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Búcsú 1912-tl.
Irta : Pitlich Ferencz.

Búcsút, nem fájdalmasat, hanem nyilvánosan örvendt akarok

venni az 1912. esztendtl, melyrl az állandó zord idjárás foh'tán

bátran el lehet mondani, hogy ehhez foghatóra még a legöregebb

emberek nagyszülei is alig emlékeztek.

Xem vagyok nagyon fázékony ember, meg Délnyugat-Magyar-

országban lakom, de ebben az évben május havában még javában

lobogott a tz kályháimban, 3 hónap múlva, augusztusban pedig

újra kezdhettük a ftést. Karczagon, az ország szivében pedig

augusztusban is vígan havazott. Az egy júHus hónap volt javarészt

meleg, szélcsendes napra azonban júliusban sem emlékszem és így

volt ez mindenütt széles e hazában, kivéve oly vidékeket, melyeknek

'

védett fekvése némileg megkímélt az idjárás viszontagságaitól. Az
éber szemlél figyelmét nem kerülhette el az a tény, hogy az id-

járás nem egyszerre, hanem fokozatosan romlott le az utolsó hat év

alatt enmare (önkéntelenül is a bibliai hét szk esztend jut eszembe),

zordság tekintetében végül ez évben érte el pafoxizmusát.

Mézel méh (Ajjiis mellifica L.) tavasszal alig mutatkozott ; az

itteni méhészek állítása szerint javarészt már az 1910— 1911-iki télen

kipusztult. A gyümölcsfák dús virágzása sokat igért. bár a megter-

mékeuj-ító rovarhad, mintha meg lett vohia tizedelve, csak Osmiú-'k

jelentek meg a szokott létszámban ; mikor azonban elérkezett a gyü-

mölcsök kifejldésének idszaka, nem láttam — nem is ettem egyebet

mint ribiszkét, a többit, még a dióbarkákat is, mind letarolta az

áprilisi és májusi sokszoros fagy. Az orgonabokrok, melyek május

^lején virágzáskor valóságos rovar-kaszinót képeznek, ezúttal némák,

dísztelenek maradtak, a virágbimbók mind elfagytak. Lepkék közül

a két Pajjüio szebbnél-szebb aberratiókkal, sok kitelelt Tanessa-í&j,

darázsformájú 2Iacroglossa scabiosae L., a sok Dipterát és bogarat

fel sem említem, ellenben a Hymenopterák közül a feltn szép

hosszú csápú méhek, a tömegesen zúgó Bomhus-o]s: és kivált a vala-

mennyi közt homo regius-ként szerepl félelmetes dongású Xylocopa

ciolacea L. — mindezek együttesen máskor az orgonavirágokon sze-

met gyönj-örködteí látványt nyújtanak, az idén az említett rovar-

fajoknak, hog3^ tájszólással éljek, még kölykit sem láttam. Xem virí-

tott a vadgesztenyeía és hasonlókép a homokos magyar tájakra

májusban annyira jellemz akáczfa sem. Szl kevés termett és lett

is volna valami rabvallatóféle savanj^kás bor belle, ha egy hatalmas

nj-ári jégverés diónyi jégszemekkel le nem tarol mindent. Ez a több

dunántuh várraegyében végighaladt jéges külön ráadás volt erre a

czifra esztendre
; mellesleg megjegyzem, hog}'- házamnak valamennyi
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.ablaktábláját betörte, st a nyitott ablakokon át a törékenyebb szobai

tárg-yakat is összezúzta. Félelmetes volt a történteket látni és hallani

!

Szl nem lévén, az azon rág'csáló Vespa germanica L.-hoz sem volt

szerencsém, eg-j^et sem láttam. A faraktárak körül máskor srn
mutatkozó (VII. 21.

—

VIII.) Glytanthus speciosus Sohneid. és Morimus

funereus Muls. czinczérfajokból csak 1— 1 jelent meg hírmondónak.

Az egyes réti virág-okat máskor júliusban tömegesen ellep piros

ozinczér, vagy a mint a németek elnevezték : budapesti czinczér,

Purpuricemis budensis Goeze et aberrationes szintén csak egyetlen

mutatványszámmal kedveskedett. Nem mutatkoztak a különféle mus-
liczák sem, mint a Drosophila funebrís F., fenestrarum Fall. és var.

melanogaster Mg.

No de eddig csak arról zengtem, hogy mi nem volt, lássuk

most, hogy mi volt, mert ha a lepkeháló néha cserben is hagj^, itt

van a viziháló, a meringet zsák és kivált a rovarrosta, ezekkel aztán

annyi apró-csepr állatra tehetünk szert, hogy rovarász legyen a

talpán, a ki minden fajból, ha csak egj^et is preparál. Mentségére

hozom fel az imént már-már letárgj^alt 1912-ik esztendnek, hogy
sok ritka rovarhoz is juttatott engem, st Thalhammer tanár úr köz-

lése szerint nem csak faunánkra, de egy a dipterológiára is új fajt

sikerült gyüjtenem.

Volt, még pedig temérdek mennyiségben, hernj^^ó, báb, majd

június végétl kezdve három héten át lepkealakban Aporia crataegi

L. Bogarak közül Lytta vesicatoria L. (VI. 1 — 30; magányos példá-

nyokban néhány héttel késbben is) mely, ha szlpermetozmmel
többszörösen el nem zöm vala, orgonabokraimat meztelenre rágja.

Eveken át tartó keresés után ez évbea találtam itt az els 5 él
Polypliylla fiillo L.-t (VII. 12— 18). Ner.ropTinrus germanicus L.-t kitett

döglött vakondon (IV. 28 ; V. 9.) és Necrophorus humator GoEZE-t

(ugyanott V. 6.) szintén ez évben fogtam elször. A Cicindela nem-

bl is, melynek hiánya az e lapok hasábjain közzétett simontornyai

faunajegyzékeknek szépséghibája volt, május 81-én került hosszas

keresés után hálómba az els és egyetlen C. campestris L. példány.

Míg tavaly meleg nyári naj^okon temérdek apró fémdarázs mint

:

Ellnmpus auratus L., var. vírescens Mocs. és var. maculatus Mocs.,

továbbá Ellampus aeneus F. (VII. 7— VIII. 27.) (determ. Mocs.) né-

hány kisebb-nagyobb zöld, piros és sáiga színekben pompázó Chal-

cididával együtt sürgöldött a? orgonaleveleken, ez évben alig 5—6
darab korült mindezekbl meringet zsákomba, vigaszul szolgált el-

zleg tavaszszal egy apró csinos légyfaj : Acidia lieracUi L. (IV.

:2L—V. 9.), mely százszámra ott kaczérkodott az orgonaleveleken.

A ház egyik kamrájában, mint minden évben, úgy idén is, de

•ez alkalommal igen nagy számban egy kis barna ormányosbogár •
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Rhyncolus culinaris Germ. volt található (V. 11—VI. 26.), reggelen-
kint a padlón a fal mentén százszámra hevert lomhán e bogárTosszú
sorokban

;
heteken át naponkint összesepertem és a baromfit etettem

vele. A szobák ablakain, ha nem is oly nagy mennyiségben mint
191 l-ben, de azért tekintélyes számban (kivált ess napokat követ'
reggeleken) üldögélt egj álreczésszárnyú, a Cloeon dipierum L. (V.
17—IX. 23.) ;

e^y nyári délután, sajnos a napot nem jegyzem fel,
az ablak eltt kis csapatban czikkázva rajzott ez a kis szürke kérész ;
a vedlési folyamatból visszamaradt brökbi 1911 szeptember o-én
találtam a folyosó menyezetén egy jókara halmazt. Ennek egy na-
gyobb rokona, a tiszavirág: Palingenia longicauda Ol. ez évben június
6. -8.-ig kelt nagy mennyiségben a Sió vizébl és repkedett felette.
PoNGRÁcz Sándor úr szíves közlése szerint a beküldött állatok subi
maginális stádiumban lévk voltak. Én június 6-án délután 6 órakor
fogtam a Sió hidján állva lepkehálómmal néhány tuczatot, melyek-
nek túlnyomó része nstény volt ; ezt látva a falu ifjúsága is vér-
szemet kapott és némely gyerkcz egy fél óra lefolyása alatt 2 teli
kalappal is fogott számomra bellük

; ezek persze hasznavehetetlenek
voltak

;
egyik-másik kalapban ezernél is több nyüzsgött. így nagy

tömegben kellemetlen halszagot terjesztettek és a gyerekek által az
tczán szanaszét szórva, ott órák hosszat elvergdtek. Még másnap
hajnalban is egynéhány ott vonaglott.

Visszatérve az ablaktáblához nem mulaszthatom el kijelenteni,
hogy igen sok ritka rovart itt sikerült a gyüjtüveggel könny
szerrel zsákmányul ejtenem. Számtalan Chrysida, Tabanida, Mioro-
lepidoptera díszíti gyjteményeimet, melyek mind az ablaktábláról
kerültek oda. Ezek részben már elz este repültek be a lámpa-
fényhez, részben pedig nappal a hség ell a hvös szobába mene-
kulvén, kerültek kelepczébe. Érdemes lett volna az ablaktábla-
zsákmányról külön jegyzéket vezetni, érmek hijjában azonban így is
fel tudok sorolni egynéhányat az ily módon zsákmányul ejtett jobb
fajok közül, ilyenek a következ lepkék : Hadena hasüinea F., Helio-
dmes roesella L. — Hemipterák : Floiariola culiciformis Deg., Áthíjsa-
nus stactogaliis Fieb., Cixius stigmaticus Germ. — Dipterák : Anoplieles
maculipemiis Mg., Gulex anmUaius Schrk., Eccoptomera emarginata Lw.
(V. 12. és 21.-én mindig több példány sétált az ablaktáblán), Eccopto-
mera excisa Lw. (III. 3 ; V. 14.), azután más gyakori, amúgy is már
Jenestralis" fajnevet visel dipterák, mint: Bhyphus fenesiralis Se,
Scenopinus fenestraUs L., Eymosia fenestralis Mg. és Oecothea fenesira-
lis FLL.-t szintén sikerült zsákmányul ejteni, ezek azonban nem az
ablakról kerültek el. Végül még az Ornithomijia avicularia L.-t emlí-
tem, mint ablakon fogott dipteront

Dr. Kiss Ferencz a hazánkra új Taeniocampa porosa Ev. nev
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bagolypillét is a Debreczen melletti Puszta-Kaproson fogta reggel

öltözködés közben hálószobájának ablakán. Mindezek felsorolásával

azt akartam kimutatni, hogy egy pld. szobafogságra kárhoztatott

vidéki rovarász a szobaablakokon egész csinos rovargyüjteményre

tehet szert. Szegény Abdul Haíud, ha u"ralkodó kollégájának, bolgár

Ferdinánd példájára entomológusnak csap fel öreg napjaira, unalmas

óráiban az Alatini-villa ablakain világszép rovarkollekcziót hozhatott

volna össze.

Egyéb rovarrendek mellett immár 4 éve az itteni Hemipterák

gyjtésével is foglalkozom. A millenáris faunakatalógusban Simon-

tornya mint lelhely ezen rovarrendaél szerepel legtöbbször ; ennek

magj^arázata abban rejlik, hogy két évtized eltt Dr. Horváth Géza

gyjtött itt, e vidéket ezáltal, hogy úgy mondjam e tekintetben klasszi-

kus földdé avatván. Errl tanúskodik a faunakatalógusban Simon-

torn3'a termhelyivel felsorolt 127 ritkább faj, a frequens és vulgá-

risnak minsített fajokat nem számítva. Miután ez évi an3^agom még
feldolgozás alatt van, így csak az 1909—1911. évek alatt itt gyjtött

és Dr. Horváth Géza, részben jjedig Dr. Szilády Zoltán urak által

meghatározott 292 faj és 14 fajeltérésrl számolok be. A Dr. Horváth
által itt gyjtit 127 ritkább fajból nekem ugyan csak 26-ot sikerült

3 év alatt ismét fognom, de viszont 61 oly fajra tettem szert (33

Heteroptera és 28 Homoptera) mely eddig a második régióból vagy

egyáltalán nem volt felemlítve, vag}'" ha el is került innen, úgy más
term hel3''ekrl. Miután e 61 faj közt több, ez id szerint itt gyakori

faj is van, így ezen adatok némikép a fajoknak 20 év alatti földrajzi

eltolódását is illusztrálják. Magj^arország területén országszerte 239

Hemiptera-faj fordul el, ezeknek javarészét, 205-öt én itt megtalál-

tam, tehát még 34 oly fajt kell itt keresnem, mely : ubique occurrit,

a mi, ha az eddigi szk esztendkben nem is sikerült, bizon^^ára

sikerülni fog az ezután szükségképen bekövetkezend b eszten-

dkben.

r

Uj bogárfajváltozat a Tátrából.

Irta : Csjki Ern.

Tachinus marginatus Gtllh. var. Fodori Csíki, nov. va'-.

A typo differt : elytris totis flavo-rufis, solam limbo suturali

retrorsum sensim dilatato margineque laterali posterius infuscatis.

Long. 6'5 mm.
Hungária sept. : Tátra (Cáorba-tó), ubi D. Dr. J. Fodor

légit. (Coll. Mus. Nat. Hung.)


