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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
®-
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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-


