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Az Adoxus vagy Eumolpus nembl hazánkban a magyar
bogárkatalogus szerint az Adoxus obscurus Linn. és annak fajvál-

tozata, a var. vitis Fabr. fordul el, mely utóbbi kártételei révén

eléggé ismeretes,

Weise nem régen egyik dolgozatában (Archiv für Naturg.

64. Jahrg. I. Bd. p. 189— 191) rámutatott arra, hogy az Adoxus vitis

Fabr. nevet helytelenül alkalmazzák a firkáló bogárra. Az az állat,

melyet Fabricius (Syst. Entom. p. 108) Cryptocephalus vitis

név alatt írt le, nem más mint a Cyptocephalus coryli Linn. hímje,

a Fabricius-féle név tehát ennek synonymája. Ezek után mint

legrégibb név a Schrank-féle villosulus használandó a vitis auci.

nec Fabr. helyett.

Hazánkból származó nagyobb anyag átvizsgálásánál azt ta-

láltam, hogy e nembl nálunk 2 faj és 2 fajváltozat fordul el.

Ezek testüknek szrzete alapján könnyen megkülönböztethetk.

Meghatározásukra szolgáljon a következ kulcs

:

1. A test felszínén lev szrzet fehér . . . . . 2.

— A test felszínén lev szrzet sárga 3.

2. A szárnyfedk feketék . . Adoxus obscurus Linn.

— A szárnyfedk barnák . . . var. epilobii Weise

3. A szárnyfedk barnák . Adoxus villosulus Schrnk.

— A szárnyfedk feketék . . . var. Weisei Heyd.

A firkáló bogarak általános tulajdonságai : Ersen lehajlott

és mélyen az eltorba húzódott fej, homlok hosszbarázdával. A
csápok a test felénél hosszabbak. Eltora gömböly, szélesebb

mint hosszú. Torpaizsa hosszúkás. A szárnyfedk oly szélesek

mint az eltör, a farfedt nem takarják be, srn de rendetlenül

pontozottak, helyenként nagyobb pontokkal, melyek hosszanti soro-

kat alkotnak. A lábak hosszúak, czombjaik kissé megvastagodottak.

A karmok tövük fölött ketté osztottak, bels águk rövidebb és

tompább.
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\ firkáló bogár fejldésmenetét Dr. Horváth Géza1
)

ismertette elször. Daczára annak, hogy ezen bogár pl. Dél-

Francziaországban már régen kártékonyán lépett fel, fejldését és

kártékonyságának mibenlétét nem kutatták. Pantocsek Rezs.
nagyszombati gyógyszerész lett elször figyelmes arra, hogy sz-

ljének gyökeret egy lárva rongálja. Dr. Entz Peren ez és

Dr. Horváth Géza erre a helyszíne i megvizsgálták a meg-

rongált szlket. Dr. Horváth mindjárt konstatálta, hogy a leveleken

a firkáló bogár okozta a rágásokat es hogy a gyökereken található

bogariárva is valószínleg ennek a bogárnak a lárvája lesz. Ennek

eldöntése végett néhány szltket Budapestre hozott, hol feltevése

be is bizonyosodott, mert három hét lefolyása alatt számtalan bogár

fejldött ki.

Az Adoxus vülosulus Schmk. lárvája 8 mm. hosszú, sárgás-

fehér, feje sötétebb, teste egyes sárga szrökkai fedett és 13 test-

gyrbl áll. Szemei nincsenek, ezek helyett a fej oldalán egy

világos haránt folt van- A csápok

rövidek, két hegyek.

A kifejldött bogár a sz-

llevelek vagy a hosszú level fü-

zike (Epilobium angustifoliumL

levelein összevissza haladó vo-

nalalaku rágásokat tesz, melyek

— 10 mm. hoszszúak és 2—

3

mm. szélesek. A szlszemeket ritkán támadja meg, a midn raj-

tuk a felhámsejteket keskeny szalag alakjában lerágja. Ilyen ter-

mészet kártételét Ér-Diószegen és Rákon észleltek 2
). Lárvája kez-

detben a vékony, késbb vastagabb gyökereken vályú forma csa-

tornákat rág, melyek elbb-utóbb annak pusztulását okozzák.

A firkáló bogár, mint az eddigi megfigyelések mutatják, parthe-

nogenetikus úton fejldik. W e i s e egyik munkájában azt írta

ugyan 3
), hogy az Adoxus vitis penisét kipraeperálta, de utóbb ez

állítását visszavonta4
) és megjegyezte, hogy az, a mit penisnek tar-

tott, csak az összetolt tojócs volt. A nstények petéiket oly leve-

lek alsó lapjára rakják, melyeken azok a nap hevétl teljesen meg

vannak védve. A kikel apró lárva leesik a földre és felkeresi a

szl gyökerét, hol tovább fejldik.

i) Verhandl. zoolog-bot. Ges. Wien. XXIII, Bd. 1873. p !7 iü. Taf.

I. B. iig. 1—5.
8) A m. kir. Rovartani Állomás Közleményei. I köt. 8. i'Uz. 72.1.^1892).

Naturgeschichte der lnsekten Deutschlands. Bd. VI 277. (1882).

» Archív für Naturg. 64. Ihrg. I. Bd. 190. (1899
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A firkáló bogár kártételei ellen való védekezés több magyar
munkában is le van írva1

), st a lárvája ellen a szénkénegezést

elször hazánkban alkalmazták. A védekezés két irányban történ-

hetik : 1. a kifejldött bogár, 2. a lárvájának irtásában. A kifejl-

dött bogár irtása, annak összegyjtésében áll, bogártálcza segítsé-

gével vagy baromfiam felhasználásával, a lárváját szi szénkéne-

gezéssel lehet sikeresen pusztítani, persze csak alkalmas talajviszo-

nyok mellett.

A faunára új var., epilobii IVeise hazánkban nem ritka ; ter-

mhelyei : Szent-Endre (Biró), Turcsek (Biró), Vihorlat (Mocsáry),

Párád (Pável), Koritnyicza (Xántus), Szent-Erzsébet (Csiki) és

Ferenczfalva (Frivaldszky János). A var. Weisei Heyd. eddig csak

a Tátrából (Biró) ismeretes..

Adalék Magyarország lepke-faunájához.

Irta Dahlström Gyula.

A R. L. VII: kötetének 114—117. lapján megjelent közlemé-

nyem kiegészítéséül a következkben röviden felsorolom azokat a

fajokat és lajváltozatokat, melyeket hosszú gyjti pályámon az

ott foglaltakon kívül, mint a hazai faunára újakat megfigyeltem. íme :

Deilephila eitphorbiae var. rubrescens Garb. A fels szárny

világos helyei piros tünetek, alul pedig a piros színezés élénkebb.

Smerinthus hibr. hybridus Westw. Példányom ocellata J és

populi ?-tl származik. Felsszárnya a populi-éhoz hasonló, csupán

küls szegélye csaknem oly alakú és csipkés mint az ocellata-é.

Alsó szárnya inkább hasonlít az ocellata-éhoz, de megvan a populi-

nak, barna tpettye is. 1884-ben tenyésztett hernyóból nyertem.

Trochilium crabroniforme Lew. Kisebb az api/orme-nél

') Dr. Horváth Géza, Védekezés a kártékony rovarok ellen. (A
m. kir. Rovartani Állomás Közleményei. I. köt. 9. füzet. 1898. 9. és 14. 1.

ábrával).

Jelentés az 1890—1893. években ielmerült gazdasági rovarkárckról.

(A m.'kir. Rovartani Állomás Közleményei. I. köt. 11. füzet. 1894. 62—66. 1.

2 ábrával).

Jablonowski József. A szl betegségei és ellenségei. Buda-
pest, 1895. 133— .37. 1. 28. és 29. ábra.

Dr. Lovassy Sándor. Keszthely vidékén az utóbbi években iöl-

merült nevezetesebb rovarkártételekrl. (A keszthelyi m. kir. gazdasági tan-

intézet évkönyve az 1897. és 1898-ik évekrl. Keszthely, 1899. 105—107. 1.

2 ábrával .)


