
126

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.
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val egészen idegenszer látván} t nyújt. Járása lomha, minden moz-
dulata lassú ; els lábait mereven elre nyújtva, gyakran órahosszakig

mozdulatlanul vesztegel.

Az elfogott példány, melyre egy bozótos helyen akadtam, a

fogságban semmit sem evett, de azért még néhány napig élve ma-
radt, st egy pár petét is tojt. A kendermag-idomú peték feketék,

fénytelenek, 2V2
mill. hosszúak és 2 mill. szélesek ; felül egy lapos

kerek fedt viselnek, a melynek sikján több parányi mikropyle

Dr. Horváth Géza.

KÜLÖNFÉLÉK.

Miniszteri körrendelet a phylloxeraügyben. — A fbldmívelés-,

ipar- és kereskedelemügyi m. k. miniszter 1884. június 12-én 24,632.

sz. alatt valamennyi törvényhatósághoz (kivéve Árva, Csík, Három-
szék, Liptó, Sáros, Szepes, Turócz, Udvarhely és Zólyommegyéket és

Selmecz és Bélabánya városokat) a következ körrendeletet intézte

:

A phylloxera terjedésének megállapítása végett az ország szli
megvizsgálandók levén, az ez iránt m. é. május 11-én 21,014. sz. a.

kelt rendeletem kapcsán, az alábbiakat újból elrendelem, felhíván a

törvényhatóságot, hogy ezen rendeletet haladék nélkül hirdettesse ki

s annak pontos végrehajtását szigorúan ellenrizze ; és pedig

:

1. A községek elöljáróságai szigorúan utasítandók, hogy július

hó l-jétl kezdve július hó végéig a községük határában lev összes

szlket és szltkékkel beültetett kerteket egy községi tanácstag, a

hegymester és a község egyik-másik értelmesebb szltulajdonosának

kíséretében bejárják, s a bejárás megtörténtérl, valamint arról, váj-

jon gyanús, beteges tkék, sárguló vagy satnya levólzettel és gyen-

gébb, elmaradt vegyigehajtásokkal találtattak- e, az illet szolgabírónak

legkésbb augusztus 10-ig jelentést tegyenek.

Hol községi phylloxera-bizottságok vannak, ott az elöljáróság

a határbejárásról a bizottságot értesíteni, s a bejárást a bizottság ki-

küldötteinek közbcnjöttével teljesíteni köteles.

2. Ha a szlk bejárása alkalmával talált beteg vagy gyanús

szltkék megvizsgálása alapján valamely a phylloxera felismerésé-

ben jártas szakember vagy más egyén oda nyilatkoznék, hogy azok a

phylloxera által vannak meglepve vagy annak kártétele folytán seny-

vednek, akkor errl a bejáró küldöttség vagy az illet szakért a

földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumhoz haladék nél-

kül távirati értesítést küldjön.

3. A szolgabíró köteles rködni a felett, hogy a bejárás a ki-

szabott idben minden községben megtörténjék. Az összes községekbl

beérkez jelentéseket összefoglalni ós legkésbb augusztus 25-ig az

alispánhoz beterjeszteni tartozik.


