok izülékfí

hosszú csáp jellemzi ; álczáiknak jól elkülönült fejük van, bábjuk

mumiaalakú ; ide tartoznak a ga-

bonapusztító hesszeni légy (Ceci-

domyia destructor), az alkalmat-

lan szúnyog (Culex pipiens), a hír-

hedt kolumbácsi légy (Simulta Co-

lumbaczensis), valamint a nyáron

patakok felett oly fürge tánczot

járó és tévesen szúnyogoknak tar-

tott Chironomus-fajok is. A rövid-

csápú legyek közös jellemvonásai

:

a zömök test, rövid csápok és

vagy mumiaalakú, vagy tonnaalakú

bábok. Ezek között van több ro-

var, a mely kivált az állattenyész-

tés szempontjából különös figyel-

met érdemel ; ilyenek a pöcsök-

félék (Tabanidae), melyek házi-

állatainkat a szó szoros értelmében

vérig kinozzák, ós a bögölyfélék

(Oestridae), melyeknek kukaczai házi állatokban, de vadon él em-

lsökben is élsködnek, és melyek közül a lóbagócs ( Gastrophilus

Eqiú) a legismeretesebb. E csoportba tartozik még a közönséges

házi légyen (Musca domestica) kivl a rovarálczákban, kivált her-

nyókban fejld hasznos Tachina-légy (25. ábra), valamint az a

kis légy {Piophila Casei) is, a melynek ugró álczája, a sajtkukacz,

sajtban tenyészik.

Van még a legyeknek két kisebb csoportja, a mely szintén

említésre méltó. Az egyik csoportot képezik az élsdi bábszülk
(Pupipara), melyek peték helyett mindjárt bábokat tojnak, mint-

6*

25. ábra. — Tachin agrossa L.
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hogy az álczák az anyaállatok petevezetékében fejldnek és ala-

kulnak át. A lapos test és nem ritkán szárnyatlan rovarok több-

nyire melegvér állatokon élsködnek ; így tanyázik például a

birkákon a kullancs (Melophagus ovinus).

A másik kisebb csoport, melyet a szaktudósok egy része Apha-
niptera név alatt külön rendnek

(
tart, a bolhákat (Pulicidaé) fog-

lalja magában. Az összenyomott test, szárnyatlan, virgoncz bolhák,

melyeknek álczái növényi anyagokkal, szeméttel stb. táplálkoznak,

mind melegvér állatok vérével élnek. A közönséges bolhát {Pu-

lex irritans) mindenki ismeri. Külön-külön bolhájuk van még a

kutyáknak, macskáknak, galamboknak, tyúkoknak stb is; legna-

gyobb bolhája van a sündisznónak.

5. Reczésszárnyuak. (Neuroptera.)

Igen csekély számú s az ember háztartásában a többi rovar-

rendekhez képest csak kevés fontossággal biró rovarrend a reczés-

szárnyú rovarok rendje, a melyet, miként valamennyi elbb tárgyalt

rendet, az jellemez, hogy átalakulásuk tökéletes, továbbá hogy száj-

szerveik rágok, de a mellett többnyire meglehetsen elsatnyultak,

és hogy négy, hártyás szárnyuk sr szita módjára széltében és

hosszában reczósen van erezve. A reczésszárnyú rovarok álczái

mind hat valódi lábbal vannak ellátva. Az álczák egy része a sza-

badban él és más rovarokkal táplálkozik ; a másik rész a víz-

ben tartózkodik, a hol táplálékát részint állati, részint növényi

anyagokból szerzi be. A bábok mindig mumiaalakúak. A kifejlett

rovarok közül mindazok, a melyeknek szájszerveik el vannak sat-

nyáivá (Phryganeidae)
,
jóformán nem is táplálkoznak, és mködé-

sükben csupán csak a fajfenntartás feladatának betöltésére szorít-

koznak. A többiek azonban mint kifejlett rovarok is folytatják

rabló életmódjukat s a bogarak rágó szájszerveinek mintájára al-

kotott szájszerveikkel öldösik eleven zsákmányukat.

A reczésszárnyú rovarok rendjének közös jellemvonása még
az is, hogy az el mellkas a közép- és utómellkassal — ép úgy
mint a bogaraknál — mozgathatóan függ össze.

A reczésszárnyú rovarok a természet háztartásában ámbár sze-

rény, de azért mégis elég tisztességes szerepet játszanak. Kárté-

kony rovar nincsen egy sem közöttük, st nagy részük inkább

hasznos rovarnak tekinthet, a mennyiben más rovarokkal táplál-

kozván, a kártékony fajoknak túlságos elszaporodását csökkentik és

korlátozzák.
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A reczésszárnyuakat szárnyaik alkotása szerint két csoportra le-

het osztani. Az egyik csoportot alkotják a laposszárnyuak (Plahjpterá)

sima szárnyakkal, melyek közül a hátulsók össze nem hajthatók. Ezek

közé tartozik a szép aranyos szem, zöld szin fátyolka (Chrysopa

perla), a mely hosszú, vékony nyel petéit növényekre rakja, és mely-

nek falánk álczája a kártékony levéltetvekkel táplálkozván, az em-

bernek is jó szolgálatokat tesz (26. ábra). Ide sorozandó a hangya-

les (Myrmeleon formicarius), melynek álczája magának homokos

talajban tölcséralakú vermet készít s annak fenekén elrejtzve

szótnyitott fels állkapcsokkal lesi az arra téved rovarokat ós ki-

vált hangyákat.

A második

csoport a reds-

szárnyúakból (Ple-

coptera) áll, me-

lyeknekszárnyaik

V9gy pikkelyek-

kel, vagy pedig

pikkelyszer sz-

rökkel vannak

fedve, és hátulsó

szárnyaik nyugal-

mukban redsen

összehajtva.

Ezek a te-

gezköt Phryga-

neidák, a melyek

kivált arról neve-

zetesek, hogy víz-

ben lakó álczáik

puha testük meg-

óvására, maguknak fövényszemekbl, apró fadarabkákból, fszálak-

ból, csigahéjakból stb. tegezalakú csöves tokokat készítenek s azo-

kat, mint a csiga házát, folyvást magukkal czipelik. A tegezek

alakja és anyaga az egyes fajok szerint változik.

I. Ö.

26 ábra. — A gyöngyös fátyolka (Chrysopa perla) kü-

lönféle alakjai : a, kifejlett rovar ; 6, álcza ; c, báb, alul-

ról nézve ; d, ugyanaz, oldalvást nézve ; e, nó'stény rovar

peterakás közben
; /, nyeles pete

; g, a báb gubója.
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Pozsony környékének lepkéirl.

A modern állattan nem elégszik meg az észlelt állatok puszta

leírásával és száraz felsorolásával, hanem beható kutatásának tár-

gyává teszi az állatok életmódját, szaporodását és fejldését, meg-

állapítja az egyes fajok megjelenése helyét, idejét és földrajzi el-

terjedését, megfigyeli vándorlásaikat, kutatja létezésüknek összes

feltételeit és körülményeit.

Ebben az irányban kell most már a rovarásznak is haladni.

A rovarok megjelenését és tenyészését ugyanis, ép úgy, mint a

többi állatokét, a növényzet, az éghajlat ós a talaj viszonyai határoz-

zák meg ; ezek képezik létezésüknek alapfeltételeit. Kétszeres becs-

esei bir ennélfogva az olyan rovargyjtemény, a mely csak bizo-

nyos határozottan körvonalozott vidék rovarait tartalmazza, és a

mely a mellett az illet vidék faunájáról szerzett tapasztalatok fel-

jegyzésével van összekötve.

Közel 13 év óta foglalkozván Pozsony vidékén lepkegyjtés-

sel, pontos feljegyzéseket vezettem mindazokról a lepkékrl, a me-

lyeket itt részint a szabadban fogtam, részint hernyóból neveltem.

A pozsonyi faunának kiváló érdekességet kölcsönöz az a kö-

rülmény, hogy Pozsony környéke, Ausztriától a Duna egyik olda-

lán a Kárpátok véglánczolata és a Morva folyó, másik oldalán a

Lajtahegység által elzárva lévén, a magyar síkságnak és ezzel egy-

szersmind a délkeleti faunának nyugati végpontját képezi. Azért

akadhatni itt több olyan állatra, a mely a Morván és a Lajtán túl

vagy soha, vagy csak elvétve fordul el, mint péld. a nagy túzok

(Otis tarda), a reznek túzok (Otis tetrax), a recseg lile (Oedicriemus

crepitans) stb. Ez a vidék a magyar lepkefaunának is egyik végs

határ-állomása; mert számos oly lepkefaj tenyészik itt, a mely

hazánk faunáját jellemzi, de a mely Pozsonytól nyugatra már se-

hol sem található. Viszont azonban vannak olyan fajok, melyek

Közép-Európa, illetleg Németország faunájához tartoznak, de a

melyeket Magyarországnak más vidékén eddig még nem észleltek.

Pozsony vidékének különös elnyére van, hogy egy része he-

gyes, más része lapályos ; valamint hogy keresztül szeli egy ha-

talmas folyam bokros-füves ligeteivel, topolya- és fzberkeivel, k-
ris-, szil- és tölgyfa erdeivel ; a hegyeket terjedelmes bükkes, töl-

gyes és fenyves erdk borítják, a melyekben a marhalegeltetés

tilalmazva van. Sok hernyót lehet gyjteni az említett fákon ki-

vl a kökény, galagonya, kecskerágó, Lonicera és fagyai bokrokon

;
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számos faj él az iszalagon (Clematis vitaiba), a Thalictrumoíi" és

Euphorbián, továbbá a Lappá, Urtica, Centaurea, Carduus, de

leginkább a Marrubium levelei alatt.

Hasznos szolgálatot vélek teljesíteni ennélfogva a hazai ro-

vartan érdekében, a midn az alább következ sorokban Pozsony

lepkefaunájának vázlatát adni megkisértem. Felsorolom e czélból

kihagyva a közönségesebb , mindenütt elforduló fajokat —
mindazokat a lepkéket, a melyeket eddig Pozsony határában ész-

lelnem sikerült. Számos érdekes felfedezést köszönhetünk Bogsch
János pozsonyi reáliskolai tanár úrnak is, a kinek becses meg-

figyeléseit e dolgozatomban szintén felhasználtam.

A mi a fajok sorrendjét és elnevezéseit illeti, erre nézve a

Staudinge r-féle catalogusnak általánosan elfogadott rendszerét

követem.

BJiopalocera.

Thais Polyxena és ab. Cassandra, gyakori ; Parnassius Mne-
mosyne, gyakori.

Colias Myrmidone, ritka ; — Edusa ab. Helice, egy példányban

fogtam.

Tliecla W. album, nem ritka, hernyója szilfán ; — Acaciae, gya-

kori ;
- Quercus ab. Bellus, ritka ; Polyommatus Thersamon, nem ritka

;

Lycaena Orion, gyakori ; — Meleager, nem ritka.

Apatura Ilia, nem ritka ; — var. Clytie, gyakori.

Limenitis Camilla, nem ritka, évenként két nemzedékben ;
—

Sibylla, ritkább ; Vanessa L. album, hegyen és ligetben, kora ta-

vaszszal és nyáron nem éppen ritka ; Melitaea Aurinia, itt is el-
fordul ;

— Trivia, nem ritka ; — Aurelia, gyakori : Argynnis Daphne,
nem ritka, hegyeken.

Az Erebiák közöl csak Medusa és Ligea fordulnak el, az els
gyakori, a második ritka ; Satyrus Hermione, gyakori ; — Circe, rit-

kább ;
— Arethusa, nagy mennyiségben ; Pararge Aegeria, gyakori

;

Epinephele Hyperanthus var. Arete, egy példányban találtam.

Cyclopides Morpheus, nem ritka; Carterocephalus Palaemon,
gyakori.

Heterocera.
A) Sphinges.

Acherontia Atropos, gyakori, hernyója leginkább Lyciumon ta-

lálható ; Sphinx Convolvuli, igen gyakori ; — pinastri, gyakori ; Dei-

lephila Galii, ritka ;
— Celerio, néhány évvel ezeltt II ó z s a y Emil

pozsonyi gymn. tanár úr egy példányt fogott ; — Porcellus, nem
ritkán található ; — Nerii, hernyója majdnem minden évben több

példányban található ; Pterogon Proserpina, hernyója nagy számmal
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fordul el minden évben, de nevelése ritkán sikerül ; Macroglossa
bombyliformis, hernyója nem ritka Lonicerán ;

— fuciformis, mint
lepkét többször találtam.

Sesia tipuliformis és asiliíbrmis, gyakori ;
— myopaefbrmis,

ritka ; — stomoxyformis, igen ritka ; — ichneumoniíbrmis, ritka.

Thyris fenestrella, nem ritka.

Ino Chloros és tenuicornie, nem ritka ; Zygaena Scabiosae, Me-
liloti, Coronillae és Trigonellae, gyakori ; — laeta, ritkábban ta-

lálható.

Syntomis Phegea ab. Iphimedia, egy példányban találtam.

B) Bombyces.

Hylophila bicolorana, nem ritka.

Nola togatulalis és cucullatella, ritka ; — cicatricalis, nem gya-

kori ;
— strigula és confusalis, ritka ,• Calligenia miniata és Lithosia

unita, nem ritka.

Callimorpha hera, igen gyakori ; Arctia purpurata, nem ritka

;

— ab. fiava, hernyóból neveltem ;
— aulica, gyakori ; — maculosa,

ritka ; Spilosoma fuliginosa var. fcrvida, egy példányt hernyóból ne-

veltem.

Hepialus sylvinus, nem ritka; — Velleda, ritka.: - Hecta,

igen gyakori.

Zeuzera pyrina, nem ritka.

Psyche villosella, ritka ;
— viciella, nem ritka : — opacella és

muscella, gyakori ; — hirsutella, ritka ; Epichnopteryx bombycella,

némely évben nem ritka.

Pentophora morio, gyakori ; Orgyia gonostigma, nem ritka

;

Laria L. nigrum, Bogsch tanár úr egy példányt hernyóból nevelt

fel ; Psilura monacha, lombos erdkben is található ; Ocneiúa detrita,

ritka,

Bombyx Crataegi, ritka ; — Populi és castrensis, gyakori ;
—

catax, hernyója gyakori ; — Trifolii, gyakori ; Crateronyx dumi, hernyó-

ját néhány példányban találtam ; Lasiocampa potatoria, némely év-

ben gyakori ; — Pruni, ritka ; — populifolia, igen ritka ; — Pini,

gyakori, közte a var. montana.

Endromis versicolora, némely évben nagyobb számmal található.

Saturnia Pyri, gyakori, hernyója gyümölcsfákon, továbbá szil-,

kris- és juharfán él, de találtam már vadgesztenyén és többször

diófán is; — Spini, csak némely évben fordul el, 1872-ben számos
hybrida minor hernyóját találtam, de egy lepkét sem sikerült bel-
lük felnevelni ; Aglia Tau, gyakori.

Drepana curvatula, gyakori ; — harpagula, ritka ; — binaria

és cultraria, nem ritka.

Harpyia furcula, nem ritka ; — erminea, gyakrabban találtuk

;

Stauropus Fagi, többször gyjtöttem ; Uropus Ulmi, gyakori ; Hy-
bocampa Milhauseri, hernyója nem éppen ritka; Notodonta tritophus,

ritka ; — trepida, ritka ; — querna, nem ritka ; — trimacula, gya-
kori

;
— argentina, nem ritkán található, évenként két nemzedékben

;
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Lophopteryx cuculla, hernyóból többször neveltem ; Gluphisia crenata,

B o g s c h tanár egy párt hernyóból nevelt ; Ptilophora plumigera, gya-

kori ; Phalera bucephaloides, hernyója minden évben található.

Cymatophora octogesima, ritka; — duplaris, gyakori.

C) Noctuae.

Simyra nervosa, egy példányban találtam ; Clidia geographica

és Aeronycta leporina, ritka ;
— Euphorbiae, hernyója igen gyakori

;

- - Ligustri, nem ritka ; Bryophila raptricula, nem ritka ; — frau-

datricula, ritkább ; — strigula, nem ritka ; — ravula var. ereptri-

cula, ritkább ; — Algae, ritka ; Agrotis janthina, némely évben gya-

kori ;
—

- linogrisea, ritkább; — baja, gyakori; — ditrapezium, né-

mely évben nem ritka; stigmatica, nem ritka; — xanthographa

ab. cohaesa, némely évben gyakori ; — brunnea és depuncta, ritka

;

— signiféra, nem ritka; — obelisca ab. ruris, ritka; — saucia, ritka;

.— crassa, igen ritka ; Neuronia cespitis, Mamestra contigua és per-

sicariae ab. unicolor, ritka ; — aliena, ritka ; — marmorosa, egy

példányt mintegy 10 év eltt hernyóból neveltem, egy másikat pedig

1883-ban Bogsch tanár úr szintén hernyóból nevelt; Dianthoecia

luteago, többször találtam ; — albimacula, compta és carpophaga, ritka
;

Episema glaucina, igen ritka; — scoriacea, hei"nyója az szi kiki-

rics (Colchicum autumnale) levelein és magtokján gyakori ; Ammoco-
nia caecimacula, gyakori ugyanott; Polia polymita, nem gyakori a

Centaurea scabiosa és Linaria gyökere mellett; Dryobota monochroma,

1874-ben néhány példányt gyjtöttem; Dichonia convergens, gyakori

;

Chariptera viridana, ritka ; Miselia bimaculosa. ritkább ; Valéria olea-

gina, hernyója nem ritka ; Apamea testacea, ritka ; Luperina virens,

nem ritka ; — matúra, ritka, éjjeli fogáson : Hadena porphyrea, nem
ritka ; — ochroleuca, Bogsch tanár úr és egy másik gyjt több

példányban találta a hegyekben, aratás után szántóföldek szélén,

Scabiosa virágján*) ; — fúrva, csak két példányban találtuk ;

—

didyma ab. leucostigma, gyakori ; — literosa, ritka ; — bicoloria és ab.

furuncula, gyakori ; Rhizogramma detersa, nem ritka ; Chloantha Hy-
perici, nem gyakori ; — rádiósa, nem ritka, ligetekben, a hol a Hype-
ricum perforatum n ; Polyphaenis sericata, ritka ; Mánia maura, nem
gyakori ; Hydroecia nictitons és ab. erythrostigma, ritka ; — mica-

cea, Bogsch tanár úr egy példányt hernyóból nevelt, egy másikat

pedig a szabadban fogott ; Calamia lutosa, egy példányban találta

Bogsch tanár r; Leucania conigera ós vitellina, ritka; Mithymna
imbecilla, némely évben nem ritka ; Grammesia trigrammica, Carad-

rina pulmonaris, respersa és superstes, ritka ; — ambigua, gyakori

;

Rusina tenebrosa, nem ritka ; Amphipyra livida, minden évben ta-

lálható ; Perigrapha cincta, hernyója nem ritkán található a Centau-

rea scabiosa tövén ; Taeniocampa minden faja elfordul a Taen. opima
kivételével ; Mesogona oxalina, némely évben gyakori ; — Acctosel-

lae, ritkább ; Panolis piniperda, némely évben gyakori ; Calymnia

*) Bogsch tanár úr e fajt Nyitramegyében is felfedezte
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pyralina, ritka; — diffinis és affinis, gyakori; Plastenis subtusa és

Orthosia nitida, nem ritka; - humilis, ritka; — laevis, gyakori;

Xanthia citrago, ritka; — sulphurago, nem ritka; — aurago, ritka;

í'ulvago ab. flavescens, többször gyjtöttük ; — ocellaris, gyakori

;

Orrhodia Fragariae, igen ritka; — Veronicae, ritka; — Vaccinii

ab. mixta, gyakori; — rubiginosa, nem ritka; Xylina semibrunnea,

ritka; Calocampa vetusta és exoleta, nem gyakori; Xylomyges con-

spicillaris és ab. melaleuca, nem ritka ; Ásteroscopus nubeculosus,

két példányban találtuk ; Cueullia thapsiphaga, ritka ; — Blattariae,

Bogsch tanár úr hernyóból nevelte; — Lactucae, hernyóját többször

találtuk; — Chamomillae, nem gyakori; — Artemisiae, gyakori;

Plusia C. aureum, hernyója nem ritka Thalictrumon ; — modesta,

ritka, Pulmonarián; — Festucae és gutta , ritka; — jota, igen

ritka ; Aedia funesta, némely évben gyakori ; Heliothis Cardui, Ono-
nis, peltiger és armiger, ritka; Acontia lucida ab. albicollis, nem
gyakori; Thalpochares respersa és communimacula ós Pseudophia
lunaris, gyakori ; Catephia alchymista, ritka ; Catocala Fraxini, nem
ritka ; — elocata és nupta, gyakori ; — sponsa és promissa, nem
ritka ; — puerpera, ritka ;

— paranympha és hymenaea, némely év-

ben nem ritka ; — agamos, ritka ; — Toxocampa pastinum, ritka

;

Boletobia fuliginaria, nem ritka ; Helia calvaria és Zanclognatha

tarsiplumalis, ritka; — grisealis, gyakrabban lehet találni és her-

nyóból nevelni ; — tarsierinalis, nem ritka ;
— emortualis, igen ritka

;

Madopa saliealis, ritka.

Brephos puella, gyakori.

D) Geometrae.

Geometra vernaria, nem ritka ; Phorodesma pustulata, igen ritka

;

Nemoria porrinata, ritka; — Aciclalia trilineata, igen gyakori; —
— sericeata és dimidiata, ritka ; — pallidata és herbariata, nem
ritka; — trigeminata és rusticata, gyakori; — degeneraria, ritka; —
inornata, nem ritka; — incanata és strigaria, ritka; — strigilaria,

igen ritka; Zonosoma albiocellaria, ritka; Abraxas sylvata, gya-

kori ; Bapta bimaculata, nem gyakori ; — temerata, ritka ; Stegauia

dilectaria, nem ritka, található egyes példányokban egész nyáron át

;

Numeria pulveraria, ritka; — capreolaria, ritkább; Ellopia prosa-

piaria, ritka ; Metrocampa honoraria, hernyója minden évben talál-

ható ; Eugonia quercinaria, igen ritka; — erosaria, gyakori; Pericallia

syringaria, ritka; Therapis evonymaria, nem ritka; Angerona prunaria

ab. sordidata ésUrapteryx sambucaria, ritka; Epione apiciaria,nem ritka;

Caustoloma flavicaria, gyakori, évenként két nemzedékben ; Eilicrinia cor-

diaria, ritka, évenként két nemzedékben, u. m. április és július végével fz-
fákon ülve: Macaria alternaria, gyakori; — liturata, ritka ; Hibernia

aurantiaria és Anisopteryx aceraria, nem ritka ; Biston hispidarius

és pomonarius, igen ritka ; — zonarius, ritka ; — stratarius, nem
gyakori ; Synopsia sociaria, nem gyakori ; — var. propincpuaria, igen

ritka ; Boarmia angularia, Bogsch tanár r hernyóból nevelte ;
—

selenaria, nem igen ritka ; Tephronia sepiaria, többször nagyobb
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mennyiségben gyjtöttük ; Gnophos clumetata, B o g s c h tanár úr egy

példányban találta ; — íürvata, nem ritka ; — operaria, igen ritka

;

Ficlonia roraria, nem ritka ; Selidosema ericetaria, gyakori ; Diastictis

artesiaria, helyenként nem ritka ; Eubolia areuacearia, nem ritka ; Sco-

diona conspersaria, ritka ; Aspilates gilvaria, gyakori ; Ortholitha coarc-

tata és Mesotype virgata, ritka ; Lithostege griseata, gyakori ; — f'ari-

nata, ritka; Anaitis praeformata, ritka; Lobophora jHjlycommata,

nem gyakori ; — sertata, egy példányban találtam ; — sexali sata,

gyakori ; Cidaria f'nlvata, nem ritka ; — bicolorata, nem gyakori

;

— olivata, vespertaria és pomoeriaria, ritka ;
— designata, nem ép-

pen ritka; — vitalbata, nem ritka; — corticata, ritkább; — riguata,

cucullata, luteata, nigrofásciaria és rubidata, ritka ; Eupithecia in-

signiata, egy példányban találta B o g s c h tanár úr ;
— venosata,

subnotata és linariata, ritka.

Kempelen Badó.

A phylloxeraügy állása hazánkban.
ii.

Mind ezekbl az adatokból eléggé meggyzdhetünk, hogy

Magyarország szlmívelóse csakugyan a legkomolyabb veszélyek-

nek néz elébe. A phylloxeravész hazánknak több nevezetes borvi-

dékén részint már tényleg befészkelte magát (Buda, Verseez, Fe-

hértemplom), részint már közvetetlenl a küszöbön áll (Balaton-

vidék, Ermellék). De viszont némi vigasztalásunkra szolgálhat, hogy

nem egy els rangú borvidékünk, mink a Tokaj-Hegyallya, Eger-

Visonta, Neszmély, Ruszt, Szegszárd és Villány, a Szerémsóg, Arad-

Hegyallya, valamint egész Erdély szlterületei ekkoráig, legalább

tudtunkkal, még phylloxeramentesek.

Viszonyaink e tekintetben tehát, habár aggasztók, de azért

még korántsem oly szomorúak és kétsógbeejtk, hogy a phylloxera-

vész ellen minden további védekezést feleslegesnek, minden további

küzdelmet hiábavalónak kellene tartanunk. Els sorban a közvetet-

lenl érdekelt szlbirtokos közönségen állana a dolog, hogy komo-

lyan fenyegetett szlmívelésünk megvédésére minden lehett meg-

tegyen. Ezt bizonyára méltán lehetne elvárni, st követelni. Sajno-

sán kell azonban bevallanunk, hogy a magyar szlsgazdák túl-

nyomó része a bajt, a melynek komolyságában nem hitt, már kez-

dettl fogva meglehets közönyösséggel nézte, st az erre vonatko-

zólag kiadott hatósági rendeleteket nem ritkán csak czóltalan

zaklatásnak tekintette. Nálunk e részben épen megfordítva állanak

a viszonyok mint Francziaországban. Francziaországban a szlbir-

tokosok már évek óta küzdöttek, dolgoztak és védekeztek pusztán
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önerejükbl a szliket megsemmisít vész ellen, a midn a kor-

mány végre segítségükre jött és küzdelmüket közvetetlen támoga-

tásában részesíteni kezdette. Hazánkban a kormány, nem várva be

a míg erre a kárvallott szlsgazdák figyelmeztetni fogják, már

korán belátta a veszélyt, a mely az országnak egyik fontos gaz-

dasági ágát fenyegeti ; már idejekorán megtett ennélfogva minden

alkalmas intézkedést, hogy egyfell a vészes rovar behurczolását és

terjedését megakadályozza, másfell a szlmivelés fennmaradását

a pbylloxera jelenléte daczára is lehetvé tegye.

A kormány intézkedéseirl a pancsovai fertzés elfojtására és

veszélytelenné tételére már fennebb megemlékeztem. Midn 1879-ben

kiderült, hogy a phylloxera Panesován kívül az országnak még több

más pontján is fellépett, a szlvessz-forgalom, mely a külföldrl

már 1874 vége óta be volt tiltva, belföldön is teljes tilalom alá

vettetett, minél fogva egyik község határából a másikba úgy a sima,

mint a gyökeres szlvesszk szállítása szigorúan eltiltatott.

Fokozott tevékenységet fejtett ki a kormány a phylloxeraügy

terén kivált 1880 óta, a midn az ismert vészterületek száma egy-

szerre oly tetemesen növekedett. Az 1880: II. t.-cz. értelmében

megalakította mindenek eltt az orsz. phylloxera-bizottságot, a mely-

nek szakvéleménye a szükséges rendszabályok és óvó intézkedések

elrendelésénél irányadóul szolgált. Még mi alatt az ország összes

szlinek szakszer megvizsgálása (1880— 1882) folyamatban volt,

a felfedezett infectiók közül mindazok, a melyek >/2 holdnál kisebb

teriiletet foglaltak el, szénkéneggel azonnal teljesen kiirtattak. Ilyen

módon csakugyan sikerit is a vészt a következ 7 helyen gyöke-

resen elfojtani : Pozsony, Kiskeszi (Hont vm.), Baranya-Szent-György,

Pécs, Tállya (Zemplén vm.), Hódmez-Vásárhely és Kolozsvár. Az

ismételve megejtett gondos felülvizsgálások daczára sem lehetett

többé ezeken a helyeken a phylloxerának nyomára akadni ; az irtás

tehát e helyeken, legalább egyelre, sikeresnek tekinthet. Az 1883-ik

évben csak Gyöngyösön történt efféle irtás. Ha ennek — a mint

feltehet — szintén meg volt az óhajtott eredménye, akkor irtás út-

ján eddig összesen 8 helyen sikerit a bajt már csirájában elnyomni,

s a fertzött községek számát ily módon 130-ról 122-re leszállítani.

Az 1880-ik évben tett felfedezésekbl kiderülvén, hogy a

phylloxera hazánkban már oly nagy mértékben van elterjedve, a

kormány gondoskodása más irányban is kiterjedt. Belátva ugyanis

azt, hogy a pusztító rovarnak teljes és gyökeres kiirtása Magyar-

ország szlibl emberi ervel immár lehetetlen, gondoskodott mó-
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dókról és eszközökrl, a melyeknek segélyével a magyar szlmí-

velés fennmaradása a jövben is biztosítható legyen. E czélra

felállította az orsz. phylloxera-kísérleti állomást, a melynek felada-

tát a phylloxera-kérdés elméleti ós gyakorlati tanulmányozásán kí-

vül els sorban a külföldön czélszerfíeknek bizonyult védekezésmó-

doknak gyakorlati kipróbálása képezi. A kísérleti állomás 1881-ben

kezdte meg mködését. Kísérleteibl, melyeket a szénkéneggel való

gyérít eljárással, az amerikai szlk tenyésztésével, az elárasztás-

sal és a futó homok phylloxeramentesít képességével tett, nem-

sokára világosan kitnt, hogy ezek a védekezésmódok Magyaror-

szág égalji és talajviszonyai között szintén tökéletesen jól beválnak.

E tapasztalatok alapján a kormány a maga részérl mindent

megtett, hogy a védekezésnek eme különböz módjait a phylloxera-

sújtotta szlsgazdák között is meghonosítsa és elterjeszsze.

A gyérít eljárást saját költségén és saját közegeivel már 1881.

szén kezdte alkalmaztatni mindazoknak a szlbirtokosoknak a

szliben, a kik ez iránt óhajtásukat kifejezték és magukat a gyé-

rített szlk megfelel trágyázására kötelezték. E hivatalos gyérí-

tések Tahi-Tótfalu, Sóly, Székes-Fehérvár, Szendr, Barcza ós Szi-

nyérvárallya vidékeinek vészlepett területein 1882. tavaszán és

szén is folytattattak és általában kielégít eredményre vezettek.

Erre mutat már az a körülmény is, hogy 1883-ban, a midn az

államköltségen való gyérítés megsznt s a birtokosok már saját

költségükön tartoztak a gyérítéshez szükséges munkaert kiállí-

tani, a gyérítés Tahi-Tótfalu és Sóly vidékén azért abban nem
maradt, st Tahi-Tótfalu vidékén a gyérítéssel kezelt terület az

1882-ik évihez képest még növekedett is és 10'6 hektárról már 308
hektárra emelkedett.

A phylloxerának ellentálló amerikai szlk tenyésztése és terjesz-

tése czéljából nagy mennyiség sima ós gyökeres vessz hozatott részint

közvetetlenül Éjszak- Amerikából, részint Francziaországból, még

pedig 1881-ben 142 ezer, 1882-ben 2 ezer és 1883-ban 412 ezer

szlvessz. Ezek a vesszk a kísérleti állomás három telepén

(Farkasd, Szendr, Istvántelek), valamint az 1883. tavaszán Székes-

Fehérvárott és Fehértemplomban létesített amerikai szliskolák-

ban lettek elhelyezve és szaporítva, úgy hogy 1884. tavaszán már

közel 200 ezer hiteles amerikai vessz volt kiadható. A kiadásra

került vesszkészletbl mindenekeltt a Peér vészlepett területén

újonnan felállított amerikai szliskola lett ellátva, a nagyobb rész

pedig a kárvallott szlbirtokos közönség között mérsékelt áron kiosztva.
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A mi a phylloxerás szlk elárasztását illeti, a védekezésnek

ez a hathatós módja a magyarországi szlknek többnyire lejts

fekvésénél s a szükséges víz hiányánál fogva csak kevés helyen

lesz alkalmazható. A verseczi fertzött szlk elárasztásának terve

dugába dlt, mert az e czélból fúrt artézi kút még 165 méternyi

mélységben sem adott vizet s a további fúrással a jelentékeny

költség miatt fel kellett hagyni. Az elárasztás ügye mindamellett

sem lett tökéletesen elejtve; s az 1883: XVII. t.-cz., mely az

1882-ben megkötött és szintén törvényeink közé iktatott új nem-

zetközi phylloxera- egyezmény (1882 : XV. t.-cz.) figyelembevételé-

vel a phylloxeravész terjedése ellen teend óvintézkedések tárgyá-

ban hozatott, az elárasztásra berendezett új szlket hat, illetleg

tíz évi adómentességben részesíti.

Ugyanez a törvény hat évi adómentességet biztosít a homok-

talajon létesített új szlknek, ily módon kívánván odahatni, hogy

szlsgazdáink azt a nagy értéket, melyet az ország futóhomokterü-

letei phylloxeramentesít képességüknél fogva képviselnek, kellen

kihasználni és Magyarország szlmívelését, ha már másutt nem
lehet, legalább homoktalajú rónáinkon minden körülmények között

fenntartani igyekezzenek.

Mint láthatjuk, a kormány mindent megtett és megtesz, hogy

azt a nagy csapást, melylyel a phylloxeravész a magyar szlmíve-

lóst sújtja, lehetleg enyhítse és elviselhetvé tegye. A magyar

szlbirtokos közönségen áll a sor, hogy a maga részérl szintén

derekasan részt vegyen ez önvédelmi harczban, ós hogy a nyújtott

segédeszközök és módszerek közül minden egyes esetben a legal-

kalmasabbat kiválasztva, az ország egyik fontos jövedelmi forrásá-

nak fennmaradását továbbra is biztosítsa.

Dr. Horváth Géza.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Kegyetlen anyák. — A Mecistocephalus camiolensis C. Koch

nev százlábú, a Geophilus-félék családjából, petéit mindig egy

kis csomóba szokta tojni. A nstény maga aztán, mint valami kigyó,

a pete-csomó körül csavarodik és azt ily helyzetben hségesen

rzi és oltalmazza mindaddig, a míg csak ivadékai ki nem kelnek.

A múlt 1883. május 15-én történt, hogy Krassó-Szörénymegyében

Divics mellett rovarászás közben egy ilyen anyai gondossággal
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virrasztó Mecistocephalusra akadtam, mely már fele részben kikelt

petéit rizte ; a midn azonban a száraz falevéllel együtt, a me-

lyen ült, üvegbe akartam tenni és élve haza vinni, egy gyors moz-

dulattal petéit és már kikelt fiait szétszórta, úgy hogy azok min-

denfelé szanaszét hullottak, maga pedig sietve menekült a száraz

falevelek közé. *) A következ napon Szent-Heléna község hatá-

rában ugyanebbl a fajból még egy másik nstényt is találtam, a

mely szintén petéinek rzésével volt elfoglalva. Evvel már óvato-

sabban bántam és szerencsésen sikerült is a még egészen friss

petéi köri csavarodott állatot mindenesti üvegbe tenni és épen

haza vinni. Más nap reggel az üvegbe tekintve, nagy meglepeté-

semre sem az állatot, sem petéit nem találtam
;

pedig este még
abban az eredeti helyzetben voltak, a melyben az erdben talál-

tam. Figyelmes keresés után végre észrevettem, hogy az anya az

üveg fenekén lev száraz levelek alatt van meghúzódva : mellette

néhány petéje hevert, a melyek közül egyen épen akkor kényel-

mesen falatozott; a peték nagyobb részét már elbb felfalta.

A fogságba került állatoknál tehát mind a két esetben felül-

kerekedett az önfenntartás ösztöne az anyai érzésen. Az els eset-

ben az anya, ivadékát cserbe hagyva elmenekült, hogy saját életét

megmentse ; a második esetben pedig a még kevéssel az eltt oly

gondosan rzött peték az éhség parancsszavának könyörület nélkül

áldozatul estek. Br. Tömösvánj Ödön.

Még valami a csajkóról. -- Mocsáry Sándor úr folyóira-

tunk márcziusi füzetében (59. 1.) kimutatta, hogy a csajkó {Lethrus

apterus) tenyészése nincsen kizárólag a szlkhöz kötve. Ugyanezt

bizonyítják a következ tudósítások is, a melyek azóta szintén e

tárgyra vonatkozólag hozzánk beérkeztek :

A csajkó Makón és vidékén kiváltkép a temetk lakosa ; sz-

lkben még nem találtam. Az én megfigyeléseim szerint is csak

fszálakkal táplálkozik s azokat rákmódjára haladva Qzipeli lyu-

kába. Népies neve ollós-bogár. Ugyanezt a nevet alkalmazza azon-

ban a nép a szarvasbogárra (Lucanus cervus) is.

Halász Árpád.

A csajkó Pécsett is közönséges ; a szlkben azonban igen

ritkán található. Dr Kaufmmm Erníi

*) Hasonlót tapasztalt egy izben ugyanennél a fajnál Pável János
a mehádiai Herkulesfürdö felett emelked Domoglet-hegyen.
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A villámcsapás és a phylloxera. — Szatmár-Németi városának

szliben, az u. n. Szatmárhegyen a szlpusztító phylloxera jelen-

léte már 1879 óta ismeretes. 1883 augusztus 2-án , a midn az

ottani phylloxeralepett területet bejártam, egy szintén phylloxerás

szltre figyelmeztettek, melyet az eltt harmadnappal villámcsa-

pás ért. A villám szétforgácsolta a szl karóját, leégette egy pár

venyigéjét; a tkén magán mintegy fél cent.-nyire bevésett szalag

jelölte egész a földig a villám útját. Kiváncsi voltam megtudni, hogy

micsoda hatása volt a villám csapásának a gyökereken lev phyllo-

xerákra? vájjon el pusztította- e ket az ers elektromos áram? Mé-

lyen körlásattam a tkét s gyökereket vettem róla. A gyökerek

srn el voltak lepve phylloxerával ; de valamennyi élt, és bár er-

sen nagyító üvegemmel figyelmesen megvizsgáltam, hosszas keresés

után sem voltam képes sem a vastagabb oldalgyökereken, sem ma-

gán a tke nyakán elpusztult, eldöglött phylloxerákat találni. Az

illet tke tövében egy apró fekete hangya (Laskis niger) népes

fészke is volt ; de a villám abban sem tett semmi kárt.

Biró Lajos.

Kukoriczaszemekben élsköd rovarálczák. — Kiss Ödön
állandó gazdasági tudósító úr Sepsi-Szent-Györgyrl e tavaszon

kukoriczaszemeket küldött hozzám megvizsgálás végett, mert azok-

ban sajátságos rovarálczákat vett észre, a melyek a kukoriczasze-

mek belsejében élsködtek. A kukoriczát, mely az u. n. amerikai

lófogú kukoricza fajtához tartozott, kisérletképen vetmagúi hozatta

egy budapesti magkereskedtl.

Az álczák tüzetes megvizsgálásából kiderült, hogy azok a Te-

nebrioides mauritanims (Trogosita mauritanica) nev bogárnak ál-

czái. Ez a keskeny, hosszúkás testidomú, feketésbarna szin és

8 — 10 mill. hosszú bogár — mint tudjuk — házakban, kamarák-

ban és raktárakban egész Európában nem ritka, st a kereskedés

útján eddig már jó formán az egész föld kerekségén elterjedt. Ná-

lunk a szabadban is elfordul és korhadt fák kérge alatt található.

Álczája, teljesen felnve, 12—14 mill. hosszú, kissé lapított, hen-

geres, hátrafelé valamivel vastagabb ; egyes hosszú szrszálakat

leszámítva, egészen csupasz; színére nézve egészen fehér, csak la-

pos és aránylag kis feje, továbbá hátán mellkasának els gyrjén
egy nagyobb, két hátulsó gyrjén pedig két-két kisebb folt, va-

lamint az utolsó testgyrn lev és hátrafelé két szarvban végzd
szarunem képzdmény feketésbarnák ; hat lába világos barna.
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Ez az álcza Dól-Franczia országban »cadelle« név alatt isme-

retes és ott a garmadában lev gabonában állítólag nagy károkat

szokott okozni. Hogy a kukoriczát is bántotta volna, tudtommal

eddig még sehol sem tapasztalták ; Kiss Ödön úrnál azonban

meglehets számmal mutatkozott, úgy hogy az 1 kilogrammnyi

kukoriczának mintegy 10 százalékát tönkre tette.

Kíváncsi voltam reá, hogy honnan jutottak az álczák e ku-

koriczába? Sepsi-Szent-Györgyön kerltek-e bele vagy pedig még
Budapesten ? E czólból felkerestem az illet fvárosi magkereske-

dt, a kitl a megtámadott kukoricza származott, és a ki az ügy

érdekében szives készséggel mutatta meg az üzleti helyiségében

lev összes kukoricza-készletét. A különféle kukoricza-fajtákat át-

vizsgálván, a lófogú kukoriczában csakugyan itt is ráakadtam a szó-

ban forgó álczára, de a többi kukoriczában semmi nyomát sem ta-

láltam.*) A kártev álczák tehát Sepsi-Szent-Györgyre is innen ke-

rültek a kukoriczával együtt , a nélkül azonban, hogy az eladó

czég létezésükrl a legcsekélyebb tudomással birt volna.

Az álczák ugyanis könnyen elkerülhetik a figyelmet, nemcsak

mert élénken mozognak és gyorsan elrejtzködnek a kukoriczasze-

mek közé, hanem azért is, mert rendesen a szemek belsejében tar-

tózkodnak ; az egyes szemeket aztán úgy kirágják, hogy azoknak,

legalább az egyik oldalon, csak a héjuk marad meg. Egy álcza

nem elégszik meg csak egy kukoriczaszemmel, hanem egymás után

több szemet megtámad és kirág.

A legjobb ellenszer e bogár és álczái ellen a gyakori szel-

lztetés és tisztogatás. A megtámadott vetmagot akként lehet ez

utóbbiaktól megszabadítani, hogy az ember a kukoriczát vizbe teszi

s a megrongált szemeket, melyek a vizén úsznak, az álczákkal

együtt eltávolítja. - Horváth Géza.

KÜLÖNFÉLÉK

Miniszteri körlevél a vértetü tárgyában. — A földmívelés-,

ipar- és kereskedelemügyi m. k. miniszter úr az almafákat károsító

vértetré és e rovar behurczolásának veszélyes voltára a közönséget

a gazdasági egyesületekhez és közgazdasági eladókhoz intézett kö-

vetkez körlevéllel figyelmeztette

:

*) A többi, keményebb szem kukoricza-fajtákban, valamint másféle mag-

vakban csak a gabonamoly (Tinea granella) hernyója volt található.

7
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Tekintettel arra, hogy a vértet (Schizonenra lanigera), mely-

egész Nyugat-Európában, különösen pedig Németországban a gyü-

mölcsfákon és számos faiskolában is nagy mértékben el van terjedve

s ott különösen az almafákban, melyeknek legnagyobb ellensége —
noha kivételesen körte- és birsalma- fákon is elfordul — évenként

nagymérv pusztításokat okoz, — Magyarországba való behurczolta-

tás esetén a hazai gyümölcstermelésnek is nagy kárt okozhatna

:

indíttatva érzem magamat az érdekelt gyümölcsfa-tenyésztket a fe-

nyeget veszélyre figyelmeztetni, és óva inteni arra, hogy külföldrl,

különösen pedig Németországból gyümölcsfák, fleg almafák hozata-

lától úgy a saját érdekük, mint a közérdek szempontjából is, tartóz-

kodjanak ; a mennyiben pedig ez el nem lenne kerülhet, a hozatott

csemetéket elültetés eltt a legnagyobb gonddal tisztogassák és des-

inficiálják. — A fertzetlenítésre legczélszerbb egy 50 gramm fekete

szappan, 100 gramm kozmaszesz (amyl-alkohol), 200 gramm borszesz

és 650 gramm vizbl álló keveréket használni s a csemetéket és oltó

gallyakat azzal gondosan bekenni. — Budapesten, 1884. évi április

hó 21-én. — Széchényi, s. k.

Óvó intézkedések a hesszeni légy ellen. — A Magyarország

több vidékén, de kivált a Csallóközön nagy mértékben fellépett hesz-

szeni légy (Cecidomyia destructor) ellenében alkalmazandó rendsza-

bályok tárgyában a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k.

minisztérium az illet vidékeken az alábbi utasítást osztatta ki az

érdekelt gazdaközönség között

:

A hesszeni légy egy szúnyogforma kis legyecske, mely úgy
Európában, mint Amerikában a búzatermésben már többször egész

vidékekre, st országokra terjed pusztításokat okozott. A jelenték-

telen kinézés rovar oly módon válik kártékonynyá, hogy kukacza-

a fiatal buzaszárakat megrongálják és tönkreteszik ; csekélyebb méri

tékben élsködnek a rozs- és árpavetésekben is.

A rovar nsténye ugyanis parányi petéit sz elején szeptember

havában a vetések leveleire tojja; a peték kikelvén, a körülbelül 3

mill. hosszú fehér kukaczok a szár ós a levélhüvely közé levándo-

rolnak és a levélhüvely tövében megtelepedve, a gyönge szár nedvét

kiszívják. Az ily nagyobb mértékben megtámadott zsenge növény-

kék ennek folytán elsárgulnak, elfonnyadnak és kivesznek. A kuka-
czok a szárakban a levélhüvely védelme alatt telelnek át és ott

hosszúkás idomú barnás bábokká változnak, melyekbl a 8 mill.

hosszú fekete legyecske április havában búvik el. Alig hagyta el a
kis légy bábtakaróját, csakhamar párosodik, s a nstény aztán ha-

ladéktalanul megkezdi a peterakást. E czélra a már szárba indult

szi vetéseknél az alsó leveleket, a tavasziaknál pedig a gyökérleve-
leket választja ki és barnás petéit azoknak fels lapjára helyezi. A
parányi petékbl, melyek szabad szemmel alig láthatók, a fiatal ku-
kaczok már néhány nap múlva kikelnek és azonnal az illet levél

tövéhez vándorolnak ; oda érve megállapodnak s a levélhüvely vé-

delme alatt töltik álcza-állapotuk egész idejét.
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Az szi vetéseknél tehát ilyenkor alulról felfelé az els vagy
második bütyök felett találhatók ; a tavasziaknál ellenben épen úgy,
mint azt szkor az szi vetéseknél tapasztalhatjuk, közvetetlenl a

gyökér felett vannak megtelepedve. Míg azonban szszel a megtá-

madott gyönge szárak, mint említve volt, mind kivesznek ; tavaszszal

ez nem igen esik meg, mert a kukaczoknak rendesen nem sikerül

már a megersödött növényt elölni. A növényszár tovább n tehát,

de a tápnedvét szívó kukaczok állomáshelyein annyira meggyengül,

hogy késbb nem birja el kalászát, hanem elbb-utóbb megtörik. Az
, ilyen gabonaföld aztán úgy néz ki, mintha valaki készakarva össze-

vissza gázolta volna ; a gyöngén fejldhetett kalászok is mind jófor-

mán üresek.

Június második felében a kukaczok bábbá alakulnak és bellük
július- ós augusztusban búvik el a második vagyis a nyári nemze-

dék. Ennek a nyári nemzedéknek a nstényei azután az szi veté-

sekre tojjak a petéiket s az ezekbl fejld kukaczok ismét az szi
vetéseket károsítják.

A hesszeni légynek e szerint évenként két nemzedéke van. Az
els nemzedék tavaszszal a zöld szi vetésekben, a második pedig

aratás után a tarlókban éri el tökéletes fejldósét.

A mi az ellenszereket ós óvrendszabályokat illeti, azok a kö-

vetkezkben foglalhatók össze

:

a) Minthogy a légynek második, vagyis nyári nemzedéke szep-

temberben szokta petéit lerakni, tanácsos az szi vetést minél ké-

sbbre halasztani, hogy mire a vetés kikél, a legyeknek már semmi
nyoma se legyen.

b) A nagyobb mértékben megrongált és tönkretett vetéseket

legczélszerübb kora tavaszszal minél elbb jó mólyen beszántani

;

ezzel nemcsak azt érhetjük el, hogy a légy bábjai megsemmisülnek,
hanem hogy az illet földterületet, a melyrl különben is csak silány

termés lett volna várható, még másképen is ki lehet használni ós ne-

vezetesen kapásnövények termelésére fordítani.

c) A nyári nemzedék kipusztítására ajánlható a tarló leégetése

;

a mennyiben pedig a bábok a gabonaszárak alsó bütykein vannak
elhelyezkedve, elnyösebb hosszú tarlót hagyni, hogy ekként lehet-

leg valamennyi báb elégethet legyen.

d) Sokkal czélszerübb ennél a tarlót aratás iitán azonnal mi-

nél mélyebben beszántani, a mely eljárással a legyek további fejl-

dése megakasztatván, az szi vetések a légy támadásaitól lehetleg

megóvatnak.

Mindezeknek a védekezéseknek azonban csak akkor lesz meg
a kell eredménye, ha azokat nemcsak egyes gazdák követik, ha-

nem a megtámadott vidéknek lehetleg valamennyi birtokosa alkal-

mazza.

A phylloxeravész állása Francziaországban. — A franczia

kormánynak hivatalos jelentése, melyet a franczia országos phyllo-

xera -bizottságnak ez idei ülésén beterjesztett, h képét adja annak

7*
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az óriási veszteségnek, a melyet Francziaország szlmivelése a pkyl-

loxera pusztításai következtében szenvedett. E szerint Francziaor-

szágban, a pbylloxeravész els fellépése óta 1883 október l-ig, ösz-

szesen 859,352 hektár szl már teljesen megsemmisült; 642,363
hektár szl pedig még fennáll ugyan, de kisebb-nagyobb mértékben
már szintén meg van támadva. Ha tekintetbe veszszük, hogy Fran-
cziaország szlinek összes területe a phylloxeravész felmerülése eltt

2,465,310 hektárt tett ki, kitnik, hogy e szlterületnek már több

mint Y3 része egészen tönkrement és elpusztult, és hogy Francziaor-

szágnak most már voltaképen csak 1,605,958 hektár szljének kel-

lene lenni. A hivatalos jelentés azonban tényleg még 2,058,586 hek-

tár szlt mutat ki, a mi onnan származik, hogy a vész dúlásai óta

nem kevesebb mint 452,628 hektár földterület lett szlvel újra be-

ültetve, vagyis több mint a magyar birodalom összes szlterülete.

Az új ültetéseknek túlnyomó része phylloxeramentesítö homoktalaj-

ban létesült, csekélyebb része pedig elárasztásra lett berendezve vagy
ellentálló amerikai szlkbl áll.

A mi a phylloxera ellen használt védekezésmódokat illeti, a

franczia szlsgazdák 1883-ban elárasztással 17,792 hektár, szénké-

neggel 23,226 hektár és szénkénegkáliummal 3097 hektár szlterü-
letet kezeltek, míg az amerikai szlültetvények 28,012 hektárra

emelkedtek.

Jutalomdíjak a cserebogarak irtására. — Morvaországban az

az ottani cs. kir. helytartóság rendelete szerint minden hektoliter

cserebogárért 2 frt, egy hektoliter pajorért pedig 10 frt jutalomdíjat

fizetnek. E jutalomdijak fele részben a községi pénztárakból, fele rész-

ben meg a morva tartományi alapból fedeztetnek.

A cserebogarak értékesítésérl. — Abból az alkalomból,

hogy a cserebogarak e tavaszon nálunk is mindenfelé oly nagy meny-
nyiségben mutatkoznak, éppen idszer lesz azokkal a jó tanácsok-

kal megismerkednünk, a melyeket F. v. T hmen egy német gaz-

dasági lapban*) a cserebogarak értékesítésérl közöl. Szerinte a cse-

rebogarakat többféleképen lehet értékesíteni. így az értelmes gazda

a tömegesen elforduló cserebogarakat összeszedeti, forró vizzel vagy
vízgzökkel megöli és mészszel elrétegezvén, bellük kitn komposzt-

trágyát készít. Mások meg a megölt cserebogarakat disznókkal ete-

tik. Vannak ismét mások, kik a cserebogarakból olajat készítenek.

Az ilyen olaj J. Troost szerint úgy készül, hogy a már elbb le-

forrázott cserebogarakat egy fazékba teszszük s a fazék szájára egy

drótszitát ersítve, a fazekat szájával lefelé egy másik edénybe állít-

juk, a melyben egy kevés víz van ; az egészet aztán egy sütkemen-
czébe helyezzük, mire az olaj nemsokára szivárogni kezd a szitán

keresztül az alsó edénybe. Ily módon 20 liter cserebogárból 4 liter

egészen tiszta olajat lehet nyerni, mely különféle czélokra, u. m. vi-

lágításra, valamint gépolajnak
;

kocsikencsnek stb. kitnen alkal-

*) Oesterr Landwirthschaft. Woohenblatt. 1 8
8

'* . 16. sz.
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mas. Még több, de tisztátalanabb olajat nyerünk, ha a bogarakat

kipréseljük. A présbl kikerül maradékot ép úgy mint a nem pré-

selt bogarakat, világító gáz gyártására lehet fordítani, vagy pedig

jól hizlaló baromfi-táplálók gyanánt felhasználni.

* A ki a cserebogarakat kevésbbé prózai módon akarja értékesí-

teni, az akár maga is - megeheti. Ha a rákot, a mely pedig dög-

gel él, ízletes eledelnek tartjuk, miért ne lehetne az üde lombozattal

táplálkozó cserebogarat is megenni ? íme, itt a cserebogár-leves ké-

szítésmódjának a leírása: A cserebogarakat mindenekeltt forró vizben

megöljük, de abból rögtön ismét kiveszszük, jól megmossuk és több-

ször leöblítjük ; erre a bogarak fejét és szárnyfedit leszedvén, tes-

tüket mozsárban összetörjük és forró vajban megpirítjuk ; az egészet

aztán a szükséges fszerekkel és zöldséggel vizben vagy hslében
felfzzük és végre gondosan leszrve, pirított zsemleszeletekkel feltá-

laljuk. Troost azt állítja, hogy az ilyen cserebogár-leves sokkal

ízletesebb és táplálóbb a ráklevesnél, szaga kellemes, szine barnás.

— De nemcsak levesnek, hanem csemegének is fel lehet a cserebo-

garakat használni és pedig oly módon, hogy az ember a leforrázott

és jól megmosott bogarakat mindenesti forró czukor-szirupba teszi

és czukros kéreggel bevonatja. Ennek az eredeti bogár-csemegének

állítólag szintén a legkitnbb ize van.

Tessék megpróbálni

!

A gazdasági rovartan Svédországban. — Az amerikaiak pél-

dája lassanként Európában is követkre kezd találni ; végre az európai

kormányok is mind inkább belátják, hogy a kártékony rovarok a
termésben évrl évre csakugyan tetemes veszteségeket szoktak okozni,

<és hogy a gazdasági rovartan ügye ennélfogva nemzetgazdasági szem-

pontból is kiváló figyelemre és gondoskodásra méltó. így a svéd

kormány a kártékony rovarok szemmeltartásával és tanulmányozásá-

val az 1884-ik évre A. E. Holmgren ismert nev rovartudóst

bizta meg, a kinek ez ügyben kifejtett tevékenysége már a megelz
évben is nagy hasznára vált a mezgazdaságnak.

Az állandó gazdasági tudósító urakhoz. — illetékes helyrl a

következ sorok közlésére lettünk felkérve

:

Több izben megtörtént már, hogy azok az állandó gazdasági

tudósító urak, a kik a kártékony rovarok rendszeres megfigyelésére

és bejelentésére vállalkoztak, és a kiket a földmívelési minisztérium

e czélra szolgáló portó mentes (zöld) levelez-lapokkal látott el, egy

és ugyanazon a levelez-lapon egyszerre többféle rovarról tettek jelen-

tést. Minthogy ez a bejelentések áttekinthetségét és feldolgozását

némileg nehezíti, figyelmeztetjük az illet tudósító urakat, hogy ab-

ban az esetben, ha egyszerre többféle rovarkárról van jelenteni va-

lójuk, minden egyes rovarfajról külön-külön levelez-lapot állítsanak

ki és küldjenek be a föidmivelési minisztériumhoz.



110

IRODALOM.

Joannes Frivaldszky, Coleoptera nova ex Asia minre. (Természet-

rajzi Füzetek. VIII. 1— 8 1., egy ábrával.)

Öt új bogárfajnak és egy új fajváltozatnak latin és magyar
leírásai ; az új fajok közöl az egyik új nemet is képez.

Dr. G. Horváth, Diagnoses Hemipterorum. I. (Természetrajzi Fü-
zetek. VIII. 9— 15 1.)

A latin nyelven írt czikk a félfedelü rovai'ok rendjébl több

új vagy kevésbbé ismert nemnek, fajnak és fajváltozatnak a leírását

tartalmazza. Hazánkból való két új fajváltozat, Deraeocoris trifas-

ciatus var. regalis és var. bipartitus és egy új faj, Labops (Pachy-

toma) arenarius ; a nálunk is tenyész Emblethis denticollis Horv.
önálló fajjá van emelve s ennek kapcsán az Emblethis-fajoknak ana-

lytikus táblázata is közölve.

Dr. Tömösváry Ödön, Adatok az álskorpiók ismeretéhez. (Termé-

szetrajzi Füzetek. VIII. 16—27 1., egy táb-

lával.)

A szerz dolgozatának els részében a Balkán félszigeten ész-

lelt álskorpiók jegyzékét adja, második részében pedig több új vagy ke-

vésbbé ismert külföldi álskorpió-fajnak latin és magyar leírásait

közli ; ez utóbbiak közöl két brazíliai új faj új nemet képez.

Kari Sajó, Eine neue Oxybelus-Art aus
1 Central-Ungarn. (Wien.

Ent. Zeitung. III. p. 87—88.)
'

Az Oxybelus Treforti nev szép új kaparó-darázsfaj leírása,

melybl a szerz Kis-Szent-Miklóson Pestmegyében négy példányt

fogott.

Dr. G. v. Horváth, Ueber Centrocoris variegatus Kolen. und seine

Verwandten. (Wien. Ent. Zeitung. III. p.

111 - 115, egy fametszettel.)

A Centrocoris variegatus Kolen., fajbeli önállóságának és a

C. spiniger Fabr. fajtól való különbözségének kimutatása után a

szerz analytikus táblázatban ismerteti az eddig leírt Centrocoris-

fajokat.

Edm. Reuter, Bestimmungs-Tabelle der mit Tachys verwandten
Coleopteren. (Wien. Ent. Zeitung. III. p. 116— 124.)

E meghatározó táblázatból a többi között arról értesülünk, hogy
a Tachys sexstriatus Duftsch. var. crux Putz. Fels-Magyarország-
ban a Tisza partjain tenyészik.

Fritz A. Wachtl, Die doppelzahnigen europáischen Borkenkáfer.

(Mittheilungen aus dem forstlichen Versuchswe-

sen Oesterreichs. Neue Folge. III. Heft. Wien,
1884. 14 lap, 3 táblával és 2 ábrával.)
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A Tomicus-nemhez tartozó szú-fajok között vannak többen, a

melyeknél a himek szárnyfedik utófelén egy-egy ketts fogat visel-

nek, és melyeket a szerz egy külön csoportba (Tomicini duplicati)

foglalván össze, itt részletesen leír. A leírt fajok közöl a Tomicas
rectangulus Ferr. term helyei között Horvátország is fel van em-
lítve.

Dr. H. L. Ottó Schmiedeknecht, Apidae Europaeae (Die Bienen Eu-
ropa's) per Genera , Species et

Varietates dispositae atque de-

scriptae. Fasc. 8. et 9. p. (583)

169—(790)376.

Az európai méhféléket tárgyazó jeles munkának legújabban

megjelent két füzetében, mely az Andrena-fajoknak folytatólagos feldol-

gozását hozza, Magyarországból — többnyire Mocsáry Sándor úr

adatai alapján — összesen hét faj van leírva, u. m. az új Andrena hys-

tryx, Genevensis és Mocsáryi, továbbá az Andrena aeneiventris Mo-
raw., scitu Ev., nobilis Moraw. és piceicornis Duf.

J. Weise, Einige neue Chrysomeliden und Coccinelliden. (Deutsche

Ent. Zeitschr. XXVIII. p. 161-166.)

Az újonnan leírt fajok közöl a Chrysomela Millert Horvátor-

szágban is tenyészik, a hol azt R e i 1 1 e r osztrák rovarász fedezte fel.

L. von Heyden, Ueber die Variét aten der Nébria Dahli Sturra.

(Deutsche Ent. Zeitschr. XXVUI. p. 171.)

Szerz a Nebria Dahli fajnak egy új változatát (var. velebitica)

irja le a horvát Velebit-hegységbl s egyszersmind közli e futrinka-

faj földrajzi elterjedését ; e szerint a törzsalak elfordul Karinthiában
és a Bánságban, a var. littoralis De}. (Bonellii De).) és var. velebi-

tica Heyd. pedig Horvátországban.

Dr. Ph. Bertkau, Ueber Tetrodontophora gigás Reuter. (Deutsche

Ent. Zeitschr. XXVIII. p. 235.)

Horvátországból származó példányok megvizsgálása után a

szerz valószínnek tartja, hogy e Thysanura-fáj a már régebben

Achorutes bielanensis Waga név alatt leírt fajjal azonos; de egy-

úttal megjegyzi, hogy az nem sorozható az Achorutes- nemhez, hanem
csakugyan külön nemet (Tetrodontophora) képez, a mint azt Reu-
ter egészen helyesen megállapította.

Dr. G. Horváth, Note sur les Hémiptéres du Haut-Balcan et de
la Dobroudja. (Annales de la Société entomolo-

gique de Belgique. T. XXVIII. Compt. rend. p.

114—116.)

E czikkben azoknak a félfedel rovaroknak a jegyzéke van kö-
zölve, melyeket Mer ki Ede hazánkfia a Magas-Balkánban és a Dob-
rudsában gyjtött.
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LEVÉLSZEKRÉNY.

Kérdések.

(5.) A mellékelt kis bogarak Makón a káposzta, kalarábé és

kelkáposzta virágait tömegesen ellepték s azokat a csésze átfúrása

és a maghon megtámadása következtében féle részben tönkre tették.

A megtámadott virágok a sebzett oldal felé görbülnek és késbb
megsárgulva lehullanak, vagy bellük csak görbe, satnya beezk fej-

ldnck. — Hogy vájjon e rovarok a repezevetéseket is megtámadják-e,
még eddig nem volt alkalmam észlelni ; de már a konyhakertészet

érdekében is nagyon óhajtanám tudni, hogy van-e valami szer ezen

apró ellenségek ellen ? et j* . / ' / 71 ö Halász Árpad.

(6.) Az 1883-ik év nyarán a magyar tengerpart növényzetét

tanulmányozván, Fiume mellett a mediterrán flórához tartozó Acer
monspessulanum fiatalabb ágain borsónagyságú barnás gömböket vet-

tem észre, a melyeket valamely pajzstetnek tartok, és melyekbl
egy ágacskán itt küldök mutatványt. Vájjon miféle pajzstetü ez ?

Dr. Borbás Vincze.

Feleletek.

(5.) A beküldött rovar a zöldes érezfényü repezebogár {Meli-

gethes Brassicae Seop. = aeneus Fabr.), mely mindenféle keresztes-

növényeken él és kivált a repezében gyakran jelentékeny károkat

szokott okozni. Ellene csak úgy lehet védekezni, hogy a megtáma-
dott növényeken tanyázó bogarakat leszedjük. Legczélszerübb erre

egy ers vászonból készült bogárhálót használni, mely akként keze-

lend, hogy egyik kezünkkel a hálót tartjuk, másik kezünkkel pedig

a növényeket a háló fölébe hajlítjuk és róluk a bogarakat a hálóba

rázzuk. A szedést legjobb a reggeli órákban eszközölni, a mikor a

kis bogarak még nem annyira élénkek és nem oly könnyen repül-

nek tova. Tj /-y

(6.) Az illet pajzstetü a Lecanium Aceris Schr., a mely Eu-
rópaszerte nem ritka, de eddig még csak az Acer pseudoplatanus-
ról volt ismeretes. Érdekes adat, hogy e faj ime egy másféle juhar-

fán is tenyészik. tj p


