
Rovartani Lapok
I, kötet. 1884. július. 7. füzet.

A rovargyjtésrl.

Mihelyt a márcziusi napfény meleg sugarai a földet borító hóle-

pelt és a tavak s folyóvizek jégpánczélját felolvasztották, a tavasz els

hirnökei, a rovarok is felocsúdnak dermedtségükbl, elhagyják téli

szállásaikat és megkezdik tevékeny életüket. Langyos szelek még

nem szárították fel a túlságos nedvességet; azért a földben és fa-

kéreg alatt telel rovarok ilyenkor még késlekednek, legfeljebb

verfényes partokon van némi élénkség, a hol lomha legyek s a

piros-tarka bodobácsok élvezik a verfényt. De annál nyüzsgbb az

élet a tavak és kisebb állóvizek sekély partjain.

Borszeszes üveggel és nem nagyon ritka vizi-rovarhálóval

fegyverkezve ide indulunk. A sekély vízben álló növények és a vizén

úszó levelek között az apró Hydroporusok ós Haliplusok sürögnek,

a virgoncz Laccophiíusokkal együtt. A lustább Helophorusok a víz

felületére ér növényeken húzzák meg magukat ; a piczi Limnebius

és Ochthebiusok szintén így akarják kijátszani figyelmünket. De

hiában ! a vizbe merített ós ismét kihúzott hálónkból kiszrdik a

a víz, és valamennyien fogva vannak. Most kezddik a kétségbe-

esett menekülés ! A fürge Hydroporus és Laccophilus nagyot lök

magán evezlábaival, és ha nem vigyázunk rá, ismét a vízbe pottyan

és gyorsan a mély víz felé menekül. A nagyobbacska Colymbetes-

és Agabus-fajok is szívesen idznek ilyenkor a part közelében, de

már sokkal óvatosabbak. A nagy Cybister és a Dyticusok már

ügyesebben ki tudják kerülni hálónkat, míg a lomha csiborokat

(Hydrophilus) könnyen kézre keríthetjük.

A poloskákat a hanyatt fekve ügyesen evez Notoneda glauca

és nagy számú kisebb Corisa-faj képviseli; itt-ott a különös alakú

Bánatra lineáris vagy a gyorsan úszó Naucoris cimicoides és a skor-

pióra emlékeztet Nepa cinerea úszkál ; de óvatosan fogjuk kezünkbe,

nehogy rövidke szipókájának fájdalmas szúrását megemlegessük.

Itt találjuk a csinos Cymatiát is a kis Plea minutissimá-va\, a me-
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lyet sajátságos alakjánál fogva els pillanatra alig gondolnánk vizi

poloskának.

A vizi rovarokat egész éven át foghatjuk ugyan, de csak kés
szszel és kora tavaszszal találjuk nagyobb számmal; némely fajo-

kat pedig épen csak kora tavaszszal gyjthetünk.

Hazánk némely vidékén, különösen Erdélyben sóstavak is van-

nak, melyeknek vizében oly rovarok élnek, a melyek más vízben nem

találhatók.

Ilyenek a Hydroporus nigrolineatus és a Corisa Fuss/i ; úgy-

szintén csak sós vizek partjain élnek a Cicindela cliiloleuca, a Po-

gonus-fajok, a Salda laterális és több légyfaj. De azonkívül még

számos olyan rovar is lakik a sós vizekben, mely az édes vizek-

ben sem ritka.

A rovaroknak túlnyomó része azonban mégis nem a vizben,

hanem a szárazon él s a földön és a levegben, a növényeken,

kövek alatt, a talaj fels rétegeiben stb tartózkodik. Nincsen hely,

a hol rovarokra ne akadhatnánk.

Kezdjük a bogarak gyjtésével, és lássuk, hogyan vadászunk

ezekre ?

Mikor a föld a tavaszi szelektl már meglehetsen felszik-

kadt, felkeressük a verfényes hegyoldalakat. Felfordítjuk a föl-

dön hever köveket, fadarabokat, a melyek alá a futrinka-családhoz

tartozó bogarak szoktak meghúzódni. Csoportosan találjuk itt gyak-

ran a szép vörös test és zöldes vagy kékes szárnyfedj Brachimis

crepitans és explodens-t
}
melyek alfelükön sajátságos poszogó han-

got adnak, miközben olyan picziny füstforma lég száll el, mint mikor

egy szem puskapor fellobban. Itt tartózkodik azonkívül a Cara-

bus, Calathus, Feronia és Harpalus- nemeknek számos faja. Egy-egy

Amara-fajjal is találkozhatunk, nagyobb részük azonban verfényes

utakon és lejtkön futkos. Néha egy-egy sütkérez Cicindela-pél-

dányt riasztunk fel, mely futással is, repüléssel is igyekezik hálónk

ell menekülni.

Majd ellátogatunk az erdkbe is. Ers, vésforma vaseszközt

viszünk magunkkal, a melynek segítségével felfeszegetjük a vén

vagy kidlt fák könnyen leváló kérgét, mely alatt számos nagy és

kicsiny rovar keres menedékhelyet. Hegyes, dombos vidékek erdi-

ben ilyen helyen találjuk a szép ibolyaszín Carabus intricatus-X,

meg a violaceus, glabratus és Scheidleri-t sok más bogárfajjal együtt.

Ha e vésvel a földet a fák töve köri felásogatjuk, szintén

számos rovarfajt gyjthetünk borszeszes üvegünkbe. Többet talá-
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lünk azonban a lehullott falevelek alatt ; itt tanyáznak számos apró

futrinka-faj, sok Staphylinida, a Scydmaenidák, a parányi Tricho-

pteryxek és számos más családbeli bogár. Ezeknek gyjtését igen

könnyvé teszi a rovar-rosta. Az ilyen rosta tulajdonképen két

vászonzacskóból áll, melyeknek fels nyílása egy-egy vékony vas-

karikára van varrva. Az egyik zacskó valamivel kisebb és rövidebb

;

ennek nyitott fenekére egy ritka rosta van ersítve , úgy hogy ha a

kisebbik zacskót a nagyobbikba teszszük, a fenekén lev rostán át-

hulló tárgyak a nagyobbik zacskóba esnek. Az így összeállított

rostába, melyet a két fels karikánál fogva tartunk, fák és bokrok

töve melll lehullott leveleket és mindenféle giz-gazt földestl bele-

hányunk ós átrostálunk, minek következtében az apró rovarok a

törmelékkel együtt a nagyobbik zacskó fenekére hullanak. A ros-

tán át nem hulló maradékot átvizsgálva, benne a nagyobb rova-

rokat könnyen megtaláljuk, míg a nagyobbik zacskó fenekén lev

finomabb törmeléket vagy a helyszínén átnézzük, vagy egy külön

zacskóban hazaviszszük ós otthon részletenként gondosan átvizsgál-

juk, így a legkisebb rovar sem kerülheti ki figyelmünket és köny-

ny szerrel annyi sok és annyiféle rovart gyjthetünk össze, a

mennyit künn a szabadban gyakran hosszas utánjárással is aligha

bírtunk volna megszerezni.

A rovar-rosta legnagyobb segítségére van a gyjtnek tavaszi

és szi gyjtéseinél. Folyó és állóvizek partjain, erdkben és más

helyeken bokrok alatt, fák tövénél, moh között, korhadó növények

és falevelek alatt a rosta segítségével számos ritka rovarfajt szed-

hetünk össze gyjteményünk számára. St télen kizárólag csak

ezzel rovarászhatunk.

A mint a növények fejldése mind inkább megindul, a rova-

rok nagy része is azokra húzódik. A növényevk felkeresik tápláló

növényeiket ; mások meg a virágokra repülnek, azokon keresve és

találva táplálékot. Ezekhez ismét számos ragadozó rovart csal a

b zsákmány reménye.

A bogarak gyjtésére ebben az idszakban legszükségesebb

eszköz az u. n. bog ár háló. Evvel a mindenki eltt ismeretes

lepkeháló mintájára, de ers vászonból készült hálóval réteken és más,

fvel vagy alacsonyabb növényekkel bentt helyéken mintegy ka-

szálgatva fogjuk sok mindenféle rovarral együtt a Telephorus és

Malachius-féléket, a legtöbb orrmányos bogárfajt, apróbb czinczé-

reket, levélbogarakat és földibolhaféléket. De ne szorítkozzunk a há-

lózassál csupán a rétekre, keressük fel az erdei tisztásokat és vi-
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rágós berkeket is, azonkívül a vízi növényeket, a melyeken többi

között a czinczérforma szép Donaciák tanyáznak.

Gazdag zsákmányra tehetünk szert a háló segélyével, ha azt

alkonyatkor néhány ujjnyira a földtl a füvön húzogatjuk; sok olyan

bogarat foghatunk így, a melyek csak ilyenkor szoktak elbújni,

nappal pedig rejtekeikben vannak megvonulva. így gyjthetjük a

Rhizotrogus-fajokat és a cserebogárhoz hasonló szép Anoxiákat, ki-

vált az Alföld homokos talajú vidékein.

A marhalegelkön elhullatott ganéjban tartózkodnak a ter-

metes Geotrypes-fajok és a Copris lunaris, valamint az Onthopha-

gus és Aphodius-nemek számos képviselje ; a Gymnopleurusok

ketten-hárman guritanak egy ganéj -golyót, melyet ivadékaik szá-

mára gyúrtak össze ; a kis Sisyphus Scháfferi juh-ganójból készí-

tett kis 'golyójával mythologiai néveldjééhez hasonló munkát végez.

A Necrophorus, Hister és Dermestes-fajokat és a nagyobb

Staphylinusokat dögök alatt találjuk ; ha egér, vakondok vagy kí-

gyó hulláját verfényes helyre teszszük és föléje, hogy a szarka

vagy varjú el ne vigye, néhány követ helyezünk, nem egyszer rit-

kábban elforduló fajok is gylnek a csalétekre.

Ledöntött vagy ölbe rakott fákon, vén tölgyek derekán és

odvas fzfákon
;
kivált alkonyat köri, szép czinczérfólékre és pom-

pabogarakra (Buprestidae) akadunk. Lombos, de kivált a fenyves

erdkben a veszni indult fák kérge alatt vagy a nemrég levágott

törzseken a szúfélék számos apró íaja rág jellemz meneteket

;

társaságukban rongálják a fát a. fenyvesekben a tekintélyes nagyságú

Hylobius és Pissodes fenypusztító orrmányos bogarak is.

Ha a vén bükkfák oldalán ntt redves gombákat összetördeljük,

azokban gyakran a szúforma apró Cis társaságát találjuk ; st ha kés
szszel még a rendkívül ritka Derodontus macularis is hatalmunkba

kerül, fáradozásunk bven lesz megjutalmazva. Sokféle apró Sta-

phylinidát gyjthetünk könny szerrel, ha nyáron mindenféle gom-

bát árnyékos erdben egy rakásra összehalmozunk ; bven válogat-

hatunk ilyenkor aztán a sok Homalota, Boletobius, Gyrophaena és

Triplax-fajban, st nem ritkán a gyönyör Philonthus cyanipennis-t

is odacsalhatjuk.

Ne mulaszszuk el tavaszszal a hangyafészkeket szintén meg-

vizsgálni. Gyjteményünket nem ritkán igen érdekes apró rova-

rokkal gazdagíthatjuk, a melyek mint a hangyák vendégei vagy

zsellérei a hangyafészkekben szoktak tartózkodni.

Biró Lajos.
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A katonás czinczér fejldési viszonyai.

A fehértemplomi amerikai szliskolában 1883. július köze-

pén észrevették, hogy azok közöl a szlvesszk közöl, a melyek

tavaszszal Francziaországból mint gyökeres vesszk érkeztek és

mindjárt állandó helyeikre lettek kiültetve, több példány egyszerre

csak veszni kezdett, hajtásaik rövid id alatt elfonnyadtak és el-

száradtak. Az illet csemeték megvizsgálásából kitnt, hogy romlá-

sukat egy fehér kukacz okozta, mely a gyökereket, illetleg ma-

gukat a vesszket 2—7 cent. mélységben a talaj felszine alatt

megrágta. A rágások hol csak felületesek, hol mélyebbek voltak,

st a még vékony vesszket néha egészen is áthatották, úgy hogy

az illet vessz két darabra szétvált ; a rágások iránya általában

mindig rézsút alulról felfelé haladt.

A kukaczok nem voltak épen ritkák
\
július és augusztus hó-

napok folyamában 1000 csemete közöl összesen 193 darabon talál-

tak ugyanannyi, kisebb-nagyobb, kukaczot. Sajátságos, hogy a ku-

kaczok, melyekbl az illet csemetéken mindig csak egy-egy pél-

dány tanyázott, csakis azon a közel 1

/ 4 hektárnyi területen voltak

találhatók, a melyet tavaszszal gyökeres vesszkkel ültettek be. A
sima vesszkkel beültetett táblákban a kukaczoknak semmi nyomára

sem lehetett akadni.

Minthogy a gyökeres szlvesszkkel beültetett területet foly-

vást szemmel tartották és a csemeték gyökerein mutatkozó kuka-

czokat gondosan összeszedték és megsemmisítették, az ültetvények-

ben okozott kár aránylag nem volt nagy. Több megtámadott cse-

mete, miután a tövén rágódó kukaczot eltávolították, késbb újra

kihajtott ; mindössze csak három csemete pusztult el végképen. A
dolog mindamellett nagy figyelmet érdemelt ; mert a szlnek
efféle károsítója eddig nálunk még nem volt ismeretes.

Annyi bizonyos volt, hogy itt egy új szlpusztító rovarral

van dolgunk. Vájjon miféle rovar lehetett hát ez ?

A kukaczok megvizsgálásából csakhamar meggyzdtem, hogy

azok okvetetlenül valamely nagyobb czinczérfajnak az álczái. De

ilyen czinczért a szlrl Európában eddig még nem ismertünk.

Éjszak-Amerikában van ugyan egy nagyobb czinczérfaj (Prionus

laticollis Drury), a melynek álczája a szl gyökerein is ól ; de ezt

Európában eddig még sehol sem észlelték, a Fehértemplomban el-

ültetett amerikai szlvesszk pedig mind csak Francziaországból ho-

zattak. Ezekkel is legfeljebb csak mint peték kerülhettek volna



134

ide; a talált kukaczok azonban átlag 16-20 raill. hosszúak vol-

tak, st akadt közöttük 25- 29 mill. bosszú is. Tekintve azt, hogy

az efféle nagy czinczér- fajok álczái mindig több évig szoktak nni
és fejldni, a külföldrl való behurczolás ebben az esetben egye-

nesen ki volt zárható. Az illet czinczérfajnak tehát határozottan

valamely belföldi fajnak kellett lenni. Hogy melyiknek, arra meg-

kaptuk a választ még azon év augusztus 2-án, a midn a kuka-

czoktól meglepett területen dolgozó munkások a talajban mintegy

10 cent. mélységben egy teljesen kifejldött, ép és eleven nagy

czinezérre akadtak. A szép példány egy katonás czinczér (Ceram-

byx miles Bon.) volt.

33 ábra. — A katonás czinczér (Cerambyx miles) és felntt álczája.

A katonás czinczér (33. ábra a) egy átlag 40 mill.

hosszú fekete bogár, mely külsejére nézve a mindenfelé ismert hs
czinczérhez (Cerambyx heros Scop.) minden tekintetben igen ha-

sonlít
; ettl azonban valamivel zömökebb csápjai és ersebben re-

dzött mellkasa, de leginkább az által különbözik, hogy szárnyfe-

dinek bels utószögletei nem egy-egy hegyes kis tüskében vég-

zdnek, hanem egyszeren tompák.

A katonás czinczér nálunk általában nem gyakori és eddig ha-

zánkban Fehértemplomon kívül tudtommal csak az alsó-dunai Kazán-
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szorosban Plavisevicza mellett, továbbá Pécs, Nagyvárad, Bihar-

Száldobágy és Párád köri sikerit felfedezni. Dél-Európában inkább

el van terjedve ; de életmódja és fejldési viszonyai eddig mind-

amellett teljesen ismeretlenek voltak.

Annál nagyobb érdekldéssel folytattam ez irányban a kuta-

tást, a melyet Wény János kerületi phylloxera- felügyel úr szí-

ves támogatása következtében végre is kell siker koronázott.

Mindenek eltt meg kellett állapítani, hogy vájjon elfordul-

nak-e e czinczér álczái a fehértemplomi amerikai szliskola szom-

szédságában lev régi európai szlk gyökerein is. A megejtett ku-

34. ábra. - A katonás czinczér álczájának egyes részei : a, a fej elszélé a clypeus-,

fels ajak- és csápokkal ; b, fels állkapocs felülrl ; c. alsó állkapocs, tapogató

jávai ; cZ, áll és alsó ajak, tapogatóival együtt ; e, csáp
; /, a 6-ik hátoldali kúszó

szemölcs
; g, a 7-ik hasoldali kúszó szemölcs.

tatások negatív eredményt adtak: a kártev kukaczoknak a régi

szlk gyökerein semmi nyoma sem látszott.

Ezután, szem eltt tartva azt, hogy a hs czinczér álczái a

tölgyfák belsejében élnek, magát a szltkék fáját kezdtem vizs-

gáltatni. E czélból a múlt télen több száz régi tkét, melyet fe-

hértemplomi birtokosok szlikbl kivágattak és rendelkezésünkre
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bocsájtottak, kis kézi frészszel óvatosan szétfrészeltettem. És ime,

nemsokára csakugyan reá jöttünk, hogy a megvizsgált tkék nagy

részében ugyan olyan kukaczok tanyáztak, a mink nyárban az

amerikai szliskolában garázdálkodtak. A kövi dinka szllaj ré-

szükrl, úgy látszik, kiváló elszeretetben szokott részesülni, mert

míg ebbl átlag minden harmadik tkében kukaczok vagy legalább

fúrásaik találtattak, a többi szlfajták tkéi egészen sértetlenek vol-

tak. A talált kukaczok, melyek a tkék fájának belsejében testük vas-

tagságának megfelel átmérj szabálytalan girbe-görbe meneteket

rágtak, különböz korúak ós vastagságúak voltak. Azokban a t-

kékben, melyeket csak a múlt télen vágtak ki, a kukaczok átlag

mintegy 15 mill. hosszúságot értek el, de voltak nagyobbak és

kisebbek is ; a legkisebb 5 mill. hosszú volt. A legnagyobb kuka-

czokat az 1882-ben kiirtott tkék szolgáltatták; volt közöttük olyan

példány is, a melynek hosszúsága a 45 millimétert megütötte.

Ezeken a régi tkéken annak is a nyitjára lehetett jönni, hogy

miért mennek a rágások még a fiatal vesszkön is, mindig alul-

ról felfelé. A kukacz ugyanis rendesen 4—10 cent. mélységben a

föld színe alatt fúrja be magát a tke nyakába és rézsút felfelé

hatol a tke fejébe, a hol nagyságban növekedvén, jobban elfér és

kényelmesebben fúrhatja meneteit. A nagyobb álczák ennélfogva

mindig a tke fejében találhatók.

Bábokat a legszorgosabb keresés daczára sem sikerit felfe-

dezni, a minek alkalmasint az volt az oka, hogy a bebábozódás

valószínleg nem a tkében, hanem künn a földben történik. A
kifejlett bogár, melynek teljes kifejldéséhez több évre van szük-

sége, rendesen csak júliusban szokott megjelenni.

A felntt álcza (33. ábra b) hosszúsága 40—45 mill., alakja

hengeres, a vége felé azonban lassanként vékonyabb ; az egyes

testgyrk, melyeknek színe általában sárgásfehér, és melyeket igen

gyér és rövid rozsdasárga szrözet borít, mély barázdákkal vannak

egymástól elválasztva. A mellkasba sülyesztett és annál jóval kes-

kenyebb lapos fej a fels állkapcsokkal együtt fekete ; a többi száj-

szervek és a csápok rozsdasárgák. A fels ajak (34. ábra a) két

lemezbl áll ; a clypeus trapezidomú és csak kevéssé domború, a

tövén kétszer akkora széles, mint hosszú ; a tulajdonképeni fels

ajak kerülékidomú, körülbelül kétszer akkora széles mint hosszú,

a clypeusnál valamivel rövidebb, a tövén lapos és csupasz, külön-

ben pedig egész felülete gyengén domború és a mellett meglehe-

tsen sr sárga sertékkel borított. A fels állkapcsok (34. ábra b)
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csak fél akkora hosszúak, mint a fej, de erteljesek és egy-egy

rövid háromoldalú pyramist képeznek, a melynek csúcsa kissé le-

felé görbül s csak igen kevéssé nyúlik túl a fels ajakon ; rágó fe-

lületük egyenetlen. Az alsó állkapcsok (34. ábra c) szintén igen

rövidek, de a fels állkapcsokon mégis valamivel túlnyúlnak; a rágó

lemezek bels felülete merev sertékkel sren van fedve, valamint

tapogatóiknak a töve is ; a tapogatók a csúcs felé fokozatosan kis-

sebbed három izülékbl állanak s a rágólemez csúcsán túl nyúl-

nak. Az alsó ajak (34. ábra d), mely a harántnégyszög és hosszú-

ságánál kétszer szélesebb állra van illesztve, csaknem köridomú

;

felületét merev szrözet borítja ; két-izülék tapogatói az alsó

ajak csúcsán túl nyúlnak. A csápok (34. ábra e) kúpidomúak, igen

rövidek, a clypeuson túl nem nyúlnak ós három izülékbl állanak

;

az egyes izülékek a csúcs felé fokozatosan vékonyabbak, a máso-

dik izülék valamennyi között a leghosszabb és alól egy igen rövid

érz pálczikát visel ; a t-izüléknek összeköt hártyája az ízületbl

kifelé áll ós látszólag egy negyedik izülóket képez. A szemek, mel-

lókszemek ós lábak teljesen hiányzanak. A mellkas els gyrje
10 mill. szóles és 5 mill. hosszú, és felül egy ugyanolyan hoszú,

de 8 mill. széles négyszög rozsdasárga lapos pajzsot képez, mely-

nek els fele igen finoman, redsen pontozott ós kissé fényl, há-

tulsó fele pedig egészen fénytelen, bársonyszer és valamivel emel-

kedettebb, ritkásan behintve fényes pontokkal ós hosszában ketté

szelve egy, a fényes eltérrel egy síkban fekv, szintén fényes ós

hátrafelé sekélyebb keskeny barázdával. Az els mellkas-gyr alól

egy háromszögidomú benyomást visel, melynek csúcsa elre néz

;

oldalvást egy-egy rozsdasárga kis folt látható. A mellkas má-

sodik gyrje igen rövid és, valamint a harmadik gyr, az els

gyrnél keskenyebb. A hét els potroh-gyr alul és felül egy-

egy barnásszürke kúszó szemölcscsel van ellátva, melyhez hasonló

szemölcsök — habár csak csökevényes állapotban — a mellkas

második és harmadik gyrjón is láthatók. A kúszó szemölcsök

harántidomúak ; a hátoldalon (34. ábra f) több körös barázdával,

a hasoldalon (34. ábra g) azonban csak egy-egy haránt barázdával

vannak átszegve. A 8-ik és 9-ik potrohgyr, melyen a kúszó sze-

mölcsök hiányzanak, a testnek többi részével együtt igen finoman

ránczos és gyengén fényl. A lólekz likak tojásidomuak s a 9-ik

potrohgyrn hiányzanak. A végbélnyilás egy haránt fekv, egy-

szer hasadékot képez.

E leírásból kitnik, hogy a katonás czinczór álczája a hs
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czinczér álczájához*) igen hasonlít, de ettl mégis több lényeges

jellemvonásra nézve szembetnen eltér. A két faj álczái között

mutatkozó eltérések a következk:

0. miles.

A mellékszemek teljesen hiányzanak.

Az els mellkas-gyr fels lapja

utófelén emelkedettebb és fényte-

len, bársonyszer ; ezen az emelke-

dett részen hosszában egy fényl

barázda vonul végig ; az utószél

nincsen felhajolva. Az els mell-

kasgyr alsó lapja egy háromszög-

idomú benyomást visel, melynek

csúcsa elre néz.

A lábak teljesen hiányzanak.

A végbélnyilás haránt fekv, egy-

szer hasadékot képez.

0. lieros.

Minden oldalon 3-3 parányi mel-

lékszem foglal helyet.

Az els mellkas-gyr fels lapja

mindenütt egy síkban fekszik,

utószélén kissé felhajlott, utófe-

lén nsm bársonyszer ; hosszá-

ban egy szembetn és hátrafelé

magasabb orom által van ketté

osztva. E gyr alsó lapján két

gömböly benyomás látható, melyet

egy hosszában futó orom választ

el egymástól.

A lábak csökevényei megvannak.

A végbélnyilás háromágú hasadékot

képez.

Hogy a katonás czinczér álczája a rovarászok és szlsgaz-

dák eltt oly sokáig ismeretlen maradt, annak oka abban kere-

send, hogy az álczák öregebb szltkékben elélhetnek a nélkül,

hogy azokban valami szembetn kárt okoznának ; a kivágott és

tüzelnek szánt szltkéket pedig nem szokták még elbb fel-

vágni és széthasogatni, mint a tzi fát, hanem egyszeren tzre
dobják. így kerülték ki a szltkék fájában élsköd kukaczok

a figyelmet. De a fiatal szlültetvényekben sem igen tnhettek

fel; mert ha egyik vagy másik csemete meg nem fogamzott vagy

rövid tenyészés után hirtelen kiveszett, az okát vagy nem kutat-

ták, vagy a cserebogár pajorjának tulajdonították.

Wény János úr e tavaszon Fehértemplomban több, sima

vesszkkel újonnan kiültetett szlt megvizsgálván, azt tapasztalta,

hogy ott sok vessz meg nem fogamzott, és hogy a meg nem ío-

*.) V. ö. Ratzeburg, Forst-Iusecten. I. p. 194. 5. tab. 16. fig. 3. —
M. Rupertsberger (Biologie der Káfer Europas. 1880. p. 234.) a hs
czinczérnél, melyet a berlini bogár-catalogus újabb nomenclaturája szerint Ce-

rambyx cerdo néven sorol fel, tévesen idézi S c hi ö d t e dolgozatát. S c h i ö d t e

(Naturhist. Tidsskrift. 3. Ser. X. p. 403. tab. 15. fig. 1-10.) Cerambyx cerdo

L. név alatt nem a hs czinczérnek, hanem annak a kisebbik czinczérfajnak

álczáját írja és ábrázolja le, a melyet a legtöbb rovarász csakugyan e név alatt

ismer, de a melytt a berlini catalogus újabb kiadásai, és azok nyomán Ru-
pertsberger is, C. Scopolii Fuss. néven neveznek.
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gamzott vesszk túlnyomó részén egy-egy ilyen kukacz rágódott. A
kukaczok e vesszkre, ép úgy mint tavaly az amerikai szliskola

csemetéire, nyilván akként kerültek, hogy midn a már elbb is

szlvel beültetett talajból a régi tkéket kivágták és a talajt ri-

golozták, a régi tkék maradványaival együtt sok kukacz is ma-

radt vissza a talajban. Az ott maradt kukaczok aztán az újonnan

kiültetett fiatal csemetéknek estek neki ; de minthogy ezek még

csak vékony vesszk voltak, a kukaczok nem fúrhatták be magu-

kat fájukba, mint az öreg tkéknél, hanem kénytelenek voltak

csak kivülrl rágódni rajtuk.

Az eladottakból kitnik, kogy a katonás czinczér álczái sz-

linkben csakugyan érezhet károkat képesek okozni. Kártételeik

legszembetnbbek fiatal ültetvényekben. A régi szlkben tett kár

nem tnik fel oly könnyen, mert az erteljes tke külsleg nem
igen árulja el, hogy fáját valami kukacz rongálja ; mindamellett

lehetetlen, hogy ez a rongálás a tke tényeszesére hátrányos ne

legyen. A megtámadott tke elbb-utóbb meggyengül ; a kirágott

menetekbe az esvíz, leveg és penészgombák behatolván, fája id
eltt korhadásnak indul.

A mi a kukaczok kártételeinek csökkentését illeti, tanácsos

a fiatal szlültetvényeket koronként megvizsgálni és a gyökerei-

ken található kukaczokat megsemmisíteni. A régi tkékben rágódó

kukaczok ellen azonban alig tehetünk valamit, mert jelenlétüket

semmi küls jel sem árulja el.

Dr. Horváth Géza.

Egy félreismert ártatlanság.

A szllevelek alsó lapján figyelmes keresés után gyakran

találkozunk egy piczike kis sárga rovarral, mely a legcsekélyebb

érintésre elugrik. Ezt az ártalmatlan állatkát, mely a tudomány-

ban Smynthurus lutens nevet visel, a szln való tartózkodása ve-

szélyes hirbe keverte, mert igen gyakran a szl hírhedt és ke-

gyetlen ellenségével, a phylloxerával tévesztik össze. Szinük és

nagyságuk különben meglehetsen egyforma s igy e tévedés némi-

leg megmagyarázható. De ha a két rovart nagyító üveggel nézve

összehasonlítjuk, azonnal nagy különbséget találunk közöttük

A phylloxera ugyanis tojás- vagy ellipsis-alakú, feje testének

többi részével mintegy össze van forrva, szemei alig láthatók, csáp-

jai rövidek és egyenesek ; szájszervei egy a mellén végig fektetett
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csforma szipókából állanak ; ha megérintjük, nem ugrik el, legfel-

jebb tehetetlenül a földre hull.

A 0'5—07 null. hosszú Smynthuruson (35. ábra) azonnal sze-

münkbe fog tnni, hogy keskeny mellkasa, széles gömböly feje,

fekete szemei és térdalakúlag meghajlott, sok

ízülék csápjai vannak. A mellett rágó szájszer-

vekkel bir és potroha végén teste alá hajtva

rövid villát visel, a melylyel megérintéskor,

mint valami rugóval, feldobja magát és elugrik.

De a két rovar nemcsak küls alakjára, ha-

nem életmódjára nézve is teljesen elüt egymás-

tól. A szárnyatlan phylloxerák csoportosan a
®-

r

szl gyökerein a földben élnek és szipókájukat
..ara.— mynu-

^ gyökérbe szúrva szívják a gyökér nedvét;
rus luteus Lulb ÖJ

,

J
f*.

'

mikor pedig mar a levelekre kijönnek, akkor

jól kifejlett szárnyaik is vannak. A Smynthurus ellenben rágó száj-

szerveivel a szllevél szreit rágja le, mi által épen semmi kárt

sem okoz ; szárnyai pedig soha sem nnek.

J. Lichtenstein franczia rovarász e fajt újabb idben

Smynthurus viUs-nek keresztelte*), abban a hiszemben, hogy kizá-

rólag csak szlleveleken él ; de elfordul az nemcsak a szln,

hanem mindenféle szrös level növényen, különösen pedig azokon, a

melyek vizenys helyek vagy patakok környékén nnek.

E két rovar a rendszertanban is távol áll egymástól. A Smyn-

thurus a Thysanurák rendjébe tartozik, melyet csak legújabban

választottak el az egyenesszárnyúak
(
Orthoptera) rendjétl; a phyl-

loxerát ellenben a félfedelek (Hemiptera) rendjébe s ott is a

növénytetvek (Aphidae) közé sorozzuk.

Láthatni tehát, hogy ez az ártatlan állatka semmiféle atyafi-

ságban sincs a veszélyes szl-phylloxerával. Mégis ha gyakorlat-

lan ember phylloxera-kereséshez fog, a színtl félrevezettetve, gyak-

ran a szegény Smynthurust csípi el a veszedelmes szlpusztító he-

lyett. Ennek illusztrálásául szolgál a többek között a » Bihar « czím
nagyváradi politikai napilap 1883 szeptember 8-iki számában meg-

jelent közlemény is, melyben a lap rendes levelezje Er-Diószegrl

szó szerint ezeket irja

:

»A kólyi hegyen lev Bástiné szljét diószegi szakmányosok

*) J. Lichtenstein, Le Smynthurus vüis, insecte pris á tort pour

phylloxéra. (La Vigae américaine. VII. p. 254—255.)
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munkálják s ezek beszélik, hogy a phylloxerás részen déleltt 11

órától délután 3 óráig — mig t. i. legnagyobb meleg van : annyi

a phylloxera a venyigéken, leveleken, mintha nagyszem homokkal

vagy korpával hintették volna be. Puszta szemmel is meg lehet

látni, a mint nyüzsögnek, mozognak, ha pedig hozzájok érnek, úgy

pattannak, ugranak el, mint a káposzta palántokat pusztító földi

bolhák. Nem csuda azért, hogy a néz, vizsgáló ruháján, kalapján

elhurczolja.

Mikor a Fatusán szljét vizsgálták, több diószegi hegyigazda

is jelen volt, ezek is puszta szemmel meglátták a phylloxerát egy

ember ruhája ujján, mikor már hazafelé jöttek s mikor leakarták

simítani : leugrott.

«

A phylloxera ós Smynthurus között lev különbséget ismerve,

mindjárt észreveszszük, hogy ebben az esetben is az ártatlant gya-

núsították veszélyes szándékkal. S ez a tévedés nem épen ritkán

szokott elfordulni. Némely ember olyan könnyen és felületesen

itél, hogy a Smynthurast, melynél a szárnyak hiánya kicsinysége

miatt hamarjában fel n em tnik, még szárnyas phylloxerának is nézi

és szentül azt hiszi, hogy a megérintésre elugró Smynthurus való-

sággal elrepült.

Hányszor megesik így, hogy a valóban kártékony rovar isme-

retlen marad, és hogy helyette valamely más ártalmatlan vagy vé-

letlenül ott tanyázó rovart tartanak a kár okozójának. Gondos meg-

figyeléssel és némi rovartani ismeretekkel sok ilyen tévedésnek és

alaptalan félelemnek elejét lehetne venni.

Dr. Tömösváry Ödön.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Darázs-gyilkos poloska. — Ki hinné, hogy egy mezei virá-

gokon él poloska egy darázsnak gyilkosa lehessen? — És mégis

úgy van; saját szemeimmel láttam. 1879 június 25-én a budai Sas-

hegyen egy virágzó ftej (Euphorbia glareosa) bokor mellett állottam

meg, rovarhálóval kezemben várva a virágait szívesen látogató fém-

darázsokat. Rövid id múlva egy tündökl fémdarázs, az arany-

szín Holopyga gloriosa Fabr. repült a ftej virágára, s veszélyt

nem gyanítva kéjesen szürcsölgette az édes virágnedvet. Már épen

kinyújtottam felé hálómat, midn egyszerre oly érdekes jelenet

játszódott le elttem, a melynek gondos megfigyelése végett gyjt-
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szándékommal egyelre felhagytam. A ftej virágai között ugyanis

ott leskeldött egy Phymata crassipes Fabr. nev poloska, mely a

darazsat vaskos els lábaival hirtelen megragadta és szipókáját a

a darázs íeje és elmellkasa közé annak nyakába szúrta. A szegény

darázs, még mieltt önvédelemre csak kisérletet is tehetett volna,

néhány pillanat alatt egészen megbénult, tehetetlenné lett, mintha

csak ers szélütés érte volna. A poloska aztán kényelmesen szívo-

gatni kezdte a darázs bels nedveit ; de nem sokáig lakmározhatott,

mert áldozatával együtt is fogságba, illetleg gyjteményembe

került.

Hasonló ragadozó-életmódot folytat Éjszak-Amerikában a rokon

Phymata erosa, mely ott szintén virágokon leskeldik és a méh eket

pusztítja.*) Biró LajoSt

Kísérletek a szölö-iloncza ellen. — Wény János úrnak fo-

lyóiratunk legutóbbi füzetében (123— 125 1.) közlött észleleteit, hogy

a szlnek télire be nem fedése az áttelel iloncza-hernyókat el nem

pusztítja, megersítik a következ adatok, melyeket azóta a Tokaj-

Hegyallyáról kaptunk

:

A múlt 1883-ik év szén arra a hírre, hogy a télire fedetle-

nül hagyott szlkben a téli hideg az iloncza-hernyókat ha nem is

egészen kipusztítja, de legalább számukat rendkívül megapasztja,

a mádi szlbirtokosok legnagyobb része fedetlenül hagyta szl-
jét. A jó eredmény nem következett be : az idén is csak annyi

volt a hernyó, mint a múlt évben.

Az iloncza-hernyók ellen Mádon eddig alig ketten-hárman

fordítottunk jelentékenyebb munkaert és szedettük azokat, a pe-

tékkel együtt. Minthogy azonban a többi szlbirtokosok e tekin-

tetben keveset vagy épen semmit sem tettek, az szlikbl a

hernyók a mieinket nemsokára ismét elözönlötték ; fáradságunk és

költekezésünk e miatt természetesen hiábavaló volt.

Führer Adolf.

A Tortrix pilleriana a Mádhoz tartozó, délnek fekv zom-

bori hegyen az 1878-ik év óta rendkívül pusztít. Ennek folytán én

és a szomszéd szlbirtokosok a múlt télen készakarva fedetlenül

hagytuk a szlket, abban a reményben, hogy a tél hidege talán

megöli a falánk hernyókat ; de sajnos, azt kellett tapasztalnunk,

*) American Naturálist. XV. p. 201.
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hogy a tél nem hogy ártott volna, de úgy látszik, még inkább

kedvezett nekik, a mennyiben e részben tett észleleteim alapján

határozottan állíthatom, hogy Tortrix az idén sokkal több lett,

mint a múlt évben volt.

Máthiász János.

Zabpusztító levéitetvek. — Kecskemét városa egy phyl-

loxeramentes állami szliskola létesítésére 1883-ban egy 200 hol-

das futó homok területet ajánlott fel a kormánynak. Az ajánlat

elfogadtatván, a szliskola betelepítése még azon év tavaszán kez-

detét vette, és ez idén már jókora nagy terület van ott szlvel

beültetve. A többi terület egyelre más mívelésmódra lett fordítva.

F. évi június közepe táján, midn a szliskolát meglátogattam és

annak egész területét bejártam, megtekintettem egyúttal a többi

ültetvényeket, a melyek között két tábla zabvetés is volt. Ez a két

tábla az els pillanatra különösen felköltötte figyelmemet. Ugyanis

már távolról nagy rozsdaveres foltok látszottak rajta, a melyek a

vetés többi részének egészséges zöld színétl szembetnen elütöt-

tek, ós melyeknél kivált az volt feltn, hogy csakis a kiemelked

buczkákon mutatkoztak; a hajlásokban a vetés mindenütt szép zöld

volt. E sajátságos tünemény oka után kérdezsködve, azt a választ

nyertein, hogy a gazdák e lóitokat, melyek csak nem régóta tn-

tek fel és lassanként nagyobbodtak, a rozsdának tulajdonítják.

Közelebbrl megvizsgálván a dolgot, nem volt nehéz reá jön-

nöm, hogy a rozsdaveres foltok nem a rozsdától, hanem onnan

származtak, hogy az illet foltokon bizonyos levéltetvek lepték el

és támadták meg a zabvetést A zab levelei ennek következtében

chlorophyll-tartalinukat egészen vagy legnagyobb részben elvesztet-

ték és elszáradtak ; maga a vetés pedig satnyulásuak indult. A
levéltetvek, melyeknek nagyobb része szárnyatlan volt, a Toxo-

%)tera graminum Rond. fajhoz tartoztak és óriási mennyiségben bo-

rították a zab leveleinek nemcsak alsó, hanem fels lapját is. Nagy

számmal tanyáztak az illet táblák egészséges részein is, a nél-

kül azonban, hogy itt valami észrevehet kárt okoztak volna.

A károsodás, illetleg a rozsdaveres foltok mindenütt csak a bucz-

kák tetején voltak észlelhetk, a minek oka kétségkívül abban rej-

lik, hogy a vetés itt a silányabb minség talajból általában nem
bir elég jól táplálkozni, hanem rendesen mindig valamivel silányabb

szokott maradni. Míg a hajlásokban, tehát a jobb talajban tenyész

erteljesebb vetés diadalmasan képes az élsdi rovarok támadásai-
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nak ellentállani, addig a már különben is satnyább vetés elbb-

utóbb pusztulni kénytelen.

A leírt pusztulás a két zabtáblában, mely összesen mintegy

P/4 holdat tett ki, aránylag meglehetsen nagy volt; a rozsdave-

res foltok, melyeken a várt termés egészen tönkre ment, az egész

vetésnek mintegy Vá részét foglalták el.*) A két zabtáblától nem

messze, de már egészen sík fekvés és valamivel jobb minség
talajon állott egy tábla árpavetés, a melyen szintén mutatkozott e

rovarfaj, de nem tett semmi észrevehet kárt.

A Toxoptera-nem, mely a többi igazi Aphidinától leginkább

az által különbözik, hogy a szárnyas alaknál a fels szárnyak hón-

alj-ere (cubitus) nem kétszeresen, hanem csak egyszeren villás,

összesen három fajból áll. Az egyik a czitrom- és narancsfák, meg

kaméliabokrok levelein él fekete Toxoptera Aurantii Boy., a má-

sik az Olaszországban felfedezett T. Scirpi Pass., a harmadik a

T. graminwn Bond., mely a búza, árpa, zab, kukoricza és sok más

pázsitféle növény levelein tenyészik. Ez utóbbi faj körülbell 2 mill.

hosszú és színezetére nézve általában halavány fzöld
;

potroha

fels lapjának közepén egy sötétzöld csík vonul végig ; csápjai, lá-

bai és mézel csövei részben barnásak; a szárnyas alaknál még a

mellkas is fekete.

A kecskeméti eset annál érdekesebb, mert e levéltet-faj-

ról eddig még soha sem tapasztalták, hogy valahol kártékonyán

lépett volna fel. Els leírója Rondán i**) Bolognában csak töme-

ges megjelenésérl emlékezett meg; így: »Anno 1852 mense Junio,

fernina vivipara alata aerem in Itália superiore turmis innumeris

invasit non sine hominis molestia. Urbis nostrae vias caclavera hu-

jus formae primo mane velabant.<-

Hogy lehet-e és miképen e levéltet kártételeit megelzni,

arra nézve a már fennebb eladottakból is tanulságot meríthetünk.

Jó minség talajba kell vetni, a silányabb talajt jól megtrágyázni

és — a mennyire egyéb körülmények engedik — lehetleg korán

vetni, hogy a kikel vetés minél jobban és minél elbb meger-
södjék : akkor nem vesz rajta ert a levéltet. A mely vetést a

levéltetvek már tényleg nagy tömegben elleptek, azt emberi erp-

*) Mint utólagosan értesültem, ugyanez a levéltet Kecskemét határában

még másfelé is mutatkozott és pedig nemcsak homokos, hanem kötött talajú

földeken is, a nélkül azonban, hogy itt annyira elhatalmasodhatott volna.

**) Nuovi Annali delle Scienze naturali di Bologna. 1852.
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vei nem igen lehet többé megvédeni és megtisztítani. Ilyen eset-

ben azonban maga a természet gondoskodni látszik a gazdáról és

vetésérl : megjelennek a levéltetvek halálos ellenségei, a katicza-

bogarak. Kecskeméten is nagy mennyiségben ott volt a megtáma-

dott zabvetéseken, kivált a beteges foltokon, a hétpontos katicza-

bogár (Coccinella septempunctata) és álczája, és irgalmatlanul pusz-

tította a kártékony levéltetveket.

Dr. Horváth Géza.

KÜLÖNFÉLÉK

Személyes hírek. — Július elején a magy. nemz. múzeumtól két

rovarász indult ki rovartani kutatások czéljából a vidékre, M o c s á-

csáry Sándor segédr úr kivált a liártyásszárnyú rovarok tanul-

mányozása végett három hétre a Magas-Tátrába utazott, P á v e 1 Já-
nos gyjt pedig Mehádia hegyvidékét, nevezetesen a krassó-szörény-

megyei havasokat tzte ki búvárkodásának színteréül, a hol szintén

több hétig fog idzni.

Erdélyi CrilStaceák. — Az erdélyi orsz. múzeum-egylet termé-

szettudományi szakosztályának május 30-án tartott els szakülésén Dr.

Daday Jen r »Catalogus Crustaceorum faunae Transsylvaniáé

e collectione Musaei transsylvanici« czímen ismertette a múzeum-
egylet igazgató-választmányának megbízásából 1881- és 1882-ben tett

tudományos kutatások alapján összeállított rákgyjteményt. A gyj-
temény 108 helyrl 128 Crustacea-fajt foglal magában, melyek között

42 faj Copepoda, 1G fáj Ostracoda, 63 faj Phyllopoda, 6 fáj Arthros-

traca és 1 faj Podophthalmata. A felsorolt fajok között több j és

az erdélyi rákfaunára jellemz faj is van ; így 18 faj a Copepoda-rendbl,

5 faj a Phyllopoda-rendbl.

A Vértetíí hazánkban. — Polyóiratunk májusi füzetében közöltük

ama körlevél szövegét, melylyel a földmivelés-, ipar- és kereskedelem-

ügyi m. kir. miniszter úr a közönséget a vértetü (Schizoneura lanigera)

kártékonyságára és behurczolásának veszélyes voltára figyelmeztette.

A veszélyes rovar hazánkban addig csak a pozsonymegyei Puszta-

Födémesi'l volt ismeretes, a hol a gr. Zichy-féle gyümölcsöskertben

néhány év óta csekélyebb mértékben mutatkozott. Alig jutott azonban

a miniszteri körlevél köztudomásra, a fertzés még két más belyen is

constatálva lett. Az egyik hely volt Magyar-Ovár, a hol a vértett

a m. k. gazdasági akadémia kertjében és azonkívül még sok magán
kertben már május közepén felfedezték. A másik hely volt Arad, a

hol júliusban egy városi kert almafáin akadtak reá a bajra. A föld-

mívelési minisztérium ennélfogva haladéktalaniíl felhívta az illet

törvényhatóságokat, hogy a vértetvel ellepett almafák fertzetlenító-

10
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sérl minél elbb gondoskodjanak, mely czélra a következ eljárást

ajánlotta :

»A meglepett almafák petróleummal beecseíelendk és nyomban
utána bemeszelendk ; fiatalabb fáknál a petróleumot 2 5 rész vízben

kell felereszteni. Ha a vértet már a fiatal ágakat is ellepte, akkor

ezeket az ágakat le kell nyesni és elégetni. Ez az eljárás mindannyi-

szor ismétlend, valahányszor a vértet újra mutatkozik. Oszszel az

illet fák tövéhez oltatlan mész helyezend ; mert a rovarok egy ré-

sze az almafák fels gyökerein telel át és tavaszszal onnan mászik

fel a törzsre és ágakra. Az oltatlan meszet, a melynek mennyisége a

fa korától függ, mintegy másfél arasznyi mélységre kell közvetetlenül

a fa töve köri helyezni és aztán földdel bekapálni.

«

Tekintettel arra a veszélyre, mely a vértet elterjedésével az

ország gyümölcstenyésztését fenyegeti, igen kivánatos volna , hogy a

vértetü-lepett fák fertzetlenítésére az egyes birtokosok mindenkor
szorosan köteleztessenek, és hogy facsemeték és oltógallyak kivitele

a fertzött kertekbl szigorúan betiltassék- A földmívelési miniszté-

rium ennélfogva fel is hívta úgy Pozsony- és Mosonymegyét, mint

Arad sz. kir. városát, hogy igyekezzenek ebben az értelemben meg-

felel szabályrendeleteket alkotni és azoknak pontos végrehajtásáról

gondoskodni.

Nemzetközi phylloxera-congressus. — A turini országos ki-

állítás alkalmából az olasz kormány 1884. augusztus 8-tól 15-ig

Turinban nemzetközi phylloxera-congressust rendez, melyen a phyl-

loxeraügyre vonatkozó összes kérdések megvitatás alá fognak kerülni.

A congressus össze lesz kötve egyszersmind a phylloxeraügyre vo-

natkozó nemzetközi kiállítással.

A phylloxera Horvátországban. Drávántúli megyéinkben

a phylloxeravész fellépése 1883 végéig csak három, Zágrábtól nyu-

gatra fekv községbl volt ismeretes. Ez idén azonban reá akadtak már
Zágrábtól délnyugatra Jaszka vidékén, st felfedezték a Szerénység-

ben is Kamenicz táján. A horvát-szlavón tartományi kormány a fer-

tzött községek szlit azonnal zár alá helyezte és ezen alkalomból

az összes alárendelt hatóságokhoz a következ körrendeletet intézte

:

»1. A sima és gyökeres szlvesszkkel való forgalom csak

az egyes községek területén szabad.

2. Egyik küzségbl a másikba, bármily közel feküdjenek azok

egymáshoz, úgy a gyökeres, mint a sima szlvesszknek szállítása

feltétlenül tilos. Ez a tilalom kiterjed az azon alispánsági iskolákban

termelt szlvesszkre is, mely alispánságok vagy járáshatóságok te-

rületén a phylloxera constatáltatott. Szabad azonban ez a forgalom
az illet alispánsági területen vagy járáson belül a hatóság ellen-

rzése mellett ott, a hol phylloxera nincs, az alispánság vagy járás-

hatóság egész területén.

3. A vészlepettnek talált szl különös felügyelet alatt tartandó.

Ilyen szlbl tilos a szölvesszknek, fáknak, csemetéknek, szl-
fürtnek és gyümölcsnek kivitele.
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4. Oly munkásoknak, kik phylloxerás szlben dolgoztak, egész-

séges vidéken való alkalmazása tilos. A szlbirtokosok minden al-

kalommal figyelmeztetendk erre, valamint a munkások félvételénél

való különös óvatosságra; az ily munkások kapái és ruhái minden
sártól és földtl megtisztogatandók és fertzetlenítendök.

5. A phylloxerás szlk megjelölésére magas, veres zászlócs-

kákkal ellátott rudak alkalmazandók. Az ezen szlkben kocsival

vagy gyalog való átjárás csak a birtokosnak és munkásainak, vala-

mint az átjárási szolgalomra jogosított személyeknek szabad és min-

den más egyénnek tilos.

«

Szegszárdi szabályrendelet a phylloxera tárgyában. — S z e g-

szard városa, mely szintén azok közé a szerencsés borvidékek közé

tartozik, a hová a phylloxeravész eddig még el nem látogatott, a

hírhedt szlpusztító rovar behurczolását a maga részérl is lehetleg

megakadályozandó — a következ szabályrendeletet alkotta

:

1. §. Szegszárdnak, mint kiváló bortermel helynek fontossága

szükségessé teszi, hogy a phylloxeravész ellenében már jó elre ma-
gát védekezési állapotba helyezze. E czélból egy phylloxera-biztosi ál-

lomás létesíttetik, kinek az 1883. évi XVII. t.-czikkben foglalt alapelve k

szem eltt tartásával a vész meggátlása érdekében hozott rendszabá-

lyok foganatosítása iránti szigorú felügyelet, valamint a szlmívelés-
sel foglalkozó népnek a baj felismerésére való betanítása a kötelessége.

2. §. A phylloxera-biztos a község összes területén önállóan

mködik, a hivatásához szükséges rendeleteket a községi képviselettl

a bíró útján veszi és ugyanannak közvetítésével a képvisel testü-

letnek havonként jelentést tesz. Sürgs esetben a képvisel testület ösz-

szehivatása végett a községi bírót megkeresi.

3. §. A ki új vagy régibb területen sima vagy gyökeres szl-
vesszt ültetni szándékozik, tartozik azt az ültetés megkezdése eltt

8 nappal a phylloxera-biztosnak bejelenteni. Ezen bejelentés a községi

bíró útján is eszközölhet, kinek tisztében áll ugyanazt a phylloxera-

biztossal rövid úton és azonnal közölni. Az 1881. és 1882. évekbeli

új ültetések 1884. évi január és február hónapokban utólag bej elén

-

tendk. A phylloxera-biztos a jelentés vétele után azonnal a vizsgála-

tot megejti, megállapítja az ültetetend vesszk eredetét, az új ültet-

vényeket folytonos figyelemmel kiséri s ott, a hol az ültetések küls
szemlélésénél a betegségnek gyanúját látni véli, a rendes vizsgálatot

(a földbli kiásatással) két elölj árósági tag és a szlbirtokosnak je-

lenlétében, ha szükséges, évenként többször is foganatosítandja.

4. §. A phylloxera-biztos és a községi közegek bármely szl-
ben szabadon eszközölhetik a vizsgálatot, a szltulajdonos azonban

a szlvizsgálat eszközlésérl elre értesítend ; meg nem jelenése a

vizsgálatot nem hiúsíthatja meg.

5. §. Minden szlbirtokos köteles a szljében mutatkozó gya-

nús helyeket a vizsgálat megejthetése szempontjából bejelenteni ;
—

az esetben, ha a bejelentésének következtében a vész még sikerrel ki-

irtható, teljes kárpótlásra igényt tarthat. A kárpótlások vagy a vész

10*
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meggátlása szempontjából felmerülend költségek fedezésérl a kép-

visel testület fog határozni.

6. §. Az új ültetés bejelentését elmulasztó szltermel a sze-

gény-alap javára 5-tl 100 frtig birság alá veend ; azonkívül ha a

termel által behozott sima vagy gyökeres vesszkön a phylloxera

jelenléte megállapíttatnék, az esetleg kiirtandó szltelekért kiszol-

gáltatandó kárpótlásra igényét is elveszti.

7. §. 5— 200 frtig terjed birság mellett tiltatik bármely idben
más határból sima vagy gyökei'es vesszt, valamint gyümöcsfa cse-

metéket s egyéb gyökeres ültetvényeket a szegszárdi határba behozni.

Ha a vész a szegszárdi szlhegy bármely dljében mutatkozik,

illetve annak constatálása esetén a szlvesszknek, ültetvény- és gyü-
mölcsfa-csemetéknek bárhonnan is, t. i. egyik dlbl a másikba való

szállítása is szigorú pénzbírság mellett betiltandó.

8. §. A gzhajókon vagy vasutakon visszaérkezett már használt

gyümölcskosarak és egyéb gyümölcs-szállításnál már használt eszkö-

zök az állomásoknál desinficiálandók oly formán, hogy azok 10 má-
sodpercz tartamára forró vízbe mártassanak. Ezen mtétért az esz-

közök tulajdonosai azok nagysága szerint 2— 3 krt fizetni kötelesek.

9. §. Tekintettel arra, miszerint a phylloxera elleni védekezés

minden egyes szlbirtokosnak érdekében van, ugyanazért kötelessé-

gében áll minden egyes szlbirtokosnak saját érdekét is tekintve ezen

szabályrendeletben foglalt kötelezettségnek szigorú megtartása fölött

rködni ; mind a mellett ha valakinek tudomására jutna, hogy egyik

vagy másik szlmves más helyrl sima vagy gyökeres vesszt alat-

tomos úton becsempészett, és azt a phylloxera-biztosnak vagy a köz-

ségi bírónak bejelenti, az esetleg kirovandó birság fele részére igényt

tarthat, magától értetdvén, hogy a bejelent neve titokban tartandó.

10. §. Azon esetben pedig, ha a Szegszárd környékén lev hely-

ségek egyikében a phylloxera jelenléte constatáltatnék, a községi elöl-

járóság bármely gyümölcs-szállításhoz használt eszköznek, st szük-

ség esetén a mveléshez használt eszközöknek, mint ásóknak, kapa-

róknak, kapáknak behozatalát, illetve azoknak a szegszárdi szöl-

területekbeni használatát is eltilth itja.

11. §. A phylloxera-biztos kötelessége a szlmiveléssel foglal-

kozó népet és különösen a hegyröket és vinczelléreket a vésznek

miképeni felismerésére gyakorlatilag oktatni. A tanítás mérvét és

idejét a képvisel testület határozza meg.

12. §. A phylloxera-biztos naponkénti teendirl pontos jegyzé-

ket vezetni tartozván, abban az általa megejtett vizsgálatokat a hely-

rajzi adatok pontos feljegyzésével eltüntetni s arról a közgylésnek,
naplója bemutatása mellett, jelentést tenni köteles.

Külföldi Vendégek. - A phylloxeravész e tavaszon a szom-
széd Romániában Plojest vidékén már szintén felfedeztetvén, a ro-

mán kormány a phylloxeraügy tanulmányozása végett július második
felében két szakemberét küldte hazánkba. A román küldöttek, C e r-

k e z N. osztályfnök a román földmivelési minisztériumban és Lo-
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custeano A. J. a bukaresti állatorvosi tanintézet igazgatója több
napig idztek nálunk, mely id alatt maguknak az orsz. phylloxera-
kisérleti állomástól minden szükséges felvilágosítást és tájékoztatást

megszereztek. Meglátogatták a többi között a farkasdi phylloxera-
kisórleti telepet is, a hol a phylloxera ellen alkalmazott eljárások
közöl kivált a szénkéneggel való gyérítés és az amerikai szlk mi-
velése keltette fel érdekldésüket. - Július elején hasonló czélból

látogatta meg az orsz. phylloxera-kisérleti állomást és telepeit Kú-
rált Ferencz a horvát-szlavón gazdasági egyesület titkára, mint
a zágrábi tartományi kormány hivatalos kiküldöttje.

Drága lepkék. — A jelen év márczius 20- és 21-én árverez-
ték el nyilvánosan Londonban az elhunyt Ph. H. Harpe r lepke-

gyjteményét. Ez a gyjtemény kizárólag Angolországban gyjtött
lepkékbl állott s egyes darabjaira a legnagyobb érdekldés között

folyt az árverezés. Néhány fajnak, a melybl eddig Angolországban
csak egy-egy példány találtatott, mint hiteles angolországi példány-
nak, igen magasra verték fél az árát a reá vágyó lepkegyüjtk ; így
egy Biston lapponarius 13 font sterling és 13 shillingért (167 frt

62 kr.) kelt el, egy Catocala eleda ára pedig 5 guinea (55 frt) volt.

Magasra verték fel a fajváltozatok és eltérések árát is. A 297 darab
Arctia caja körülbell 1000 frtot hozott be; az Abraxas grossu-
lariata példányok pedig közel 1200 frtot jövedelmeztek. Ily magas
árak mellett nem lehet csodálkozni, hogy csak a Macrolepidopterák-
ért összesen mintegy 12,000 frt folyt be.

IRODALOM.

Goethe Annin, A körte-vértet. (Gyüraölcsészeti és Konyhakertészeti

Füzetek. V. 141— 145 1., 3 ábrával.)

Szerz a stájerországi Marburgban már 8 év óta észlelt a

körtefák gyökerein egy rovart, mely az almafát károsító vértethöz

(Schizoneura lanigera) minden tekintetben igen hasonlít, csak hogy
valamivel nyúlánkabb. Ez a gyökértet csapatosan él a körtefák gyö-

kerein és azokat szívogatván , elfonnyadásukat vagy rothadásukat

idézi el, a minek következtében aztán 2— 3 év alatt a legersebb

körtefa is tönkre megy. A rovar külsejének, életmódjának és sza-

porodási viszonyainak leírása után ismertetve vannak a czikkben

azok a változások, melyek a megtámadott körtefákon külsleg mu-
tatkoznak, és közölve a megpróbált ellenszerek, melyek azonban mind
többé-kevésbbó hatástalanok voltak. Azért a szerz azt ajánlja, hogy

ha valahová a körte-vértet befészkeli magát, ott oltsák a körtét gala-

gonyára, mert ennek a gyökerein nem fordul el a veszedelmes gyö-

kértet.
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Vényei Jen, Adatok Kocsóez és környékének lepke-faunájához.

(A trencsénmegyei természettudományi egylet Evkönyve.

VI. 29— 40 1.)

Az 569 fájt tartalmazó névjegyzékben azok a lepkék vannak

felsorolva, melyeket a szerz Trencsénmegye déli részén Kocsóczou

és környékén két hónap alatt gyjtött. Minden fajnál közölve van

egyszersmind a gyjtés helye
.

; némelyiknél biológiai adatokat is talá-

lunk. Az 569 fajból 267 a Macrolepidopterákra, 302 pedig a Miero-

lepidopterákra esik.

Dr. Ernst Kaufmann, Trechus rhilensis, ein neuer Káfer aus Siid-

Blllgarien. (Wien. Ent. Zeitung. III. pag.

145— 146.)

Egy új futrinka-faj leírása, melyet Mer ki Ede hazánkfia Bol-

gárországban a Rhilo-Dagh nev hegységben fedezett fel.

Josef Paszlavszky, Die Gallé und Wespe der Cynips superfetátío-

nis Gir. (Wien. Ent. Zeitung. III. p. 147— 151.)

Ez az értekezés, melynek eredetije magyar nyelven már 1883-

ban a magy. tud. Akadémia által kiadóit Mathematikai és Termé-

szettudományi Értesítben jelent meg, egy kevésbbé ismert tölgyfá-

gubacsnak és az azt elidéz gubacsdarázsnak leírását tartalmazza.

Szerznek sikerit az addig teljesen ismeretlen rovart felnevelni és

pontosan megvizsgálva kideríteni, hogy az tulajdonképen nem a Cy-

nips-, hanem az Andricus-nembe tartozik, és hogy annak tehát he-

lyesen az Andriciís superfetationis Gir. nevet kell viselnie.

H. Thiele, Ueber eine interessante Aberration von Apatura Iris.

(Berlin. Ent. Zeitschrift. XXVIII. p. 161— 162, egy áb-

rával.)

Az Apatitra lris pillangónak egy Magyarországból származó

támpéldánya, mely a szerz gyjteményében van, igen érdekes szine-

zeti eltérést mutat, a mennyiben három szárnya, t. i. a két els és

a baloldali hátulsó szárny a Jole faj változat, a jobboldali hátulsó

szárny ellenben a törzsalak szinezetét és rajzát viseli.

Franz Friedr. Kohl, Beitrag zur Kenntniss der Hymenopteren-
Gattung Oxybelus Latr. (Természetrajzi Fü-

zetek. VIII. p. 101— 116.)

Az Oxybelus-nem rendszertani helyzetének és rokonságának fej-

tegetését elörebocsájtva, a szerz néhány j faj leírását közli, a ha-

zánkban tenyész Qxybélus Treforti Sajó és maciüipes Smith eddig

ismeretlen hímjeinek leírásával együtt ; végül felsorolja e kaparó-

darázsoknak valamennyi eddig ismeretes fáját és term helyeiket, és

Magyarországból az említett két fajon kivl még a következket idézi :

Oxybelus ambiguus Gerst., aurantiacus Mocs., elegáns Mocs., furca-

tus Lep., mandibularis Dhlb., meridionalis Mocs. és mucronaius Fabr.
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Dr. Róbert Latzel, Die Myriopoden der österreichisch-ungarischen

Monarchie. Zweite Halfte : Die Symphylen, Pau-
ropoden und Diplopoden. Wien, 1884. (XII és

414 lap, 16 táblával.)

Ez alapvet munka második kötetete jóval terjedelmesebb, mint
az 1880-ban megjelent els kötet, mely csak a Chilopodákat foglalja

magában. E kötet az osztrák-magyar birodalomban talált Symphylák,
Panropodák és Diplopodák tüzetes leírását tartalmazza, meghatározó
táblázatokkal és némely helyen érdekes biológiai megfigyelések feljegy-

zésével. Latzel munkája az eddig megjelent ily nem munkák kö-

zött valóban a legtökéletesebb, és mint már czíme is mutatja, a hazánk
területén elforduló Myriopodákkal is foglalkozik. Felhasznál számos
meglev adatot, ezeken kívül új adatokkal is gazdagítja Myriopoda-
faunánkat; egyedül az a hiány benne, hogy az egyes magyarországi
term helyek, a honnan szerz az illet fajt megvizsgálta, még meg-
közelítleg sincsenek megjelölve, hanem többnyire csak általában

Magyarország van említve. Munkájában leír 105 fajt, melyek között

3 Symphyla, 6 Pauropoda és 96 Diplopoda van. E 105 faj közöl

Latzel hazánkból 35 fajt említ, melyek közöl Magyarországra nézve

újak : Scolopendrella nivea Scop., Glomeris connexa Koch
;
Strongy-

losoma iadrense Pregl, Atractosoma bohemicum Bosic, Jidus luridus

C. Koch és hungaricus Karsch • úgy az irodalomra, mint egyúttal

a magyar faunára nézve új fajok : Brachydesmus filiformis, superus

és inferus, Polydesmus tatranus, Atractosoma carpathicum, Craspe-

dosoma mutabile, fíavescens, Lysiopetalum fasciatum, Jidus strictas,

nanus, dicentrus, plati/urus és montivagus.

Charles Darwin, Az ember származása és az ivari kiválás. Fordí-

tották Török Aurél és Entz Géza. Els
kötet. Budapest, 1884. (LXXI és 542 1., 78 fa-

metszet ábrával.)

A k. m. természettudományi társulat könyvkiadó vállalatának

IV-ik cyclnsában jelent meg Darwin eme klasszikus munkájának els

kötete magyar nyelven. A munkát általános érdek tárgyánál fogva

minden mivelt ember bizonyára nagy érdekldéssel fogja olvasni, de

kiváló érdekkel bir az különösen a rovartannal foglalkozókra nézve

is, mert második részében, mely az ivari kiválást tárgyalja, egész

fejezetek az ízeltlábú állatok másodrend ivarjellemei ismertetésének

vannak szentelve. A IX. fejezetben a rákok, pókok és százlábúak,

a X. és XI. fejezetben pedig a rovarok másodi'endü ivarjellemeinek

lényege és keletkezése van részletesen fejtegetve. E fejezeteket Dr.

Entz Géza egyetemi tanár úr fordította. — A munka második köte-

tének magyar fordítása öszszel fog megjelenni.
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LEVÉLSZEKRÉNY.

Kérdések.
(7.) Igaz-e, hogy a Dytiscidák halpetékkel is táplálkoznak?

Igaz-e, hogy a Carabus caelatus Fabr., Carabus nodulosus Fabr. és

még egy az utóbbihoz nagyon hasonló bogár, — a melynek nevét

azonban nem ismerem — , a vízbe mennek és szintén halpetékkel

is élnek? Dr. Greisiger Mihály.

(8.) Csanáclmegye nagylaki járásában a buzakalászok rozsdá-

jából július elején ilyen reczés, piros szin, fekete lábú és csápú

álczák lettek, mint a minket ide mellékelve küldök. Ezek miatt

néhol már sárguló száron teljesen fehér a kalász és a szem igen

lágy, szóval a búza sehogy sem érik ; már most is töppedt a szeme.

Miféle rovar álczái ezek, melyek csupán a nagyon korai tiszta búzát

és a kétszeres búzát kímélték meg? Dr. Laurovics János.

Feleletek.

(7.) Köztudomású dolog, hogy a Dytiscidák halpetékkel is táp-

lálkoznak. Sok helyen úgy látszik még a nép is sejti ezt, és azért

póld. Tolnamegyében a Sió mentén a Dytiscust » halev bogár«-nak

nevezi. Azt is már több ízben tapasztalták, hogy a Carabus nodu-

losus, mely fleg vizek mentén él, néha a vízbe is bemegy, de nem
a halpeték után, hanem inkább a vízben él különféle rovarálczák

végett. Magam is láttam már a Carabus clathratus-t ugyané czélból

vízbe menni ; de hogy vájjon a Carabus caelatus szintén bemegy-e a

vízbe, arról nincsen tudomásom, mert ez a faj hazánkban nem tenyé-

szik. A kérdez eltt ismeretlen harmadik faj alkalmasint a Carabus

intricatus. Frivaldszhy János.

(8.) A buzakalászokkal együtt beküldött l l
/2
— 1%/4 mill. hosszú,

keskeny testidomú czinnóber-piros rovarkák valamely Thrips-fajnak

az álczái, melyek az egész országban mindenütt el vannak terjedve

s a buzakalászokban évrl-évre igen gyakran találhatók. Hogy volta-

képen melyik Thrips-fajhoz tartoznak, még nem vagyok egészen bi-

zonyos benne, mert még egyszer sem sikerült az álczákat tökéletesen

kifejett és ivarérett rovarokká felnevelnem. Dr. Szaniszló kolozs-

monostori gazdasági tanintézeti tanár úr a B e 1 i n g által leirt Thrips

frumentarius álczáinak tartja. Annyi bizonyos, hogy ezek az apró

álczák, melyek a kalászban rendesen a polyva bels lapján vannak
megvonúlva, a rozsdával semmi összeköttetésben sem állanak ; és úgy
látszik, hogy tömeges jelenlétük daczára sem szoktak kártékonyak
lenni. Eddig legalább még nem tudunk hiteles esetet reá, hogy vala-

hol csakugyan észrevehet kárt okoztak volna. A nagylaki járásban
is alkalmasint más okok idézték el a buzakalászok elmaradását és

a szemek megtöppedését. H. G.


