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III. kötet. 1886. április. 4. füzet.

A kártékony erdei rovarok
rendszeres megfigyelése Magyarországon.

Folyóiratunk els kötetében már ismertettük azokat az intéz-

kedéseket, melyeket a földmivelós-, ipar- és kereskedelemügyi m. k.

minisztérium tett, hogy a mezgazdaságban károsan fellép rovarok

országszerte egyöntet terv szerint, rendszeres megfigyelésben ré-

szesüljenek. Ez intézmény teljesen meg is felelt feladatának, mert

fennállásának három éve alatt, a rovarkár- tudósítók buzgalma folytán

számos rovarkár fell gyjtött adatokat, melyeknek értéke nemcsak

gyakorlati, de tudományos szempontból is megbecsülhetetlen.

Ez a siker buzdította a földmivelési minisztériumot arra, hogy

az erdei kártékony rovarokat is hasonló megfigyelés alá vonja. E
tekintetben nem is volt szükséges más intézkedés, mint az eddigieket

rendszeresíteni, tökéletesebbé tenni. A terjedelmes állami erd-

ségeket kezel hivatalos közegek már eddig is jelentést tettek

arról, ha valahol nagyobb mérv rovarkárok fordultak el ; ezt az

intézkedést teszi rendszeressé az alább közlend miniszteri rendelet,

mely az állami erdségeket kezel erdgondnokságoknak köteles-

ségévé teszi, hogy évenként hat hónapon át havonként egyszer

jelentést tegyenek az esetleg kisebb kárt okozó erdei rovarokról is.

A megfigyelések egyöntetsége és megkönnyítése végett valamennyi

erdgondnokság portómentes nyomtatott levelez - lapokat kapott,

melyek havonként rendesen kitöltendk és felterjesztendk. E le-

velez-lapok a következ kérdpontokat és rovatokat tartalmazzák:

1. Miféle rovar okozza a kárt ? (bogár, sáska, hernyó, kukacz stb.)
,

2. Miféle növényt, fát vagy cserjét és annak melyik részét rongálja a

káros rovar

?

3. Hol és mikor lépett fel a haj?

4. Mekkora területen észlelhet a károsítás ?

5. Körülhelöl hány százalék veszteséget okozott vagy fog elreláthatólag

okozni a faterméshen vagy csemetekertien ?

6. Minek tulajdonítják ott a kártéko7iy rovarnak nagy mérv fellépését f

(rendellenes idjárás, használati vagy mivelésmócl stb. ?)

6
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7. Történt-e eddig már valami a baj lelcÜ7:désére vagy csökkentésére ? ha

igen, min módon és min eredménynyél ? Meg volt-e akadályozva az erdei

legeltetés f

8. Észlelték-e ott e kártékony rovart már máskor is ? ha igen, mikor ?

mekkora volt az akkor okozott kár? mit tettek ellene és min eredménynyel?

9. Ismeri-e ott a nép az illet kártékony rovart ? és miféle néven ?

10. Egyei észrevételek :

E tudósítással egyidejleg beküldetik :

Egyúttal illet erdhatóságaik útján valamennyi erdgondnok-

sághoz 19,744. szám alatt a következ rendelet küldetett:

»Az erdgazdaságban elforduló fák, cserjék és növényeken

rovarok által okozott károkról részletes adatok gyjtése és azok ta-

nulmányozása végett, ezen károk bejelentésére szolgáló i70—200 drb)

levelez lapot ide mellékelve azon meghagyással küldök meg (a

czímnek), miszerint azokat a kerületében lev erdgondnokságok

között egyenlen felosztván, utasítsa azok kezelit, hogy kerüle-

teikben esetleg felmerülend kártételekrl, az erre vonatkozó jelen-

téseiket a küldött levelez lapon — április havától kezdve hat

hónapon keresztül — havonként ide közvetetlenül beterjeszteni el

ne mulaszszák.

A bejelentés egyöntetsége és megkönnyítése végett a nyom-

tatványlapokon azon fbb mozzanatok, melyek a felmerülend ro-

varkár bejelentésénél figyelembe veendk, 9 kérdpontban vannak

felsorolva, mely kérdpontokra nyerhet adatok lehetleg hiven és

kimeríten jegyzendk be. Egyéb észrevételek és tapasztalatok fel-

jegyzésére egy külön rovat szolgál, a mely különösebben azon

esetben- is kitöltend, ha az illet hónapban serami károsítás nem

fordult el.

Óhajtandó egyébként az is, hogy minden tudósítással egy-

szersmind maga a kártékony rovar is beküldessék, valamint esetleg

a megrongált növényrészek, u. m. gyökér, kéreg, ágak stb., még

pedig a meghatározás pontossága érdekében lehetleg több pél-

dányban. Hernyók és lepkék mindig kis dobozban, másféle rovarok

pedig borszeszes üvegcsékben küldendk. A borszeszes üvegcse gya-

pottal vagy kóczczal \begyöngyölve szintén kis dobozban teend

postára.

A rongált növényrészek ós rágványok az esetleg még rajtuk

vagy bennük lev rovarokkal együtt hasonlóan dobozban csoma-

golva, a bejelentésre szolgáló levelez- lapon idézett postai rendelet

értelmében portómentesen szállítandók.
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Ha a tudósítással együtt a kártékony rovar vagy rongált

növényrósz szintén beküldetik, a küldemény neme a tudósítás meg-

felel helyén odajegyzend.

A nyomtatványlapok kifogyta esetén azok a czímnek jelentése

után a kell számban újra meg fognak küldetni:

«

Hasonló tartalmú rendelet intéztetett a drávántúli részekben

lev kir. erdgondnokságokhoz, melyek német nyelv levelez-lapon

küldik be megfigyeléseiket.

Az erdei kártékony rovarok fell érkez tudósítások feldol-

gozásával és összeállításával, a beküldött rovarfajok tüzetes meg-

határozásával és ellenök alkalmazható ellenszerek és óvó rend-

szabályok közlésével az orsz. phylloxera - kísérleti állomás lett

megbízva, mely azokról, szintúgy mint a mezgazdaságban káros

rovarokról, az év végén egy összefoglaló jelentésben fog számot adni.

Ez az intézkedés már életbeléptetésének legels havában is

fényesen igazolta a hozzáfzött reményeket, a mennyiben már április

hóról 120 jelentés érkezett be, melyek közöl 24 jelentés 36 rovar-

káresetrl ad számot. E károsításoknál 15 faj káros rovar szerepel,

melyeknek nagyobb részét természetesen a bogarak s ezek közöl

különösen a szúfélék teszik.

Erdész olvasóink iránt való tekintetbl nem mulasztjuk el,

hogy e jelentések eredményérl idnként számot ne adjunk a Kü-

lönfélék rovatában, melyben ezentúl a bejelentett másféle káros

rovarok fellépésérl is hozunk tudósításokat.

A magyarországi fa-rontó darázsok.

III.

ITl. A Siricinae alcsalád.

Ez az alcsalád három nemet foglal magában : Sirex Linn.,

Tretnex Jur. és Theredonia Kirh. nemeket. A két els Európában

és hazánkban is képviselve van, míg a Theredonia, melybl két

faj ismeretes, csak Éjszak-Amerika lakója.

A nemek átnézete

:

1. A fels szárnyakon négy könyöksejt van, a visszafutó- erek

a második és harmadik könyöksejtbe futnak ; a csápok hosszabbak,

sokszor kétszer olyan hosszúak, mint a fej és a mellkas pgvütt



68

véve, rendesen több mint tizenhat (18—28) izülékek ; a hátsó

lábszárak végén (a Sirex spedrum kivételével) két tövis van,

Sirex Linn.

2. A fels szárnyakon három könyöksejt van, mind a két

visszafutó-ér a második könyöksejtbe fut ; a csápok rövidek, alig

hosszabbak, mint a fej és mellkas együttvéve, rendesen 13— 15,

ritkán 16 izülékek; a hátsó lábszárak végén csak egy tövis van.

Tremex Jur.

1. Nem: Sirex Linn.

A fels szárnyakon két sugár- és négy könyöksejt van, a

visszafutó-erek a második és harmadik könyöksejtbe futnak, a

lándzsaalakú sejt egy ferde ér által két részre van osztva. A csápok

hosszabbak, sokszor kétszer olyan hosszúak, mint a fej és a mellkas

együttvéve, fonálidomúak s rendesen 18-28 izülékek. A hátsó

lábszárak végén (a S. spedrum kivételével) két tövis van ; a hátsó

lábszárak ós a hátsó tarsusok a hímeknél szélesedettek. A potroh

hengeres, hosszas, a hímeknél kissé lapított és 8 szelvény, a

nstényeknél 9 szelvény s a vógszelvénynek felül szarúnem tr-

alakú vagy háromszög nyújtványa van.

Kizárólag a fenyvesekben élnek, a honnan a levágott fákkal

néha oly vidékekre is elkerülnek, a hol fenyvesek egyáltalán nin-

csenek; a táplálék minsége szerint nagyságuk igen változó, néha

csak félakkorák, mint a milyenek a teljes kifejldések.

38 faja ismeretes, melyek közöl 6 Európában, 5 Ázsiában,

1 Ausztráliában és 26 Éjszak-Amerikában lakik. Az Európában él
fajok hazánkban is mind elfordulnak.

A magyarországi fajok átnézete

:

Z. A hímek,

1 (2). A hátsó lábszárak végén csak egy tövis van ; a csápok és a

potroh egészen feketék spedrum Linn.

2 (1). A hátsó lábszárak végén két tövis van; a potroh részben

sárga vagy rtsárga.

3 (4). A csápok egészen feketék ; az elmellkas szögletei nem

nagyon kiállók nodilio Fabr.

4 (3). A csápok tövön rtsárgák; az lmellkas szögletei ersen

kiállók juvencus Linn.

5 (6). A csápok és a fej hátsó része egészen sárgák, valamint

rendesen a potroh két els szelvénye is augur Klug.
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6 (5). A csápok egészen, de a fej hátsó részének csak oldalai

sárgák ; a vógtest két els szelvénye barnásfekete, (jigas Linn.

II. A nstények.

1 (2). A hátsó lábszárak végén csak egy tövis van ; a csájjok és

a potroh egészen feketék .- . . spectrum Linn.

2 (1). A hátsó lábszárak végén két tövis van; a potroh kék vagy

sárga és barnásfekete.

3 (4). A csápok egészen feketék ; az elraellkas szögletei nem
nagyon kiállók ; a potroh sötétkék noctilio Fahr.

4 (3). A csápok tövön rtszínek ; az elomellkas szögletei ersen

kiállók ; a potroh sötétkék juvencus Linn.

5. A csápok egészen sárgák ; a potroh sárga és barnásfekete.

6 (7). A fej hátsó része egészen sárga; a mellkas sötétebb vagy

világosabb rozsdabarna augur Klug.

7 (6). A fej hátsó részének csak az oldalai sárgák, középen fekete

;

a mellkas, legalább a közepén, fekete.

8 (9). A potrohnak 3— 6 szelvénye és a czombok részben barnás-

feketék g^g<^s Linn.

9 (8). A potrohnak csak a 6—7 szelvénye barnásfekete; a lábak

egészen sárgák fantoma Fahr.

1. Sirex gigás Linn.

Fekete, fénytelen, fekete szrös, 22—28 izülék csápjai és

halántékai sárgák, szárnyai sárgásán átlátszók, a szárny jegye kissé

barnás.

A nstény ; potroha sárga, az els és gyakran a kilenczedik

szelvény töve, 3—6 egészen, a 7—8 mells oldalai és hasa selyem-

szerén barnásfeketék, a végszelvény többó-kevésbbé sárga ; tre,

térdei, lábszárai és tarsusai sárgák ; tojócsöve csaknem olyan hosz-

szú, mint a potroh, tre pedig, mint a nyolczadik hátszelvény. Hosz-

sza 20—30 mill.

A hím : potrohának hátszelvényei rtsárgák, a 3—7 hátsó

részén keskenyen barnásán szegélyzett, az els egészen s a második

nagyrészt fekete, a 3—7 vagy a 4— 6 oldalain s a nyolczadik nagy-

részt barnás foltos, hasa, czombjai, hátsó lábszárai ós az els

tarsusíz nagyrészt barnásfeketék, tövön s a lábak többi része sárga.

Hossza 23—32 mill.

Egész Európában el van terjedve, st Algírban is találtatott.

E nem legközönségesebb faja. Nálunk elfordult: Budán ápr. 21.
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és aug. 2. (Emi eh), a Gellérthegyen (Moesáry), a Svábhegyen

és a Duna partján (Biró), a pesti katonai kórháznál (Horváth),

a városligetben (K a r cl o s), Nagyvárad és Belényes mellett (M o-

csáry), Debreczennél (Török), a szádelloi és hermaneczi völgy-

ben (F r i V a 1 d s z k y), Kory tniczán (Mocsár y). Sárosmegyében

Bártfán (Chyzer), Zemplénmegyében S.-A-Ujhely, Sárospatak,

Tolcsva és Nagymihálynál (Chyzer), Mármarosban : a Lazescsinai

völgyben (P á v e 1), a Lungacsászánál (F r i v a 1 d s z k y), Bocskó

mellett (Pisó), Erdélyben Torda mellett július 10. (Moesáry)
és Fiume megyében Fuzsinénél (K o r 1 e v i c).

2. Sirex augur Klug.

Feje és mellkasa sötétebb vagy világosabb rozsdabarna s

ritkás barna szr; 24— 26 izülék esápjai, fejtetje és halántékai

sárgák ; szárnyai sárgásán átlátszók, az erek és a jegy rozsdabarnák.

A nstény : potroha felül sárga, a 3—5 szelvény egészen, a

6— 8 hátsó részén s a has szelvényei (az utolsó kivételével) bar-

násfeketék, selyemszerek ; tojóesöve csaknem olyan hosszú, mint

a potroh, a lándzsaalakú tr pedig, mint a nyolczadik szelvény:

lábai világos rozsdabarnák, a hátsó lábszárak vége csaknem a köze-

péig barna. Hossza 30—34 mill.

Vannak példányok, a melyeknél a 3—7 szelvény csak hátsó

részén barnásfekete, vagy csak az 5—8 hátsó része s a 3—4 ol-

dalai barnásfeketék,

A hím : potrohának hátszelvényei sárgák, selyemszerek, csak

néha az els tövön s az utolsó barnásfeketék, valamint ilyenek a

czombjai, lábszárai csaknem egészen s a hátsó tarsusok. Hossza

17-19 mill.

Hazája Franczia-, Német- és Oroszország, Svájez és Ausztria.

E fajból, mely nálunk igen ritka, Mármarosmegyében K o 1 azy
József bécsi mérnök úr talált egy példányt, míg Fiumemegyóben

Fuzsine mellett K o r 1 e v i c Antal fiumei tanár úrnak 4 példányt

sikerült kézrekeríteni.

3. Sirex fantoma. Fabr.

Fekete, fénytelen, ritkás fekete szr; 22 izülék csápjai,

szemeinek bels szélei, halántékai, elmellkasának vállszögletei és

összes lábai sárgák
;

potroha rtsárga, a 6-7 szelvény selyem-

szer barnásfekete széles szalaggal s a has 4—5 szelvényének

mindkét oldalán egy-egy kis fekete folt(.il; tojócsöve a potrohnál
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valamivel rövidebb, a lándzsaalakú tr sárga s körülbell olyan

hosszú, mint a nyolczadik hátszelvény ; szárnyai sárgásán átlátszók,

széleiken kissé füstösek, ereik és a jegy rozsdabarnák. Hossza

29 mill.

E szép és ritka állat hímje eddig még ismeretlen.

Hazája : Franczia-, Német- és Görögország, Nálunk eddig csak

amaz egy példányban fordult el, melyet Pisó Kornél úr Márma-

rosban Krösmezn talált s a múzeum gyjteményének ajándé-

kozott.

4. Sirex juvencus Linn.

Feketés buzavirágkék, itt-ott kevés ibolyakékes tünettel)

fekete szrös ;
20—22 izülék csápjai tövük felé rtszínek ; el-

mellkasának vállszögletei ersen kiállók, a középmelloldalak közepén

széles, kissé sima barázda van ; szárnyai sárgásán átlátszók, végeiken

kissé füstösek.

A nstény : potroha egyszín feketés buzavirágkék, kevés

ibolyakékes tünettel ; lábai egészen rtszínek. Hossza 24—30 mill.

A hím : potroha rtsárga, a két els szelvény s a harmadik

csaknem egészen, néha az utolsó szelvény is s a hátsó lábszárak

és tarsusok feketés-kékek ; a lábak többi része rtszín. Hossza

14—20 mill.

Egész Európában és Szibériában el van terjedve ; nálunk el-

fordult a Kárpátokban (F r i v a 1 d s z k y), Szilágymegyóben Zilahon

(P u n g u r) és Erdélyben (F u s s).

5. Sirex noctilio Fabr, (melanocerus Thoms).

Az élbbemhez egészen hasonló, de csápjai egyszínek, feke-

ték ; elmellkasának vállszögletei csak kevéssé kiállók ; a közép-

melloldalak közepén a barázda nem annyira széles

Szintén egész Európában honos. Nálunk elfordult : Buda-

pestnél (Fri valdszky), Trencsénmegyében Rajecz mellett (Fri-

V a 1 d s z k y) és Zemplénmegyében Varannónál (C h y z e r).

6. Sirex spectrum Linn.

Hosszas, fekete, fekete szrös ; fekete csápjai 22 24 izü-

lékek ; egy-egy kerekded folt a fejtet mindkét oldalán s el-

mellkasának oldala hosszában meglehetsen szélesen szennyessárgák

;

a hátsó lábszárak végén csak egy tövis van ; szárnyai átlátszók, a

bordaér szennyessárga.
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A nstény : lábai rt- és szennyessárgák ; tojócsöve olyan hosszú,

mint a potroh. Hossza 20—30 mill.

A hím: lábszárai és hátsó tarsusai részben barnásfeketék.

Hossza 16—24 mill.

Szintén egész Európában és Szibériában ismeretes s nálunk

sem ritka. Elfordult : Budapestnél a városligetben (Kardos);

Vaskoh mellett Biharraegyében (M o c s á r y) ; Ferenczfalva és Ora-

vicza mellett Krassó-Szrénymegyében (Frivaldszky); Turócz-

megyében (Frivaldszky); Korytniczánál júliusban (M o c s á r y)

;

Zemplénmegyében S.-A.-Ujhelynél (Chyzer) Mármarosmegyében

Zsihovecz mellett (Pá vei) Fiumemegyében Fuzsine mellett (Kor-

lo vic).

2. Nem: Tremex Jur.

A fels szárnyakon két sugár- és három könyöksejt vau, a

visszafutó erek a második könyöksejtbe futnak ; a lándzsaalakú

sejt haránt ér által két részre van osztva. A csápok rövidek, ol-

dalról összenyomottak, alig hosszabbak, mint a fej és a mellkas

együttvéve, rendesen 13— 15, ritkán 16 izülékfíek. A hátsó láb-

szárak végén egy tövis van. A hátsó lábszárak és tarsusok a

hímeknél szélesedettek. A potroh hengeres, a hímeknél kissé lapí-

tott s 8 szelvény, a nstényeknél 9 szelvény s a végszelvénynek

egy szarúnem, háromszögalakú nyujtványa van ; a nstény tojó-

csöve a végszelvényen nem sokkal túl terjed.

E nem fajainál élsködnek a ÍAa/essa-fajok.

Tizenegy faja ismeretes, melyek Európában (2), Ázsiában (4),

AusztráUában (2) és Éjszak-Amerikában (3) laknak. Az Európában

él két faj hazánkban is elfordul.

1 Tremex fuscicornis Fabr.

A hím és nstény színre nézve nagyon különböznek.

Kékesfekete ; fejét, mellkasát s a nstény potrohának els,

a hímnél a két els hátszelvényt sr, barnás, a nsténynél fleg

a homlokot rtbarna molyhos szrözet fedi ; szárnyai sárgásán át-

látszók, ereik és a jegy rozsdabarnák.

A nstény : csápjainak töve és a vége, halántékai, elmellkasa,

pajzsa s a két els lábpár czombjai rozsdabarnák ; lábszárai és

tarsusai barnás szennyessárgák
;

potroha agyagsárga, az els szel-

vény egészen, a 3—8 hátsó szélén s a 9-ik oldalain barnásfekete,

selyemszer. Hossza 21—34 mill.
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A hím : csápjainak négy els izülóke, halántékai, a két els

lábpár egészen, a közbülsk lábszárai és tarsusai s a hátsó lábak

czombjai, szárai és a három els tarsusiz barnába hajló feketék,

kissé fényesek ; 2— 3 hátszelvéuye közepének mindkét oldalán egy-

egy hosszas sárga folttal ; hasa ersen pontozott s minden egyes

szelvény közepén a hátsó szél eltt rozsdabarna foltocska van.

Hossza 19 - 30 mill.

Álczája Heyden és Brauns szerint a bükkfában (F a g u

s

sylvatica) él, a melybl augusztustól október közepéig számos

példányban nevelték. A hím nagyon sokáig ismeretlen volt.

Hazája : Német-, Franczia-, Orosz- és Svédország, Ausztria

és Svájcz, Nálunk meglehetsen ritka; elfordult Budapestnél

l^M c s á r y), Dabas mellett (Metelka) és Nagyváradnál a fáczá-

nosban (M ocsáry).

2. Tremex mágus Fabr.

Kékeefekete, feje és mellkasa fekete ; szárnyai füstösek, néha

tövön világosabbak, jegyök sárgás.

A nstény: csápjai feketék, a 6—7 végs íz halványsárga

vagy szennyes-fehér, valamint ilyenek a has és a tarsusok els

izülékének töve s az utolsó tarsusizek (var. alchymista mihi.) Hossza

20—26 millió.

Byenek a magyarországiak; de vannak példányok, melyeknél

a potroh szelvényein több-kevesebb sárgásfehér kisebb-nagyobb

oldalfolt látható. Ilyenek a typicus példányok.

A hím : csápjai vagy egészen feketék vagy csak az utolsó

izek halványsárgák, valamint ilyenek néha a két els lábpár szárai

és tarsusai is
;

potroha és lábainak többi része egészen sötétkék.

Hossza 18—15 mill.

Hartig szerint szintén a bükkfában él; a m. n. múzeumban

vadkörtefából 1873 júliusában nagy mennyiségben kelt ki.

Hazája : Franczia-, Német- és Oroszország s Svájcz.

Nálunk elfordult Budapesten (M ocsáry) és S.-A.-Ujhelynél

(Chyzer).
Mocsári/ Sándor.
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Adatok
a fels-magyarországi százlábúak faunájához.

Magyarország százlábú faunájának ismertetésére kevés adat

került még a nyilvánosság elé. C. L. K o c h, S i 1 1 Viktor, H. G r u b e

és Paszlavszky József mveiben található egyes vagy csekély

számú adatokon kivül legtöbb fajt említ még fel hazánkból és társ-

országaiból Dr. L a t z e 1 Róbert, ismeretes nagy munkájában, sajnos

azonban, hogy a részletesebb termhelyek elsorolását teljesen

mellzte.

A hazai százlábúakkal legnagyobbb buzgalommal és legtöbb

sikkerr'^l foglalkozott iíjan elhunyt természetvizsgálónk Dr. T ö-

mösváry Ödön. Az általa gyjtött részletes adatok nagyobb

része azonban még kéziratban van és csupán csak kevés van kö-

zölve az elhunyt író azon munkáiban, melyek a » Rovartani Lapok

«

1885-ik évi II. kötetének 12—14. lapjain elsorolva vannak.

E kevéssé ismert Ízeltlábúak gyjtését én 1880-ban kezdtem

el Zemplénmegye különböz részein és Sárosmegyében Bártfa kör-

nyékén Ezeken kivül alkalmilag Tátrafred körül gyjtöttem néhány

Myriopodát. Abauj -Tornamegyében Áj, Görg, Szádell és Torna

határán Raisz Gizella kisasszony volt szives gyjteni számomra

azokat a fajokat, melyeket az alábbi fajok elsorolásánál Torna

termhelylyel jelöltem meg.

Az így gyüIt adatok feldolgozására Dr. T ö m ö s v á r y t kértem

fel, kit betegeskedése meggátolt ugyan abban, hogy valamennyi

birtokomba került százlábút meghatározzon, s így azoknak egy

része feldolgozatlanul maradt ; mindazonáltal a már meglev ada-

tokat annyival érdemesebbeknek tartom a közlésre, mert hazánknak

egy oly területére vonatkoznak, melynek százlábúiról alig volt még
ez ideig valami ismeretes.

E fajok a következk

:

"A. Cliilopoda.

I. Lithobiidae.

1. Lithohius forficatus L. Egész Európában közönséges. S.-A.-

Ujhely, Szinnaik, Rabaskala.

2. Lith. dalmaticus Latz. E fajt 1880-ban Latzel Dalmá-
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tiából Ragusa környékérl írta le. Annyival csodálatosabb, hogy e

déli faj az lüí)7 méter magas Szinnaik zemplénmegyei hegy olda-

lán is elfordult, hol egy példány került kezeim közé.

3. Lith. peregrinus Latz. E faj Görz vidékérl egyetlen pél-

dányról lett leírva. Én Zemplénmegyében Szomotornál több példányt

találtam.

4. Lith. piceus L. Koch. Ausztriában nem ritka. Én S.-A.-

Ujhelynél találtam.

5. Lith. nigrifrons Latz. et Haase. Nem ritka. Tolcsvánál,

6. Lith. horealis Mein. Éjszak-Európában honos ritka faj. A
Szinnaiku.

7. Lith. cyrtopus Latz. A Szinnaikon nem ritka.

8. Lith. mutahilis L. Koch. A közönségesebb fajok egyike, mely-

nek törzs'^aját S.-A.-Ujhelynél, Homonnánál és a Szinnaikon találtam.

A Latz el által Magyarország nyugati részébl leírt válfaj, var.

hungaricus, S.-A.-Ujhelynél fordult el. Raisz Gizella kisasszony

a törzsfajt és változatát Tornán gyjtötte.

9. Lith. lapidicola Mein. Homonnánál.

10. Lith. erythrocephalus C. Koch. Meglehetsen elterjedt

faj, melyet S.-A -Ujhely, Tolcsva, Szomotor és Homonnánál találtam.

11. Lith. lucifugus L. Koch. A Szinnaikon, gyakori.

12. Lith. aeruginosus L. Koch. Elterjedt faj. Szomotor, Ujhely

és Szerencsnél.

13. Lith. crassipes L. Koch. Gyakori. Tolcsván és Szerencsen.

II. Scolopendridae.

14. Crgptops hortensis Leach Gyakori faj. S.-A. -Ujhely éi

Szomotorról.

15. Crgpt. Savignyi Leach. S.-A.-Ujhelynél nem ritka.

III. Geophilidae.

16. Mecistocephalus carniolensis C. Koch. A Szinnaikon és a

Vihorlaton.

17. Geophilus paradoxus Tömösváry.*) E faj csupán hazánkban

él, és eddig csupán az a két példány ismeretes, melyet S.-A.-Uj-

helyen és Szomotoron találtam, és a melyekrl e faj le is íratott.

18. Geoph flavidus C. Koch. E faj eredetileg hazánkból lett

*) E. T ö m ö s V á r y, Beitrag zur Kenntniss der Myriopoden Ungarns.

I. Die Chilopoden. (V. Carus, Zoologischer Anzeigtr. III. I88ü. p. 619.)
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ismeretessé; az egész országban gyakori. Elfordult Tornán és

Zemplénmegyében Szerencsnél és a Szinnaik alján.

19. Geoph. longicornis Leach. S.-A.-Ujhely és Kis-Azarnál.

20. Geoph. p)ygmaeus Latz. Az adriai tenger környékérl nem
rég leírt faj, melyet Zemplénmegye határán a Simonka hegyen

gyjtöttem.

21. Geoph. eledricus L. Tokaj és Nagymihálynál, közönséges.

22. ScoUoplanes acuminatus Leach. S.-A.-Ujhelynél és a

Szinnaikn ; ezenkívül Tátrafürednél is reáakadtam.

23. Scol. crassipes C. Koch. Czéke és Szerencsnél ; ezenkívül

Ugocsamegyében Királyházánál.

24. Schendyla nemorcnsis C. Koch. Tokaj, Tolcsva, S.-A.-Uj-

hely és Homonnánál. Nem gyakori.

25. Scotophüus illyriciis Mein. Szerencs, Kis-Azar és Hom.onnán.

B. Sympliyla.

I. Scolopendrellidae.

26. Scolopendrella anacantha Tömösváry. *) Ez érdekes kis

fajnak, mely csupán Magyarországban él, els példányait Zemplén-

megyében a kis-azari erdkben találtam. Még ugyanazon évben Dr.

Tömösváry Déván is felfedezte.

C. Diplopoda,

a) Pselaphognatha.

I. Polyxenidae.

27. Polyxenus lagurus Lin. Száraz fakéreg repedéseiben min-

denütt közönséges.

b) Chilognatha.

I. Glomeridae.

28. Gervaisia transsylvanica Tömösváry'^*) Eddig csupán a

biharmegyei Oncsásza barlang melll volt ismeretes. Néhány pél-

dány Sárosmegyében ^ártfán lehullott nedves lombok alól került

birtokomba.

*) Dr. Tömösváry Ödön, Adatok a Scolopendrellák ismeretéhez.

(Orvos-természettudományi Értesít. VIII. p. 7.)

**) Dr. Tömösváry, Hazánk erdélyi részében talált Glomeris fajok.

(Orvos-természettudományi Értesít. V. p. 31—32.)
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29. Glomeris hexasticJui Brandt. A s.-a.-ujhel}'! és bártfai

erds helyeken gyakori. Bártfán a törzsfajjal együtt a var. oniata

Br. is tenyészik.

II Polydesmidae.

30. Polydesmus complanatus Lin. Tokaj, Erdbénye, Ujhelynél

és a Vihorlaton.

31. P. macilentus C. Koch. Erdbéayén és S.-A.-Ujhelynél.

32. P. coliaris C. Koch. A Szinnaikn, nedves helyeken.

33. P. acutangulus Menge. A Szinnaikn és a Simonkán.

34. Strongylosoma pallipes Brandt. Erdkben nedves helyeken

a Siraonkán és a bánszkai völgyben. A var. ferrugineum C. K.

Bártfáról került el.

III. Julidae.

35. Isobates varicornis C. Koch. Tolcsva, S.-A.-Ujhely és Ho-

monnán.

36. Julus punctatus C. Koeh. Bártfán.

37. J. foetidus C. Koch. S.-A.-Ujhelynél.

38. J. unílineatus C. Koch. Tokaj, Szoraotor és Varannónál.

34. J. ferreus C. Koch. S.-A.-Ujhely, Erdbénye, Szomotor

és Bártfán.

35. J. albipes C. Koch. Zbojna környékén,

36. J. terrestris Lin. Szerencsnél.

37. J. sabulosus Lin. Tokaj, S.-A.-Ujhely és Király-Helmeczen.

38. J. nemorensis C. Koch. Homouna-OIyka környékén.

39. J. muscorum Leach. S.-A.-Ujhelynél és Bártfán nem ritka.

IV. Polyzonidae.

40. Polyzonium germanicum Brandt. Folyóparti erdkben és

ligetekben S.A.-Ujhelynél és kivált a szent-máriai erdben közön-

Dr. Chyzer Kornél.
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

A hangyák szellemi életébl. — Általánosan ismeretes, hogy

szellemi fejlettség dolgában valamennyi rovar között a hangyák

állanak aránylag a legmagasabb fokon. Számos meglep és tanul-

ságos adat van erre vonatkozólag Huber, Forel, Lubbock,
Moggridge és más búvárok munkáiban feljegyezve. A hangyák

és pedig a kifejlettebb agyvelvel (garatfeletti idegdúczczal) biró

szárnyatlan dolgozók valóban gyakran olyan dolgokat követnek el,

melyek már kombinácziót és logikus gondolkozást feltételeznek, és

melyek e miatt semmiképen sem tulajdoníthatók az u. n. ösz-

tönnek.

Az 1881-ik év nyarán magam is szerencsés voltam Farkasd

pestmegye! pusztán ez irányban néhány érdekes megfigyelést tehetni.

A megfigyelt faj a Myrmecocystiis viaticus Fabr. nev délvidéki

hangya volt, mely a magyar Alföldön a tokaji hegytl le egész a

bánsági homokpusztáig nem ritkán fordul el, és melynek sürgését-

forgását kivált földalatti fészke közelében gyakran hosszabb ideig

figyelemmel kisértem.

Egy ilyen alkalommal észrevettem, hogy egy hangya egy mezei

tücsök (Gryllus campestris) hátulsó czombját és lábszárát hozza

valahonnan a fészek felé, melynek bejárata 1 cent. átmérj kerek

lyukat képezett egy meredek partoldalban. A hazatér hangya zsák-

mányát állkapcsai között keresztben tartotta, úgy hogy az egye-

nesre kioyujtóztatott állapotban mereven összeszáradt tücsökláb a

hangya testének tengelyével derékszögben állott. Minthogy azonban

a mezei tücsök hátulsó czombja és lábszára igy kinyújtóztatva

összesen mintegy l'/a cent. hosszú, nyilvánvaló volt, hogy az illet

hangya nem fogja zsákmányát igy keresztben tartva a fészekbe

bevihetni ; kíváncsi voltam tehát, hogy vájjon miképen fog magán

segíteni? — A hangya a fészeknek 1 cent. átmérj bejáratához

érve, kétszer vagy háromszor csakugyan megpróbálta keresztben

tartott zsákmányávalÍ3ehatolni ; de miután ez nem sikerült, a fészek-

bl gyorsan kijött egy másik hangya és akkor aztán a tücsöklábat

ketten — az egyik az egyik végét, a másik a másik végét áll-

kaocsai közé fogva — hosszában szépen bevitték.

E hangyáknak tehát több volt a »sütnivalójuk«, mint azoknak

az egyszer parasztoknak, a kik, mikor egy erd közepén egy
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odvas fában felfedezett midárfészket ki akartak szedni, kercáztben

tartva vitték a létrát az erdbe és e miatt kénytelenek voltak a

létra eltt elbb minden fát kivágni. ^,. ^^^^.^^^;^ ^.^^^

Kártékony rovarok Borsodmegyében. - Szendrn és környékén

Borsodmegye íels részében, hol az szi vetések különben sem

teleltek volt ki kielégíten, 1885 tavaszán jelentékeny kárt okozott

a drótféreg {Agriotes lineatus L.) és cserebogár-pajor {Melolontha

vulgáris L.) kivált a lazább talajú s rétekkel határos dlkön, úgy
annyira, hogy az szi vetést több helyütt ki kellett szántani.

Nyárban pedig mindenütt, de különösen a hasonló fekvés répaül-

tetésekben, a cserebogár pajor oly mennyiségben lépett fel, hogy

pusztítása, melyhez a rendkívüli szárazság is járult, a rendes répa-

termést felére, néhol egy harmadára szállította le.

A zabvetéseken a Toxopter^a graminum Rond. nev levéltet

nyárban annyira megszaporodott, hogy még a jó erben lév talajba

vetett zab termésében is 2— 10"'o veszteséget okozott, a sovány

talajúéban pedig 20—30% kárt teft. Láttam igen sovány talajban

zabtermést, melyrl tulajdonosa azt mondta, hogy a vetmagért

oda adná ; ha ez esetben a levéltet által okozott kár nem is volt

oly nagy, de a termés SQo/o-ra bizonyosan rúgott.

A zabot pusztító levéltetüt ezen a vidéken, pár évvel ezeltt,

úgy szólván nem is ismertük. Az 1883-ik évben észleltem elször

Rudobányán, hogy szembetn, de jelentéktelen kárt okozott;

1884-ben már a soványabb talajon majdnem kivétel nélkül tett

kisebb-nagyobb károkat s a múlt évben még a legszebben álló

zabvetéseken is, melyek távolról azt el nem árulták, találtam

tüzetesebb vizsgálat alkalmával, nagyobb mennyiség Toxopterát.

Kertész Jázsef.

A Hylotrupes bajulus mint butorrongáló. ~ E czínczérfajt,

melynek álczái a ledöntött fenyfákban élnek, elég gyakran talál-

hatjuk olyan helyeken is, a hol fenyvesnek híre sincs. Ide feny-

gerendákkal, deszkákkal, léczekkel stb. kerülnek álczái, melyek

gyakran a feldolgozott fából rágják ki magukat. Az ekképen idegen

viszonyok közé került Hylotrupesek aztán fenyves hiányában a vi-

szonyokhoz alkalmazkodnak. Minthogy álczái csak olyan fenykben

találnak kedvez helyet, a melyikben még van valami nedvesség, az

anya-czínczér úgy segít magán, hogy olyan használt fenydarabokat

keres ki, a melyeket az es is áztathat. így aztán a fa természetes
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nedvessége némileg pótolva vau. Hogy azonban az egészen száraz

deszkában is képes megélni, azt a múlt évben a nemz. múzeumban

tapasztaltam. Egy Hylotrupes-nstény valahogy épen a rovartári

osztályba került be és petéit egy rovarszekrénybe tojta. A sokáig

nem bolygatott szekrényben az álczák olyan jól találták magukat,

hogy mire észrevettük, a fióknak két oldalát és fenekét a szó szoros

értelmében összerágták, úgy hogy sok helyen csupán a 'belül ragasz-

tott papiros helyettesítette a deszkaoldalt. Egy párt a kártevk

közöl még ott találtam, valamint egy élettelen példányt is a kifej-

ldött czinczérböl. p,^^^ j.^^^^

Hogy fogják meg a budavidéki svábok a csajkót a saját ver-

mében ? — A csajkó (Lethrus apterus vagy cephalotes) nemcsak a

budai szlkben gyakori, hanem jól ismerik e szenvedélyes szl-
metszt e hegység túlsó oldalán lev községeknek, Budakesz, Jen,

Páty és Torbágynak szlsgazdái is. Nemcsak ismerik, de gyülöHk

és épen azért vadászszák is. Ha aztán vagy egyet elcsíphetnek,

még szerencsésen jár, ha rögtönitélet útján egyszeren eltapossák
;

a legtöbbször az irgalmat nem ismer szlsgazda a szlkaró vala-

mely hasítékába szorítja a csajkó nagy fejét, úgy pi.sztul el kinos

halállal. Még a biztos várába, földalatti lyukába menekül csajkó

se viszi el szárazon, csakhogy ez fogsággal lakol. Torbágyon voltam

tanuja a tavaszon ez eljárásnak, mely mondhatom elég praktikus.

Ugyanis a csajkó lyukának nyilasánál késsel körülbell tenyérnyi

széles és ugyanily mély gödröt kanyarítanak ki, úgy hogy egy kis

függleges falazatú verem áll el, melybl aztán a csajkó kimászni

nem tud. Kés hiányában esetleg ezt a vermet csizmasarokkal vagy

szlkaróval is elkészítik.

Ha már a csajkó annyi szlhajtást hordott be lyukába, a

mennyi ivadékainak elegend, akkor természetesen ez a verem-

csinálás is kés. Ellenben ha még azeltt sikerült megfogni, akkor

ha nem is pusztul el, de legalább ártalmatlanná van téve ; csak az

a kár, hogy nem véglegesen, mert a legels es betöltheti a vermet

és szabaddá teszi a csajkót. — Érdekes vonás azonban népünkrl,

hogy sokszor milyen ügyesen feltalálja magát.
Bíró Lajos.
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KÜLÖNFÉLÉK.

Kártékony penészgombák és rovarok irtására szolgáló ké-

szülékek nemzetközi kiállítása Olaszországban. — Az ohisz fóid-

mívelési minisztca-ium ez évi múrczius 12— 20. napjain a liatárainkhoz

nem messzire fekv Coneglianoban nemzetközi kiállítást rendezett

olyan gépek- és készülékekbl, melyek kultivált növényeken él kár-

tékony rovarok és élsdi gombák irtására szolgálnak. A magyar kor-

mány e kiállításban hivatalosan nem vett ugyan részt, de tekintve

azokat a nagymérv kártételeket, melyeket a rovarok és növényi

parasiták hazánkban is okoznak, valamint azt, hogy a coneglianoi

kiállítás e téren a legújabb és legtökéletesebb vívmányokat szándé-

kozott egybegyjtve feltntetni, Dr. Horváth Géza urat, az orsz.

phylloxera-kisérleti állomás fnökét küldte ki, hogy az ott kiállított

irtókészülékeket kivált mködésük közben tanulmányozhassa. Dr. Hor-
váth úr, kit az olasz kormány azzal tisztelt meg, hogy bíráló bizott-

sági tagnak kinevezte, több napon át tanulmányozta a kiállított külön-

féle rovar- és penészgomba-irtó készülékeket és szereket, s miután az

orsz. phylloxera-kisérleti állomás az ide vonatkozó dolgokkal is be-

hatóan foglalkozik, alkalma lesz e kiállításon szerzett tapasztalatait

gazda-közönségünk érdekében értékesíteni.

Miniszteri rendelet a selyemtenyésztés biztosítása ügyében.
A nagyméltóságú fóldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium

f. évi 17,094 szám alatt valamennyi törvényhatóságnak a következ
rendeletet küldte :

A selyemtenyésztés ügyének biztosításáról szóló 1885. évi XXV.
törvónyczikk végrehajtása érdekében a következket rendelem

:

1. Rész. A selyemtenyésztésröl.

1. A törvény 1. § a értelmében csak egészséges petébl lévén

megengedve a selyembogár tenyésztése, a 3. §. pedig kimondván azt,

hogy a földmivelési miniszter tartozik gondoskodni arról, hogy a kell
mennyiség alkalmas pete rendelkezésre álljon : ezen kötelezettségem-

bl kifolyólag figyelmeztetem a törvényhatóságot, hogy ily alkalmas

peték készítésével a szegszárdi m. k. selyemtenyésztési felügyelséget

bíztam meg, mely egyszersmind a petéknek a kérvényezk között

való kiosztását is eszközölni fogja.

A) A petekiosztásról.

2. A kiosztás mikénti eszközlése tárgyában a következ eljárást

állapítom meg : a) Mindazok, a kik selyembogár-tenyésztéssel foglal-

kozni kivannak, a törvény 3. § a értelmében alkalmas peték meg-

nyerése czéljából, — legkésbb az illet termelési év január hó 15-ig

— az illetékes községi elöljáróságnál, városokban a tanács e czélbÓl

megbízott tisztviseljénél, a fvárosban a ker. elöljáróságnál tartoznak

jelentkezni. Az elöljáróság kötelezettsége a hozzá e czélból éven kint

7



megküldött összeii'ási ívben az illetket eljegyezni, h) Ezen pontosan

kitöltött ösdzeirási ív az elöljáróság által legkésbb január hó végéig

a szolgabirókhoz, illetve a polgármesterhez és a városi tanácshoz,

ezek által pedig ez összegyjtött kimutatások, legkésbb február hó

15-ig az illet törvényhatósághoz fölterjesztendök, a mely köteles a

törvényhatóság területérl beérkezett összes kimutatásokat legkésbb
február hó végéig a selyemtenyésztési felügyelséghez Szegszárdia

beküldeni, c) A községi elöljáróságokon kivül jogosítva vannak, még
a selyemtenyésztési felügyelség és annak e czélból megbízandó közegei

is — kiknek nevei mindenkor jó eleve kellleg közzététetnek — je-

lentkezéseket elfogadni, d) A jelentkezés felvétele az a) pontban említett

és •//. alatti mintában mellékelt összeirásí ívek, illetleg azokhoz

csatolt petekiosztási lajstromok rovatainak betöltésével történik, e)

Miután az ország nem minden részében folytattatik, illetleg folytat-

ható sikerrel a selyemgubó termelés, ennélfogva azon megyéket és

vidékeket, melyek községei a fentérintett összeirásí ivekkel láttatnak

el, évrl évre a minisztérium állapítja meg. Ha oly községekbl,

melyek összeirásí ívekkel nem láttatnak el, jelentkeznének, a kik

selyembogár- tenyésztéssel foglalkozni kivannak: kötelességében áll az

illet elöljáróságnak azokat — ezen összeirásí ív nélkül is — a

jelentkezés után azonnal közvetlenül a szegszárdi selyemtenyésztésí

felügyelségnek bejelenteni, f) A minisztérium a selyemtenyésztésí

felügyelség útján intézkedik arról, hogy a szabályszer idben jelent-

kezett termelöknek a kért egészséges pete a tenyésztésre jogosító

igazolványt magában foglaló könyvecskével együtt kezeikhez juttattassék.

5)Agubóbeváltásáról.
3. A ki ily módon a minisztérium által kiosztott petékben

részesül, kötelezettséget tartozik vállalni a következkre nézve : a)

Hogy a selyemtenyésztésí felügyelség, illetleg közegeinek utasításait

mindenben pontosan teljesiti. h) Hogy a nyert összes petemennyíséget

kizárólag gubótermelésre fordítja és petetermelésre semmi szín alatt

sem. c) Hogy a termelt gubómennyisóg beszolgáltatása alkalmával,

a kapott petékkel kiadott selyemtenyésztési könyvecskéket (1. alább

az 5. pontot), valamint a petét tartalmazó dobozokat, a selyemtenyész-

tésí felügyelséghez visszaküldi. Azun tenyészt, ki ezt tenni elmulasztja,

minden be nem szolgáltatott dobozért 10 krajczárt, az igazolvány-

könyvecskéért pedig 5 krajczárt tartozik a selyemtenyi-sztésí felügyel

ségnek megtéríteni. •

4. A beváltási árak a minisztérium által évenkint megálla-

píttatnak s azok, valamint a beváltási állomások, a községek vítján

közzététetnek.

5. Az állam által petével ellátott termel az iránti igazohisául,

hogy valóban a minisztérium engedélyével s a minisztérium által adott

egészséges petébl tenyészt selyembogarat, a 2. /) pontban említett

és •//• alatti mintában mellékelt selyemtenyésztési könyvecske adatik

ki. A selyemtenyésztésí könyvecske els lapján következ igazolvány

foglaltatik

:



Selyemtenyésztési igazolvány.

Megye
Járás

Község (város)

Tenyészt neve

Tenyészt foglalkozása

Kapott selyempetet grammot.

Min fajt?

Hány dobozban | i •

Kelt

Felügyel aláírása : Kiosztó közeg aláírása

:

11. rész. Selyempete-árulásról vagy kiosztásról.

(A törvény 2. §-álioz.)

6. Selyempetét árulni vagy kiosztani oly községben, melyben

a minisztérium osztat selyempetét, egyáltalában tilos.

7. Más községekben petét árulni vagy kiosztani szándékozó egyének-

nek 50 kros bélyeggel fölszerelt kérvénynyel közvetlenül a földmivelés-,

ipar- és kereskedelemügyi minisztériumhoz kell fordulni ok. Ezen kér-

vényben — okmányokkal igazolandó — következ adatok sorolandók fel

:

a) folyamodó neve, lakhelye, foglalkozása ; h) a kiosztani vagy elárusí-

tani kívánt pete mennyisége, faja és eredete (saját termelés ? vagy

vásárlás?;) c) igazolása annak, hogy a kérdéses pete a törvény 1.

§-ának megfelelen egészséges, tehát hogy egészséges hernyóktól

származik ; d) a községek névsora, melyekben a peték kiosztása vagy

darusítása szándékoltatík, miután ez csak oly községekben engedhet
meg, melyekben a minisztérium petét nem osztat ki.

8. A minisztériumnak jogában áll, a kérvényben eladottaknak

elbírálhatása végett, folyamodótól a kiosztani vagy elárusítani kívánt

petékbl mutatványt követelni, illetleg a készletet saját közegei által

folyamodó költségére megvizsgáltatni, s abból megfelel mennyiség
mutatványt vétetni.

9. Ily kérvények, a petekiosztást megelz évnek legkésbb de-

czember ol-éig, a minisztériumhoz benyújtandók. A kérvények elin-

tézésérl legkésbb február hó végéig, az illet törvényhatóság utján

folyamodók értesíttetnek.

III. rész. Selyemgubó-be váltás-, vásárlás- és eladásról.

10. Selyemgubót beváltani, vásárolni vagy eladni oly községekben,

melyekben a minisztérium osztat selyempetét — és vált be selyem-

gubót — egyáltalában tilos.

11. Más községekben selyemgubót beváltani, vásárolni vagy el-

adni szándékozó egyének ez iránt 50 kros bélyegköteles kérvényeikkel

mindenkor évrl-évre, a beváltási évet megelz év végéig, a minisz-

tériumhoz kell hogy folyamodjanak. A kérvényben okmányilag igazo-

landó : a) folyamadó neve, lakhelye, foglalkozása ; b) mely községben

7*
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szándékozik gubót beváltani, vagy vásárolni, minthogy ez csak oly köz-

ségben engedtetik meg, hol a minisztérium petét nem osztatott ki

;

c) osztatott e ki petét? és ha igen ; mennyit, hol, mily számú miniszteri

engedély alapján? d) ha csak vásárlásról és nem beváltásról van

szó, igazolandó az, hogy a b) szerint megnevezend községekben, kiktl

és mennyi gubót kivan vásárolni, és ezen termelök, kitl szerezték a

termelésre szükséges petéket? e) hová kívánja a szerzett gubót szál-

lítani és azzal mi czélja van.

12. Ezen kérvények alapján a minisztérium az illet engedély

fölött határozatát február hó végéig, illetékes törvényhatósága ixtján,

a folyamodónak tudtára adja.

IV. rész. Szállítási igazolási eljárás.

13. A selyempetének kiosztása és árulása, a gubók beváltása

vásárlása és eladására stb. nézve kikötött miniszteri engedélyek ellen-

rzése czéljábó], a nevezett tárgyaknak szállítása is, úgy az ország

belsejébe, valamint az országba való bevitele vagy az országból való

kivitele is, csak külön miniszteri engedély mellett eszközölhet.

14. Ily szállítási engedélyért, ha a pete vagy gubó belföldi vasút-,

hajó- vagy posta állomáson feladni szándékoltatik, a feladónak, ha
pedig az az országba bevitetni czéloztatík, a magyarországi czimzett

nek kell folyamodnia.

15. Ha az illet folyamodó, az els pontokban foglalt intézke-

dések folytán, selyempete kiosztásra, árulásra és eladásra jogosult-

ságot nyert: a minisztérium a szállítási engedélyt megadja, ha a kér-

vényben igazoltatik : a) a pete-kiosztásra, árulásra, selyemgubó-bevál-

tásra- vásárlásra ós eladásra nyert engedély ; b) a szállítani kívánt

pete vagy gubó mennyisége ; c) a származási és rendeltetési helyek,

illetleg a feladó és leadó posta- vagy vasúti állomások.

16. Az engedély megadása alkalmával, három darab szállítási

igazolvány állitiatik ki, melyek közöl egyik a feladási állomáson

marad, másik kett a küldeménynyel továbíttatván, megérkezés után

ezek egyike, a czímzettnek igazolásául kiadatik, másik pedig a leadási

állomás által vísszatartatik.

17. Ezen igazolási eljárás nem alkalmazandó azon esetekben, ha

a szállítmány a m. kir. selyemgyárak, vagy a m. kir, beváltó állomá-

sok valamelyikének van czímezve.

F. rész. Büntet határozatok.

18. Azon hatósági közegek, kik jelen rendelet I. i'ész, A fejezet,

2. pont a), 6), d) és e) pontjaiban foglalt kötelezettségeknek meg nem
felelnek, az 1876. évi VS- és VIII. törvényezíkkek értelmében, fegyelmi

úton büntettetnek.

19. Mindazok, kik jelen rendelet egyik intézkedése ellen véte-

nek, kihágást követnek el, ós az 1885. évi XXV. törvény 4. §-a értel-

mében közigazgatási úton 100 forintig, ismétlés esetén 200 forintig

terjedhet pénzbüntetéssel fenyíttetnek.

20. A pénzbüntetés behajthatlansága esetén, elzárás is alkal-
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mazandú, melynek raegúllnpíttirtúiiál, 2 írtig 12 órai elzárás, 10 l'rtiir

egy nap, azontúl minden 10 írt után egy-egy napi elzárás mon-
dandó ki.

21. A íelmerülö kihágási esetekben mint el.sibkii liat(')ság:

a) megyékben a szolgnbirák ; b) törvényliatósági joggal íelruliázott

és rendezett tanácsú városukban a kapitány vagy a tanács által e

részben megbízott tisztvisel; c) Budapest mindenik kerületében az

illet kerületi kapitány (1880: XXXVII. t. ez. 42. iJ.) járnak el.

Másodfokú batóságok : a) megyékben és rendezett tanácsú vá-

rosokban az alispán ; b) törvényliatósági joggal felruházott városokban

a tanács-; c) Budapesten a fkapitány. Mint barmadlokú hatóság a

m. kir, belügyminiszter biráskodik.

22. A birsiígpénzek esetrl-esetre az illet kir. adóhivatalnak

kiszolgáltntandók. g,. s^^,^^i p,ii

IRODALOM.

Dr. Franz Löw, Beitráge zur Naturgeschichte der gallenerzeugeiulen

Cecidoiliyiden. (Verhandl. der k. k. zoolog.-botan.

Gesellschaft in Wien. XXXV. p. 483-510, egy

táblával.)

A szerz által itt leírt új gubacsiegyek közöl a Cecidoniyia

ericina, mely az Erica carnea csúcshajtásain idéz el gubacs-

forma eltorzulásokat, a horvát Velebiten is elfordul ; ugyanott te-

nyészik még a Cecidomyia Hieracii F. Löw nev gubacslégy is.

Léon Becker, Diagnoses de quelques Arachnides nouveaux. (Annales

de la Société entomologique de Belgique. XXX. Compt.

rend. p. 23— 27.)

Négy amerikai és egy magyarországi új pókfaj leírása ; a ma-

gyarországi faj a Halinia Chyzeri, melyet Dr. C h y z e r Kornél úr

Zemplénmegyében a Szinnaikön több példányban fedezett fel.

August Schletterer, Ueber die Hymenopteren-Gattung Evania Fabr.

(Verhandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in

Wien. XXXVI. p. 1—46, egy táblával.)

A esótánokban élsköd Evania-darázsoknak eme magánrajzi

vázlatában hazánkból csak a ko^^raopolita Eiiania oppendigaster Fabr.
van felemlítve, moly gazdájával, a keleti csótánnal (Periplaneta orien-

tális) már az egész földkerekségén elterjedt.

Dr. Hermann Krauss, Beitráge zur Orthopteren Kundé. (Verhandl.

der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien.

XXXVI. p. 137—148, egy táblával.)
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A szerz a többi között a, Stenohothrus bif/uitidus L. és hicolor

Charp. között tídúlhato különbségeket fejtegetvén, felemlíti, hogy az

elbbi faj magasabban hatol fel a hegyekre, mintáz utóbbi, és hogy
péld. míg Fiume körül csak a St. hicolor tenyészik, addig a mehádiai
Domogled csúcsán csak a St. hiyiittulus fordul el.

Dr. Franz Löw, Neue Beitrage zur Kenntniss der Psylliden. (Ver-

handl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien.
XXXVI. p. 149— 170, egy táblával.)

Az itt leírt új Psyllida-fajok közöl az Amhlyrhina inaculata,

melyet Dr. Horváth Géza úr Rákos-Palota mellett fedezett fel,

kizárólag hazánkban tenyészik. A Trioza Centranthi Vall. ugyancsak

Dr, Horvát h úr felfedezése szerint a magyarországi Kárpátokban
is honos.

KosinsM Viktor, A phylloxera és phylloxera elleni védekezés.
9 ábrával. Pozsony. Ara postai szétküldéssel együtt

.

50 kr.

Szerz tapasztalva azt, hogy szölömívelésünknek e legveszedel-

mesebb ellenségével szemben még a leginkább megtámadott vidékek

lakói sem birnak elég tájékozottsággal, rövid ismertetést irt a phyllo-

xeráról és az ellene foganatosítható védekezési módokról, melyben
röviden kiterjeszkedik a phylloxera ellen való védekezés legsikeresebb

módjaira, különösen pedig az amerikai szlk szaporítására és keze-

lésére.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Kérdések.
(4.) Mellékelve küldök néhány rovarálczát, melyek egyik, körül-

bcll 25 holdas, szi búzával bevetett táblámból, mintegy 4 holdat

már tökéletesen elpusztítottak.

Mint a mellékelt búzacsemetéken látható, az álczák nem a

gyökeret, de a szárat bántják, össze-vissza rágják, úgy hogy a növény

tökéletesen elszárad ; néhol kezd ugyan a búzacsemete újra fakadni,

de éz oly kivételes jelenség, hogy tekintetbe sem vehet.

Az álczák szétszórva, kisebb-nagyobb foltokban vannak a búza-

táblán, mely foltok níipról-napra terjednek.

Az álczákat nappal csakis a föld alatt 1— 3 hüvelyknyi mély-

ségben lehet találni, néhol egy kapavágással 3— 6-ot is, pusztításukat

tehát éjjel végzik ; nappalra pedig testök terjedelmének megfelel hen-

geres lyukakat vájnak.

A táblában, melyen a kárt észleltem, tavaly és harmadéve ló-

here volt.

Ezek után bátorkodom kérdeni, miféle rovar álczái a küldöttek
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8 mikor válnak bábbá és rovarrá ? Él-Jcmes-e az elpusztított területet

újra bevetni vagy beültetni és esetleg min irtásmól lenne legjobban

czélrávezet ?

Az említetten kivül, több helyen, eddig még nem vettem észre

a különben jól kitelelt szi vetésekben szembetn kárt.

Kertész József.

(5.) Ide mellékelve van szerencsém két fajta férget beküldeni,

kérve, hogy a »E,ovartani Lapok «-ban szíveskedjék azok nevét közölni.

Mi itt Békésmegyében a sárgát tartjuk az u. n. drótféregnek vagy
drÓtkukacznak ; ámde a legtöbbször a feketével együtt fordul el és

közösen pusztítják öszszel és kora tavaszszal búza- és rozsvetéseinket.

Ezeken kívül küldök még néhány ollós-bogarat, melyek a kon-

dorosi fiatal répásokat nagyon pusztítják s ez évben feltnen nagy
számban jelentek meg. Kérem ezek leírását is közölni.

Zlinszky István.

Feleletek.
(4.) A beküldött álczák a gabona-futrinka (Zahrus gihhus

Fabr.) álczái, melyeket a felületesen vizsgálók a legtöbbször össze-

tévesztenek a szintén vetéspusztító diótféreggel, úgy hogy annak
pusztításait is a drótféregnek róvják fel

;
pedig a két rovarnak színe,

alakja és életmódja egészen elüt egymástól, csupán tápláló növényük
és megjelenési idejük egyezik némileg. Épen ezért jónak látjuk alkal-

milag e két rovart összehasonlítva tárgyalni.

A kifejldött gabona-futrinka mintegy 14 mill. hosszú, fényes

fekete szín bogár, íonalalakú csápokkal ; lábai, gyakran hasa és

melle is, sötétbarna színek ; teste igen domború. Június végén, kivált

borús napokon, gyakran található a kalászokon, a mint a zsenge sze-

meket eszik. A nstény a gyepfóldbe vagy a gabonavetés földjébe

rakja petéit ; a kikelt álczák aztán a búza vagy rozsvetésbl, vagy
a kalászos vad növények gyenge leveleibl élnek. Mig az álczák ki-

csinyek, az okozott kár sem feltn ; de a mint növekednek és több

táplálékra van szükségük, a kár is mind szembetnbb lesz. Hosszú
szkor, száraz és meleg idjárás mellett a vetés nagy részét semmivé
tehetik a futrinka-álczák, ha nagyon felszaporodtak. Éjjeli állatok

lévén, nappal a földbe rejtznek, úgy hogy jelenlétöket csak a tövig

lerágott levelek itt-ott megmaradt darabkái mutatják. A telet meg-
dermedve töltik el, de a legnagyobb téli hideg sem igen árt nekik;

teljesen megfagynak, de a tavasz melege, mintha semmi sem történt

volna, ismét életre kelti ket. Ekkor aztán újra elkezdik káros élet-

módjukat. Május elején elérik teljes nagyságukat, mely körülbell
másfél centiméternyi. Alakjuk hosszúkás, kissé lapos, színk sárgás-

fehér és mindenik testgyürüjök hátán egy-egy sötétbarna szín kemé-
nyebb szarulemez van, mely színket eléggé tarkává teszi ; farukon

két hátrafelé álló három ízülékü húsos nyúlványt viselnek. Rágó
szervük ersen kifejldött, állkapcsuk nagy és ers ; lábaik aránylag



elég uagyok, serény futásra alkalmasok. Május els felében az álczák

eltnnek, a fóldbe ássák magukat, hol még egyszer megvedlenek és

tiszta fehér szín bábbá válnak, melyen már y leend bogárnak

minden része kivehet. Június második felében aztán felreped a báb

hátán a br, és kimászik hüvelyébl a teljesen kifejldött gabona-

futrinka. A valóban drótalakú, egyforma sárga szín drótférgeí,

melynek feltnen kicsiny lábai és állkapcsai vannak, már puszta

leírás után is nehezen leliet összetéveszteni a gabona-futrinka fehér-

feketetarka, nagylábú és ers állkapcsokkal fegyverzett álczáival,

melyet e miatt találóan neveztek el a toluamegyeiek ollóskvxkacz-
nak. De meg már magáról a károsított növényrl meglehet ismerni,

hogy melyik volt a kártev, mert a gyökérpusztító drótféreg csupán

a vetés földben lev tövét rágja, közvetetlenl a gyökerek felett,

a leveleket pedig bántatlanul hagyja; az ollóskukacz pedig a

leveleket darabolja fel, úgy hogy sokszor csak az erösebb erezet

marad meg.

A gabona-futrinka álczája vagy ollóskukacz ellen legjobb óvszer

a mivelési ág megváltoztatása és a kés vetés. A hol már megelz
évben is tett kárt, oda kalászos növényt vetni nem szabad, hanem
csak másféle növényt, melyet ezek nem esznek meg és így táplálék

hiányában elpusztulnak, vagy ha füves hely, kaszáló van közel, oda

vonulnak. A már meglev álczák ellen alig tudunk sikerrel védekezni,

mert nappal a földbe rejtznek s össze is nehezen szedhetk ; a ki-

szántott álczák pedig hamarosan ismét elbújnak. Ha a vetés, a mint

legtöbbször történik, csak a szélein és foltonként van megtámadva,

legczélszélszerübb ezt a helyet felszántani és kapás növénynyel vagy

bükkönynyel vetni be. A felszántott helyet aztán fél méter mélység,
meredek falú árokkal kell körülvenni, melybe az eledelhiány miatt

költözni kezd futrinka-álczák beesnek és az árok fenekén naponként

összetiporhatok. ^.^^ ^^j^^

(5.) A sárga szín a vonalas pattanó bogár (Agriotes Uneatus L.)

álczája, melyet az Önöknél is használatos néven országszerte drót-

féregnek hínak. A fekete szín pedig a gabona-futrinka (Zabrus

gibbus F.) álczája. Mindakét rovarral bvebben foglalkozunk az elbbi
feleletben. E kétléle bogár álczáját semmi különös barátság nem fzi

egymáshoz, csupán a közös élelem csalja ket egy helyre.

A répapusztító bogár az orjas-bogarak családjába tartozó Otiorr-

hgnchus ligustici L., mely a répában és a szl fiatal hajtásaiban

gyakran tesz károkat. Életmódja jobbára olyan, mint azé a rokon-

fajáé, melyrl folyóirataink ez évi 1. füzetében (3— 9) lap) egy na-

gyobb czikket közöltünk. ^.^.^ ^^^^.^^_


