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Uralhegységben fordul elö, 1891. máj. 5-én Nagy-Becskereken

fogta Bobaisch Ottó.

Aspilates formosarin Eo. Eddig csak Pomeraniában, nyugati

Francziaországban és az Uraiban fordult elö. E ritka fajt

dr. Uhryk Nándor Ó-Budán, a római fürd közelében találta.

Kupithecia feifistrata M i 1 1 i é r e 1874-ben a nizzai tengeri

alpokban (Notre Dame des Fenestres) talált példányok után írta

le s a lelhely után nevezte el- Elfordul Wallisban, és, a mi

igen feltn Amerikában is. Itt Mount Washingtonból származó

példányok után 1874-ben Eupitheda crefaceata név alatl Packard
írta le, utóbb glaucopteryx elnevezéssel újra ismertette. Néhány

évvel azután, 1879-ben Californiában, a Sierra Nevada hegység-

ben is ráakadtak. Az osztrák-magyar birodalomban elször Gross
Henrik fogta Krajnában, de Bécsben, a hová meghatározásul

küldte, fel nem ismerték ezen fajnak. Csak miután 1894-ben

Pável a Velebitbeli Badden havas (Medak falu felett) magyar

földön is találta, újra Bécsbe kerültek Gross példányai s ekkor e

fajhoz tartozóknak határozták meg. Ezáltal egyszersmind lehetvé

vált annak eldöntése, hogy az E. crefaceata synonymakép tényleg

fenestrata-hoz tartozik, minek valószínségét Bohatsch már

1893-ban (Iris VI. 9.) hangsúlyozta (1. Rebel, Verh. d. zool.-bot.

Ges. Wien. 1895.)

Eiipifhecia Gueneita, Miüiére déli Francziaországban lelt pél-

dányok után írta le e szerfelett ritka fajt, melyet másutt azóta

nem is találtak. Csak Magyarországban fogta Anker Rudolf
1874-ben Budapesten. Utóbb, 1893-ban, Pécsett Viertl Adal-

bert tenyésztette.

Eupithecia glaucomictata Mn. Eddig csak Corsica szigetérl,

Brussza és Szmirna vidékén fordult elö. E ritka fajt Nécsey
István Verebélyen, Bars megyében fogta.

Abafi A. Lajos.

A ^abonazsizsik irtása.

A gabonazsizsik (egyes vidéken zsuzsok, árpazsuzsók, magtári

zsuzsok is, tudományos néven Calandra granaria Linné) egy kis

és karcsú termet orrmányos bogár, melynek hosszúsága 3—

4

mm., szélessége pedig 07— 1 mm. Testszíne sötét-barna. E

bogár csak a magtárakban él. Lassú járású és repülni nem tud,

mert a szárnyfed alul a repül^azárnya egészen hiányzik. Zavarás

Rovartani Lapok V. 1898, íebr. 1.
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esetén tetszhalottat színlel, de azután egy-két perez múlva ismét

megmozdul.

A gabonazsizsik az egyes gabonaszemekben fejldik és pedig

leginkább a búza-, árpa-, rozs- és kukoriczában, — zabban már

ritkábban; megjegyzend azonban, hogy csak magtárban elhelyezett

magvakban, lábon álló gabonában nem. A nsténye petéit úgy rakja

a szemekbe, hogy azokon hosszúra nyúlott fejével ú. n. orrmányá-

val elbb egy kis lyukat fúr, azután megfordul és petéjét a fúrott

lyukba tojja. A gabonazsizsik álczája fehér szín és csak a rágó

szerve barnás szín ; teste formátlan és igen ránczos ; lába nincs.

Egész fejldését a szemben éri el s annak hsztes belsejével táp-

lálkozik, ugyanabban bábozódik is és a magszemet csak akkor

hagyja el, mikor teljesen kifejldött, azaz mikor bogár.

Kártétele abból áll, hogy úgy a kifejldött bogár, mint az

álczája a gabonaszem belsejét annyira kirágja, hogy annak csak

épen a korpája, héja marad meg. Minthogy pedig egy-egy zsizsik

teljes kifejldéséhez körülbelül 45—50 nap szükséges, s egy ns-
tény 36 — 60 petét tojhat, és továbbá minthogy a bogár fejldése

egyes melegebb fekvés magtárban egész éven át majdnem fenna-

kadás nélkül folyik, vagy télen legfeljebb két-három hónapig szü-

netel, azért könnyen érthetvé válik, hogy e bogár rövid id alatt

miért szaporodik el néha olyan tömegesen és miért tesz olyan nagy

kárt a gabonában. Figyelmet érdemel, hogy a zsizsik tömegesen

csak a zugokban felhalmozott szemetes gabonában szokott szapo-

rodni, és abból húzódik át a magtárban lev tiszta gabona-garma-

dákba, melyekben tovább szaporodik ; egyáltalán szereti a nyugal-

mat és sötétséget.

A gabonazsizsik ellen való sikeres védekezésnél figyelembe

veend mozzanatok a következk

:

1. Hogy a gabonazsizsik a magtárban el ne szaporodhas-

sék, szükséges, hogy a magtár mindig tisztán tartassék. Ez oknál

fogva fel kell használni minden alkalmat, hogy valahányszor a

magtár kiürül, annak összes zugai (lépcsalja, falburkolat bel-

seje, vakablak, támasztó oszlop alja, a padló- és falburkolat repe-

dései, a mestergerendák) kisöpörtessenek, minden maghulladék

szemestül onnan kitakarítassék ; általában vigyázni kell, hogy a

magtár e helyein semmiféle maghulladék vagy piszok hosszabb

ideig meg ne hagyassék.

2. Magtárban tehát szeméthulladékot (roslaalját, söpredéket,

ocsút), egy napig sem sabad meghagyni; hanem a felgyüleml

hulladékot onnan rögtön eltávolítani s vagy ersen ég tzben
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elégetni, vagy trágyalébe fojtani kell, hogy a zsizsik abból ki ne

mászhassék. A hol az ell'éle mag baromfi etetéséré szolgál, azt

olyan helyen kell tartani, hogy az abban esetleg él zsizsik mag-

tárba vissza ne juthasson.

3. Hol az alapos takarításnak egyszerre való végrehajtása

nem volna lehetséges, mert pl. a magtár (nagy gazdaságban, vagy

gabonakereskednél) egészen sohasem üres, ott a takarítást úgy

kell beosztani, hogy a magtár egyes helyei akkor takaiíttassanak

ki, a mikor az lehetséges, de úgy hogy ilyen módon az egész mag-

tár alapos takarítás alá havonként legalább egyszer jusson.

4. A takarítás (kisöprés) megkönnyítése végeit szükséges, hogy

a magtár padlójának, falburkolatának minden egyes hézaga olyan

anyaggal betapasztassék, tnely fele- (vagy nagyobb) részben marha

(tehén vagy ökör-) trágyából, és fele- (vagy kisebb) részben jól

gyúlható (ragadós) agyagból készült. Hogy e tapasztás annál job-

ban oda ragadjon, szükséges, hogy a tapasztás munkája eltt a

betapasztandó részek megnedvesíttessenek.

5. Hogy a tiszta (pl. új) gabona meg ne zsizsikesedjék,

okvetetlenül szükséges, hogy az gyakran (hetenként legalább egy-

szer) kevertessék (lapátoltassék), mert gyakran megbolygatott gabo-

nában a zsizsik nem marad meg.

6. Ziizsikes gahoH'i a gabonazsizsiktl akként tisztítandó meg,

hogy elbb olyan szem rostán rostáltassék meg, a melynek szö-

vetén a gabonazsizsik kihull ugyan, de a magszem nem. Rostálás

közben vigyázni kell, hogy a zsizsik a megrostált gabonába ismét

vissza ne húzódhassék. Minthogy pedig a megrostált gabonában a

rostálás daczára egy-két zsizsik még bent maradhat, azért szüksé-

ges, hogy a kirostált és garmadába hányt gabona felülete, de leg-

inkább a fallal érintkez része, rongyokkal vagy — ha rendelke-

zésre állanak — juhbrös bundákkal, len- vagy kender kóczczal

betakartassék, melyekbe a garmadából menekv zsizsik belehúzódik.

Az ilyen helyen meghúzódott zsizsiket azután 7— 8 óra, de legké-

sbben egy nap múlva zsákostul-rongyostul együtt a magtárból

ki kell vinni és olyan helyen kirázni, a hol az összeseperhet és

tzben vagy forró vízben megsemmisíthet. Ez az utóbbi eljárás

(lapátolás és zsákkal való betakarás) megismétlend 5 — 6-szor,

míg a gabona teljesen meg nem tisztul. Azután pedig, mint a

tiszta gabona, hetenként csak egyszer lapátolandó.

7. Hogy pedig a gabonazsizsik magiári csapássá ne váljék,

legfbb szabály az, hogy a magtár gyakran szellztessék, és min-

dig a legnagyobb tisztasságban tartassék.

Eovartani Lapok V. 1898. febr. 1
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8. Ismeretlen helyrl, vagy gazdaságból érkez gabona vagy

gabona-szállításhoz való zsák, magtárba csak akkor vihet be, ha

abban gabonazsizsik nincs,

9. A magtárt, vagy zsizsikes gabonát mérgekkel ferttleníteni

nem szabad.

10. A gabonazsizsikkel {Calandra granaria), nem szabad ös '.ze-

téveszteni a lencse- vagg borsó zsizsiket [Bvuchus lentís, Br. pisorum

vagy Mylabris lentis, M. pisorum s más fajok). Ez utóbbi cak a

hüvelyes vetemények magvaiban él, melyeket már a mezn fej'

]ödésük elején fertz meg; gabonafélékben nem él. Ellenben a

gabonazsizsik csak a gabonafélékben él, ezeket csak a magtárak-

ban lepi el, de hüvelyesek magvaiba nem megy be.

Jahlonowski József.

Pécs környékének Noctaái.

II.

Aporophyla Jnliilenta Bkli. X nem észleltem.

Ammoconia caecimacuJa F. X n. r. JX. 14—X. 14, / .

Polia polymita L. X r VIII. 4. Zl^ csak egy példán3^ — Flaviciticia

F. X nem észleltem. — Chi L. X n. gy. VII. 7—IX. 8.

Theiophora fovca Tr. X i. r. IX. 15—X. 24. Z2. H. V. 2-V. 28.Quer-

cuson, 188>. és 1884-ben, majd 1886. és 1887-ben a H. egészen közönséges

volt, azóta se leltem többé.

Dryohota roboris B. r. IX. 2—X. 9. zl.. H. V. j7-ig. — Mcnocltroma

Esp. r. zl, az adatokat fel nem jegyeztem. — Proiea Bkh. X K- IX. 1

—

XI.

3. A H. V-jg; egy 18íi5-ki bábból a pille csak 1896. IX. 28-án kelt ki.

Dichonia convergens F. X gj- IX. 2—X. 11. .1: . H. V. 8— VI. 2. —
Aernginea Hb. X gy. IX. 19- XI. 3. Z\ H. V. 1— V. 30. Némely évben pl.

1894. és 1695-ben a H. egészen közönséges volt. — ApriUna L. X n. gy.

VIII. 10-IX. 15. z: . H. V. 19—VI. 21. nappal a fatörzsek kérge közt.

Chnriplera viridana Walch. X n. r. V' 30—VIlI. 14. . H. Pyrus

communison. Kora tavaszkor a báb körtefák alatt könnyen található.

MiseUi oxyacanthae L. X gy. IX. 23—XI. W. / . H. IV. 29-V 29.

Valéria ohagina F. X n. r. V. 12-Vl. 12. H. 111. 5-IV. l'J.

Apamca testacea Hb. X az adatokat nem jegyeztem lel.

Lnperina maiura Hfn. n. r. VIII. 14— IX. 19. '
. — Virens L. X gy.

VII. 15— "Vlíl. 13. A kikel pille fszálra mászik fel s éjjel lámpással ex

lárva, st olykor még fejld félben, könnyen található. Ab. immaculala

Stgr. gy.

Hadcna porphyrea Esp. X r. IX. 21. z_ egy példány. — Ochrolenca

Esp. X nem észleltem. — Laleritia Hfn. nem észleltem. — Monoglypha Hfn.

fe. VI. 2— VIII. 24 : . — Sordida Bkh. X adatom hiányzik. — Basilinea

F. r. VI. 3— VI. 11. A- — Ji»rea F. X r. VI. 24— VIII. 1. . Ab. alope-

cnrus Esp. r. — Gemina Hb. X nem észleltem. — Tllyrica Fr. i r 18 6. VI.


