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Az amerikai bivalykabócza Magyarországon.
Itta : Dr. Horváth Géza.

(Két ábrávaL)

GyüPvFfy Jen 1912 augusztus 9-én Temesmegye déli szélén

Kevevára (Temes-Kubin) közvetetlen közelében egy feltn alakú, de

eltte ismeretlen kabóczát, egy ' Membracidát fogott, melyet aztán

meghatározás végett nekem adott át. Már az els, felületes meg-

tekintésre megállapíthattam, hogy a halovány zöld szin, 10 milli-

méter hosszú, háromszögletes rovar nemcsak Magyarország, hanem
egész Európa faunájából merben ismeretlen ; tüzetesebb vizsgálat

alapján pedig kitnt, hogy voltaképen egy amerikai nembe, a Ceresa-

genusba való, st mi több egy észak-amerikai fajhoz tartozik.

Ez a faj a Ceresa hubalus Fabr., melyet Észak-Amerikában

jellemz alakja miatt „buffalo tree-hopper" (bivalj^kabócza) népies

néven ismernek és melyet ott 1907-ben magam is több helyen bven
gyjtöttem. Egyébiránt meglehetsen közönséges rovar s az Egyesült

Államok egé-z területén és Kanada déli részében mindenféle fás

növényen, kivált alma-, körte-, fz- és jávorfán található. Némelykor
annyira elszaporodik, hogy gyümölcsö^ökben és faiskolákban elég

jelentékeny károkat okoz. Kártételei abból állanak, hogy a nstény
a fák fiatal hajtásait tojcsö vével megszúrja s azokba tojja le petéit.

A fiatal hajtások ennek következtében megsérülnek, meghasadoznak,

kérgük felrepedezik, mire aztán növekedésükben elsatnyulnak, el-

betegesednek. E kártételek augusztus, szeptember és október hóna-

pokban szoktak mutatkozni. ...

A bivalykabócza, ámbár els sorban fás növényeken él, eset-

leg másféle növényekben is tehet kárt. így egj^szer Pennsylvaniában

burgonyaföldeken lépett fel kártékonyán.

Visszatérve már most a Kevevárán talált magyarországi pél-'

dányra, önkéntelenül felmerül az a kérdés, hogy vájjon hogyan és

honnan került oda ez az amerikai kabócza ? Annyi bizonyos, hogy
csak mesterséges úton, behurczolás útján juthatott oda ; mert az tel-
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jeseu ki van zárva, hogy észak-amerikai rovarfaj természetes ter-

jeszkedés útján származott volna hazánkba, egyszerre ide Európa

délkeleti részébe. Hogy behurczolása mi módon történt, arra biztos

választ egyelre nem adhatunk. Nem lehetetlen azonban, hogy Észak-

Amerikából alma- vagy körtefa oltóágakkal hurczolták be mi hozzánk.

Ebbeli gyanúmat a következkre alapítom.

Az amerikai bivalykabócza, mint említem, gj^ümölcsfák fiatal

hajtásaiba szokta petéit letojni. A peték a fiatal hajtásokban áttelel-

nek s a következ év tavaszán, májusban és június elején kelnekid.

Megtörténhetett tehát, hogy ilyen peté'rkel megrakott oltóágak kerül-

tek valami úton-módon Kevevárára, a bennök lev peték aztán ki-

keltek s ezekbl származott az ott talált kifejlett példány is. Gyrffy
Jen ezt a példán^^t az ottani vasúti állomás közvetetlen közelében

Bivalykabócza {Ceresa hubalus Fabr.), ötszörösen nagyítva és a termé.szt-tes

nagyságban
; & = a nstény szúrásai almafa kérgén

; c = petecsomók a ké-

reg bels lapján ; d = egy petecsomó
; e = régibb sérülések az almafa kérgén.

(M.AELATT után).

egy legeln 5a/rm-bokrokról hálózta; többet nem sikerült kézre-

kerítenie. De ki tudja, hogy nem akadt volna-e még rá valamelyik
kevevári gyümölcsöskertben ?

A dolog minden esetre megérdemli a további utánjárást és

nyomozást, mert nemcsak elméleti érdekessége van, hanem gyakor-
lati szempontból is elég fontosnak látszik Ebben az esetben ugyanis
egy olyan kártékony amerikai rovarfajról van szó, amelynek meg-
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honosodását és elterjedését hazánkban nem nézhetjük összetett ke-

zekkel.

Véleményem szerint mindenekeltt ki kellene puhatolni, hogy
vájjon nem hozatott vagy csempészett-e valaki újabb idben Észak-

Amerikából Kevevárára gyümölcsfa oltóágakat ? Meg kellene továbbá

tüzetesen vizsgálni Kévevárán az összes gyümö'csös kerteket és fa-

iskolákat, hog}^ nincs e bennök bivalykabócza ? Ha pedig csakug3^an

ráakadnának, akkor az amerikai jövevény fellépését és elszaporodá-

sát gyökeres irtással már csirájában el kellene ott fojtani.

Ajánlom az ügyet a m. kir. állami rovartani állomás figyelmébe.

Coleopterologiai jegyzetek.

Irta : De. Kauffmanx Erxo.

IV.i

16. Hister plamilus Méx. — Ezt a fajt Méxétries 1849-ben

írta le néhánj^ a Kaukázusból származó példány alapján (Mém.

Petropoi. p. 54). Marséul 1861-ben Görögországból egj fajt Hister

Coquerelinév alatt ismertetett (Annál. Soc. Ent. Francé, p. 538). Ugyan-

ezen folyóiratban (p. 539) még egy a Krimbl származó újdonságot:

Hister Laco névvel írt le. — Az 1906-ban kiadott Hevdex— Reitter—
AVEisE-féle katalógusban már a H. Laco összevonatik H. planulus-sa],

míg a H Coquereli mint önálló faj szerepel. A múlt hónapban Reitter

egy levelezésében a H. plnmdus-i azonosnak ismeri el a H. Coquereli-

vel. — Ezek után világos, hogy az elsbbség jogánál fogva e faj a

H. planulus Méx. nevet kell viselje, míg a másik két név csak syno-

njmmnak tekinthet. — Csíki munkájában (Állatt. Közi. II, 3. füz.) a

H. Coquereli és H. Laco mint nálunk is elforduló két külön fajt

ismerteti s az elemz táblázatban a fsúlyt a szárnyfedk barázdái-

nak képzdésére fekteti. Gyjteményemben egj Prossnitz vidékérl

(Mcrvaország) és két, a Palicsi-tó partjáról, ahol azok ez év június

havában a sima homokos talajon mászkáltak, származó példány van.

E három példánynál a szárnyfedk két bels barázdája nag3'on kü-

lönbözen van kifejldve: m^jd teljesek, majd. szakadozottak ; majd

elül, majd hátul kurtítottak s így ezek fejlettségi foka nem lehet

alapja külön fajok megállapításának. A többi morphologiai jelenségek,

melyek eddig az irodalomban találhatók, az elemzéseknél oh^an „ibis-

redibis" értelemben közöltetnek. — Szinte a csodával határos, hogy

Ga:n-glbauer 1899 ben kiadott nagy müvében e fajokról említést nem
tesz, holott ScmiiDT a B e r 1. Ent. Z e i t s c h r i f t-ban már 1885-beu

1 Lásd: Rovartani Lapok. XVII, 1911, p. 68.


