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Erdkben bokrok és kövek alatt több apró csótánfaj tenyé-

szik. A német és az amerikai csótán (Phyllodromia germanica és Peri-

planeta orientális) azonban már sokkal czivilizáltabb életet folytat-

nak, mert k a nagy városok állandó lakói.

Az apró Thysanurákat kivált nedves helyeken moh és kövek
' alatt, lehullott falevelek és gaz között találhatjuk és legkönynyeb-

ben akként gyjthetjük, hogy a fürgén ugrándozó állatkákat egy

kis üvegcsével hirtelen leborítjuk, mire a nélkül, hogy ujjainkkal

megérintenk, borszeszes üvegbe dobjuk.

íme, e rövid vázlatból is láthatjuk tehát, hogy a rovargyj-

tés milyen változatos és sokoldalú foglalkozást képez. A rovarász,

ha a rovarok életmódját ós a gyjtés különféle fortélyait ismeri, a

szabad természetben csaknem mindenütt gazdag és háládatos vadász-

területre akad. A rovargyjtés, legyen annak czélja akár a komoly

tudományos búvárkodás, akár csak a szórakozás, mindig olyan élve-

zetet és tanulságos idtöltést képez, hogy a ki egyszer hozzá fogott,

az alig fogja többé abban hagyni. Kívánom, hogy olvasóink közöl

is minél számosabban szegdjenek ez ártatlan sport hívei közé

;

meggyzdnek majd, hogy az ép oly hasznos, mint kellemes. Már

pedig tudjuk, hogy: »Omne túlit punctum, qui miscuit utile dulci!«

Biró Lajos.

A kolumbácsi légy.
— Egy színes táblával. —

Hazánk délkeleti sarkának, a vadregényes Alsó -Duna mellé-

kének egyik különös nevezetességét képezi az a veszedelmes kis

rovar, mely a » kolumbácsi légy« neve alatt már régóta országos,

st mondhatni európai hírességre tett szert. Szintén e név alatt

említik legelször a múlt századbeli írók, mint Griselini, Gros-
s i n g e r és mások, a kik azonban a rovar természetrajzáról csak

keveset szólnak, hanem inkább csak tömeges megjelenését és kár-

tételeit írják le, — nem feledkezvén meg arról az általánosan el-

terjedt néphitrl sem, hogy e legyecskék az Alsó-Duna szorosaiban

található mészkbarlangokban keletkeznek ós azokból rajzanak el.

A kolumbácsi légynek els tudományos ismertetje Dr. S c h ö n-

bauer József Antal (1788-tól 1807-ig a pesti egyetemen a

természetrajz tanára) volt, a ki 1783-tól 1785-ig a Bánságban

mint kincstári bányaorvos mködvén, a rovart a helyszínén tanul-

mányozta és vizsgálatainak eredményét 1795-ben német nyelven
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közzé tette. 1
) közölte a hírhedt rovarnak els szítias rajzát ós

adta annak, tüzetes leírás kíséretében, a Culex Columbaczensis tu-

dományos nevet. Szerinte e legyek a dunamelléki vizekben és mo-

csarakban, Új-Palánkától Orsováig, fejldnek.

Schönbauer meglehetsen hézagos és részben hibás ész-

leleteinek közzététele után igen hosszú id múlt el, a nélkül, hogy

a kolumbácsi legyek ismerete valamivel elbbre haladt volna. A
természetrajzi írók jobbára csak Schönbauer észleleteinek is-

mertetésére vagy legfeljebb a házi állatokban okozott újabb károk

feljegyzésére szorítkoztak.

A magyar irodalomban e hírhedt rovarfajjal legelször Föl di

János Természeti Históriájában találkozunk, a hol róla, a Culex

reptans vagyis a mai Simulia reptans leírása után a következket

olvashatjuk: »Ezzel eggyé teszik némelly írók a Bánáti Galambosi

Legyet, (Musca colombaschensis) melly a dallos szúnyognál kétszerte

kissebb, esztendben kétszer, tavasz kezdetkor, és a Nyár végén,

ott, ée. bvséges, a barmokban testeknek minden nyílásán bebúvik,

és azok 4, s 5 órák alatt megdöglenek.« 2
)

Második magyar leírója Dr. Heuffel János krassómegyei

forvos 3
) volt, a ki Schönbauer rel szemben azt vitatta, hogy

e rovar nem lehet mocsarak és állóvizek szülötte; szerinte »a

rovar árnyékos, különösen pedig bükkerdknek nedves helyein a

lehullott falevelek alá rakja tojásait, ott fejldnek hernyócskái, és

— ezek tökéletes rovarrá átalakulásig ott folytatják éltöket«. 4
)

*) Joseph Anton Schönbauer, Greschickte der schádlichen Ko-

lumbatczer Miieken im Bannat, als ein Beytrag zur Naturgeschichte von Un-

garn. Wien, 1795. Egy színes táblával.

2
) Földi János, Természeti História. 1801. p. 355.

3
) Heuffel János, A kolumbáczi tipolya. (A kir. magy. Természet-

tudományi Társulat Évkönyvei. II. p 45—59.)
4
) Heuffel czikkének megjelenése óta a kolumbácsi legyek csak a

múlt évtizedben kezdték a magyar búvárok figyelmét ismét magukra vonni, a

mint arról a következ czikkek tanúskodnak :

E d u a r d F i 1 i p p, Die Gollubatzer Mücke. (Természettudományi Év-

könyv. II. 1875—76. p. 95—103.)

Hermán Ottó, A kolumbácsi légyrl. (Természettudományi Közlöny.

VIII. 1876. p. 236-239.)

Mocsáry Sándor, A kolumbácsi légy. (Vasárnapi Újság 1876. évf.

p. 329-330.)

Téglás Gábor, A kolumbácsi légy Hunyadmegyében. (Természettu-

dományi Közlöny. XII. 1880. p. 438-440.)
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A légy biológiai és fejldési viszonyai tekintetében tehát még

igen sokáig, egészen századunk közepéig merben téves nézetek

uralkodtak. Mig a magyar területen a volt határrvidék katonai

hatósága, a néphitnek hitelt adva, azt tartotta, hogy a legyek bar-

langokban keletkeznek, és ebbl kiindulva a barlangokat már a

múlt század vége óta kénnel ós puskaporral füstöltette, nyílásaikat

pedig betömette ós befalaztatta, — addig a szerb kormány, Dr.

Medovics pozsareváczi kerületi forvosnak a 40- es években meg-

ejtett vizsgálataira támaszkodva, a golubaczi várromokon alól a

Dunába öml néhány patakban vélte a legyeknek óriási petehal-

mazait feltalálni.

Dr. Kollár Vincze a bécsi udv. állattár igazgatója, is-

merve a Simulia-fajok fejldési viszonyait, kimutatta mind a két

nézet téves voltát, és határozottan kimondta, hogy a kolumbácsi

legyek nem barlangokban fejldnek, valamint, hogy a Dr. Medo-
vics-féle petehelmazok semmi esetre sem lehetnek a kolumbácsi

légy petéi.*) Mind a két állítását tökéletesen helyesnek találta, a

midn az 50-es évek elején a legyek biológiai viszonyainak tanul-

mányozása végett a bécsi kormány megbízásából a Bánságba utazott.

Kollár kiküldetése volt Schönbauer vizsgálódásai óta a

második nagy lépés, melylyel a tudomány e hires rovar ismeretét

elbbre vitte. De Kollár vizsgálatai mégsem voltak egészen ki-

merítk és több pontra nézve nem adtak kell felvilágosítást; azt

sem derítették ki, hogy miféle legyek hát voltaképen azok, a me-

lyeknek petéit Dr. M e d o v i c s a kolumbácsi légynek tulajdonította,

a szerb kormány pedig jóhiszemleg irtatja?

Egy magyar természetbúvárnak jutott végre a szerencse, hogy

a kolumbácsi légy életviszonyait minden irányban alaposan kifür-

készsze. E magyar búvár a korán elhunyt Dr. Tömösváry
Ödön volt, a ki a kolumbácsi legyeket a földmivelés-, ipar- és

kereskedelemügyi m. k. minisztérium megbízásából 1883-ban, tehát

épen 100 évre reá, a midn Schönbauer els vizsgálatait meg-

kezdte, az Alsó-Duna mellékén közel három hónapig behatóan ta-

nulmányozta. Egyúttal sikerült azt is kiderítenie, hogy a Dr. M e-

d o v i c s-féle petehalmazokból kikel rovar csakugyan nem a ko-

*) Kollár, Beurtheilung des von Dr. Medovics an die Serbische Regie-

rung erstattenen Berichts über die Entstebung und Vertilgung der Gollubatzer

Miieken. (Sitzungsbericbte der kais. Akademie der Wissenscbaften in Wien. 1.

1. 1. p. 154-170.)
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lumbácsi légy, hanem egy teljesen ártalmatlan és a tudományra

nézve egészen új Chironomida-faj. *)

Dr. Tömösváry a kolumbácsi légy kiment természetrajzát

folyóiratunkban szándékozott megirni ; a hozzá való színes táblát

már meg is rajzolta, de betegeskedése, majd hirtelen bekövetkezett

elhunyta miatt a szöveget már el nem készíthette. Azért magam

kísértem meg e veszedelmes, de rendkívül érdekes rovart, az ö

észleletei és megfigyelései alapján*"x") olvasóinkkal röviden meg-

ismertetni.

A kolumbácsi légy (Simulia columbacsensis Schönb.) a

Tipulidák családjába tartozó legyecske, mely kizárólag csak az Alsó-

Buna mellékén: hazánkban Temes és Krassó-Szörény megyékben,

Szerbiában pedig a szemközt fekv pozsareváczi és krajinai kerü-

letben tenyészik***), de a mely a szél szárnyán néha távolabb vi-

dékekre is elvetdhetik. Hossza 2—

2

1

/2 mill. ; színe általában ham-

vasszürke. Rövid vastag csápjai 10 izülékbl állanak. Feje lefelé

hajlott és csaknem olyan széles mint a mellkas; a homlok a ns-

ténynél széles s az összetett szemek egymástól távol állanak, míg

az igen ritka hímnél keskeny, úgy hogy a szemek csaknem egy-

máshoz érnek. Még nagyobb a különbség a két ivar között a száj-

szervek alkotására nézve, mert a nstény szájszervei ersen van-

nak kifejldve és hatalmas szúró és szívó szerkezetté idomulva ; a

hím szájszervei ellenben, ép úgy mint hím szúnyogoknál, megle-

hetsen el vannak satnyulva. A mellkas ersen domború és púpos,

hamvasszürke bevonattal, de alapszíne sötét barnásfekete. Az átlát-

szó szárnyak a potroh végén jóval túl nyúlnak s napfényben szi-

várványszíneket játszanak. A sárgásbarna potroh egyes gyri há-

tulsó szegélyükön sötétebbek s azonkívül minden gyr közepén

egy-egy sötét foltot visel. A lábak aránylag rövidek, feketésbarnák
;

valamennyi lábszár, valamint a középs és utolsó lábak els boka-

izüléke világos sárgásbarnák.

*) Dr. Tömösváry Ödön, Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-

Duua mellékérl (Thalassomyia congregata). (Magy. tud. akad. Értekezések a

természettudományok körébl XIV, köt. 1 sz. Három táblával.)

**) Jelentés a kolumbácsi légyrl. (Közgazdasági Értesít. 1883. p.

1188 — 1194.); A kolumbácsi légy (Természettudományi Közlöny. XVI p. 1— 17.

13 ábrával); A kolumbácsi légy (Mezgazdasági Szemle. II p. 13 — 20); A Si-

mulia-fajok bábjának lélekzszervei. (Rovartani Lapok. I. p. 34— 37 Egy ábrával.)

***) Csekélyebb mértékben a szomszédos hunyadmegyei és romániai begyi

patakokban is tenyészik.
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A nstények május második és junius els felében az emlí-

tett erds hegyvidékek gyors folyású patakjainak kristálytiszta vi-

zébe rakják szabad szemmel nem látható parányi petéiket. Minden

nstény átlag 5—10 ezer petét tojik; a peték nyálkás kocsonya-

szer sárgásfehér anyaggal beburkolva, egy-egy lapos kis csomó-

ban vannak a vízben lev vagy a víz hullámai által állandóan lo-

csolt kövekre, fszálakra vagy más efféle tárgyakra ersítve.

A petékbl 2—3 hét múlva parányi kis álczák bújnak el,

melyek a testük végén lev két frószes lemezzel a víz fenekén

lev kövekre, falevelekre, faágakra stb. tapadnak és táplálkozni

kezdenek. A kezdetben parányi kukaczok tápláléka a vízben úszó

algákból és más parányi növényrészecskékbl áll, melyeket a fejü-

kön lev sajátságos sodró-szervüknek folytonos forgatása által el-

idézett örvénynyel hajtanak öblös szájukba. Az ekként táplálkozó,

eleinte fehér kukaczok folyvást nnek, többször vedlenek ós las-

sanként zöldesbarna színt öltenek. A negyedik vedlés után 6—7
milliméter hosszúságot érnek el és körülbelül piskótaalakuakká

lesznek.

»Ha az említett vidékeken — írja Tömösváry — junius

ós július havában egy kis hegyi patak medrét figyelemmel vizs-

gálgatjuk, ott találjuk e kis kukaczokat testük végével a meder-

ben lev kövekre tapadva, százanként, szótszórva, fejükkel felfelé

egyenesedve, s látjuk azt is, hogy miként inognak a víz hullámai

által jobbra-balra hányatva ; ha ilyenkor a követ, melyre tapadtak

megmozdítjuk, összehúzzák magukat s csak akkor egyenesednek ki,

ha háborgatásukkal felhagyunk. E kukaczok élete határozottan a

vízhez van kötve, s ha onnan kivesszük, rövid id alatt elpusztul

nak — épen úgy, mint a halak — mert a lólekzésükhöz szüksé-

ges levegt csak a vízbl tudják felvenni.

«

A kukaczok 6—8 hét múlva elérik teljes fejlettségüket ós

bábokká alakulnak. Ez rendesen augusztus vagy szeptember hóna-

pokban történik, ámbár már július végén is sok bábot lehet ta-

lálni. A bebábozódni készül kukacz a vízben lev köveken vagy

a vízre hajló fszálak alsó lapján alkalmas helyet keres, ott meg-

tapad és sajátságos pókhálószer anyagból rizs-nagyságú, tölcsér-

alakú, szélesebb végén nyitott tokot fon magának. E tokban leveti

álczabrét és eddigi alakjától egészen eltér alakot ölt, azaz : bábbá

alakúi. A bábtokok nyílásukkal mindig a víz folyásának irányában

— és sohasem a víz folyásával szemben — állanak. A bábok ezek-

ben a tokokban töltik aztán az egész szt; azokban töltik a telet
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is, megdermedve, hogy tavaszszal újra felébredve, április vége felé

brüket levessék és mint tökéletesen kifejldött legyecskék bújja-

nak el vizi lakásukból.

A legyek kibúvása rendesen április 20-tól május lü-ig, tehát

aránylag rövid ideig tart ; és ez is egyik oka, hogy ez alatt az

idszak alatt oly roppant nagy tömegekben képesek összegylni.

A gyülekezés eleinte csak kisebb-nagyobb csoportokban történik

;

a csoportok aztán jelentékenyebb csapatokba és ezek végre több

nap múlva óriási tömegekbe verdnek össze, melyek az uralkodó

széláramlat segélyével vándorútra kelnek s az útjokba es házi

állatokra oly veszedelmesekké válnak. A gyülekezés ideje mindig

reggel napfelkelte eltt van, mikor is, ez idben, az Alsó-Duna

völgyén reggeli 6—7 óráig állandó szélcsend szokott uralkodni.

Éjjel, valamint napközben az erdkbe, bokrok közé, odvas fákba,

sziklahasadékokba, barlangokba stb. vonulnak/)

A nagy légytömegek vándorlását, mely a tavaszszal uralkodó

keleti szél szárnyán mindig a Duna folyásának irányával szemben

történik, valamint kártételeiket Dr. Tömösváry következleg

írja le

:

»Az ily légáram vitte légytömegek a Duna vize felett több-

nyire 2—4 méter magasságban haladnak s a szemlélnek sajátsá-

gos látományt nyújtanak. Az ilyen haladó légyraj, melyben milliók

meg milliók vannak tömörülve, úgy néz ki, mint valami felhfosz-

lány vagy ködtömeg, mely helyét és alakját folytonosan változtatja

és rövid id alatt eltnik a szemlél ell. Ha a raj kevésbbé tö-

mött, — a mi a szél erejétl függ, — akkor úgy néz ki, mintha

permetez es esnék. Az ilyen raj, minthogy tagjai inkább szárnyaik

erejére vannak utalva, nem is halad olyan sebesen.

A mint az igy haladó raj Baziáson felül kiér a Dunaszoros-

ból, haladásának iránya a szól irányától van feltételezve. Ha ke-

leti szél uralkodik, akkor tovább haladnak a Duna folyásának el-

lenében Kubin, Pancsova felé ; ha északkeleti, akkor Szerbiába

vitetnek, ha pedig dólnyugoti, akkor hazánkba sodortatnak át az

éppen határszélt képez Dunáról. Innen van, hogy akkor, mikor az

okozott kár Szerbiában túlnyomó, hazánkban éppen nem, vagy alig

fordul el pusztitásaik esete és viszont megfordítva. Ha a haladó

légytömeget zivatar, zápor vagy tartós es találja útközben, millió

*) Innen származott a néphit, hogy a kolnmbácsi legyek barlangokban

keletkeznek.
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és millió leli sírját a Duna hullámai között, hol a halaknak gaz-

dag lakomául szolgálnak. A Duna völgyébl a szél irányában haj-

tott legyek a térségeken vitetnek odább : az egyik folyó völgyében

uralkodó szól a másik folyó völgyébe tereli ket és útközben a

legelész gulyákat lepik meg.

Azok a kolumbácsi legyek, melyek születéshelyükrl ily nagy

tömegekben elrepültek, oda többé vissza nem térnek, hanem, ha

útjokban legel marhacsordákat találtak, vérszomjukat kielégítve

elkallódnak, elpusztulnak, vagy a mint távolabb haladnak ered

helyüktl, kisebb, nagyobb csoportokra oszolnak szét, melyek ár-

talmasságukból mindinkább veszítenek, ós majd az idjárás, majd

egyéb kedveztlen körülmények következtében elvesznek.

Miután az els nagyobb rajok a Duna vagy a nagyobb folya-

mok völgyébl a szélrózsa különböz irányába elvonultak, szüle-

téshelyük környékén érezheten megapad a kolumbácsi legyek

száma, mígnem hosszabb vagy rövidebb id elteltével a visszama-

radottak az utóbb fejlditekkel felszaporodva, a második, vagy

esetleg a harmadik raj indul az els nyomán ugyanoly körülmé-

nyek és viszonyok között útra; azok pedig, a melyek visszama-

radtak, követik a fajfenntartás törvényeit s a jövendbeli nemzedék

szülivé lesznek : petéket tojnak, melyekbl a már leírt módon

kukaczok, majd bábok lesznek s a jöv tavaszszal ezekbl áll el az

új légynemzetség.

A terület, melyet a kolumbácsi legyek évenként meg szoktak

látogatni, az idjárás viszonyaitól, a szelek irányától és erejétl,

valamint a fejlditek mennyiségétl függ.

Szerbiában a Mlava és Morava völgyén okoznak iszonyú ká-

rokat. Hazánkban a Bánság három megyéje, Torontál, Temes ós

Krassó-Szörény van kitéve leginkább pusztításaiknak, hol a Duná-

ról a Karas és Néra folyók völgyein haladnak fel a Béga és Te-

mes völgyébe ; innen a Maros mellé, hol Csanád, Arad, innen pe-

dig Hunyadmegyét látogatják meg; a Cserna-völgyébi a tágas

Tegova-völgyön át szintén Hunyadmegyébe, Hátszegvidékre hajtat-

nak, st volt eset, hogy kedvez szelek alkalmával Románia szom-

szédterületére is behatoltak; és, mi több, 1876. április 30-ikán

Ungvár környékére is elvetdtek, hol 30 darab háziállatot öltek

meg, 1880. április 26-ikán pedig Topánfalva (Alsó-Fehérmegye)

képezte inváziójuk végs határát. St Kollár, a bécsi csász. múzeum

volt igazgatója említi, hogy 1830-ban Ausztriában a March part-

jain is megjelentek, hol több mint 100 db. ló, tehén és disznó
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hullott el csí[;ésök következtében; de hogy ezek az aldunai kolum-

bácsi legyek lettek volna, az nagyon kétséges.

Leginkább ki van téve a kolumbácsi legyek pusztításainak

Szerbia, hol csaknem minden évben tömegesen jelennek meg, s ha

Dr M e d o v i c s szerb forvos számításai nem tévesek, évenként átlag

1 millió forint kárt okoznak a marhaállományban. Hazánkban szeren-

csére nem minden évben fordulnak el oly tömegesen, hogy csapásnak

lehessen nevezni, mit leginkább a tavaszszal uralkodó északi és

északkeleti szélnek köszönhetünk ; mindamellett alig van év, mely-

ben, ha nem több, de egy-két marha (legtöbbnyire szarvasmarha)

ne esett volna áldozatul vórszomjuknak. Voltak azonban egyes

évek a múlt század végén és e században, midn egyes vidékeken

valóságos csapásként léptek fel. Álljon itt egy pár eset példa gya-

nánt felsorolva:

1783-ban a Bánságban 52 ló, 131 szarvasmarha, 310 juh,

130 disznó hullott el miattuk.

1813-ban Aradon és környékén 200, Verseczen és környékén

500 szarvasmarhát öltek meg.

1876-ban Temesvár és Karánsebes környékén 48 db., Ungvár

környékén 50 darab szarvasmarhát pusztítottak el.

1878-ban Bogsán és Resicza környékén 30 db. szarvasmarha

esett vérszomjuknak áldozatul.

1880-ban Rubinban 4 óra alatt 400 db. disznó, 80 ló és

40 szarvasmarha, Hunyadmegye különböz helyein pedig körülbelül

100 db. szarvasmarha, 5 ló és 80 disznó hullott el.«

Vájjon mi módon okozzák a kolumbácsi legyek ezeket a nagy

károkat? — Rendesen azt hiszik, hogy a legyek az állatok orrán

és száján a lélekzcsbe behatolnak, minek következtében aztán

az állatok megfulladnak. Ez a nézet azonban egészen téves. Dr.

Tömösváry tapasztalatai szerint a legyek azzal válnak veszé-

lyesekké, hogy a marhákat egyszerre tömegesen ellepik és — mint-

hogy a vándorló légyrajok kizárólag csak vérszopó nstényekbl

állanak — a megtámadott állatok vérét rohamosan szipolyozzák.

A szegény állat ekként háromféle káros behatásnak van egyszerre

kitéve, t. i. gyorsan beálló vérefogyottságnak, a tömérdek brszú-

rás következtében támadó visszaható (reflex) idegingerlésnek és a

legyek szúrásával együttesen járó vórmérgezésnek. Ez okok közöl

akármelyik oly hatásos, hogy egymagában képes volna az állatot

megölni ; minthogy pedig mind a három egyszerre mködik, nem



203

csoda, hogy a megtámadott állat gyakran alig egy pár óra múlva

elpusztul.*)

A kolumbácsi legyeknek imént vázolt fejldési viszonyait szem

eltt tartva, könnyen beláthatni, hogy nemcsak a legyek gyökeres

kiirtása, hanem még tömeges megjelenésüknek korlátozása is teljes

lehetetlenség. A legyek az Alsó-Duna erds hegyvidékén mintegy

20—22 ezer négyszögkilométernyi területen tenyésznek. Hogyan

volna lehetséges e roppant nagy területen minden legkisebb hegyi

patakocskát és vízerecskét alaposan kitisztogatni, illetleg a bennük

fejld álczákat ós bábokat mind megsemmisíteni ? — Ez oly óriási

munka, mely minden emberi ert meghalad. Azért a veszedelmes

legyek ellen nem tehetünk egyebet, mint hogy kártételeiket lehe-

tleg csökkenteni igyekezünk. E feladatnak kétféle úton lehet meg-

felelni, és pedig egy részrl, hogy a házi állatokat a legyek táma-

dásaitól, a mennyire lehet, megóvjuk, — más részrl, hogy az

összecsípett állatokat alkalmas gyógykezelésben részesítjük.

A házi állatok megóvása czéljából, a legyek tömeges meg-

jelenésének idején, tehát április 20-tól június közepe tájáig a kö-

vetkez elvigyázati rendszabályok követendk:

A marhákat csak este naplemente után kell a legelre haj-

tani és onnan már hajnalban ismét haza terelni ; nappal a marhák

istállóban tartandók s az istálló ajtaja eltt ganéjból, nedves rozsé-

ból stb. ersen füstölg tz gyújtandó, hogy a legyek az istállóba ne

tolakodjanak. Ha az istállózás a mezei munkák miatt kivihetetlen s a

marhák nappal a szabadban kénytelenek dolgozni, akkor azoknak

bizonyos részeiket, u. m. fejüket, nyakukat, szügyüket, hasukat,

ivarszerveiket és lábaikat petróleummal, zsírral vagy olajjal kell

bekenni. Ha a marhák nappal is legeln vannak, akkor azokat

szintén be kell kenni és mindig szétszórva legeltetni ; tanácsos

azonkívül a legeln itt-ott ersen füstölg tüzeket rakni, a melyek-

nek füstjét a szegény zaklatott állatok ösztönszeren felkeresik.

Ezek a vidékezésmódok a Bánságban elég jó sikerrel alkal-

maztatnak.

Nehezebb a feladat ama részének megfelelni, mely a legyek-

*) A kolumbácsi legyek nemcsak a házi állatokat, hanem az embert is

megtámadják; de minthogy az ember jobban tudja magát védelm-zni, reá nézve

nem oly veszélyesek. Csípésük mindamellett igen sajgó fájdalmakat és sokaknál

csaknem diónagyságú daganatokat okoz, melyek néha még lázzal is járnak. A
megcsípett helyeknek hígított karbolsavval való locsolása jó ellenszernek bi-

zonyult.
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ti megtámadott és ersen összecsípett beteg marhák gyógykeze-

lésében áll. Minthogy a kolumbácsi legyek csípése s az abból szár-

mazó kóros tünetek ellen specifikus szer nem létezik, a szakértk

oly szereket ajánlanak, melyek a lázat és gyuladást hteni, csilla-

pítani vannak hivatva, valamint olyanokat, melyek a küls káros

behatások ellen fed és óvó eszközül szolgálnak. Ilyenek : a hideg-

víz, borogatás vagy általános fürd alakjában ; továbbá állati vagy

növényi zsirok vagy olajok, melyek tiszták és nem avasak, és me-

lyek, 1— 2%-os karból- vagy salicylsavval keverve, az állat testére,

különösen az ersen összecsípett helyekre dörzsöltetnek. Kitn
szer ezeken kívül a mészvíznek és olajnak egyenl részletekben

való keveréke is. Faluhelyen az eczetes iszappal vagy eczetbe áz-

tatott korpával való bekenóseket is használják, a mi kivált enyhébb

eseteknél nem ritkán szintén jól beválik. — A beteg állatot külön-

ben általában jól kell tartani és jó táplálékon kívül hideg, friss és

tiszta vízzel gyakran megkínálni.

Dr. Horváth Géza.

A III. tábla magyarázata.

1. ábra. A kolumbácsi légy, nagyítva ; a, csáp

\. a » Ugyanaz, természetes nagyságban.

2. » A kolumbácsi légy nstényének feje ; a, csáp ; a, szem

3. » A kolumbácsi légy bimjének feje ; a, csáp ; o. szem.

4. a, b, ábra. A kolumbácsi légy petéi, nagyítva.

5. ábra. A kolumbácsi légy álczája, felülrl nézve és uagyítva ; or, sodró-

szerv ; tr, lélekz-szerv ; s, tapadó-szerv.

5 a » Ugyanaz, természetes nagyságban

6. » Ugyanaz, oldalvást nézve és nagyítva ; a, csáp ; or, sodró- szerv
;

ps, ál-lábak ; tr, lélekz-szerv ; s, tapadó-szerv

7 » Ugyannak feje, alulról nézve és ersen nagyítva ; or, sodró-szerv,

a jobboldalon lev kiterjesztve munkaközben, a baloldalon

lev nyugalomban ; vul, fels állkapocs ; mx, alsó állkapocs

;

pmx, az alsó állkapocs tapogatója ; la, alsó ajak.

8. » A kolumbácsi légy bábja, tokostól együtt., felülrl nézve és ersen

nagyítva ; tr, a báb lélekz-szerve ;
l, az álcza levetett bre

9. » Ugyanaz, tok nélkül, alulról nézve és ersen nagyítva ; tr, lé-

lék z-szerv

10. > Egy fszálra ersített bábtokok, természetes nagyságban; a tokok

egy része (z) még bábokat tartalmaz, más része (x) azonban

már üres


