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A bolhák rendszertani helye.

Irta : Dr. Szilády Zoltán.

A Rovartani Lapok f. é. 3 —4. füzete 36—47. lapján Dr. Pongrácz

Sándor foglalkozik a bolhák rokonságának kérdésével és az irodalmi

elzmények futólagos áttekintése mellett Klapálbk FsRENCz-nek ide

vonatkozó dolgozatát tárgyalja bvebben azzal a végs következte-

téssel, hogy a nevezett szerz nem nyújt elég alapot arra, hogy a

bolhák és reczésszárnyúak közt rokoni kapcsolatot keressünk. Ezek

után tehát vissza kell térnünk arra a régibb feltevésre, hogy a

bolhák mégis csak a legyekhez állanak legközelebb, noha köztük,

mint Pongrácz mondja, „még nagy hézagok tátonganak." Ennek a

feltevésnek valószínségét általános vonásokban vázolva, csupán

HEYMONS-nak a negyedik BREUM-kiadásban megjelent véleményére

támaszkodik, holott czikkétl épen konklúziójánál fogva inkább a

diptera-rokonság bizonyítékainak összeállítását vártuk volna.

Nem czélom, hogy Pongrácz dolgozatát egészben, vagy rész-

leteiben bírálat tárgyává tegyem. Csíki Ern annak idején bvebben
foglalkozott SEMENOw-nak azzal az érdekes tanulmányával, a melyben

a rövidszárnyú bogarak {Siapliyliniclae) és a hódon él Plaiypsyllus

körében kereste a bolhák rokonait, i Miután pedig a reczésszárnyú

rokonság valószíntlensége immár kiderült, talán nem lenne felesle-

ges a kérdés megoldása felé vezet dolgozatokat is figyelemmel

kísérni. Ilj^en czélzattal mondom el az alábbiakat, a nélkül, hogy az

irodalom kimerít felsorolására igenjét tarthatnék.

Annyit még a legfeltnbb nyilatkozatokból is megállapítha-

tunk, hogy újabban több olyan sajátságos alakot fedeztek fel búvá-,

raink, a melyek a bolhák és legyek közötti hézagba többé-kevésbé

beillenék és többnyire a Phoridák légycsaládjának tagjaira emlé-

keztetnek.

Ch. Th. Brues az amerikai hangj^akedvel (myrmecophilus) ro-

varok tanulmányozása közben több apró, fejletlen szárnyú légyfajt

fedezett fel a texasi hangyák társaságában. Ezek keltejét Acantliis-

toplera Mdanderi és Xanionotum hysirix néven írta. le.^ Szárnya mind-

kettnek apró, fejletlen, azaz sertézett nyelecskévé degenerálódott.

Fejükön és potrohúkon jellemz elhelyezés sertéket, macrochaetákat

viselnek. Potrohúk háti részén sajátságos mirigy tnik fel, ez nyílván

a hangyáknak csemegéül kínálkozó kellemes íz nedv kiválasztására

szolgál. Ennek a kedvéért tartják apró legyeiket vendégül, mint a

1 A bolhák rendszertani helye. (Állattani közlemények V, 1906, p. 94).

2 Two new mirmecophilous Genera of aberrant Phoridae from Texas

(Amtrícan Naturálist 1901).
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mi hangyáink a mezt izzadó levelészeket. A legyek potrohában a

szerz fejldésnek indult petéket talált s ez arra vall, hogy sl legyek

elevenszülk, azaz bábtojók lehetnek, mint több más élsdi légy.

Mindkett a Phoridák családjába tartozik.

Egy másik dolgozatban Bruesi a texasi légionárius hangj^ák

telepein gyjtött két új légj'fajt ír le: az egyik a Commoptera solenopsidis

a Solenopsis geminala nev hang3'afaj vendége, a másik az Ecitomyia

Wlieeleri az JS'cz'íoii- faj oké. Utóbbinak hímje is elkerült s ez fejlett

szárnyú, holott a nstények szárnj^a csökevénj^es. Az Ecitoiiiyiá-é

csak egy rövid nyelecske ; még biliérje sincs a szárnycsonk mellett.

Puha potrohúkban csak a háton van néhánj^ khitinlécz, az eredeti

szelvényzet nyomai. A IV. szelvény hátán az említett mirigyek itt is

megtalálhatók. Ez a két új alak a szerz szerint a vStethojjatidák és

Phoridák családjai közé esik, illetleg még az elbbihez tartozik,

a melyeknek eddig' csak szárnyatlan fajait ismertük.

Kombináczióba vehet még egy másik család is, még pedig a

Phoridákkal rokon Bibionidák, • a memijáben itt is akadnak szárny-

hiánj'os alakok. Az els a Penthetria holosericea Mg. régebben ismert

csonkaszárnyú hímje. Egy másik a Tripomorpha paludicola hímje

épen szárnyatlan, ezt Enderlein írja le újabban egy Berlin-körnj^éki

kiszáradt mocsárban talált példány alaj)ján.^ Alig néhány évvel utóbb

Berlin közelében egy fenyvesben Dahl talált egy különös Bibionida

legyet, a mely az elzkkel együtt a szemetes helyeken él Sca-

topsinae alcsaládba tartozik. Ez esetben nagyon érdekes, hogy mind-

két nemet megtalálta. A nsténj^ egy feny törzsén egy üres lepke-

bábon ült. Egészben véve feltnen bolha-alakú degenerált végtagjai

és ér2;szervei parazita életmódra vallanak. Hosszú, szrgyrk nél-

küli csápja és rövid, vaskos lábízei a Bibionidák családjába utalják.

Hímje már elbb ismeretes volt. A nstény a bolháknak számos

sajátságában osztozik, noha egyébként légy volta kétségtelen. ^ Való-

színleg hernyókba rakja petéjét s az érett fiatal a jöv tavasszal

búvik ki a bábból.

Miután tehát a Scatopsidák és a Phoridák is több szárnyatlan,

bolha-alakú fajt mutatnak fel, nem lehetetlen DAHL-nak az a fel-

tevése, hogy ez a két család a Pulicidákkal közös störzsbl szár-

mazhatott. Ezt a hj^pothetikus törzset elre megnevezi ArcMsca-

topse névvel.

1 New and little known Guests of the Texan Legonary Ants. (Ame-

rican Naturálist. 1902).

2 Tripomorpha paludicola n. g. n. sp. eine neue deiitsclie flügellose

Fiiege. Zool. Jahrb. 1905).

3 Pahl, F. : Wieder eine llohahnliche Fiiege. (Zool. Anzeig. 1911),
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Láthatjuk ezekbl, hogy az eddig mellzött apró rovarok tanul-

mányozása mennyire érdekes eredményekre vezethet. Fel lehet ten-

nünk, hog}^ e rejtett élet kis legyek közül mihamarabb még többet

is fogunk ismerni és mindegyikük egy-egy lépéssel közelebb visz a

légy-bolha rokonság kérdésének szépen meginduló tisztázódásához.

Ilyen elzmények után azt hiszem, aligha mondható idszer-

nek Cholodkovszky felszólalása,^ a metyben még Semenow érvei

ellen vitatkozva, megenged annyit, hogy a bolha himivarszervei

rectalis mirigyük szerint a fonalcsápú leg3^ek Nematocera hímivar-

szerveihez hasonlók, de egyébként megmarad a régi bizon3^talanság

mellett és külön csoportnak akarja hagyni az Aphanipterákat.

A veresnyakú árpabogár (Lema Melanopus L.)

életmódja és irtása.

Irta : Kadocsa Gycla.

IV.2

x\z 1910—13. évi kísérletek vegyi szerekkel.

Tekintettel arra, hogy az olcsó barkó sót (klórbárium) sikerrel

használtak több mezgazdasági rovarellenség ellen (pl. a répabogarak

ellen), a m. 'kir. Rovartani Állomás tervbe vette annak alkalmazását

a veresnyakú répabogár {Lema melanopus L.) lárvái ellen is. A Rovar-

tani Állomás ezért felhívást intézett a gazdaközönséghez a barkósó-

val való kísérletezés tárgyában, jelezve, hogy áz anj^agot és a meny-

nyiben szükséges, a permetezket is ingyen bocsátja az alkalmas

területtel biró kisérletezk rendelkezésére. E felhívásra összesen 8-an

jelentkeztek, kik közül 4 gazdaságot választottunk ki (Zagyvaszent-

jakab, Világos, Jankafalva, Mezsámsond). Mindegyik gazdaság kajjott

megfelel mennyiség klórbáríumot s a melyik kívánta, permetezt

is. A klórbáríumot 3°/o-os oldatban 3% oltott mész hozzáadásával

ajánlottuk kísérletezésre.

A kísérletezés els évében (1910.) Zagyvaszentjakabon kiválasz-

tottam 600 négyzetölnjd fertzött területet, melynek felét a kapott

utasítás szerint megpermetezték, másik felét ellenrzés végett per-

metezetlenül hagyták. Az eredmény az lett, hogy a megpermetezett

területen a lárvák teljesen elpusztultak, míg a meg nem permetezett

területen a vetés alaposan megsínylette a kártételt. A többi közül

1 Zur Beurteihmg der systematischen Stellung dcr Puliciden. (Zool.

Anzeig. 1914).

2 Lásd : Rovartani Lapok XXII, p. 107—123 és 154—170 és XXÍII,

1916, p. 22—28,


