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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

Az ivarok számviszonyai a rovaroknál. — Az ivarok szám-

viszonyainak meghatározása a legtöbb rovarfajnál nagy nehézsé-

gekbe ütközik, minthogy a hímeknek vagy nstényeknek hol ki-

sebb, hol nagyobb számban való megjelenése számos olyan feltételtl

függ, melyet valamely adott esetben mind számba venni gyakran

épen nem vagy alig lehetséges. Befolyással vannak erre az illet

rovarfajnak életmódja, az egyes ivaroknak fejldési és táplálkozási

viszonyai, különböz tartózkodása és szokásai stb. Ha ezeket mind

apróra nem ismerjük, gyakran tévedhetünk annak megítélésében,

hogy valamely rovarfajnál melyik ivar, a him-e, vagy a nstény,

van nagyobb számban képviselve.

Erre nézve igen tanulságos esetet tapasztaltam 1860. július

havában, midn Pozsegamegye erdségeiben rovarásztam. A lipiki

fürd mellett ugyanis nemrég levágott gyertyánfákon a Tharops nigri-

ceps Manuerh. nev ritka és hazánkból Pozsegamegyén kivl még

csak Mehádia vidékérl ismeretes bogarat igen nagy mennyiségben

találtam. A bogarak mind a törzsek vágási lapjából kiszivárgó nedven

lakmároztak és oly könnyen lehetett ket elfogni, hogy rövid id
alatt körülbell 300 példányt szedtem össze. De úgy ezek, mint

a többi példányok mind csupa nstények voltak ;*) himet

egyetlen egyet sem találtam közöttük. Ebbl már most valaki köny-

nyen arra a gondolatra jöhetne, hogy ime tehát ennél a bogár-

fajnál a nstények igen gyakoriak, a himek ellenben szerfelett

ritkák.

Nemsokára azonban megkaptam erre a czáfolatot, a midn
Lipiket elhagyva, rovartani kutatásaimat éjszak-keleti irányban to-

vább folytattam és a Lipiktl több mint 40 kilométernyi távolság-

ban fekv Strazseman falu környékén a Papuk hegy oldalán rova-

rásztam. A Tharops nigriceps, 5—6 nappal az elbbi eset után, itt

is kézrekerült, még pedig egy vén fatörzsbl. A ledlt és össze-

vissza turkált fatörzsön kívülrl számos apró lyuk volt látható, és

úgy szólván minden lyukból egy-egy Tharops feje kandikált ki.

Hogyan fogjam el ket? Gyorsan határoztam s a fatörzs egyik

*) E nstények közó'l a legtöbb egyszersmind peterakással foglalkozott

;

sok példánynak a tojócsöve oly ersen volt a fába beszúrva, hogy nem lehetett

ket onnan leszedni, a nélkül, hogy a fába szorult tojócs a p otroh egy részé-

vel együtt le ne szakadjon.
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végén tüzet rakva, azt meggyújtottam. A füst természetesen be-

hatolt a törzs belsejébe is és csakhamar kikergette onnan a boga-

rakat, melyek lyukaikból mind szépen kimászván, könnyen össze-

fogdoshatok voltak. Ily módon szintén több száz példányra tettein

szert ; de ezek meg egytl egyig mind csupa himek voltak.

Nem vagyok egészen bizonyos benne, hogy vájjon ez utóbbi

esetben a nstények nem rekedtek-e benn a fatörzsben, vagy hogy

vájjon egyáltalában csak hímekbl állott- e az itt tenyészett nem-

zedék? — Meglehet különben az is, hogy a himek, valamint sok

más rovarfajnál, úgy ennél is talán valamivel korábban fejldnek

ki mint a nstények, és hogy az elbbi esetben] a himek már letntek

az élet színpadáról, az utóbbi esetben pedig a nstények még nem
jelentek meg.

Semmi kétséget sem szenved tehát, hogy az ivarok számvi-

nyait egyes észleletekbl meghatározni alig lehetséges ; e viszonyok

tüzetes felderítését csak az illet rovarfajnak huzamosabb ideig

tartó folytonos megfigyelése és fleg több nemzedékének fogságban

való felnevelése útján lehet megkísérteni. FrimidszhlJ János .

A Saga serrata Kolozsvár környékén. — Dr. C h y z e r Kor-

nél úr e folyóirat 172-ik lapján az érdekes Saga serratá-nak eddig

ismert hazai termhelyei közöl a budai Sashegyet, a mehádiai Do-

mogletet és végre, mint legújabbat, a S.-A.-Ujhely felett emelked
Sátorhegyet említi ; tényleg ismeretes azonban ennek a kalandos

termet szöcskének még egy hazai termhelye s ez Kolozs-
vár.*) Az erdélyi múzeum- egyletnek kezelésem alatt álló gyjte-

ményét egy gyönyör nstény példány díszíti, melyet S c h u s t e r

Károly ág. evang. elemi iskolai tanitó úr fogott a Györgyfalva felé

es réteken, ós mely 1869-ben vétetett fel a gyjteményünkben

lev egyenesszárnyú rovarok jegyzékébe. Df Entz Géz^

Halpusztitó szstakötö-álczák. — A szitakötk kifejlett álla-

potukban, mint tudjuk, a legkegyetlenebb ragadozók, melyek nyíl-

sebes repüléssel hasítva a levegt, zsákmányul ejtik az utjokba es
rovarokat. De nemcsak kifejlett állapotukban ily vérengz termé-

szetek, hanem ilyenek már álczakorukban is, a midn álló vagy

folyó vizek mélyében élik világukat. Mint kifejlett rovarok a sóly-

*) V. ö. Hermán Ottó, Erdély br- és egyenesröpi. (Az erdélyi mú-
zeum-egylet évkönyvei. 1871 V. köt. 109 1.)


