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Steiiubuthrus lineatus Fz., parallelus Zett., dorsatus Zbtt.,

mtipes Charp., viridulus L. — Gomphocerus rafus L. — Pezo-

tettix alpinus Koll.

Thamnotrizon sp. (lárva). — Deetieus vorrucivorus I^.

CTryllus eampestris L

4. Coleoptera.

(Jicindela eampestris L.

Carabiis granulatus L.. var. rubripes Géh.. cancellatus III.

var. femoralis Géh., Linnéi Panz. -^ Panagaeus bipustu.atus F. —
Poeoilus lepidiis Leskk. — Pterostichus füssulatiis Quens.

Tachinus ílavipes F.

Silplia tirolensis var. nigrita Creutz.

Lj^gnstopterus sang'uineus L. — ('antharis abdominalis F.

ali. cyanipennis Bach. — Dasytes striatuUis Brull.

Bvturus tomentosus F.

A doni a variegata Gze. ab. constellata I^aich. — x\ dalia bipune-

tata L. ab. impunctata Everts. — Halyzia 16-punctata L.

Elater ferrugatus Lac. — Limoniu.? pilosus Lbske. —
Athous nigger L. — Corymbithes purpureiis Poda.

Anoncodes *ruficollis F.. fulvicollis Scop.

Diaperis boleti L.

Spondylis buprestoides L. — Pachj^ta quadrimaciilata L. —
Gaurotes virginea L.

'— Leptura rubra L., virens L., dubia Scop..

sanguinolentaL.. cerambvciforniis Schrk., niaculata Poda. — Rosalia
alpina L. ab. prolongata REnr. — Clytiis arietis L. — Monocha-
mns sartor F.

OtiorhynciiLis niger F.. morio F. var. ebeninus Gyll., Kollari

Gyll. — Phyllobius glaucus Sgop. — Polydrosus cerviniis L. —
Liophloeus liptoviensis Weise. — Hypera ovális Boh. — Li pa-

rii s glabrirostris Küst.

Chrysouiela staphylaea L., polita L. — Orina intricata Germ.
— Crepidodera impressa F.

Aphodius depressLis Kug. — Serica brunne'a L.

Különfélék.
Az ékes bdbrabl (Calosoma sycophaiita L.) életmódja. —

Ennek a szép és hasznos bogárnak életmódjáról, hasznos míiködé-

sének részleteirl, a legújabb idkig keveset vagy mondjuk csak

általános dolgokat tudtunk. Hogy ennek a nálunk is elterjedt és

közismert bogárnak életmódját megtudjuk, egy amerikai rovarászra

volt szükség. Az amerikaiak ugyanis a gyapjas pille (Lymantria
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dispar L.) és sárgafarú pille Fortliesia chnjsorrhoea L.) megféke-

zésére áttelepítették a bogarat az Egyesült Államokba és sikeralt is

azt ottan meghonositaniok. A meghonosítással egyidoben azután

BuRGEss tanulmányozta a bogár fejldési" viszonyait és életmódját és

tanulmányai eredményét egy nag^'obb munkában^ közrebocsátotta,

meh'bl, valamint Holste németországi megfigyelései^ alapján a báb-

rabló életmódját a következkben ismertethetjük. — Már Burgess

eldeinek sikerült 1905— 190T-ig a szállítási nehézségek leküzdése

után az ékes bábrablót él állapotban Araeriirába szállítani. Az els

küldemény úgyszólván teljesen tönkrement, mert 216 példányból csak

egy érkezett oda él állapotban. A bádogszelenczékbe a frészporba

csomagolt és elegend táplálékkal ellátott bogarak ugyanis saját

ürülékükben és az ételmaradványokban megfulladtak. Az újabb kül-

deménj^eket azután mohába csomagolták, ennivalót nem adtak a

bogaraknak és a faládákat a hajók leghvösebb helyére helyezték

el. 1905— 1910-ig így összesen 6143 példán,yt küldöttek Amerikába,

metyek a 10— 14 napos utat eleggyé bírták, mert 4046 példány, tehát

körülbelül 66 "/o él állapotban érkezett oda. A mikor Burgess így

már elegend anyaggal rendelkezett, hozzálátott a tenyésztéshez. Sok

gondot okozott a megfelel tenyészt-házikók, hengerek stb. beszer-

zése, mert a lárvák nagy falánksága miatt a tömegtenyésztés lehe-

tetlennek bizonyult. Burgess három tenyésztházat épített, ezeknek

favázát sátorj)onyvával vonta be, miáltal szells helyiséget nyert,

azonkívül a tenyészetet meg tudta óvni az es és ers napfénytl.

Ezekben a házakban helj^ezte el a fából és szitaszövetbl készült

tenj^észtket ; a bábozódásra és áttelelésre kerül lárvák pedig gal-

vanizált rostaszövetbl készült és részben a földbe ásott hasonló

edényekbe kerültek. Mindezeket szerz számos képben is bemutatja.

Vizsgálatainak eredményei a következk

:

A pete 5-2X2"4 mm. nagyságú, tojásforma, egyik csúcsa felé

kissé hegyesebb, sárgás árnyalatú fehér. A pete-állapot a hmérsék-

letnek megfelelen 3—10 napig tart. Kikelése eltt a pete vesealakú

és sötétebb szín lesz.

A lárva eleinte majdnem fehér, azután fokozatosan kiszine-

zdik és egészen fekete lesz. Kétszer vedlik és a vedlések közben

alig mutat valami eltérést, az egyes vedlések után tehát a . lárvák

1 A. F. Burgess, Calosoma sycophanta : its Life History, Behavior,

and Successful Colonization in New England. ÍU. S. Dept. Agric. Bur. Ent.

Bull. No. 101, 1911, p. 1—99, 8 tab., 22 fig.)

2 Dr. G. Holste, Calosoma sycophanta L. Seine Lebensgeschiclite

und -Gewobnheiten und seine erfolgreiche Ansiedlung in Neuengland.

(Zeitschr. f. angew. Entom. II, 1915, p. 413—421, mit 3 Textabbildungen.)
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csak nagyságban kulünljöznok egymástól. A lárvák hossza a vedlé-

sek közti három állapotban 9'3, 15'5 és -25'8 mm. A vedlés semmi

rendkívülit nem mutat, többn3'-ire fák kérgeinek üregeiben vagy a

földben történik. A lárva-állapot tartama az egyik vedléstl a másikig

szintén a limérséklettnl és a táplálék bségétl függ, közepes id-

tartamnak azonban 2, 3 és 9 napot állapított meg. Amerikában a

lárvák június végén jelennek meg és augusztus elején tnnek el.

A lárvák mozgóképessége óriási, a mit Burgess egy érdekes kísér-

lettel állapított meg, a mennyiben egy frissen kelt lárvát papiroson

vándoroltatott, útját pedig tollal utánarajzolták és így megállapíthat-

ták, hogy az 72 óra alatt 2700 m.-nyi utat tett meg. A kísérlet azt

is mutatja, hogy a lárvák hosszú ideig koplalhatnak, így a frissen

kelt Járva 3—4, az els vedlés utáni 7 és- a második vedlés utáni

8—10 napig marad táplálék nélkül életben. A lárvák éjjel-nappal

esznek, de leginkább hségben. A hernyókat oldalt vagy a háton

fogják meg a testgyrk között, de nem fogyasztják el teljesen.

A lepkebábokat sem kímélik meg' és nsténylepkéket is megtámad-

nak. A kövér nagy hernyókat és bábokat elnyben részesítik. Egy
lárva 14 napi lárva-állapota alatt átlag a gyapjas pille 41 darab

kifejldött hernj^óját fogyasztja el és a beteg hernyókat is minden

káros következmény nélkül emésztik meg. Érdekes jelenség, hogy a

szabad természetben elszeretettel fogyasztják a nstény-bábokat

;

így megállapították, hogy háromszor annyi nstény-báb esik nekik

áldozatul, mint hím-báb. a mi hasznos mkíidésüket még nvílván-

valóbbá teszi. A lárvák tömeges tenyésztésének kanibalizmusok vet

gátat, mindazonáltal legfeljebb 20 lárvát lehet b táplálék mellett egy

nevelhengerben elhelyezni és második vedlésükig együtt tartam

;

ilyenkor legfeljebb 10~12"/o esik társaiknak áldozatul. Amerikában

1907-ben ily módon 20000 lárvát neveltek és bocsátottak szabaddá,

a hol azután bebábozódhattak.

• A bábozódásra a lárvák a talaj kemém^sége és nedvessége

szerint különböz mélységre hatolnak, de középaránynak a hímek-

nél 15, a nstényeknél 18 cm.-t vehetünk. A lárva a földben ide-oda

mozgás folytán üreget készít magának, melyben azután a 25 mm.
hosszú és 12 mm. széles báb a hátán fekszik. A báb többnyire már
sszel alakul bogárrá, mely azután áttelel. A lárva táplálkozását be-

szüntetvén, 7— 14 nap múlva alakul át bábbá.

A kifejldött bogár az idjárás szerint elbb vagy késbb,
többnyire június els hetében, de legalább 8 nappal a gj^apjas pille

hernyóinak fellépése után jelenik meg. Augusztus elején a táplálék

megsznésével a bogár lomha lesz és moha vagy más huUadék alá

búvik, de többnyire 40— 50 cm. métységre hatol a földbe, a hol báb-

üreghez hasonló üregben kezdi téli álmát. A tél fol3'amán az öreg
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példányuk egyharmad része és a fiatalok egyötöd része pusztul el.

A bog-arak épúgy mint a lárvák, könnyen másznak a fákra, ágakra

és levelekre is és ha megzavartatnak, a földre hullatják magukat.

Táplálkozási idejük összeesik a hernyók idejével és az öreg példá-

nyolv többet fogyasztanak, mint a fiatalabbak.

A téli lakóhely elhagyása ntán a bogarak eloszol' néhány napig

táplálkoznak és csak azután párosodnak, a mit a táplálkozás ideje'

alatt többször is ismételnek. így Burgess megügyelt egy nstényt,

a mely mintán megtermékenyített petéket már lerakott, még 13-szor

párosodott. Ha ez az ismételt párosodás elmarad, a nstény csak

termékenyítésen petéket rak le. Egy-egy nstény Burgess megligye-

lései szerint legtöbbet (353 és 514 petét, de átlag véve sokkal keve-

sebb petét rak le egy idényben és pedig a laboratóriumi kísérletek

alkalmával ez. a szám 1909-ben 156, 1910-beu 121 petét, a szabad

természetben pedig kb. 1.00 j^etét tett ki. A fiatal bogarak egyálta-

lában kevesebbet tojnak, így egy régi a szabadban lév kolónia

13-szor jobban gyarapodott, mint egy fiatal kolónia, a helyes arány

azonban 10 : 1-heznek vehet fel. Egy hím több nsténnyel is páro-

sodik, így egy hím két év alatt három nsténnyel 924 megterméke-

nyített petét ért el. A kifejldött bogár élettartama 2— 3 évre terjed.

A mi az Amerikában való meghonosítást illeti, 1906-ban hat

30-50 példányból és 1907-ben egy nagy 331 bogárból áhó kolóniát

eresztettek szabadon. Ezeket követték 1909 és 1910-ben lárvákból

vagy bábokból álló, részben pedig \ogyes kolóniák. Eleinte utóbbi koló-

niák 75-:-150 példányból állottak, késbbi megfigyelések azonban a leg-

alább 200 példányból álló lárva-kolonia kitételét javasolták. A szabadon

eresztett bogarak ós lárvák száma 1906— 19 10-ig megközelítleg 18,000

példányt tett ki. Az eredmény teljesen kielégít volt, mert az ellen-

rzés 75 (1909), illetleg SO^/o-os (1910) g3'arapodást állapíthatott meg.

Es hog3^ az elterjedés mennyire halad, legjobban mutatja egy 1908-ban,

egy távoles -helyen kitett és 105^0^ és 110 9-bl álló kolónia, melyet

két részre osztva, egymástól 2'7 km. távolságban eresztettek szaba-

don. Ez a kolónia két ^v múlva már ll'o7 angol négyzetmérföldnyi

területen terjedt el. — Holste Németországban a másik bábrablót

(Calosoma inquisilor L) figyelte meg és hasonló eredményekre jutott,

melyekrl más alkalom mai'fogunk beszámolni.

Dk. Ötreda Rezs.


