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levo szalag felül néha meg van szakítva, a 2-iknak pedig mindkét

oldalán a hátsó szélén egy-egy kis sárga folt van; a hátsó csipköo

kis sárga foltocska látható. — Hossza 10 — 12 mill.

Nálunk egyike a legnagyobb Cephus-fajoknak. A himet ar-

czárói és csápjairól könny felismerni ; a nstényt azonban termé-

szetben nem ismerem, mert nekünk csak 3 him példányunk van.

Hazája Svéd és Angolország s Ausztria. Magyarországban

csak Frivaldszky János úr találta Budapestnél a Lipótmezn

június 18 án, Pécs vidékén és a mehádiai Herkulesfürdnél.

Mocsárt/ Sándor.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK

A szlö-iloncza kártételei Fehértemplom és Versecz környékén.

— A szl-iloncza {Tortrix piUeriana S. V.) hernyói évenként

állandó csapásként pusztítják a Fehértemplom és Versecz környéki

szlket. A múlt 1885-ik évben a hernyók ismét nagy károkat tettek,

úgy hogy a szlbirtokosoknak e csapás miatt az adóból is tetemes

részt kellett elengedni. A kár nagyságáról világos képet nyújt az

a kimutatás, melyet a temesvári m. k. adófelügyelség volt szives

a területén e miatt elemi károk czímén leírt adóról összeállítani.

E szerint a kimutatás szerint Temesmegye verseczi és fehértem-

plomi járásában 1885-ben a következ adóleirás történt:

1, A verseczi járásban:

1. Kudricz községben 5,688 ft 90 kr. földadóból elengedt. 2,063 ft 13 kr.,teliát SöVo

2. Kustély » 14,208 ft 54 kr. . . 2,984 ft 73 kr., » 21"/o

S.Jabuka » 5,756 ft 04 kr. » » 2,353 ft 62 kr , » 40o/o

4.Messics » 2,813 ft 27 kr . . 974ft48kr, . 34%
5. K.-Szredistye í 1,599 ft 11 kr. » > 827 ft 99 kr., » 51%
6. N -Szredistye » 9,787 ft 44 kr. » » 1,546 ft 60 kr, » 15%
7.Szolcsicza » 3,170 ft 66 kr. » * 1,141 ft 37 kr., » 35%
S.Verseczsz.k. vár. 71,362 ft 38 kr. » » 18,516 ft (-7 kr., » 257o

2. A fehértemplomi járásban

:

1. Fehértemplom város 14,165 ft48 kr. földadóból elengedt 5,083 ft,— kr., » 35" o

2. Vöröstemplom közs. 5,732 ft 57 kr. . » 3,184 ft, 04 kr., » 567„

3,Vracsevgáj » 5,164 ft 86 kr. » => 2,254ft,64kr., » 43%

E kimutatás szerint a verseczi járás 8 községében összesen

30,408 frt 29 krra, tehát az 1885-ik évre elirt földadónak átlag

26%-ára rug a Tortrix-kár czimén elengedett adóösszeg. Aránylag

még nagyobb a xeszteség a fehértemplomi járás 3 községének sz-
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liben, a hol az elírt földadónak átlag 42"/,, át teszi az e miatt

elengedett 10,521 frt 68 kr. Az egyes községek elösorolásánál fel-

tüntetett százalék bizonysága szerint az iloncza-hernyók a szl-
termésnek átlag harmadát, st néhol felét tették tönkre. Mennyi

lehetett hát tényleg a termelk kára, a hol csupán az adóban

mintegy 4ü ezer forint veszteség érte az országot!

Wén^ János.

Kannibál katiczabogár-áiczák. — A katiczabogarak és álczáik

tudvalevleg igen hasznosak, mert a növényeken sokszor roppant

számmal megjelen levéltetveket felfalják és azokat elpusztítják.

Ezt a hasznos feladatukat teljesítették a katiczabogarak álczái ez

év május havában a nemzeti múzeum kertjében is, a hol egy

szilfát a levéltetvektl úgy megtisztítottak, hogy azoknak csak a bre
maradt a levelek alsó lapján. De mikor már a táplálék elfogyott,

a nagyszámú katiczabogár-álcza a

tengeren bolyongó hajótörtek sor-

sára jutott és a végszükségben a

saját fajtáját kezdte pusztítani.

Az áiczák maguk sokkal fürgébbek

voltak, hogysem magukat meg-

öletni engedjék, igy hát a véd-
8. ábra - A 7-pettyes katiczahogár

^^j^^ bábokra támadtak. Ezek a
( Coccinellasepfem-pímctata L)a k]cz&ia,, , -n i ^ ^ i , .,

, ,,... ,.., .-, .^ levélhez leven ragadva, gyors bd
babja, c ugyanaz eiulrol, nagyítva. °

'
^-^

legessel védték ugyan magukat,

de a fürge támadók rendesen potrohúk végénél ragadták meg, melynél

fogva a levélhez voltak ersítve. A számos megölt báb tanúskodott

róla, niily nagy volt a küzdelem a létért. A haza hozott áiczák, mig

levéltetveket kaptak, nem bántották egymást de azután mégint a

báboknak e&tek. Legersebbek voltak a 7-pettyes katiczahogár álczái,

melyek különben is legnagyobbak voltak, igy a haza hozottakból

is a legtöbb példány ebbl kelt ki (8. ábra). A szereplk ezeken

kivül a Coccinella variábilis 111., Adalia bipundata L. és var. 6-pus-

tulata L. álczái voltak. Maguk a kifejldött katiczabogarak, minthogy

ezek alkalmasabb helyre repülhettek, nem voltak ennek az ínségnek

kitéve, st a fogságban is elpusztultak inkább, hogysem egymás

felfalására vetemedjenek.
fj^^^^^. ^^^^

Gyümölcsfa-pusztító hernyók a budai vinczellérképezde kert-

jében. — A budai vinczellér-képezde gyümölcsös kertjében 3— 4 év óta

8*


