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(30. ábra), melynek bzös illatától mindenki annyira irtózik, to-

vábbá a vízi poloskák, valamint az ember éjjeli nyugalmának hirhedt

megrontója, a házi poloska (Cimex lectularius) is.

E rend többi családjainál a fels szárnyaknak már nincs meg az

említett felemás szerkezete ; a fels szárnyak egynemek, miért is

e rovarokat egynemszárnyuak (Homoptera) elnevezés alatt szokták

összefoglalni. Ide tartoznak els sorban a kabóczák, melyek közöl

az énekes kabóczákat (Cicadidae) már a régi görög költk lelkes

ódákban megénekelték. A kabóczák mellé sorakoznak a növény-

tetvek (Aphidaé), a melyeknek csodálatos szaporodásmódja a rovar-

világ legérdekesebb tü-

neményeiközé tartozik,

és melyek közöl a szl-
pusztító phylloxera oly

szomorú hírnévre tett

szert. Ide számítandók

továbbá a pajzstetvek

(Coccidae) is.

Tökéletlen átalaku-

lásuk ós szívó szájszer-

veik alapján e rovar-

rendhez tartoznak még
az emls állatokon éls-

köd és azoknak véré-

vel táplálkozó különféle

tetvek (Pediculidae), melyek mind állandóan szárnyatlanok. A toll-

tetvek (Mallopliaga) a madarak tollain és emlsök szrén élnek,

de rágó szájszerveiknél fogva már inkább az elbbi rovarrendhez

csatlakoznak. T. ö.

30. ábra. — Egy mezei poloska (Tropicoris

rvfipes) különféle alakjai : a, kifejlett rovar,

kiterjesztett szárnyfedkkel és szárnyakkal

;

b, ugyanaz, rendes állásban ; c, álcza ; d, peték.

Cserebogaraink.

A folyó J884-ik óv tavaszán a cserebogarak hazánk legtöbb

vidékén ismét nagy számmal jelentek meg és sok helyen nem cse-

kély károkat okoztak. E tömeges megjelenés alkalmából nem lesz

talán érdektelen ezekkel a közönséges bogarakkal valamivel köze-

lebbrl megismerkedni.

Mindenek eltt meg kell jegyeznem, hogy a magyar nép a

•<> cserebogár « név alatt különböz vidékeken nem csupán azokat a

bogarakat érti, melyeket a szakemberek a Melolontha-nemhez so-
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roznak, hanem azonkívül még több más cserebogárforma rovart a

Melolonthinák és Rutelinák közöl, szintén így szokott nevezni.*)

Az igazi cserebogarak (31. ábra a, g) teste fényes fekete, de

csápjaik, szárnyfedik és lába k vörhenyesbarnák ; hasgyriknek fels

részét oldalvást egy-egy háromszög krétafehér foltocska ékesíti;

szárnyfediken 4 meglehetsen párhuzamos borda vonul végig, mel-

lüket pedig sárgásszürke hosszú szr borítja. Csápjaik 10 ízülékek

s a végizülékek a hímeknél 7 hosszú, a nstényeknél 6 rövidebb

lemezbl álló legyezt képeznek ; a csápoknak efféle alkotásánál

fogva a cserebogarak a legyezscsápú bogarak (Lamellkornia) cso-

portjába tartoznak.

31. ábra. — A közönséges cserebogár (Melolontha vulgáris) átala-

kulása : a, kifejlett bogár, felülrl nézve; b, felntt pajor, oldal

vast nézve
;
c, ugyanaz felülrl ; cl, fiatal pajor ; e, báb

; /, pe-

ték
; g, kifejlett bogár, oldalvást nézve.

A cserebogarak tavaszszal a lombos fák fakadásának idsza-

kában, tehát április végén és májusban, hegyes vidékeken június-

ban jelennek meg; ámbár egyes elkésett példányokra még késbb

*) Az Alföldön sok helyen a kora tavaszszal alkonyatkor gyepes legelk
felett zsongva repked Rbizotrogus-fajokat nevezik cserebogaraknak ; így van
ez péld. Makó köri, a hol a nép, Halász Árpád tanár úr közlése szerint, a Me-
lolonthát alig ismeri. Tolnamegyében a Rhizotrogus szintén= cserebogár. A nép-
dal is aligha a fekete mellkasú és vörhenyesbarna szárnyfedj Meloloothát érti

a ^cserebogár, sárga cserebogár* alatt, hanem alkalmasint a rtsárga Rhizo-
trogust. S z e r k.
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is akadhatni. Néha oly nagy mennyiségben lepik el az erdei és

némely gyümölcsfákat, hogy azoknak lombját rövid id alatt töké-

letesen letarolják. Legjobban szeretik a tölgyfát, aztán a vadgesz-

tenyét, valamint a juhar-, bükk-, cseresznye-, nyár-, fz- és nyír-

fákat ; a fenyk közöl csak a veresfeny tleveleit rágják le, a többi

fenyfának azonban csupán hímvirágait keresik fel. Nedves hideg

idben és reggelenként mozdulatlanul ülnek a fák ágain és nap-

pal is jobbára nyugodtan vannak, de csendes meleg estéken az

egész had szárnyra kel és zúgva- dongva röpköd ide s tova; több-

nyire ilyenkor történik a párosodás is.

A nstény kendermag-nagyságú szennyesfehér petéit (31. ábra

f) gyér növényzet, laza, televényes vagy jól megmunkált földbe

rakja néhány cent. mélységre. Egy-egy nstény átlag 60—80 petét

tojik, a melyek négy hét múlva kikelnek.

Az álczák (31. ábra b, c, d), melyek pajor, pajod, c si-

ma z, pata és szántás- kukacz nevek alatt mindenfelé isme-

retesek, a földben töltik fejldésüknek egész idszakát, a mely több

évig tart, és mely alatt mindenféle növények gyökereinek elrágása

által tetemes károkat okoznak. Legkártékonyabbakká válnak fejl-

désük utolsó évében, mert a nagyra ntt falánk álcza sok táplálé-

kot igényel ; fokozott étvágygyal rongálják ekkor a növények gyö-

kereit, míg végre szszel elérik csaknem teljes nagyságukat. A
következ tavaszon már csak májusig pusztítanak ; ekkor mélyen a

földbe vonulnak és ott nagyságuknak megfelel üreget készítenek,

a melyben július- vagy augusztusban bábbá (31. ábra é) alakulnak.

Ebbl a bogár egy-két hónap múlva már kifejldik, de eleinte még
világosszín puha teste csak lassanként keményedik és színesedik

meg ; az szt és a telet még a földben tölti és csak a következ

tavaszszal búvik el a napvilágra.

Általában azt tartják, hogy a cserebogár fejldésére teljes

négy év szükséges ; ámbár svájczi és franczia természetbúvárok azt

állítják, hogy náluk erre három év is elegend. A dolog alkalma-

sint úgy fog állani, hogy a délibb fekvés vidékek melegebb ég-

hajlata alatt a bogár teljes kifejldésére három év is elégséges,

míg hvösebb vidékeken az álcza-stádium négy évig tart. Hogy
hazánkban hány évig tart a kifejldés, ma még biztosan meg nem
mondhatjuk, minthogy erre vonatkozólag éveken át szerzett meg-

bízható adataink nincsenek ; de tekintve azt, hogy a cserebogarak

ezeltt négy évvel jelentek meg nálunk utoljára nagyobb számmal,

egyelre négy éves cyclust vehetünk fel.
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A Melolontha-nem hazánkban két különböz fajjal van kép-

viselve.*) E folyóirat szerkesztségének felhívása folytán az ország

szám s vidékérl kaptunk cserebogarakat**) s a beküldött mutat-

ványokból meggyzdhettünk, hogy hazánkban ez idén is mind a

két faj mutatkozott, de igen különböz arányban.

A közönséges cserebogár (Melolontha vulgáris) úgy

látszik, a legtöbb vidéken közönséges volt ; mert kaptuk azt Test,

Fehér, Tolna, Baranya, Bács, Arad, Háromszék, Kolozs, Szilágy,

Zemplén, Abauj-Torna, Szepes, Borsod, Heves, Bars, Pozsony és

Mosony megyébl. Csekélyebb mennyiségben fordult el Zágráb

vidékén ; igen kevés volt Makón ; Fehértemplomban meg épen

hiányzott.

A gesztenye-cserebogár (Melolontha Hippocastani) csak

egyes helyeken mutatkozott, u. m. a budapesti Városligetben és a

Rákoson, továbbá Gödöll, Ercsi, Kecskemét és Kolozsvár mellett,

valamint Szilágymegyében Vármez község erdejében és Zemplén-

megyében Király-Helmecz köri. Ezeken a helyeken többnyire

mindenütt az elbbi fajjal vegyesen fordult el, de általában mégis

aránylag csekélyebb mennyiségben.

A két faj külsejére nézve igen hasonlít egymáshoz és egy-

máshoz némileg közeledni látszó faj változatokat is képez, a melyek

azonban lényeges jellemvonásaik alapján mégis könnyen felismer-

hetk. A két faj között átmenetek nem fordulnak el. F r i v a 1 cl s z k y

János úr szíves volt a két fajnak és nálunk észlelt változataik-

nak jellemvonásait a következ analytikus táblázatban összeállítani

:

A) A far-nyúlvány (pygidium) a himnél rendesen ersen

kifejlett, szélesebb, bosszabb és oldalvást össze

nem nyomott, mint a másik fajnál (32. ábra a)
;

a mellkas mindenütt sren pontozott ; a szárny-

fedk egyszín vörbenyesbarnák
; a nstény

far-nyúlványa vagy a hímével egyenl vagy

igen rövid és tompa (32. ábra b).

a) A szárnyfedket csak ritkás, vékony fehér pikke-

lyek borítják.

a) A mellkas fekete, érczes csillogással ; ez a

törzsalak vulgáris Fabr.

b) A mellkas téglavörös var. ruficollis Muls.

b) A szárnyfedk sr fehér pikkelyekkel vannak

fedve, mintha lisztesek volnának . . . var. albida Eedt.

*) A Melolontha pectoralis Germ. elfordulása hazánkban még kétséges.

**) A szíves beküldk, a kik hozzájok intézett kérésünknek eleget tenni

siettek, fogadják e helyen szinte köszönetünket. S z e r k.
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B) A far-nyúlvány mind a két ivarnál meglehetsen

egyforma, rendesen vékonyabb és rövidebb,

mint az elbbi fajnál, és tövén oldalvást min-

dig összeszorult (32. ábra c) ; a mellkas közepe

táján ritkásabb pontozással
; a szárnyfedk vör-

henyesek, de oldalszéleiken, st néha tövükön

is keskeny fekete szegélyt viselnek.

a') A mellkas és a lábak vörhenyesek; ez a

törzsalak „ Hippocastani Fabr
b') A mellkas fekete, érczes csillogással.

a) A lábak vörhenyesek var. nigricollis Mais.

/?) A lábak feketék var. vigripes Com.

A különböz faj változatok ez idén is elfordultak mind a két

fajból. A M. vulgáris var. ruficollis a legtöbb helyen ott volt a

a y törzsalak társaságában, míg a var. albida

csak Bajáról és Makóról került hozzánk
;

ott tlnyomólag, itt kizárólag csak ez

a lisztes külsej alak volt található. A
M. Hippocastani var. nigricollis úgy lát-

32. ábra. - Cserebogaraink szik, nem volt épen ritka Kecskeméten,

far-nyúlványa : a, b, Meloloniha a honnan a var. nigripesbol is kaptunk
vulgáris • c, M. Hippocastani. £„.„ rjéldánvt

Hogy a cserebogár okozta kárnak elejét vegyük, irtsuk ket
mind pajor állapotukban, mind kifejlett bogár korukban. A pajorok

irtása sokkal fáradságosabb és nehezebb ; de nagy segítségünkre

vannak ebben a vakondokok, melyek igen sok álczát és bábot pusz-

títanak el, és melyek e miatt legalább a szántóföldeken nagy kí-

méletet érdemelnek. Köztudomású dolog, hogy a varjak, csókák és

szarkák, de leginkább a fekete varjú, szántáskor az eke nyomát

követve a felszínre kerül pajorokat mind megeszik. Legkönnyebb

azonban pusztítani magukat a kifejlett cserebogarakat ; nappal, ki-

vált pedig meleg éjjelekre következ reggeleken a fákról könnyen

lerázhatjuk egy leterített lepedre vagy megfordítva alátartott eser-

nybe s aztán eltiporjuk vagy tzbe vetve megsemmisítjük ; forró

vízben megölve baromfiak és disznók etetésére használhatók vagy

akár kitn minség trágyát készíthetünk bellük. Ha meggon-

doljuk, hogy egy nstényt megölve, vele együtt egy csapásra 60—80

petét semmisítünk meg, könnyen beláthatjuk, hogy a cserebogarak

tömeges irtásával mily óriási mennyiség pajortól és cserebogártól

lehet a határt megszabadítani.

Mocsárt/ Sándor.


