
Rovartani Lapok
I. kötet. 1884. június. 6. füzet.

A rovarok osztályozásáról.

IV.

6. Szitakötk. (Pseudoneuroptera).

Nem mind szitaköt az, a mi ehhez az érdekes rovarrendhez

tartozik ; de a mennyiben túlnyomó részét ezek képezik, sokkal

találóbb ez a közhasználatban lev magyar név , mint az >ál-

reczésszárnyuak« elnevezés. Ez utóbbi név, mely a görög Pseu-
doneuroptera szó szerinti fordítása, azt akarja jelenteni, hogy

e rovarok tökéletesen kifejlett állapotukban a valódi reczésszár-

nyuakhoz hasonlítanak, de azért még sem egészen azok. A leg-

fbb különbség abban áll, hogy míg a valódi reczósszárnyuak tö-

kéletes átalakulással birnak, addig a szitakötk és a velük egy

rendbe csoportosított rovarok átalakulása tökéletlen. Ezeknél ugyan-

is a petékbl kikelt fiatal álczák, folyvást táplálkozva és növe-

kedve, többszöri vedlés után érik el tökéletes fejlettségüket és

ivarbeli érettségüket, a nélkül, hogy tökéletes kifejldésüket köz-

vetetlenl megelzleg bizonyos nyugalmi állapoton — a báb álla-

poton — mennének keresztül.

E rovarok szájszervei mind rágásra vannak alkotva és csak

azoknál a családoknál vannak a kifejlett példányoknál többé-kevésbbé

elsatnyulva, a melyek rövid életük alatt nem táplálkoznak (Ephe-

meridae). Elmellkasuk — ép úgy mint a bogaraknál és a reczés-

szárnyuaknál — mozgathatóan ízesül az egymással szorosan össze-

forrt közép- és utómellkassal ; hártyás négy szárnyuk sren van

erezve, mint a szita, a mirl a magyar nép oly találóan adta e

rovarrend legjellemzbb alakjainak a » szitaköt « nevet.

A szitakötk rendje az életmód különfélesóge szerint több

csoportra oszlik.

A kétéltek (Amphibiotica) csoportját képezik a tulajdonkó-

peni szitakötk (Libellulidae) és a kérészek {Ephemeridae, Perlidae).

Mindezek petéiket vízbe tojjak ; a kikel álczák a víz fenekén ra-

gadozásból élnek és ez alatt az id alatt a testük végén lev tra-
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cheás kopoltyúkkal lélekzenek; különben az anyaállathoz megle-

hetsen hasonlítanak, de szárnyaik természetesen még hiányza-

nak. A negyedik vedlés után végre kimásznak a vízbl, s a sár-

tól-iszaptól szennyes brt levetve, egyszerre csak elbúvik a ke-

cses termet, gyors röpt és nem ritkán ragyogó szín szitaköt

(27. ábra), mely az alkalmatlan szúnyogok és legyek pusztításáért

igazán nagy hálánkra érdemes.

27. ábra. — Egy szitaköt (Calnpteryx splendens) különféle alakjai,

u. m. kifejlett rovar, álczák vedlés közben és lenn a vízben egy

álcza a teste végén látható tracheás kopoltyúkkal.

Hasonló módon fejldnek a kérészek is. A legismeretesebb

ezek között az u. n. »Tisza-virág« (Palingenia longicmida), mely

mint álcza három évig él a vízben, míg végre tökéletesen kifej-
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ldve elhagyja vízi lakását, csak azért, hogy pár óráig élve vilá-

gát, a fajfenntartás kötelességének eleget tegyen és azután vég-

kép elpusztuljon. Tömegesen rajzanak ilyenkor e rovarok a part

mentén és a víz színe felett, milliók pusztulnak el rövid id alatt

és válnak a halak zsákmányává, de azért újabb meg újabb milliók

járják tovább vidám tánczukat a levegben ; erre mondja aztán az

alföldi ember, hogy » virágzik a Tisza «.

E rendnek második csoportjába (Corrodmtia) tartoznak a

Psocidák, a melyek közöl a parányi Troctes pulsatorius rosszul gon-

dozott rovargyjteményekben néha tetemes károkat okoz, és a tár-

saságban él hirhedt Termiták, melyek kivált a forró földövi tar-

tományokban népes fészkekben tenyésznek, és melyeknél az egyes

társaságok a szárnyas himeken és nstényeken kivl még elsat-

nyult ivarú szárnyatlan dolgozókból és katonákból állanak.

Ehhez a rendhez volna sorozható talán még egy igénytelen

kis rovarcsoport is, a melynek rendszertani helyzete még mindig

bizonytalan, és a melyet némelyek Thysanoptera (serteszárnyuak)

név alatt önálló külön rendnek tartanak. Ide tartoznak a Thrips-

fajok és rokonaik. Valamennyien mind parányi rovarkák, melyek-

nek szájszerveik már nem rágok, hanem némileg szívásra vannak

idomulva ; lábaik karmok helyett szivókorongot viselnek, a miért

hólyaglábuaknak (Physopoda) is neveztetnek.

7. Egyenesszárnyúak. ( Orthoptera.)

Az egyenesszárnyúak tökéletlen átalakulással biró rovarok,

jól kifejldött rágó szájszervekkel, két pár meglehetsen sren
erezett szárnynyal, melyek közöl az els pár rendesen vasta-

gabb, merevebb és gyakran csaknem pergamenszer, míg a le-

gyez módjára összehajtható alsó szárnyak hártyásak ; az elmell-

kas mozgathatóan ízesül az egymással összeforrt közép- és ütómell-

kassal. Gyorsan mozgó, fürge állatok ezek, melyek közöl sokan

nagy falánkságuknál és szaporaságuknál fogva a mezgazdaságban

nem ritkán jelentékeny károkat okoznak.

Az els csoport a futók (Cursoria) csoportja, a melybe a fülbe-

mászók (Forficulidae) ós csótánok (Blaitidae) tartoznak. Úgy ama-

zok, mint ezek kerülik a világosságot és éjjel járnak eledel után,

a mi részint növényi, részint állati anyagokból áll. A csótánok kö-

zöl a közönséges Fhyllodromia germanica, mint tudjuk, házakban

tenyészik ; de ezt az Ázsiából bevándorolt nagyobb Periplaneta
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orientális maholnap mindenütt ki fogja szorítani, ép úgy mint a ván-

dor patkány a házi patkányt kiszorította.

A második csoportnak (Gressoria) legismeretesebb képviselje

nálunk a buzgó manó (Mantis religiosa), mely más rovarokkal él

és azokat ragadozásra alkotott hatalmas els lábaival fogdossa el.

Az egyenesszárnyúak harmadik csoportját (Saltatoria) a tücs-

kök, szöcskék és sáskák, nagy serege képezi, a melyeknek hátulsó

lábaik mind ugrásra termettek.

A tücsökfélék (Gryllidae) egy-két faját, legalább hangjáról,

mindenki ismeri. E hangot a him fels szárnyainak egymáshoz való

dörzsölése által idézi el. A zömök test, óvatos tücsök maga

(28. ábra) könnyen elkerülheti tekintetünket ; mert az ember köze-

ledtére rögtön beoson lyukába. •— A tücsökfélékhez tartozik az

idomtalan test nagy lótet (Grgllotalpa vulgáris) is.

//,. l'h fl

28. ábra. — Tücskök.: a, házi tücsök (Gryllus domentivus) , ki-

terjesztett szárnyakkal ; l, ugyanaz, oldalvást tekintve ; c, mezei

tücsök {Gryllus campestris).

A szöcskék (Locustidae) családját a hosszú vékony fonálidomú

csápok jellemzik, míg a sátkák (Acridiidae) csápjai testük felénél

mindig rövidebbek. Mind a két család fajai czirpelnek és pedig a

szöcskék úgy, mint a tücskök, t. i. hogy két fels szárnyukat egy-

máshoz dörzsölik, a sáskák azonban oly módon, hogy fels szár-

nyukat hátulsó czombjukkal, mint valami hegedvonóval, dörzsöl-

getik. A leghírhedtebb és legkártékonyabb valamennyi sáska között
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a vándor sáska (Pachytyliis migratorius), melyrl tévesen hiszik,

hogy csak a távol keletrl látogat el hozzánk; mert állandóan itt

él és tenyészik az hazánkban is, a nélkül azonban, hogy érezhet

károkat okozna. Ez is csak akkor válik valósággal kártékonynyá,

ha reá nézve kedvez idjárás folytán valahol túlságosan felszapo-

rodik és term helyének növényzetét felemésztvén, nagy tömegek-

ben útra kel s útjában mindent kopaszra letarol. Ily módon több

más rokon faj már szintén kártékonynyá vált egyszer-másszor ha-

zánkban is.

Az egyenesszárnyú rovarok rendjéhez lehet még a Thysa-

nurá kat is számítani, melyek igen parányi fürge állatok ;
szár-

nyaik hiányzanak, e helyett testük végén sajátságos ugróvilla van,

a melynek segélyével a kis teremtések nagyokat tudnak ugrani.

Ezek a többnyire ártalmatlan rovarkák rendesen kövek és lehul-

lott levelek alatt élnek és korhadt növényi anyagokkal táplálkoz-

nak ; csak a Lepisma saccharina szokott néha szobáinkban kisebb-

nagyobb károkat okozni.

8. Félfedelüek. (Hemiptera.)

A félfedel rovarok közös jellemvoná-

sai : a tökéletlen átalakulás és a szívó száj-

szervek. Ezek a szívó szájszervek szintén

csak a rágó szájszerveknek a módosulásai

és egy több ízülékbl álló szipókát képez-

nek, mely nyugalmi állapotában a rovar

mellére egyenesen vissza van hajtva (29.

ábra). A szárnyak, melyek csakis a kifejlett

rovaroknál vannak teljesen kifejldve, az

egyes csoportok szerint különböz alko-

tásuak.

A poloskáknál, melyek e rendnek leg-

magasabban álló csoportját képezik, a hátulsó

szárnyak hártyásak, az els szárnyak azon-

ban tövük felé nagyobbrészt kemények és majdnem szaruuem

szárnyfedket képeznek, a melyek csak utolsó harmadjukban hár-

tyásak. A szárnyfedknek ilyen felemás alkotása miatt nevezik az-

tán a poloskákat felemásszárnyuaknak (Heteroptera) és az egész

rovarrendet, a melyhez tartoznak, félfedelüek (Hemiptera) rendjé-

nek. A felemásszárnyuak közé tartozik a sokféle mezei poloska

29. ábra. — Egy poloska

feje,szipókájával együtt,

alulról tekintve: aa, sze-

mek ; bb, a csápok t-

izüléke; l, szipóka
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(30. ábra), melynek bzös illatától mindenki annyira irtózik, to-

vábbá a vízi poloskák, valamint az ember éjjeli nyugalmának hirhedt

megrontója, a házi poloska (Cimex lectularius) is.

E rend többi családjainál a fels szárnyaknak már nincs meg az

említett felemás szerkezete ; a fels szárnyak egynemek, miért is

e rovarokat egynemszárnyuak (Homoptera) elnevezés alatt szokták

összefoglalni. Ide tartoznak els sorban a kabóczák, melyek közöl

az énekes kabóczákat (Cicadidae) már a régi görög költk lelkes

ódákban megénekelték. A kabóczák mellé sorakoznak a növény-

tetvek (Aphidaé), a melyeknek csodálatos szaporodásmódja a rovar-

világ legérdekesebb tü-

neményeiközé tartozik,

és melyek közöl a szl-
pusztító phylloxera oly

szomorú hírnévre tett

szert. Ide számítandók

továbbá a pajzstetvek

(Coccidae) is.

Tökéletlen átalaku-

lásuk ós szívó szájszer-

veik alapján e rovar-

rendhez tartoznak még
az emls állatokon éls-

köd és azoknak véré-

vel táplálkozó különféle

tetvek (Pediculidae), melyek mind állandóan szárnyatlanok. A toll-

tetvek (Mallopliaga) a madarak tollain és emlsök szrén élnek,

de rágó szájszerveiknél fogva már inkább az elbbi rovarrendhez

csatlakoznak. T. ö.

30. ábra. — Egy mezei poloska (Tropicoris

rvfipes) különféle alakjai : a, kifejlett rovar,

kiterjesztett szárnyfedkkel és szárnyakkal

;

b, ugyanaz, rendes állásban ; c, álcza ; d, peték.

Cserebogaraink.

A folyó J884-ik óv tavaszán a cserebogarak hazánk legtöbb

vidékén ismét nagy számmal jelentek meg és sok helyen nem cse-

kély károkat okoztak. E tömeges megjelenés alkalmából nem lesz

talán érdektelen ezekkel a közönséges bogarakkal valamivel köze-

lebbrl megismerkedni.

Mindenek eltt meg kell jegyeznem, hogy a magyar nép a

•<> cserebogár « név alatt különböz vidékeken nem csupán azokat a

bogarakat érti, melyeket a szakemberek a Melolontha-nemhez so-
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roznak, hanem azonkívül még több más cserebogárforma rovart a

Melolonthinák és Rutelinák közöl, szintén így szokott nevezni.*)

Az igazi cserebogarak (31. ábra a, g) teste fényes fekete, de

csápjaik, szárnyfedik és lába k vörhenyesbarnák ; hasgyriknek fels

részét oldalvást egy-egy háromszög krétafehér foltocska ékesíti;

szárnyfediken 4 meglehetsen párhuzamos borda vonul végig, mel-

lüket pedig sárgásszürke hosszú szr borítja. Csápjaik 10 ízülékek

s a végizülékek a hímeknél 7 hosszú, a nstényeknél 6 rövidebb

lemezbl álló legyezt képeznek ; a csápoknak efféle alkotásánál

fogva a cserebogarak a legyezscsápú bogarak (Lamellkornia) cso-

portjába tartoznak.

31. ábra. — A közönséges cserebogár (Melolontha vulgáris) átala-

kulása : a, kifejlett bogár, felülrl nézve; b, felntt pajor, oldal

vast nézve
;
c, ugyanaz felülrl ; cl, fiatal pajor ; e, báb

; /, pe-

ték
; g, kifejlett bogár, oldalvást nézve.

A cserebogarak tavaszszal a lombos fák fakadásának idsza-

kában, tehát április végén és májusban, hegyes vidékeken június-

ban jelennek meg; ámbár egyes elkésett példányokra még késbb

*) Az Alföldön sok helyen a kora tavaszszal alkonyatkor gyepes legelk
felett zsongva repked Rbizotrogus-fajokat nevezik cserebogaraknak ; így van
ez péld. Makó köri, a hol a nép, Halász Árpád tanár úr közlése szerint, a Me-
lolonthát alig ismeri. Tolnamegyében a Rhizotrogus szintén= cserebogár. A nép-
dal is aligha a fekete mellkasú és vörhenyesbarna szárnyfedj Meloloothát érti

a ^cserebogár, sárga cserebogár* alatt, hanem alkalmasint a rtsárga Rhizo-
trogust. S z e r k.
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is akadhatni. Néha oly nagy mennyiségben lepik el az erdei és

némely gyümölcsfákat, hogy azoknak lombját rövid id alatt töké-

letesen letarolják. Legjobban szeretik a tölgyfát, aztán a vadgesz-

tenyét, valamint a juhar-, bükk-, cseresznye-, nyár-, fz- és nyír-

fákat ; a fenyk közöl csak a veresfeny tleveleit rágják le, a többi

fenyfának azonban csupán hímvirágait keresik fel. Nedves hideg

idben és reggelenként mozdulatlanul ülnek a fák ágain és nap-

pal is jobbára nyugodtan vannak, de csendes meleg estéken az

egész had szárnyra kel és zúgva- dongva röpköd ide s tova; több-

nyire ilyenkor történik a párosodás is.

A nstény kendermag-nagyságú szennyesfehér petéit (31. ábra

f) gyér növényzet, laza, televényes vagy jól megmunkált földbe

rakja néhány cent. mélységre. Egy-egy nstény átlag 60—80 petét

tojik, a melyek négy hét múlva kikelnek.

Az álczák (31. ábra b, c, d), melyek pajor, pajod, c si-

ma z, pata és szántás- kukacz nevek alatt mindenfelé isme-

retesek, a földben töltik fejldésüknek egész idszakát, a mely több

évig tart, és mely alatt mindenféle növények gyökereinek elrágása

által tetemes károkat okoznak. Legkártékonyabbakká válnak fejl-

désük utolsó évében, mert a nagyra ntt falánk álcza sok táplálé-

kot igényel ; fokozott étvágygyal rongálják ekkor a növények gyö-

kereit, míg végre szszel elérik csaknem teljes nagyságukat. A
következ tavaszon már csak májusig pusztítanak ; ekkor mélyen a

földbe vonulnak és ott nagyságuknak megfelel üreget készítenek,

a melyben július- vagy augusztusban bábbá (31. ábra é) alakulnak.

Ebbl a bogár egy-két hónap múlva már kifejldik, de eleinte még
világosszín puha teste csak lassanként keményedik és színesedik

meg ; az szt és a telet még a földben tölti és csak a következ

tavaszszal búvik el a napvilágra.

Általában azt tartják, hogy a cserebogár fejldésére teljes

négy év szükséges ; ámbár svájczi és franczia természetbúvárok azt

állítják, hogy náluk erre három év is elegend. A dolog alkalma-

sint úgy fog állani, hogy a délibb fekvés vidékek melegebb ég-

hajlata alatt a bogár teljes kifejldésére három év is elégséges,

míg hvösebb vidékeken az álcza-stádium négy évig tart. Hogy
hazánkban hány évig tart a kifejldés, ma még biztosan meg nem
mondhatjuk, minthogy erre vonatkozólag éveken át szerzett meg-

bízható adataink nincsenek ; de tekintve azt, hogy a cserebogarak

ezeltt négy évvel jelentek meg nálunk utoljára nagyobb számmal,

egyelre négy éves cyclust vehetünk fel.
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A Melolontha-nem hazánkban két különböz fajjal van kép-

viselve.*) E folyóirat szerkesztségének felhívása folytán az ország

szám s vidékérl kaptunk cserebogarakat**) s a beküldött mutat-

ványokból meggyzdhettünk, hogy hazánkban ez idén is mind a

két faj mutatkozott, de igen különböz arányban.

A közönséges cserebogár (Melolontha vulgáris) úgy

látszik, a legtöbb vidéken közönséges volt ; mert kaptuk azt Test,

Fehér, Tolna, Baranya, Bács, Arad, Háromszék, Kolozs, Szilágy,

Zemplén, Abauj-Torna, Szepes, Borsod, Heves, Bars, Pozsony és

Mosony megyébl. Csekélyebb mennyiségben fordult el Zágráb

vidékén ; igen kevés volt Makón ; Fehértemplomban meg épen

hiányzott.

A gesztenye-cserebogár (Melolontha Hippocastani) csak

egyes helyeken mutatkozott, u. m. a budapesti Városligetben és a

Rákoson, továbbá Gödöll, Ercsi, Kecskemét és Kolozsvár mellett,

valamint Szilágymegyében Vármez község erdejében és Zemplén-

megyében Király-Helmecz köri. Ezeken a helyeken többnyire

mindenütt az elbbi fajjal vegyesen fordult el, de általában mégis

aránylag csekélyebb mennyiségben.

A két faj külsejére nézve igen hasonlít egymáshoz és egy-

máshoz némileg közeledni látszó faj változatokat is képez, a melyek

azonban lényeges jellemvonásaik alapján mégis könnyen felismer-

hetk. A két faj között átmenetek nem fordulnak el. F r i v a 1 cl s z k y

János úr szíves volt a két fajnak és nálunk észlelt változataik-

nak jellemvonásait a következ analytikus táblázatban összeállítani

:

A) A far-nyúlvány (pygidium) a himnél rendesen ersen

kifejlett, szélesebb, bosszabb és oldalvást össze

nem nyomott, mint a másik fajnál (32. ábra a)
;

a mellkas mindenütt sren pontozott ; a szárny-

fedk egyszín vörbenyesbarnák
; a nstény

far-nyúlványa vagy a hímével egyenl vagy

igen rövid és tompa (32. ábra b).

a) A szárnyfedket csak ritkás, vékony fehér pikke-

lyek borítják.

a) A mellkas fekete, érczes csillogással ; ez a

törzsalak vulgáris Fabr.

b) A mellkas téglavörös var. ruficollis Muls.

b) A szárnyfedk sr fehér pikkelyekkel vannak

fedve, mintha lisztesek volnának . . . var. albida Eedt.

*) A Melolontha pectoralis Germ. elfordulása hazánkban még kétséges.

**) A szíves beküldk, a kik hozzájok intézett kérésünknek eleget tenni

siettek, fogadják e helyen szinte köszönetünket. S z e r k.
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B) A far-nyúlvány mind a két ivarnál meglehetsen

egyforma, rendesen vékonyabb és rövidebb,

mint az elbbi fajnál, és tövén oldalvást min-

dig összeszorult (32. ábra c) ; a mellkas közepe

táján ritkásabb pontozással
; a szárnyfedk vör-

henyesek, de oldalszéleiken, st néha tövükön

is keskeny fekete szegélyt viselnek.

a') A mellkas és a lábak vörhenyesek; ez a

törzsalak „ Hippocastani Fabr
b') A mellkas fekete, érczes csillogással.

a) A lábak vörhenyesek var. nigricollis Mais.

/?) A lábak feketék var. vigripes Com.

A különböz faj változatok ez idén is elfordultak mind a két

fajból. A M. vulgáris var. ruficollis a legtöbb helyen ott volt a

a y törzsalak társaságában, míg a var. albida

csak Bajáról és Makóról került hozzánk
;

ott tlnyomólag, itt kizárólag csak ez

a lisztes külsej alak volt található. A
M. Hippocastani var. nigricollis úgy lát-

32. ábra. - Cserebogaraink szik, nem volt épen ritka Kecskeméten,

far-nyúlványa : a, b, Meloloniha a honnan a var. nigripesbol is kaptunk
vulgáris • c, M. Hippocastani. £„.„ rjéldánvt

Hogy a cserebogár okozta kárnak elejét vegyük, irtsuk ket
mind pajor állapotukban, mind kifejlett bogár korukban. A pajorok

irtása sokkal fáradságosabb és nehezebb ; de nagy segítségünkre

vannak ebben a vakondokok, melyek igen sok álczát és bábot pusz-

títanak el, és melyek e miatt legalább a szántóföldeken nagy kí-

méletet érdemelnek. Köztudomású dolog, hogy a varjak, csókák és

szarkák, de leginkább a fekete varjú, szántáskor az eke nyomát

követve a felszínre kerül pajorokat mind megeszik. Legkönnyebb

azonban pusztítani magukat a kifejlett cserebogarakat ; nappal, ki-

vált pedig meleg éjjelekre következ reggeleken a fákról könnyen

lerázhatjuk egy leterített lepedre vagy megfordítva alátartott eser-

nybe s aztán eltiporjuk vagy tzbe vetve megsemmisítjük ; forró

vízben megölve baromfiak és disznók etetésére használhatók vagy

akár kitn minség trágyát készíthetünk bellük. Ha meggon-

doljuk, hogy egy nstényt megölve, vele együtt egy csapásra 60—80

petét semmisítünk meg, könnyen beláthatjuk, hogy a cserebogarak

tömeges irtásával mily óriási mennyiség pajortól és cserebogártól

lehet a határt megszabadítani.

Mocsárt/ Sándor.
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Védekezés a szölö-iloncza ellen.

Fehértemplom határában és a vele szomszédos községek sz-

liben a szl-iloncza (Tortrix pillériana) hernyói már egy évtized

óta roppant károkat okoznak. Hogy a kárról fogalmunk legyen,

elég lesz felemlítenem, hogy 1879-ben Fehértemplom városának,

mely szli után évenként 15,672 frt 30 kr. földadót fizet, e miatt

•a kormány 11,126 frtot volt kénytelen elengedni. A csapás azóta

sem enyhült ; évenként átlag kétharmadát a termésnek az iloncza

hernyói pusztítják el. Ha a kár megbecsüléséhez az évenkénti

10—11 ezer frt adóleengedést veszszük számításunk alapjául, csak

magában Fehértemplom határában 30—35 ezer frtra tehet éven-

ként az ilonczahernyók által okozott kár.

A földmívelési minisztérium utasította ugyan a hatóságokat

a rovar irtására, figyelmeztette a szlbirtokos közönséget és gaz-

dasági egyesületeket, hogy a pusztító hernyók leküzdésében m-
ködjenek közre ; de a siker, épen a leginkább érdekelt szlsgaz-

dák közönyössége miatt, elmaradt. Ha leszedették is egyesek a

szljükben található hernyókat, hanyag szomszédok szljébl is-

mét átvándoroltak ós ellepték azt a falánk ilonczahernyók.

A múlt szszel illetékes helyrl egy egyszer védekezési el-

járás hirére figyelmeztettek, mely állítólag Erdélyben és Horvát-

országban teljes sikert biztosít és csak annyiból áll, hogy a tké-

ket télre nem kell befedni ; így a tke repedéseiben telel her-

nyók megfagynak, míg ha a tkét földdel befedjük, megóvjuk a

téli hidegtl magukat a hernyókat is, st elhárítjuk tlük a reájok

káros egyébb körülményeket is.

Ez valóban elég egyszer irtásmód lenne, pénzbe és munkába

nem kerülne s épen a leghanyagabb szlsgazdák kapnának rajta

legjobban. Azonban ismerve a rovaroknak és épen az áttelel her-

nyóknak a hideg iránt való rendkívüli ellentálló képességét, sikert

az eljárástól nem igen reméltem. De azért mégis próbát tettem vele.

Megfigyelésre a fehértemplomi határban két, egy-egy hold

terjedelm és különböz fekvés szlt választottam ki , olyan

dlkben, a melyekben az ilonczahernyók a múlt évben különösen

nagy számmal fordultak el és igen nagy pusztítást tettek. Az

egyiket a »Schiffamt« nev dlben, a múlt télen egészen fedet-

lenül hagyattam; a másik szl a »Lange Gewand« dlben, kö-

zepén keresztben ketté választva, éjszaki felén egész télen át szin-
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tén fedetlenül maradt, déli fele azonban szszel a szokott módon
befedetett.

A jelen év tavaszán, mihelyt az iloríczahernyk mutatkozni

kezdtek, a kísérlet tárgyát képez két szlt több izben bejártam

és figyelmesen megvizsgáltam. A mint elre is látható volt, a fe-

detlenül hagyott szlterületen a hernyók száma épen nem csök-

kent, st úgy látszott, mintha itt valamivel még több hernyó lett

volna, mint a rendesen befedett szomszéd szlkben. A »Lange

Gewand« dlben fekv szlben a befedett déli részen is mutat-

koztak ugyan megtámadott tkék, de a fedetlenül maradt éjszaki

részen az ilonczahernyók határozottan nagyobb számmal voltak

találhatók.

Az egészen fedetlenül hagyott szl a »Schiff'amt« dlben
tavaszszal az ez idei kedveztlen idjáráshoz képest még megle-

hetsen ers tenyészetet és elég bséges fürtképzdést mutatott, de

az ilonczahernyók aztán annyira tönkre tették, hogy aligha lesz mit

szüretelni róla. E dlben egyébbiránt semmi különbség sem volt

tapasztalható a befedve vagy fedetlenül telelt szlk között ; min-

denütt átlag 16—20 hernyó tanyázott egy-egy tkén.

A fehértemplomi határban az idén mintegy 1000 holdnyi sz-

lterületen pusztított az ilonczahernyó. A hernyólepett területen

volt sok olyan szl, a melyet tulajdonosa télen át szintén fedet-

lenül hagyott, de a melyet a kártékony hernyók azért mégis csak

oly nagy, st talán még nagyobb mértékben rongáltak.

A szlnek télire be nem fedése e szerint tehát épen nem

pusztítja el az ilonczahernyókat. St a hernyó életmódjából követ-

keztetve, épen a befedés lehet e káros rovarnak némi ártalmára.

Az ilonczának ugyanis nem petéi, hanem hernyói telelnek át, és

pedig nem a földben, hanem a tke kórgének a repedéseiben, ka-

rókon, a szlben lev vén fák kérge vagy fadarabok alkalmas

hasadékaiban ; itt gubószer szövettel védik magukat a hernyók a

nedvesség s más küls behatások ellen ; maga a hideg épen nem

öli meg ket, megdermednek a nagy hidegben s aztán ismét fel-

ocsúdván, nincsen semmi bajuk. Ha azonban a hernyó téli szállása

be van fedve, a téli nedvesség lassanként átáztatja a véd gubót

és a hernyót tönkre is teheti ; épen azért választja a hernyó telel

helyi a földdel be nem fedett repedéseket, mert ezek legjobban

megfelelnek az természetének.

Az áttelel hernyókat nem a szlnek nyitva hagyásával,

hanem azzal lehet pusztítani, hogy a tkét gondosan megtiszto-
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gátjuk, a szlben lev fákat télre bemeszeljük s a szlkarókat

Iáiig fölött áthúzzuk. Legkönnyebben megtalálhatók, összeszedhetk

és megsemmisíthetk azonban a falánk hernyók tavaszszal az ösz-

szesodort szllevelek között ; de a szedést többször kell ismételni

és pedig nemcsak egyes szlkben, hanem általában az egész sz-

lhegyen.

Ajánlható azonkívül az iloncza petéinek összeszedése és el-

pusztítása. A nstény pille ugyanis június- ós júliusban szokta

barnás petéit kis foltokban a szllevelek fels lapjára tojni ; ha

azokat a leveleket, a melyeken efféle petecsomók vannak, össze-

szedjük és elégetjük, a legbiztosabban óvjuk meg szlinket a ká-

rosodástól.

Csak ezekkel az eljárásokkal lehet az ilonczahernyókat ha

nem is gyökeresen kiirtani, de legalább kártóteleiket csökkenteni.

A szlk téli befedésének abbanhagyása azonban semmi esetre sem

hozza meg az óhajtott eredményt.
Wény János.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Szitakötk vándorlása, — Néhány év eltt S.-A.-Ujhely vá-

rosában sajátságos tüneménynek voltam szemtanúja, a melyet sem

azeltt, sem azóta nem észleltem. Ugyanis 1880 május 8-án déli

11— 12 óra között ezerekre men szitaköt vonult végig a nevezett

mezváros f utczáján és nyílsebesen repült egyenesen éjszakról

délnek. A f tömeg elvonulása után még a délutáni órákban is

folyvást repültek egyes példányok ugyanabban az irányban. ] Az

egész óriási raj, úgy látszik, kizárólag csak két fajból állott, u. m.

Libellula depressa L. és Agrion pulchellum v. d. L. fajokból. A
mint a helyszínén meggyzdtem, e rovarok mind a város éjszaki

oldalán fekv Torzsástóból kerültek el és indultak útnak. Hogy

azonban mi volt e tömeges vándorlásuknak a tulajdonképeni indító

oka, valamint, hogy hová és meddig tartott vándorlásuk, azt nem
sikerült kifürkésznem. Valószín, hogy a Bodrogköznek szúnyog-

term mocsárvilága volt a czélpont, melyet a csak nem rég ki-

fejldött éhes szitakötk ezrei sietve elérni igyekeztek.

Hasonló tüneményt észleltek ugyanabban az évben és hónap-

ban, csak néhány nappal késbben, Galicziában is, a hol a Libellula

depressa és quadrimaculata csapatai eleinte keletrl nyugat felé,
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utóbb pedig nyugatról kelet felé vándoroltak.*) De rnig a s. -a. -új-

helyi esetnél a két külön faj egy tömegbe verdött össze, addig

Galicziában a két faj külön-külön csapatokban vonult.

Dr. Chyzer Kornél.

Hermaphrodita pillangó. — Az Epinephele Janira L. fajnak

a Treitschk e-féle gyjteményben lev hermaphrodita példánya,

a melyet Mocsár y Sándor úr e folyóirat márcziusi füzetében

(55. 1.) ismertetett, nem az egyetlen, a mely e fajból ekkoráig a

gyjtk kezébe akadt. Fiam Kempelen Béla, jelenleg a fvá-

rosi tzoltók fparancsnoka, 1882. június végén Egerben jelenlétem-

ben e fajból szintén fogott egy hermaphroditát, mely a Treitschk e-

féle gyjteményben rzöttnek szakasztott mása. Ennél is — felül-

rl nézve — a jobboldali fél a him, a baloldali fél pedig a ns-

tény ivar jellemvonásait viseli, a melyek úgy alul, mint felül oly

teljes mértékben vannak kifejldve, hogy a testnek két fele kö-

zött a különbség nemcsak a szárnyaknak színezetében, hanem

azoknak viszonylagos nagyságában is mutatkozik ; a jobboldali (tf)

szárnyak ugyanis aránylag valamivel kisebbek, mint a baloldali (9)

szárnyak. A jobboldali csáp ellenkezleg kissé hosszabb a balolda-

linál, a mi szintén a hímnek egyik ismertet jelét képezi.

E szép hermaphrodita pilllangó, melyrl fényképeket is ké-

szíttettem, jelenleg gyjteményemben van elhelyezve és annak egyik

becses díszét képezi. Kempelen Badó.

A magyar fauna legnagyobb rovarfaja. — A legnagyobb,

illetleg a leghosszabb rovarok általában az egyenesszárnyúak rend-

jében fordulnak el ; ezek közöl pedig a gyakran igen furcsa és külö-

nös alakú Phasmidák érik el a legnagyobb hosszúságot. A növényev

Phasmidák családja leginkább a forró földövi tartományokban ott-

honos, de négy faja már Dél-Európában is tenyészik. E négy faj

közöl egyik, a Bacillus Rossü Fabr., a magyar tengerpartvidéken

szintén elfordul és bizonyára a legnagyobb rovarfaj hazánkban.

F. évi május hó 31-én a Fiume horvát külvárosát képez Susak

mellett fogtam belle egy nstényt, a mely éppen 10 cent. hosszú

volt. A halavány zöld szín rovar, mely Spanyol- és Olaszországon

kívül még Isztriából, Dalmátországból és Corfu szigetérl is isme-

retes, hosszú vékony lábaival és még hosszabb keskeny testidomá-

*) Eutomolog. Nachrichten. VI. p. 133 et 167.
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val egészen idegenszer látván} t nyújt. Járása lomha, minden moz-
dulata lassú ; els lábait mereven elre nyújtva, gyakran órahosszakig

mozdulatlanul vesztegel.

Az elfogott példány, melyre egy bozótos helyen akadtam, a

fogságban semmit sem evett, de azért még néhány napig élve ma-
radt, st egy pár petét is tojt. A kendermag-idomú peték feketék,

fénytelenek, 2V2
mill. hosszúak és 2 mill. szélesek ; felül egy lapos

kerek fedt viselnek, a melynek sikján több parányi mikropyle

Dr. Horváth Géza.

KÜLÖNFÉLÉK.

Miniszteri körrendelet a phylloxeraügyben. — A fbldmívelés-,

ipar- és kereskedelemügyi m. k. miniszter 1884. június 12-én 24,632.

sz. alatt valamennyi törvényhatósághoz (kivéve Árva, Csík, Három-
szék, Liptó, Sáros, Szepes, Turócz, Udvarhely és Zólyommegyéket és

Selmecz és Bélabánya városokat) a következ körrendeletet intézte

:

A phylloxera terjedésének megállapítása végett az ország szli
megvizsgálandók levén, az ez iránt m. é. május 11-én 21,014. sz. a.

kelt rendeletem kapcsán, az alábbiakat újból elrendelem, felhíván a

törvényhatóságot, hogy ezen rendeletet haladék nélkül hirdettesse ki

s annak pontos végrehajtását szigorúan ellenrizze ; és pedig

:

1. A községek elöljáróságai szigorúan utasítandók, hogy július

hó l-jétl kezdve július hó végéig a községük határában lev összes

szlket és szltkékkel beültetett kerteket egy községi tanácstag, a

hegymester és a község egyik-másik értelmesebb szltulajdonosának

kíséretében bejárják, s a bejárás megtörténtérl, valamint arról, váj-

jon gyanús, beteges tkék, sárguló vagy satnya levólzettel és gyen-

gébb, elmaradt vegyigehajtásokkal találtattak- e, az illet szolgabírónak

legkésbb augusztus 10-ig jelentést tegyenek.

Hol községi phylloxera-bizottságok vannak, ott az elöljáróság

a határbejárásról a bizottságot értesíteni, s a bejárást a bizottság ki-

küldötteinek közbcnjöttével teljesíteni köteles.

2. Ha a szlk bejárása alkalmával talált beteg vagy gyanús

szltkék megvizsgálása alapján valamely a phylloxera felismerésé-

ben jártas szakember vagy más egyén oda nyilatkoznék, hogy azok a

phylloxera által vannak meglepve vagy annak kártétele folytán seny-

vednek, akkor errl a bejáró küldöttség vagy az illet szakért a

földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumhoz haladék nél-

kül távirati értesítést küldjön.

3. A szolgabíró köteles rködni a felett, hogy a bejárás a ki-

szabott idben minden községben megtörténjék. Az összes községekbl

beérkez jelentéseket összefoglalni ós legkésbb augusztus 25-ig az

alispánhoz beterjeszteni tartozik.
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4. A törvényhatóságok á szolgabiráknak a határjárásokról szóló

jelentéseit a közigazgatási bizottsággal közölni és legkésbb szeptem-

ber 20-ig a minisztériumhoz bemutatni tartoznak.

Cserebogár-irtáS. — A leginkább ajánlható eljárás a csere-

bogarak ellen tudvalevleg azoknak összeszedése és megsemmisítése.

Lcse sz. kir. városa, ennek az eljárásnak a czélezerségét belátva,

e tavaszon pénzbeli jutalmazással is buzdította erre a lakosságot, és,

mint egy szepességi lapban olvassuk, 186 írt költséggel 465 véka

cserebogarat váltott be. — Ennek kapcsán felemlítjük, hogy Német-

országban, a hol a cserebogarak az idén szintén tömegesen fordultak

el, egy heilbronni enyv- és trágyagyár május 12-ig 300 mázsa vagyis

mintegy 19 l

/2 millió darab cserebogarat váltott be. Az illet gyára
cserebogai-akból mesterséges trágyát készít, és minthogy a bogarak

megölésére forró viz helyett a szénkéneget alkalmasabbnak találta, a

gyjtésre vállalkozóknak ingyen adja ezt a szert.

Személyes hírek. — A magy. tud. Akadémia ez idei nagy-

gylésén Mocsár y Sándor urat, a magy. nemz. múzeum segéd-

rét levelez tagjává választotta. — E folyóirat szerkesztje, Dr. Hor-
váth Géza a pünkösdi ünnepeket a magyar tengerpartvidéken

töltötte és ott, nevezetesen Fiume környékén néhány napig rovartani

kutatásokkal foglalkozott.

IRODALOM.
Szaniszló Albert, Kártékony rovarok a mez- és kertgazdaságban.

Kolozsvár, 1884. (V és 74 lap.)

E kis könyv els sorban a gyakorlati élet embereinek, a gaz-

dáknak kivan gyakorlati útmutatóul szolgálni, hogy a kultivált nö-

vényeket károsító rovarokat könnyen felismerhessék és magukat az

alkalmazható ellenszerek és óvó eljárások tekintetében némileg tá-

jékozhassák. A munka jóformán csak rövidebb kivonatát képezi an-

nak a dolgozatnak, a mely néhány hónappal ez eltt ugyanettl a szer-

ztl megjelent, és melyrl már e folyóirat márcziusi füzetének iro-

dalmi rovatában megemlékeztünk ; magán viseli ennélfogva ennek

egész jellemét. A tárgyalás módszerére nézve egyébiránt egészen a

Künstler-féle ismert német munkácska nyomdokain halad.

0. M. Reuter, Ad cognitionem Aradidarum palaearcticarum. (Wien.

Ent. Zeitung. III. p. 129— 137.)

Szerz az Aradidák családjából több új vagy kevésbbó ismert

félfedel rovarfajt jellemezvén, azok között hazánkból (és Ausztriából)

az Aradus sordidus Horu. fajt is leírja.


