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KÜLÖNFÉLÉK.

A k. m. természettudományi társulat januái i8-iki szaküiésoi.

L e n ti 1 A d o 1 f megyetemi taDársegéd lír értekezett a keresztes |)()k

(Epeira diademata) párzásáról, melyet többször volt alkalma meg-

figyelni. — A január 27-iki ülésen pedig Dr Horváth Géza r
az orsz. phylloxera-kisérleti állomás fnöke tartott érdekes eladást

a kártékony rovarok irtásáról. A tanulságos eladás különösen a sáskák,

vetemény- és gyümölcsfa-pusztító hernyók és növénytetvek, a csere-

bogarak és az alföldi búzatermésben oly nagy kárt okozó szipolyok

irtását és ellenszereit tárgyalta. Bemutatta magukat e kártékony

rovarokat és az ellenük használható alkalmas szereket és eszközöket

részint hü képekben, részint valóságos és kisebbített mintákban.

Különösebb érdekldést keltett a phylloxera gyérítésére használható

szénkénegez-eke, a phylloxera nemzedékeit regeneráló téli pete irtá-

sára szolgáló aczél sodrony -keszty, a Riley-féle petroleum-emulsió és

permetez-készülék, mely folyóiratunk I. kötetében már ismertetve

volt, a Tortrix-forrázó gép, szipolyfogó és szipolyirtó-készülékek,

melyekkel legközelebb beható kísérletek fognak tétetni.

A magy. tud. Akadémia ni- osztályának január 18-án tartott

ülésén két rovartani tárgyú értekezés is volt, melyeket Dr. Horvát h

Géza r olvasott fel. Az egyik saját értekezése, melyben ismertette

a kabóczafélék családjába (Homoptera) tartozó magyarországi Psylla-

féléket, melyek közöl ez ideig 63 fajt talált meg a hazai faunában. -

—

Ugyancsak terjesztette el Karp elles Lajos bécsi tanár r
értekezését »Egy érdekes uj atka fajról. « E szabad szemmel alig lát-

ható atkák romániai és déloroszországi gabonával többször impor-

táltattak Magyai'országba és a gabona kirakásával foglalatoskodó

munkásoknak ers viszketést és brgyuladást okoztak. Az 188-ik
évben ugyancsak romániai árpával kerültek Kbányára, s a munkások
itt szintén megkapták a viszketeget. Innen hozott árpával együtt

eleven példányokat kapott K a r p e 1 1 e s r, s ezekét megvizsgálta

st párzásukat is észlelte. Ezzel bebizonyosodott, hogy e kis atkák, a

melyeket eddig kifejletlen alaknak hittek, ivarérettek és egy eddig isme-

retlen fajhoz tartoznak, mely ezúttal Tarsonemus intectus nevet nyert.

Tudósítások az 1885 ik évben fellépett kártékony rova-
rokról. — A múlt év folyamán a földmivelés-, ipar- és kereskede-

lemügyi m. k. minisztériumhoz, illetve az orsz. phylloxera-kisérleti

állomáshoz a következ kártékony rovarokról érkezett jelentés : a) a

rovarkárok rendszeres megfigyelésére vállalkozott gazdasági és rovar-

tudósítóktól : Barsníegye Nyir községébl Rovara Frigyes rtól a

Cleonus inmdiventris Germ és albidus F. és a Silpha ohscura L.
álczáiról, melyek a répában tettek kárt; — Békésmegyéböl Kondo-
rosról Zlinszky István lirtól a Gonioctena 6-punctata Panz. és

Epilachna glohosa Se/meid. luczerna-pusztító rovarokról ; — a bihar-

megyei Nagy-Bábéról Szabó Ferencz rtól és a fehérmegyei Gyúró
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közséj^böl V ii s íi (1 i Balogh' L;ijos úrtc'tl iigyaiicíiak a luczerua-

piisztító Epilachna (/lobfmi Schneid. b<jgárról és álczáiról ; — Fehér-

megye Bicske és Máiiy határán szintén Kovára Frigyes lir jelentése

szerint az Agriofes lineafus L. és Zahrns yibbus Fahr. bogarak álczái

a liatal bnza és rozsvetésben, a Chlorúps laeniopHS Meiy. légy kukaezai

az szi buzavetésben, az Epilachna globoaa Schneid. és álczái a luczer-

násokban, a levéltetvek pedig a kerti borscibau tettek jelentékeny ká-

rokat; — Hevesmegye Kápolna községébl Koppély Géza úr levél-

tetvektöl rongált cseresznye-, mandula- és almafaágakat küldött; —
Kolozsmegyébl Kolozs-Monostorról Vörös Sándor úr küldött nagy-

számú repczepusztító Cecidomyia Brassicae Wmn. álczát, melyek

késbb legyekké fejldtek; — Bandi Antal úr a krassó-szörény-

raegyei Langenfeldrl szlpnsztitó Otiorrhynchus popideti Boh. boga-

rakat, — Liptómegyébl T h u r á n s z k y István és J o ó b István

urak levéltetvektl megtámadott borsószárakat küldöttek; — Pisó
Kornél úr a máramarosmegyei Nagy-Boeskó környékén észlelt rova-

rokról tett jelentést ; — Ngrádmegye Kozárd községébl a B e r z e-

V i c z y Béla úr által küldött Ayrotis tritici h. él hernyói érkeztek ;

— Pozsonymegye Bs községében Nagy Elek úr jelentése szerint

a cserebogár pajorjai az árpavetést, a földi bolhák a répát rongálták

;

— W e b e r Samu úr értesítése szerint Szepes-Bélán a káposzta leve-

leit a tömegesen fellép Pieris Braasicae L. hernyói falták fél ;
—

Szilágymegye ÖrdÖgkut községében, mint Pungur Gyula úr jelenté,

az Ayrotis seyetum S. V. lepke hernyói tizedelték meg az szi rozs

és tisztabuza vetést ; — a temesmegyei Német-Sztamoráról ifj. G ü n-

t h e r József úr a legelöket és kaszálókat megsemmisit PentapJiora

niorio L. hernyóit és Bhyncliites anratiis Scop. által megtámadott
éretlen szilvákat, — Tolnamegyébl Simontornyáról Lipovniczky
Gábor úr a szlrügyeket rongáló Otiorrhynchus liyustici L. bogarat,

Pleszky Antal úr pedig ugyané megye központi járásából számos

Opatrum sahidosum L. bogarat, mely szerinte több község határában

nagy kárt tett a lóherében, bükkönyben és legeli füvekben ; való-

szinü azonban, hogy a kártevk nem ezek a rendszerint korhadt

növényrészekkel táplálkozó bogarak voltak, hanem valami másféle,

jobban rejtzköd rovar ; — a torontálmegyei Zsombolyáról H e k 1 e r

Antal úrtól eleven Ayrotis segetum S. V. hernyók érkeztek, melyek
késbb lepkévé nevelkedtek ; e hernyók Zsombolyán a kukoricza- és

dohányszárakat rágták meg; — szintén Torontálmegyébl Nagy-Szent-

Miklósi'ól Bartók Béla úr luczerna-pusztító Epilachna ylohosa ál-

czákat és körtefarügyekben számos Anthonomus cinctus JRedt. bogár-

álczát, melyekbl kifejldött bogarak nevelkedtek ; — Ungmegye
Nyárád községébl Dr. M i j ó Kálmán úr Smerinthus ocellatus L.
hernyókat küldött, melyek az almafaoltványok leveleit ették le: —
Dr. Chyzer Kornél úr jelenté, hogy a zemplénmegyei Legyes-Bénye
szliben az Ayrotis tritici L. hernyói pusztítanak ; ugyan tle
kaptuk S.-A.-Ujhelyrl a szllevél alsó lapján tartózkodó Smynthuriis
luteiis Lubb. rovarkát, melyet kicsinysége és sárga színe miatt sokszor

a hírhedt phylloxerának tartanak.
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h) A közgazdaságai elüjul<'»k közöl Forater János úr Eszter-

goiuniegyéböl a repczepiisztitit Huris coei'ulescens Scop., AulJionnjia-

és Athaiia-íúi."/.{ik kártételeirl. Jiireiiák Sándor és J.ukács
Dénes urak a jász-iiagy-kiui-szí)lnok- és hajdiiniegyei szipolykárokról

tettek kimerít jelentést, r) 'J'örvényhatóságok és községi elöljáróságok

utján jutottak tudomásra Alsó-Feliérmegyében a kolumbácsi legyek,

Sopronmegyében és a pestmegyei Szent-László községben a Pulvinaria

Vitis L., Vácz környékén a kukoricza-pliylloxera ('Te^/Tí^eMra JJlmi L.),

Kbányán a Jarsonemus intedus Karp., Dömsödön az Anomala aenea

Deg., Hódmez-Vásárhelyen a pókhernyók (Hi/poriomeuta) és Toron-
tálmegyében a Tortrix pilleriaiia garázdálkodásai. Ezeken kivül hi\a-

talos felszólításra a szipolykárokról Bihar, Békés, Hajdú, Heves és

Jász-Nagy-Kun-Szolnok megyék 19 járásából "24 jelentés érkezett.

d) A fóldmivelési minisztérium alá rendelt intézetek és közegek

útján szintén számos adat gylt össze a káros rovarokról, neveze-

tesen: a magyar-óvári gazdasági akadémiától a vértetürl {Schizo-

neura laniyera), a puszta-péklai rizstermel-telep iutézségétl a zab-

])usztitó Toxoptera grammum Bond. levéltetürl, Dr. Horváth
Géza úrtól a Tarczalon kárt tev Bhynchites betulei Fahr. és Tortrix

pilleriana-ról ; — a kerületi phylloxera-felügyelk közül Biró Lajos

úr utján a budai szlket pusztító Rhynckites betuleti és Tortrix

pillerimia garázdálkodásairól, az Anthonomus cinctiis h'edt. körttáriigy

pusztító bogárról, a fvárosi leuyültetvényekben kárttev Chermea

Ahietis L. gubacsképzö levéltetürl, a szent-endrei szlket rongáló

Anomala aenea Deg., — Lehner Vilmos úr utján a nagy-marosi

körtefákon tömegesen tanyázó Lecaniiim Pyri Schrk. pajzstetü, —
Lehoezky Dezs úr utján a fehérmegyei buzavetésekben káros

Deltocephalus striatus L. és a kukoriczán él Tetraneiira Ulnii L.,

— M á r i ;i s s y Antal úr útján pedig a biharmegyei Ér-Keserben
körtefákon tömegesen tanyázó P^yZ/rt-álczákról érkeztek becses adatok.

c) Magánosoktól szintén számos rovar kártevésérl érkezett

jelentés, magával a káros rovarral együtt, különösen P á v e 1 János

nemzeti múzeumi gyjt iirtól, ki a budapesti káposztás kertekben

tömegesen fellép Fieris Brassicae L. hernyókról, az almafáu él
Cnethocampa quercijolia és H

t/
iJonomeuta-\\(ivx\yókvó\, a gyümölcsfa-

rongáló Chrysohothrys afjmis Fahr. és Scolytus riigulosus Bfs. bo-

garak álc'záiról és a múzeumkert lombos fííin nagy számmal tartóz-

kodó Porthesia similis Tuessl. hernyókról tett jelentést. Ezenkívül

C s e p r e g i Ignácz úr a tolnamegyei Ozoráról a gabona-futriukiit

(Zabriis gihhus F.), — D á n i e 1 í k Károly úr Uj-Kécskérl az akáczfa-

hajtásokon tömegesen tanyázó Leauiiiiim Fyri [Híjzstetíd, — gróf

K e g 1 e V i c h Imre úr az éretlen szlszemeket károsító EnmolpHS
Vitis Fahr. bogarat, — R á c z Sándor úr a ménesi füz-ültetvényekben

káros Melasomákat,'^^— Vörösmarty Kálmán úr L^jszászról szl-
venyigével és akáczfaágakkal a Lecaniiíin Pyri pajzstett és Zalay
István orsz. képvisel úr a legyes-bényeí szlket pusztító Agrotis

trifici L. számos hernyóját küldték.

Az ekként összegylt adatokat az országos phylloxera-kisérleti
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állomás fnöke Di'. llni-v;! ih (l(''za lir io<rju n iiuíg(ilnzö t'-vljen be-

szerzett tiulósításokkal együtt "részi eies jelentt'sben osszel'oglHlni, mely
aiiimk idején külön fíizethcn \9. iiíípvihigot lát.

A m. nemzeti múzeum gyarapodása. - a m. wm/.. nmz.um
gyiijtomíMiye 1> i r (i l^njos lii- jijiiiiih-kiUxil gazilng iiaiiLrya-gyiijt«Mii(''nv-

nycl gyarajxxlott, melyben (>0 IjiJ magyarországi hangya van kt'pvi-

selve (105 |)él(lánynyal. Az jíjíindékozé) már tübl) év (ita gyjti «'3

tanulmiíiiyozza a hazai Iiangyrikat a ez id alatt a 4!) eddig ismert

lájiioz liS más faj Ic1I'(m|('Z(''S(''\c1 gazflagította liaz;ink faunájának ismc-

ret<''t, úgy hogy csupj'tn 1 laj hangya tenyi'szik ni(''g Kiizép-Knn'ipában,

raely eddig Magyarországluíl még meg nem ke)-iílt. Az cthljii ÜH.sze-

gyiilt adatok gazdngságára enged ki) vetkeztetni az, hogy csupán a

most ajándékozott gyjtemény 35 megye lt)8 községe határán gyj-
tetett.

IRODALOM.
Pafízlavszky József. Egy ritka bogár kártételérl hazánkban. (Erdé-

szeti' Lapok. XXIV. p. 1188—1197. 6 ábrával).

Szerz ismerteti a Coraehus hifasciatiis Oliv. életmódját és kár-

tételeit, melyet folyóiratunk II. kötetének 232— 238. lapjain már
szintén közöltünk.

Vr. Düday Jen, Adatok Magyar- és Erdélyország néhány édes-

viz medenczéjének nyilttükri faunájához. (Orvos-

természettudományi Értesít. X. Természettudományi

szak. p. 227— 250).

Valamint a tengerek partjain, nyilt í'elületén és különböz mély-

ségeiben más és más állatalakok élnek, ngy az édesviz tavakban is

nagy különbség van a parti-, nyilttükri és fenéki szinttáj faunájában,

mert vannak olyan állatalakok, melyek a három szinttájnak csupán

egyikében otthonosvik. Szerz igen nagy száma tavat, tócsát és álló-

vizet vizsgált meg, de ez alkalommal csak a tekintélyesebb tavak

nyilttükri szinttáján él állatt)kra vonatkozó adatokat közli. E szinttáj

aránylag szegény állatalakokban, de rendkivül gazdag az egyének

számában ; ezek legnagyobb része a kis Héjjasokból kerül ki. melyek

nappalra 10— 20 50 méternyi mélységbe vonulnak le és csak éjjel

jönnek fel, ha a viz föllete nem ersen hullámzik. Szerz a hazai

nagyobb tavakban (Retyezáti tavak, mezö-záhi nagy tó, kolozsvári

Pokoltó és muzeumkerti nagy tó, Szent-Anna tó, apaliidai nagy tó,

budapesti városligeti tó és a Balaton) a Héjjasok osztáh^ából 9

faj szabadon él Evezlábü-rákot (Copepoda) talált, melyek közöl a

Cydops alpestris Dad , nivalis Dad. és Canthocamptus ornatus Dad.
a retyezáti tavak nyilttükri faunájának jellemz alakjai. Az Ágas-

tapogatójú-rákokat (Cladocera) 15 faj képviseli, melyek közöl kivá-

lóan érdekes a Daphuici Kahlbergietisis SchoedL, melyet a Balaton


