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Mocsáry Sándor.
1841-4915.

Az li)15. év alkuiiyán, dcczemljer hó 26-án uieglialt a magyar
J^•aszászok nesztora, Mocsáry Sándor. Hosszabb ideig tartó gyen-

géllccdés, majd néhány heti szenvedés ntán váratlanul hunyta le

szemét íirökre. A magyar cntomologiát újabb gyász érte, nemcsak
az entomolognsok nesztorát, hanem earvik lelkes munkását veszítette

el benne.

Mocsáry Sándor érdemeit, munkálkodásának eredményeit

negyvenéves szolo^ilati jubileuma alkalmából ismertettük e folvóirat-

ban.^ azért e helven ottol eltekinthetünk. De beszámolt rovartani

mködésérl maga is-, azért kiegészítlég még csak a követke-

7.kre akarunk rámutatni

:

Mocsáry 1841. évi szeptember 27-én született Nagj'váradon, a

hol úgy elemi mint -gimnáziumi tanulmányait is elvégezte. Majd a

premontrei rend jászói intézetébe léjjett be, de betegeskedése miatt,

még mieltt felszentelték volna, kilépett és hosszabb pihenés után

jogi tanulmányokat folytatott, melyeknek elvégzése után 1870-ben a

Mao'var Nemzeti í^Iúzeumhoz rsegeddé nevezték ki. Eiuiek az iuté-

zetnek kebelében 44 évig fejtett ki szorgalmas munkálkodást, míg
1014. évi június 1-én innigdíjazták, moly alkalomból érdemei újabb

elismeréséül az osztályigazgatói czímet kapta,

Nyugalomba vonulásával megszakadt tudományos mködése.
Az els teljes jíihenést csak rövid ideig élvezhette, régi gyomorbaja
újból elvette, mely azután a sírba is vitte.

Mocsáry szolgálata utolsó négv évében még na^'v nnuikát véó--

zett el, nagy szorgalommal folytatta a nuizeum Ilymenoptera-gyüj-

teményének felállítását., különösen ' kedvenczeit, a fémdarazsakat

sietett teljesen rendbe hozni. Iilz alkalommal azután az idk folyamán

felhalmozódott sok új faj leírásába is fogott és azok leírását, n miut

az alábl)i irodalmi íisszeállításból látható, közre is adta.

Mocsáry Sándor 1911— 1914. évi irodalm'i mködése:
]í»4.3 Lisectorum messis in insula Creta a Lud. líiró congregata. II.

llymenoptera : (Jhrysididae. (Ann. Mus. Nat. lluug. IX. 1911,

p. 316—317).

y Rovartani Lapok. XVI[, 1910, p, 1(51—175.
- Lásd: „Hogyan leltem entomoloe-us ?* (Uovartaui Lapok. XIX,

1912, p. 81 113) és „Bogarászati élményeim" (U. o. XX, 1913, p. 147—156)
fzím czikkeit.

'A „Rovartani Lapok" 1910. évi XVII. kötetének 165—175. lapjain
közölt irodalmi jegyzék folytatásaként számoztuk meg azóta megjelent
xnunkáit.



105. Species Chrysididanini novae. T. (1- c. IX, 1911, p. 44l

100. ( 'Inysididas iu diversis insectis vitám agentes parasitic;

c. X. 1912, p. 269-276).

107. Déeouvert de FOryssus unicolor Latr. eii Hong'ric. (1. c.

1912, p. 300).

lOS. Species Clirysididarum nuvae. II. (1. c. X, 1912, p. 375—414^

169. Species Chrysididarum novae. III. (1. c. X, 1912, p. 549—592).

170. Az (3ryssus nnicolor Latr. a magj^ar faunában. (Rovartani La-

pok. XIX, 1912, p. 49-50).

171. Hogyan lettem entomologiis ? (1. c. XIX, 1912, p. 81—113).

172. Magyarország fémdarázsai. (1. c. XIX, 1912, p. 129— 131).

173. Két új Hymenoptera-faj. (1. c. XIX, 1912, p. 131- 132),

174. Species Cbr^'sididarum novae. lY. (Ann. Mus. Hung. XI. 1913.

p. 1-45).

1(5. Chrysididae in insula Formosa a Joanne Sauter coUectae. (1. c.

XI, 1913, p. 013-619).

170. Bogarászati élménj^eim. (Rovart. Lap)ok. XX, 1913, p. 147— 156).

177. A British Mnseum fémdarázsai. (1. c. XX, 1913. p. 169 — 170).

175. ( 'Inysididae plernmqne exoticae novae. (Ann. Mus. Hang. XII.

1914, p. 1—72).

MocsÁuY Sáxdoií temetése 1915. évi deczember 28-án volt a

budapesti kerepesi temetben, mely alkalommal rokonsága, szak-

társai, barátai nagy számban jelentek meg, bogy a derék, jó, szelid-

lelkí'i tudóst utolsó útján elkísérjék. Az egybázi beszentelés után Dr.

HoiívÁTH (iKZA a }íla2:var Nemzeti Múzeum és a Magvar Tudomá-
nyos Akadémia és Jabloxowski József a Magyar Entomologiai Tár-

saság nevében mondtak búcsúzót.

Dr. Hor\'átíi Géza múzeumi osztályigazgató a következ bú-

csúztatót mondta :

(Tyászoló gyülekezet ! Megilletdött szívvel állunk e ravatal

eltt, bogy utolsó 1:)úcsút mondjunk érdemes társunknak, a ki közel

félszázados fáradbatatlan és eredménves munkállíodás után immár
véglegesen elköltözött sorainkból.

MocsÁRY Sáxjíor, a kinek végtisztességére itt megjelentünk,

egy bosszú életen át szerénj^en bár. de mindig bíven és becsülettel

szolgálta a magyar tudományosságot. Különleges szakmájában, a

rovartan egyik ágában kifejtett tudománvos mködésével pedig az

illetékes szakkörökben messze földön, bazánk batárain túl is elisme-

rést és megbecsülést szerzett a magvar né\T.iek.

A Magyar Nemzeti Múzeum és a rovartan : ez volt az a ketts
miuilvakör, a mehmek már korán lelkes munkásává szegdött s a

melynek aztán élte fog'vtáig' állbatatos híve maradt.



Midn ez eltt 45 évvel, mint 30 éves fiatal ember a Magyar
Nemzeti ^Múzeumhoz került, akkor bizonyára még maga sem gon-

dolta volna, hogy nemzeti intézetünk rovargyüjteményeinek az a cso-

portja, melynek gondozását reá bízták, mostani magas színvona-

lára fog valaha emelkedni. Az példás hangyaszorgalmával, az

lankadatlan buzgalmával azonban sikerült elérnie, hogy a Magyar
Nemzeti Múzeum darázs-, méh- és hangyagyüjteménye most már a

világ legnag3^obb természetrajzi múzeumainak hasonnem gyjtemé-

nyeivel úgy gazdagságra, mint tudományos értékre nézve bátran ve-

tekedhetik, st egyes részeiben azokat jóval felül is múlja. Ennek a

gyüjteménjaiek, e gyjtemény szeretetteljes gondozásának, rendsze-

res fejlesztésének és tudományos feldolgozásának szentelte tudá-

sának és tehetségének legjavát.

Szakirodalmi munkássága eleinte csak a hazai fauna körére

szorítkozott, de utóbb kiterjedt mind az öt világrész faunájára és

nevét, klasszikus latinsága révén, a külföldi szakkörökben is mind-

inkább ismeretessé és becsültté tette. Szakmájában egyik leg-els és

általánosan ehsmert tekintélylj^'é azonban tulajdonkópen az a nagy

mve avatta t, a metylyel 1889-ben a Magyar Tudományos Akadé-

miában leveleztagsági székét elfoglalta és mely az egész földkerek-

ség fémdarazsait tárg3^alja. Ez volt az fmve, a melyrl, ha sze-

rénysége engedi, méltán elmondhatta volna, hogy „non omnis moriar",

mert az valóban az állattani világirodalomnak mindenha örökbecs
és nélkülözhetetlen forrásmunkája fog maradni.

Midn e szomorú alkalommal a Magyar Nemzeti Múzeum és a

Magyar Tudományos Akadémia szinte gj^ászát tolmácsolom, fájdal-

mas búcsút veszek tle egyszersmind úgy a magam, mint itt meg-
jelent barátai és tiszteli nevében is, a kik benne nemcsak a tudo-

mány érdemes munkását becsülték, hanem az egyeneslelkít^ és rom-
latlan kedély, jó és igaz embert szerették.

MocsÁRY Sándor ! Valamint kedvenczeid, az aranyosan csillogó

i'émdarazsak meleg ragaszkodással fogják a sirhalmodon nyiló virá-

gokat évrl-évre körülröpködni, mi is ép oly híven, ép oly kegye-
lettel fogjuk emlékedet szi\'ünkben megrizni.

Nyugodjál békében ! Isten veled !

Jablonowski József a m. kir. Rovartani Állomás igazgatója a
Magyar Entomologiai Társaság nevében a következképen búcsúz-
tatta MocsÁJíY SÁxDOK-t, a társaság alapító tagját és volt elnökét:

Tisztelt gyászoló Közönség ! Fájdalmas és szomorú megtisztel-

tetés jut osztályrészemül, a nnkor a Magyar Entomologiai Társaság
megbízásából s e társaság nevében utolsó isten hozzád-ot kell

mondíinoin f ko])orsónál, a mely Mocsáry SÁNnoR-nak, a Magyar



Eiitomologiai Társaság" néhai elnökének íükli maradványai

öleli. Örökre elcsendesedett az a szív, a melv a természet

iránt önzetlen szeretettel dobog-ott ; örökre elpihent az a szén,

a természet ig'az szépségeit, rejtett titkait kutatta; örökre moz

lan lesz már az a kéz, a meh^ majdnem félszázadig" szolg"álta u

gyár rovartan ügyét. Igen, elcsendesedett a szív, pihen a beh»

szem, mozdulatlan a kéz : de Mocsáry Sándor szelleme örökké .

élni, mert e koporsó szk arra, hogy magába foglalhassa, magái,

rejthesse azt, a mit ^SIocsáry szelleme alkotott s a miben élni fog

Ha valakirl, akkor a Magyar Entomologiai Társaságnak néhai elnöké-

rl, MocsÁRY-ról méltán is, joggal is és büszkén is idézhetjük azt s a

mit közvetetlen hivatali fnöke is idézett, hog}'' „non omnis moriar!-'

A rovartan, a melynek hséges és önzetlen mívelje a boldo-

gult vala, nem tartozik ama tudományos foglalkozások közé, a me-

lyok ámulatba ejt, a világ gondolkodását felforgató eszmékkel fog-

lalkoznak, a^-agy olyan eredményiekkel lepik meg a nagy világot, a

melyek az . emberiség gondolatvilágát nem várt irányba terehk.

A rovartan, t. gyászoló közönség és t. gyászoló barátim, éi3en úgy
keresi az igazságot, mint a miként keresnie kell azt minden tudo-

mányos foglalkozásnak. A különbség csak az, hogy a rovartan a

nao^v természetnek csak igen kis körében mozog ; csak azzal fog-

lalkozik, a mi valóban a mikrokozmosz-t, a kicsi világot alkotja.

És néhai jSIocsÁRY-nk, e mikrokozmosz-ból, az állatok világából is

csak egy kis, rejtett helyet keresett ki magának, a hol magyar elme

még nem kutatott, a hol MocsÁRY-nk úttör volt. E kis iíely a rova-

rok világa volt ; de JSIocsáry ezt nem fog"lalta le egészen önmagának.

megértette és megérezte, hogy ma az emberi er szerem^ legj^'en,

csak annyit vállaljon magára, a mennyit férfias becsületességgel el

is végezhet. Es Mocsáry meg is felelt magáért

!

A méhek, a darazsak kicsi, de kimeríthetetlen életvilága volt

az. a hol MocsÁRY-nk otthon volt, a hol — ország-világ eltt és tar-

tózkodás nélkül vallhatjuk — nagyot és örökké maradandót alkotott,

a mire büszke és önérzetes lehet minden magyar, mert bizonnyal

mondom, hogy JMocsáry szelleme alkotásával többel járult a magyar
név, a magyarság hírnevének a nag\^ világban való öregbítéséhez,

mint rajta kívül kevés magyar. Mocsáry nem volt hango^ ember

;

hangját vájjon itten bérezés hazánk szk határai között ki hallotta ?

Mi kevesen, a kik szk baráti köréhez tartoztunk, ismertük nagy
alkotásait és mindenha büszkék is voltunk rá : de rajtunk kívül váj-

jon hány magyar van széles e hazában, a ki tudná, hogy Mocsáry
mije volt és örökké is mije lesz a magyarnak ? C) a magyar közm-
veldésnek olyan munkása volt, a ki a magyar névnek tiszteletet,

becsületet szerzett a nagy viláo'ban.



G

Ma — ^'alóball — háburú van a nagy világban. Mi, a kik a

iiiagyav ^o^•a^tant míveljük és a kik baráti viszonyában voltnnk azok-

kal, a kik most talán legádázabb ellenségeink sorába tartoznak, mi

inagyai' entomolognsok, meg vagyunk gyzdve, hogy ha ellenfeleink

entomologusai Inrét veszik ama gyászunknak, a mely a magyar ha-

zát érte, azok még ma, a gylölséggel, haragg'al, rossz indulattal

(>ltelt idk napjaiban is, elismer tisztelettel, feltétlen hálával, de egy-

úttal bizonyára szinte rokonérzéssel fogják emlegetni Mocsáry-I, a

Monographia Clirysididarum orbis terrarnm universi hal-

liatatlan szerzjét. MocsÁiiY-nak eme s a többi munkájára., a mely a

nag'3^ világ minden sarkába, a hol rovartant, állattant csak mívclnek,

eljut, büszke lehet minden magj'ar, mert a magyar földbl fakadt,

mert a magyar közmíveldés terméke és mert a magvar név dics-

ségét terjeszti. Az angol, a franczia és az orosz entomolognsok so-

rában — hogy barátainkról hallgassaJv !
— háu^" barátja, hány tisz-

telje A'olt MocsÁRY-nknak, a ki hosszú éveken át baráti összekötte-

tésben volt a néhai boldogultunkkal s a ki külföldi létére épen az

neve és munkálkodása folytán nemcsak tudta, hogv van mag'var.

hanem hogy van magyar tudománj-os világ is, mert a hol olyan

szellemi termékek teremnek, mint MocsÁRV-nak néhány akár össze-

foglaló monografikus nnmkája, akár csak részletekre terjeszked

adalék-kíizlcményei, ott a tudomány talaja nem heverhet már par-

lagon.

De hát, tisztelt gyászoló közönség, kedves gyászoló Ijarátaini,

a perez nem ídkalmas arra, hogy most, a mikor nekünk el kell Ijú-

csúznunk egy igaz magyartól, egy kartárstól, egy baráttók dicsít-

sem az elhun,ytat, magasztaljam munkálkodásának elért eredményeit.

vázoljam küzdelennnel teljes életét. Neküidí — elköltözött barátunk
— el kell válnunk tled most, hog}'' földi maradván3"od utolsó útjára

indidjon !

A halál napjainkban bven arat; arató munkájában már hosszú-

hosszú hónapok óta nem fárad el karja, nem vágyódik pihen után.

A halál arat nemcsak ott, a hol a világ remeg, reszket s a hol a

jövnek virága pótolhatatlanul elvérzik, hanem arat ott is, a h(^l a.

természet törvénye szerint uralkodhatik is felettünk !

V Magyar P^ntomologiai Társaságnak néhai elnöke elérte ama
kort, a mikor a teljesített derék munka után méltán kijárt neki a

Ijilienés ideje : de a vérözön mezején i)usztító, gyilkoló halál karja

ucin kímélte a ])ihenre vágvót sem.

Irigy volt hozzád a halál, megirigyelte tled azt a földi kis

piliendet, a mely neked osztályrészedül méltán kijárt: de a nút a

halál megirigyelt és megtagadott tled, azt — a végleges piheiit —
megadja nelícd az a fíild, a melybe mulandó maradványod visszatér.



Ti'sted (irökrü ulpihen, de szellemed örökké l'og" köztünk éluí . . .

Hidd meg', hog-y a meddig a gyöu3'örüséges, virágíjs magyar mOzt
valóban az arany és a g3'émántok ragyogásával, pompájával vetekecV^

Clnysisek. Pcpsisek és más jnozgó-szálló szárnyas tündérek — mind-

]nind a te kedvelt állatjaid — pompájukkal ékesíteni, díszítem fog-

ják, a míg a nagy vdágban lesz ember, a kit szíve-lelko emez álla-

tokhoz köt, a te szellemed mindaddig élni fog I

Mi pedig, kartársaid, barátaid, az elválás o szomorú, bánatos

perczében nem fogadkozunk, hogy emlékedet kegj^elettel rizzük

meg és mindenha tiszteletben is tartjuk. Hiszen te mindig' a mienk,

a rovartan magvar mívelié voltál s az maradsz szívihikben-lelkünk-

ben (irökké.

Bánatos és fájdalmas szívvel köszöntüidí utols(3 utadon: sit

terra tibi levis! Mocsáky Sándor, Isten veled!

Egy régi rovartani munkáról.

Irta : Csíki Er>-0.

A le<i'töl)b rovarász nem naan* örömére gvakran kell búcsúz-

kodnunk valamely általánosan használt tudományos rovarnévtol, meg'

Íveli tanulnunk az újat és fleg megszoknunk azt. lízért sokan szi-

dalmazzák azt, a ki il3"en névcserét ajánlatba hoz, de a pokolba kí-

vánják a régi salabakter könyveket is, a melyeidbl ilyen ne\'eket

ki böngésznek.

Innen van. liog}' újabban oh^an né\'jegyzék összeállításán fá-

radoznak, a mel}' nevek örökre meg volnának tartandók, a melyeket

a prioritás elve alajíján sem lenne szabad megváltoztatni. Ez min-

denesetre szép törekvés, azonban nem hiszem, hogy olyan könnj^en

elfogadná mindenki, vagy hogj'ha el is határoznák annak kötelez

elismerését, idvel ne tennének kivételt egyik-másik „megóvandó''

név megváltoztatásával.

Csak gondoljunk pl. Lixxk lepkéire. Ezeket az angolok anu\'ira

zár alatt tartották, hogy nem igen akadt senkisem, a ki azok meg-
tekintésébe, megvizsgálására gondolt volna. Végre másfél száz esz-

tendre vállalkozott erre A^ERrry és mindenkinek elcsodálkozására

kisütötte, hogy Linné „Systema Xaturae-' czínui munkájában egész

más lepkefajokat vagy fajtákat írt le, mint a hogyan ezekiK^'k a ne-

veit napjainkig értelmeztük.

És íg-y van ez sok más munkával is. Ott ^•an pl. Scoí-oli J. A.

..Entomologia Carniolica exhibens insecta Carnioliae indigena. Vindo-

bonae, 17G3" ezím munkája, melyben a selmeczi fiskola egykori

tanára Krajna rovarvilágát ismerteti. Az ebljen a munkában leírt



jknak csak eo'v részét azonosították ecldia\ többnyire a munkát

-tráló gyarló képek alapján. A többi i)edig még ott rejtzik az

iretlenség homáh^ában. Ezeknek a rovaroknak az azonosítása egy

<jnai rovarász munkájára vár. A ki az illet ország faunáját nem
aieri, ne is vállalkozzék erre a munkára.

Nekünk magyaroknak is van egy munkánk, a melyet ritkasá-

gánál fogva alig ismernek és így a benne leírt rovarolaiak eddigelé

csak néhánj^ faját tudták azonosítani és nevüknek általános haszná-

latát biztosítani. De, liogy az ebben a munkában leírt fajoknak eddig

csak eg}'' részét tudták azonosítani, annak legfbb oka, hogy az

azonosítást eddig csak két külföldi búvár, az angol Crotchi és a

franczia Bedel^ kísérelték meg. A mi rovarászaink tudtommal csak

eg"yes fajok azonosítását kísérelték meg, de hogy az egész munkát
elejétl végig áttanulmányozzák és az abban alkalmazott neveknek

általános használatát biztosítsák, nem igen gondoltak.

Ez a munka az akkori budai egyetem els két természethisz-

toria-tanára Pillér MÁxyÁs-nak és mitterburgi Mitterpacher Lajos-

nak egy közös mve, mely „Iter jier Poseg'anam Sclavoniae provin-

ciám mensibus Junio et Julio anno MDCOLXXXII. susceptum" czím

alatt az egyetemi könj^vnyomda sajtója alól került ki 1783-ban

Budán.

]SIieltt a munka ismertetésére áttérnék, lássuk kik voltak an-

nak szerzi. A nagyszombati egyetemen, melyet Márl\ Terézlv

1769-ben a nagyszombati felsbb iskolák egyesítésébl alakított,

1774 óta tanították a természetrajzot, metynek els tanára Pillér

Mátyás volt. Pillér 1733 április 15-én született Gráczban, a hol az

iskolákat is végezte, majd belépett a Jezsuiták rendjébe, melynek
feloszlatása után mint világi pap a bécsi Theresianumban é^ r774-beii

a nagyszombati egyetemen lett a természetrajz tanára. Nagyszom-
batról az egyetem áthelyezésekor 1777-ben Budára, majd 1783-ban

Pestre költözött, a hol 1788-ban elhunj^t. Pillér kiváló professzor

volt, a ki els kötelességének tartotta, hog"y tanítványainak jó taii-

kíinvvet. bocsásson rendelkezésükre. Ez a könvv ,.Elementa históriáé

naturális" czímeii 1775-ben jelent meg Nagyszombatban és már 1781-

ben érte meg harmadik kiadását. A tudomán3^os entomologia szem-

pontjából azonban legfontosabb az a munkája, melyet Mitxerpacher-

rcl egyetemben írt és melynek ismertetése jelen közlemény czélja.

l^iLLKR mint szorgalmas gyjt ós megfigyel nagy természetrajzi

^ Transactions Ent. Soc. London. 1870, p. 41—52 ; Coleopt. Hefte,

München. VI, 187Ü, p. 70—83.

2 L'Abeille. XXVII, 1890—1892, p. 291—300 [1892].



gyüjteinéiiyre tett szert, mely halála iitáu az egyetem birtokaiba ju-

tott. A oyüjteméin'rl késbb külön jegyzéket is adtak ki^

MiTTERGURGi MiTTERPACHER Lajos 1734 augusztus 25-éii szülo-

tett Béllyéii (Baranj^a, vármegye), a hol atyja Jen herczeg birtokai-

nak ig'azg\atója volt. O iskoláit Pécsett vég'ezte, 1749-ben szintén a

Jezsuiták rendjébe lépett, r755-ben a so]Droni gimnáziumban a latin

ii3''elv tanára, nemsokára rá j)edig Bécsben a matematikai kurzusra

hívták, 175S-ban a gyri gimnáziumban a retorikát tanította, 1759-

ben újra Bécsbe ment, a hol 4 évig teológiát hallgatott. Ekkor lett

a Theresianumban tanulmánvait végz Batthyány Lajos herczeg"

udvarmestere és ugyanebben az intézetben a hittan és késbb a filo-

zófia és raezgazdaságtan tanára. A nagj^szombati egyetemnek Bu-

dára való áthelyezésekor a mezgazdaságtan tanárává hívták meg,

illetleg nevezték ki és 178o-ben az általános természetrajz és kéz-

mtan tanszékét is reábízták. jSIitterpacher nagv tudását több kül-

földi társaság azzal ismerte el, hogy tagjául választotta, a királj^

pedig monostori apáttá és 1807-ben nagyváradi kononokká nevezte

ki. A kanonoki állást azonban nem fogadta el, hanem h maradt

1814 július 24-én bekövetkezett haláláig az egyetemhez, megtartotta

tanári állását. AIitterpacher kiváló professzo]' volt, kinek eladásait

alaposság és világosság jellemezte, tanítványai ezért rajongtak érte

és mindig megtöltötték tantermét. Számos mezgazdasági, földrajzi,

kézmtani és természetrajzi tankönyvet írt, utóbbiak közül a gimná-

ziumi ifjúság részére írott természetrajzi tankönyveit 2 félszázadon át

használta a magyar ifjúság, ebbl merítette tudását.

Lepkészeink, st szlsgazdáink eltt is ismeretes Pillér neve

a Toririx PiUeríana révén, a melyet Schiffermüller bécsi lepkész

nevezett el barátja és szaktársa tiszteletére. Ugyancsak ScmFFMiJLLER

MiTTERPACHER-t ís uicgtisztelte BgY lepkc elnevezésével, az nevét

nyerte el a Plwxopteryx Mitterpaclieriana.

De térjünk át Pillér és íSIitterpauher könyvére, metyben szla-

vóniai utazásukat írják le.

Az utazás czélja tulajdonkép az volt, hogy az egyetem utasí-

tására látogassanak el a Pozsega vármegvében fekv Eminovac köz-

séo'be. a hol 1779-ben és a következ években szokatlan láng ütött

ki a földbl, mely tüzet okozott és a babonás népet aniwira meg-

rémítette, hogy a községet ott akarta hagyni. A jelenség okának

1 Colleclio naturaliuin, cxuae e triplici regno minerali, vegetabili, et

animali undequeque complecta, post obitiim domini M. Pillér reperta est.

Grac, 1792. 124 p.

- „Primae lineae históriáé naturális. Budae, 1795. 132 p."' és „Com-

pendium his'.oriae naturális Budae, 1799. 457 p."'



kikutatásától keveset reniéhéii, a kirándulást g-azdaság-i és termé-

szetrajzi búvárkodásra használták föl és (isszegyiijtötték az állat- és

növényvilág' érdekes jelenségeit.

A két tudós Budát 1782. évi jnnius 17-éni hagyta el. ltjuk

Promontor, Tettény, Hansabég és Ercsin át Földvárra vezetett, a

honnan a Teucrium Laxmanni-t írják le és képben is bemutatják.

Estefelé egy nagy túzokot íigveltek meg, melv magát mauvakkal.

növényekkel és apró állatokkal tcimte meg. Az út toválib Xádasdon

keresztül Pécsre vezetett, a hol a Mecsek növény- és állat^'ilágának

kutatását el nem jnulaszthatták. Június 20-án jiiár az Eszék melletti

Csepin-ra érkeznek, miután Siklósról a Harsánya liegyet látogatták

meg és Dárdán meg Béllyén keresztül jutottak oda. Eszéken három

napot töltöttek An.\MüviCH János Kapistrán szíves vendéglátása foly-

tán. A házigazdát azért említem, mert a mint látni fogjuk, egy bo-

garat az tiszteletére neveztek el {Melo'ides Adamovichianá). Itteni

tartózkodásuk alkalmat adott a szerzknek, hogy a vidéket alajiosan

szemügyre vegyék és az állat- és növényvilág'ot összegjáijtsék. A vi-

zek tömege, melyek a várat körülveszik, hasonló azokhoz, a melyek

Kolozsvár erdítvén3'ei körül vannak. Jellemz ennélfogva eiuiek a

vidclaiek állat- és növénj^világa, melj'^eknek rövid leírását is adják.

A sok víziniadár közül a II. táblán képben is bemutatott Ardea

ohscura- és a III. táblán Ijemutatott Charadrius illyricus^ i'ij fajokat

akarom említeni, de leírnak más új vagy az eddig- ismeretesektl

kissé eltér fajokat is. A Csepin és Ten^^e közötti út melletti erd-
ben a Fraxinus ormis-oii nagv mennyiségben fordult el a Meloe'

vesicaioria (most Lytia). De gazdag ez a vidék más rovarokban is,

így felsorolnak mintegy 80 bogarat, 3 kabóczát és 20 lepkét, kíizöt-

tük sok új fajjal és ismertetik a CurcuUo panqüecticus (mosv Lixus)

elfordulását, illetleg fejldését a Pliellandriam aquaticiim-hí\n.

J'Zgy napi, de hosszú utazás után június 24-én értek Pozsegába.

A Vercze megj'én át vezet út rövid leírása után, ennek a vár(js-

nak, illetleg- az egész vidéknek természetrajzi jellemzését adják.

Az út ügy a síkságon mint majd a hegyekben régi erdkön, töl-

gyeseken vezetett át. Pozsega vidékét hegyek határolják, inelyek

részben Horvátországtól, részben A^ercze meg3^étl választják el. a

..(•am])us Poseganus" déli határában pedig Brod és Gradiska fekszik.

Pozsega vidékét orografiai viszonyai ala]iján egy fels (proeessus

í A szerzk „XV. Kalendas Julias"-t irnak, de valószínleg ,.XV. ante

Kalcudas Julias"-t értenek, a mi megfelelne a kötet czímlapján megjelölt

idnek is.

2 Mostan használatos neveik : Xycticorax nyctieora L. 17G6 és Oedicne-

)»ns oedicnetnus L. 1766.
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supcriur) és als(3 Ví^gy mély (processus iureriür) tájra osztják.

A Papuk-liegység' jellemzésére felemlítik az Tlex aquifolium-oi és a

csertülg-^^et, a hegyvidék nagyobb állatjainak jellemzésére pedig a

l'arkast, rókát, st a liiuzt is, melybl évekkel azeltt a Csernek

melletti hegyeken ejtettek el néhányat. Miután az egykori Eminovacz

vidékét a felesapó tüzeket illetleg átkutatták, július 2-án Makkovich

IsTVÁx meghívására Csernek-re utaztak, a honnan a gyjtésül': több

új rovarral gyarapodott. Itt ismerkedtek meg a szilvapálinka el-

állításával és ismertetik annak felhasználását különféle gyógyszerek

elállításához.

Július 11-én utaztak Mitroviczán keresztül Velika felé. Ez a

vidék megismerteti velük az almák aszalására szolgáló bódékat, me-

lyeknek leírását, st képét is közlik.- Aleglátogatták a Velika melletti

meleg forrásokat, melj^eknek vize azonban 84 foknál (Fahrenheit-

féle hmérvel mérve) melegebb nem lesz. A Yelisanka patakból a

pisztrángot említik, majd a lacerta stelUo-t és számos bogarat, melyek

részben új nemek képviseli is. Velika vidékéixil való a Tenebrio

velikensis (a mostani Enoplopus velikensis) és a három új bogárnem. is

(DenticolUs, Corticeiis és Tenehroides) ; ugyancsak e heha'l tesznek

említést két kagylóról {Mijas pictorum, Mytillns cigneus) is.

Ezután július 15-én a Pozsegai fels vidékre mentek. Bucs
községe után, a hol megkövesült tüskebrüeket találtak, Kutinán át

Pakráczba érkeztek, majd rövid látog^atásra Daruvárra mentek, hogy
DARUvÁEi Jankovich Antal gTüf pozsegai fispánnál tiszteletüket

tehessék. Július 20-án a Biela és Perkos hegyeken át Sirácsra, majd

Pakráczra" és Július 21-én Lipik-re utaznak, hogy július 22-én Po-

zsegára visszajuthassanak. A Csernek melletti DruganoA'acz-hegyrl

még két bogarat ismertetnek (Carahus parallelepipedas és Silpha

MarkovicMana), méhnek közül az els az Abax ater Vir.r.Eus nevét lesz

hivatva pótolni, utóbbi pedig az EndojjJdoeus spímdosus nevét már
fel is váltotta.

Július 24- ét Dresnik-en és juhus 25- ét Pozsegán töltik, hogy
jidius 27-én a Papuk-hegységbe rándulhassanak, meh'uek növény-

világa mellett a bogárfauna is nyújtott néháu}^ újdonságot. Július

28-án Kutjeva-n keresztül elhagyták Pozsega vármegyét és Csepinre

tértek vissza, majd folytatták útjukat hazafelé, míg augusztus 12-én:

Budára visszaérkeztek, közben még néhány növénnyel gazdagítván

a magyar flóra ismeretét.

Pn.LER és MiTTERPACHER útleírág-ukban felsorolják nnndazokat a

rovarokat, fleg bogarakat, melyek kezükbe kerültek. Ezeket áz ere-

deti írásmód megtartása mellett alábbiakban sorolom fel termhelyeik
szerint csoportosítva, megjegyezvén, hogy azokat a fajokat, melyeket
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a szerzk leírással láttak cl *-gal jelültem meg, az új fajokat pedig-

k(1vér betvel emeltem ki.

Bogarak {Coleoptera).

Eszék \4deke : p. 32^ = Scarahaeus sacer Linx., p. 33 = *rufi-

pes Scop., *spinipes Scop., *pulicarius Scop., *hibridus Scop., p. 34 =
aeneus de Geer, mus niger Voet., Lucanus Caraboides Linn., Hister

nanus (t. 8, f. 10, 11 [recte flg. 9, lOJ), Curculio *papülosus Scop.,

Mspidas LixN., similis Mull., suluralis Fabr., icosandriae Scop., Colva

Linn. (palustris Scop.), Syngenesiae Scop., punciatus Scop., p. 35 =
SUpliaairata., thoracica^ quadrijmnctata^ rugósa, ferruginea, scabra Linn.,

porcafa, Attelabus moliis & ceramboides Linn., *fasciatus (Scopolii

NotoxHs)^ Cerambyx coriarius, alpinus, iristis, scalaris, ocidatus, imbri-

cornis Ltnn., hispidtiliis, *fasciculatus {Stenocorus Scopoli), p. 36 =
*bipunctaius (Stenocorus Scopoli), *rugosus {Stenocorus Scopoli), Le-

pAurd melanura & varietates ejnsdem, sanguinolenta, detrita^ arcuata,

arietis, praeusta Linn., Dubia Scop., aquaíica fasciata de Geer, *bili-

neata (Stenocorus Scopoli), *rubens, {Drionus ntber Scop.), 37 = *bicolor

[Cantharis bicolor Scop.), Necydalis major et coendea Ltnn., viridis,

Lampyrus sanguineaJumN., nigro rubra de Geer, Cantharis sanguinolenta,

Elater riificollis^ castaneiis, balteatas, tesselatus Linn., Cicindela germanica,

campestris, riparia Linn., Buprestis cJirysostigma & rustica Linn., rosacea,

nebulosa, liungarica Scop., CyaneaF., *degener (Elater Scop.), pannonica
(Mordella Scop.), p. 38 =^ 22-punctata, flavo-fasciata (t. 7, f. 12),

diíbia (t. 7, f. 11), higuttata (t. 7, f. 13), 39 = Tenebrio mortisagus

& gihhiis Linn., tristis, capreae, flavus Scop., *maxillosus Scop., scara-

boides, riifus (t. 7, f. 4), Meloides adamovichiana (t. 9, f. 1).

Pozsega, fleg Csernek vidéke: p. 66 ^= Scarabaéus albo

pnnctatns (t. 7, f. 1), ovatus (t. 7, f. 2), p. 67 = Dermestes assimilis

(t. 9, f. 4), Ptinus unicolor (t. 8, f. 7, 8), Cerambyx poseganus (t. 8,

f. 7, recte f. 6). subpilosus (t. 8, f. 6, recte f. 5), Tenebrio sylphoides
(t. 7, J'. 7), p. 68 = Tenebrio dermestoides (t. 7, f. 8), Bup)restis

18 guttata (t. 7, f. lOj, Curculio sericeiis (t. 8, f. 1, 2, recte f. 1),

lythri ft. 9, 10, 11), p. 69 = salicariae (t. 9, f. 12, 13).

Vclika: p. 83 = Tenebrio Velikensis (t. 7, f. 3), testudineus
(t. 7, f. 6), Y).

S4 = Curcidio nodulosus (t. 7, f. 16, 17), planirostris
(t. 7, f. 14, 15), Buprestis higuttata (t. 7, f. 1^), flavo-fasciata (t. 7,

f. 12j, p. 85 = Cucujus anceps (t. 8, f. 5), p. 86 = Denticollis hicolor

{\. 8, f. J7|, ríiheus (t. 8, f. 16), p.- 87 = Corticeus unicolor (t. 9,

f. 3). Tenebroides complanatus (1. 9, f. 9).

1 A jnimka lapszámai.



Daravár : p. 97 == Scarabaeus triangulum (t. 9, f. 15), p. 98 =
Curculio salicis (t. 9, f. 12, 13), Carabus flavescens (i. 8, f. 14).

Csernek (Mons Druganovacz) : p. 105 = Carabus parallele-

pipedus (t. 8, f. 15), Sylplia MarTcovichiana (t. 9, f. 2).

Papiik-hegység- : p. 112 = Lep túra biarcuata (t. 9, f. 14),

p. 113 = Sylplia paradoxa (t. 7, f. 5), Bupresiis dubia (t. 7, f. 9),

Sylplia Boleti (t. 7, f. 9), p. 114 = Cantliaris bipunctata (t. 8, f. 12,

reete f. 11), quatuor pnnctata (t. 8, f. 13, recte f. 12).

Lepkék {Lepidopiera).

Eszék : p. 40 = Papüio Camüla, Sybilla, Briseis, Semele & Her-

mione Linn., Europine Esper, *Lucilla Syst. Verz., p. 41 = Leucoilioe

LiNN. (t. 5, f. 3, 4), Kolosvarensis (t. 4, f. 5, 6) [= Melitaea aurinia\y

maiurna Linx. (t. 5, f. 1, 2) [= Melitaea ab. meliadiensis]^ Bombyx
ilicifolia, liebe, villica, plantaginis, furcula, aulica, graminis etc. Linn.,

Flialaena noctua Baiis, glypliica^ leporina, sponsa, nupia^ pacta Linn.^

variábilis (t. 6, f. 3) [= Plusia illustris].

Pozsega, fleg Csernek vidéke : p. 69 = Papüio *tremulae

(t. 4, f. 1, 2) [= Melitaea Phoebe], Cynthiae S. V. (t. 4, f. 3, 4) [=
Melitaea maturna]. Noctua *liymaenea (t. 6, f. 1) [= Catocala liymenea]^

Noctua purpureo-fasciata (t. 6, f. 2) [= Eriopus purpureofasciatusly

variábilis (t. 6, f. 3) [= Plusia illustris], p. 71 = Plial. Geometra

trifasciata (t. 6, f. 2, recto f. 4) [= Numeria capreolaria], Pyralis

*barbalis Linn. (t. 6, f. 5) [= Zanclognata iarsip)lumalis\

R e c z é s s z árny ú ak (Neuroptera).

Velika : p. 85 = Pliryganea luctuosa (t. (3, f. 6) [= Stenopliíjlax

giganteus Br].

Kabóczák {Homoptera).

Eszék: p. 39 = Cicada hemiptera (t. 9, f. 7), p. 40 = viridis

(t. 9, f. 6), dubia (t. 9, f. 8).

Pozsega: p. 69 = Cicada Thlaspi (t. 9, f. 5).

Az e mnnkában leírt új bogarak és azoknak most használatos

vagy használandó nevei a következk

:

Hister nanus, p. 34, t. 8, f. 10, 11 (recte fig. 9, 10).

Silplia porcata, p. 35.

Cerambyx liispidiilus, p. 35. = Pogonocliaerus Mspidulus Pill. & Mittp.

(bidentatus Thoms).

Necydalis viridis, p. 37.

Buprestis pannonica, p. 37 = Agrilus biguttatus F.

— 22-punciata p. 38 = Acmaeodera degener Öcop,
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Biqyrestis flavofasciata, ]). 38 et 84, t. 7, f. 12 = Acmaeodera flavo-

fasciata Pill. & Mittp. {taenüita F.)

— duhia, p. 38, t. 7. f. 11. = V Oí/ío spondyloides Germ.

— hifjutlata, p. 38 et 84, t. 7, f. 13. = Drapetes Mguttatus Pili..

& MiTTP. {eqiiestris F.)

Tenehrio scarnboides, p. 31).

— rnfiis, p. 39, t. 7, f. 4 = Melasia {TJloma) rufa Pilt.. & Mittp.

[Ferroudi Muls.)

MeJoides adamovichiana, p. 39, t. 9, f. 1 = Cerocoma Adamovichiana
PiLL. & MiTTP. (Mühlfeldi Gyll. $).

Scarabaeus alho-punclalus, p. 66, t. 7, f. 1. = Gnoriimis variábilis L.

— ovatus. p. 66, t. 7, f. 2. = Anomala ovata Pill. >Sc Mittp. (aurnta F).

Dermesles assimilis^ p. 67, t. 9, f. 4.

Ptiniis unkolor, p. 67, t. 8, f. 7, 8, = Niphis unicolor Pir.L. & Mitti'.

{c.renatus F.)

{Jerambfjx poseganus, P- G7, t. 8, f. 7 (recte fig. 6). =^ Phytoeda jnis-

tulata ScHRNK.

— siibpüosus, p. 67, t. 8, f. 6 (recte fig". 5). = Exocentrus balfeus L.

Tenehrio sylphoídes, y>. 67; t. 7, f. 7.

. — dermestoides^ 13. 68, t. 7, f. 8. = Necrohia riifipes De Geer.

BupresÜs 18-fjuitala, p. 68, t. 7, f. 10. = Acmaeodera degener Scop.

Curcnlio sericeas, p. 68, t. 8, f. 1, 2 (recte fig. 1).

— hjihri^ p. 68, t. 9, f. 10, 11 = Nanopliyes martnoratus Goeze.

— salicariae, p. 69, t. 9, f. 12. 13 = Nanopliyes marmoratus Goeze

ab. salicariae Píll. & Mittp.

Tenehrio Velikensis, p. 83, t. 7, f. 3. = EnopMopus velikensis Pill. &
Mittp. (caraboides Petagn.)

— tesludineus, p. 83, t. 7, f. 6. = Alpliitobms testudinens Pill. óc

Mittp. (chrysomelinus Hbst.)

CurcuUo nodulosus, p. 84, t. 7, f. 16, 17. = Acalles nodiilosus Pill.

»!<: MriTi'. [camelas F.)

— planiroürift, ]>. 84, t. 7, f. 14, 15. = Tropideres alhirostris

Hkkbst, 1783.1

Cncujiis anceps, p. 85, t. 8, f. 5.

Deníicollis bicolor, j). 86, t. S. f. 17 (recte f. 16) = Denticollis lineáris
IjInn.

— rnbens, p. 86, t. 8, f. 16 (recte f. 15) = Denticollis ruhens
Pill. & Mittp. {denticollis F.)

Coríicens unicolor, p. 87, t. 9, f. 3. = Cortieeus {Hypophloem) unicolor
Pill. & Mittp. (casianeus F.)

1 Egy és ugyanazon évben jelent meg a két leírás
; a prioritás eldön-

tése lebetetlen, azért az általájiosan használt HiíRBST-féle nevet tartottam mog.
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Teaehroides coiiiplauaius, j). 87, t. *.).. f. í). = Tenehroides (Trogosita

Oliv.) mauHtanicus Linx.

Scurabaeas iriangulum, p. 97, t. 9. f. 15. = Áphodins fossor L.

Curcnlio salicis, p. 98. ^ = Orchesles populi F.

Carabus flavescens, p. 98, t. 8, f. 14. = Harpalus flavescens Pill. >.^'

í^IiTTP. (riifus Brüggm.)

— paralleUinpedus, p. 105, t. 8. f. 15. = Ahax parallelepipedus

PiLL. & MiTTP., nec De.j. (aier Yillers).-

SyJpha Markovichiana, p. 105, t. 9, f. 2. ^ Endoploeus 3Iarkovichia-

nus PiLL. & MiTTP. (spinulosiis Latr.)

Leplnra hiarcuata, p. 112. t. 9, f. 14. == Phymatodes alni L.

Sylplia paradoxa, p. 113, t. 7, f. 5. = Xitidula hipunctata L.

— Boleti, p. 113, t. 7. f. 9.

€antliaris hipunctata, p. 114, t. 8, f. 12 (recte f. 11) = Euzonüis

quatuorpunctata Pill. & ]\Iittp. ab. c. Escherich. D. E.

Z. 1891, p. 247.

— quaiuorjmnctaia, p. 114. t. 8. f. 13 (recte f. 12) = Euzonüis

quatiíorpnnctata Piu-. ^^' Mittp. (4 pímctata F.

)

Lepkészeti kirándulás a czobolyfalvai

hegyekbe.
Irta : Dr. Paz.íiczky Jen.

Ragyogó nyári reggelre ébredtünk 1915 június 17-éu. Teljes

lepkészeti felszereléssel vígban mentünk az állomásra, a jó báni

.^express" is mintha a rendesnél vígabban prüszkölt volna, a mint a

meredek pályán Czobolyfalu állomás felé igyekezett. Itt leszálltunk,

bevártuk, a míg a vonat lassan fölfelé kapaszkodva elhagy, aztán

neki\ágtunk a czobolyfah'i rétek mentén elhúzódó kis patak mellett

a nagy útnak. Egy-egy felzavart il/eZawaröría ^aZaí/<m L., néhány kicsi

Coenoníjmpha PampMlns L., egy-egy szorgos Lycaena, majd czikkázó

Argynuis-ek és sok unalmas Pieris között értünk Trencsén várostlnak

a mostani háborús idk közepette néhány öreg népfelkel által r-
zött vízvezetéki forrásához, majd egy ritkás bükkösön át az Erdipar

r.-t. kis vasútja által szegélyezett tisztáshoz, mely az els lepkészeti

1 A. szerzk ennél a fajnál is valószínleg tévedésbl czitálják a t. 9,

f, 12, 13-t : ^ezek a képek azonban a Curcnlio salicariae-ra vonatkoznak.

A Pillér és Mitterpacher adta névnek a popidi F. névvel szemben priori-

tása lenne, de a salicis nevet már elbb Linné is alkalmazta az Orcliestes-ék

-egy másik fajára.

2 Abax parallelepipedus De.j. nec Pill. &- Mittp. = Filleri nov. nom.



16

helyet képviselte volna. Azonban sajnos, ezúttal csak átvonuló boly-

ként szerepelt — komn volt még'. Árnyas, bvös, mély erdei úton

mentünk, jobbra erds hegyoldal, balra mély medr, gyér viz kis

patak, i)artján magas gyertyán- és jávorfák, melj'ekre karvastagságú

iszalag' kúszik, hogy legtetejére érve kihiilnézzen és bontogassa le-

nyügüzc") lombját, fehér A'irágját. Egy üreg anyóka ér utói, szóba

ereszkedünk A'elo s mikor a korát kérdezzük, egyszeren a közeli

sudár fenyfákra ntal, a melyeket ültetett, valamikor — fiatal ko-

rában, l^gy tudjuk csak, hogy túl van a nyolczvanon, a mikor a

„forradalomról-' kezd beszélni. Friss léptekkel megy elre és el is

hagy. Az árnyas úton egy ragyogó Limenitis PojniU L. 9 tnt föl^

a mint a nap egy-egy sugárkévéjében pompázott. Szerencsésen el-

ejtettük s e feletti örömünkben egy másik, ép petéz $-nek meg-

kegyelmeztünk, szinte megilletdéssel nézve, mily gonddal keresi

meg a kiválasztott levélkét, mint illeszti oda a petét, majd tova röp-

pen, hog}^ rövidesen ismét csak visszatérjen — teljesíteni hivatását.

(315'- ragyogó volt az állat csillogó, mély kék színe, oly szinte exoti-

kusan kápráztató a szárny fonákja, hogy egy pillanatig sem haboz-

tam az ítéletemmel : ez a lejDke — tekintve bizarr alakú, színpompás

hernyóját is — egy szebb, ragyogó világ maradványa, a melyben

pálma adott hs árnyékot a forró nap közejiette ! Egy szell kapja

el ábrándjaim közepette az állatot s vele együtt ábrándjaimac is.

Az árnyas út további zsákmánya egy Gramtnesia trigammica Hufn.,

néhány Agrotera nemoralis Hb. és 2 darab Semiothisa signaria Hp,. —
^'alamennyien elsk a vármegyében — a többiela^l meg sem em-

lékezvén.

A második nagy tisztás csak úgy hemzsegett a sok Argynnis

Niohe L. és különösen változatától az Eris MEiG.-tl. Csak úgy ját-

szottunk velük, nevettük, mily ügyesen tudnak a háló ell kitérni.

Akadt meg egyéb Argynnis is, akadt Zygaena, Ino, Lycaena, sok

molyféle, de egyik sem érdemel annyi fig^'-elmet, mint a fenti var.

Eris néhány példánj^a. Van ugyanis azok között egy o^, a melynek

fels bal és egy $, a melynek alsó balszárnyán egy kb. 1'5 nmi.

átmérj leérek folytonossági hiány van. a szárnyon magán azonljan

sennni korcsosodás nem észlelhet. Míg azonban a 9 illet szárnyá-

nak rajza teljesen normális, addig a cf szárn3'-rajzai a n3dlás körül

egészen elütök a rendes rajztól, azonkívül a szárny maga vékonyabb,

líissé átlátszó, gyérebb pikkel^'ezés. Sajnos, hogy a jelentékeny

i'oltíisszefolyásokat a mellékelt kép nem nuitatja eléggé, inkább csak

sejteti. Ezen folytonossági hián^' okát kutatva és ügyelemmel külö-

nösen arra, hogy csomós hegesedés, korcsosodás inncs, okvetlenül

valann kiscfeb fajta fürkész, esetleg más, a bábon kívüli állat kár-

tételét I rágása tj kell fíiltételozni, amcl.y terutészetesen csak arra volt
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olL\a', lioLiy állatunkat lUL'^u'sebcsítSL', di; iiein arra. hno-y azt egyúttal

tönkre is tegye. Míg* azonban a $-nél a rajzok rendes voltából ki-

vehetleg' iVil kell tennünk, hogy a pnsztítás a ljábálla])()t késbbi
szakában volt. a mikor a rajzképzdés már teljesen ki volt alakulva,

addig- a o'^-nél nyilvánvaló, liogy a rágás munkája a bábállapot kezd
szakában történt, a mikor a rajzképzdés még csak megindnlóljan

lévn, az a i)usztítás folvamán. illetve okából rendellenesen folvtató-

dott és fejezdött be. Érdekesek ezek a hiányos alakok azért is, mert

közel í'ekv dolog, hog}" a báb megsebositése rendszerint annak el-

vérzését, elpusztulását vonja maga után. Itt tartom alkalomszernek

megemlékezni gyjteményem egy Colias cdicsa F. 2-érl, melynek

jobb alsó szánu'a, valószínleg szintén fürkészrágás következtében,

teljesen elvékonj^odott, átlátszó és rajztalan, szürkés-sárga szín.

De eredménvezett czobolvfalvai kirándulásom még más, érdé-

kes Árgynnis-i is, azonban már csak a harmadik, magasabl^an fekv
nagy tisztáson, ennek egy kis forrásáztatta, búja virágos részén.

Mintha csak haditanácsot tartottak volna ott az Argijnni&-Qk a Lycaena-k-

kal ! A rengeteg példánj' közül két A rgynnis tnt fel, elfakult, el-

fehéredett szárnyaival. A mellékelt kép igen szépen tünteti fel a

szárnyak egy részére kiterjed, szabálytalan elfehéredést, melyet

ezenfelül — az erek sötét színétl eltekintve — nagyrészlien a teljes

rajznélküliség jellemez. A mi rajzot a kép feltüntet, az jelentékeny

részben a szárn_y fonákjának áttetsz rajza. Hasonló ezen alakhoz,

de méreteiben kisebl) az elfehéredés azon az alakon, melyet íicsém

a gömörmegyei Sziliczén ejtett el, de ez már nem a var. Eris Meig.,

hanem Argijnnis Aglaia L. volt. Mi ezen elfehéredés oka? Az Epine-

pliele Jariina L. elfehéredését a nedves idjárásra vezetik vissza. Ez

tény is lehet, mert a fol^^ó évi ess n3'áron töljb ily Einnepliele jutott

birtokomba, de az én Argynnis-QÍn\ albinismusát lehetetlen a nedves

évszakra visszavezetni, mert itt a folyó évi május és június hava oly

száraz volt, hogv az valósággal rendellenesség számba ment. Fürkész

pusztítással alig lehet ez esetben dolgunk s így ha már a nedvesség
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hatásának vitatása mellett akarunk megmaradni, legfeljebb azt tehet-

jük fel, hogy a bábok az említett forrásáthatotta, nedves föld köz-

vetlen közelében voltak s a hatást a búja, sr növényzet sötét h-
vössége is fokozhatta. Mindenesetre érdekes kérdés, mellyel más

szaktársak is foglalkozhatnának.

Hogy pedig a megkezdett kirándulás-leírást be is fejezzem,

rcividen utalok a réti bogáncs piros virágán nagy számmal legelész

Mitliymia imbecüla F.-ra, egy az ebédíhiknél röviden vizittel Lymeni-

tis Camilla L.-ra, egy, talán nem is kivételesen, kökény bokron fala-

tozó Calocampa exoleta hernyóra és végtelenül üdít epermezölíön

keresztül hazavezetem rovarász kollégáimat.

A gabona és a liszt megóvása.
Irta : Jablonowski József. *

Rosszul imádkoztunk és rosszul dolgoztunk a mindennapi ke-

nyérért s a mi a legnag3^obb bajunk, hogy legrosszabbul gazdálko-

dunk vele, mert a mi mindezek ellenére mégis birtokunkba jutott

belle, annak is rosszul viseljük gondját... Nyilvánosságra csak

nagy ritkán jut egy-eg}^ példa, hogy mennyi liszt ment veszendbe

és hogy a kapkodó elkeseredés hiába igyekezett menteni valamit

belle: az elromlott lisztbl bizonj^ csak rossz, ehetetlen kenyér sült

!

Elkésett dolog, hogy e felett most panaszkodjunk. Mhidenképpen

rosszul vagyunk nevelve s a miként nem tudunk élni a béke áldá-

sával, azonképpen fej nélkül kapkodunk ide-oda most. Azért, mert

le kellett némi mértékben mondanunk a bség ama kényelmérl, a

melyhez a béke hosszú áldása hozzászoktatott, még nem kö\'etkezik

az, hog}^ éhen is halunk. A mai nagy idk parancsa azt követeli,

hogv gondosak és kevésbé önzk legyihik.

Ma senki sem fogja ugyan elítélni azokat, a kik nem félelem-

bl, hanem inkább józan gondoskodásból gabonát, lisztet szereztek,

hogy tartalékszükségletük logyeti ama napokban, a mikor az idnk-
ben kikerülhetetlen forgalmi és más zavar miatt nem juthatnak a

mindennapi ken,yérhez. A ki azonban többet halmozott össze, mint

a mennyire szüksége lesz, vagy a ki a szerzett gabonának, liszt-

nek nem viseli gondját s az kezén elromlik, az bizony elitélni

való dolgot cselekedett, líz elpazarolta akár gondatlanságból, akár

tudatlanságl)ól azt, a mit ezután már csak mások megkárosításával

pótolhat ki. j\hir jjcdig nnnd a gabonát, mind a lisztet felette sok

1 Szerznek ez a czikke a ...Budapesti Hírlap''' 1915. évi deczcmber

25-iki számában jelent meg', fontosságánál fogva hasznosnak véljük annak

folj'óiratunkhan A'aló közlését is. — S.:erh.
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elleiiséo' és \'eszodeleni fenyeo-eti s ez a veszedelem annál nagyobl).

mennél avatatlanabb az, a kinek kezébe a gabona és a liszt került.

Az elmiilt ess nyá:r. sajnos, nem kedvezett az aratásnak s ennek

következménye volt. liogv a gazda nem szállíthatott mindig' és min-

denütt a molnárnak jó és kifogástalan minség száraz gabonát s

az il_yen gabonának a lisztje soha sem az, mint ama gabonáé, a me-
lyet a mi áldott meleg nyarunk és rögünk rendesen érlel

!

Hogy felsoroljam rendre mindama veszedelmet, a meh' az el-

tett gabonát és a lisztet fenyegeti, az lehetetlen: be kell érnem ez-

nttal néhány fbb figyelmeztetéssel.

Az eltett gabona, leg^^en az akár búza, akár rozs vagy más
kenyérnek yaló mag. els veszedelme a gabonazsizsik s a a-a-

bon a moly. A ki a raktározott gabonának foglalkozásszeren viseli

gondját, az tudja, hogy ezek milyen kártevk, de a kinek valóban

csak eltett kevés gabonáról kell gondoskodnia, az nem seiti, hosry

— nem említve a többi ga1)0]iaellenséget — már ez a két rovar is

mennyi bajt okozhat. Mind a gabonazsizsik, mind a gabonamoly ma
igen gyakori, mert a sok, rossz helj're dugott, rejtett, rosszul gon-

dozott gabona nemcsak egy éve szaporította el ezt az ellenséget,

hanem gondoskodik is róluk, hogy újabb, tíibb, kedvezbb tenj^ész

lielyet találjanak. }sía nincsen sok munkás, hogy a nagj'obb mag-

tárainkban rendet, tisztaságot tartson ; a szállításhoz való gabonás

zsák. a hoo-y iön, akként mea^v tovább is, viszi a zsizsiket, a molv-

hernyót, oda, a hol talán még nincs. Vasúti szállító eszközeink ama
tisztasága, a mely a háború eltt éppen e zsizsik dolgában majdnem

mindenütt példás volt, ma nem érhet el, mert sok gabonaszállító

kocsi folyton és messze úton van, ritkán takarítható, mert alapos

takarítás czéljából nem vonható ki a forg-alomból. A takarító sze-

mélyzet is kevés. Még nagyobb baj, hog\^ a ki meg'vette a neki ki-

járó búzát, az nem tudja, hol tartsa. Levegtl nem járt, szk, gyak-

ran nedves és nem mindig tiszta, idegben szagtól nem mentes helyre

sokszor zsákostul rejti a gabonáját, a mely talán már feladáskor akár

zsizsikes, vagy molvos, akár nem eléggé száraz lehetett. Az ilven

kenyérmag megdohosodik, megpenészedik s a zsizsik, meg a moh''

tönkre rli, ámbár az ilven a^abona már akkor is oda volt, a mikor

a dohosság ert vett rajta.

A kinek tehát gabonája van. az jól teszi, ha mennél gj^akrab-

ban utána néz, vájjon száraz-e az, nem meleg-e, nem dohos-büzös-e,

7iincs-e benne zsizsik, mea; molvhernyó, avagy már rágott szem is V

Ha nincsen baj, tarthatja azt továbbra is száraz, leyegs heh'en

zsákban, de nem árt. st szükséges is, ha azt 2—3 hónapi idközök-

ben — kivált nyáron — meg-megrostálja. Ha nedves, szárítsa Id
;

Jia valami kezdd idegen, szokatlan szagot érez rajta s nem bizo-
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iiyos boniio, hog-y vájjon az az illet g-aboua jellemz szaga, kér-

dezze meg a hozzáértt. A kezdd doliosságot még orvosolhatja

némileg a gyors szárítás, a tartós szellztetés és a rostálás, vagy ha

nagx'obli mennyiségrl van szó, a gyakori lapátolás ; de a meh' ga-

•buiui már igen dohos, vagy -éppenséggel penészes, csomós, az már

oda van és még állati takarmánvnak seii való.

íla zsizsikes, molyos a gabona, azt is gyakran kell rostálni,

st olykor több napra ki is kell teregetni, megkeverni, hogy a zsi-

zsik, meg motyhernyó a zaklatás-keverés folytán vándoroljanak ki

belle. A kivándorló rovarokat összeszedjük, megöljük, a gabonát,,

ha száraz és nincs baja, ügy tesszük el, mint azt fönnebb láttuk.

Egyebet a mai korlátolt munkaertl ne várjunk és ne követeljünk !

A mi a lisztet illeti, az annál inkább szenvedhet, ha már

hiljás magból való. A mely gabona már kissé dohos vagy csirás volt,

az abból való liszt azért romlékonyabb, mert az rléssel megakasz-

tott dohosodás, penészedés folj^tathatódik tovább akkor is, ha e liszt

zsákban, ládában vag}^ más zárt helyen van. Baj fenyegeti, ha bele-

kerül a lisztmoly, vagy ha megatkásodik. A lisztmoly legtöbbször a

gzmalomban, néha, kivált a meleg nyáron, a lisztraktárban kerülhet

a lisztbe. Hibás lehet a lisztzsák, mert molvosan visszakerülhet a

malomba és a raktárba. Itt megtöltik azt tiszta liszttel s így küldik

tovább, nem sejtve, hogy a liszttel útra kelt a baj is. Az ilyen baj

szintén a munkáshiám^ miatt ma sokkal gj^akoribb, mint máskor, a

milvor a molnár meg a raktáros mindent elkövetnek, hog}^ tisztán

tartsák a molytól a malmot, a raktárt és a zsákot. Ama panaszok-

nak, a melyeket most hallunk, \\ogy a házilag sütött kenyér
néha igen nyúlós, olykor szinte csirizes, oka nem mindig a ga-

bona csirás voltában rejlik, hanem gyakran a liszt molyosságában

van. A gondos háziasszom^ a ki lisztjét a kenyérsütés eltt meg-

szitáltatja. rátalálhat e bajra, mert a szitában maradt csomók között

lehet kisebb-nagyobb, esetleg almakukacz nagyságú, fehértest her-

nyók, vag}^ ha már az nincs, akkor a nehezen szétváló lisztcsomók

heruyószállal-szövcttel összevissza vannak kötözve. A meg nem szi-

tált lisztl)en lev hernyóbr, hernyó})iszok, hernj^ószíivedék a liszt-

bon egyébként nem igen \'ohet észre, de még'is káros liatású, mert

bajt okoz a tésztában keléskor és a sül kenyérben egyaránt.

Atkás a liszt legtöbbször azért, mert vagy piszkos volt a zsák

és a láda, a melybe a liszt l)elekerült, vagy piszkos a környezet, a

liol azt tartják. No feledjük, liogy a lisztnek tulajdonképi)en nincsen

olyan atkája, a mely csakis a lisztben élne. A tudomány emleget

ugyan egy lisztatlcát (Aleurohius farináé K.), meg egy sajtatlvát (Ty^

rotjh/pliHS siro L.). De az élet sokszor czifrán l^ánik el tudásunkkal

és esetünkben is megteszi azt, hogy a sajtatka nem ritka a liszt-
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bon. a lisztatkii [)cdig" gyakori a régi. r(iinl('j sajtban, niinil a

kett pecbg majdnem kíizünség'es minden piszokban.- Hát még a többi

sok atkafaj. Mennyi él belle a liszt- és sajtatká\'al együtt a romló

élelmiszeren, a rossznl eltartott aszaltg-yiimölcsön, a fzelékfélén, a

kevéssé gondozott füstölt hnson és sok máson, a mely atka mind

•effv-kettre belekorülhet a lisztbe, ha azt magára hagviák, ha nem
lég-járta és nem világ-os liel^^'en tartják. Egy félmaréknyi romlott,

régi liszt atkája, ha összekeverdik az új, friss liszttel, elég, hogy

azt egy-két hónaj) alatt tíhikretegye. Tapasztalásból Indok pél-.

dánl egy esetet, hogy rossz kore\'et (divány) lószrében és ngyanott

a liszt1)cn is'ngyanaz az atlcafaj élt: a kerevet a nedves fal mellett

tele volt penésszel, a hszt pedig a szk, fojtós levegjíí kamarában

már nofvancsak megdohosodott és mindkettben millió-billiószámra

nyüzsgött az atkasereg I

A tannlság ebbl az, hogy a lisztet is csak tiszta, jól

kikefélt zsákban, kimosott és napon vagy más jól kiszá-

rított ládában tartsnk és gondunk legyen, hogy ott is járhassa

a leveg, mert no feledjük, hogy a liszt is él és lélelí:zik ám s neki

is sziilcsége van az üde, folyton felfrissül levegre.

Ha az egészséges lisztet száraz helj'en tartjuk,- ha kivált a

k'ozdetben. meg is szitáljuk, ládáját, zsákját kitakarítjuk, kiszellztet-

jük, megszárítjuk, akkor nagyban csökkentjük a l^aj lehetségét.

Az atka a száraz helyen mind elpusztul. Késbben a szitálás nem

volna szükséges, de mert a moly folyton úton van s az atka, ha nem

is repülhet, de gyalogszerrel s más kínálkozó alkalmatosságon szin-

tén elvándorolhat s igj az ezektl az állatoktól ered baj folyton

fenyegeti mind a gabonát, mind a lisztet ; azért ha meg volt okolva

íi gondosság a béke naj^jailian, mennyire megokoltabb az ma, a mi-

kor minden gabonaszem, minden csipetnyi liszt drága s a.

mikor minderre olv nagv szükségünk van !

Féreoirtót s oíívéb anvagot, a melvnek alkalmazása különös

tudást, sok munkát kíván, vagy a melyhez külön berendezés kell,

ma nem alkalmazhatunk. Szerencsére nincs is arra szüksége annak,

a ki gondos és foh^ton figyelemmel kíséri, hogy gabonájával, liszt-

jével mi történik ? Idejekorán való rostálás, szitálás, ha kell szárítás,

kiteregetés és alapos szellztetés, száraz, levegs helyen való eltar-

tás az. meh" minden meglepetést megelzhet.

... IC szerint, ha már rosszul imádkoztunk, ha rosszul dolgoz-

tunk a mindennapi kenyérért s ha mindezeken felül rosszul gazdál-

kodtunk is vele : viseljük legalább jól gondját annak, a mi mindezek

ellenére mégis birtokrészül jutott nekünk, hogy gondatlanságunk

iniatt ne érhessen baj bennünket is, másokat is.
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A veresnyakú árpabogár (Lema melanopus

L.) életmódja és irtása.

Iita : Kadocsa Gyl'la.

III. i

yédekezé'i a veresnyakú árpabogár ellen. — A védekezés ez

ellen a kártev ellen részben ermíh'i, részben veg-yszerekkel történik.

A) Y é á okoz é ser ö ni íl \' i ú t o n.

Kaszálás. — Alikor a múlt század nyolczvanas ÓA'einek vég'én

a Lema melanojms L. támadásai ellen a gazdák tanácsért fordulta ic a

szakemberekhez, ezek els sorban a foltnak lekaszálását ajánlották.

Az akkori útmutatások szerint a baj ellen csak a megtámadott folt-

nak idejekorán való lekaszálása és a lekaszált árpának vagy zabnak

marhával való feletetése által sikerült eddig eredményre jutni. Alinél

tovább habozik a gazda a lekaszálással, annál nagyobbmér\'íi lesz a

károsítás. Ha a lekaszált zab és árpa a szántóföldrl elvitetik, gon-

doskodni kell arról, hogy a levelekkel együtt a rovarok is eltá\'olit-i

tassanak. A .lekaszálás után az árpát és zabot azonnal el kell vitetn"^

a szántóföldrl, vigyázva arra, hogy a lárvák le ne hiljanak a még"

tiszta vetésre. Ha ott hagynék egy ideig a lekaszált gabonát a Kil-

dön heverni, a lárvák csakhamar átvándorolnának a lábon álló ve-

tésre s így tulajdonképpen hiába való munkát végeztünk volna.

Kétségen Ivíviil ott, a hol a baj csak kis mértékben, néhán\^

kisebb folton fordul el, az idejében való lekaszálással czélt érhetünk

el, különösen akkor, ha az elhordás után szalmát vag}^ polyvát hin-

tünk a lekaszált területre és meggyújtjuk, hogy a lohiülott lárvák

elpusztuljanak. Minél korábljan végezzük ezt a kaszálást, aniiál

kisebb a folt, tehát annál kevesebb a veszteségünk a lekaszálás ré-

vén. Ha az ilyen folt lekaszálását késbbre hagyjuk, a nagyobb test

lárvák a kaszát annyira „elzsirosítják", hogy alig fog. A lekaszált

gabonát a marha zölden nem eszi meg, ellenben szárazon, széna

alakjában szívesen fogyasztja el.

Árkolás. — 1801-ben LOcukkku ajánlja, hogy mihelyt szembe-

tnnek a lárvarágta foltok, azoiuial hányassunk az il3^en foltok körül

egy széles, barázdaszerü árkot olyformán, hogy a kikerült földet a

folt felli oldalra hányassuk, míg a barázdának az ép vetés felé es
széle meredek ús függélyes, az alja pedig sima legyen. Ezen eljá-

rásnak az lenne a czélja, hog'y a nyálkás rovarok meg legyenek

gátolva a védsáncz j'olytán a tovaterjedésben, mire elpusztulnalc.

1 Lásd : llovartaLi Lapok. XXII, 1915, p. 107—123 és 154-170.
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Mindenesetre az eszme nem rossz és jól készített árokkal a folt to-

vább terjedését meg is g'átolhatJLÜv ; azonban nem tekintve azt, hogy
kezdetben nehéz a foltnak éles körülhatárolása, az ilyen árok készí-

tése sok bajjal járna és költséges volna. Xagyobl:) foltoknál pedig

semmiesetre sem volna ezélszeríi. Kisebb foltoknál viszont a kaszá-

lás megfelelbb és olcsóbb. Végezetül a kártev irtásánál nem eo-yednl

a kártev elpnsztítása a czélunk. hanem az is, hogy a megtámadott

növénvt is, amennvire lehet, megmentsük a számunkra.

Szedetés. — Furcsaságképpen említem csak meg, hogy ilyen

módon is megpról.)álták már a rovart pusztítani. A keszthelyi Gazda-

sági Tanintézet gazdaságában 1889-beu, a mikor a bogár ott elszíir

jelentkezett, a feltn fehér foltokon napszámosokkal szedették a

lárvákat.

Sima hengerrel próbálkozott meg 1889-ben Lücherer, ki

végignvomatta a fertzött foltokat, de eredményt nem ért el.

Tövisboronálás. — A fertzött területnek tövisboronával való

végigiáratása azt czélozza, hogv a lárvák megsérülienek és ígv el-

jjusztuljanak. Zalka 1889-ben a debreczeni Gazdasági Tanintézet

gazdaságában tett ilyen eljárással kísérletet, meltyel ha nem is irtotta

ki teljesen a lárvclkat. de legalább ersen meggyérítette. A tövis-

borona mellett, ha kisebb területrl van szó. elvégzi a munkát ..az

asszonyi szerszám-' : a sepr is, ha ezzel alaposan leseprzzük a

lárvákat. Ilyen eljárás mellett Kukoly megmentett 1891-ben 25 hold

árpát és 24 hold zabot. Mokry ezt az eljárást két éven át alkalmazta,

de csak részben ért el sikert. A rovarnak részletesebben ismertetett

életmódjából, azt hiszem, elég'gé megmagyarázhatja mindenki magá-

nak, hogv miért nem érhetünk czélt a tövisboronálással V A lárvák

lesejjrzése hiába való, mert rövid id múlva újra felmásznak a nö-

vényekre, megsérülés pedig csak elenyészen kevés számú lárvát

érhet, fleg a srbb vetésben s merem hinni, hoa'v az ilvmódon

elpusztult lárvák — ha életben maradnak — korántsem okoztak

volna amiyi kárt a vetésben, mint az emberek s állatok s a szerszám

a vetés letaposása, megszaggatása által

Hálózás. — Az egvedüli eljárás, melv kiváló íigvelmet érdé-

mel s mely sokszor megbízhatóbb, mint a költséges s az idjárás

szeszélyeitl nagyban függ permetezési eljárások, a hálózás, melyet

els ízben Horváth ajánlott. A hálózás a taA'asszal csapatokban

összeg3'iilekez bogarak összefogdosásá]3an áll. A bogarakat olyan

hálókkal, a milyeneket a lepkegyüjtk használnak, csakhogy valami-

vel nagyobbak és ersebbek s ers vászonból készültek — össze-

fogdossuk, azután petróleumos vízbe fojtjuk. Ih^en módon temérdek

bogarat lehet összefogdosni és megöhii, mieltt még petéiket lerak-

ták volna. Eg,yébként a hálózás a rovarirtás terén nem is új dolog',
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róffcbb iclö óta iiau'V yikerrcl liasziuüiák li'azdáink a Iiiezeniásokban

és hercsekbon a különíelc kártev boo'aralc : Inczernaljog'ár {Goniocteva

sexpuncAnia Va.). liu'ZL'iuaböde (EpilacJiiid glohosa Schn.), kis barkó

iSiloncf;). ápioiiok stl). (isszefogdosására. A liálózást addig kell elvé-

g-ezni. mieltt még a bogarak petéiket lerakták volna. Tudjuk a l)0-

garak életmódjából, lK)gy eleinte Jiagyobb csajkátokba gj^ülekeznek

(issze s csak azután párosodnak és rakják le a petéiket. A bogarak

megjelenése nem lévén batározott idpontboz kötve, a gazdának ma-

gjának kell állandóan iig^-elnie a vetését, mikor jelennek meg a bo-

garak s bol tele2:)ednek le ? Említettem a bogarak tavaszi megjele-

nésének tárgyalásakor, bogv néba, mikor nagv tömegekben jelent-

kéznek, nem mindjárt oszolnak szét csapatokba, hanem mintegy meg-

várjálc a Icésbb elkerül társaikat is s csak azután oszolnak szét

kiseblj-nagyoljl) csapatokba. Ilyenkor tehát állandóan résen kell lenni

s ügyelni a 1)0garakat. Egy-két Jia}) nnüva ez a csapatokba szét-

oszlás bekövetkezik. Milcor azután a bogarak csapatokban már le-

telejjedtek a vetésünklie, a fertzött helyeket karóval megjelöljük s

lehetleg azonnal liozzáí'o2,nnik, kell számú munkással, a hálózáshoz.

A liálózást tervszeren és Ü2!"ves beosztással kell véo^ezni. mert ilven-

kor nüiiden percznyi id drága, de másrészt a kapkodás, tervszert-

lenség, a mellett hogy költség^es, csak részben vezethet sikerre.

A hálózás sikere és olcsósága els sorban a pontos megfigyeléstl

és az idejében s elegend számú munkással történ végrehajtástól

iügg. Legalkahnasabi) a liálózást reggel, a harmat felszállta ntán, U

óra tájban kezdeni s folvtatni mindaddio;, míg- a bogár a zavarásra

felre])ül. A déli órákban napos, meleg idben a bogár igen élénk s

a legkisebb zavarásra felrejDÜl. Ilyenkor nem szabad hálózni, külöii-

l)en szétza\-arjuk. Borús, hvös idl)on lehet a déli órákban is foly-

tatni a liálózást. Délután )! óra fié újl)ól megkezdhetjük a munkát
és folytathatjuk estig.

A hálózó napszámosok a hálóval jobbra-balra kaszálva, a 1)o-

garakat belemeregetik a hálójukba. Nem szabad kapkodniok, a nö-

vénveket ersen ütöo^etniök. mert akkor a bogarak nagv része a

földre .s nem a hálóba hull. másrészt pedig a növényekben is kár

esik. Lea'helvesebben cselekszilc az a munkás, a ki lassan, cgvenle-

tesen, lépésrl léjíésre haladva elre, mereget a hálójával s a hálót

olyaufonnán tartja, hogy annak szája csalv keveset essék rézsútosan

a föld színéhez, bogv ígv a a'veníi'éu me£>n\ízott növényekrl lehulló

bogarak mind a hálóba essenek bele. Ttn^mészotesen egy-egy foltot

többször Icell megbálóznunk. Az els hálózás után várjunk mindig

vgy ríividebb ideig, hogy addigra a földre lehullott bogarak ismét

felmásszanak a növényekre. Tudva azt. bogv a liogarak megjelenése

nem szabályos s egyes csapatok' csalc késblien jelentkeznek, ügyel-
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iiiot kell lordítaiii ari-a is. hi)ixy az ilyoii késhl:) jeleutlcezn ra/iuk se

maradjanak liák'tzatlanul. Vrár ilyen nieg'késések és koráJjban jelent-

kezések minden évhen elfoi'didnak, mégis a bog'arak zöme rend-

szerint egyidben jelenik meg'. A korál.'bi és késbbi csa})atokka.l

könnyebben birkózliatnnk meg.

Minden csapat hálózó ember ntán — a kik egymásután, ka-

szások módjára követik egymást — egy ember jár egy harmadnyira

vízzel megtöltött edénnyel, melynek tetején vékony petróleum-, vagy
olajréteg úszik s ebbe h'iltik idnkint a munkások az összefogott

bogarakat. A bogarak itt csakhamar megfulladnak s mikor az edény

már meglehetsen tele van booYirral. egv luélvebb gödörbe hánviák

s leföldelik, vagy a trágyalébe öntik ki azokat. Gondosan keresztül-

vitt hálózás úgyszólván teljesen elejét veszi a fenyeget veszélyjiek.

Az eddigi tapasztalatok szerint ott, a hol a hálózást pontosan vég-

zik, semmi kár sem tapasztalható. A gondosan és szakszeren végre-

hajtott hálózás igen sok esetben teljes sikerre vezethet, mert a mi

Icevés bogár elmarad, vagv elkerüli íigvelmünket, nagvobb kárt nem
fog okozni lár-\'akoráljan. Ha pedig itt-ott mégis akadnánk egv-eü'y

számottev foltra, a késbb ismertetend permetezéssel, mint pótló

eljárással, megmenthetjük ezeket a foltokat is.

B) Védekezés vegyi szerekkel.

.Régebl)en kísérletek történtek a megtámadott vetésnek mész-

hamuval, mészporral, hamuval, trágyagipszporral és naftalinnal való

behintésével. A mészhamuval beszórt vetésben a pusztidás alább

szállt, a vetés (zal)) valameh^est helyrejön, de gyenge termést ad.

Sikerrel járt az a kísérlet is, hogy este, a mikor ers .harmat van,

szórtak apróra t(jrt oltatlan meszet, jól sri^ien, a fertzött foltokra..

Ez a mészpor az éjjeli nedvesség által „forrásba" jvén, a lárvákat

elpusztítja. Siker nélkül próbálkoztak trágyagijoszpor szétszórásával.

IjOvassv lS!)2-l)en Keszthelyen nagyobb szabású kísérletet vé-

gezett a veresnj^akú árpabogár lárvái ellen. Az addig ajáiilott sze-

reket mhid kipróbálta s így ezek közéitt az oltatlan mészport,
hamut és naftalint is. ílárom egyenletesen ellepett területet,

Ivülön-kük'in mindegyiket, utóbbi szerekkel gondosan behintetett,

azonban sem a mészpor, sem a hamu, sem a naftalin nem ölte meg
a lárvákat.

A mészport a meztelen csigák (Liiiiax agresUs L.j ellen szok-

ták használni gazdáink. A mész a csigák nedves váladékát magába
szívja s így azokat újal)b nedvelválasztásra készteti. Ez a nedveivá-

lasztás bséges, mert a csiga így akar védekezni. Alikor azután ké-

sbb ebbl az összefügg nyálkás takaróból kilép s ismét mészpor-

ral érintkezik, már nincs ereje, hogy rövid id mnlva újabb váladé-
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kot választhasson ki s mert a iiedvesséo' életfeltétele, — összezsuo^o-

rodik s azért elpusztul. Ez a tapasztalat irányíthatta gazdáinkat, a

midn a veresnyakú árpabogár lárvái ellen, minthogy ezek is nyál-

kások (a népies nevük is : „csiga" ), az oltatlan mészport kezdték

használni. Csakhogy tudjuk, hog}^ utóbbiaknál a 113'^álkás váladék

egészen más eredet s így a mésznek, hamunak stb.-nek nedvszívó'

és maró tulajdonsága utóbbira nézve vészthozó sem lehet.

Kiczinuszliszttel való.behintés. — A közönséges riezinus

(Ricinas communis L.) magjából gyártott riozinusolajnak egják fontos

alkotó része a ricin, egy, a vérre ható, ers méreg, mely az ember
és gerinczes állatok halálát is okozhatja, ha kelleténél nagyobl>

menn3áségben jut az olajban a bélcsatornába. A riczinusolajgyártás-

nak egyik mellékterméke: a riczinuspogácsa éppen emiatt nem nyer

olyan alkalmazást a gazdaságban, mint pl. a lenmagból készült len-

magpogácsa. A ricinnek egy része a pogácsában benmarad s igy

már régebb id óta kisértett a törekvés, hogy lisztté rölve a kár-

tékony rovarok ellen legj^en használható. Egyesek a drótférgek ellen

ajánlották, mások a répafonálféreg (Heterodera Schachtü) ellen. Ter-

mészetesen felmerült a veresnyakú árjDabogár lárvái ellen való alkal-

mazásának gondolata is. Legels ízben még 1897-ben a Temesvár
melletti Vadászerdn próbálták ki és pedig kiváló eredménnyel.

A Rovartani Állomás részérl a következ évben végzett kísérletek

ezt azonban nem tudták igazolni.

Permetezés rézgáliczczal. — Mióta a rézgáliczot az or-

szágban széltiben-hosszában használják a gazdáink a szl liszt-

harmatja ellen és pedig sikerrel, megszokott dolog, hogy azzal pró-

bálkoznak meg legelébb mindenféle rovar- és gombaokozta beteg-ség

ellen. Pedig a mil3^en jó szer egyes gombaokozta betegségek ellen,

olyan keveset árt a rovaroknak. Természetesen a Leina melunopns L.

lárvái ellen is számtalan esetben megkísérelték már használni. Kísér-

leteztek 20/o-os rézgáliczoldattal, majd 3"/o-ossal, de természetesen

eredmény nélkül.

Permetezés pjaM-thrum-ki vonattal. — A'alamikor a pyre-

thrum alkoholos kivonatával, melyet entomoktin, zacherlin-
tinktura néven ismertek gazdáink, sikerrel védekeztünk a honvéd-
bogár (Eniomoscelis adonidis Páll.) fekete lárvái ellen s így termé-

szetesen felmerült a Lema melanopus lárvái ellen való használatának

gondolata is. S.vjó 18í)2-ben 2-5o/o-os oldatban (vagyis 100 liter víz-

ijén 2-5 litert hígítva) j^róbálta ki s az. eredmény az volt, hogy ott,

a hol a foh'adékot Ijven, szinte pazarolva alkalmaztatta, a lárvák

750/0-a tönkrement, ellenben kisebb mennyiségben alkalmazva, az

eredmény csak kíizépszer volt. A pyrethrum közvetetlen öl szer,

tehát az állatot érintenie kell, csak úgy hat. Tekintetbe véve azon-
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han azt, liogy a lárvák nappal a vetés als(3 részében tartózkodnak,

niag'asablj vetéslion ig-en nagy gondot okoz az állatok uiog'perniete-

zése s ha sikert akarunk elérni, sok folyadék pazarlódik el, pedig- a

pyrothrum drága szer, a miért lassanként mind kevesebben hasz-

nálták s ma már ezért nem is gyártják.

Permetezés petróleum-emulzióval. — Mint a j^yrethrum^

ez is közvetetlenül öl szer, melyet töljb, fleg a gyümölcsös kertben

kárt tev rovar ellen, így pl. a levéltetvek (Aphis-olí) ellen ma is

sikerrel használnak. A petróleum-emulziót a Le?iia-lárvák ellen els

ízben 1801-ben Vadászerdn (Temes vm.) próbálták ki és pedig igen

jó eredménnj^el, a mennyiben ezzel a vegj^ülékkel az árpa- és zab-

táblákon mutatkozó foltokat öntözve 2—3 nap alatt ott a Lei)ia tel-

jesen elpusztult. Keszthetyen a petróleum-enuüzióval végzett kísérle-

tek nem mutattak sikert, a lárvák teljes épségben tovább éltek.

A petróleum-emulzió is közvetetlenül ható szer lévén, alkalmazása-

ugyanolyan nehézségekbe ütközik, mint az elbb tárg^'alt szer.

Permetezés schweinf urti zölddel. — A schweinfurti zöld

ers arzéntartalmú méreg lévén, kell óvatosság mellett, mint rovar-

öl szer, sikerrel használható. így legnagyobb az alkalmazása az

almamoly (Garpocapsa pomonella L.) ellen, de alkalmazható a legtöbb

levélrágó rovar ellen is. A bepermetezett részekbl rágó ro\'arok, a

méreg a bélcsatornájukba jutván, elpusztulnak. Sajó lS92-ben Xagy-
Zsámban (Temes vm.) többféle ersség-ben próbálta ki, így 100 liter

vízhez 50, 80, 125 és 133 gr. schweinfurti zöldet vett s hogy- az

anyag jobban tapadjon, még körülbelül 3-5 liter silányabb lisztet is

kevert az oldatba, azonban az eredmény igen gyenge volt, a lárvák-

ból kevés pusztult el. Ezzel szemben az orosz szerzk mind ajánl-

ják, így Vassíliev a klórbárium (5''/o-os oldatban) és dohánylúg-

kivonat (1 — 2*^/0) mellett O'IT— 0'2"/o-os arányban (100 liter vízre

17—200 gr.) és 6»/o (000 gr.) frissen oltott mésszel keverve ajánlja

a permetezéshez^ AIokrzecki párisi zöld alakjában ajánlja és pedig"

a következképen : 1 font (400 gr.) jDárisi zöld, 3 font (1200 gr.) ol-

tatlan mész belekeverend 20 akó (300 kg.) vízbe ; Sudeikix a klór-

bárium (30/0) mellett csak zölde.t ajánl következ elírással: 1 uncia

(31- 1 gr.) zöld, 3 uncia (93'3 gr.) frissen oltott mész és 6 gallon (1

gallon angol mérték szerint 4*54 1., amerikai mérték szerint 3'78 1.) víz.

Permetezés dohánylúgkivonattal (thanaton-nal). —
A Rovartani Állomás által 1892-ben végzett permetezési kísérletek

alkalmával a thanaton nyerte el az els díjat. Mint olyan ers méreg-,

mely mérgez hatását hossza1)b ideig megtartja s így a megperme-
tezett levélbl több nap múlva rágó lárva is elpusztul, továbbá mint

olyan szer, mely közvetetlenül is öl hatású (a levéltetvek ellen

is ezen tulajdonsága révén használatos), valamint hogy a vízben.



kümiyen oldódik s alkalmazása oaTözer. mindeiiképpoii alkalmasnak

mutatkozott arra, hoQy mint olsrendíl védekezési szer általános elter-

jedésnek örvendjen. Az akkori tlianaton nikotintartalma 14-5 "/o volt s így

2o'o-os alkalmazásban (100 liter vízben 2 kg", feloldva) is már kiváló

eredményt adott a veresnyakú árjiabogár lárvái ellen. Csakhogy — mi-

ként már említettem — a thanaton nikotintartalma a késbbi idkben

nagyon alászállt s a mi még nagyobb 1)aj, ingadozó lett, azonkívül pe-

dig a thanaton is igen meg^fogyatkozott, úgy hogy csak iiehezen le-

hetett kapni. A ki mégis be tudta szerezni, ezélt nem ért vele, mert a

kevés nikotintartalma folytán rovaröl hatása is gyenge volt. lí bajolc

tették sziikség^essé az újalil) védekezési kísérleteket újabb szerekkel.

Különfélék.

Meittev Ödön 70. születésnapja. — 1915. évi október 22-én

ünnepelte RErrxEií ( )d().\ Paskauban 70. születésnapját, mely alka-

lommal nnuikatársai és tiszteli ünnex^i munkálattal lepték meg. Ez

a munka egvúttal a ..Wiener Entomologisehe Zeitune"^ 1915. évi

kötetének utolsó három füzetét is képezi. Hogy KErrxER milyen ér-

demes mködést fejtett ki, kitnik abból az összeállításból, mely

18G9-tl 1915-ig megjelent munkáit felsorolja. Ebbl láthatjuk, hogy

47 év alatt nem kevesebb mint 949 kisebb-nagyobb munka került ki

tolla al(')l. Ugvancsak nagv érdekldésre tarthat számot az az össze-

álhtás. mely az általa 1903— 1915-ig leírt bogarakat sorolja fel. Ebljl,

valamint az ezt megelz két régebben megjelent hasonló tárgyú

összeállításból kitnik, hogy RErrxEi; ezideig 995 új nemet és alnémet,

C29() új fajt és 1105 fajváltozatot írt le. Az ünnepi munkába a kö-

vetkezk írtak czikket : Beokeu, Beknuauek, Bergroth, BuErr, Czizek,

Fr.Eisruici;, Heikehtixgeií, Hei.eei;, Hetscuko, Hicker, Holdhaus, AIevek,

Mii. I, ki;. Xetoíjtzkv, Petki, SouMrrz, Schustei;, Spaetu, Waxka, Was-
MAXx. Wl\(íi;l.müllek és Winklei;. Csíki.

Heyclen Lukács halála. — 1915. évi szeptember 13-án elhunyt

a Majna melletti Frankfurtban 78 éves korában a német bogarászok

nesztora I)i;. Iíeyoen Luk.\cs tanár. Heyden európaszerte ismert

szaktekintély volt, kinek neve nemcsak számos értekezése, hanem

fleg a k()zkézcn forgó európai bogárkatalogus alapján volt ismere-

tes, melvet Iíeitter és WEisE-val szerkesztett. A múlt évszáz GO-as

és 70-es éveiben számos utazást tett Európa különböz országaiba,

hoo'\- Gíífvcs vidékek bogarait összegvüitse, ígv megfordult Svájez-

ban. Spanyolországban, I'ortugáliában és Magyarországon. Gyjté-

seirl azután rendesen beszámolt. Szkebb hazája egy l)iologiai jegy-

zetekkel ellátott j(') bogárkatalógust kíiszönhct neki, mely már máso-

dik kiadáslian jdent meg. Ugyancsak nagy haszonnal forgatják
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szibériai bogárkatalóg'usát, mely az(jnl)aii Sziljériáii kívül kiterjed a

szomszédos Mongólia és Turkesztán rauiiájára is. Hkvob.v migy érde-

meket szerzett magának hazájában azzal is, hogy vezette a Rajna-

melléki borvidéken a Phyllnxera- ellem védekezést. Krdemei elisme-

réséül többször részesült kitüntetésben, a legt()l)b rovai'tani társulat,

pedig tiszteleti tagjai sorál)a iktatta. Csíki.

Irodalom.

Hoffniann, Adolf: In den transsylvanischen Alpen. (Coleo-

pterologische Knndsehau. IV, 1915, p. 118—123).

Szerzr'i leírja azt a gyüjtkirándnlást, melyet 1909. évi június

28-tól július 11-ig Blühweiss Fbiíencz bécsi bogarász társaságában

a Déli Kárpátokban tett. Az ess nyár miatt az eredmény nem volt

teljesen kielégít(5. Czikke végén szerz felsorolja a Szurul, Feleki-tó,

Xegoi és a Bucsecs-en gyjtött bogarakat. Csíki.

*

Jloeiver, Dr. C. Fr.: 106 neue Opilioniden. (Arcliiv. f. Xatin^g.

80, 1915, A, Heft 3, p. 1—152, mit 83 Textfig.)

lOB új kaszáspók leírása, ezek közül a Meiascoiolemon (nov.

gen.) (/ranulaíits Brassó vidékérl, az Absolonia (nov. gen.j iroglodytes-

Dél-Dalmácziából való. Uti^ljbi faj ^barlanglakó és vak, elfordul a

Durovic-barlangban. Csíki.
*

Kolbe, W.: Beitriige zur schlesischen Káferfauna. (Jahres-

heft der Ver. f. schles. Insektenkunde. 8, 1915, p. 16—20).

Szerz újabb adatokat, javításokat és kiegészít adatokat közöl

Szilézia bogárfaunájához, mely alkalommal néhány új fajváltozatot

is leír. Ez utóbbiak között Qgy Magyarországból származót is talá-

lunk (közelebbi termhely nélkül). Ez a Haliplus fulvus F. var. multi-

striatus R. Soholz (? i. 1.), melynél ,,a szárnyfedk közterei majd-

nem ép oly ersek mint a fsorok". Csíki.

Társulati ügyek.

A „Magyar Entoniologiai Társaság" 43. rendes ülése 1915.
deczemher 17-én. — Ui.biíicii Ede elnök megiwitja az ülést. Jablo-
NowsKi József múltkori eladása kiegészítéséül még 6 fényképet
mutat be az araszolok kártételérl. Dr. Poxgrácz Sándor „A levél-

sáskák fejldése" czímen tart eladást és bemutatja ezeknek néhány
képviseljét, valamint az állatkerti rovarházból való különböz fejl-
dési alakokat. Az eladás kapcsán Dr. Szilády Zoi.táx felhívja el-
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adó iij4yelmét apáczai ('skiíei Jánds ooyik iiu'lvérc, melyben említi,

hogy „a trópusi fák levele iniutáu lehull, útnak indul". Ez az adat

csak a levélsáskákra vonatkozhatik. Majd áttér a mimikrizmusra,
melyre ezek az állatok a legszebb j)éldát nyújtják. Ezeknél a klorofil

játsza a ioszerei)et, e rovarokban is a szín hasonló összetétel.

A klorofil megváltozásával az állat színe is megváltozik (pl. a mi
í'átyolkáink, némely poloska stb.j. Dr. Horváth (tkza a Palomena-kat
és fs/yZ/a-féléicet említi, mint a melyek a fák levelének sárgulásával

színüket szintén megváltoztatják. jABr.oxowsKi József az Oedipoda
coerulescens-t említi hasonló példaként. Ez a szürke állat a szikes

talajon fel sem tnik, de már ugyanazon a helyen a sóvirág {Statice

Gnieliiri) között mindig fahéjbama. —• Csna Erno „Egy régi rovar-
tani munkáróh' czímen tart eladást. (Jelen füzetünkben jelenik meg).
Dr. Horváth Géza az eladás kapcsán megjegyzi, hogy MriTERPACHER
tankönyvét a múlt század 40-es évéig használták az iskoláklian.

A legrégibb magyar vonatkozású le^ikenévdcént a Sarrothripus Revaya-
Qius Scop. nev. lepkét említi.

44. rendes ülés 1916 januáriiis 21-én. — Ulbrich Ede elnök
üdvözli a megjelenteket, sok szerencsét kíván az új esztendben,
majd jelenti, hogy alapító tagtársunk és volt elnökünk Mocsárt Sán-
dor kir. tanácsos, ny. múzeumi osztályigazgató 1915. évi deczember
26-án elhúnvt. Megemlékezik az elhúnvt kiváló entomologus érdemei-
rl és felhívja a jelenlévket, hogy gj^ászunk jeléül emelkedjenek fel

helvükrl, a nú megtörténik. Eíívben megköszöni Jabloxowski József
alelnöknek, hogy az elhúm't koporsójánál a társaság nevében volt

szíves gyászlieszédet mondani. — Dr. Poxgrácz Sándor „A bolhák
rendszertain helye'' ezímen tartott eladást, melyben Klapálek leg-

újabban megjelent tanulmánj^á kapcsán ismerteti ennek a csoportnalv
szisztematilíai helvére vonatkozólao: eddií? nyilvánított nézeteket. ívda-

pÁr.EK a reezésszárnyúaklval hozza közelebbi kapcsolatba, a mit el-
ad(') azonban nem tart helyesnek, lianem inkább bizonyos legyekbl
tartja levezethetknelv. \)n. Kertész Kálmán kizártnak tartja, hogy
legvekbl lehessen azokat levezetni, hiszen levált eltört semmiféle
slég,yuél nem találhatunk. Dr. Horváth Géza megjegj^zi, hogy Kla-
pÁr.EK sem fuglal véglegesen állást ezen nézetét illetleg, azonban log-

valószínljbnek tartja ezt a magyarázatot. — Csna Ern a Fülöj)-

szigetokon él í^ícln/rln/nclins-íélékvl tart eladást, bemutatja ezeket
a nagyon diferencziálódott szigetlakó ormám^os bogarakat, melyek
líözött taláfi a legszebb ormányosokat találjuk. Ezeknek az ormá-
n^'osoknak sírna és fényl szárnyfedit élénk szín sárga, zöld, kék,
aranyszín vagy más szín kerek vagy kivájt pikkelyelvbl áUó fol-

tok, vonalak, sávok, csíkok díszítik; ormányulc rövid, testük zíimök,
többnyire felfúvódott. Eddig mintegy 70 fajukat ismerjük, melyek
égjenek kivételével (P. croesus Obertii. Sanghir szigetcsoportról) a
Fülöjj-szigetek lakói. lOrdekeselc az ezeket majmoló két czinczér és

egy sáskaí'éle, a ScejHistus 2^(íchi/rr]njiicltoides Gehst. — Elníik meg-
köszíinvén az eladíjknak az érdekldéssel hallgatott eladásokat,
javasolja, hogy a kíizgyülést elkészít választmányi ülést jauuáriiis
28-áu tiu'tsuk meg a Keszev-féle vendéglben.


