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I n o prtmi Schiff. gy. VI. 20— Vili. 25 ; chloros Hb. r.

(Húsz); globtilariae Hb. r. (Húsz); statíces L. k. VI. 15— Vll.

28 ; var. Mannii Ld. r. VI. 25—Vili. 2 ; var. Heidenreichii Ld.

r. és var. crassicornis Stgr. i. r. VI. 20— Vll. 26.

Zygaena pilosallae Esp. k., var. polygalae Esp. i. r., ab.

interrnpta Stgr. r., ab. Pluto 0. r., var. nubigena Ld i\, a/b. dia-

pkana i, r. VI. 26— Vili. 30 ; brizae Esp. r." VI. 25— Vll- 30;
scabiosae Schev. gy. VI. 15— Vll. 10; achillae Esp. k., var. bellis

Hb. r., ab. viciae Hb. i. r. és ab. confluens Christ- VI. 10

—

Vll. 30; meliloti Esp. gy. és var. Stentzii Frr. i. r. Vll. 2— Vili. 6
;

trifolii Esp. r., ab. confluens Stgr. (Húsz,) és ab. orobi Hb. r.

VH. 2—Vll. 30: lonicerae Esp. k. VI 2— Vili. 10; filipendulae L.

k., ab. cytisi Hb. r. és ab. Mannii H. - S. i. r. Vll.

b—Vili. 25; angelicae O. k. Vll 10—Vili. 25; transalpina

Esp. r. (Húsz) ; ephialtes L. r., ab. medusa Pali. gy.,

ab. coronülae Esp. gy., ab. trigonellae Esp. k., ab. Aeacus Esp.

i. r., var. peucedani Esp. r. és ab. athamanthae Esp. i. r. Vll. 8

—

Vili. 28 ; Fausta L. r. (Húsz) ; carniolica Se. gy., var. diuiensis

H.-S. gy- és ab. hedysari Hb. gy. Vll. 5—Vili. 25.

Syntomis Phegea L. k. és ab. Phegeus Esp. i. r. VI. 10

—

Vll. 8. H. IV. 12—V. 18. Plantagón.

Na cl i a ancilla L. r. Vll. 16— Vili. 20; punctata F. r.

(Húsz).

A krisbogár tömeges fellépésérl.

A rovarok között tudvalevleg sokan vannak, melyek bizo-

nyos idszakban, esetleg bizonyos idközökben roppant nagy

számmal jelennek meg, e szerint a méhek rajzásáról, az úgyne-

vezett cserebogaras évekrl, a hernyófészkek sokaságáról, a ván-

dorsáskák sr járásáról, a tiszavirág tömeges fellépésérl síb.

beszélünk. Nem ritkaság az sem, hogy a krisbogarak nagy meny-

nyiségben jelennek meg. Egyes években valóságos krisbogár-

rajzások vannak, így pl. 1895. és a folyó 1900. év azon évek

közé tartoznak, mikor ezen bogarak ezrével bolyongtak, röpültek.

Itt Nagy-Kálióban a folyó évben úgy mint 1895-ben is június

8— 12. léptek fel óriási tömegben. Kezdetben a küls kerteket

támadták meg, a szlls kerteket kivéve, és az orgonafák minden



A körisbogár tömeges fellépésétl. 187

levelét leették, június második felében beljebb húzódtak és hasonló

pusztítást tettek a kertek orgonafáin, kivéve a rézgáliczczal beper-

metezetteket.

Július 4-én, midn a hség tetpontját érte el, a krisbogarak

még a megpermetezett orgonafákat sem kímélték. Egy kertben,

hol az orgonafák 31 lépésnyire voltak egy sorban, a felét támad-

ták meg és daczára annak, hogy vagy 3000 bogarat megöltek,

mégis több maradt az orgonafákon. Sajátságos jelenségnek mondható,

hogy a másik félrész sértetlen maradt. Ezen részt néhány málna

bokor és Kochoria választotta el. Az orgonáikról, mikor azokat

másodszor permetezték lV2°/o rézgáliczczal, elröpültek a krisbo-

garak. Az orgonafán való megtelepedést a coitus követte. Július

9-én, mikor a hség nagyobb volt, megint jelentkeztek, de sokkal

kisebn mennyiségben és inkább a rózsák leveleit rágták, mint az

orgonafáét.

A július 4-én fogott és fris orgonafa levelekkel táplált kris-

bogarak július 10-én nagyon nyugtalankodtak az edényben, röpülni

próbáltak és nem ettek, de a következ napon, azaz július 11-én

annál nagyobb étvágygyal ettek és azután a párzáshoz fogtak. Július

17-én megint mutatkoztak a krisbogarak és akkor is inkább a rózsa

leveleire szálltak, a fogságban lev bogarak megint nyugtalankodtak,

nem ettek, hogy a következ napon annál nagyobb étvágyai fo-

gyaszszák az orgonafának nekik nyújtott leveleit és harmadszor is

hozzá fogjanak a párzáshoz. A röpülésnek, a tömeges felvonulás-

nak és a fogságban lev krisbogarak nyugtalankodásának okozója

a nagy hséggel párosult párzási ösztön. A fogságban lev kris-

bogarak közül többen július 26-áig éltek, tehát három hét-

nél tovább.

A nagy tömegnek megjelenését illetleg felvonulását úgy

1895-ben, mint 1900-ban néhány bogárnak röpülése elzte meg és

ezen bogarak szintén inkább rózsákra szállottak, a nélkül azonban,

hogy a levelekben kárt okoztak volna; a késbben érkez és nagy

tömegben felvonuló krisbogarak egyenesen az orgonafára röpültek.

Az 1895. évben a bogarak hosszabb ideig maradtak az orgonafán,

mert az egyáltalában nem volt megpermetezve és a bogarakat nem

is szedték, és csak akkor hagyták el az orgonafát, mikor nagyobb

zivatar következett. D.


