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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
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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.


