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hol a nép is jól ismex-i és kendermagbogárnak hivja, a mely név a

színére és nagyságára nézve kendermaghoz hasonlító bogárra nagyon
találó név.

A kendermagbogár kifejldött korában sokféle növénynyel táp-

lálkozik és nem él csupán a szl fiatal hajtásával. Kifejldése és

álczáinak életmódja ez ideig még nem ismeretes. Épen azért nem is

ösmerünk módot arra, hogy tömeges fellépésének elejét venni lehessen.

Az ellene való védekezésnél e szerint csupán a kifejldött s a szl
hajtásán megjelen bogarak összegyjtésére és megölésére lehet szo-

rítkozni. Ez a védekezési eljárás azonban igen kevés sikert igér, mert

a bogarak nagy része nappalra a szlhajtáson marad ugyan, de

annak alátartott rovarhálóba vagy felfordított esernybe verésekor a

gyönge hajtások is könnyen letörhetnek. Ily módon a kendermag-
bogárból sokat lehetne ugyan öss/'efogdosni, de még sem annyit, hogy
kártékonyságukat kellkép csökkenteni lehetne.

A kolumbáCSi legyek. — a kolumbácsi legyek már régóta nem
jelentkeztek oly nagy mennyiségben és nem hatoltak oly messzire,

mint az idén. Rendes tartózkodási helyökröl, az Alsó-Duna mellékérl
május vége felé nagy tömegek jelentek meg Aradmegyében is, Gyorok,

Kuvin és Kertes községek határán s utóbbi helyen 15 darab házi

állatot megöltek. St egyes rajok nemcsak a biharmegyei Vaskóh,

Nagy-Szalonta és Reél környékére vetdtek el, hanem áthatoltak a

Királyhágóntuli részekbe Hátszeg vidékére, st kisebb rajok Alsó-

Fehérmegyébe is. Megjelenésük méltán okozott aggodalmat, mert az

állatokat egész nap istállóban voltak kénytelenek tartani s nemhogy
hasznukat nem vehették, hanem még legelni sem ereszthették és igy

drága szénával kellett ket étetni. A legyek elzésére füstölg, nehéz

szagú tüzeket gyújtottak. A meglepett vidékeken sok kárt tettek a

kolumbácsi legyek a vadak közt is, melyek ellük sokszor alig mene-

külhetnek.

Kártékony erdei rovarok bejelentése. — Az erdei kártékony

rovarok kártételeirl ez év április havában 118 erdgondnokságtól

120 jelentés érkezett a földmivelési minisztériumhoz, illetve az orsz.

phylloxera- kísérleti állomáshoz. Ezek közöl azonban 96 jelentés csak

negatív eredményt tüntet fel, miután ott rovarkár nem fordult el.

Ellenben 22 erdögondnokság területén 36 esetben okoztak károsítást

a rovarok, melyek a legtöbb esetben csak szórványosan léptek fel.

Jelentékenyebb kár történt azonban a deézsi erdgondnokság faiskolájá-

ban, hol a cserebogár {Melolontha vulgáris) pajorja az akáczcsemeték

közöl mintegy 30"/o-ot elpjisztított ; Temesmegyében Rékason ugyancsak

a pajor a katonás-czinczér {Ceramhyx miles Bon.) álczájával együtt

a tölgycsemeték 20''/o-át rágta el. Ezeken kívül a gyapjas pille (Ocneria

dispar L.) hernyója tett kárt a temesmesmegyei Dentán, hol a kocsános

tölgy gyenge hajtásait és virágait tarolta le, s ez által a makk
termésnek legalább egy tizedrészét már virágjában elfogyasztotta. A
kisebb rovarkároknál a legtöbbször ismét a pajor szerepelt, mely a

fenyöcsemeték gyökereit rágta el. Sok helyen társul szegdött a pajorhoz
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a lótetü {Gryllotalpa vulgáris) is. Szórványosan volt észlelhet a

Cryptorrhynchus Lapathi L. a Salix capreán a drávántúli Lipovl-

jinén, a Ht/lesinus Farxini F. a krizsfán Orsova körül Ohába-Bisztrán
;

a Piti/ophtiiorus micrographus L. a lucz és jegenyefeoyön O. Bisztrán

és Zólyommeoyében Sziklatelepen; a Tomicus citrvidens Germ. szintén e

kétféle fenyn O. Brisztán és az ungmegyei vSztavnán ; Tomicus chal-

cngraphus L. ugyancsak liicz és jegenjefenyn, Sziklalepen ; Xylehorus

monographus F. a kocsános tölgyben a brócli kerület Njemoi és Vrbanje

község erdeiben, utóbbi lielyen vele együtt a Xyl. dryographiis lifz.

szórványosan. A Trypodendron lineatwn 01. O. Bisztrán a lucz és je-

genyefeny kérge alatt élt, mig rokona, a Tryp. domesticuni L. Sztavnán

a beteg bükkfák kérge alatt tanyázot. A hs czinczér [Cerambyx
cerdo L.) Lipovljane, Njemci és Vrbanje tölgyeseiben volt gyakori.

A Tortrix viridana L. hernyói Njemciu a tölgy lombozatát falták.

Kevésbbé volt káros a Cecidomyia Salicis Schrk. gubacsképz légy,

mely Lipovljanén a Salix Caprea fiatal hajtásait torzította el

gnbacsaival.

Népfölkelés a sáskák ellen. — Bagdad hatái-án a tavaszszal

— márczius vége felé — oly tömérdek sáska lepte el a vetéseket,

hogy az egész határ összes termését végpusztulás fenyegette. A sáska-

járás ellenében megfújták a riadót és általános népfelkelést rendeztek.

Hydajat pasa a város összes lakosságát nem- és korkülönbség nélkül

kirendelte a pusztító háborúra. Kora reggeltl kés estig a harcz-

téren volt a város lakossága, a katonákat, papokat és tanárokat sem
véve ki, és pusztította a félelmes ellenséget. Csupán a fekv betegek

és szopós gyermekek maradhattak otthon. 10 napig tartott az óriási

küzdelem, mi alatt naponta minden lakosnak legalább 21/2 kilogramm

elpusztított sáskával kellett beszámolni.

IRODALOM.
A. Preudhomme de Brre, Crustacés Isopodes recueillis par feu

Camille Van Volxem, peodant son voyage en Por-

tugál, en 1871. (Annales de la Société entomolo-

gique de Belgique XXX. Compt. rend. p. 112— 113).

Rövid jegyzéke kapcsán a szerz r. többi között felemlíti, hogy

a brüsszeli kir. múzeumban Magyarországból a következ két száraz-

földi Isopoda-faj van meg : PorcelUo politus Koch Varannóról és P. se-

rialis Koch Pécsrl és Simontornyáról ; mind a kett Dr. Horváth
Géza úrtól került oda.

Eugen Dobiasch, Adressen-Buch europaischer Coleopteren- und
Lepidopteren-Sammler. Buziás, 1886. (60. lap).

E czímtárban, mely a rovarászok között való érintkezés és csere

elmozdítására jó szolgálatokat fog tenni, hazánkból összesen 51 bogár

és lepkegyüjt van felsorolva.


