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két példányt ismerek, az egyiket közelebbi termhely nélkül, a

másikat Maliász József gyjtötte a Mátrában.

ah. cönfiuens m. A középs ha rántsáv a varrat mellett bocsát

hátra egy igen széles sávot, mely a hátulsó folttal is össze olvad.

(6. ábra). Magyarország (Frivaldszky Imre).

ab. parvouotata Reitt.-ná\ a hátulsó folt egészen apró, pont-

szer (7 ábra). Elfordul Nyitra vármegyében (Reitter) és Koritnyi-

czán (Mocsáry)

ab. obliterata P/c-nél a hátulsó folt teljesen hiányzik (8. ábra).

Magyarország (Frivaldszky, Reitter).

ab. geminata Reitt. Ennél a torpaizs (scutellum) alatt a varrat

mellett is van egy kis folt (9. ábra). Termhelyei: Szinyák (Bereg

vm., Ormay) es Nyitra vm. (Reitter).

ab. transsylvanica m. Ezen érdekes változatnál a nagy elüls

folt és a széles középs harántsáv olvadnak össze, a hátulsó folt

teljesen hiányzik (10. ábra). Elfordul a Kerczihegységben, hol

r m a y Sándor gyjtötte.

Végül meg kell említenem, hogy léteznek majdnem teljesen

fekete szárnyfeddj példányok is, melyek ab. Croissandeani Pic

(1900.) névvel jelöltetnek, ezen név helyett azonban a valamivel

régibb ab. Katüzi Ganglb. (1899. Annál. Mus. Wien. Bb. XIV. p.

62. fig.) használandó. Ez utóbbi valamint az ab. bífasciata Reitt.,

ab. interrupta Reitt. és ab. connexa Reitt. hazánkban még nem
találtatott.

Az Aporia crataegi mint gyümölcsfarontó.

Irta Bordán István.

Az erdélyrészi kártékony rovarok között az Aporia crataegi

L. foglalja el az els helyet.

Hernyójának roppant nagy számban való megjelenése a gyü-

mölcsös kerteket s különösen a szilvafákat veszélyezteti. Hiába

adnak ki a hatóságok rendeleteket, mert ez csak írott malaszt.

Évrl-évre pusztítják - - nem a szilvás gazdák a hernyó fészkeket,

hanem a hernyók a szilvásokat és így megtakarítják a gazdának

a gyümölcsszedéssel járó költséget és fáradtságot, meg az adófi-

zetést. Minden évben április és május hónapokban olyanok a fák,

mint deczember végével.
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Hiába való a jó gazdának minden védekezése ; egymagára

hagyatva, az gondozott gyümölcsöse veszélyeztetve van és neki

nagy anyagi károkat kell szenvednie, mert bizony madárijesztvel

a Crataegi hernyót elijeszteni nem lehet, az enyves gyr stb.

pedig fáit nem védi meg az éhséget nem tr hernyóklól.

Nagyon üdvös lenne, ha a hatóságok, tekintettel arra, hogy

sok helyen a gyümölcs-terméstl függ a gazdák megélhetése,

nem csak rendeleteket adnának ki, hanem a legnagyobb erélylyel

hathatósabb eszközökhöz nyúlnának és egyes ismert, ivgtl fogva

inficiált községekbe lelkiismeretes biztosokat rendelnének ki, kik-

nek feladatuk volna, szakértelemmel a gyümölcsös gazdákat a

hernyó fészkek szedésénél és elégetésében ellenrizni. Különös

súlyt kellene fektetni arra, hogy a kertekbl és a határokból a

sok kökénybokor kiirtassék, a gyümölcsösökben a gyökérhajtások,

magonczok és vadonczok is letakarhassanak. A jó gazda a gyökér-

hajíásokat, term fájára való tekintettel teljesen kiirtja, nálunk saj-

nos sok gazda ezt nem teszi.

Az a 2—3 évi költség, melyet a biztosok kirendelése okozna,

aránylag sokkal kevesebbet tenne ki, mint az így eredményezhet

haszon és már az adóelen fedésekbl is bven kikerülne.

Sajátságos az Aporia crataegi hernyójának kártétele a kü-

lönböz magasságokban való elfordulásánál. Tizennyolcz ev óta

még nem volt arra eset, hogy a crataegi 340 méternél (az Adria

fölött) magasabban fekv területeken kárt tett volna Már 320 mtren

felül is észrevehetleg kevesebb a kár, mint lejebb. Jóllehet a

pille (rendesen 3—4—5 nappal késbb mint lent) minden évben

millió szambán elfordul 400— 500 mter magasságban, ezek her-

nyói itt semmi néven nevezend kárt nem okoznak.

Az utóbbiak nagyság tekintetében jóval haladják meg a lejebb

elfordulókat, pedig eleségben ezek nem szenvednek hiányt és ami

szintén kiemelend, nem szenvednek annyit a tél zordságától

mint fent.

így például a Nagy-Baáron elforduló A. crataegi alig két-

harmadnyira olyan nagy, mint a hátszegvidéki. Baniczán (727

mt) pedig egyáltalában nem fordul el, pedig nincs elzárva az útja

Petrozsény felé (580 m.), hol kis példány néha meglehets szám-

ban fordul el. Persze kárt a szó szoros értelmében itt sem tesznek.

Ha megfigyelünk egy olyan gyümölcsfát, melynek lombozatát a

hernyó még egészen le nem kopasztott, azt fogjuk észlelni, hogy

a kisebb-nagyobb gályákon alvó hernyók majd itt, majd ott felriad-

nak álmukból. Néha ijedtükben le is esnek, rendesen azonban

4—5 perczig himbálózzak fejüket
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Ezt az ijedelmet az apró darázs-félék okozzák, melyek petéiket

a hernyókba rakják, mely mtét alatt a hernyó álmából felriad és

fájdalmában hányja veti magát, de alig szunnyadt ismét el, a fák

körül röpköd sok ezer Ichneumonok egyike megint felébreszti.

Bár nagyon sok hernyó és báb pusztul el a madarak és

darazsaktól, mégis marad annyi nstény lepke, hogy a jöv évi

termés veszélyeztetve legyen.

Kevés jóakarattal a gazdák megmenthetnék minden eszten-

dben termésüket, de csak úgy, hogyha nem egy, hanem vala-

mennyien saját érdekükben védekeznének, vagy ha a hatóságok

saját rendeleteiket lelkiismeretesen végrehajtatnák.

Különösen üdvös lenne, ha a marosvölgyi hatóságok Aradtól

feljebb komolyabban lépnének fel, mert ott évrl-évre nagy káro-

kat okoz az A. crataegi.

Eltér lepkék.

Irta : Dahlstrm Gyula.

Gyjteményemnek még némely eltér alakját kívánom ez

alkalommal bemutatni, megjegyezvén, hogy azok mind Eperjes

környékében fordulnak el.

Lycanea Árgus L. J, fels szárnyának fonák oldalán nincsen

szemfolt. ?, barnás fekete alapja számos kék pikkelylyel van

szabálytalanul behintve, de nem annyira, mint a var. argyrognomon.

L. Árgus var. Argulus Meissn. A J felül olyan mint a typikus

Árgus, alul azonban valamivel sötétebb és a mells szegélyen

lev pettyek s az összes szemfoltok kisebbek. A ? felül barnább,

mindkét szárny szélén rozsda szín holdakkal, melyek az alsó

szárnyon kihegyesítve és fekete ponttal kitöltve vannak ; alul

hiányzik a fehér középsáv, szemfoltjai pedig kevésbbé felpillantok.

— L. Icarus Rótt. £, felül nem ibolyásszín, mint a törzsalak,

hanem fényl zöldes kék, mint a L. Meleager £ ; alul a szegélyben

pettyek igen halványak s a fels szárnyon alig kivehetk. Más £

felül igen halvány ibolyás kék ; alul csak imitt-amott észrevehet

szemfoltokkal, míg sárga szegélyfoltjai igen halványak. Más á, felül

fényl sötét ibolyás kékszín ; alsó szárnya jócskán nagy, tisztán

kivehet fekete pontokkal a szegélyen. — L. Meleager Esp. 5,

igen ersen fényl kék szín, fels szárnyán az erek igen kevéssé


