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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.
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a melyeket inost is gyüfteményemben rzök, szintén eltér szi-

ne/etek.

A Cheimatobia hrumata hernyói a vörösraarti, bocskói és lonkai

tölgyesekben és gyümölcsös kertekben léptek fel. Októberben és

novemberben a himlepkék alkonyatkor, a mikor a fatörzseken

ül szárnyatlan nstényeket keresték fel, oly rendkivüli nagy szám-

mal re])kedtek az erdkben, mint a szél által kergetett hópelyhek.

A nstény Ch. hru>Hata-\^)\ié\i, eddigi tapasztalatom szerint nem a

levél-, hanem a virágrügyek közelében tojjak le petéiket, bizonyára

azért, mert a kikel hernyók alkalmasabb eledelt találhatnak a

gyöngébb virágszirmokban és csak ha kissé ersödtek, akkor fog-

nak a virágnál durvább szövet levelek falasához.

A Tortrix viridana levélsodró hernyói a Tisza mentén lev
tölgyesekben már évek óta nagy kárt tesznek és egészen letarolják

a Hihernia defoUaria társaságában a fákat. Ha a fekete fej sötét-

zöld hernyók egy-egy fa leveleit felemésztették, a szájukból kibo-

csátott selyemszálon leereszkednek a földre és más fához vándorol-

nak. A fa leveleit csak derült, meleg és szélcsendes napokon falják,

miközben ürüléküket folytonosan a földre hullatják és ez által

permetez csendes eshöz hasonló zajt okoznak. Ez a halk perme-

tezés könnyen zavarba hozza az avatatlant, a ki folyvást hallja e

zajt, de sehogyse birja meglátni annak okozóját.

A gyümölcsös kertekben ezeken kivül szembetn kárt okoztak

Orgya antiqua L., Porihesia similis Fuessl. (aurifliia S. V.) és

chrysorrhaea L. hernyói, melyek szórványosan minden esztendben

elfordulnak ugyan, de 1884-ben a szokottnál is károsabbak voltak.

Végül említésre méltók a Pieris Brassicae L. és Nain L. hernyói,

melyek a házi kertekben igen nagy számban mutatkoztak és a

gazdasszonyoknak nem csekély kárt és fáradságot okoztak.

Piso Kornél.

Árvamegyei bogarak. — Árvamegye rovarvilágának ismerete

még igen hézagos ; lepkékrl meglehets b ismertetés jelent ugyan

meg e folyóirat Il-ik kötetében, de bogarakról mindeddig nagyon

keveset tudunk. Azért a hazai rovarfauna érdekében jónak látom

közzé tenni azon jellemzbb bogárfajok neveit, melyeket Vángel
Jen barátom 1884 július havában Árvamegyében gyjtött és nekem

ajándékozott. E fajok közöl a Carahus gramdatus L. és cancellatus

ÜL, Pterostichus foveolaius Duft. és metallicus Fahr., Ceruclmíi

chrysomelinus Holienw., Smodendron cglmdricuni L. és Aphodius


