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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. ^.^.^ ^^^^.^^_


