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IIL kötet. 1886. október. lO. füzet.

Zemplén vármegye méhtéléi.

Apidae Comitatus Zemplén.
(Hungáriáé superioris.)

II.

A. fulvicnis Kh. S.-A.-Ujhely 27. 5. 82. — 10. 4. 84. Nagymihály

15. 4. 85. - 25 4. 84. Szomotor 13. 4. 81. Szllske 29. 3, 84.

A. labiális Kb. S.-A.-Ujhely 13. 6. 86. Szomotor 22. 6. 81. — 17.

5. 86. — 27. 6. 82. K.-Azar. Szllske 20. 6. 86.

A. argentata Sm. Szomotor 13. 4. 81. — 9. 5. 83. — 27. 6. 82.

A. lucens Imhoíf = nitidiuscula Schenck. H.-Rokitó. S.-A.-Ujhely

12. 7. 82. Szllske 12. 5. 83. - 15. 8. 86.

A. chrysosceles Kb. Ritka faj, mely Közép-Európában csak itt-ott

egyes példányokban található. S.-A.-Ujhely. Szllske 30. 7. 84.

Erdbénye 21. 6. 82.

A. Shawella Kb. Vihorlatcsúcs 14. 7. 81. Szllske 17. 8. 86.

A. erythrocnemis Mor. Délországi faj, mely hazánkban eddig csak

Zemplénbl, Tályáról és Tasnádról, hol Biró gyjtötte, ismeretes.

A. propinqua Schenck. Nálunk nagyon gyakori.

A. dubitata Schenck. S.-A.-Ujhely 7. 5. 81. Szllske 28. 7. 84.

Sz.-Olyka 15. 7. 84. Szomotor 17. 6. 86. Nagymihály.

A. xanthura Kb. S.-A.-Ujhely. K.-Azar.

A. niveata Friese n.spec. in litt. Ezen új, csak hazánkban és Mecklen-

burgban talált fajt maga Friese fogta keresztes virágokon Szo-

motoron 17. 6. 86.

A. conmxiuscula Kb. Nálunk egész nyáron nagyon gyakori.

A. nigriceps Kb. Ezen rendkívül ritka középeurópai fajnak els

magyar példányát én gyjtöttem a Beszkéd Rabaszkala nev
határcsúcsán Zbojnál 9. 7. 81.

A. nigrifrons Sm. Tavaszkor a Muscari-n. S.-A.-Ujhely 1. 5. 81.

Czéke 2. 5. 81.

Halictus Latr.

A méhfélék ezen idáig kevésbbé tanulmányozott és kevesek által
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jól ismert nemébl mintegy 50 faj ismeretes hazánkból. Ezekbl

Zemplónvármegyében mostanáig 38-at gyjtöttem, melyek közül

3 hazánkra új.

H. sexcindus F. S.-A.-Ujhely 19. 5. 81. — 14. 6 86. Szomotor

22. 6. 81. - 17. 6. 84. — 8. 8. 84.

H. quadristrigatus L. Tokaj 1. 7. 82. Nagymihály 12. 9. 84.

H. Scahiosae Iliig. Szomotor 27. 6. 82. — 3. 7. 84.

H. patellatus Mor. Szomotor 7. 8. 84.

H. xanthopus Kh. Szomotor 4, 5. 81.

H ruUcundus Kh. Tokaj 1. 7. 82. Sz.-OIyka 15. 7. 84. O-Riiszka

10. 7. 84. Nagymihály 15. 9. 85. Szlloske 15. 8. 86.

K. 4-ricinctus F. S.-A.-Ujhely 23. 6. 82. — 30. 7. 84. Szlske 3. 8.

• 84. — 15. 8. 86. Tolcsva 28. 9. 83. Nagymihály 15. 4. 85. Szinna.

H. rufocindus Sichel. S.-A.-Ujhely 26. 4. 81. — 1. 5. 81. Tokaj

4. 5. 81. Homonna 26 4. 81. Nagymihály 15. 4. 85. Szl-

loske 18. 4. 86.

H. sexnotatus Kh. S.- Patak.

H.zonulus Nyl S. A.-Ujhely 1. 5. 81. Erdbénye 21. 6. 82.

H. morhülosus Krh. Zemplén 18. 6. 81. Szlloske 17. 8. 86. Tolcsva

22. 6. 82. — 30. 7. 81. Tokaj 1. 7. 82. Nagymihály 12. 9. 84.

Tarczal 9. 6. 85.

H. quadrinotatus Kh. S.-A.-Ujhely 15. 6. 82. Czéke 2. 5. 81.

Tolcsva 22. 6. 82.

H. maculatus L. S.-A.-Ujhely 4. 7. 82. Imreg 28, 6. 82. Tokaj 5.

8. 84. Mád.

H. interruptus Fz. S.-A.-Ujhely 26. 4. 81. Szomotor 3. 7. 84. Szl-

loske 17. 8. 86.

H. laevigatus Schenck. S.-A.-Ujhely 26. 4. 81. — 29. 7. 84. Czéke

2. 5. 81. Szlloske 25. 7. 82. Ezen fajból a nemzeti múzeumban

egyetlen budai sashegyi példány volt. Zemplónvármegyében gya-

korinak látszik.

B. fasciatellus Schenck. Ausztriában ritka, nálunk közönséges faj.

S.-A.-Ujhely 10. 4. 84. Szlloske 12. 5. 83. — 13. 4. 84.

H. leucozonius Kh. Az els magyar példányt régebben S.-A.-Uj-

helyben gyjtöttem, azóta találtam Szomotoron és a Beszkéden

0-Ruszkán 10. 7. 84.

H. malachurus Kh. Tavasztól szig közönséges.

H. ajfinis Schenck. S.-A.-Ujhely 26. 4. 81.

B. villosulus Kh. S.-A.-Ujhely 1. 5, 84.

B. lucidulus Schenck. S.-A.-Ujhely 1. 5. 84. Szomotor 27. 6. 82.
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R. politus SchencJc. S.-Patak 26. 6. 84.

H. minutulus Kb. Szllske 3. 7. 84. — 25. 7. 82.

H. elegáns Lep. Tokaj 1. 7. 82. Szomotor 8. 8. 84.

H. alhipes F. Tavasztól szig nagyon közönséges.

H. ábdominalis Kb. Szllske 25. 7. 82.

H. cylindricus F. Nyáron közönséges.

H. mucoreus Eversm. S.-A.-Ujhely 23. 6. 82. Erdbénye 21. 6. 82.

Tolcsva 22. 6. 82.

//. gemmeus Doiirs. Schmiedeknecht levele szerint ugyanazonos a

H. cephalicussal Mor., de Doursé az elsség. Déleurópai faj.

S.-A.-Ujhely 16. 10. 81. Czéke 2. 5. 81. Monok. Mád.

H. tumulorum L. N.-Tárkány 2. 10, 82. S.-A.-Ujhely. Szerencs.

H. varipes Mor. S.-A.-Ujhely 15. 6. 82. - 12. 7. 82. Tarczal 9.

6. 85. Tolcsva 28. 9. 83. Erdbénye 21. 6. 82. Szllske 20. 6. 86.

H. flavipes Fabr. 0-Ruszka 10. 7. 81. Mezlaborcz.

H. Smeathmanellus Kb S.-A.-Ujhely 12. 7. 82. Szllske 3. 8. 84.

H. aeratus Kb. S.-A.-Ujhely 1. 5. 81. Szomotor 8. 8. 84.

H. morio Kb. S.-A.-Ujhely 25. 4. — 1. 5. 81. Szllske 31.7. 84.

Ladomér 7. 7. 81. S.-Pdtak. K.-Azar.

H. puncticoUis Mor. S.-A.-Ujhely. Els magyar példány.

H. pleuralis Mor. Tolcsva 22. 6. 82. Els magyar példány.

H. pundulatus Kb. S.-A.-Ujhely. Szllske 7. 4. 84.

CoUetes cunicularius L. Szllske 7. 4. 85. Szomotor 13. 4. 81.

C. nasutus Sm. Délorosz és magyar, Zemplénben közönséges faj.

Szomotor 22. 6. 81. — 27. 6. 82.

C. succindus L. Szomotor.

Nomia diversipes Latr. Tokaj 1. 7. 82. Szllske 3. 7. 84. Szo-

motor 27. 6. 82.

Nomioides pulchellus Jur. Szomotor 22. 6. 81. — 7. 8. 84.

N. mimdissimus Eossi. Szomotor 22. 6. 81.

Megachüe cenümcidaris L. Nyáron és szszel közönséges.

-M. argentata F. Az elbbivel közönséges.

M. apicalis Spin. S.-A.-Ujhely 30. 6. 82. K -Azar 15. 7. 82. Tokaj

1. 7. 82. Páczin.

M. octosignáta JSyl. S.-A.-Ujhely 8. 6. 83.

M. lagopoda. L Sz.-Olyka. Szomotor 3. 7. 84.

M. Willoughbiella Kb. Tokaj 5. 8. 84.

M. maritima Kb. Szomotor 22. 6. 81. — 1. 7. 82. Lelesz 7. 7. 82.

Szllske 20. 6. 86. Nagymihály.

M. ericetorm Lep. Nyáron közönséges.

15*
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31. pilicrus Mor. S.-A.-Ujhely 18. 7. 84.

Osmia Panzer.

Az Osmia nemnek Schmiedeknecht által felsorolt 88 európai fa-

jából hazánkból eddig 33 és Zemplénvármegyébl 18 ismeretes.

0. bicornis L. S.-A.-Ujhely. A.-Bereczki 17. 4. 84.

0. cornuta Latr. S.-A.-Ujhely 15. 4. 81. Szllske 7. 4. 85.

Tokaj.

0. aenea L. S.-A.-Ujhely 19. 5. 81. - 8. 6. 83 Mád. Tokaj 4.

5. 81. Szllske 17. 8. 86.

0. melanogastra Spin. S.-A.-üjhely 4. 7. 82. — 8. 6. 83. Szllske

3. 7. 84. Nagymihály 30. 6. 81. Homoima 5. 7. 81. K.-Azar.

0. fulviventris Pz. S.-A.-Ujhely 4. 7. 82. - 18. 7. 84 B.-Szögh

18. 5. 86. O.-Ruszka 10. 7. 84. Szllske 20. 6. 86.

0. Panzeri Mor. S. -Patak. 26. 6. 81.

0. andrenoides Spin. S.-A.-Ujhely 20. 5. 81.

0. rufohirta Latr. S.-A.-Ujhely 13. 6, 86.

0. claviventris Thoms. S.-A.-Ujhely 13. 6. 86.

0. leucomelaena Kb. Tokaj 1. 7. 82. Szllske 3. 7. 84.

0. villosa Schenck. Rabaszkalacsúcs a Beszkéden 9. 7. 81.

0. adunca Latr. S.-A.-Ujhely 4. 7. 82. — 25. 7. 84. Szllske

3. 7. 84. — 23. 7. 84.

0. caementaria Kerse. S.-A.-Ujhely 3. 6. 81. — 4. 7. 82 - 8. 6. 83.

Szllske 3. 7. 84. O.-Ruszka 10. 7. 84.

0. Lepelletieri Perez. Az els magyar példányokat O.-Ruszkán a

Beszkéden fogtam 10. 7. 84,

0. aurulenta Pz. S.-A.-Ujhely 7. 5. 81. — 8. 6. 83. Szllske

3. 7. 84. Tarczal 9. 6. 85.

0. Papaveris Latr. S.-A.-Ujhely 13. 6. 86.

0. spinulosa Kb. S.-A.-Ujhely 4. 7. 82.

0. bidentata Mor. Lelesz 7. 7. 82.

Anthidium manicatum L. Egész nyáron közönséges.

A. laterale Latr. Szomotor 8. 8. 84.

A. oblongatum Iliig. S.-A.-Ujhely 13. 6. 86.

A. punctatum Latr. Tarczal 9. 6. 85. S.-A.-Ujhely.

A. nanum Mocs. S.-A.-Ujhely. Tokaj 1. 7. 82. Szllske 3. 8. 84.

A. Jiorentinum F. Szllske.

Trypetes truncorum L. közönséges.

Cheilostotna niaxíllosum L: közönséges.

Heriades nigricornis Nyl. S.-A.-Ujhely 31. 5. 82. — 29. 7. 84. Erd-

bénye.
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Sphecodes subquadratus Sm. S.-A.-Ujhely 7. 5. 81, Tokaj I. 7. 82.

Sz.-Keresztúr 6. 5. 84.

S. reticidatus Thoms. Tokaj 1. 7. 82. Tarczal 2. lU. 82. Szomotor

22. 6. 81.

' 6\ gibbus L. S.-A.-Ujhely 20. 5 81. - 10. 4. 84. Szllske 15. 8. 86.

S. ambiguus Mocsáry nov. sp. in litteris. S.-A.-Ujhely 1. 5. 81.

S. ephippius L. S.-A.-Ujhely 7. 5. 81. Szomotor 22. 6. 81.

S. fuscipennis Germ. Szomotor 13. 4 — 8. 8. 84. Tokaj.

Prosopis pictipes Nyl. Tolcsva.

P. variegata F. S.-A.-Ujhely 5 7. 82. Szllske 30. 7. 84. - 3. 8.

84. - 31. 7. 86. — 17. 8. 86. Szomotor 27. 6. 82.

P. rhodius Lep. Tokaj 1. 7. 82.

P. clypearis Schenck. S.-A.-Ujhely 30. 7. 84.

P. annulata Kb. S.-A.-Ujhely 30. 7. 84. Mád. O.-Ruszka 10. 7. 84.

P. signota Pz. S.-A,-Ujhely 30. 6. 82. — 25. 6. 84.

i-. subfasciata Schenck. Szllske 3. 7. 84.

P. confusa Nyl. Szerencs.

P. obscurata Schenk. K.-Azar.

P. propinqua Nyl. S.-A.-Ujhely 30. 6. 82.

Psithyrus rupestris F. S.-A.-Ujhely 3. 10, 80. Erdbónye 21. 6.82.

Szllske 20. 6. 86.

P. campestris Pz. S.-A.-Ujhely. Tálya. Szinna 7. 7. 81.

P. vestalis Fourcr. S.-A.-Ujhely 2. 7. 81. Tolcsva 30. 7. 81. Szo-

motor 22. 6. 81. Vihorlatcsúcs 17. 7. 81.

P. Barbutellus Kb. S.-A.-Ujhely 21.8. 85. Szllske 25. 7. 82. Szo-

motor 17. 6. 85.

Melecta armata Pz. S.-A.-Ujhely 29. 5. 82. — 6. 5. 83. Tokaj

4. 5. 81. Nagymihály.

Crocisa scutellaris Fabr. S.-A.-Ujhely 22. 6. 86. fogta Friese.

Nomada Fabr.

Az élsdi méhfélék eme nagy nemébl, melybl Schmiedeknecht

96 európai fajt ír le, hazánkban eddig 58 fajt találtak.

N. succincta Pz. Czéke 2. 5. 81. Tokaj 4. 5. 81.

N. Uneola Pz. S.-A.-Ujhely 25. 4. 81. Szllske 7. 4. 85. Tokaj

4. 5. 81. Nagymihály 15. 4. 85.

N. Marshamella Kb. Nagymihály 15. 4. 85.

N. nobilis H. Sch. Tarczal 9. 6. 85.

N. fucata Pz. S.-A.-Ujhely 19. 5. 81. Borsi. Málcza 7. 5. 81. To-

kaj 4. 5. 81.

N. Jacobeae Pz. S.-A.-Ujhely. Szllske 10. 8. 86.
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N. sexfasciata Pz. S.-A.-Ujhely 19. 5. 81. Szomotor 17. 6. 84.

iV. trispinosa Schmied. Nagymihály 25. 4. 84. Szllske 12. 5. 83.

N. quinquespinosa Thoms. Szomotor 9. 5. 83.

N. zonata Panz. Szllska 17. 8 86.

N. ruficornis L. S.-A.-Ujhely 26. 4. 81. Czéke 2. 5. 81. Szllske

7. 4. 85. Nagymihály 11. 4. 86. N. rucornis var signata Jur.

Czéke 4. 5. 81.

N. alhoguttata E. Sch. Páczin 1. 7. 82. Lelesz 7. 7. 82.

N. flavoguttata Kb. Nagymihály 15. 4. 85.

N. distinguenda Mor. S.-A.-Ujhely 19. 5. 81. Tolcsva.

N. corcyrea Schmied. Szerzje csak Corfuban fogta ápril hóban.

Bécsben van 1 példány Livornóból. Az egyetlen magyar példányt

Tolcsván fogtam 22. 6. 82. Schmiedeknecht maga annak ismertééi.

N. immaculata Mor. S.-A.-Ujhaly 19. 5. 81. Szomotor 22 6. 81.

N. cinnabarina Mor. Ritka faj, melynek els magyar általam Szl-

lskén fogott példánya a n. múzeum gyjteményében látható.

Szllske 20. 6. 86.

JV. Fabriciana L. Tolcsva 30. 7. 81.

A Nomada nembl fogtam még egy rendkivül ritka fajt a Zem-

plénnel szomszéd Sáros vármegyében Bártfán a iV. obtusifronst Ngl.

Epeolus tristis Sm. S.-A.-Ujhely. Tokaj.

Biastes brevicornis Fz Szllske 16. 6. 85.

Phiarus abdominalis Ev. Délorosz és magyar állat. Szllske 16. 7.

— 23. 7. - 28. 7. 84.

Stelys phaeoptera Kb. S.-A.-Ujhely 8. 6. 83. Páczin 7. 7. 82. Sziuna

6. 7. 81.

S. breviusmla Nyl. Tolcsva.

Coelioxys vectis Curtis. Lelesz 7. 7. 81. Szllske 2. 8. 84.

C. aurolimbata Först. S.-A.-Ujhely 4. 7. 82. — 20. 8. 84. Nagy-

mihály.

C. rufescens Lep. ~ fallax Mocs. S.-A.-Ujhely 3. 6. 81. — 4. 7. 82.

C. acmninata Nyl. S.-A.-Ujhely 4. 7. 82. Páczin 1. 7. 82. Toka
5. 8. 84. Erdbénye. ^Nagymihály.

C. brevis Ev. Páczin 1. 7. 82. Szllske 25. 7. 82.

C. afra Lep. Tokaj.

Dioxys tridentata Nyl. Ritka faj ; a harmadik magyar példányt fogtuk

Friesével Szllskén 20. 6. 86.

Dr. Chyzer Kornél.
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A rovarok összetett szemeirl.

Az összetett, vagy helyesebben mondva reczézett szemek
csakis az ízeltlábú állatoknál találtatnak, melyeknél azonban egy-

szer szemek is elfordulnak. Az ujabb, ezen reczézett szemek
élettani functiójának kiderítését czélzó vizsgálatok azon eredményre
vezettek, miszerint ezen szervek nem a tulajdonképeni látásra és

nem a tárgyak megismerésére szolgálnak, hanem inkább csak

orientálásra, minthogy nem idéznek el képet; színek és mozgások

észrevevésére képesítik az illet állatot, megmondják az állatnak

azt, hogy vájjon van-e eltte valami tárgy, vagy sem ; de hogy mi

ezen tárgy, azt a rovar összetett szemei segítségével megkülöm-

böztetni nem tudja.

Különösen P 1 a t e a u *) tett ujabban számos kísérletet a leg-

különbözbb rovarokkal, melyeknél figyelmét arra is fordította, hogy

csakis a látás érzéke vezethesse

az illet állatokat és következ

eredményekre jutott. 1, hogy

a nappali rovarok lehetleg a

világosság felé repülnek, a ho-

mályt pedig nem keresik fel

;

2. hogy a nappali rovaroknál

az összetett szemek mellett el-

forduló egyszer szemek alig ^^ ^^'^- " ^ '"'^^ f'^'' "i^^>'^° ^ °^g>'

...,,, ,, ,, , , . összetett szemeken kivl még az egyszer
lonnek hasznalatba es nézete , . i-^, ,-, , . , ?. -o.^ szemek is lathatok, a) csapok. A) B) a

szerint joggal tekinthetk visz- ^ facetták külön ábrázolva,

szafejldött szerveknek, 3. hogy

az összetett szemek által a rovarok a tárgyak alakjait ahg, vagy

talán nem is külömböztethetik meg.

Ezektl kissé eltérnek Dr. J. Notthaft nézetei, ki szintén

foglalkozott e tárgygyal és azt áUítja, hogy az egyszer szemek

a tárgyak alakjainak észrevevésére, a tárgyak megismerésére szol-

gálnak.

Ha az összetett szemekkel ellátott Ízeltlábú állatok soraiban

végig tekintünk, csakhamar azon meggyzdésre jutunk, melynek

már JohannesMüller is kifejezést adott, hogy az összetett

szemek kifejldése egyenes arányban áll a repülési képességgel.

*) Recherches expérimentales sur la vision chez les lusectes etc, Extráit

des BuUetins de l'Academie royale de Belgique. 1885. 3 série, tom. X., 8.,

pag. 22.
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A pókok és ezerlábúak, minthogy nem repülnek, sohasem bírnak

összetett szemekkel ; a rákok közül is csak egyes fajok vannak

ellátva ily szemekkel, de ezeknek gyors mozgásai a vizben mintegy

párhuzamba állíthatók a légi rovarok repülésével. így tehát a rovarok

nagy seregében vannak elterjedve e szemek, de itt is csak a ki-

fejldött, repül állatoknál. Az álczák (eltekintve egynehány légy-

álczától) nem bírnak összetett szemekkel, ép úgy azon kifejldött

rovarok sem, melyek repülni nem tudnak, vagy legalább kevésbbé

fejldnek ki utóbbiaknál reczézett szemek. St még tovább mehe-

tünk és mondhatjuk, hogy a csekélymérv repülési képességgel

biró rovarok összetett szemei durvább szerkezetek és kevesebb

14. ábra. — A% összetett szemnek szer-

kezete, a) facetták ; b) kristályrész
;

c) retinula, mely a rbabdomot körül-

zárja ; d) c) a látóideg szálas és sej-

tes folytatásai
; g) a látóideg. - A)

egyik szemecske külön eló'tüutelve

15 ábra. — A rovarok összetett szeme.

C) keresztmetszet ; n) a látóideg ; m)

az egyes pyramlsalakú szemecskék. —

B) A hatszögletes facetták eró'sebbeu

nagyítva. — A) két pyramisalakú sze-

mecske 8ü0-szorosau nagyítva.

facettából alkotottak, míg a legkitnbb repülk a legnagyobb és

tömérdek sok facettából álló szemekkel vannak ellátva -- hisszen

tudja mindenki a szitakötk, a dongó legyek és szenderek stb. szemei

mily nagyok. ^

Már az eddigiekbl is kiviláglik, hogy a rovarok a repülési

képesség növekedésével csakugyan jobban kifejlett összetett sze-

mekkel is bírnak és így ezek szemei physiologiai tekintetben mintegy

összehasonlíthatók a madarak szemeivel, mert mindenesetre oly

szolgálatot tesznek a rovaroknak összetett szemeik, mint a mada-

raknak egyszer szemeik: kell orientálásra képesítik az állatot,

a térbeli különibség felismerését, a távolságok és irányok m^ígité-
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lését segítik el . A madaraknál hozzá járul azonban még az is,

hogy szemeikben a kép bámulatos hséggel és élességgel idéztetik

el, mire a madarak életében elforduló jelenségekbl biztosan

következtethetünk s ezt fokozza még a nagy emlékez tehetség

is. Hogy a természet két ily kiilömböz szerkezet szemmel ugyan

azon czélt eléri t. i. az orientálást a térben, okát mindenesetre

abban bírja, hogy az egész szervezet egymástól annyira eltér

összességében és részeiben és hogy oly megmérhetlen fokozatbeli

külömbség létezik az arthropodák és madarak között szellemi tehet-

ségeik tekintetében.

Hogy a madarak vagy általában a gerinczesek szemében éles

határú és h kép keletkezik, míg a rovaroknál az nem történik,

az éppen a szemeknek külömböz alkotásából magyarázható ki.

Az többnyire igen nagy összetett szemek küls felülete a leg-

több esetben ersen kidomborodó és számos egymást érint facettát

mutat ; ezek hatszögletesek vagy más alakúak, egyeseknél néha

ugyanazon szemben külömbözek mind alak, mind nagyság tekin-

tetben, st oly összetett szemek is vannak, melyeknél a cornea

sík és nem képez facettákat. A cornea közvetetlen folytatása a

külbr kitinrétegének és egyes facettái vagy sík felületek, vagy

többé-kevésbbé domborúak, minden facetta mögött találjuk a fény-

tör gyanánt szolgáló kristálykúpot , mely szélesebb alapjával a

cornea felé fordul, csúcsával az összetett szem központja felé irá-

nyul. Eredetileg többnyire négy sejtbl képeztetik, melyek együtt-

véve kúpalakkal bírnak ós a corneát is kiválasztják, csúcsaikkal

az idegvégzdéshez s látó pálczikához érnek, vagy vékony nyujtvány

köti ezzel össze ; igen finom véggel bírnak ; néha összeolvadnak

alapjukon a corneával, nem ritkán oly annyira térnek el kúpalaktól,

hajlottak, hogy bizonyára nem hatolhat keresztül sugár az ideg-

végzdésig anélkül, hogy megtöretnék. Néha domború a kúpok

alapja, máskor ismét nem esik össze a kúp tengelye a cornea

lencse tengelyével. Minden idegpálczika — rhabdom — körül van

véve rendesen 7 sejtbl képezett retinulával és ép úgy, mint a

kristály kúp is, fénysugarakat elnyel pigmenttel, miáltal az egyes

szemecskék látópálczikái egymástól el vannak különítve és csak az

illet facettán áthatott fénysugár érheti azokat*). Bels felületén

vékony hártyával van körülvéve az összetett szem, mely hártyán

a látó ideg hatol át.

*) Carriere, Die Sehorgaue d. Thiere, Miiucheu u. Leipzig 1885.
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Az egyes facetták sokszor pigmenttel egymástól mintegy el

vannak választva, különösen a nappali rovaroknál, de a szem látó-

tengelyébe es részek mindig színtelenek. A cornea facettái, ha

domború felületek és így kis képet el is idéznek, az mindig meg

lesz zavarva a kristály kúp által, melynek nagysága szerint vagy

a kúpon belül, vagy messze a szemen is kivül keletkezhetik csak

a kép ; de ha a kúp hegyén vagy a rhabdom határán is létesülne,

akkor sem volna észrevevése lehetséges, mert a kúp finom hegy
a körüle lev pigment pedig elnyeli az összes a kúpból kilép

sugarakat s így hiányzik a kúp hegyén a kép keletkezéséhez szük-

séges tér és úgyszólva csak egy fénypont sugara érheti a látópál-

czikát, eltekintve még a sokféle rendetlen törésektl is. Eszerint

egy szemecskében kép nem keletkezhetik. Élettanilag megfelel egy

ily szemecskének idegpálczikája a retinulájával együtt egy pálczi-

kának a gerinczesek szemében, mely magában még nem foghat fel

képet, hanem az számos pálczikára esik. Ha az összetett szem

számos egy irányba fordított szemecskébl állana, a közel fekv

tárgyaknak képét meglehets élességgel és hséggel nyerné az

állat, de tudjuk, ha még oly számosak is a szemecskék az összetett

szemben tényleg mégis csak a sugarak irányában haladnak szét, miért

a kép határai aránylag kevés pont által meghatározva élességük mind

inkább eltnik, amint a tárgyak távolsága nagyobbodik és a sze-

mecskék száma kisebbedik, st azon állatok, melyeknél ezek száma

csekély, még az egész közel fekv tárgyak alakjait sem ismer-

hetik meg, mert csak kevés szemecske lesz érintve a fénysugarak

által.

Pontos mikroskopi mérésekbl kitnt^ hogy a rovarok össze-

tett szemeiben a látóideg végzdései, az idegpálczikák, nem csak

aránylag, de absolute is sokkal vastagabbak, mint például az em-

bernél s már ennélfogva is a képnek határai sokkal kevósbbé élesek

és hek a rovarok szemében. A sok számadat és hosszadalmas magya-

rázat helyett álljon itt a 16. ábra; a fels azon kép határait tün-

teti fel, melynek keletkeznie kellene, a másik pedig az alsó azt

a képet mutatja, melyet a rovar tényleg lát. A kép határainak

eltorzulását még az is fokozza, hogy az összetett szem rendesen

igen domború és így a sugarakat felvev felület aránytalanul na-

gyobb mint például az embernél. Az ember szeme gömb, kétszer

domború lencsével és homorú ideghártyával ellátva, az összetett

szem pedig ersen kidomborodó, érz idegpálczikái domború felü-

letet képeznek; továbbá szemünk ideghártyájának azon része,
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mélyen a képnek keletkeznie kell, hofty észrevehessük, nagy iir-

gömb homorú belfelületének igen csekély kis része, míg az össze-

tett szemnek^ minden facettája egy aránylag kis gömbnek niigy

szakasza és úgy az idegpáiczikák által képezett domború felületnek

igen nagy részén keletkezik a kép, ha egyáltalában keletkezik, mi

szintén csak a határoknak elmosódottságát és nem h visszaadását

eredményezi. Végre hozzájárul még az is, hogy az összetett szem

csak ritka esetben közelíti meg a gömb alakját, 'yiegtöbbnyire

igen eltér attól miáltal

szintén eltorzulnak a

képek.

Mindezekbl lát-

ható, hogy az össze-

tett szemeik segítségé-

vel alakokat nem kü-

lömböztethetnek meg a

rovarok, legalább nem

olyan határozottsággal,

mint az ember, st attól

nagyon is messze álla-

nak a legtöbb esetben.

Azonban más elnyt

nyújtanak ezen szemek

a rovaroknak, mire na-

gyobb szükségük is van,

mint az alakok pontos

megismerésére.

Míg az ember sze-

mei segítségével a tár-

gyaknak térben való

kiterjedésérl fképpen

csak két irányban sze-

rezhet magának meg-

gyzdést, a bosszúsa- 'ö- ^^'^- " ^^P'^' "^ öss.MeU s^.em.ben.

got és szélességet ismerheti meg és csak e két irányban Ítélheti

meg pontosan a tárgyak alakját és nagyságát, a harmadik irányban

pedig — mélység, távolság — csak gyakorlás és tapasztalás által

képes némileg eligazodni — addig a rovarok összetett szemeikkel ép-

pen ez utóbbit érhetik el könnyen, vagyis más szavakkal, könnyen

ismerhetik fel a körüllev tárgyak távolságait, a mélységben való
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kiterjedést is, minden irányban, a sugarakban szétálló szemecskéik

segélyével.

Tudjuk a gyermeknek mily hosszú és a térben tett mozgá-

sokkal egybekötött tapasztalásra van szüksége, hogy a tárgyak

távolságát, illetleg a testek harmadik irányban való kiterjedését

megkülömböztethesse. A fiatal madár, mely már heteken, hónapokon

át tapazztalatokat nyert lassankint, eleinte csak a fészek szélén

repülget és nagy elvigyázattal ugrik ágról-ágra, jól megnézve a

távolságot és csak miután már számtalan észrevételt gyjtött és

a nézésben és megítélésben kell gyakorlottságot szerzett, csak

akkor meri a gyors és határt nem ismer utat megtenni. Pedig

könnyebbíti ezen tanulását mindenesetre a fejlett emlékez és meg-

ítél tehetsége is. A szender azonban, alig hogy kibujt bábruhájából

és alig hogy megszáradt már is képes a sebes és látszólag tervnélküli

repülésre, miközben nagy ügyességgel és hirtelen kerüli ki mindazt

mi útjában van — repülésében legkevésbbé sem külömbözik már

idsebb fajrokonaitól, úgy látszik nem kellett tapasztalnia és nem
kellett tanulnia, hogy szemeit használhassa távolságok gyors és he-

lyes felismerésére.

Látjuk mindebbl, hogy a rovar összetett szemének, mely az

alakok képeinek elidézésében oly annyira hátramarad az ember,

vagy még inkább a madarak szemeitl, tulajdonképen más feladattal

kell bírnia. Ez pedig annak helyes és gyors felfogása, hogy miként

vannak a tárgyak a tér minden irányában, a mélységben is, el-

rendezve, vagy más szavakkal, feladata ezen különös alkotású sze-

meknek az, hogy a körüllev tárgyak távolságát a tér minden

irányában a sugarakban szótálló szemecskék segélyével észre vegyék,

mert csak így képes a rovar néha roppant gyors mozgásaiban az

akadályokat elég korán kikerülni.

Hogy miképen felelhet meg a reczézett szem ezen feladatának

azt könnyen megérthetjük, ha tekintetbe veszszük, hogy a legjobban

kifejlett ilyen szemekben gyjt, gömbszeren domború közegek

nem fordulnak el és ^így a tárgyakról jöv sugarak párhuzamosan

hatolnak azon facettákba, illetleg szemecskékbe, melyekre esnek,

nem úgy mint a gerinczesek szemébe, hol a lencse által törve és

gyjtve mintegy kúpalakban egy pont felé irányulnak a sugarak.

Ezen utóbbiaknál a sugarak kúpja annál nagyobb átmérvel bír,

minél közelebb áll a tárgy a szemhez és fordítva, eszerint a kép

nagyobb vagy kisebb, élesebb vagy elmosódottabb lesz s így a

tárgy távolsága eszerint ítélhet meg a tapasztaltság és gyakorlottság
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igénybe vételével. Az összetett szembe csupán párhuzamos sugarak

nyomulnak (legalább közel párhuzamosak, mert gyíijt készülékek

hiányzanak), habár eredeti irányuktól eltérítettek a cornea és

kristálykúp által, de azon sugarak, melyek ezen fénytörk rendetlen

alakjai miatt igen eltérnek, el lesznek nyelve a pigmentrétegben,

így a képnek nagysága, határainak élessége szerint nem Ítélheti

meg a rovar a tárgy távolságát, annál kevésbbé, mert mint elb-

biekbl kitnt tulajdonképeni h alakkal bíró kép úgysem keletkez-

hetik az összetett szemben. De tudva azt, hogy a fény erssége

a távolság négyzetével fogy, könnyen belátható, hogy a rovar össze-

tett szemével a tárgy alakját és nagyságát ugyan kevésbbé veheti

ki, mégis jól megkülömböztetheti a távolságát, mert hiszen 10 szer

távolabb álló tárgy 100-szor homályosabb képet ad itt meg nem

jelölhet határon túl a tér bizonyosan már üresnek fog tetszeni

eltte, míg a közel álló tárgyak annál világosabb, vakítóbb, de nem

éleshatárú képet fognak nyújtani.

Már csekély tapasztalás után is rájöhet a rovar, hogy a világos

képet szolgáltató, tehát közel álló tárgyakat kerülnie kell, nehogy

beléjük ütközzék, hanem oda kell irányítani a sebes repülését, a

hol sötétebb vagy semmilyen képet sem lát. Repülése tehát foly-

tonos kikerülése a tárgyaknak ; úgy jár mint az ember sötétben, ki

tapogatódzva tovább halad — mindazt a minek jelenlétérl meg-

gyzdött tapogatás segélyével, azt kikerüli, anélkül, hogy jobban

megvizsgálná. Ez egyszersmind legegyszerbb neme az orientálás-

nak is, mely nem igényel több tapasztalást és gyakorlottságot,

mint a mennyivel az egész fiatal szender bír, hogy oly felfoghatlan

gyorsasággal, oly merészen és sebesen mint a nyíl hasítsa a levegt

— és még sem ütközik semmibe sem.

Ezzel látszólag ellentétben áll az, hogy a rovarok éjjel mindig

a lámpafényhez sietnek. De talán nem kételkedik abban senki,

miszerint az nem normális és nem czélirányos mozgás, hanem a

túlságos inger által elidézett, beteges állapot. Szintúgy nincs ki-

zárva azáltal, hogy úgyszólva kitérve repülnek a rovarok, az sem,

amit igen sokszor tapasztalni lehet, miszerint t. i. világos színek

által kitüntetett tárgyakra, virágokra stb-re repülnek.

A reczézett szemek mellett még egyszer szemek is fordulnak

el, rendesen ezek közelében elhelyezve. Leginkább az intelligenczia

magasabb fokán álló rovaroknál találjuk a szemeknek mindkét

alakját együtt, így a hymenopteráknál, a ragadozó szitakötknél

stb-uél, míg a bogarak és lepkéknél az egyszer szemek hiányzanak.
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A munkafelosztás szép példájának tekinthetjük e jelenséget, mert

míg az összetett szemek nem elég h képet adnak, de megkön-

nyítik az orientálást a térben — addig az egyszerit szemek az em-

lített rovaroknál éppen a tárgyak megismerését teszik lehetvé s

így az elbbieket mintegy kiegészítik.
j^^^^^j^ Adolf.

A folyami rák (Astacus fluviatilis L.)

életvis^oíiya és tenyésztése.

Talán nem végzek háládatlan munkát, ha folyami rákunk

tenyésztése kérdésérl s ezzel szoros összefüggésben lev életvi-

szonyairól némely dolgot elmondok. Azt hiszem nem háládatlan

ez, ha azt vetem a mérlegre, hogy a tengerparti lakosoknak ezen

állatok elárusítása által a természet százezrekre — milliókra men
jövedelmet adott keresetül s különösen, ha azt vészük tekintetbe,

hogy a természeti viszonyoknak okszer s egyszersmint könny
utánzása által a rák-tenyésztés utján jelentékeny jövedelmi forrás

volna megszerezhet hazánknak számtalan vidékén s ha már meg

van az anyag, akkor azt úgy feldolgozni s kereskedésbe hozni, mint a

külföld sok részben boldog tengerparti lakosai s újabban több te-

nyészt is teszi, az már könny dolog ; az anyagi sikert biztosítja

az, hogy a rák conservek a csemege eledeleknek, talán mondhatni,

legnagyobb részét képezik.

A folyami rákot talán majdnem minden ember ismeri, ha

máskép nem, a naptárból ; hiszen ott láthatni a hónapok czím-

képei és csillagászati jegyei között júniusnál és egyebütt is két

nagy ollóval, behajlított farkkal, két hosszú csápját elre nyújtó

méltóságteljes alakot, a folyami rákot.

Különösen kedvencz tartózkodási helyei a patakok, de nagy

számmal élnek folyamainkban, ugy szintén azon tavakban is, melyeknek

vize lefolyással bir (Balaton). Az állandóan zavaros vizeket nem
szeretik. Lakásaikat miüdenki ismeri : a viz partjába lyukat fúr s a

hely megválasztásában nagyon okszeren jár el, mert kemény s így

vajmi kevéssé omlékony agyagos talajt, avagy épen sziklahasadékot

választ magának. Omlékonyabb talajt csak kényszerségbl választ

lakóhelyi s itt kiválasztja azon helyet, hol a bejáratott egy k,
fagyökér, vagy ilyes keményebb tárgy védi többé-kevésbbé a be-

temettetés veszélye ellen. Lakásaiknak általában véve csoportos
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elhelyezése részben némi társas életre vall, részben pedig a fentebb

említett talaj választásból következik. Lakása csak egyszer lyuk,

melynek irányára sem egyéb alakjára általában szabályszerséget

mondani nem lehet ; mélysége különböz valamint tágassága is

;

rendszerint egy kinyújtott s hosszában lehetleg hengerített lyuk.

Ezen magányában meghúzódva ollóit ellre szegezve, mindenkor

védelemkész ; télen át valamint vedléskor is itt vonul meg, a

nstény állat még ezeken kivl az ivarzás második fázisát is itt

tölti, mikor a termékenyít ondó töltényeket, melyeket a him több-

nyire a harmadik járó lábpár alapi részletén lev petevezeték nyilas

mellé rakott, felveszi. A petékkel egyidejleg bizonyos nyúlós szür-

kés nyákot bocsájt, melynek oldó hatása folytán a spermatozóák a

fehérnye borítékból kiszabadulnak.

Zsákmány után nézend szeret a sás vagy nádszálak között,

valamint egyes vizbe nyúló gyökerek s ágak mögött meghúzódni,

ha azok t, mondhatni, teljesen eltakarják. Oly patakokban, me-

lyeknek kisebb zuhogói vannak egyes helyeken, nagyon gyakran

látni fényes nappal is a zuhogó fenekén egy k mellett meglapulni

elre nyújtott ollókkal. De azért nem kell hinni, hogy zuhogó csapásai

alatt elszédült kishalacskákkal él kizárólag, ez esetleg csak csemegéje,

mert vizbe jutott állati hullákon látni gyakran oly lakmározásokat,

hogy a rákok nagyszámától aUg látni a hullát. Ha a hus elede-

lekbl esetleg nem jut ki a részük, akktfr megeszik a sás, a nád a nym-

phaeak, a vizi liliom stb. vizi növények puhább hajtásait, gyökereit

továbbá a moszatok közöl különösen a Chara-t. Én fogságban

aquariumban körülbell 10 napon át tartottam több rákot saláta és

káposzta levelekkel, friss békahússal, gyakran adtam nekik egyéb

konyhai zöldségek húsos gyökerét s mondhatom, kiváló egészséggel

s ervel jutottak mikroskopi vizsgálat végett bonczolókés alá,

Sauvadon franczia tenyészt íleg friss húst, sárgarépát, tököt

tesz a tó vizébe, a hol rákjait tenyészti s azonkívül nagymennyiség

Charát, továbbá meszesásványi trágya anyagokat is juttat a vizbe

s mint mondja, szükség esetén a vizbe hányt tojás héját is meg-

eszik. Ezt magam is tapasztaltam, csakhogy keveset fogyasztottak

belle, lehet; hogy a vedlés idejében több meszet igényelve szer-

vezetük, több tojás héját ennének.

A vedlésre vonatkozólag Chantran a következket észlelte

:

»A fiatal rák nem kevesebb mint nyolczszor vedlik az els 12 hónapban.

Az els vedlés a kikelés után 10 nappal történik, a 2— 5-ik 20—25

napi idközben, úgyhogy állat 90 — 100 nap alatt Július, Augusztus és
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Szeptember hónapokban ötször vedlik. Szeptember tol pedig Ápril vé-

géig egy vedlés sincs. A 6-dik következik Májusban, a 7-dik Júniusban,

a8-ik Júliusban. Élete második évében a rák ötször vedlik, nevezete-

sen Augusztusban Szeptemberben és a következ Május-, Junius-

és Júliusban. A harmadik évben rendszerint csak kétszer vedlik

u. m. Júliusban és Szeptemberben. A magasabb korúak közöl a ns-
tény évenkint csak egyszer vedlik. Augusztus és Szeptember között,

míg a him kétszer: Június és Július között. >A külváz kemény-

sége nagyon természetesen változik a vedlés idszakai szerint, leg-

keményebb a vedlést megelzleg, (némelyek szerint a vedlés eltt

a külváz mészsó alkotórészei legnagyobb részben felszivatuak ; ezt

teljesen tagadni nincs okunk.) s legpuhább, mikor az uj váz kezd

fejldni. A hypodermalis sejtréteg kitint választ el (C,5 H^e N2 O/o

L e d d e r h s vegyelemezése szerint), melynek idszakonkint történ

gyarapodást a decalcisált vázból készített raikroskopi metszeteken

látható legváltozatosabb képet nyújtó rétegzetesség is bizonyít. A kitin

kiválasztással parallel az uj rétegben mindig mészsók is rakodnak

le. Huxley szerint a mészsók - g-a sósavas mész és i/g-a phos-

phorsavas mész. Mikor a kitin réteg még vékony s a mészsók is

kis mennyiségben vannak, akkor a külváz feltnen hajlékony,

gyenge nyomásra már behorpad ; ezen idben nevezi a köznép a

rákot »vajráknak.« Azt mondják, hogy vannak helyek, a hol a

rák külváza mindig ily puha ; lehet hogy a mészsókban szegény

vízben ilyen elfordulhat, de én ilyen példányokat még sehol sem

találtam s azt hiszem, hogy ezen állítás téves s csakis onnan

eredhet, hogy az életkor szerint változatosan oszlik el a vedlés

ideje. A mészsókon kivül a külvázban barna, zöld, kék, piros és még

többféle szerves festanyag is rakódik le, melyek a piros kivétel bor-

szeszben, forró vízben, vagy hevítés alatt elváltoznak, feloldódnak
;

innen van a ftt, vagy a borszeszben tartott rák piros színe. A fest-

anyag tartalomra a localis viszonyok különös befolyással bírnak,

épen úgy mint a madarak s más egyéb állatok színérl tudjuk. A

sötét sziníí talajok vizében él rákok szine sötét szennyeszöldes

barna, míg például a Balatonban s más mészvidék vizeiben élk

sárgásfehérek a sárgásbarna szín elegyülésének különböz árnya-

latával. Egyes vidékeken ritka példányokként találnak piros szin

rákokat is; évekkel ezeltt Tihany környékén ezen úgynevezett

» cseresznyerákoknak « több példányát fogtam magam is.

A folyami rákok nagyságát és súlyát Soubeirau a követ-

kez sorozatban állítja össze az életkor szerint:
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közép hossz középsúly

Els évében lev rák 0-025 m 0-50 gr.

1 évnél öregebb rák 0050 » 1-50 >

2 » » » 070 » 3-50 »

3 » » » 0-090 » 6-50 »

4 » » » 0-110 » 17-50 »

5 » » » 0-125 » 18-50 »

határozatlan korú öreg rák 0- 160 » 30-60 »

nagyon öreg rák 0-190 » 125-00 »

A tenyésztésre vonatkozó adatok e^^en fentebbi megfigyelésekbl

következnek; részben pedig már benne is foglaltatnak.

A víznek tisztának, többé-kevébbé mozgónak kell lenni, gon-

doskodni kell, hogy a víz tükrét a moszatok óriási tömege el ne

borítsa, fleg pedig azért, mert a rákok u. n. kolerája a Saproleguia

nevu gomba, mint azt többen kimutatták. A víz mélysége kíílön-

böz lehet, váltakozhatik 0-5—1-5 m, között; s ha tóról lenne

szó, úgy nagyon ajánlatos lenne míg egy oldalról tiszta s friss víz

vezettetik be nagyobb mennyiségben, addig másoldalról a leve-

zetés olyan legyen, hogy a tó vizében az állás alatt termelt,

fertzmények biztosan eltávolodjanak. Ha mesterséges medenezét

akarunk készíteni, akkor az legjobban megfelel a czélnak, ha leg-

alább is 3 öl hosszú s IV2 öl széles. Alapja lejts, hogy ezen me-

denczében a víz 0-5 méter mélytl 1 méterig váltakozhassék.

A medencze falainak többé-kevésbbé meredeknek kell lenni s ha a

talaj omlékony, akkor ajánlatos az oldalfalakat téglával kirakni

oly módon, hogy' 2—2 tégla között egy féltéglányi hézag maradjon.

E hézag természetesen a felsbb tégla sor által, mely hasonlóan van

elrendezve, lyukakká alakúi. Ily módon a telepítésnél a tenyésztend

állatok már is alkalmas lyukakat találnak, a hol magukat oltalmaz-

hatják. Az ily módon készített kfalakat szokták az u. n. rözse

fonásokkal pótolni ; hiszen ez sem rósz, de korhad s megronthatja

csakhamar a vizet s különben is kevésbbé jó tanyát nyújt. Lyukas

kfal rakások még azon természetes tavakban is ajánlatos, me-

lyeknek talaja különben jó volna természetesen csak helylyel-közzel,

mert egy tó partját így kirakni kfallal vajmi kevéssé volna jö-

vedelmez. A tenyésztés többi részletei pl. a táplálás stb. a fentebb

már elmondottakból önmagától következik.

Szigethy Károly.

16
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Lepkékre vadászó légy. — F. é. július hóban Kocsóczon az

urasági kertben sajátszer jelenségnek voltam szemtanuja. Egyes

kisebb Geometrida családba tartozó lepkék középnagyságú, vö-

röses sárga szárnyú legyek által üldöztetve iparkodtak menekülni.

A legyet megfogva vizsgálat alá vettem s Asilus crabro7iiformis-nRk

határoztam meg. Amint egy ilyen mitsem sejt lepke felrepült, egy

ilyen gyilkos s a levéllemez alsó részén lesben álló légy hátulról

hirtelen reácsap, ers ormányát bemélyeszti s megöli. Ha a lepke

a halálos megrohanás ell kimenekült ós levélre repült, akkor a

légy onnan is kizte s üldözte folyton addig, míg zsákmányául

nem esett.

A lepke ilyenkor látszólag hirtelen összerogy, szárnyai leesnek,

mozogni sem képes, ellensége pedig felkapja s búvó helyére röpül

vele. A nyugvó helyén a meglehets ers s szúró szipókáját tes-

tébe mélyeszti s nedvét szívja ki. Az egész mtét egy pillanat mve
s némelyik oly ügyességet sajátít el e mesterségben, hogy rövid

negyed óra alatt 6 drb Cidaria chenopodia-t fogott meg s pusztított

el. Ugy látszik, hogy a lepke halála ilyen alkalommal rögtön be-

következik, mert az Asilustól elvett lepkék közöl egyiknél sem

észlelhettem bármi csekély életjelt, még akkor sem, ha azokat a

légygyei együtt fogtam el. Alkalmasint a lepke mellkasában fekv

idegduczai szúratnak meg s ez okozza gyors kimúlását.

Dr. Vángel Jen.

Szükség törvényt ront. — F. é. június közepén a budai m. k.

vinczellériskolából az a panasz érkezett hozzám, hogy az iskola

bérlett kertjében a burgundi répát körülbelül 40 négyszögméternyi

területen mintegy 10— 14 nap óta valami ismeretlen rovarok nagy

számmal meglepték s -^ répa leveleit nagy mértékben rongálják.

A panaszos levélhez az illet rovarok is mellékelve voltak. Nagy

volt a meglepetésem,' midn azokban a lucze ma-pusztító
katiczabogarat Subcoccinella 24 - ptmctata L. — Epüaclma

(jlohosa Schneid.) és álczáit ismertem fel. Errl a bogárról eddig

csak azt tudtuk, hogy álczájával együtt a luczernán, baltaczimen,

lóherén és esetleg bükkönyön él s gyakran kárt is okoz ; de a

burgundi répán tudtommal még sehol sem észlelték.
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Érdemesnek tartottam ennélfogva a jelzett kártételeket a hely-

színen is megtekinteni. Meglátogattam tehát Angyal Dezs segéd-

tanár úr szíves kalauzolása mellett az említett kertet a budai Gel-

lérthegy alatt és azonnal nyitjára jöttem, hogy miért szorult ott ez

a bogár a neki szokatlan táplálékra.

A megtámadott burgundi répa, melynek levélzete valóban

ersen meg volt kopasztva és melyen még mindig elég sok bogár

(de már kevés álcza) tanyázott, egy két hét eltt lekaszált nagyobb

luczernatábla szélén feküdt s annak mentén 2 méter széles szegélyt

képezett. Nyilvánvaló volt tehát, hogy a katiczabogarak és álczák

eredetileg a luczernán élsködtek és az éhségtl hajtva csak

akkor lepték el a közvetlen szomszédságban lev burgundi répát,

mikor a luczerna lekaszáltatott, elhordatott s így élelmük elfogyott.

E magyarázat helyessége mellett szólt még az a körülmény is,

hogy ugyanabban a kertben a burgundi répának ott, a hol nem
állott közelében luczerna, vagy a hol szomszédságban a luczernát

még le nem kaszálták nem volt sehol semmi bántódása ; a még
kaszálatlan luczernatáblák azonban mindenütt ersen el voltak lepve

katiczabogarakkal.

Az egész dologból az a tanulság meríthet, hogy hasonló ese-

tekben a burgundi répa megóvására tanácsos a répával határos lu-

czernatáblákat a répa felé es szélükön le nem kaszáltatni, hanem

ott legalább egy méternyi széles szallagot kaszálatlanul hagyni.

Ilyenkor aztán a lekaszált területrl valamennyi katiczabogár — nem

levén kénytelen más táplálékhoz folyamodni — a meghagyott lu-

czernára fog tódulni s arról bogárhálóval könnyen lesz összegyüjt-

^^^^- Dr. Horváth Géza.

Burgonyának egy uj ellenségérl. — A burgonyának egy

uj ellenségérl akarok néhány szóval megemlékezni, mely ha tö-

megesen föllépne ugyancsak egy oly félelmetes állattá válnék, mint

a szl Phylloxerája. Neve : Tychea Phaseoli Passerini. Tartozik az

úgynevezett növénytetvekhez ; fleg szszel a Phaseolus és

A marantus gyökerein él, télen az E u p h o r b i a és különösen

a kelkáposzta illetleg virágkel (Brassica oleracea L. var.

botrytis) gyökerein élsködik.

Elször mint burgonya ellenség 1885-ben B e c k 1 e r nördlingai

tanár által lett felfedezve, s már akkor ama gyanújának adott

kifejezést, hogy ez a burgonya földalatti ellenségeinek legvesze-

delmesebbike, mely felfedezést Dr. K a r s c h vizsgálatai alapján meg-

16*
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ersítette s nézetének »Die Erdlaus, eine neue Gefahr fiir den Kar-

toffelbau**) czimfí munkájában kifejezést is adott.

Rövid leírását eme veszélyes parasitának a következkben

adjuk. Az egész test körtealaku, potroha fehéres szinfí s végén

kihegyzett, szrözete sárgás, végtagjai és tapogatói szürkék, a

kitingyrk világosszürkék. Fején két, öt ízbl s vízszintesen álló

tapogatót visel, melyeknek bunkós formájú végize a leghosszabb,

a második a legrövidebb. A fején továbbá két fekete szemfoltot

találunk A fej alsó oldalán találjuk az izeit, alul kihegyezett szi-

pókát. A hátrafelé szélesed mellkas rövid s gyöngén hajlott. A
potroh golyó alakú s pontozott mélyedésekkel bír. Három végtag-

párának végén ketts karmot találunk ; az els végtagpár igen

rövid s a szipóka közvetlen kezdete mellett jobbra és balra ered;

a második végtagpár a szipóka közepe táján fekszik, míg a har-

madik végtagpár jó hosszú s közel a szipóka hegye mögött a hasnak

egy harántmélyedésben — mely a mellkast a potrohtól elválasztja

— kezddik. A hason látszik az izeltség, az izek mindegyik oldalán,

egy-egy hosszanti kidomborodás vehet észre, melyen összesen hat

pár légzllk (stigma) van. Nevezetes végre azon tény is, hogy a

nstény eleveneket szül.

Szerencsére ezen burgonya ellenség eddigelé csak szórványosan

lett észlelve, nevezetesen Németországban. Nálunk tudtommal eddig

még nem észlelték ; mindazonáltal, hogy esetleges elterjedését jó

eleve meg lehessen gátolni. Dr. Karschnak következ védekez

módjait ajánljuk

:

1. A burgonyatet eddigelé ismert gazdáit: Phaseolust, Ama-

rantust, kelkáposztát és Euphorbiát lehetleg távol tartsuk a bur-

gonyaföldektl.

2. A hol birtokunkba ejthetjük azonnal pusztítsuk el.

3. Szükséges, hogy a burgonyatet fejldéstani viszonyai ta-

nulmányoztassanak és

4. Ha valamely burgonyaföldön észleltetik, az semmi áron

sem titkolandó el, hanem"ininden rendelkezésünkre álló eszközzel pusz-

títandó s ha tömegesen fellépne okvetlen a hatóság is értesítend,

hogy ez a további lépéseket megtehesse. ^-^.^^^ ^y^^^^^.^

*) Berlin, A Friedlánder u Solin 1886,
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KÜLÖNFÉLÉK

A kendermag bogárról — Ez évi mí'ijuyliavi lü/.etünkbcn a

kedermagbogár (Peritelus faniiliuris Bol.) elü fordul áfáról és kárt*--

konyságáról kis czikket közöltiink, melyre vonatkozólag az v Erdészeti

Lapok« IX. és X. füzetében Illés Nándor tolláb(>l következkéi
olvashatjuk.

A kcnderke bogár i endescn a faiskolák fiatal csemetéit, a

szöllö és gyümölcsfák hajtásait rongálja ; az ákácz csemetekertben az

1884. év tavaszán figyeltem meg; ugyanis a Szabadka város közelében

telepített, mintegy 12 kat. holdnyi faiskolában, az ott kiültetett a

15 cm-re megcsonkított ákáczcsemetéket a kenderke bogár igen meg-
rongálta. A rongálást arról lehetett észrevenni, hogy a csemeték

törzsecskéi felülrl lefelé rohamosan elkezdettek száradni. Miután a

városi erdész a rágás minségérl felvilágosítást nem tudott adni,

magam fogtam annak megvizsgálásához. Ott a hol kenderke bogarat

munkában láttam, a földre hasaltam s elször szabad szemmel, azután

pedig loupeval kisértem munkáját. Ez pedig következleg történt.

Hosszú ormányát a bogár bedugta az ákácz rügygödrébe s az ott

készen lév finom levél és hajtás képzdményeket (a tenyész kúpot)

tisztára kifalta, illetve lerágta. A növény ilyen állapotban megsznt
érintkezni a leveg tápláló anyagával s a törzsecske a legközelebbi

alsó rügyig elszáradott. A bogár meglehetsen falánk és szapora

voltánál fogva nagy kárt tesz. Ez esetben vagy 8 holdnyi ákácz-

csemetét rono;ált meg.

Az óvószer az volt, hogy a csemetéket egészen tövig (földig)

levágták, minélfogva azok a föld alá került rügyekbl ismét kihajtottak

és szép s a következ tavaszon kiültethet csemetékké váltak.

Készemrl pusztítására legjobbnak tartom a baromfit, kivált-

képen a pulykát és még inkább a gyöngytyúkot, a mely fürge és

nem kaparászik ; ezek a királyhalmi m, kir. erdöri szakiskola

(Szeged város határában) nagyterjedelmú csemete kertjeiben (20 kat.

hold) a múlt évben igen jó eredménynyel alkalmaztattak a kenderke

bogár pusztítására.

A legels magyar darázs- és méhgyüjtemény. — Ez évi

augusztus hóban a nálunk járt R a d o s k o w s k y orosz tüzértábornok

beszélte, hogy a varsói múzeumban egész kis gyjtemény magyar
méhfélét talált, melyet valaki e század elején (1803— 1806 körül)

hazánkban gyjtött és a lengyel múzeumnak ajándékozott. Ez is-

meretlen rovargyüjtö, kinek a nevét azonban nem jegyezték fel, oly

szerencsével gyjtötte a darazsakat és méheket, hogy igen sok, csak

azóta felfedezett és leírt faj több példányban is kezeibe került.

Radoskow^sky — mint említé — Mocsáry Sándor jeles hyme-
nopterologusunk pontos leírásai után ezeket mind felismerte. Ez a

gyjtemény bizonyára a legelsk egyike volt, mely ilyenféle rova-

rokból hazánkban gyjtetett.
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Schizoneura ianigera Hartg. — Az almafára az állatországbdl

való élösdiek közül legnevezetesebb a vértctü — Schizoneura Ianigera

Hartg. Hazája — ugy látszik — Észak-Amerika. De jelenleg Európa
több országban is meglehetsen el van terjedve. Hazánkban is több

helyen fellépett már és fellépte veszélyes alakot öltött, minek követ-

keztében a kormány az illet törvényhatóságok és gazdasági egyesü-

letek figyelmét is felhívta ez élsdire. ")

A mintegy 1 5 milliméter hosszú kis állat szintén a levéltetvek

csoportjához tartozik ; magyar elnevezését onnét vette, hogy ha szét-

nyomjuk, piros nedv j ki testébl. Legtöbbnyire a fiatal almafákat

támadja meg, különösen a széltl védett nyirkosabb levegj ker-

tekben; a fáknak vékonyabb, leginkább egy éves hajtásain nagyobb
csoportokban foglal helyet es szívócsöve segélyével a növény nedvét

szívja. Az ilyen helyeken aztán puha és leves daganat támad. Vénebb
fákon már TÍtkábban jelennek meg; leginkább csak akkor, ha a fagy

által vagy más módon megrongáltattak. — A fán ejtett sebek be-

gyógyulását akadályozzák és rendesen ezekben vonják meg magukat,

hol az üldözés elöl biztos helyet találnak.

Könnyen felismerhetk arról, hogy a rézvörös vagy szürkés-

vörös szárnyatlan alakoknak potrohvégük fehér gyapjúszerü anyaggal

van borítva. Ugyancsak ily szr borítja a fényl fekete és barna

potrohú szárnyas alakokat is, melyeknek vékony áttetsz lábaik

vannak. Jelenlétüket elárulja az, hogy az ágaknak az a része, melyen
a vértetnek gyarmata tanyázik, szintén fehér gyapjúnem anyaggal

van bevonva. Az ág azon részén, hol a vértet helyet foglal, egy kis

dudorodás látható, melynek folytonos és gyors növekedése következ-

tében az ág felreped. Az így származott sebhely mindig nagyobb lesz,

végire az egész ágat átfogja, kérgétl megfosztja és egészen tönkre teszi.

Ezek is gyorsan szaporodnak mint a levéltetvek általában ; ta-

vasztól kezdve 8— 9 ízben is eleveneket szülnek. Oszszel a szárnyas

alakok is eltnnek és mihelyt petefészkükben 5— 7 pete megérett,

tovább vándorolnak, hogy uj államot alakítsanak. Ezek között való-

színleg hím és n egyének vannak. A nstények télre olyan tojá-

sokat tojnak, melyekbl tavaszkor csak nstények fejldnek. Egyik
fáról a másikra hihetleg az ket környez gyapjúnem burok segé-

lyével jutnak, melybe a szél könnyen belekapaszkodik és az egész

állatot tovább viszi.

A földmvelési minisztérium fentebb idézett rendeletében a

következ óvó és irtó eljárást ajánlja a vértet ellen : 1. Azokról a

helyekrl, melyeken a vértet már fellépett nem kell almafát vásá-

rolni. Ha nem j)uhatolható ki, hogy mely helyrl valók az almafák,

abban az esetben az elültetús eltt czélszer azokat kefével jól meg-
dörzsölni ; azokat az éi'des helyeket pedig, melyeket kefével elérni

nem lehet, fakencscsel **) bekenni. 2. Irtószerül ajánlható : dohánylé,

eczet, gázvíz, hamulúg, borszesz, petróleum és különösen a 12 liter

*) Földmvelési minisztériam 1.S78, 3488. sz. a. körlevele.
**) " 5 3'gJ'a'g) "Vs szarvasmarha trágya, ',5 mész vagy hamu.
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víz-, 1 liter petróleum- és i/'.2 kilo szappanból álló keverék. Ezeket
a szereket, kefe vagy ecset segélyével a megtámadott helyekre má-
zoljuk. A bekenés 3 — 4 heti idközökben ismételni kell.

Taschenberg ajánlja, '•* hogy a megtámadott növényt meszes
vízzel több ízben í'ecskendezziik be, mivel a meszes víz a növény
testén támadt seben keresztül minden irányban elhatol. Czélszerü a

talajba is bizonyos mennyiség meszet hinteni a fa körül. — A
Gazdasági Lapok *) irtó szeri azt az eljárást ajánlja, melyet a

Wrtenbergi bor és gyiimölcstenyésztök Schorndorfban 1874, szept.

1-én tartott gylésükben ajánlottak és a mely következ: Ha az

élsdi még nincs nagyon elterjedve, czélszerü a f;it gyakrabban meg-
kefélni, a íiatal hajtásokat lemetszeni és elégetni. A száraz kérget

minden héten vakarjuk le, a sebeket kenjük vagy meszeljük be. Mint-
hogy a peték a földben kelnek ki, és az állat a földrl jut a fára:

czélszerü a fa törzsét bekátrányozni, a földet sszel jól felásni és

mészszel jól megkenni. Legbiztosabbnak mondja a schorndorfi gylés
is a petróleummal való kenést. Dr. Nyári Ferencz egy rész szitált

anyag, 3 rész víz és egy rész tej pentinolaj keveréket ajánlja a fa

bekenésére, melylyel mindannyiszor be kell kenni, valahányszor uj

tetvek jutnak reá.

IRODALOM.

Fr. W. Kotioiv, Die eiiropáischen Blennocampen (soweit dieselben

bisher bekannt sind). (Wien. Entom. Zeitung. V.

p. 183— 188, 211—218, 243-246 et 267—271.)

A Blennocampa- csoporthoz tartozó levéldarázsok között még sok

érdekes felfedesés vár a kutatókra, a mint az e dolgozatból is ki-

tnik, melyben a szerz a régebben ismert fajok tüzetesebb ismerte-

tésén kivül több j fajt és nemet állít fel. Egy ilyen új nem a többi

között a Rhadinoceraea j melynek egyik új faját, a Rh. nodicornis-i

Korlevics tanár úr a Eh. thoracica Tischb. fajjal együtt Fiume
környékén fedezte fel.

Horváth Géza, A magyarországi Psyllidákról. (Mathem. és termé-

szettud. Közlemények. XXI. p. 291— 320.)

A szipókás rovarok (Rhynchoták) közé tartozó Psyllidák csa-

ládja a szerz eddigi kutatásai szerint hazánkban összesen 64 fajjal

van képviselve. A szerz elrebocsájtván e rovarcsalád általános

jellemzését, nevezetesen a hazai fajok orismologiai és biológiai vi-

szonyainak, valamint földrajzi elterjedésének ismertetését, részletesen

felsorolja a magyarországi fajokat; pontosan közli minden egyes

*) Gazd. L, 1875. 6, sz.
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faj termhelyeit, életmódját, tápláló növényét és egyéb eddig felfe-

dezett adatokat. A felsorolt 64 faj közöl 3, u. m. Floria Horváthi

Scott, Amhlyrhina maculata Löw és Trioza Horváthii Löiv a magyar
fauna kizárólagos sajátságait képezik.

A. Kuwert, General-Uebersicht der Helophorinen Europas und der
angreozenden Gebiete. (Wien. Entom. Zeitung. V. p.

221-228, 247—250 et 281— 285.)

E dolgozat jó szolgálatot fog tenni a bogarászoknak, a mely
segélyével képesek lesznek a különben nehezen megkülönböztethet
Helophorinákat pontosan meghatározni. A meghatározó táblázatok

szövegében hazánk területérl említve vannak : Helophorus griseus

Hbst. var. montenegrinus Kuw. és H. strigifrons Thonis. var. croa-

ticus Kuw. Horvátországból. H. granularis L. var. elongatus 3íotsch.

és H. confrafer Kuw. Magyarországból.

Edm. Eeitter, Ueber die mit Abraeus Leach verwandten Coleopteren-

Gattungen. (Wien. Entom. Zeitung. V, p. 271—274.)

A szerz a többi közt felemlíti, hogy a Bacanius Soliman Mars.

nev délkeleti Histerida-faj Horvátországban is tenyészik.

A. E. Jurinac, Faunisticni pabirci po okolini Krapinskoj. (Glasnik

hrvatskoga naravoslovnoga druztva. I. p. 145— 153.)

Szerz Varasdmegyébeu Kraj)ina környékén tett állattani kirán-

dulásai alkalmával az ízeltlábú állatokra is kiterjeszté figyelmét.

Ennek eredménye gyanánt jelen dolgozatában felsorol 3 pókot. 1 ál-

skorpiót és 11 rovart. A rovarok között legérdekesebb a Troglophüus

cavicola Koll. nev szöcskefaj, melyre két barlangban akadt és

melyet elbb már Ogulin környékén is felfedezett.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Kérdés.
(8.) Kérem szíveskedjék tudomásomra hozni, hogy Frivaldszky

Imre: » Jellemz adatok Magyarország faunájához* czimü munka kap-

ható-e egyáltalában és mi az ára ? Bodnár Jen.

Felelet.
(8.) A kérdéses munka, mely a M. T. Akad. évkönyv XI.

1865-ben jelent meg, az akadémiai könyvkereskedésben kapható.

Ára: 1 frt 50 kr. V. J.


