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ugyan kárt ; de az említettek alól magam ástam ki ket — egy gyö-

kér melll néha kettt-hármat is. Az ember többnyire már késn
veszi észre és távolítja el a károsítókat ; inert a megtámadott cse-

mete vagy még akkor kivesz, vagy, ha tövig visszanyesetik, elten-

gdik még az szön át, de a következ tavaszon mégis csak el-

pusztul.

Hasonló károkat okozott a kalló-cserebogár pajorja az orsz.

phylloxera-kisérleti állomás istvánteleki telepén, a hol a homok-

talajba ültetett amerikai szltkék gyökerein rágódott.*)

Eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy a homoktalajban

nem annyira a szárazság, mint inkább a különféle rovaroknak rop-

pant sokasága szokta az ültetvények egy részét tönkre tenni. Az

olyan fák, a melyeknek gyökereit a nálunk gyakori pajorok nem
szeretik, még a legfehérebb homokban is elég jól megélnek és

tenyésznek, mint péld. a Rhus-félék, az Ailanthusok, a meggyfa,

a fagyai, a kecskerágó {Evonymus) stb.

Ismeretes dolog, hogy a kifejlett rovaroknak gyakran egészen

más életmódjuk és más hajlamaik vannak, mint álczáiknak. Ez

tapasztalható némi részben a kalló -cserebogárnál is. Mig ugyanis

pajorja oly elszeretettel rágja az Acer platanoides gyökereit, ad-

dig a bogár reá sem néz e fára, hanem sokkal inkább kedveli a

fekete fenyt (Pinus austriaca), mely minden más fa- ós bokor-

fajnál jobban szokta magához vonzani a nstényeket s ezek ismét

a kitn szaglású hímeket. Alkalmasint a fenygyanta illata édes-

geti ket oda, hogy rajta tartsák pihenjüket ; a tlevelek azon-

ban aligha szolgálnak nekik táplálékul, mert rágásaik nyomára se-

hol sem akadtam. Meglátogatják azonkívül az ákáczfákat és pedig

leginkább az enyves ákáczot (Robinia viscosa). A tölgyfa lombját,

mely a közönséges cserebogár eltt annyira kedves, a kalló-csere-

bogár nem szereti ós inkább kerüli.

Sajó Károly.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Torzlábú cserebogár. — A rovarok osztályában, kivált a bo-

garak között néha akadnak egyes ritka példányok, a melyeknek

egyik vagy másik szerve a rendes alaktól eltér és hol kisebb, hol

*) Dr. Horváth Géza, Jelentés az 1883-ik évben Magyarország te-

rületén fellépett és megfigyelt kártékony rovarokról. Budapest, 1884. 20—21 1.

12



170

nagyobb fokú eltorzulást mutat. Hogy miféle okok idézik el eze-

ket az eltorzulásokat, azt voltaképen még mai napig sem tudjuk

;

meglehet, hogy talán mechanikai behatások, rendellenes hmérséki,

nedvességi vagy táplálkozási viszonyok, a melyeknek az illet rovar,

fejldésének ideje alatt, tehát pete, álcza vagy báb állapotában ki

volt téve. De épen mivel az eltorzulásoknak indító okai még min-

dig felderítésre várnak, gondosan össze kell gyjtenünk minden

efféle esetet, a mely kezünk ügyébe akad.

Különösen érdekesek e tekintetben azok az eltorzulások, a

melyek egyes szervek vagy testrészek sokszorozódásában nyilatkoz-

nak, mint péld . a rendesnél több csáp, láb, szárny stb.

Egy ilyenformán eltorzult bogarat volt szerencsém folyó év

május 5-én az országos phylloxera-kisérleti állomás farkasdi telepén

kézre keríthetni. Az illet példány egy közönséges cserebogár (Me-

lolontha vulgáris) és pedig nstény, hosszú far-nyúlványnyal. Az el-

torzulás rajta abból áll, hogy hátulsó ballába

meg van sokszorozódva. (38. ábra.) A ren-

desnél valamivel rövidebb és vékonyabb czomb

tövén ugyanis még egy második vaskos czomb

ered, mely hirtelen, csaknem körteidomúlag

megvastagodik, és melynek alsó lapján hosz-

szában egy gyenge orom húzódik végig. E
fölös czomb széles végéhez két, rendes vas-

38. ábra. — Megsokszo- tagságú lábszár ízesül, melyek közöl az elbb
rozódott cserebogár-láb. m { miUiméterrel rövidebb, mint a másik,

rendes hosszúságú lábszár. Mind a két lábszáron szabályos öt-ízü-

lék bokák és azok végén páros karmok vannak. A bokák és kar-

mok úgy a két fölös lábszáron, mint a rendes bal lábszáron aránylag

gyengébben vannak fejldve, mint a hátulsó jobb láb megfelel részei.

A bogár, melyet a magy. nemz. múzeum gyjteményének aján-

dékoztam, különben egészen rendesen van alkotva és fejldve —
kivéve, hogy bal szárnyfedje valamicskével, mintegy 3

/4 millimó-

terrel rövidebb a másiknál.

Egészen hasonló esetet közölt rajzban és leírásban Dr. Kraatz*)

egy nagy futrinkáról (Carabus Scheidleri var. Preyssleri $), a mely-

nél efféle eltorzulás, illetleg sokszorozódás az els jobb lábon mu-

tatkozott ; de ennek egyik fölös bokája végérl a karmok teljesen

hiányzottak. pr> Horváth Géza.

f
-) Berliner Eatomolog. Zeitsehrift. XVII. p. 432. 9. tab. 1. fig. 9.


