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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


