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többféle aprópille hernyója tesz érzékeny károkat. Az szi és kaj-

szinbaraczk, ritkábban a mandulafa hajtásait az Anarsia lineatella

Zell. támadja meg, s els sorban a vezérhajtásokat, körülbell a

közepe táján átrágja és annak a belét eszi, miii'laddig mig az

illet hajtást el nem lepte a mézga, vagy a bebábozás ideje el nem

érkezik. Károsításuk legszembetnbb április utójától május köze-

péig, a mikor bebábozzák magukat.

Az almafákon tavaszszal mindjárt a nedvkeringés megindulá-

sakor a fakadó rügyeket a Ht/ponomeuta malinella Zell. sodrópille

hernyói lepik el és a leveleket a sodrópilléket jellemz módon

sodorják össze. Május vége feléig tart pusztításuk, ekkor pedig

száraz levél és rügy maradványokba burkolóznak és bebábozzák

magukat A Hyponomeutákat az almafa pusztításában jelentékenyen

segíti a Swammerdamia caesiella Hb. uprópille hernyója is, mely

szintén május második felében éri el kifejldését ós válik lepkévé.

Angyal Dezs.

Adatok a Malachius viridis F. életmódjához. — Virágzó buza-

kalászokon és méginkább a kaszálókon virágzó füvek bugáján gyakran

találhatjuk májusban és júniusban a lágytest kis zöld Malachiusokat,

melyek a fíívirág himporával táplálkoznak. A legszembetnbb rajtuk

az oldalukon és torkuknál lev hólyagforma piros zacskó, melyek,

ha a rovart bántják, azonnal megtelnek és felduzzadnak, épúgy

mint a mérges kakaspulyka taréja.

E kis bogarak elég feltn helyen tartózkodnak és épen ezért

fajaik és életmódjuk meglehetsen ismeretesek a rovarászok eltt.

Annál kevésbbó ismerik azonban álczáikat és azok életmódját, minthogy

azok már rejtett helyeken, más rovaroknak a fészkében élnek és

azoknak álczáit eszik meg, vagy az álczamenetbe tolakodó apró

rovarálczákra vadásznak. Annak a pár Malachius-fajnak {M. aeneus,

hipustulatus), melyeknek életmódját eddig megismertették, álczái

az apróbb vadméhek és darázsok fészkeiben élnek. Ugy látszik

ilyenforma életmódot folytat a M. viridis is, melynek eddig isme-

retlen álczája szintén ^pró darázsok fészkével került Irirtokomba.

A folyó év márcziusában ugyanis Dezs Miklós borászati vándor-

tanár úr Pécsrl száraz venyigedarabokat küldött hozzám, melyek-

ben a Cemonus tmicolor Fabr. apró darázs fészkelt. Az egyik fészek-

ben volt a Malachius viridis-ne^ egy álczája, mely már félignieddig

be is bábozódott. A kettéhasított venyigét a fel nem ismert álczával

ismét összekötöztem s abból 15 — 20 nap iimlva a kifejldött bogár
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mászott el. Nagy sajnálatomra az egyetlen álczát nem irtam le,

nem is sejtve, hogy az egy eddig nem ismert bogár-álcza. Csak

annyit tehetek közzé ennélfogva róla, hogy a Cemonus unicolor

fészkében élt és a bebábozódáshoz a kifejldött bogár testénél más-

félszer hosszabb, ritkás szövedéket készített magának. — Ugyanez

alkalommal a Cemonus fészkébl egy pár Ephialtes mediator Fahr.

fürkész-darázs is kelt ki, mely e szerint e darázsnak álczáiban

élsködik. Bü' Lajos.

KÜLÖNFÉLÉK

A kendermagbogár Debreczenben. — Május közepe táján a

napilapokat is bejárta az a vészhir, hogy a debreczeni homoki szlket,

egy ismeretlen bogár oly nagy mértékben rongálja, hogy azokat vég-

pusztulással fenyegeti. Levélbeli tudakozódásunkra azt a választ nyer-

tük, hogy a kártev az Otiorrhynchus hirticornis Hbst. bogárfaj, mely
szembetn kárt tesz ugyan, de mégsem olyat, hogy a miatt a debre-

czeni homoki szlk sorsa fölött kétségbe esni lehessen, a mint a

lapokban híresztelték. E tudósításban bajos volt megnyugodnunk,
miután tudjuk, hogy e bogár, melyet ujabb nevén Peritelus hirticornis-

nak neveznek, tesz ugyan kárt Közép-Európa nyugati felében, de nálunk

már eléri földrajzi elterjedése véghatárát s olyan ritka, hogy eddig

csak a budai hegyek közt és a Bakonyban Zircz környékén sikerült

néhányat kézrekeriteni ; de meg saját tapasztalásunkból és Dr. Török
József tanár úr sok évi kutatásának eredményébl is tudjuk, hogy

ez Debreczen környékén el sem fordul, legalább tömegesen nem.

Fel lehetett tehát tennünk, hogy a kártev bogár amannak fajrokona,

a kender magbogár (Peritehis familiáris Boh.), mely Debreczennél

is nagyon közönséges.

E feltevésünket megersítette Debreczen város közgazdasági

eladója Dr. Király Ferencz lír, a ki e bogárról a fóldmivelési

minisztériumnak jelentést tett s egyúttal a bogár néhány példányát

is beküldötte. S ez csakugyan a Peritelus familiáris Boh. volt, mely

a debreczeni homoki szlkben foltonként a szltermés 15 - 20^/o-át

elpusztította, vagy legalább veszélyeztette ; a kötöttebb talajú szls-
kertekben azonban pusztításának semmi nyoma sem volt észrevehet.

A kendermagbogár csupán Magyar-, Török- és Dél-Oroszor-

szágban él, de a szlben kártékonynak csupán hazánkban észleltetett,

úgy hogy épen ezért specziális magyar kártékony bogárnak tekinthet.

Ezért nem lehet ennek a nevét külföldi, fként a német kéziköny-

vekben megtalálni. Magyarország alföldi tájain egyenként mindenfelé

elég gyakran találhatni, leginkább pedig futóhomokos helyeken, a

hol a szlkben nélia tömegesen elszaporodik és kárt tesz. Kártevé-

sérl eddig csupán a nagy-körösi és kecskeméti szlkbl ismerjük


