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A magyarországi kéregpoloskák.

A környezethez való alkalmazkodásnak egyik legszebb példáját

mutatják a rovarok között az A r a d i d á k vagyis kéregpolos-
kák. A kéregpoloskák alakja, színe, rajzai és általában egész kül-

seje mindenben találnak azokhoz a viszonyokhoz, a melyek között

e rovarok élnek.

Fák kérge alatt tartózkodván, testük ennek megfelelleg mindig

ersen lapított. Színük igénytelen szürkésbarna, sötétbarna vagy

fekete, legfeljebb némi jelentéktelen szürkés vagy sárgás elmosódott

foltokkal tarkázva. E mellett testük fels lapján hol gyengébb, hol

ersebb bordákat vagy ormokat viselnek, míg fejük, mellkasuk és

potrohúk szegélye többé-kevésbbé ki van csipkézve. Eme jellem-

vonások együttvéve olyan külst adnak e rovaroknak, hogy azok

inkább valami korhadó vagy száraz kéregdarabkához hasonlítanak.

Több faj annyira mimeli a fák kérgét, hogy az ilyen rovart, ha

valamely fa derekán pihen, még a gyakorlott szem is ahg veheti észre.

A kéregpoloskák családjának fbb ismertet jelei különben a

következk

:

A test lapos és hosszúkás vagy tojásdad. A fejcsápok között

hosszan elre nyúlik. A szemek oldalvást kidülledtek ; a mellék-

szemek hiányzanak. A csápok négy, a szipóka három izülékbl

állanak. A szárnyfedk többnyire mindig tökéletesen kifejlettek. A

lábak rövidek; a bokák két-izüléküek.

E rovarok él vagy elhalt fák kérge alatt és hasadékaikban

élnek s azoknak nedveivel táplálkoznak. Elvétve a fák derekán

vagy ágain is találhatók. Nem valószín, hogy a fák kérgének le-

válását k maguk idéznék el ; sokkal hihetbb, hogy rendesen

csak ott telepednek le, a hol a háncsréteg más okok miatt elhalt

s a kéreg és a fás rész közötti összefüggés meglazult. E szerint a

kéregpoloskák voltaképen nem tekinthetk kártékony rovaroknak.

Csak A 1 1 u m állí ja, hogy az Aradus cinnamomeus Panz. silán}
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talajon álló fenyvesekben Németországnak már több vidékén szem-

betn károkat okozott. *)

A kéregpoloskák különféle lombos és tlevel fákon élnek,

mink : a tölgy-, bükk-, nyir-, fz-, diófa stb., meg az erdei feny,

lúczfeny stb. Az egyes fajok a fák tekintetében nem igen válo-

gatósak és ugyanaz a faj néha a legkülönbözbb fákon található

;

st megesik, hogy valamely faj lombos és tlevel fákon egyaránt

tanyázik. Kivételt képez e tekintetben a már fennebb is említett

Aradus cinnamomeus, mely kizárólag az erdei fenyre szorítkozik.

A mi a szaporodási viszonyokat illeti, ismereteink még igen

fogyatékosak. Csak annyit tudunk, hogy az álczák szintén a kéreg

alatt élnek, ott végezik vedléseiket^ ott változnak nymphákká és

végre ivarérett rovarokká. A fejletlen álcza- és nympha-alakok több-

nyire az szi és tavaszi hónapokban találhatók, tehát valószínleg

ilyen állapotban telelnek át. De maguk a kifejlett rovarok is átte-

lelnek és rendesen egész éven keresztül elfordulnak ; e miatt nem

lehet évenkénti nemzedékeik számát sem egykönnyen megállapítani.

A kéregpoloskák, egy pár faj kivételével, általában nem tar-

toznak a közönséges rovarok közé ; a gyjteményekben legalább

ritkán vannak nagyobb számban képviselve, a mi részben rejtett

életmódjuknak is tulajdonítható. Egész Európában 4 nemmel és

45 fajjal vannak képviselve ; ezek közöl hazánkban eddig 3 nembe

tartozó 16 fajt, tehát az összes európai fajoknak több mint egy

harmadrészét sikerült felfedezni.

A Magyarországban képviselt 3 nemet a következ táblázat

segélyével lehet megkülönböztetni

:

a) A szipóka hosszabb mint a fej és hátrafelé a fejen túl nyúlik. —
Aradus Fabr.

b) A szipóka rövidebb mint a fej és hátrafelé a fej tövén túl nem
nyúlik.

a) A pajzsocska háromszög; a szárnyfedk hártyája rendes alko-

tással és jól kivehet erezettel bir. — Brachyrhyyichus Lap.

b) A pajzsocska csúcsán tompán elkerekített; a szárnyfedk hártyája

igen nagy, minden erezet nélkül. — Aneurus Ciirt.

Aradus Fabr. (1803).

Ez a nem, mely a kéregpoloskák c>>aládjának törzsét képezi,

leginkább Európában van elterjedve, ámbár a többi világrészekben

is vannak képviseli. A 40 európai faj közöl Magyarország ter-

*) Dr B. A 1 t u m, Forstzoologie. 2. Aufl. III. 2 p. 346.
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létén eddig 14 faj találtatott; ezeknek felismerésére a következ

táblázat szolgálhat

:

2). A harmadik csápizülék hosszabb, mint a második. — A. ver-

sicolor H. Sch.

1). A harmadik csápizülék rövidebb a másodiknál.

8). A második csápizülék csak kevéssel hosszabb a harmadiknál.

5). A csápok körülbelül akkora hosszúak, mint a íej. — A. cin-

namomeus Panz.

4). A csápok sokkal hosszabbak, mint a fej.

7). A mellkas elöszögletei egész az oldalszögletekig széles fehér

szegélyzettel. — A. depressus Fahr.

6). A mellkas elszögletein belül legfeljebb egy-egy elmosódott

világos folt foglal helyet, de maga a mellkas széle mindenütt

fekete vagy sötétbarna. — A. truneatus Fieb.

3). A második csápizülék szembetnen hosszabb a harmadiknál.

22). A csápok megleheten vastagok; második izülékük nem
hosszabb, mint a két utolsó izülek együttvéve.

19). A második csápizülék mindenütt egyenl vastagságú.

12). A második csápizülék fehér. — A. distinctus Fieb.

11). A második csápizülék sötét szín.

18). A harmadik csápizülék szintén sötét szín.

15). A csápok szürkésbarnák; utolsó izülékük csak egy ötöd-

résznyivel rövidebb, mint a harmadik izülék. — A. dilatatus Duf.
14). A csápok feketék; utolsó izülékük egy harmadrésznyível

rövidebb, mint az utolsó eltti izülék.

17). A pajzsocska csúcsa szélesen sárgásfehér. — A. betulinus

Fali.

16). A pajzsocska egészen fekete. — A. corticalis L.
13). A harmadik csápizülék nagyobb része fehér, csak tövén fe-

kete. — A. anmdicornis Fabr.
10\ A második csápizülék töve felé szembetnen elvékonyodik.

21\ A corium küls széle töve felé karélyosan kiszélesedik; a

csápok egészen feketék. — A. sordidus Horv.

20). A corium küls széle egyenes ; a harmadik csápizülék vége

felé fehér. — A. kigubris Fali.

9). A csápok karcsúak ; második izülékük hosszabb, mint a két

utolsó izülék együttvéve.

24). A pajzocska közepén lapos; a második csápizülék és a lábak

fehér szín és hegyes csúcsú apró bibircsek nélkül. — A. va-

rius Fabr.

23). A pajzocska közepén egy hosszúkás dudorodás emelkedik;

a második csápizülék, a czombok és a lábszárak hegyes csúcsú

és rendesen fehér szín apró bibircsekkel vannak behintve.

26). A szipóka második izüléke hátrafelé az elmell elüls szélén

túl nyúlik; a hím második csápizüléke hosszabb, mint a feje;

a nstény potroha vége felé meglehetsen elkerekített, oldal-

szélei a csúcs eltt nem öblösek. — A Brenskeí Beüt.

l'i'
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26 (25). A szipóka második izüléko bátrafelé nem nyúlik túl az elö-

mell elüls szélén ; a hím második csápizüléke csak akkora
hosszú, mint a feje ; a nstény potroha hegyes csúcsban vég-

zdik, melynek oldalszélei kissé öblösek. — A. Betulcie L.

1. A. versicolor H, Sch, (1839). Közép- és Dél-Európában

tenyész ritkább faj, melyet márczius, április, május, július, szep-

tember és november hónapokban Magyarország több vidékén gyj-

töttünk. Álczái és nymphája márczius végétol május elejéig és

november végén észleltettek. Ismerem a következ megyékbl

:

Abauj-Torna (Körtvélyes), Baranya (Pécs), Krassó- Szörény (Resicza,

Mehádia és Orsova), Lika-Krbava (Goszpics), Pest (Péczel, Pilis-

Szántó és Torbágy), Zemplén (S.-A.-Ujhely, SzUske, Szécs-Ke-

resztár és Csicsva).

2. A, cinncm%07neus I*an^. (1809). E dimorph faj az

erdei feny kérge alatt él és Európa többi országaiban többnyire

mindenütt meglehetsen gyakori, hazánkban azonban úgy látszik igen

ritka. K r 1 e V i c s Antal tanár úr Modrus-Fiume megyében Fuzsine

mellett akadt reá. Dr. Brancsik Károly úr találta Trencsén körül

odvas sövényeken.*) Fuss Károly szerint e faj Szebenmegyében is

tenyésznék ;
**) de a magy. nemz. múzeum birtokában lev F u s s-

féle gyjteményt átnézve meggyzdtem, hogy az, a mit Fuss e

fajnak tartott, nem egyéb, mint az Aradus dilatatus Duf. álczája.

3. A, depressus Fabr, (1894). Egész Európában el van

terjedve és elég gyakori. Kifejlett alakja nálunk februáriusban és

áprilisti augusztus végéig találtatott ; nymphája és álczái pedig

február végén és április elején gyjtettek. Eddig ismert hazai term-

helyei a következ megyékben fekszenek : Fogaras (Fels-Kercz),

Hunyad (Hátszeg), Krassó-Szörény (Orsova, Mehádia, Korniareva,

Stájerlak és Ferenczfalva), Máramaros (Hoverlasza), Modrus-Fiume

(Fiume, Orehovicza) Nógrád (Kékk), Pest (Buda és Péczel), Sáros

(Bártfa), Szeben (Presbe-hegy), Trencsén (Szoblahó), Zemplén (Be-

reczki, Czéke, Szinna és a Szinnaik).

4. A, triincatus Fieh, (1861). Franczia- és Németországból

ismeretes ritka faj, melybl több példányt ismerek a mehádiai

Herkulesfürd melll ; e példányok május- és júliusban lettek

gyjtve. Biró Lajos úr több példányra akadt reá 1882. október

28-án Kolozsmegyében Sztána mellett s ez alkalommal nympháját

*) A trencsénmegyei természettudományi egylet Évkönyve. III. 1880. p. 26.

**) Verhandhingpn und Mittheihuigen des siebenbürgischen Vereins tur

Naturwissenschatton zu llermaonstadt. Xlí 1862. p 6
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is kéziekeríttítte. Nyinpháját azonkivül még Krassó-Szörényinegyéböl

Stájerlak környékérl is kaptam.

5. A, distínctus Fíeb, (1861). Második csápizülékének

fehér színérl könnyen felismerhet, de igen ritka dimorph faj,

mely gyakran csonka szárnyfedkkel fordul el. Hazánkon kivül

csak Németországból és Ausztriából ismeretes ; de azért már Po-

dohából is kaptam. Nálunk Mocsáry Sándor úr 1872-ben Nagy-

váradon a Rhédey-kerthen fedezte fel; Kuthy Dezs úr 1884.

május 12-én Péczelen fogott egy elsatnyult repül szervekkel biró

nstényt, Raisz Gizella úrn pedig 1885. november 1-én Szin

abauj- tornamegyei községben gyjtött belle egy pár példányt. A
magy. nemz. muzéura gyjteményében is van egy magyarországi

példány, a melynek közelebbi termhelye azonban ismeretlen.

6. A, dilatatiis Diif. (1844). Európaszerte nem ritka. Ha-

zánkban május közepétl július végéig és szeptember elejétl novem-

ber végéig találtuk ; nymphája és áiczái április elején, meg október-

és novemberben észleltettek. Tenyészik a következ megyékben

:

Baranya (Pécs), Borsod (Szendr), Hunyad (Hátszeg), Krassó-Szörény

(Mehádia, Szászka és Krassova), Modrus Fiume (Fuzsine), Pest (Vi-

segrád), Szeben (Presbe-hegy), Szilágy (Tasnád), Trencsén (Szoblahó),

Zemplén (S.-A.-Ujhely, Szinna, a Szinnaik és a Rabaszkala).

7. A. betulimis Fali. (1829). Földrészünk legtöbb orszá-

gában honos. Hazánkban a ritka fajok közé tartozik; eddig csak

három magyarországi példányát ismerem : az elst 1859-ben Mann
József találta Mehádia környékén, a másodikat 1872-ben Mocsáry
Sándor úr Nagyvárad mellett, a harmadikat pedig 1886. július 7-én

Dr. C h y z e r Kornél úr Borszéken.

8. A. corticalis L. (1761). Egész Európában el van- ter-

jedve : nálunk sem ritka. Nymphája június elején észleltetett. A
kifejlett rovar maga április végétl szeptember végéig gyjtetett a

következ megyékben : Abauj-Torna (Körtvélyes), Bihar ^^Nagyvárad

és Pestere), Heves (Eger), Szepes (Igló és Késmárk), Szilágy (Nagy-

falu, Zsibó, Egrespatak és Paptelek), Trencsén (Trencsén), Zala

(Keszthely), Zemplén (Tokaj, Tolcsva, Erdbénye és Nagymihály).

9. A. anmilicomis Fabr, (1803). Ez a mindenfelé elter-

jedt faj nálunk sem tartozik a ritkaságok közé és eddig május,

június és október hónapokban került el. Nympháját június közepe

táján találta Dr. Chyzer Kornél barátom. Jelenleg már a követ-

kez megyék területérl ismerjük : Bihar (Nagyvárad), Gömör
(Putnok), Hajdú (Debreczen), Heves (Eger), Kolozs (Kolozsvár),
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Krassó-Szörény (Orsova, Mehádia és Oravicza), Szeben (Veresmart),

Szilágy (Zilah), Trencsón (Szkala) és Zemplén (S.-A.-Ujhely, Szo-

motor, Mád, Gesztely és Nagymihály).

10. A. sordidus Horv. (1874). E ritka fajt, mely hazán-

kon kivül már Alsó-Ausztriában is felfedeztetett, a magy. nemzeti

múzeum gyjteményében lev négy magyarországi példány után

írtam le. Három példány közelebbi termhelye ismeretlen ; a ne-

gyediket Frivaldszky János úr találta 1860. április 27-én a

budai Sashegy táján.

1 1. A, lugubris Fali, (1829). Földrészünkön mindenfelé

el van terjedve, de mindenütt ritka. Nálunk feny- és bükkfakéreg

alatt találtatott egyes példányokban Szent-Márton baranyamegyei

pusztán, Czód és Kis-Talmács szebenmegyei községeknél, továbbá

Mehádia és Trencsén körül.

12. A, varius Fabr. (1898). Ezt az egész Európában honos

fajt nymphájával együtt Lucski liptómegyei fürdnél 1885 augusztus

4-én lúczfeny kérge alatt gyjtöttem. Dr. Brancsik Károly úr

Trencsénmegyében Szoblahón fatuskók kérge alatt, Fuss Károly pe-

dig Szebenmegyében Nagy-Csr mellett bükkfakéreg alatt akadt reá.

13. A, Brenskei Jleut, (1884). Ez a görögországi faj, me-

lyet azonban már Francziaországban is felfedezték, hazánkban szintén

tenyészik. Biró Lajos úr, 1882. január 21-én Szent-Márton bara-

nyamegyei pusztán egy himet és egy nstényt talált belle bükkfa-

kéreg alatt ; Thalhammer János tanár úrnak 1886. május 20-án

sikerült Kalocsán az érseki kertben egy nstényét röptében elfogni.

14. A. JBetulae L, (1761). Európaszerte elfordul ; nálunk

sem ritka és eddig február elejétl júliusig, valamint szeptember-

és novemberben különféle fák kérge alatt találtatott. Álcza- és

nympha-állapotban áprilistól júliusig és októberben került el. Tar-

mhelyei a következ megyékbl ismeretesek : Bihar (Nagyvárad),

Brassó (Brassó), Hajdú (Debreczen\ Hunyad (Déva és Hátszeg),

Kolozs (Kolozsvár), Krassó-Szörény (Orsova, Mehádia és Ferencz-

falva^. Pest (Kis-Szent-Miklós), Sáros (Bártfa), Szeben (Kis-Disznód

és a Presbe-hegy), Szilágy (Zilah és Pele), Ung (Ungvár), Zemplén

(Nagymihály, Varannó, Simonka, Orosz-Poruba, Nagy-Kemencze,

Szinna és Szinnaik).

Brachyrhynchus Lap. (1832).

E nem fajainak túlnyomó része a többi világrészekben, kivált

azoknak forró földövi tájain honos; Európában csak 3 faja él és
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pedig egy faj Spanyolors/ágban, egy faj Francziaois/ágban, uiíg a

harmadik faj Éjszak-Németországtól egész Szibéria keleti széléig

van elterjedve.

1. B, Tretniilae Büttn, (1817). Ámbár e faj földrajzi el-

terjedése két világrészre terjed, azért mégis mindenütt ritka. így

van ez Német- és Oroszországban, a Kaukázusban ós az Amur
vidékén, valamint Magyarországban. Hazánkból legelször B u r-

m e i s t e r írta le a Bánságból. Késbb az azóta elhunyt Kend e-

resy Dénes akadt reá 1876. márczius és április havában Hunyad-

megyében Hátszeg és Fels-Farkadin mellett; majd Dr. Brancsik
Károly úr Trencsén körül találta odvas fában : végre pedig Dr.

Chyzer Kornél barátom gyjtött belle két példányt 1884. no-

vember 4-én a zemplénraegyei Szinnaikn. *)

Aneurus Curt. (1825.)

Az egyetlen faj, mely e nemet Európában képviseli, Magyar-

országban sem hiányzik.

\. A, laevis Fahr. (1794). Egész Európában el van ter-

jedve és nem ritka. Nálunk eddig május közepén és júliustól szep-

tember végéig tölgy- és bükkfakéreg alatt találtuk a következ

megyékben : Abauj- Torna (Komjáti), Baranya (Villány), Bihar (Nagy-

várad), Brassó (Brassó), Fogaras (Fels-Kercz), Hajdú (Debreczen),

Krassó-Szörény (Mehádia, Oravicza és Trenczfalva), Máramaros

(Hoverlasza), Pest (Péczel), Szeben (Nagy-Csür és Kis-Disznód),

Temes (Temesvár) és Trencsén (Trencsén).

Dr. Horváth Géza.

A méh ellenségei.

I.

Az emberiség egyik legnagyobb kedvencze a méh ; mert az

ember és a természet háztartásában felette fontos szerepet játszik

és nem egy embernek, st családnak biztosítja egész lételét. Tisztelt

olvasóink közt bizonyára lesznek szenvedélyes méhészek, azért nem

lesz felesleges s érdektelen, ha azon állatokról röviden megemlék-

szünk, melyek a szorgalmas méhikének ellenségei. Ez állatok leg-

nagyobb része a méh közel álló rokonai, a mennyiben többnyire

*) »Rovartani Lapok« II. p. 137


