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ÁLLATTAN. ZOOLÓGIA.

Coleoptera.

COLEOPTERA NOVA UJ TÉHÉLYRÖPÜEK
E HUNGÁRIA MERID 10 N ALI,* MAGYARORSZÁG DÉLI EÉSZÉBÖL,*

a Joanne Frivaldszky descripta. leírta Frivaldszky János.

L ANOPHTHALMUS HEGEDSII.
Rnfo-testaceus, nitidulus; pronoto breviter cordato, glabro, anguHs

posticis parvis, acutiusculis ; elytris oblongo-ovalibus, basi hiimeros rotun-

datos versus modice obliquis, mediocriter convexis, punctato-striatis et

disperse, obsolete hispidis.

Long. : 5 %
A. Budae statura, magnitudine œqualis et proximus ; sed pronoto

glabro, hujiis lateribus latins rotundatis, elytris obsolete breviterque his-

pidis distinctus. Etiam A. Milleri et cognato similis ; ab his tarnen pronoto

basi minus produeto, foveolis basalibus minoribus et minus profundis, ely-

tris convexioribus, obsolete hispidis et basi obliquis diversus. — Rufo-testa-

ceus, nitidulus. Capite breviter obovato, sulcis frontalibus profundis et mo-

dice curvatis, oculorum loco vix indicato, vel vero elevatione parva, non

pellucida notato. Antennis dimidio corpore parum longioribus. Pronoto

breviter cordato, lateribus ante medium rotundatis, bine basira versus leni-

ter angustatis, angulis posticis parvis et modice acutiuscule lateraliter pro-

minulis, disco convexiusculo, glabro, profunde canaliculato, foveolis basa-

libus minoribus, non valde profundis et lateraliter plica parva terminatis.

Elytris oblongo-ovalibus, basi humeros rotundatos versus modice obliquis,

late marginatis, apice conjunctim rotundatis, mediocriter convexis, disco

modice applanatis, basi intra humeros leviter impressis, punctato-striatis,

striis internis disci profundioribus, apicem non attingentibus, lateralibus

leviter impressis et infra medium evanescentibus, punctatura striarum sat

* A Joanne Pavel musei nationalis * Pavel János n. múzeumi gyjt
hungarici collectore détecta. által fölfedezve.
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subtilî, interstitio tertio punctis tribus magnis, setam longam ferentibus

notato ; superficie pilis valde brevibus, tantum a latere oculo armato con-

spicuis obsita.

Insectum hoc peculiare, in honorem Ludovici Candidi Hegeds, cultus

et instructionis publicae Ministri Consiliarii, artium et scientiarum fautoris

denominatum, in montibus ad thermasHerculisMehadienses sub lapidibus,

in tribus tantum exemplaribus, detectum est.

Az Anoph. Budae-hoz alkata és nagysága tekintetébl egyenl, de

torja csupasz, ennek oldalszélei szélesebben kerekítettek, röptyui csak alig

áthatok, szétszórt, rövid szrcsékkel ellátottak. Az A.Milleri-hez és cognatus-

hoz is hasonló, de ezektl is különbözik : az alapjánál kevésbbé kinyúlt,

kisebb és nem oly mély gödörcsékkel ellátott torja, valamint domboro-

dottabb, rövid szrcsékkel ellátott és alapjuknál ferdébb irányú röptyüi

által is.

Eötsárga, fényesded. Feje röviden visszárul-tojásdad, homlokának

barázdái mélyek és kissé befelé görbültek; a szemek helye alig jelölt, vagy

pedig azon egy kis, de nem áttetsz emelkedettség van. A csápok féltestnél

alig valamivel hosszabbak. Torja rövid, szívded, oldalai közepeik eltt ke-

rekítettek s innét hátrafelé lassanként keskenyedettek, hátsó szögletei kicsi-

nyek, kissé hegyesdeden oldalvást kiállók, korongja dombordad, csupasz és

mély csatornácskával ellátott, alapjánál lev gödörcséi kisebbek, nem na-

gyon mélyek s oldalvást kis redvel korlátoltak. Eöptyüi hossz-tojásdadok,

alapjuk a kerekített vállszögletek felé ferdés, szélesen párkányoltak, végeik

közösen kerekítettek, középszeren domborodottak, korongjuk kissé lapított,

alapjuknál a vállszögleteken belül sekélyen benyomottak, pontozott rovát-

kúak, melyek a korongon mélyebbek s a röptyük végeikig nem terjednek,

az oldalak rovátkái sekélyek s a röptyük közepein túl enyészetesek, a rovát-

kák pontjai gyöngék, a harmadik köztércse három, hosszú szrrel ellátott,

nagyobb ponttal jelölt ; felületök igen rövid és csak nagyító üveggel látható

szétszórt szrcsékkel ellátott. — Hossza : 5 "^^

Ez érdekes faj, mely Hegeds Lajos Candid vallás- és közoktatásügyi

ministeri tanácsos, a tudomány és mvészet lelkes pártfogójának tiszteletére

neveztetett el, a mehádiai Herkules-fürd fölötti hegyeken, csupán három
példányban, kövek alatt födöztetett fel.

2. liEPTOMASTAX MEHADIENSIS.

Testacea, nitida; capitis vertice medio striolis duabus, lateraliter

ver puncto utrinque notato ; pronoto subovato, laevigato ; elytris oblongo-

subellipticis, convexiusculis, irregulariter subtiliterque triseriatim punctatis,

seriebus duabus internis basi impressione oblonga terminatis, tertia ver
valde abbreviata.

Long.: 13/4 »%,
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Lépt. hypogaeae affinis, sed statura paulo minore, capitis vertice non
impresso, punctatura elytrorum subtiliore et irregulari, nec non seriebus

duabus primis basi impressione terminatis distincta. — Testacea, nitida,

glabra. Capite semicirculari, pronoto hand latiore, vertice striolis duabus
brevibus, lateraliter ver puncto utrinque notato ; oculorum loco puncto

nigro indicato. Antennis crassis, articulo secundo sequentibus duobus lon-

gitudine et basi attenuato, reliquis apicem versus sensim incrassatis, ultimo

breviter obovato. Pronoto subovato, angulis anticis valde rotundatis, basi

arcuato, angulis posticis obtusis, supra modice convexo et lœvigato. Elytris

oblongo-subellipticis, apice anguste rotundatis, mediocriter convexis, irre-

gulariter subtiliterque triseriatim punctatis, seriebus duabus primis basi

convergentibus, impressione oblonga terminatis et ante apicem evanescen-

tibus, seria tertia ver obsoletiore, medium non attingente ; lateribus apice-

que punctis valde obsoletis sparsis.

Ad thermas Herculis Mehadienses in unico tantum specimine in-

venta.

A Lépt. hypogîïfe-hez hasonló, de alakja valamivel kisebb, fejtetje

nem benyomott, röptyüinek pontozata finomabb és rendetlen s a két bels

pontsor hosszúkás benyomásban végzd.— Barnássárga, fényes és csupasz.

Feje félkör, a torjnál alig kissé szélesebb, fejtetje közepén két rövid rovát-

kával, oldalvást pedig egy-egy ponttal jelölt ; a szemek helyén fekete pety-

tyecske látható. Csápjai vastagodottak, els izök hosszú, a második a két

következ hosszaságú s alapja fele vékonyodott, a többi haránt s lassanként

kifele vastagodott, a végs pedig röviden visszárul-tojásdad. Torja tojásdad,

nagyon kerekített elöszögletekkel, alapja rövid ívalakú, tompa szögletekkel,

felülete kissé domborodott és simított. Röptyüi hosszas-kerülékidomúak,

bütüjök keskenyen kerekített; középszeren domborodottak, rendetlen s

finom három sor pontozattal ellátottak, a két bels sor az alapon összhajló,

hosszúkás benyomással végzd s a röptyk végei eltt enyészetes, a har-

madik pontsor gyöngébb s a röptyk közepein túl nem terjed ; az oldalokon

s bütü eltt még alig látható szétszórt pontok mutatkoznak. — Hossza :

^ I* fin

A mehádiai Herkules-fürd közelében csupán egy példány találtatott.

li. ADELOPS INSIGNIS.

Subelliptica, fusco-ferruginea, fiavescenti-griseo, sericeo-pubescens ;

antennis dimidio corpore longioribus
;
pronoto dense subtiliterque puuctato,

anguhs posticis subrectis, pellucidis ; elytris pronoto ter longioribus, dense

transversim punctato-aciculatis et apice obtuse rotundatis.

Long, : 3V2 ''%

A. Pyrenfeae magnitudine fere apqualis ; fusco-ferruginea, fere elhp-

tica, pubescentia sat longa et densa inclinata, flavescenti-grisea et sericeo-
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micanti tecta. Capite dense punctulato ; antennis dimidio corpore longiori-

biis, articule primo et tertio secundo multo brevioribus, hoc et sequentibus

quatuor tenuibus, 1 ., 9. et 10. apicem versus incrassatis, octavo valde brevi

et non incrassato, ultimo oblongo, apice pellucido obtuseque acuminate.

Pronoto transverso, basim versus sensim arcuatim ampliato, antice parum

exciso, angulis anticis obtusis, modice tantum prominulis, posticis vero sub-

rectis, summo apice obtusiusculis ; supra sat convexo, dense punctulato et

ad angulos posticos transversim leviter impresso, basi vero utrinque leniter

sinuato. Scutello transverse triangulari, punctulato. Elytris pronoto adhuc

bis longioribus, humeris modice lateraliter prominulis, lateribus usque ad

medium subparallelis, hine apicem late rotundatum versus arcuatim an-

gustatis, supra convexis, infra scutellum longitudinaliter, basi vero ad hu-

meros transverse leviter impressis, sat dense subtiliter transversim punctato-

aciculatis. Prosterni lateribus laevibus; mesosterno alte et acute carinato,

metasterno et ventre subtiliter reticulatim punctatis. Tibiis posterioribus

spinis longis armatis. Tarsis in utroque sexu simplicibus, maris quinque-

feminœ vero quadriarticulatis.

Prope thermas Herculis Mehadienses in montis Serban, antro Pestere-

Szoronyest nominate, inventa.

Az Ad. Pyrenaeœ-hoz nagyságára nézve majdnem egyenl ; barnás-

rozsdasárga, majdnem kerülékidomú, hosszú, meglehetsen sürti, hajlott,

sárgás-szürke és selyemfény szörösséggel borított. Feje srn pontozott
;

csápjai féltestnél hosszabbak, els és harmadik izök a másodiknál jóval rö-

videbb, ez utóbbi s a következ négy vékonyak, a 7., 9. és 10-ik hegyük

felé vastagodottak, a nyolczadik nagyon rövid s nem vastagodott, a végs
pedig kinyúlt, vége átlátszó s tompán hegyezett. Torja haránt, alapja felé

ívesen szélesbedett, elül kevéssé kimetszett és tompa elszögletei csak kissé

állnak ki, a hátsó szögletek pedig majdnem egyenszögüek, kissé eltompított

hegygyei ; felül meglehetsen domborodott, srn pontozott és hátsó szög-

leteinél harántan sekélyen benyomott, alapja pedig mindkét felén kissé

gyöngén kiszélelt. Paizskája haránt háromszög, pontozott. Köptyüi a torj-

nál még kétszer hosszabbak, vállszögleteik kissé oldalvást kiállók, azontúl

közepeikig párhuzamosak, innét pedig szélesdeden kerekített végeik felé

ívesen keskenyedettek ; felül domborodottak, a paizs alatt hosszúkásán,

a vállszögleteknél pedig haránt sekélyen benyomottak ; meglehetsen srn,
finomul, harántan karczolva-pontozottak. Az elmell oldalai simák; a közép-

mell élesen, ormósán emelkedett ; a hátsómell és a has finomul reczésen

pontozott. A közép- és hátsó lábszárak hosszú tövisekkel ellátottak; a mells-

kocsák mind a két ivarnál egyszerek, a hímé 5, a nstényéi 4 izüléküek. —
Hossza: 3V2 *%i

A mehádiai Herkules-fürd vidékén lev Serban hegynek, Pestere-

Szoronyest nev barlangjában él.
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4. ADELOPS PAVÉLI.
Subhemisphaerica, brunnea, subtiliter griseo-pubescens ; antennis

dimidio corpore brevioribus
; pronoto subtiliter sublaxeque punctulato,

angulis posticis subrectis ; elytris dense, transversim punctato-aciculatis,

apice late rotundatis.

Long.: IV2 %,,

A mihi cognitis speciebus, iam statura brevi, lata valde dififert. Sub-

hemispbaerica, brunnea, subnitida, pilis subtilibus, adjacentibus, griseis, a

latere visis parum sericeo-micantibus vestita. Antennis pronoti basim baud

superantibus, articulo primo brevi, incrassato, secundo sequentibus duobus

longitudine, apicem versus incrassato, 3—6-to tenuioribus et extrorsum

versus gradatim latioribus, septimo valde incrassato, octavo brevi, nono et

decimo illo majoribus, ultimo oblongo, apice obtuse acuminato. Pronoto

longitudine duplo latiore, antice sat profunde exciso, angulis anticis pro-

ductis, lateribus leniter rotundatis, angulis posticis subrectis ; supra con-

vexo, sublaxe, subtiliter punctulato et basi utrinque leniter sinuato. Elytris

basi pronoti latitudine et hoc bis et dimidio longioribus, apice late rotun-

datis, supra valde convexis, dense subtiliter transversim punctato-aciculatis.

Mesosterno subtus lanceolato et antice rotundatim carinato. Tibiis posteri-

oribus spinis longis armatis. Tarsorum anticorum maris articulis tribus

primis modice dilatatis, quinque-feminae vero quadriarticulatis.

Supra thermas Herculis Mehadienses in valle Zsereleu détecta.

Teste kissé kinyúlt félgömböt képez, barnás, kevéssé fényes, finom

szürke, a testhez lapuló szörcsékkel födött, melyek oldalvást tekintve némi

selyemfényt mutatnak. Csapjai a törj alapján túl alig terjedk, els izök

rövid, vastagodott, a második a két következ hosszaságú s hegye felé vas-

tagodott, a 3

—

6-ik vékonyabbak, de kifelé fokonként szélesbedök, a hetedik

nagyon vastag, a nyolczadik rövid, a 9-ik és 10-ik amannál nagyobbak, a

végs hosszúkás s hegye tompán vékonyodott. Torja hosszánál még egyszer

szélesebb, elül meglehets mélyen kimetszett, elszögletei kiállók, oldalai

gyöngén kerekítettek, hátsó szögletei majdnem egyenszögüek ; felül dombo-

rodott, kissé szétszórtan, finomul pontozott, alapja mindkét felén gyöngén

kiszélelt. Röptyüi alapjukon a törj alapjával egyenl szélességüek, de két

es félszer oly hosszúk, végeik közösen szélesen kerekítettek, felül nagyon

domborúak és meglehets sürün, finomul és haránt karczoltan pontozottak.

A középmell alul lándzsaidomú, elül pedig ívesen karimás. A hím mellsö-

kocsái 5 izülékek s els három izök kissé szélesbedett, a nstényéi 4 izü-

léküek ; a közép- és hátsó lábszárak hosszú tövisekkel felszereltek ; a has

finomul pontozott. — Hossza : 1 V2 ";4^

A mehádiai Herkules-fürd fölötti Zsereleu nev völgyben találtatott.
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HEMIPTEROLOGIAI KÖZLEMÉNYEK.

Dr. HoKvÁTH GÉzÁtól.

I. Új fajok és alakok.

1. Sehirns impressns n. sp.

Aenescente-niger, nitidus, supra plus minus dense distincteque punc-

tulatus ; limbis lateralibus thoracis limboque costali corii flavo-albidis,

callosis ; maculis marginalibus ventris flavo-albidis ; vertice postice spatioque

transverso thoracis anteriore laevibus ; thorace medio transversim fortiter

impresso ; membrana albido-hyalina ; antennarum articulo secundo articulo

tertio distincte breviore. è 5 Long. 5V2—7 mill.

In Carinthia ad Heiligenblut lectus et a Dom. A. Eogenhoî^e benigne

communicatus (Mus. Vienn.).

Species inter subgenera duo CanthojjJiorus Mids. et Adomeriis Mids.

formám intermediam constituens. S. (CantJiophoro) dubio Scop, valde affinis,

statura latiore, colore obscuriore, articulo secundo antennarum articulo

tertio haud aequilongo, vertice impunctato thoraceque medio transversim

fortiter impresso distinctus. A S. (Adomero) higiittato L., ad quem quoad

structuram antennarum et impressionem transversam thoracis appropinquat,

colore aeneo-nitente, oculis majoribus aliisque notis mox distinguendus.

2. Rhyparoohromns Ltederi n. sp.

Oblongo-ovatus, niger, subopacus, pilosulus ; capite thoraceque nitidis
;

antennis gracilibus, harum articulo primo toto, articulo secundo fere dimidio

basali, nee non articulis tribus basalibus rostri pedibusque flavo-testaceis ;

hemelytris fusco-cinnamomeis, corio apice ad angulum internum macula

magna rhombea nigra notato ; dimorphus. ^ ? Long. 5—6V4 mill.

Forma macroptera : Membrana compléta, apicem abdominis aequante,

nigro-fusea, macula pone angulum apicalem externum corii et praeterea

vitta lata longitudinal! percurrente mediana albidis.

Forma brachyptera : Membrana abbreviata, apicem segmenti penultimi

darsalis abdominis vix superante, fuscescente.

In Transcaucasia Dom. J. Leder invenit mihique bénévole misit.

R. hirsuto Fieb. simillimus, major, pilositate paullo breviore, antennis

gracilioribus, harum articulo secundo apicem versus nigro membranaque
in forma macroptera alio modo picta divergit.

Obs. Membrana formas macropteras R. hirsiUi nigro-fusca, obsoletis-

sime albido-limbata et macuHs utrinque basalibus parvis est notata.
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3. Plinthisas convexns Fieb. Hoi'v.

Forma titacruptera : Oblongo-ovata; thorace retrorsum sensim vix

latiore ; hemelytris completis, fusco-testaceis, basi apiceqiie corii et sutura

clavi dilutioribus, membrana explicata, albido-hyalina, abdominis apicem

fere attingente. ?

Specimen uuicum in Hungária centrali (Kis-Szent-Miklós in Com. Pest)

captum communicavit Dom. Car. Sajó.

Formae macropterœ P. hrevipennis Lair, similis, sed pubescentia

aurata, hemelytris ubique a?qualiter punctatis, membrana nee flavescente,

nee apicem abdominis subsuperante diversa.

4. Scolopostethns grandis n. sp.

Niger, glaber ; antennis crassiusculis, articulis duobus basalibus tiavo-

testaceis ; thoracis marginibus lateralibus medio flavo-albidis, lobo postico

vittis tribus, una recta mediana, duabus obliquis lateralibus rufo-ferrugineis

ornato ; hemelytris griseo-flavescentibus, nigro-maculatis ; membrana com-

pléta, albida, fusco-venosa ; limbis antico et postico prostethii, limbo postico

metastethii, maculis jiectoris ad coxas pedibusque iiavo-testaceis ; femoribus

anticis, basi apiceque exceptis, nigris, dente ante medium sito armatis,

femoribus posterioribus apicem versus nigricantibus ; mesostethio ante coxas

bituberculato. ^ 2 Long. 4^'2 mill.

^ Thorace subquadrato, retrorsum paullo augustato, lobo antico

fortiter convexo, fere gibboso ; tibiis anticis fortiter curvatis.

$ Thorace trapezoideo, postice paullo latiore, lobo antico modice

convexe ; tibiis anticis leviter curvatis.

Hab. in Hungária meridionali ad Mehadiam. (Mus. Hung.)

Forma thoracis maris distinctissimus. *S'. affini Schill. Reut, similis,

sed multo major. Magnitudine *S'. picti Schill. Thorns., a quo differt statura

robusta, antennis crassioribus et apice nigris, dente femorum anticorum

ante medium sito et mesostethio bituberculato.

5. Pachytoma tanrica n. sp.

Nigra, opaca, pilis albigo -argenteis facillime divellendis dense vestita

et prffterea parce nigro-setulosa ; capite, anteunarura articulis duobus

basalibus, articulis tribus basalibus rostri, callis thoracis, vitta longitu-

dinali scutelli, marginibus acetabulorum, orificiis pedibusque flavo-testaceis ;

vertice planiusculo et puncto utrinque inter oculos nigro notato ; antennis

parce nigro-setulosis, articulo primo latitudine verticis interoculari breviore,

articulo secundo apice ipso nigro ; hemelytris albido-flavescentibus, intus

levissime infuscatis, sublaevibus, abbreviatis, apicem segmenti quarti dorsalis

attingentibus, apice intus oblique truncatis, angulo externo apicali late

rotundatis ; coxis anticis nigricantibus ; femoribus obsoletissime uigro-
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punctatis, tibiis spinulis nigris e punctis minutis nigris nascentibus prapditis,

apice cum tarsis nigris. 5 Long. 3V2 mill.

In peninsula Tauria uniciim specimen brachypterum legit mihique

bénévole misit D. Eeïowski.

P. ßavomarginatae Costa et satyriscae aScoíí afiinis et cum his speciebus

a congenericis hemelytris pallidis divergens ; a sjjeciebus ambabus tarnen

non solum liemelyfcris rudimentariis, sed etiam capite, pedibus articulisque

antennarum duobus basalibus flavo-testaceis, harum articulo primo verticis

latitudine breviorC;, capite cum oculis latitudine basali thoracis nonnihil

latiore, vertice minus excavato aliisque notis differt.

6. Nabis brevipennis Habn.

Forma macroptera : Thorace posterius valde ampliato, disco postice

convexo, basi longitudine nonnihil latiore ; hemelytris abdomine aequilongis,

membrana bene explicata, sordida, fusco-variegata. 9

In Hungária bis lecta. (Mus. Hung, et Coll. Sajó.)

II. Pótlék a magyarországi Lygaeidák raonographiájához.

Magyarország bodobácsféléinek magánrajzában, melyet a kir. magy.

természettudományi társulat megbizásából 1875-ben irtam, ebbl a poloska-

családból hazánk területérl épen 100 faj van felsorolva és leirva. Hogy a

hazai fajok száma további kutatások folytán azonban még szaporodni fog,

azt már akkor bízvást fel lehetett tenni. És csakugyan alig telt el négy év

munkám megjelenése óta, már is 8 újabb fajt sikerült felfedezni s evvel

magyarországi Lygaldák számát összesen 108 fajra emelni.

A hazai faunának ez új szerzeményei a következk:

1. Orsillus depressus Muls. Déleurópai faj, mely eddig Francziaország

déli részén kivül csak Olasz- és Spanyolországban észleltetett. Nálunk

legelször Bíró Lajos ref. hittanhallgató úrnak sikerült egy hímpéldányt

1877 július közepe táján a Pécs mellett emelked Mecsek-hegyen, egy ns-
tényt pedig 1878 április 23-án egy pesti ház udvarán kézrekeríteni. Mocsáry

Sándor úr 1878 július vége felé Temesmegyében Grebenácz mellett szintén

talált egy nösténypéldányt.

Az Orsillus-nem a Lyggeinák alcsaládjához tartozik és legközelebb áll

a A^^sius-nemhez, a melytl fleg tüskés mells czombjai és hosszú, a has

tövén túl nyúló szipókája által különbözik.

2. Díplonotus luridus Hahn. Európában meglehetsen elterjedt, de

mindamellett nem épen gyakori faj. Dr. Gyergyai Árpád úr Alsó-Fehér-

megyében Tövis mellett egy példányban fedezte fel.

3. Macrodema micropterum Curt. Idézett monographiám 6-ik lapján

kifejeztem már abbeli csodálkozásomat, hogy ez az egész Európában elter-
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jedt, nem ritka fiij hazánkban meg nem találtatott. Pedig elfordul Magyar-
ország területén is, Hensch Andor orvosnövendék úrnak 1878 augusztus

végen volt alkalma Szepesmegyében Késmárk mellett belle mintegy

10 darabot gyalogfenyö-bokrok alatt gyjteni.

4. Peritrechus Inniger Schill. Errl az egész Európában elforduló

gyakori fajról is biztosan hittem, hogy nálunk szintén el kell fordulnia.

Az elbbi faj felfedezje találta ebbl is az els példányt Késmárknál 1878

szeptember 24-én moh alatt.

5. Peritrechus gracilicornis Put. Két évvel monographiám megjelenése

után irta le ezt a fajt Puton legelször Francziaországból és Corsica szige-

térl. Azóta reá akadtak Spanyolországban, Tyrolban, st még a Kauká-

zusban is. Nálunk is jóformán el van terjedve, noha úgy látszik meglehetsen

ritka. Az els magyarországi példányt már 1873 augusztus közepén a budai

Csillagvölgyben találtam. Megismerkedtem vele azóta Abaujmegyében

Forrón és Zemplénmegyében Varannó-Csemernyén. Találták még ezen

kívül Mehádián Pável János, Kis-Szent-Miklóson Pestmegyében Sajó

Károly urak.

6. Trapezonotus aimras Flor, (idgripes Fich.) Kitka faj, mely eddig

tudtommal csak Ausztriából és Livlandból volt ismeretes. Hensch Andor

úr azonban elég szerencsés volt 1878 augusztus 18 án és szeptember 4-én

Késmárk mellett az úgy nevezett «Erichen» erdcskében belle négy pél-

dányt kézrekeríteni s ekként számára a magyar honpolgárságot is bizto-

sítani.

7. Drymus pilicortns Muh. Ezt a Nyugat-Európában es a Kaukázusban

honos ritka fajt szintén Hensch Andor ur észlelte ugyancsak Késmárk körül,

hol az szerinte vizenys helyeken a Poprád mentében kövek, száraz falevelek

stb. alatt augusztustól októbei'ig elég nagy számmal található. Többnyire

elsatnyult repül szervei vannak; álczája augusztus közepe táján fordul el.

8. Scolopostethus grandis n. sp. Szép új faj, melybl Pável János

m. n. múzeumi gyjt 1878 július havában a mchádiai Herkules-fürdnél

három példányra akadt, és melynek leírását fentebb közlöm.

Hl. A Magas-Tátrából.

Hazánk legmagasabb hegycsoportját, a központi Kárpátokat, a magyar

rovarászok közöl legelször Frivaldszky Imre látogatta meg. fedezte ott

fel még a 40-es években az els poloskát is, az Aphelochira acsticalis Fabr.

nev vízi fajt. Ez volt aztán sokáig az egyetlen hemipterologiai adat arról

a hegyvidékrl. St eltekintve azoktól a tátrai fajoktól, a melyeket Nowicki

Miksa krakói tanár a Galicziában honos félszárnyú rovarok névjegyzekében

felsorolt, de a melyek csak a hegység lengyelországi oldalára vonatkoznak,

— a magyarországi részrl eddig még csak az a néhány faj lett ismeretessé,
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a melyet Frivaldszky János úr 1872-ben úgy mellesleg Tátra-Füred körül

gyjtött.

Ezek az adatok azonban természetesen mind igen töredékesek ; s a

Magas-Tátra hemipterologiai tekintetben is még tüzetes átkutatást igényelne.

Errl 1877 nyarán személyesen is meggyzdtem.

A magyarországi KárjDát-egyletnek 1877. évi közgylése alkalmából

ugyanis véletlenül abba a kellemes helyzetbe jutottam, hogy két napot

a Magas-Tátrában tölthettem és ott pár órát a rovargyjtésnek is szentel-

hettem. Ez volt az említett évnek augusztus 5. és 6-án.

Az els napon a Tátra-Füredet környez fenyvesben vadásztam ; kuta-

tásaim a fürdtl (1018 m.) az ú. n. Öt-forrás tájáig (1325 m.) terjedtek ki.

A szerzett zsákmány különösen Capsidákban volt gazdag, mint a melyek

tudvalevleg a tlevel fáknak kiváló kedveli. Itt voltak a veresfenyön a

Phytocoris Pini Kh. álczáján kívül Dichrooscytus riifipennis Fall., Lygus

ruhricatiis Fali., Crenmoccphalus mnhratilis Fabr. és Atractotomus magni-

cornis Fali. egész Európában elterjedt gyakoribb fajok. De találkoztak

ritkább s érdekesebb fajok is a Psallus-nembl, ú. m. Psalliis Kolenatii

Flor., pinicola Reut., liiridus Reut, és lapponiciis Reut., a melyek sajátságos

földrajzi elterjedésüknél fogva különös figyelmet érdemelnek.

Ismeretes dolog, hogy Közép-Európa havasai földrészünk éjszaki

tájaival úgy állat-, mint növényföldrajzi tekintetben sok analógiát mutatnak,

s hogy sok állat- és növényfaj mind a két területen egyaránt tenyészik,

a nélkül azonban, hogy a közbees vidékeken is elfordulna. A Magas-

Tátrában is sok ilyen, távol éjszakra valló faj van. Ezek közé tartoznak a

többi között a Psallus Kolenatii és lapponicus is, a mennyiben mind a kett

eddig csak az Alpesek hegyvilágában találtatott s az elbbi azon kívül csak

Finnország- és Livlandban, az utóbbi pedig Lapphonban. Harmadik elszige-

telt állomáshelyük tehát e szerint a Magas-Tátra.— A Psallus luridus eddigi

egyedüli biztos leihelye csak Tyrol volt. A Psallus pinicola Francziaország

és Svájcz fenyveseiben honos. Ezt az utóbbi fajt számos példányban gyj-
töttem ; a gyjtöttek között volt egy érdekes hímpéldány is, a mely tete-

mesen eltér jellegeinél fogva talán egészen új fajt képez, és a melyet a

Capsidák kitn ismerje Eeuter újabb nagy mvében (Hemiptera gymno-
cerata Europœ. I. p. 180.) e miatt külön leírásra méltatott.

A mindenfelé közönséges Philaenus spumarius-on kívül a veresfenyön

továbbá csak egy kabóczát, a Thamnotettix ahietina Fali, fajt találtam;

de ugyanazon sikerit még két szép Aphida, Lachmis Piceae Pz. és pinicola

Kalth., szárnyas alakjait is felfedeznem. — A fenyvesben itt-ott nyiladozó

tisztásokon Calocoris bifasciatus Hahn került hálómba ; kövek alatt pedig a

gyakori Deltocephalus ocellaris Fali. és síriaítts L. apró kabóczákra akadtam.

A második napon Geyee Gyula iglói tanár barátom társaságában

Tátra-Füredrl a Csorbái tóhoz lovagoltam. Ez a szép hegyi tó, mely 1350
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méternyire fekszik a tenger színe felett, és melynek partján a magj'arországi

Kárpát-eg.yletnek csinos menedékháza áll, még az erdötájon fekszik. Kristály-

tiszta vizében egy eddig csak Svéd-, Finn- és Angolországból ismeretes

vízi poloska, a Corisa cavifrons Thorns, úszkál és nem épen ritka. A tó szélén

hever gránittömbökön a fürge Salda nigricornis Reut, szökdécsel ; a partot

ruganyos vánkosok gyanánt borító áfonyabokrok alatt pedig Schirus hiqiit-

tatiis L. kaparászik. A menedékház körül tenyész fenyfákon ismét ittvannak

amár tegnap Tátra-Füred mellett felfedezett Psa//íísj)í/»'co/rt és Laf/íjnfsPícfffí.

A Csorbái tótól éjszakra a Bástya tornyosodik s a tó színtje felett

még valami 1000 méternyi magasságra emeli kopasz ormát. A gyorsan

röppen nap hátralev részét felhasználva, tehát még ennek a csúcsnak

déli lejtjét siettünk lehetleg átfürkészni. Utunk eleinte a Mlinicza patakhoz

vezetett ; s míg az úton lev esvízi tócsák szélérl Salda saltatoria L. és

paUipes Fahr, kerültek gyjt üvegembe, magán a Mhnicza partján kövek

alatt AcoccpJuilus tiicinctus Curt, és annak egy sötétebb színezet válfajával

találkoztam. Ezen a zúgó hegyi patakon átgázolván, azontúl folyvást emel-

kedtünk eleinte sr, utóbb mindinkább ritkuló és törpül fenyves erdben

egész a fatenyészet legfels határáig. Nysius Jacohe.ae Schill, (f. brach, et

nympha), Calocoris fulvomacidatas De Gccr, Homodemns roseomacidatus De
Geer, GnatJiodiis punctatus Thunh., Athysanns simplex H-Sch., Deltocephalus

cnlceolatus Boh., pidicaris Fall, és cephalotes H-Sch. voltak itt a közön-

ségesebb fajok. Itt került kezembe azon kívül a -píiranyi Myrnwdohia tenella

Zett. egy hímjíéldánya is, mely faj eddig hazánkból nem volt ismeretes.

Itt voltam továbbá szerencsés az eddig csak Svájcz havasairól ismert

Dicranotropis divergens Kb. kabóczácskát is felfedezni. Ez a faj nemcsak az

erdtájon, hanem feljebb a henyefeny tájon is gyakori és az illatos havasi

füveken tanyázik.

A henyefeny tájon különösen a henyefenyn él alakokra fordítani

figyelmemet. Azon találtam: Dichroosrytus rnfipennis Fali., Philaenus spu-

murius L., Deltocephaliis cephalotes H-Sch. és Trioza femoralis Fürst, fajokat.

St még egy Lygapida, a különben fenykéreg alatt tartózkodó Platygaster

ferriigiveus L. is feltévedt ezekre a magas tájakra: egy példányát egy henye-

feny ágon fogtam el.

Ez alatt a henyefeny tájnak körülbell közepére értünk fel. A nap

már annyira közeledett a nyugati láthatár széléhez, hogy félj ebb nem halad-

hattunk és komolyan a visszatérésre kellett gondolnunk. Miután a Bástya-

lejt éles gerinczérl még egy élvezetteljes pillantást vetettünk volna a

gyönyör menguszfalvi völgy s a belle felcsillámló Poprád -tó vadregényes

panorámájára, visszafordultunk tehát és sietve ereszkedtünk le ismét a

Csorbái tóhoz. Már alkonyodott, a midn ismét oda értünk. Onnan aztán

csak az éj sötétében juthattunk el a kassa-oderbergi vaspálya Hochwald

állomásához, illetleg a minket haza felé szállító vasúti vonathoz.
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Ezzel vége szakadt a rövid két napi kirándulásnak, a mely alig

néhány órai gyjtésemet nem egy érdekes és a hazai faunára nézve új fajjal

jutalmazta.

IV. Állatföldrajzi adatok a magyar faunához.

A következ sorokhan bemutatott érdekesebb fajok, melyek az utóbbi

években hazánkban részint általam, részint mások által észleltettek, eddig

még sehol sem levén közölve, Magyarország faunájára nézve újak.

Berytus püicornis Flor. Ennek a ritka fajnak els magyar példányát

1879 augusztus 5-én fedeztem fel Varannón Zemplénmegyében egy ver-

fényes domboldalon.

Monanthia angustata H-Sch. Zemplénmegyében Aranyos-Patakon

és Varannón gyéren.

M. unicostata Muls. A rákos-palotai erdben 1873 november 26-án

találtam egy példányban.

Calocoris detritus Fieb. Hazánk fzeseiben júliustól szeptemberig nem
igen ritka. Gyjtöttem Szeged körül és Miskolczon. Dr. Chyzer Kornél úr

Zemplénmegyében S.-A.-Újhely mellett, Dr. Károli János úr pedig Szlavó-

niában Péterváradon találta.

Bothynotus pilosiis Boli. Egy hímpéldányt fogtam a budai Svábhegyen

1874 augusztus 20-án egy bokor tövében gaz között.

Myrmecoris gracilis Sahlb. Ebbl a hangyakinézés fajból Zemplén-

megyében Varannó-Csemernyén 1879 június 24-én hálóztam egy nstényt

egy Tapoly-parti ligetben.

Piihanus Maerkelii H-8ch. Baranyamegyében Pelérd mellett akadt

egyre Pável János.

Omphalonotus quadriguttatus Kh. Igen ritka parányi faj, mely eddig

csak a Kajna vidékérl lett néhány példányban ismeretessé, és melybl két

hímet hazánk területén is sikerült felfedeznem : az egyiket 1873 július 30-án

a pesti régi józsefvárosi temetben, a másikat 1876 szeptember 17-én egy

erdei tisztáson Simontornyán Tolnamegyében.

Eroticoris rufescens Biirm. Szepesmegj'ében Késmárknál egy csonka

repül szervekkel bíró nstényt 1878 július végén talált Hensch Andor úr.

Conostethus salinvs Sahlb. Éjszaki Oroszországban a Fehér-tenger

partjain honos s azonkívül még csak Angolországban észlelt faj. Nálunk

1876 május 9-én Hevesmegyében Heves város határában szikes talajon f
között több példányban gyjtöttem.

Macrotylus elevatus Fieb. Egy hírriet 1873 június 5-én a budai Gellért-

hegyen fogtam.

Amblytylus testaceus Reut. Az elbbinek társaságában, valamint néhány
nappal késbb a rákos-palotai erdben, mindössze három példányban.
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A. concolor Jakoirl. Egy nstény 1874 június 2-án a budai Farkas-

völgyben.

StJienarus Roseri H-Sch. var. vittatus Fieh. Pestmegyében Kis- Szent-

Miklóson fzfán talált egy darabot 1879 július 17-én Sajó Károly tanár úr.

Plagiognathns fiLSciloris Reut. S.-A.-Üjhely mellett július és augusz-

tusban füves helyen több példányban gyjtöttem. Eddig kizárólag csak

Dél-Francziaországból volt ismeretes.

Atomoscelis onustus Fieh. Hazánkban meglehetsen elterjedt. Májustól

augusztusig észleltem hol Verbascum-, hol Chenopodium-féléken Pest-,

Csongrád-, Heves- és Abaúj megyében.

Tuponiaprasina Fieh. Dél-Oroszországban és Turkomániában tenyész

faj, melyet Zemplénmegye fels részén a Tapoly és Ondava folyók mentében

Tamarix germanicán júniusban álczástól együtt nem ritkán gyjtöttem.

Cicadetta annalata Brull. Ebbl a szép és ritka kabóczafajból, mely

eddig csak Görögországban és Corfu szigetén, továbbá Kis-Ázsiában Brussa

körül észleltetett, Frivaldszky János úr 1865-ben Szörénymegyében az

al-dunai szorosokban egy himpéldányt fedezett fel.

Triecphora arcuata Fieh. Szilágymegyében Valkó vár romjai között

fogott egyet 1874 május 28-án Pungúr Gyula úr.

Acocephalus elongatus Leth. Dél-Oroszország Sarepta vidékérl leírt

új faj, melybl egy hímet 1873 június 12-én homoktalajon Uj-Pest mellett

találtam.

Athysanus Heydeni Leth. Zemplénmegyében Zsalobinán 1878 július

végén a Tamarix germanica hajtásain több példányban fedeztem fel.

A. erythrostictus Fieh. A budai Svábhegyen akadtam egy nstényre

1874 augusztus 20-án.

Platymeiopins rostratus H-Sch. Június közepe táján a budai Gellért-

hegyen.

Rhinocola speciosa Flor. Abaujmegyében Alsó-Kemenczén jegenyefák

fattyúhajtásain nem ritkán gyjtöttem 1878 augusztus 18-án.

Aphalara Artemisiae Forst. S.-A.-Üjhely körül június elején találtuk

Dr. Chyzer és én.

Psylla Hartigii Flor, (sylvicola Leth.) Június és júliusban Forrón

Abaujmegyében.

P. pyrastri Low. Egy erd szélén Kassa mellett 1878 tavaszán egy

példányt gaz közöl rostáltam.

Floria Horváthi Scott. Ezt a szép fajt csak néhány hónap eltt írta le

J. Scott angol rovarász (Entomolog. Monthly Magazine. 1879. p. 84.) egy

nsténypéldány után, a melyet 1878 június 3-án S.-A.-Üjhely mellet találtam

és vele közöltem. Ez idén oly szerencsés voltam, hogy egy kirándulásom

alkalmával, a melyet szeptember 19-én ugyancsak Zemplénmegyében a

szécs-polyánkai erdbe tettem, sikerült nemcsak mind a két ivart több
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példányban kézrekerítenem, hanem még a rovar tápnövényét (Genista

iinctoria) is felfedeznem.

Trióm mcsomcla Flor. Július és augusztusban gyepes douiboldalokon

Abaujmegj^ébeil Forrón, Zemplénmegyében S.-A.-Ujhely körül elég ritka.

EGY UJ LEVELTETU FAJ,

MELY BÚZA ÉS ÁRPA GYÖKÉEEN ÉLDIK.

Dr. SzANiszLÓ Albert.

1876,, június hó végén Simontelkéröl (Besztercze Naszódm.) egy

árpanövény-küldeményt kaptam, meghatározás illetleg felvilágosítás

végett, mely különböz rovarok által volt megtámadva és tönkre téve.

E küldemény igen érdekes vizsgálati anyagúi szolgált, mert nem egy,

hanem többféle rovarok éltek azon egyidejleg, nevezetesen drótférgek,

Chloropsálczak, Pemphigus Zeae Maydis, és még egy uj, legalább elttem

ismeretlen levéltet, mely utóbbit egy késbbi küldemény alkalmával

búzán is találtam.

A Chloropsálcsák a még hasban lév árpakalászokon voltak. Ezek

mint a gazdasági rovartanokbanleirva van, oly módon szokták bántalmazni,

a kalászt, hogy annak hosszában egy-egy barázda van végig rágva, mely-

ben megtalálható a kárt tev álcza, vagy az abból alakult báb, -és pedig

rendesen egy, ritkábban kett, mely esetben azután a rágott barázda is nem
egy, hanem kett. így volt ez a jelen esetben említett árpakalászoknál is.

Ezen rágott barázdák — mint átalában ismeretes — annyira jellegzk,

hogy abból bizton lehet következtetni a kár okozójára. Voltak azonban

egyes oly kalászok is, melyeknél egészen másként állt a dolog ; nevezete-

sen olyanok, melyeken nem egy, s nem két álcza volt, hanem több; st
voltak olyanok is, melyek egészen el voltak pusztulva, csak néhány szálká-

ból s elnyomorodott füzérkéböl állottak, a szabályosan rágott vonal azon-

ban hiányzott rajtok. Az ily kalászokon több — egész 10— 12 — kisebb-

nagyobb légyálczát találtam, s hogy ezek csakugyan Chloropsálczák voltak,

arról biztosan meggyzdhettem akkor, mikor a bellök képzdött bábok-

ból a legyek elbújtak. Ezen eset felemlítésével csakis azt akarom consta-

tálni, hogy egyes gabnafejen nem mindig egy vagy két Chloropsálcza él,

hanem több, nevezetesen 10— 12 is, melyek valószínleg különböz

korúak. Ilyenkor szabályosan rágott barázda nem fordulhat el, hanem az

egész gabonafejnek el kell nyomorodnia.

A másik kártékony rovarfaj a Pemphigus Zeae Maydis. L. Duf. volt.

Ez a kukoricza gyökerén szokott elfordulni, s elttem is ismeretes egy
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eset, midn e rovar a kukoricza gyökereit roppant mennyiségben lepte el

1878 Laposnyakról), eljön azonban egyes pázsitféléken is, többek közt

zab- és árpagyökéren, (Dr. Low Über eine dem Mays etc. Verhandl. k. k.

k. zoolog. bot Gesellsch. Wien 1877. 799. lap.), mely utóbbin találtam azt

én is a jelen esetben.

Ezeken kívül, mint már fentebb említettem, még egy elttem isme-

retlen levéltetüt találtam ezen árpák gyökerén, melyrl a rendelkezésemre

álló irodalomban sehol említést nem találok, s ez képezi ezen értekezésnek

a czímben is megjelölt tulajdonképeni tárgyát. Azon idben az irodalom

legcsekélyebb részével sem rendelkeztem, hogy e tárgynak utána nézhes-

sek, s így csakis egy igen hiányos rövid ismertetést közölhettem ez ügy-

ben. (Erdélyi Gazda 1876. sept. 1. 35. szám.) Ujabban alkalmam volt az

idevágó irodalomnak legalább egy kis részét felkutatni ; átnéztem a gaz-

dasági rovartani mveket is, hol e rovarnak nyomára sehol sem akadtam.

Kaltenbach (Die Pflanzenfeinde Stuttgart, Jul. Hoffmann. 1874.) Endeis

hella. Koch, Amycla fuscijrons. Koch, és Tychea nwycli. Koch, nev levél-

tetveket említi, mint némely gabnanemüeknek gyökerein elfordulókat, s

ezek Koch mvében leírva és ábrázolva vannak. (Koch Die Pflanzenläuse.

Aphiden. Nürnberg. 1854.) Említve van még egy Tichea setariae Tííss : is,

mely a kukoricza és köles gyökerén élne, ezt azonban leírásból sem isme-

rem, 8 ez KocH mveiben sincs leírva. Az Endeis hella, árpának és búzá-

nak, az Amycla fuscifron s , zabnak és kukoriczának gyökerén fordulna el;

de ezek, a Koch munkájában létez leírások és ábrák után Ítélve, s Dr.

Löwnek, idézett czikkében kifejezett nézete szerint is, alkalmasint ugyan-

azonosak az általam fentebb említett Pemphuius Zeae Maydissal. A Tichea

amycli Koch pedig Triticum amyleum gyökerén fordul el, s ez utóbbi

Kocnnál a 300- ik lapon van leírva, ábrája pedig az Ll-ik táblán 367. sz. a.

látható ; s mind a leírás, mind az ábra szárnyatlan alakra vonatkozik.

Ezen T. amycli hasonlít a szóban forgó levéltetvek nem teljesen kintt

szárnyatlan példányaihoz, csakhogy ha a két rovar valóban ugyanazonos,

akkor az általam vizsgált szárnyasok után ítélve, nem tartozhatnak azok a

Tychca genushoz.

Nekem ezen esetben alkalmam volt a szóban forgó levéltetveknek

nemcsak szárnyatlan alakjait, hanem nympháit és szárnyasait is megta-

lálni. A szárnyasok kétségtelenül nem föld alatti életre vannak hivatva,

hogy mégis ket a gyökerek közelében találtam, az csakis abban talál-

hatja okát, hogy a küldött árpaszálak gyökerei földbe jól be levén tapasztva,

onnan nem voltak képesek eltörni. A szárnyatlanok, csreiket beszúrva,

csoportosan ültek a gyökereken, és pedig inkább a vastagabb, mint véko-

nyabb gyökereken ; s azon ponton, hol csrük beszúrva volt, nem ritkán

egy kis dudor volt észrevehet. A szárnyatlanoknak szárnyasokká alakulá-

sára nézve felemlítem, hogy ezen folyamat, itt is úgy, mint a Phylloxera

Természetrajzi füzetek. IT. kötet ui. füzet. 13
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vastatrixnál, gyorsabban és nagyobb mérvben történik, ha a táplálkozási

viszonyok nem kedvezk. Ugyanis ezen árpaszálakból néhányat hosszabb

ideig tartottam, gyökereiket kevés földbe foglalva, mire néhányan feljöttek

a szár legalsó részére, s midn az egészet kibontottam, igen sok szárnyas

példányt kaptam a gyökereken , nagyobbára eldögölve ; ezen gyors és

nagyszámú átalakulás kétségtelenül azért történt, mert a táplálkozásra

szükséges anyagok, s ezek közt a kell víztartalom is, a gyökérben hiá-

nyoztak.

Hogy e rovarfaj mennyi kárt képes tenni, azt a jelen esetbl meg

nem Ítélhetem. Igaz ugyan, hogy azon árpavetés, melyrl ezen küldeménj^

hozzám került, absolute semmi termést nem adott ; csakhogy itt többféle

kártékony rovar szerepelvén egyszerre, nem lehet tudni, mennyi esik az

egyik, mennyi a másik rovására. — Hogy egyébiránt a gabonanemüek

gyökerein elfordulható levéltetvek kártékonysága soha sem válhatik oly

veszélyessé, s az illet növénytermelését megsemmisítéssel fenyegetvé,

mint azt a hasonló életmódot követ PhiUoxera vastatrixnál tapasztaljuk,

az majdnem minden kétségen kívül állónak látszik. Igazolja ezt a Pem-

phigus Zeae Maydis L. Duf. esete is, mely már 35 éve ismeretes (Lásd dr.

Löw. fentidézett czikkét) s különösen a kukoricza gyökerén éldik, a nél-

kül, hogy csak nagyobb figyelmet is keltett volna. Hogy ezen a gabonane-

müek gyökerein él Aphisek nincsenek hivatva oly veszélyes jelentségre,

mint a Phylloxera, annak oka természetesen nem abban rejlik, mintha k
nem tudnák ugy tnkre tenni az árpát, búzát vagy akár a kukoriczát is,

mint a hogy tönkre teszi a Phylloyera, a szlt, hanem csakis azon körül-

ményben keresend, hogy a gabnanemek nem ével növények, s a gyöke-

reken éld tetvek egy ugyanazon helyen évek során nem találhatják meg
táplálékukat s életfeltételeiket; mely körülmény természetesen nagy aka-

dálya már a túlszaporodásnak is.

Ezen elttem eddig ismeretlen s uj levéltetüfaj leírását a követke-

zkben részletezem , elnevezvén azt következleg Schizoncvra Cerea-

liutn (n. sp.)

Szárnyatlan alak.

Testalak körteidomú, hosszaság a teljesen megntteknél mintegy 1 ^/2

mm. Színre nézve a legfiatalabbak egészen tejfehérek, a nagyobbacskák

zöldek, a legnagyobbak ugyancsak zöldek , csakhogy kékesfeketével tar-

kázva, mely utóbbi színezet — ugy látszik — a fejldés elrehaladtával

mindinkább nagyobb kiterjedést vesz. Leginkább az egyes testgyürükön

lev haránt irányú itt-ott néha meg-megszakadó sávok s ezenkívül egyes

foltok alakjában mutatkozik ezen színezet. Vannak azonban oly példányok

is, melyeknél a zöld egészen háttérbe szorul, a kékesfekete pedig igen

nagy kiterjedést vesz fel. A csápok, lábak és csr — kivéve a legifjabb pél-

dányokat — világosabb vagy sötétebb barnák, néha többé-kevésbé feketék.
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a csr leghegye azonban mindig fekote. A test mindenik részén több-keve-

sebb apró sertéket találunk, a melyek a csápokon és lábakon szembeötlöb-

bek, a potroh végén pedig a leghosszabbak. Csáp meglehetsen vastag,

hossza a testhosszúságnak mintegy Y^-át teszi ki ; G tagból áll, melyek

közül az l-s és 2-ik tag rövid és vastag, a 3-ik tag valamennyi közt a leg-

hosszabb, nevezetesen legalább kétszer oly hosszú, mint az 1-s és 2-ik

együttesen, ugyanezen tag, valamint a következk is, vékonyabb a két

elsnél, 4-ik és 5-ik tag hossza legfeljebb felényi mint a 3-iké, G-ik tag

orsóidomú, valamivel hosszabb mint az 5-ik, s legvégén a küls oldalról

hirtelen vékonyodik ;
— gyürzetesség a csáptagokon alig vehet észre.

Fintalabb példányok csak 5 tagú csáppal birnak, mely késbb úgy lesz G

tagúvá, hogy a 3-ikból válik ki a 4-ik. Csr hossza korszerint változó, neve-

zetesen ifjabb példányoknál a 3-ik lábpáron is túl ér az, míg vénebbeknél

csak a 2-ik lábpárig, vagy annál valamivel tovább. Szemek feketék vagy

vörösek. Lábak meglehetsen vastagok, végükön két karom van. Potroh

vége szemölcsszerén áll ki, mi szabad szemmel is észrevehet, s ugyanitt

néhány hosszú serte van. Mézcs mint sötét szín tölcséridomú kis emel-

kedés látható, más esetben pedig nyoma sincsen.

Szárnyas alak.

Testhosszaság a szárnyakkal együtt mintegy 2 mm. A test uralkodó

színe kékesfekete, ilyen nevezetesen a fej nagy része, a törj különösen

felül egészen, a potroh fels felületének közepe táján egy igen széles

haránt sáv, továbbá a potroh legvége, s néha még egy-egy haránt sávocska

az utóbb említett részletek közt es gyrkön. A potroh többi részlete leg-

alább a fels felületen zöldes szín. A csápok, lábak stb. színe mint a szár-

nyatlanoknál. Csáp nyultabb mint a szárnyatlanoknál, s a 3-ik tagnak

relatív hosszúsága még jelentékenyebb ; ugyanezen tag gyakran szembeöt-

löleg gyrzetes, míg a ^-ik, 6-ik tagon s még inkább az 5-ken a gyürze-

tesség ritkábban vehet észre. Csr hossza mint a megntt szárnyatlanok-

nál, vagy valamivel kisebb. Lábak kissé nyúlánkabbak. Az els pár szár-

nyon a szárnyjegy (Flügelmal, stigma) meglehetsen széles, orsóidomú, s

szabad szemmel is mint fekete pont jól látható, a 4 harántér körül a 4-ik

(a szárnytövétöl számítva) az úgynevezett nervus radiális a szárnyjegy

közepe tájától ered, a 3-ik pedig (Cubitahs) kétosztatú villát (Gabel-

adér) képez, melynek eredete a hosszanti értl (nervus submarginalis) igen

távol esik. A hátulsó szárnya hosszanti éren kívül még két harántérrel

bír, melyek kezdetüket nem közvetlenül a hosszanti értl, hanem azon alól

veszik ; ugyanezen szárny elszélé a középen valamivel kívül kis kiálló szög-

lettel bír, melyen horgos sertékkel megrakott kúpocskát találunk. EgyeV)ek-

ben a szárnyas alak a szárnyatlanokkal meglehetsen megegyezik.

Szaporodási viszonyaira nézve semmi részletet nem közölhetek, mert

e tekintetben csak annyit tudok, hogy mint a legtöbb levéltetü, úgy ez is

IS--
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Bleventojo, s ezt annyiban állíthatom, hogy egy-egy példánynál a tojási

folyamatot is láttam, más példányokat pedig, ngy szárnyatlanokat mint

szárnyasokat, szétnyomván, petéikben már teljesen kifejlett ifjú egyéneket

találtam.

Mely növényeken fordul elö még az árpán kívül, e tekintetben annyit

mondhatok, hogy ugyancsak 1876-ban július hóban, ugyanazon helyrl,

még néhány buzaszálat is kaptam, s ezeknek gyökerein is megtaláltam

ezen Aphisfajt. A beküld ezenkívül még azt állítja, hogy az Achillea mille-

folium gyökerein is látta ket, mit én sem nem bizonyíthatok, sem

nem tagadhatok.

Gazdasági jelentségére s leihelyére nézve a fentebb mondottakra

utalok.

A mi végre e rovar systematical állását illeti, ugy vélem, hogy az a

ScMzonerra. Hartig. genushoz tartozik : s miután árpa és búza gyökerein

fordult el, cerealium species névvel vélem jelölhetni, s így egész neve a

föntebb felírt Scliizonerra cerealium volna.

ADATOK
A PHYTOPTUS yiTIS LANDOIS ÉLETMÓDJÁHOZ, KÜLÖNÖSEN ANNAK

ÁTTELELÉSI ÉS KÁETÉKONYSÁGI KÉEDÉSÉHEZ.

Dr. SZANISZLÓ ALBEETtÖl.

Az 1878-ik év tavaszán egy szlbetegség okozott meglepetést a

tulajdonosoknál, mely nagy mértékben mutatkozott a szlleveleken. Meg-

lepetést okozott azért, mert legalább a közelebbi években nem mutatkozott

az ily nagy kiterjedésben, s így az emberek nem igen voltak vele ismer-

sök, s nem tudhatták, váljon valami közömbs bajjal, vagy pedig valamely

nagyobb jelentség veszedelemmel van-e dolguk. Némely szlsgazdák
ugyan állították, hogy k azt gyermekkoruk óta ismerik, mások azonban

egészen újnak tartották azt. Szakértk vizsgálatai kiderítették, hogy e

bajt a Phyioptus vitis Landois ne\^ atka okozza, s hogy az nem új volta,

hanem nagymérv megjelenése folytán érdemel inkább figyelmet. Fellépte

— úgy látszik — országos volt, mert nagyon sok felöl jöttek a lapokban

ez iránt értesítések. így nevezetesen a Balaton vidékérl, ^ Budapestrl,^

Dunántúlról, ^ Nag3'-Enyedröl, Szászvesszsrl, Kolozsvárról, K.-Monos-
torról, ^ magam is az ország több vidékérl kaptam e tárgyban részint

^ «Borászati Lapok» 1878. 12. sz.

^ «Borászati Lapok» 1878. 12. sz.

^ «Földmivelési Ér.lekeink». 1878. 26. sz. a «Somogy»ból átvéve.
* «Erdélyi Gazda» 1878. 21. és 22. sz.
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szóbeli, részint levélbeli értesítést, s volt alkalmam azt látni és észlelni

Kolozsvártt, K. -Monostoron, N.-Enyeden, s azon idben közöltem is egy

ismertetést e tárgyról az «Erdélyi Gazdában»^. Említést tesz róla továbbá

a «Gazdasági lapok »^, a m. k. természettudományi társulat közlönye. '^

A szabad szemmel látható tünetek e növénybetegségnél abban álla-

nak, bogy a szöllölevél alsó felületén egyes bemélyedt helyeket találunk,

melyek fehér, késbb pedig rózsaszín szösszel vannak fedve, s e helyek-

nek megfelelöleg a fels felületen kidomborodások vagy bibircsók mutat-

koznak, melyek vagy rendes zöldszinüek, vagy barnaveresek, vagy feketék.

Késbb ezen elváltozott helyek összefolytak, s ilyenkor a megfelel részek

feljül feketék, vagy legalább feketébe hajlók, alul pedig rózsaszínek, st
kaphatók olyan levelek is, melyeknek alsó felülete egész kiterjedésben

fedve van az említett rózsaszín szöszszel ; oly példányok azonban, melyek-

nél a fels felületen is van ezen szöszbl, igen ritkán fordulnak el. Ezen

jelenség május közepetáján kezd mutatkozni a szln, s e hó folytán és a

következ hó elején van az legnagyobb virágában. Ha tovább is figyelem-

mel kisérjük a szlleveleket, azt tapasztaljuk, hogy július végén s augus-

tus elején egyes helyeken azok át vannak lyukadozva, vagy pedig egyes

részleteik elszáradva, vagy néha össze is zsugorodva. Uj foltok nyáron át

ritkán mutatkoznak, egyet-egyet azonban még július végén is láthatnak

képzdni.

Ha e szöszt górcsvel nézzük meg, láthatjuk, hogy az hosszú fona-

lakból áll. E fonalak parenchymsejtekbl képzdtek s nem ritkán chloro-

phylltesteket is találunk bennök. Többnyire végükön kissé kunkorodottak

azok, gyakran pedig sajátságos görbülés, egyik vagy másik oldalon külön-

féle kidudorodásokat mutató, vagy épen csipkés szél fonalak is találkoz-

nak közöttük.

Ilynem betegség — mint ismeretes — nemcsak szln, hanem

sok más növényen is fordul el, s azokat régebben gombának tartották,

Phyllcriiim, Erincam sat. néven írták le ; ma azonban tudjuk, hogy azokat,

legalább a legtöbb esetben PhytojAus nem atkák szokták elidézni. Számos

fanemü növénynek ilyen bántalmairól olvashatunk többek között Dr. Löw-

nek a bécsi állat-nvénytani társulat kiadványaiban megjelent értekezései-

ben. A mi épen a szlt illeti, az itt elforduló kóros folyamatot, s illetleg

az azt elidéz Phytoptm vitist Landois írta le elször,^ s ugyanezen

tárgyról igen jó leírást találhatunk még egy olasz folyóiratban is.'-* Mind-

=* «Erdélyi Gazda» 1878. 21. és 22. sz.

® «Gazdasági Lapok». 1878. 25. sz.

' «Természettudományi Közlöny». 1878. ang. X. köt. 108. füz. 325. lap.

•'* «Zeischrift. awiss. Zoologie. Siebold. Kölliker». 1864. XIV. köt. 4 füzet 353. lap.

^ «Nuovo Gioru. Bos. Ital. Dietto Da T. Camel. Vol. Nono. Pisa». 1877. Briosi G.

suUa fitoptosi della vite. pag. 23.
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ket értekezéshez ábrák is vannak mellékelve, s a szöszt képez fonalak

különösen ez utóbbinál igen jól vannak elötüntetve. Mindkét értekezés

leirja ezen atkáknak áttelelési, szaporodási módját, valamint gazdasági

jelentségét is ; de mert épen e pontokban a két író egymással határozot-

tan ellenkezésben van, azért óhajtottam e tekintetben saját észleleteim

alapján a dologgal tisztába jönni. Épen e kérdések körül forog a tárgynak

gyakorlati értéke, és ezek tisztázására a mondott évben igen jó alkalom is

kínálkozott.

A mi magát az atkát illeti, ennek leírását mellzöm, s utalok e tekin-

tetben az említett két szerz mveire. Én röviden csak annyit említek

meg, hogy ezen genust Dujardin állította fel, ^° hogy a Phytoptiisok mind-

annyian igen kicsinyek, nevezetesen a Ph. vitisnéX a nstény 0-13 ''%^

hossz.. 0*35 '^ szél,, potrohaik harántul ránczoltak, s lábaik száma csak

iL pár. Dr. Landois ugyan 4 pár lábról teszen említést, mások azonban

csak 2 párról szólanak, s magam is ez utóbbiakhoz csatlakozhatom.

A fajok megkülönböztetése az állat jellegei szerint legtöbb esetben lehe-

tetlen, s épen azért ez id szerint azon szokás dívik, hogy a fajok a növé-

nyek szerint neveztetnek el, melyeken elfordulnak. Ha a Ph. vitis bonczi

szerkezetét akarjuk vizsgálni, nyáron e vizsgálattal igen kevésre mehe-

tünk. Ilyenkor ugyanis a szllevél alsó felületén lev szöszben lehet ket
találni, csakhogy ezen megtalálás roppant nehezen megy. Volt eset, hogy

napokon keresztül kerestem ket, a nélkül, hogy csak egyet is találhattam

volna, s egyátalában mindig igen sok id után és sok fáradtság mellett

tudtam egyet elkeríteni. Hihetleg ezen körülmény indította Eössler

tanárt arra, hogy a szlk ezen bajának okát más állatnál keresse, mint az

a báró TuÜMENféle közkézen forgó növénykórtani gyjtemény egyik szá-

mánál megjegyezve van. ^^ Egy idben magam is kezdtem e vélemény felé

hajolni, annyival inkább, mert a Phytoptus keresés alkalmával a leveleken

igen sok Pockrat találtam, s ezek netaláni sértéseire gondoltam mint okozó

tényezre. Késbb azonban télen foglalkozván e tárgygyal a Phytoptasokat

téli buvhelyeiken nagy mennyiségben találtam fel ; s ezen évszakban s

ezen helyeken kell azokat keresni, ha velk vizsgálatokat akarunk folytatni.

.dz évi Jiemzedékek száma.
Dr. Landois idézett értekezésében e tekintetben semmit sem mond.

Dr. Low azonban a PkytojJhtsokrol átalában szólva ^^ azt mondja, hogy
azok nyáron keresztül nagy mérvben szaporodnak. E tekintetben határo-

zott számokban én sem beszélhetek, annyit azonban a betegség tüneteirl

" «Ann. des sc. nat. Tom. XV. 1851. 166. lap.

" V. Thümen. Herbarium mycologie, oeconomicum. Supplement 1. Nr. 10. Vitis

vinifera (Phyberium vitis.)

^^ «Veriiandl. r, k. k. zoolog. bot, Gesellscli. Wien. 1874.
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eladottak után állíthatok, hogy azok csakis májusban és június elején

vannak nagyobb számmal. Egy egy uj folt mutatkozik ugyan még július

végén is, de csak igen ritkán, s így a Pli. vitisre nézve nem látszik való-

színnek azon átalában mondott állítás ; mert ha nyáron keresztül ismé-

telten új nemzedékek állanának elö, akkor nagy valószínséggel újból

jelentkeznék azok munkájának eredménye a szölöleveleken.

Attelelés.

Az áttelelésre nézve Dr. Landois úgy nyilatkozik, hogy öszszel lassan-

ként megsznik az atkák tevékenysége, s a fagy beálltával mindnyájan

elpusztulnak ; mieltt azonban ez bekövetkeznék, téli tojásokat raknak,

melyeket a földre hullott leveleket borító szöszben találhatunk. Ez állítás

szerint tehát az áttelelés tojások alakjában történnék és pedig a földre

hullott leveleken, honnan tavaszszal a kikel atkák felmásznának a szl
fris leveleire. Dr. Low azon föltevésnek ad kifejezést, hogy a Phytoptusok

az ágak héja alatt s a rügy fed levelek közt telelnének át, és pedig vagy

magok a nstény állatok, vagy azoknak tojásai. Soraubr ^^ a Ph. pyriiöl

szólva az áttelelés helyét az egy éves ágak rgyeibe teszi. Ugyancsak

SoRAUER '^ egy idézetében a Ph. vitisïol az foglaltatik, hogy I. Moritz

január és február hóban a szl gyökerén találta azokat, hol épen olyan

tüneteket okoznának mint a Phylloxera vastatrix. A fent említett olasz

értekezésben pedig az van mondvn, hogy a Ph. vitis nem pusztul el szszel,

hanem kitelel a rügyekben, s értekez deezemberben egy egy rügyben 200,

212 drb ily atkát is talált. Ugyanitt hivatkozás történik másokra, kik

Pirus communis, Prunus domcsiico, Sorhusaucupai'ia, Tilia grandi/olia stb.

rügyeiben találtak Phytoptusoksit.

Az én észleleteim e kérdés ügyében következk :

1878 tavaszán és nyarán — mint már fentebb említem — a Ph. vitis

országos föllépte alkalmából észleltem e betegséget Kolozsvárt, K. -Monos-

toron, Nagy-Enyeden ; s a levelek szöszében ritkán s nagy nehezen akad-

tam egy egy él állatra.

1879. február 2-án, mely id tájt még b hó takarta a földet, a

k.-monostori szlkbl haza hoztam szlvesszket; és pedig egyszer

olyanokat, melyek még sszel levágatva a szllöterületen hagyattak, továbbá

olyanokat is, melyek sszel a föld alá lettek takarva. Górcsi vizsgálatnál

mindkét rendbeli vesszk rügyeiben nagyszámú Ph. vitist találtam. Hogy

épen hányan voltak, s voltak-e 200-an vagy 212-en — mint az olasz érte-

kezés említi — azt nem igen olvashattam meg; annyit azonban mondha-

tok, hogy egy-egy rügyben 40- 50 st 100 is találkozott. Ezen állatkák

mozdulatlanul ültek ott, ha azonban melegben tartottam ket, nem sokára

*^ «SoRAUER. PflanzLiikranklieiten». 179. lap.

^* SoRAUER. Pflanzenkranklieiten». 169. lap.
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némi mozgékonyságot mutattak. Meg kell itt említenem azt, hogy szszel

eleve megjegyeztem azon helyeket, illetleg szölltöket, melyeken a baj

leo-nagyobb mérvben mutatkozott s innen kerültek ezen vesszk.

1879. ápril 5-én ismételtem ezen vizsgálatot s ekkor csak néhány

atkát találtam.

1879. ápril 19-én ismét hoztam vesszket. Ez alkalommal a rügyek

még nem leveleztek ki, de a rügyekben a levéldurványokat már megtalál-

hattam. Ekkor már csak nehezen találkozott egy egy Phytoptus, azonban a

levéldurványokon górcsövei egyes pontokat lehetett találni, hol a szösz

jellegzö fonalai mutatkoztak.

1879. ápril !29-én a szlk már kezdenek kilevelezni, P%ío_píwst egy-

átalán nem találok.

Ezen adatokból határozottan kitnik, hogy a Ph. vitis nem tojás

alakban és nem a leveleken, hanem a rügyekben telel át ; kitnik az is,

hogy már a rügyekben bent a durványos leveleken követik el azon sértést,

melynek eredménye a leveleken jelenkez deformitásban mutatkozik, kit-

nik továbbá, hogy a szöszképzés is már a rügyekben indul meg. Váljon a

gyökereken találhatók-e télen a Phytoptiisók s az általok létesített elválto-

zások, mint azt Soeauer idézetében olvashatjuk ; e tekintetben nem nyi-

latkozhatom; mertily irányban vizsgálódni csak ápril hóban kezdtem. Vizs-

gálataim negativ eredményre vezettek ugyan, de ez semmit sem bizonyíthat

I. Mobitz ellen, mert ö január és február hóban tette vizsgálatait.

Kártékonyság .

Dr. Landois ez atkát igen veszélyesnek tartja, s annak hatását az

oidium hatásával teszi egy sorba, s ugyan a következket adja el. Azon

levelek, melyeken az atkák szúrásaik által dudorokat hoztak létre, nem
alkalmasak a fürtök kifejléséhez szükséges anyagok produkálására. Neve-

zetesen a savanyu borksavas kali, mely szlnél oly fontos befolj^ással

bír a légeny nélküli testek, s különösen a czukor képzésére : nagy mérvben

a beteges részekbe megy át, s így elvonatik az egész növénytl. Ott, hol az

atkák nincsenek nagyon elszaporodva, nem oly könnyen vehet észre a

kártékony hatás, s ha a baj csak szórványosan néhány levélen jelenik meg,

arkkor az egész növény tenyészetére nem gyakorol jelentékeny befolyást.

De hogy mily kártékony lehet ezen atka tulszaporodás esetén, bizonyítja

ezt egy általa megfigyelt szöllt, melyen annyi volt az atka, hogy minden

levél el volt lepve a jellegzö elváltozásokkal, melyen azután egyetlen fürt

sem fejldött ki. Ez esetben a szlt elég virágot hozott ugyan; de ter-

mékenyítés után a maghonok nem fejlettek tovább, s egy-egy fürtön csak

3—4 savanyú és nedvszegény szlbogyó képzdött. Az idézett olasz érte-

kez LANDOisnak ezen állítását túlzottnak tartja. Híízánkban az elmúlt

évben nagyban szerepelt ezen atka, s magam is láttam igen sok szltt.
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melyen alig volt egy-egy levél teljesen megkímélve, s egy egy tön is igen

sok level volt olyan, mely több ponton megtámadtatván végre egész kiter-

jedésében károssá lett. És a szölölevelek igen szépen kiheverték a hantái-

mat, júliusra s augustufra némely szölölevelek egy-egy ponton átlyukadoz-

tak ugyan, vagy egy kis részletök megszáradt, avagy összezsugorodott ; de

a termés az egész országban igen bö volt, és szüretkor senkinek sem volt

oka kárhoztatni ezen atkákat, melyek tavaszszal oly kellemetlen meglepe-

tést okoztak. Magam is figyelemmel kisértem egy pár szlhegyet ; de

sehol sem tai)asztaliam, hog:y a PJiytojytusok miatt a szöllöfürt satnya fejl-

dést vett volna, vagy keveset eresztett volna.

Ezek szerint a múlt évi országos tapasztalatból kiindulva — úgy hi-

szem — felvehetjük, hogy a Ph. vitis nem tartozik azon állatkák közé,

melyek észrevehet kárt okozni képesek.

Elleneljárás.

Ha ezen atka oly nagy kárt volna képes okozni, mint Dr. Landois

állítja, akkor nagyon is helyén volna, hogy ellenszerekrl, vagy eljárási

módokról gondoskodjunk. És e tekintetben a Landois szerénti áttelelési

módra alapítva, ajánlják, hogy a lehulló levelek összegyjtessenek s eléget-

tessenek. Künstler ^^ azt is mondja, hogy a megtámadott leveleket azonnal

szedjük le, és semmisítsük meg. Minthogy azonban láttuk, hogy az átte-

lelés a vesszk rügyeiben történik, önként következik, hogy ha valamit

akarunk e tekintetben tenni, eljárásainknak nem a levelek, hanem a vesz-

szk ellen kellene irányozva lenni ; így pl. lehetne azt tanácsolni, hogy a

hol a szöllömívelésnek oly neme dívik, mely mellett a vesszket öszszel

szokták levágni, ne hagyják ott azokat télire, hanem mindjárt égessek el.

Egyébként ez állat irtására, vagy megelzésére a kártékonyságról mondott

tak szerint, minden körülményesebb intézkedés teljesen felesleges.

Az eladottak alapján konstatálhatni vélem :

1. Hogy a Phytoptus vitis nem tojás alakban, hanem maga az álla

telel át, és pedig nem a szllleveleken, hanem a szUövesszök rügyeiben,

legyenek ezek akár a föld felett, akár a föld alá takarva, s e rügyekben az

állatkák nagy csoportokban mozdulatlan töltik a telet.

2. Hogy ha a Ph. vitist a kártékony állatkák közé kívánjuk sorolni,

ezt csak azon megjegyzéssel tehetjük, hogy «kártékonysága észre nem

vehet» vagy mint a gazdasági entomologusok magokat kifejezni szokták,

«unmerklich schädlich».

3. Hogy az elbbi pont alapján ellenök semmi óv vagy irtórendsza-

bály foganatosítása nem szükséges ; s ha mégis valaki ez irányban akarna

valamit tenni, úgy eljárásának nem a levelek, hanem a szöllvesszök, ille-

tleg ezek rügyeire kell irányozva lennie.

*^ «Die uns. Kulturpíiauz. schädl. Insekten.» 1871. 90 lap.


