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Estrella hótól fehérl ormán. Svájczban a gletscherek szélén,

kövek alatt igen gyakori az Erythraeus glaciális, a havasi régió-

ban pedig az Opilio glaciális, melyet Tschudy 11387 lábnyi magas-

ságban a Piz Linard csúcsán is felfedezett. Mindnyájunk eltt

ismeretes a Degeeira nivalis és a Desoria glaciális, melyet Nicolet

3000 méter magasságban megdermedve talált, de mely már — 11

foknál ismét mozgott. Saussttre H. a Montblanc csúcsán hózivatar

alkalmával látott özöndék lepkéket röpködni. Ezekkel szemben
megemlíthetjük, mint másik szélsséget, hogy Recoe megfigyelése

szerint Algériában Hammam Meskhutin 76 fokú melegforrásaiban

él a kis Hydrohiiis orbictdaris nev vízibogár, Gorka Sándor.

A fülbemászó mint méztolvaj. Jablonowski József úrnak a

fülbemászó kártételérl írt czikke (R. L. IV. 189. 1.), eszembe juttatta,

mennyi kárt okoz ezen rovar a méhesben. 31 országos méret kap-

tárom van, melyeket minden nap kétszer azért nyitom, hogy az ajtó

mögött a hasadékokban és zugokban bujkáló fülbemászókat megsem-
misítsem. Minden reggel és délután találok 10—20 fülbemászót,

melyek az elfogyasztott méztl csak úgy duzzadnak. Én üldözöm
ket, tavasztól az október havában történ betelelésig : 200 napon
át. Egy fülbemászó fogyaszt (a m éheket mintául véve) naponta

0001 kg. mézet, a mi nem sok ; 200 napon át 0'02 kg.

mézet; egy kaptárnál van állandóan legalább is 20 fülbemászó:

tesz 04 kg. mézet, 50 krjával számítva 20 krnyi kárt, tehát 31
kapttárnál évenként 6 frt 20 krnyi kárt. Naponta megsemmisítek
a 31 kaptárnál (vagy szolgám is) legalább is 300 fülbemászót,

tesz 200 napon át 60.000 drbot ! és mégis mindig van elég. Ezen
évben fogom a Jablonowski úr czikkében említett „lazán össze-

csomózott rongyokat" alkalmazni. Miihos htván, kir. föerdész.

Európa bogarai. A Küster és Kratz által megkezdett és

SchUsky J. által folytatott „Die Káfer Europa's" czím mnek
most jelent meg 34. füzete (Nürnberg 1898. Bauer u. Raspe).

E füzetben Schilsky 100 fajnak a Dasytini tribusból adja leírását

és leír 32 új fajt a palaearctikus regióból. Hazánkból 2 új faj

van leírva : Dasytes Viertli Schilsky és Haploenemtis Viertli

Schilsky. Faunánkból még a következket említi : Dasytes tardus

Schatif. (Fiume). D. ftisculus 111. var. (Mehadia); Haplocnemus
chalconatus Germ. (Fiume, Croatia) és Cerallus ruhidns Schnh.

"(Hungária). Végül pedig a Divales,Dasytes, Psilotbrix, Labonyx,
Haplocnemus, Amauronia, Aphyctus, Cerallus, Zygia és Melyris

genusok fajainak meghatározására szolgáló táblázatok is talál-

hatók. Csiki Eru.
A honvédbogár. A R. L.-ban (V. 44. 1.) Merkl Ede „A rep-

czének egy elfeledett ellensége" czímén azt a fölötte érdekes
tapasztalatot közli, hogy hazai tankönyveinkben kifejtettek egy
gyakori repcze ellenséget, az Etomoscoelis ndonidis-t, melynek pedig
népies magyar neve is van: honvédbogár; míg álczáját fekete

hernyónak nevezik. Eleinte hihetetlennek találtam ezt a dolgot s

hamar elkaptam egy pár középiskolai állattant s íme a Vángel-
Roth-féle állattan alapvonalai középiskolák fels osztályai számára,



KÜLÖNFÉLÉK 65

a Kriesch-féle, a Thomé-Paszlavszky-féle állattanban csakugyan
hiába kerestem a honvédbogarat ; mert a Chrysomelideák család-

jából tárgyalják ugyan az Amerikában él Colorado bogarat, de

hallgatva mellzik a nálunk nagy kárt tev honvédbogarat. Félre-

értések kikerülése végett és az igazság érdekében, meg kell azon-

ban említenem, hogy a gazdasági szakkönyvekben, fleg a külön-

böz gazdasági intézetek számára és a nagy gazdaközönség részére

írt könyvekben, benne van elég részletesen a honvédbogár tár-

gyalása ; így az Emich Gusztáv : Káros rovarok ; Dr. Szaniszló

Albert: Vezérfonala; alulírottnak „Álattana földmíves iskolák szá-

mára" czímü müve elég bven írja le ezt a bogarat s a Balázs-

féle növénytermelés is megemlékezik róla a repcze termelésének

tárgyalása fejezetében. A középiskolákban nem, de a gazdasági

intézeteken megismerkednek tehát a növendékek ezen bogárral. S
hogy ez a bogár tényleg nagy kárt okoz még mai nap is, errl a
Rovartani Állomás statistikája tehet tanúbizonyságot. Ezt a káros

bogarat úgy az Alföldön, mint Erdélyben tömegesen találtam a 90-es

években, s akkor nagy kárt okozott a repczében. Páter Béla.

Magyarország pók-faunájának, „Araneae Hungáriáé", melyet dr.

Ghyzer Kornél és dr. Kulczinsky László irtak, most jelent meg

a második kötet második befejez része. E jeles mvet egyik kö-

zelebbi füzetünk tüzetesben fogja ismertetni.

Az els lepkét az idén február hó 12-én láttam, még pedig

Brephos puellát, mely itt Izsákon a nyárfák körül röpködött,

igaz védett helyen. Ennek ellentéte egy Spliinx convolvuli, mely
nálam múlt évi november hó végén kelt ki, pedig akkor már érzé-

keny hideg volt, Kosztka László.

A Saturnia pyri L. egy érdekes tápnövénye a Gin^ko biloba

nev japán eredet Taxinea-féle, a melyen a hernyó Nagyszeben-

ben egyik nagyobb kertben, hol a növényt cultiválják, él s minden
más tápláléknál jobban kedveli. Csiki Ern.

A Hypopta caestrum Hb. hernyója állítólag a Celtis austra-

lis nev fa ágaiban, mások szerint pedig a közönséges spárgában

(Asparagus officinalis) él s abban Konstantinápolynál kárt is tesz.

Fiúméban fogott nsténytl nyert petékkel tettem tenyésztési kísér-

letet, a mennyiben a kikelt hernyókat különféle fák fürészporában

tartottam ; ezek azonban 3—4 hét múlva mind elpusztultak. Más-

részök azonban szépen fejldött szl venyigében, melyet meg-
fúrván a petéket bele helyeztem és ruggyanta lemezzel befödtem,

ezt pedig pléhvel és sodronynyal lekötöttem. Télen elhagyván Fiumét,

megbízottam május hóban utánna nézett a dolognak s úgy ta-

lálta, hogy valaki kíváncsiságból a pléht és gyantát leszedte, úgy
hogy a venyigét a hangyák járták, a hernyóknak pedig már se

híre, se hamva A venyigének az illet darabját nekem elküldte s

az tanúságául szolgál annak, hogy a Gaertrum hernyója mint azt

már Treítschke sejté, szlvenyigében él s abban tenyészt-

het. Meiszner Károly.

Rovartani Lapok V. 1898. márcz. I.


