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csak szürkésfehér kerékfolttal és hullámvonallal ; az alsó szárnyak

valamivel világosabb színek.

A szárnyak rojtozata, különösen a felské fehér; az erek

mentén gyér barnásfekete szrzetlel fedettek; a fej és tor csaknem

fekete; a potroli sötétszürke, szelvényein fehéres szrökkel. A

csáfük és lábak színezdése olyan mint a törzsfajé.

Ezen eltérés a L. í/iise<ifa-ió\ leginkább abban különbözik,

hogy kerek foltja van, hogy hullámvonala szürkésfe-

hér, míg amazé barnásfekete; rojtozata fehér, amazé sárgásszürke,

ereit pedig fehér helyett barnás féke te gyér szrözet borítja,

úgy bogy rajza c.-íkoltnak tnik fel.

Meg vagyok gyzdve, íiogy ezen faj változat, melyet Ab ah

Aigner Lajos barátomnak ajánlok, és mely a Z. griseufd-lól,

alapszíne, rajza és rojtozatának színe által különbözik, inkább

külön fajnak tekinthet, mint amannak melanistikus alakjának,

egyelre mégis csak eltérésként írom le, míg nem fog sikerülni

több példányát gyjteni és biológiáját megfigyelni.

l)r. Uhryk Nándor.

A búzalé^y irtása.

A csíkoslábü búzalégy (Chlorops taeniopus) nálunk kétfelé

kárt tesz : az egyiket szszel a fiatal vetés megfertzésével, a

másikat tavaszszal a szalmaszál legfels részének sajátszer meg-

támadásával.

Az szi kárlétei, mely legjellemzbb alakban a búzánál

látható, abból áll, hogy a légy kis-álczája a levélen lecsúszva, a

fiatal vetés közepébe húzódik, a mely azután rendellenesen n és

valósággal kis hagymaalakúvá fejldik. K megvastagodott tben

azután megtalálható az álcza, mely az egész telet, mint ilyen

húzza ki. Ez az alcza fehér, teljesen felntt korában 6— T'5 mm.

hosszú, hengeres test, testvége két nyúlványban végzdik és teher

alapszínébi kirí a bélcsnek áttetsz és sötétl vonal alakjában

látható rajza. Bábja, mely ugyancsak a búzatben tavaszszal

található, 6—7 mm. hosszú, fényes, sárgás barna, hengeres

idomú és mindkét végén hirtelen kihegyesedik. A kora tavaszszal

rajzó kis légy czitromsárga és hátán fekete-barnás sávokkal (csí-

kokkal) bír. Ez nemcsak a gabonaféléket, de a vadontei'm fféléket

is szereti.

Tavaszi rajzáskor meg szokta fertzni a gyenge kés szi

vagy tavaszi búzaveléseket. Ez a második kártétele azonban egé-
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szen elüt az szitl, a mennyiben petéjét most a gabonaszárak

hegyére tojja s az abból kikelt álcza nem húzódik lefelé a gyö-

kérhez, hanem a kalászhüvelyen át levándorol közvetlenül a kalász

alatt lév els bütyökközre : itt nem rágja át a szart, hanem a

levélhüvely alatt olyan csatornát vág rajta, a mely épen a száron,

körülbelül két milliméter szélességben húzódik a nélkül, hogy az

álcza annak falát befelé (a szár, közepe íelé) átrágná. E támadás

folytán a fertzött szárnál három jelenség látható : elször is a

kalász — mint mondani szokás — hasban marad, hüvelyébl nem
bújik ki ; másodszor a szárnak megtámadott bütyökköze feltnen
megvastagodik, vag\|is, mint azt nevezni szokás, köszvényes (po-

dagrás) lesz és aránylag véve rövid marad ; hai'madszor pedig a

megvastagodott (köszvényes) száron mindig ott van a rágott csa-

torna, mely az álcza szennyes-barnás ürülékével tele van Ez a

három jelenség feltétlen ismertet jele e légy tavaszi káitételének.

Álczája és bábja, mely e helyen található, most is olyan, mint a

milyen az szi nemzedéknél volt.

A csíkoslábú búzalégy tavaszi kártétele leginkább a táblák

szélein, kivált íüves mesgyékkel, rétekkel határos részeken látható,

világos jeléül annak, hogy e légy a vadon term füvekbl húzódott

ide. Akad azonban elvétve a táblák belsejében is.

Aratás idején kikel a légy s akkor, ha kés tavaszi vetés

nincs, vadon term füvekre vándorol, a honnan a nyári ivadéka

ismét az szi vetésekbe kerül vissza.

Magyarországon, honi tapasztalataink szerint, mind a két kár

egyformán veszélyes, noha gazdáink inkább csak a tavaszi bajt

ismerik, az szit egyszeren a hesszeni légynek tulajdonítják.

Védekezésül ellene szintén csak kés szi vetést lehet aján-

lani, de az elzetesen (augusztus végefelé) alkalmazott csalogató

vetésekkel együttesen. Ezt a csalogató vetést azután rendesen szi

vetéskor, mélyen le kell szántani. Nagy gond fordítandó termé-

szetesen arra is, hogy a búzaföldek szomszédságában a mesgyék

füve, ha egészen ki nem irtható, legalább gyakrabban (kivált

augusztusban) levágassék, hogy a benne él álczákkal együtt

elszáradjon.

Minthogy e légytl a tavaszi gyönge vetés is igen sokat

szenved, azért gondoskodni kell, hogy az korai és erteljes legyen.

Ugyancsak tavaszszal lehet menteni azt az szi vetést is, a

melyet e légy már az elz szszel támadott meg : ebbe tavasz-

szal csalogatóul egy-két barázdába búzát kell vetni. A tavaszszal

rajzó legyek inkább ezt a gyenge (csalogató) vetést lepik el s az
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szit nem bántják. Az ilyen tavaszi csalogató vetést akkor kell

leszántani, ha a fehér álczák már láthatók benne.

Német gazdák azt tartják, hogy a bánáti magyar búza némi-

leg ment e légy támadásától, a mennyiben erteljes vetést ád, a

melyben e rovar kevesebb kárt tehet. Noha nálunk e tekintetben

próba nem történt, kívánatos lenne, hogy gazdáink a bánáti búzá-

nak ezt a tulajdonságát szintén kipróbálják.

Jahlonowski József,

Pécs környékének Noctuái.

Diloba cjcnileocephala L. X *j IX. 20—XI. 'á. H. V. 18— VI. 5.

Sirnym nervosa F. n. r. IV. 16— V. 31. és VII. 10-VIII. 26. H. VI.

8

—

VIII. 4. és VIII. 13'-X. 9. Euphorbián, Linarián, 6-od napra kel ki a

petébl és további 28—30 nap múlván kezd bábozni, ezután l'J—21 nap
muIva kel ki a II. ivadék pilléje.

Clidia geographica F. X nem észleltem, Pécsváradon azonban Hegyest

találta.

Dcinas coryli L. X r. V. 7-ig- és VI. 30—VIII. 2. H. Vl-ban.

Acronyda aceris L. X gj. Hí. 29-tl és VIII. 10. A H- Vil. 8. még
apró Aesculuson. — Megacephaia F. X n. gy. VII. 14—VIII. 13. /\. —
Tridens Schiff. A- r. \i. 1-VIII. 5. A- H- IX-ben. — Fsi L. X n. r. VI.

1 ig- és VJII. 8— VIII. 27. A- H. VII. 15. és IX. — Auricoma F. X gT- V.

21-ig- é.s- VII. -0- VIII. 13. A- H. V. 23-ig és X. 6-ig-. — Euphorbiae F. X
gy. V. 31-ig és VJI. 7-VIII. 16. A- H. VI. 8-ig és IX. 17.—X. 9. Euphor-

bián, Sedumon, Linarián. — Rumicis L. X k. V. 9-ig és VII. 14.

—

IX. 3. A-
H. X. 6-ig. — Liguslri F. X n gy. VII. 31 -VIII. 15. A- H. IX. 21-ig.

Ligustrumon, ötödnapra kel ki a petébl és legfeljebb 31 nap múlva gubózik.

Bryophila fraudatriaila Hb. X r. VIII. 12. — Striguli Bkh. X r. VII.

22— VIII. 3. — Algae F. r. VII. 26—VIII. 7. A- H. VI. 10-ig tölgyfák zuz-

móján. — Mumlis Forst. X r. VIII. 3.

Moina orion Esp. X r. VI. 17—VII. lí». A-
Diphlhcra ludiftca L. X nem észleltem.

Agrotis janthina Esp. i. r. VI. 5 A csak egy darabot lógtam. — Li-

nogrisea Schiff. A r- VI. 30— VII. 36. H. IV. 22-ig Galiumon. — Fimbria

L. X gy. VI. 8— IX. 17. A- H- V'-ig Syringáról és Quercusról is kopogtam

éjjel. — Augur F. nem észleltem. — Obscura Brahm. n. r. V. 31—VIII.

16 A- ^ pille 188íJ-ben igen közönséges volt. — Pronuha L. X k- V. 26

—

IX. 19. H. V-lg. szkor az apró hernyót Chenopodium bonus Henricusról

nagy számban kopogtam. Ah. innnba Tr. k. — Orbona Hfn. X A ^.z

adatokat fel nem jegyeztem. - Comes Hb. X n. r. VI. 9—IX. 17. A- H-

V-ig liumexen. — Castanea Tar iwglecta Hb. VIII. 30

—

IX. 8. — G-mgriim

L. gy. V. 26-VI. 24 és VII. 29—VIII. 2J. A- H. \'-ig Verbascumon is. —
Ditmpezium Bkh. X nem észleltem. — Stigmaiica Hb. n. V. 30— VIII. 20.

*) A X azt jelenti, hogy Nendtvich az illet fajt pécsinek mondja.
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