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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
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mixtus Vili. a megye éjszaki részén fekv Babia-Gura hegyen

gyjtettek. Érdekesebb bogárfajok kerültek azonban el a megye

fléli részén elhúzódó Liptói-Havasokon a Bánovka havason, u. m.

Platychrus irreguláris Fahr., Orinocardbii^ glaciális Mill. var. Milleri

Thoms , Melanocarahus glahratus Payk., Bembidion glaciale Heer,

Trechus striafAilus Putz., Calopterus fossulatiis Schh., Pferostichus

mnurus Dft., strenuus Panz. és subsinuatus T>ej., Calafhus metaJ-

licus Dej., Quedius pedicidus Nw-dm., Pedilophorus transsylvanicus

Síiffr., Aphodius alpinus Scop., Athous porrectus Ihoms., Corym-

bites aeneus L., Metoecus paradoxus L., OHorrhynchus unicolor He.rhst

var. ebeninus Gyll. és alpinus Bicht., Leptnra virens L. és Saperda

earcharias L. Legérdekesebb azonban a Nebria tatrira íMill. és

Deltomerus tatricus Mill. havasi futrinka- fajok, melyeket eddig

í'supán a Magas-Tátrából ismertünk, s a melyek e szerint a Liptói

-

Havasok megfelel magasságú helyein szintén tenyésznek.

Polinszicy Emil.

Torzcsápú fürkész-darázs. — Torzképzdés rovarok egy-

általában a ritkább jelenségek közé tartoznak, a hártyásszárnyú

rovaroknál azonban a legnagyobb ritkaságoknak tekinthetk. Egy

ilyen abnormis csápú fürkész-darázs, Tryphon vidgaris Fahr. (3.

ábra) került gyjteményembe 1880 jú-

nius havában a S.-A.-Ujhely mellett

elterül réten. A torzképzdés abban

áll, hogy a darázs baloldali csápja

vége felé megvastagodik s mindjárt a

legels vastagabb izülék bels oldalából

egy 7 izülékbl álló mellékcsáp ágazik

ki. Az ezután következ 4 izülék a

?). ábra. Tozscsáp fürkészó'-da- rendesnél kétszerte szélesebb lett ; az

rázs iTniphon vulgáris Fahr.) ötödik megvastagodott Izülók ismét két

részre oszlik, melyek közöl a küls hosszabb ág a csáp szabályszer

folytatásának felel meg, a bels izülék rövidebb ág pedig a mel-

lékágat képezi. ^^, ^j^^^^^, j^^^,^^,^^

A Gnaptor spinrmanus Zemplénmegyében. — A Gnaptor

spinimaniís Pallas nagy poszogó-bogár, mely csak Európa déli

országaiban tenyészik, a budai hegyeken egyike a legközönségesebb

rovaroknak, de az ország más részeiben csak nagyon ritkán fordul

el. Zemplénmegyében, daczára hogy határozottan vadásztunk iá,


