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'{Di/tiscti^)- melyeknél a tapadó szrök jobbaii kifejlclvé, a pái'zásnál

is 11agy011 igénybe véve vannak, járulnak a inatrixsejtek is á mirigy

-

sejtek képzéséhez.

A rovarok többi osztályainál sincs lényeges eltérés. A miri-

gyeket nagy részben a mátrix szolgáltatja, • st a talp felett fekv

egész matrix-réteg összes sejtjei is együttesen egy folyadék kiválosz-

tásán mködhetnek, mely a csatornákon át az egyes kitinszrökbe szi-

várog le. A légynél mert éppen a fölületet csak lábai végével

érinti, két lebeny fejldött ki, melyek tapadó szrökkel ellátják.

A mirigyek által kiválasztott folyadék lefolyik a csatornán és

bemegy a szrökbe ; ezek belseje, mint említettem, laza szövettel

van kitöltve és a végük felé, hol kiszélesednek, kitinfaluk igen

vékony, alig észrevehet. A mirigyváladék a laza szövetbe behatol,

mint a víz a szivacsba, de még a szrvég igen vékony kitinfalán

is kiszivárog. A kitinfal azáltal, hogy ama laza szövet folyadékkal

van telve, duzzadttá, puhává lesz és azon felülethez könnyen símúl,

melyen a rovar mászik és minthogy egyszersmind folyadék is szi-

várog ki, igy a tapadás igen könnyen létesülhet.

Hogy milyen vegyület ezen tapadási szrökön mintegy kiizadt

folyadék, azt nehéz megmondani. Vérfolyadék nem lehet, mert

mirigyek választják el és L e y d i g szerint a mirigyek oly szövetek,

melyek a vérnek csak bizonyos alkatrészeit bocsátják át ; így a

kiválasztott folyadék csak a vérbl alakított vegyület lehet. Víz-

szeríí folyadéknak tekinteni azért nem lehet, mert a rovarok leg-

inkább köveken, sima leveleken stb. másznak, hol a víz nem igen

fog és a rovar azon nem is tarthatja magát. Legvalószínbb, hogy

olaj vagy zsirnem anyag az, melynek segítségével a tapadó szrök

sima felülethez tapadnak és ez képesíti a rovarokat sírna felüle-

teken futni, mászni. Lendl Adolf.

A magyarországi fa-rontó darázsok,
II.

A^ií alcsaládok áttié^ete,

A fa-rontó darázsok négy alcsaládra oszthatók, u m.

1. A csápok s'ok izülókek (16 - 22), végeiken többnyire

vastagabbak ; a mellkas elrésze lejts ; a potroh oldalról többé-

kevésbbé össze van nyomva, a tojócs a végs szelvényekbl ered

s többnyire rövid ; a hátulsó lábszáruk végén két tövis van ; a

karmok alul foggal fegy vérzettek. Cephínae.
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2. A csápok sot i'zülékek (Ifi- 28), fonáliclomúak, végeiken

uein vastagabbak; a mellkas eliilról csonkítottan lejts; a potroh

hengeres vagy kissé lapos, a tojócs a potroh közepébl ered és

többnyire hosszú ; a hátsó lábszárak végén két (Sirex) vagy csak

egy tövis van (Tremex) ; a karmok alul ers foggal fegy vérzettek.

Siricinae.

3. A csápok sok izülékfíek (13—22), fonalidoraúak, végeiken

nem vastagodnak; a mellkas elrésze középen rövid, elülrl mélyen

kimetszett ; a potroh oldalain hosszában párkányos, a tojócs a has

közepébl ered, oldalról összenyomott és csak kevéssé kiálló ; a

hátsó lábszárak végén két tövis van ; a karmok alul foggal fegyver-

zettek. Xiphydríinae.

4. A csápok rendellenes alkotásúak, rövidek, csak 10—11

izülékek s alul, mindjárt a rágok fölött vannak beillesztve; a

szemek felül összeállók : a mellkas elülrl kerekded ; a potroh

oldalain görgeteg ; a tojócs az ötödik hasszelvénybl ered s igen

rövid ; a hátsó lábszárak végén csak egy tövis van ; a karmok alul

fogatlanok. Oryssinae.

I. A^ Oryssinae alcsalüd.

Ez alcsaládból csak egy nem ismeretes 13 fajjal, melyek

Európán kivül Afrikában (2), az Aru-szigeteken (1) s Amerikában

(9) vannak elterjedve. Európában csak egy faja él, mely hazánkban

is tenyészik.

1. Nem: Oryssus Fabr.

Feje olyan széles, mint a mellkas, homloka dúdoros ; rágói

ersek, csaknem fogatlanok, fels ajka kic.iny, keskeny, szemei

hosszasak, a fejtetn egymáshoz közeledk, A nstény csápjai szabály-

talan alkotásúak s kivételesen 10, a himé 11 izülékek. Fels

szárnyai egy sugár- és két könyöksejttel ; a lábszárak kívülrl

csipkésen fogasok ; a tarsusok karmai alul fogatlanok ; a potroh mind

a két ivarnál kivételesen 8 szelvény ; az els lábpár tarsusa csak

három izülék.

Álczája még ismeretlen,

l. Oryssus abietinus Scop. {coromtus Fabr.)

Fekete, fénytelen, ritkás fehéres szr; egy-egy sáv a homlok

mindkét oldalán, csápjai felülrl a töve eltt, a hímnél az el-

raellkas szögletei, a czombok vége, a lábszárak hátulról s a hímnél

az utolsó potrohszelvény háti oldalán egy hosszas foltocska, szeny-
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nyes-fehérek ; a tarsusok vörhenyesek; potroha hengeres, világos

vörös, a két els ersen redsen pontozott szelvény s az utolsó

alul fekete ; szárnyai átlátszók, végeik felé füstösek, a felsk vé-

gükön s egy foltocska a szárnyjegy (stigma) mögött, átlátszók.

Hossza 11—17 mill.

E szép fajt, mely a fenyvesekben nem gyakori, piros potro-

háról könny megismerni.

Egész Európában el van terjedve. Hazánkban elfordult:

Budán (K u t h y) ; a Herkulesfürdnél ápril végén (P á v e 1) s a

Domogleden a fenyvesekben (Fr i val dsz k y) ; Nagyfalunál a

Szilágyságban (P u n g u r) és Szlavóniában (F r i v a 1 d s z k y).

II, A Xiphydriinae alcsalád.

Ez az alcsalád három nemet foglal magában, u. m. a Derecyrta

Sm., Brachyxi'phus Phil. és Xiphydria Jur. nemeket. Ezek közöl

az els négy fajjal Dél-Amerika lakója ; a Bradiyxiphus-nemhl

három faj ismeretes, kett Chilibl s egy Uj-Zeelandból. A Xiphydria-

nembl 16 faj van leirva : három Európából, tiz Észak-Amerikából, egy

Ceylonból, egy Amboinából s egy az Aru-szigetekrl. Az Euró-

pában él három faj nálunk is található.

1. Nem: Xiphydria Jur.

Fi^je a mellkasnál valamivel keskenyebb, gömböly csápjai

fonalidomúak, vékonyak, 13 — 22 izüléküek. Fels szárnyain két

sugár- és négy könyöksejt van, a melyek közöl a második ós a

harmadik mindegyike egy-egy visszafutó eret vesz magába ; a

lándzsa-alakú sejt ferde ér által két részre van osztva. Potroha

hosszas, vége felé hegyes, a hímnél 8, a nsténynél 9 szelvénybl

áll, melyek közöl az utolsó a legnagyobb ; a tojócs meglehetsen

kiálló s oldalról összenyomott.

Az Aulacus-w^m fajai a Xiphydriák álczáiban élsködnek.

A magyarországi fajok átnézete

:

1 (2). A potroh fekete, a középs szelvények rtszinüek, sárgás- fehér

foltosak; a csápok 13— 15 izüléküek dromedarius Fahr.

2 (1). A potroh fekete, oldalain sárgásfehér foltos.

3 (4). A lábak a nstéiayiiél egészen, a himnél csak a hátsó czombok

és a lábszárak barnásak és sárgásfehér foltosak ; a csápok

egészen feketék, 16 — 18 izüléküek longicoUis Latr.

4 (3). Valamennyi] lába és a csápok két els izüléke rtszinüek

;

a csápok 18—22 izüléküek ... .cameliis L.
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1 Xiphydria dromedarius Fabr.

Kukete, ])otr()liána.k közéi)S szelvényei ós lábai rtszinüek,

rimaz sárgásfehér oldaltoltokkal és hasonló sziníí ketts párhuzani(»s

sávval és foltokkal a fejen s az elömellkas' hátsó oldalain. Csápjai

13— 15 izüléküek.

A nstényj: potrohának két els és utolsó szelvénye fekete

;

lábszárai felül sárgásfehér foltosak. Hossza 13— 15 mill.

A hím : potrohának két els és két vagy három utolsó szel-

vénye fekete, hasa 5—6 szelvényeinek a közepén rtsziu, rövid

sörteszálakból egy-egy folt van ; lábszárai nem foltosak. Hossza

lU— 12 mill.

Álczája, Giraud megfigyelései szerint, a fehér fzben él.

Egész Európában el van terjedve. Nálunk elfordult : Buda-

pestnél (F r i V a 1 d s z k y), Kalocsánál (T h a 1 h a m m e r), Nagyvárad

körül (Mocsár y), Makó mellett (F o d o r) és Resitzánál (M e r k 1).

2. Xiphydria cameius Linn.

Fekete; csápjainak két els izüléke és lábai rtszinüek

;

potroha 3— 8 szelvényének oldalfoltja, fejének ketts, párhuzamos

sávja és foltjai, valamint elmellkasának hátsó oldalai sárgásfehé-

rek; csápjai 18—22 izüléküek. Hossza 15—17 mill.

Álczái, B'rauenfeld észleletei szerint a nyírfában élnek.

Egész Európában lakik. Nálunk elfordult Ungvár körül

(V i d r a), Jászónál Abaujmegyében (M o c s á r y) és Selmeczbá-

nyánál (Anker Rudolf).

3. Xiphydria longicollis Latr. {Annulata Jur.)

Fekete ; potrohának oldalfoltjai, fejének ketts, párhuzamos

sávja és foltjai, valamint elmellkasának hátsó oldalai sárgásfehé-

rek ; csápjai feketék, 16— 18 izüléküek.

A nstény: potroha 2—6 és a 8-ik szelvénynek oldalfoltjai

sárgásfehérek ; lábai barnásak, a lábszárak és a tarsusok tövön

fehér foltosak. Hossza 17- -18 mill.

A hím : mellének oldalai elül és hátul, a czombok vége s a

lábszárak töve sárgásfehérek; potroha 2—7 szelvényének oldal-

foltja, a két els lábszár czombjai, lábszárai és tarsusai, valamint

az utolsó lábpár tarsusai vörhenyesbarnák, a hátsó czombok és a

lábszárak barnák ; a has 4—6 szelvényének a középen rtsziníí,

rövid sörteszálakból egy-egy folt vau. Hossza 11 — 17 mill.

Bouché szerint redves nyárfában él ; a m. n. múzeumban

a vadkörtefából kelt ki nagy mennyiségben.

4
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Hazája: Német-, Olasz-, Francziaország és Svájcz. - Nálunk

eddig csak Budapestnél, Debreczen mellett (Török) és Tasnádon

Szilágymegyében (Biró) fordult el. Mocsáry íSándor.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Néhány kártékony erdei rovar Máramaros megyében. ~ Mára-

maros megyében Nagy-Bocskó környékén már régebb id óta figye-

lemmel kisérem a káros rovarokat, különösen pedig épen azokat, a

melyek az erdkben tesznek szembe tn rongálásokat. Ez alka-

lommal csupán azok elsorolására szorítkozom, a melyeket az

1884-ik évben láttam nagyobb számmal ; nem fogom azonban el-

mulasztani az alkalmat, hogy idnként e nem megfigyeléseimet

közzé ne tegyem, remélve, hogy erdésztársaim is követni fogják

példámat és a hasznos ügy iránt való buzgóságból k is nyilvános-

ságra hoznak sok érdekes adatot, melyeknek az erdész többnyire

akaratlanul is tudomására jut, és a melyek, mind a mellett, hogy

sokszor jelentékteleneknek látszanak, érdekes adalékokat szolgál-

tatnak a magyar erdei káros rovarok ismeretéhez.

Az 1884-ik évben els helyen állott kártékonyság tekintetében

a cserebogár (Melolontha vulgáris L.), mely az egész megyében,

különösen pedig Huszt, Körtvélyes, Máramaros-Sziget, Fejéregyháza,

Bocskó és Lonka határán oly nagy mennyiségben jelent meg, hogy

a tölgyfákat sok helyen tökéletesen megfosztotta leveleitl.

Egy másik bogárfaj, a Lochmaea (Adimonia) capreae L. a

Tisza partján lev füzesekben Bocskótól egész a máramaros-szigeti

határig bámulatos mennyiségben volt látható. Bocskón a szóda-

gyárhoz vezet úton ezer meg ezer bogár hevert, melyeket a járó-

kelk tapostak el, a mint a bogarak az úton keresztül egyik fz-

fáról a másikra vándoroltak.

E kétféle bogarán kívül a hernyók voltak a legkárosabbak,,

melyek közöl a Hibernia defoUaria Cl., Cheimatohia briimafa L. és

Tortrix viridana L. hernyói szerepeltek túlnyomó számmal.

A Hibernia defoUaria hernyói Lonka és Trebusa községek

közt mindennem lombos fán meglep mennyiségben voltak talál-

hatók, s a fákat egészen megkopasztották leveleitl. — Ezek közöl

egy juharfán (Acer campestre) több olyan hernyót találtam, a melyek

a rendesnél sötétebb szinek voltak ; a bellük kifejldött lepkék.


