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Az Egyenesszárnyúak rendjébe tartozó némely, Magyarorszá-

gon elforduló rovarokról már a megelz századok íróinál nem

egy feljegyzést találunk, a mely feljegyzések nagyobbára ártalmas

fajokra, fképen pedig a mezgazdaságban nagy kárt okozó sás-

kákra vonatkoznak.

Krónikáinkban az 1084, 1241, 1242, 1340, 1380, 1475,

1536. 1549, 1589, 1685, 1691, 1693, 1747, 1748, 1780, 1781

1782, 1826, 1828. évek vannak feljegyezve, mint a melyekben

gazdáinknak a sáskák nagy károkat okoztak. Ezekhez sorozhatjuk

századunkból még az 1847. és 1875. évet; fként pedig az 1888.,

1890. éveket, a mely utóbbiakban más közönséges fajokon kívül

a szerfelett nagy tömegben megjelen Stauronotus maroccanus

Thunb. gazdálkodott volt.

E rovarrend hazai fajainak rendszeres tanulmányozására azon-

ban csak a jelen század elején kezdtek vállalkozni némely tudós

férfiak, akik búvárkodásaik eredményét gyjteményekben állították

össze, vagy közleményekben juttatták napvilágra.

Koy Tóbiás kir. kincstári kamarai felügyelé volt az

els gyjtemény, a mely 1800-ban 25 fajt s ezek között három

újat tartalmazott. A másodikat báró Ocskói Ocskay Ferencz

Sopron városában hozogatta össze, s abban a fajok száma, bele-

értve a báró felfedezte három újat is, 52-t tett. A harmadikat,

mely némely újjal együtt 75 fajból állott, Frivaldszky Imre

gyjté; a negyedik, a Frivaldszky Imre említett gyj-

teményével együtt, Budapesten a Nemzeti Múzeumban riztetik; ezt

Frivaldszky J á n o s rendezte és nagyobbára gyjtötte is
;
gya-

rapításához hozzájárult MocsárySÁndor, Dr. Horváth Géza,

P á v e 1 J á n o s és B i r ó Lajos. Kolozsvárott az Erdélyi múze-

umban van az ötödik, melynek els alapját Hermán Ottó vetette

meg az 1868—70. években Erdélyben gyjtött 93 fajjal, közöttük

néhány újjal. Kisebb gyjteményeket állítottak össze Fuss Károly

ev. lelkész (Nagy-Csr, Szeben megye) ésDr. Török József.

(Debreczen.)

i) Bevezetés szerznek a » Magyar Birodalom Állatvilága. -ban megjelent

Orthoptera-jegyzékéhez, melyben 7 család és 173 faj van felsorolva.
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A mi a rendszeres irodalomra vonatkozik, Koy T ó b i á s-nak

köszönjük az els közleményt (Alphabetisches Verzeichniss meiner

Insekíensammlung 1800.), melyben a már fentebb említett gyjtemé-

nyében lev 23 faj van felsorolva. 1825-ben adta közre De Charpen-
tier Toussaint „ Horae Entomologicae" czim mvét, melyben

hazánkból 16 fajt ír le, de a melyekbl azonban tényleg csak 15

hazai. H e r r i ch-S c h áff e r, 1835-ben közzétett könyvében (No-

menclator Zoologicus) Magyarországból 7 fajt számlál el, a mely-

bl azonban egy nem lakik Magyarországon. Burmeister ugyan-

csak 1835-ben (Handbuch der Entomologie) 41 magyarországi íajt

ír le. Serville 1 839-ben (Histoire naturelle des Orthoptéres) 7

fajt tulajdonít faunánknak, melybl azonban egy nem oda tarto-

zik. Fi éber Xavér Ferencz-nél 1853. és 1854-ben („Lotos")

22 fajt találunk Magyarországból felsorolva, a melyek közül azon-

ban kettt hazánkban nem észleltek. Fischer L. H. 1853-ban

(Orthoptera Europaea) Magyarországból Erdélylyel együtt 36 fajt

ismertet, melyek közül azonban csak 34 Magyarországnak polgára.

Fuss Károly 1853. és 1854-ben (Verhandlungen und

Mittheilungen des siebenb. Vereins für Naturwissenschaft) kiadott

két közleményében adta az Erdélyben gyjtött Egyenesszárnyúak

jegyzékét ; az itt felsorolt 40 fajból kett teljességgel nem hazai.

Frivaldszky János volt az els, aki magyar nyelven

adta a magyarországi Egyenesszárnyúaknak rendszeres leírását

(A magyarországi Egyenesröpek magánrajza) 1867-ben ; abban

az idben Magyarországon - - bele nem értve Erdély- és Horvát-

Szlavonország területét és a Magyar Tengermelléket, mint a me-

lyek közigazgatási tekintetben akkor nem voltak az anyaország-

gal egyesítve — összesen 117 faj és 7 faj változat volt kimutatva.

Hermán Ottó 1871-ben (Erdély Br- és Egyenesröpi) 93

erdélyi fajt — s ezek között a tudományra vagy legalább fau-

nánkra nézve némely újakat is mutatott be; különösen említésre

méltó a Stenobothrus pullus Phil. megtalálása, a mely faj Közép-

Európában már-már veszendbe indult.

Brunner v. VV a 1 1 e n w y 1 Károly, ,a ki már 1 86 1 -ben

(Disquisitiones Orthopterologicae) és 1865-ben (Nouveau systéme

des Blattaires) néhány magyarországi fajt sorolt volt fel, 1878-ban

jeles magánrajzban (iMonographie der Phaneropteridjn ) 24 magyar

Phaneropterida-faj között nehán}^ újat ismertet és 1882-ben (Prod-

romus der europáischen Orthopteren) 158 fajt tüntet fel faunánk-

ból s köztük sok újat, melyeknek legnagyobb része a Locustidák

családjához tartozik.
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A magyar faunában ez id szerint 173 faj van e rendbl

kimutatva.

Ezek közül hazánkra és a vele közvetlenebb szomszédterü-

letekre nézve a legjellemzbbek a Phaneropteridák csoportjába

tartozó némely fajok, fként pedig : Poecilimon affinis Fieb.

Schmidti Fieb., Brunneri Fieb., Fussi Fieb., elegáns Fieb., thora-

cicas Fieb., intermedia Fieb.; Baibitistes constrictus Brunn.,

Ocskayi Charp. ; Isophya modesta Fieb., costata Br., speciosa

Fieb ; Leptophyes Bosci Fieb. , discoidalis Fieb. Az Isophya brevi-

pennis Brnnn. eddigelé csak hazánkban észleltetett. Továbbá jel-

lemzbb alakjaink közé tartoznak : Aphlebia maculata Schreb. var.

Scháfferi L., Stenobothrus crassipes Ocsk., Pezotettix Schmidti

Burm, Xifhidium hastatunt Charp., Pachytrachelus gracilis Brunn.,

Thamnotrizom litoralis Fieb., transylvanicus Fisch., Frivaldszkyi

Hcrm., Platycleis vittata Charp.. montana Koll., Domogledi Brnn.

A többi fajokat hazánk Európának különböz vidékeivel, vagy

más világrészekkel közösen bírja. így a nálunk eljöv fajok közül

él Afrikában is 10, Ázsiában is 58—60, leginkább Locustidák és

Acrididák, Amerikában 1, Ázsiában és Afrikában 20 (ezek egyike

Uj-Zeelandban is), Afrikában és Amerikában pedig 2. Némely

fajok, részint a nagy kereskedelmi közlekedés útján a világnak

majdnem minden részébe elszállítva, részint más okoknál fogva el-

terjedvén már világ _ olgárokká lettek; ilyen a többi közül a Forfi-

cnla auricularia L.

És most néhány szóval meg kell még emlékeznünk arról is,

hogy honi fajaink miképen oszlanak meg a földfelület magassági

és minségi viszonyai szerint is. Legmagasabb hegyeink csak két.

fajt táplálnak ; a közép vagy kisebb emelkedés hegyeket és dom-

bokat 96 faj lakja; 10 faj tenyészik a hegyes, mind lapályos te-

rületeken; 14 faj lakik többé-kevésbbé nedves helyeken; 4 faj az

emberi lakásokban éldegél, 3 faj pedig üregekben és barlangokban

vagy azok közvetlen közelében tartózkodik.


