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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-
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