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gátjuk, a szlben lev fákat télre bemeszeljük s a szlkarókat

Iáiig fölött áthúzzuk. Legkönnyebben megtalálhatók, összeszedhetk

és megsemmisíthetk azonban a falánk hernyók tavaszszal az ösz-

szesodort szllevelek között ; de a szedést többször kell ismételni

és pedig nemcsak egyes szlkben, hanem általában az egész sz-

lhegyen.

Ajánlható azonkívül az iloncza petéinek összeszedése és el-

pusztítása. A nstény pille ugyanis június- ós júliusban szokta

barnás petéit kis foltokban a szllevelek fels lapjára tojni ; ha

azokat a leveleket, a melyeken efféle petecsomók vannak, össze-

szedjük és elégetjük, a legbiztosabban óvjuk meg szlinket a ká-

rosodástól.

Csak ezekkel az eljárásokkal lehet az ilonczahernyókat ha

nem is gyökeresen kiirtani, de legalább kártóteleiket csökkenteni.

A szlk téli befedésének abbanhagyása azonban semmi esetre sem

hozza meg az óhajtott eredményt.
Wény János.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Szitakötk vándorlása, — Néhány év eltt S.-A.-Ujhely vá-

rosában sajátságos tüneménynek voltam szemtanúja, a melyet sem

azeltt, sem azóta nem észleltem. Ugyanis 1880 május 8-án déli

11— 12 óra között ezerekre men szitaköt vonult végig a nevezett

mezváros f utczáján és nyílsebesen repült egyenesen éjszakról

délnek. A f tömeg elvonulása után még a délutáni órákban is

folyvást repültek egyes példányok ugyanabban az irányban. ] Az

egész óriási raj, úgy látszik, kizárólag csak két fajból állott, u. m.

Libellula depressa L. és Agrion pulchellum v. d. L. fajokból. A
mint a helyszínén meggyzdtem, e rovarok mind a város éjszaki

oldalán fekv Torzsástóból kerültek el és indultak útnak. Hogy

azonban mi volt e tömeges vándorlásuknak a tulajdonképeni indító

oka, valamint, hogy hová és meddig tartott vándorlásuk, azt nem
sikerült kifürkésznem. Valószín, hogy a Bodrogköznek szúnyog-

term mocsárvilága volt a czélpont, melyet a csak nem rég ki-

fejldött éhes szitakötk ezrei sietve elérni igyekeztek.

Hasonló tüneményt észleltek ugyanabban az évben és hónap-

ban, csak néhány nappal késbben, Galicziában is, a hol a Libellula

depressa és quadrimaculata csapatai eleinte keletrl nyugat felé,
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utóbb pedig nyugatról kelet felé vándoroltak.*) De rnig a s. -a. -új-

helyi esetnél a két külön faj egy tömegbe verdött össze, addig

Galicziában a két faj külön-külön csapatokban vonult.

Dr. Chyzer Kornél.

Hermaphrodita pillangó. — Az Epinephele Janira L. fajnak

a Treitschk e-féle gyjteményben lev hermaphrodita példánya,

a melyet Mocsár y Sándor úr e folyóirat márcziusi füzetében

(55. 1.) ismertetett, nem az egyetlen, a mely e fajból ekkoráig a

gyjtk kezébe akadt. Fiam Kempelen Béla, jelenleg a fvá-

rosi tzoltók fparancsnoka, 1882. június végén Egerben jelenlétem-

ben e fajból szintén fogott egy hermaphroditát, mely a Treitschk e-

féle gyjteményben rzöttnek szakasztott mása. Ennél is — felül-

rl nézve — a jobboldali fél a him, a baloldali fél pedig a ns-

tény ivar jellemvonásait viseli, a melyek úgy alul, mint felül oly

teljes mértékben vannak kifejldve, hogy a testnek két fele kö-

zött a különbség nemcsak a szárnyaknak színezetében, hanem

azoknak viszonylagos nagyságában is mutatkozik ; a jobboldali (tf)

szárnyak ugyanis aránylag valamivel kisebbek, mint a baloldali (9)

szárnyak. A jobboldali csáp ellenkezleg kissé hosszabb a balolda-

linál, a mi szintén a hímnek egyik ismertet jelét képezi.

E szép hermaphrodita pilllangó, melyrl fényképeket is ké-

szíttettem, jelenleg gyjteményemben van elhelyezve és annak egyik

becses díszét képezi. Kempelen Badó.

A magyar fauna legnagyobb rovarfaja. — A legnagyobb,

illetleg a leghosszabb rovarok általában az egyenesszárnyúak rend-

jében fordulnak el ; ezek közöl pedig a gyakran igen furcsa és külö-

nös alakú Phasmidák érik el a legnagyobb hosszúságot. A növényev

Phasmidák családja leginkább a forró földövi tartományokban ott-

honos, de négy faja már Dél-Európában is tenyészik. E négy faj

közöl egyik, a Bacillus Rossü Fabr., a magyar tengerpartvidéken

szintén elfordul és bizonyára a legnagyobb rovarfaj hazánkban.

F. évi május hó 31-én a Fiume horvát külvárosát képez Susak

mellett fogtam belle egy nstényt, a mely éppen 10 cent. hosszú

volt. A halavány zöld szín rovar, mely Spanyol- és Olaszországon

kívül még Isztriából, Dalmátországból és Corfu szigetérl is isme-

retes, hosszú vékony lábaival és még hosszabb keskeny testidomá-

*) Eutomolog. Nachrichten. VI. p. 133 et 167.


