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t Arnost Grund. 

Dne 2. veljace 1929. godine umro је и Zagrebu Arnosi 
Grund, jedan od nejpoznatijih i omiljelih kazalisnih umjetnika и 
domovini, а и inostranstvu poznat ро svojem lepidopteroloskom 
radu. То njegovo nuzgredno zanimanje, kojemu је posvetio ve
liki i intenzivni dio svoga zivota, ostalo је tako nepoznato pu
Ьlici, koju је nasmiJavao, da nakon njegove smrti nijedan novin
ski nekrolog nije ni napoшenuo ovu njegovu veliku pasiju. Samo 
su dva dnevnika donjela iz pera njegovih prijatelja i strucnjaka 
kratke prikaze njegovog entomoloskog rada, da siroj javnosti ne 
ostane potpuno nepoznato, kako је Grunda uz kazaliste, godine i 
godine zaokupljao ozblljan studij leptira. Moguce se doimlje pa
radoksno, da se jedan gluшac koшik шоzе neCiшe ozbiljno oku
pirati, а ро gotovo kad Ьi taj ozblljan posao imali Ьiti leptiri. 
Uvijek cu zaliti, da sam s Grundom dosao tek pod kraj njegova 
zivota и Ьlizi kontakt. Morao је Ьiti posebni uZitak hvatsti lep
tire и drustvu kazalisnog koшicara. О tоше Ьi znali pricati njegovi 
drugovi iz шladih dana, koji su ga cesto pratili, pogotovo kod nocnog 
lova, i steta Ьi Ьila da ti dozivljaji i anegdote padnu posve и zaborav. 
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Grunda su leptiri zainteresirali, kada је svome sinu poma
gao slagati malu zЬirku leptira za skolu. Od toga vremena po
sta1i su leptiri njegova strast, estetski uzitak, ali i stalna briga, 
neprestano svladavanje komocije i uprezanje u dragovoljno si na
tovaren posao, u kojem је bas zato tim teze ustrajati. jer је dra
govoljno nametnut, ра covjeka stalno bocka obmana, da se ga 
svojevoljno moze i rijesiti. А to је bas ono sto se oЬicno ne do
gada. Tako је u razmjerno kratko vrijeme postao Grund od ama
tera i sablraca verzirani poznavalac leptira i odlican istrazivalac 
lepidopterske faune Hrvatske. 

Da se moze ocjeniti zamasaj Grundova rada za poznavanje 
hrvatske faune leptira, treba poznavati stanje lepidopteroloskog 
istrazivanja u Hrvatskoj prije njega. 

Sve do sedamdesetih godina prosloga stoljeca nemamo je
dinstvenog obradivanja lepidopterske faune, koje Ьi obuhvatilo 
specijalno samo Hrvatsku. Fauna је obradivana samo u sklopu 
Ьivse Austro Ugarske monarkije i to mahom od tudinaca [Мапп, 
Rebel, Sturany, Galuagni, Schawerda, Stauder i drugi). lstom 1879. 
izdaje u Jugoslavenskoj akademiji prirodoslovac Ljudevit Vukotinic 
"Fauna leptirah u okolisu zagrebackom ". Ova puЫikacija nema 
danas naucne vrijednosti, jer upravo vrvi krivim determinacijama, 
tako da se ni oni podaci. koji Ьi imali eventualno neku historij
sku vaznost ne mogu oibilj:u.o upotreЬiti. Tako primjerice navodi 
za zagpebacku okolicu 4 vrste roda Erebla, od kojih zapravo ni 
jedna tamo ne dolazi, vec jedi110 Е. aethiops. Iza Vukotinica iza
sli su s manjim radovima jos Bohatsch i Jurinac. Prvi ozЬiljni 
obradivac nase Ieptirske faune је sumarski savjetnik Duro 
Коса. On је obradio sve grupe leptira, расе i mikrol~pi
doptere, i to pretezno iz Slavonije, jer је tamo zivio. Medutim, 
bas ta cinjeнica, da је u svome radu obuhvatio sve lepidoptere 
smanjuje donekle pouzdanost KoCina rada, jer је gotovo nemo
guce, da Ьi danas pojedinac mogao sigurno i pouzdano obraditi 
sve skupine toliko razgranjene lepidopteroloske sistematike, i da 
Ьi kraj toga jos dospio. da se bavi i pise о koleopterima i odo-
11atima. Radi toga covjek se ne moze otresti skepse mozda i ne
pravedno, kada treba da se pozove на koji podatak od Косе. 
Ova pouzdaнost, koja jos donekle manjka Коа odlikuje bas sve 
Grundove radove. 

Nesumnjivo је, da је Grund imao izvrsno oko i razvijen dar 
opazanja, sto је mozda u vezi s njegovim zapocetim studijama na 
tehnici, koje је medutim kasnije napustio. Тај svoj talenat on је 
dugim studijem toliko izvjezbao, da је kasnije, kada se prihvatio 
filatelije, smutio sve filateliste, otkrivsi i opisavsi nebrojene nove 
tipove u edicijama SHS maraka nakon prevrata 1918. Varali Ы 
se medulim kada Ьi misliii, da ie Grund, istrazujuci forme leptira 
postupao kao pusti filatelista. Uzevsi и obzir, da nije Ьiо strucno 
Ьioloski naobrazen doviпuo se do relativno visokog nivoa shva
canja, i njegovi nazori о vrsti i нjenom varijaЬilitetu, premda нisu 
u nijednoj njegovoj puЬlikaciji direktno iznjeti, dolaze ipak јаsпо 
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do izrazaja и nekim njegovim specijalnim raspravama. u clanku 
"DiE> Lycaeniden der Umgebuг.g von Agram" diskutirajuC:i i na
vodeCi dokaze za opravdanost specificiteta forme coretas (Lycaena 
argiades) spominje indirektno sve momente, koji su znacajni za 
species: konstantnost morfoloskih i Ьioloskih odJika, geografsko 
podudaranje areala i potrebu uzgoja ех ovo, koja Ы pomenuto 
pitanje definitivno rijesila. Moramo priznati, da ni drugi na1po
znatiji lepidopterolozi nisu imali bolje izgraden pojam о vrsti. Ne
kako и isto vrijeme proucavao је OYU foпnu glasoviti francuski 
lepidopterolog Chaгles Obert/Jiir, ali ie on njezinu specШcnost do
kazivao s manje dokuшentacija. Kasnijim sam detaljnim istraZi
vanjima mogao pokazati, da је corefas zaista zasebna vrsta. 

U svojim izlaganjima Ыо је Gruud Yanredпo rigorozan ра 
se nikada nij е upustao u nCJklapanja, koja se tako komicno do
iшlju kod diletanata Tocnost је njegoya pokaziYala, da ni ро 
krvi nije Ыо daleku od svoga imena, premda је Ьiо iskren 
Hrvat. Koliko је Ьiо rigorozan shvato sam tek onda, kada sam 
nakon njegove smrti imao pred sobom svu njegovu bogatu lite
rarnu ostavstinu. Omasna naslaga rukopisa, sto zapocetih, sto ne
dovrsenih, а пajvise ро dva tri puta ponovno obradeпih tema, 
jasno dokazuje kako је dugo promisljao о nekom pitanju dok se 
odluCio, da о tom~ javno pise. Vise puta zapoceo је sada op
sirniju sada opet zakuceniju obradu lepidopteroloske faune hrvat
skih zemalja, dok se konacno nije odluCio, prisiljen losim stam
parskim prilikama, za jedan vrlo reduciran oЫik. odstampan ka
snije u "Glasniku·· hrvatskog prirodoslovnog drustva. 

Grund је sve svoje radove stampao na njemackoш jeziku i 
vecinom и inozeшnim casopisima. Тime је naravno svojim rado
vima dao siroki puЬlicitet, sto se brzo i potvrdilo, је1· је dobar 
dio novih oЫika, koje је on pronasao i opisao usao u поvе lepi
dopteroloske sistematske prirucnike, koji su bas onda izlazili 
(Seitz, Berge-Rebel, Verify). Sve Ы to ostalo neopazeno i izgub
ljeno, da је pisao hrvatskim jezikom. 

Od godine 1905. do 1918. izaslo је 8 Grundovih puЬli
kacija: 

1. "Hesperia malvae аЬ. zagreblensis (Grund)". - Епt. Zschrf; 
Jahrg. 17. N~. 13. Guben 1903. 

2 "Leptidia sinapis in der Umgebung von Agram (Kroatien) 
mit drei neuen Formen" - Ent. Ztschrf. XIX. No. 26, Guben 
1905. -

3. "Lycaena argiades Pall. und ihre Abarten in der Umge
bung von Agram (Zagreb - Kroatien). - Ent. Ztschrf. Jahrg. 
XXI. 1907. 

4. "Die Lycaeniden der Umgebung von Agram (Zagreb, 
Kroatien)" - lnt. ent. Ztschrft., Jahrg. 2., М 11., 1908. 

5. "Neue Rhopalocera-Formen aus der Umgebung von Agram 
(Zagreb, Kroatien)". -- Societas entomologica. Bd. ХХШ, 19u8, 
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6. Ueber neue нnd bekannte Lepidopteren-Formen der Kro
atisch-slavoniscћen Fauna" -- Int. ent. ZeitscЬrift. VlI. 1913. 

7. Beitrag1;; zur kroatischen Lepidopteren-Fauna. Beitrag А. 
Rhopalocera und Hesperiidae der Umgebung von Zagreb (Agram). 
В. Rћopalocera und Hesperiidae aus dem kroatischen Bergdistrikt 
(Gorski Kotar), Ktistenland нnd VeleЬit-GeЬirge" - Glasnik hrv. 
prir. drustva, god. хххvш" 1916. 

8. "Beitrage zur kroatischen Lepidopteren-Fauna", Beitrag 
С. Lepidopteren der Umgebung von Zagreb (Agram). Sphingidae
Thyrididae. Glasnik hrv. prir. drustva. ХХХ., 1918. 

Medu ovim radovima od najvece su vrijednosti prilozi lepi
dopteroloskoj fauni Hrvatske i puЬlikacija о novim furmama roda 
Lepfidia, koja је izasla vec 1905. Grund је tu opisao tri nove for
шe vrste Leptidia sinopis L. iz okolice Zagreba, od kojih su dvije 
zadoЬile veliko znacenje i ро kojima је Grund brzo postao poznat 
medu stranim lepidopterolozima. Те dvije su forme major i croa
ticq, koje је on prvi puta opisao kao aberacije, ali је sigurno vec 
onda Ыо uverenja, da se tu 1-adi о nekom visem oЬliku varija
cije vrste. Kada је Verity radio na svom velikom djelu "Rhopa
locera palaearctica" opazio је, imajuci na raspolaganje veliki po
redbeni materijai britanskog muzeja, da su major i croatica neo
Ьicno slicnP nekiш istocno sЉirskim i japanskim oЬlicima toga 
geпusa (morsei Fenton i morseides Ver.) То је navelo Grunda, da 
Љ ј(~ u svojim "Prilozima" (1916.) spomenuo kao varijetete. Kas
nije (1927.) sam usta11ovio 1

), da s1c, tu radi о jednoj posebnoj 
vrsti sa dvije generacije (gen. aest. major i gen. vern. croatica). 
Kada Ьi sudili prema njegovim puЬlikacijama doblli Ьi dojam kao 
da tim formama nije podavao nikakve vaznosti, ali iz neizdatiЬ 
rukopisa se vidi, da је toj vrsti posvetio mnogo paznje, sta vise 
ona је Ьila njegov entomoloski ponos ! Imao је vec zavrsene ma
nuskripte, gdje је svoju "croaticu" detaljno opisao i isporedio sa 
sinapis-om, ali se nikako nije mogao odluciti, da је definitivno 
oznaci vrstom. Uz to је Ьiо duboko uvjeren, da croatica dolazi 
samo u Hrvatskoj i to jedino u Medvednici i Samoborskoj gori. 
Ра i mi ostali Ьili smo dugo toga misljenja, ponajvise radi toga 
sto је nitko drugi nije nigdje u ostaloj Evropi nasao. Danas me
dutim znamo, da је rasirena ро citavoj istocnoj Evropi i da ie 
pr.:oko Rusije vezana sa azijskim formama. Тime је dokazano, da 
ova vrsta nije nista drugo nego evropska rasa istocnoazijske Lep
tidrп morsei F enton" ali је prema L. sinapis zasebna vrsta. Time 
је oboreno Grundooo uvjerenje о njenoj endemicnosti, ali zato tim 
vise iskace Grundova zasluga, sto ju је bas on jedini otkrio, 
premda је rasirena manje vise ро cijeloj Evropi, gdje su mnogi 
iskusni lepidopterolozi imali prШke da је pronadu. 

1) Lorkovic. Z: "Leptidia sinapis аЬ. major Orund zasebna vrsta Rho
pa1ocera iz Hrvatske". - G!asnik ent. drustva kr. Srba, Hrvata i Slovenaca. 
~-\'. [1, 1927. 

а 
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Drugi vazan Orundou rad "Prilozi" nema toliko орсе vaz
nosti, od kolikog је znacenja za faunis'ticko obradivanje Hrvatske. 
Kako vec spomenusmo, ovo је prvi cjeloviti popis nase lepidop
teroloske faune, u kojega se mozemo potpuno pouzdati. Od sva
kog faunistickog rada zahtjeva se u prvom redu pouzdana deter~ 
minacija, а za Oгundou rad mozeшo reCi, da је to u potpunoj 
mjeri. U njegovoj obradЬi Rhopalocera i Hesperiida naisao sam 
na jednu jedinu krivu determinaciju. Medu Hesperidima navodi 
za zagrcЪacku okolicu i Hesperia serгatulae i to kao dosta cestu 
vrstu; medutim ја је jos nikada nisam nasao, premda sam је cesto 
trazio, а niti sam је video u drugim zЬirkama zagrebackih lepidop
terologa. Hesperiidi njegov-e zblrke nisu ostali sacuvani, ра se to 
ne moze provjeriti, ali vjerojatno ju је zamjenio sa nekim abe
rantnim formama od Н. armoricanus Obth., kojoj seгrotulae jako 
naliCi. Kada uzm1:::mo u obzir, da su Hesperiidae za determinaciju 
najteza skupina dnevnih leptira, ne сето se toj pogreski Grun
douoj cuditi, jer se veCina vrsta toga roda moze sigurno odrediti 
jedino na temelju genitalnoga aparata. Osim ovoga slucaja sve su 
Gmndove determinacije ispravne, izuzev neke sasvim nevaine 
aberacije, kod kakvih i specijalisti lako grijese. Tako је Orun
dovo djelo postalo osnova za sva daljna faunisticka istrazivanja 
nase zemlje. 

U svojim faunistickim istrazivanjima pazio је Grund osoЬito 
na lokalni karakter nase faune, ра је nasao i opisao nekoliko no
vih rasa sa podrucja Hrvatske. SaЬiruCi ро VeleЫtu zapazi.o је, 
da na ntegovoj unutrasnjoj sumovitoj strani leti neka osebujna 
rasa jedarceta (Papilio podalirius) sa stanovitim karakterima gor
skih leptira ра јој је dao ime veleblticus. Ova је rasa zanimljiva 
radi toga, sto to nije podalblus panonskog porijetla vec medite
ranski zancleus, transformiran u visokogorski oЬlik sa jzdnom ge
neracijom u godini. S morske strane VeleЬita i u Dalmaciji na
sao је opet zasebnu rasu od Lycaena argyragnomon Brgstr. opi· 
savsi је pod imenom croatica. lsto је tako za mnostvo drugih 
vrsta odredio njihovu rasnu pripadnost. 

Uspjehu njegovih istraiivanja mnogo је doprinjelo i to sto 
је stajao u pismenoj vezi sa svim najpoznatijim lepidepterolozima 
u Evropi. ВШ su to Charles Oberthйr u Francuskoj, Jacquгs Re
veгdin u Genovi, Talijan Roger Verity, ра Rebel, Couruoisier i 
mnogi drugi. Svi su mu oni slali separatne otiske svojih radova, 
(:\ to mu је kraj izvanredno mrsave entomoloske literature, koja 
mu је stajala na raspolaganje Ьilo dakako od veJike koristi 

Grund ie najvise sakupl1ao u okolici Zagreba. specijalno u 
Podsusedu, kuda је znao danomice odlaziti, zatim u gorskom 
Kotaru oko Lokava i Bitoraja, а pogotovo u Primorju i VeleЬitu 
na AJan, AlanCic, Plisevicu i VisiЬabu Љ је vza izalaziste oda
brao Stirovacu, odakle se uspeo na Mrkviste, Satorinu i oЬliznie 
vrhunce, obogacujuCi sve vise syoju bogatu zЬirku. 

Grund је nasao u Hrvatskoj 141 vrstu Rhopalocera, od toga 
б novih vrsta za hrvatsku faunu ( Oonopterix cleopatra, Erebla те-
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las, Е. euryale, Satyrus arethusa, Coenonympha tiphon occupata, i 
Lycaena eumedon). Od orida smo jos nasli Argynnis amathusia, 
Erebla gorge i Lycaena eros. Osim ovih vrsta nalazi se u litera
turi navedeno jos 15 vrsta, koje Grund nije nasao, а zablljezili 
su Љ Мапп, Jurinac, Коса i Steiner. Neke su od ovih ponovno 
nadene i postoje od njih primjerci. Od ovih 15 vrsta postoje jos 
4 originalna primjerka u zblrci Hrv. Narodnog Muzeja (Melitaea 
pariheniae, Pararge hiera, Erebia nerine, i Lycaena euphemus), 5 
su ponovno nad:ene, te se nalaze "!! privatnim zЬirkama zagrebac
kih ent')mologa (Melitaea maturna, Argynnis ino, Erebla epiphron cas
siope, Е. tyndarus balcanica i LycaPna а/соп). Od preostalih 6 vrsta 
nije sacuvan ni jedan primjcrak ра se samo dvije mogu uzeti po
uzdano: Lусиепа amandus i Pamphila palaemon. Zatim se jos da
nas broje kao posebne vrste Leptidea morsei major, Lyr:aena de
colorata i L. thersites, ра је prema tome danas iz Hrvatske si
gurno poznato 158 vrsta Rhopalocera, 

Od Heteroce1-a dospio је Grund da puЬlicira samo familije od 
Sphingidae do 1hyrididae, ali ovaj rad nije vise tako potpun kao 
dnevni leptiri. Medu preostalim rukopisima nasla se jos gotovo 
dovrsena obradba Noctuida ра Ы trebalo svakako nastojati, da 
se i ovaj daljnji prilog faunistickog obrad:ivanja nase zemlje upot· 
puni i sto prije puЬlicira. 

Sve vrste Rhopalocera, koie Grund spominje u "Prilozima" 
nalazile su se u njegovoj krasnoj zЬirci, koja nije Ьila od vrijed
nosti samo radi ve1ikog broia primjeraka, vec i zato sto su got1vo 
svi leptii-i bili svjezi i ро mogucnosti sto manje osteceni. Starih, 
otrca11ih а pogotovo njegovom rukom ostecenih egzemplara nije 
Ьilo u njegovoj zblrci, izuzev dakako velikih rijetkosti. Od kolike 
је da11as vaz11osti ne samo bogata vec i Щера zblrka vidi se 
odatle sto poznavanja lepidopteroloskih forma, navlastito rasa, ide 
u detalje, а to је moguce studirati sашо na neos6e6e11im i svjeziш 
egzemplarima. Nazalost ta lijepa i za nas vrlo vrijedna zЫrka do
spjela је u vlasnistvo Narodпog Muzeja tek onda kada је Ьila 
vec djelomice propala. Kada 11е Ы imali toliko pouzdanje u si
gur11ost Grundovih determi11acija 11jegov rad Ьiо Ы danas dobrim 
djelom bezvrjedan i uzalud utrose11. Trud, а jos vise ljubav, ulo
ze11i u sakupljanje leptira 0Ыс110 su ne11aplativi i svaki Ы amater 
drage volje poklonio svoje zbirke muzeju, kada Ы imao gara11cije, 
da се ih tamo vidjeti ljepse i sigurnije. 

Drago mi је sto imam ovde priliku, da se u iше entomo
loske sekcije najtoplije zahvalim udovi pok Grunda gospodi Mi· 
ladi Grund i ostaloj obltelji, sto је s naivecom pripravnoscu sve 
11jegove ma11uskripte separate i шnostvo e11t111oloskih casopisa dra -
govoljno poklo11ila u pohra11u zagrebackoj e11tomoloskoj sekciji. 
Na polju nase e11tmologije Grundov је rad p1·vi ozbiljno i veliko 
nastojanje oko proucava11ja leptira hrvatske faune, ра si је zato 
u nacelu sacuvao traja11 spomen pionira. 

Dr. Zdravko Lorkovi6. 
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Д-р Ј. Вагнер. 

Од разних крајева палеарктичке области можемо навести 
само мали број места, чија је афаниптерска фауна више мање 
прилично позната, као што су например, Велика Британија или 
југо-источна европска Русија. Наравно, стојt: ово у вези са 
тиме, да скупљање Aphaniptera захтева неке друге методе него 
ли скупљање другог ентомолошког материiала те ентомолози, 
који скупљају инсекте разних редова, праве изузетак за буве 
па обично им не поклањају никакву пажњу. Број афаниптеро· 
лога је био од увек врло мали, и у разним :местима Европе, 
чак и у оним, чија је ентомолошка фауна добро проучавана, 
налазимо често пута интересантне нове врсте Aphaniptera на 
најобичнијим врстама сисара и птица, као што се види, напри
мер, из рада Јо r d а n' а u R о t h s с h i 1 d' а, који су за време 
својих екскурзија по Швајцарској 1917 и 1918 г. између 51 врсте 
сакупљених бува пронашли 9 но~их врста, што чини више од 
17°/0 целокупне збирке, не рачунајуhи ту неколицину нових раса. 

У погледу афаниптерске фауне, Југославија представља 
до сада terra incognita у пуном смислу речи па је моја жеља, 
да у неколико попуним: ову празнину. Са друге стране хтео 
бих поред тога да дам у руке наших ентомолога кратко упут
ство за одређивање југословенских бува, како би се олакшао 
и њихов самостални рад на проучавању овог инсекатског реда 

у Краљевини. 

Све поменуте у овом раду југословенске врсте сисара 
биле су љубазно одређене г-ном В. М а рт и но, на чему му 
топло захваљујем. Исто тако срдачно захваљујем свим лицама 
поменутим у моме списку, која су ме помоrала у прикупљању 
материјала. 

Неколико примедаба о скупљању бува 

При скупљању аФан:иптерског материјала важно је скре
нути пажњу, да се буве хватајујне само на телу животиња (си
сара и птица), вего и у њиховим: гнездима. Многе се чак врсте 
држе поглавито у гнездима, прелазећи на саме животиње тек 
за време своје исхране крвљу, те их ретко :можемо наћи ва 
телу животиња. 

У г:иезди:ма налазимо готово увек бувине ларве (и лутке) 
те можемо гнезда доносити кући, смештати их тамо у кутијама 
и ва тај начин добити из ових ларава кроз две·три недеље дана 
савршене инсекте. Ако хоћемо одмах да покупимо из гнезда 
imagines, онда га треба пажљиво прегледати или се послужити 
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нарочитим апаратом т. зв. термоеклектором. Као што се види 
на слици (сл. 1) термоеклектор представља орманчиЬ1 сав од 
плеха или обложен изнутра плехом, без дна и са полицама, 

ll 

r 

д 

в ll r 

л. 

Сл. 1. 
Термеклектор за скупља
ње бува из гнезда сисара. 

I. уздужни пресек апа
рата, Н. попречни пресек 
по линији А-Б. Висина 
предњег зида апарата 37 
см., ширина 27 см., ду
бина унутра 18 см. Ши
рина полица (ПЈ 8 см., 
размак између полица 6,5 
см. Ј(-дно апарата. Р-вра
танца са стаклом, кроз која 
се уноси материјал у пред
њи део апарата IГЈ. В-зад
њи део за врућу воду 
(33 Х 27 Х 5 см.). К-отвор 
(славина) за испуштање 
воде. С-суд од плеха, у 
који падају буве (35Х15Х 
15 см.; 15 см. је најмања 
дубина суда). (По Иоффу). 

које ве долазе до предњег зида апарата. 
У овом зиду налазе се стаклена вра
танца, која се затварају одмах, чим је 
сав материјал из гнезда смештен на по
лицама апарата (то треба радити што 
брже). Затим се у задње одељење апа
рата сипа врућа вода, а испод апарата 
се стави суд од плеха 15 сант. висине. 
Због топлоте од вруће воде буве скачу 
са полице те падају даље кроз доњтт 
крај апарата у доле постављени суд. 

Наравно, у коrшко су разноврсниiе 
животиње, са којnх се скупљају буве, у 
толико је разноврснија и сама афанип
терска збирка. Нарочито треба скренути 
своју пажњу на ситне сисаре, што рију 
у земљи. Они се хватају у разне клопке. 

Пошто већина бува брзо напуш
тају леш, кад се почне хладити, по~ 

требно је лешеве ситнијих животиња 
доносити куЬи или у кутијама (односно 
флашама) са добрим поклопцима, или 
у добро сашивеним кесицама од платна. 
Ако је животиња ухваћена жива, онда 
је не треба дуго држати без прегле
дања, јер и при ненормалним условима 
живота домаћина његове буве га такође 
брзо напуштају. 

Прегледајући животињу хватамо 
буве међу длакама помоћу мале четкице 
(или птичијег пера), коiа је предходно 
овлажена шпиритусом или бензином. 

Са сваке животиње, без обзира на 
врсту, буве се скупљају у засебну 
флашицу (епрувету и т. сл.) са етикетом 
(име домаћина, место и време лова, 
име скупљача). 

За одређивање врста бува потребни 
су микроскопски преперати. Стога је 
боље, ако је у збирци свака врста Apha
niute1-a поред материјала у шпиритусу 
представљена још и у облику сталних 
микроскопских препарата у канада-бал

заму. При спремању преперата се препоручује предходно 
припрема објекта помоhу раствора КОН од 10Јј0 јачине (у току 
12-24 часа при обичној температури). 





Таб. 1. 

Acta Societatis Entomologicae Jugos!avicae, 1928/29. 
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Таблица за објашњење термина. 
Значење скраћеница ; 

ак-апендикс (црвуљак) се- мр-маргиналне чекиње. 
мене кесице. МС·максиларни сежњак. 

ам·апикалне мембране. мч-максиларна чекиња. 
ао-апикална оструга. н-непокретни прст фор-
ач-апикалне чекиње. цепса. 
6-бодљике. о-око. 
бч-базалне чекиње. ор-очни ред чекиња. 
вр-вентрални режањ. ос-оструге. 
вc-bursa capulatrix. оч-очна чекиња. 
д-дршка (manubrium) фор· и-пипак. 

цепса. иf-пипчана јама. 
др-дорзални режањ. ил-пиги:~;ијална плочица. 
ду-дорзални угао. ии-покретни прст фор-
а-закачке. цепса. 

К-ктенндиум. ич-предпигидијалне че-
ЛЧ-бочне (латералне) че- киње. 

киње. pд-pars dilatata duct. 
м·максила. semin .. 

с-стигма, 

стс, см-семена кесица. 

сч-субстигмалне чекиње. 
шр (1. тр., 2. тр.)-темени 

редови чекиња. 

ус-уснени сежњак. 
ф-форцепс. 
фр-фронтални ред че· 

киња. 

хи-хитинска плочица. 
Ч-чекиња. 

ц-церкус. 

V!I, VI!I - тергити 
трбуха. 

7, 8, 9 . .. - трбушни 
стер нити. 

1. Глава Ceratophyllus penicilliger G r. ? (Крвавац, Pitymys 
incertoides) - са потпуно развијеним фронталним ре
дом чеrшња. 

2. Глава Archaeopsylla erinacei С u r t. б (Цетиње, Erinaceus 
danuЬicus). 

З. Глава Rhadinopsylla isacanthus R о t h s. ? (Белашница, 
Dolomys bogdanovi marakoviCi) - са потпуним теменим 
редовима. 

4. Задња голен Ctenopht!ialmus agyrtes kraljevensis s u Ь s р. 
n. (Краљево). 

5. Предњи део главе fschnopsyllus elongatus R о t h s. 

6. Задњи крај трбуха Ctenophlhalmus Ьisoctodentatus К о 1. ? 
(Београд, Talpa europaea). 

7. Органи за спаривање и осми трб. тергит Ischnopsyllus oc
tactenus К о 1. ? 

8. Последњи и претпоследњи члан задњих тарзуса Ctenophthal
mus agyrtes Не 11. (Краљево). 

9. Девети и један део осмог трб. стернита Palaeopsylla ko
hauti D а mp f (Језерско, Talpa саеса). 

10. Осми трб. стернит Cetatophyllus gallinae S с h r. б (Сла~ 
во нија). 

11. Форцепс, пигипијална плочица и: један део седмог и осмог 
трб. тергита Ceratophyllus mustelae S с h i 11. б (Гламоч, 
Microtus arvalis). 

12. Крај задњег кука са унутрашње стране Archaeopsylla eri
nacei С u r t. б. 



Списак и таблица за одређивање Југословенских 

Aphaniptera. 

Значај термина, који су употребљени у мојој таблици за 
одређивање, види се из слика на таблици I. 

Родови и врсте су распоређене у овоме списку према мом. 
"Критико-библиоrрафичесkuu очерk классификации Aphaniptera" 
у "Ежегодн. Зоол. Муз. Акн." (1927) и у мом каталогу палеарктич. 
Aphaniptera (Wien, 1930). 

А (АА). Груди су дуже но први Шрбушни тер~uт. Седми трб. 
illepiuill је са предпи~идијалним чекињама бар код 
једно~ спола или уместо њих се налазе по задњој 
ивици illepiuтa зупци налик на ктенидиум; женке су 
увек са церцима. Тело је са кillетшдиумима или без 
кillенидиума. 

Фам. Pulicidae Т а s с h. 

а (аа). Задњи кукови немају са унушрашње сшране кратке 
бодљике. Пронотум је увек са ктенидиумом. 

б (бб). Глава је само са обичним чекињама, без ктенидиума. 
Последњи члан Шарзуса је са 5 пара бочних чекиња 
или са 4 пара бочних и са 1 паром базалних на 
cilloпaлy. 

Субфам. Ceratophyllinae D а m р f. 

а' (а'а'). Чекиње прво~ пара на последњем члану зад
њих тарзуса нису збпижене, а ако јесу, онда 
нису премештене између чекиња идуhе~ пара. 

б' (б'б') Први члан задњих тарзуса је краhи од уку
пне дужине идуhих Шри члана. 

в' (в'в') Сисаљка при нормалном положају не прела
зи својим крајем за врх троханШ.ера предњих 
но~ у. 

г' (г'г') Оба или један од Шемених редова чекиња oд
cycillвyje или није пош.пун (шабл. сл. 1). 
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1. Род Ceratophyllus С t1 r t, 

1. (14). Фрон.Шалн.и ред чекиња је пошпун.о раз
вијен. (т. сл. 1) или фали само једн.а доња 
чекиња (испред максиларне}. Ктен.идиум 
прон.отума броји вuше од 24 зупца. Птuн 
чји Ceratophylli. 

2. (12.) На спољашњој стран.и задњих ~ален.и 
има највише 14 бочних чекиња, н.е рачун.а
јуhи апикалн.е; ако их има више, он.да је 
основни illpб. стерниill само са обичним 
вентралним паром чекиња, без бочних. 

3. (11). Осми illpб. сfllернит је код б са добро 
разви;еним апикалним мембранозним реж · 
њима (мембранама) и са ду~ачким апикал
ним чекињама (т. сл. 10). Црвуљак (апен
дикс) семен.е кесице је дужи од саме кесице, 
а у противном случају има ? на осмом 
illpб. тер~иту око 12 субсти~малних чекиња. 

4. ( 9). Задња ивица осмо~ трб. тер~ита б без 
изреза. Апикални yiao ово~ тер~ита код у 
није истакн.уill у облику кука. 

5. (13). Покреillни прст форцепса нема бодље 
или ocillpyie, т. ј. јако задебљале чекиње; 
ње~ова задња и предња ивица су ioflloвo па
ралелни. Осми illpб. тepiuill ? има мање 
но 1 О субсти~малн.их чекиња. 

6. (10). Апшсалне мембране осмо~ Шрб. сillерни
та б су узане, у облику ножа од косе 
(сл. 10). Црвуљак сем. кесице од прилике 
је 2 пута краћи од кесице. 

7. ( 8). Базални део дpyioi члана средњ. тар
зуса има чекиња н.а венfllралној површини. 

Атrикалне мембране осмо~ трб. сillерн.ита 
б праве са стерниillом прав yiao. Боја је 
обично затворено-кесillењаста или црна. 

1. gallinae S с h r. (кокошија бува). Европска врста, која се са 
живином распространила и по Азији, а пренесена је 
и. у С. Америку. Од дивљих птица најчешће се држи 
у гнездима сеница (Parus}. 

Опис врсте: - R о t h s с h i 1 d, Notes on Pulex 
aviuш Tasch., Novit. Zoolog., VII, р. р. 540-541, 19СЮ. 

Имам из Београда Ci:I домаћег врапца (Passer 
domesticus) и из гнезда врапца, затим од г. В. М ар
т ин о N а из Меленаца такође са врапца и од г. Н. 
Б а р а н о в а из Сухопоља из кокошињака. 
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8. ( 7). Базални део дpyioi члана ср. illapзyca 
нема чекиња на својој венillралној површини. 
Апин:алне мембране осмо~ fiipб. cillepн. О 
чине са истим више љюње illyп yiao. Боја 
је отворено кecilleњacilla. 

2. jringillae TЏalk. {врапчева бува). Врло слична С. gallinae. 
Распрострањена је по целој Европи, а cpehe се у 
гнездима разних ситнијих птица, првенствено - вра-
баца (Passer). . 

Опис врсте: R о t h s с h i 1 d, Ceratophyllus frin
gillae W alk, Entom. Record, XV, ~· 308, 1903. 

Имам из гнезда врабца из окоnине Београда. 
9. ( 4). Осми Шрб. Шер~. б је по задњој ивици 

са изрезом у облику лука, а у ~орњем делу 
је оперважен са око 1 О iycfllo поређених ду
~ачких чекиња. Код 9 је апшшлни yiao 
ово~ illepiuilla јако истакнут и у неколико 
искривљен као кљун. 

З. msticus W а g n. Врста је позаата из разних места Европе 
(околина' Бремена, источла Пруска, Велика Брита
нија, доња Аустрија, Шваiцарсkа). Нема сумње да 
hемо је .наhи и код нас. Држи се у гнездима ситних 
птица, првенствено - кућне ласте (Chelidon urblca). 
У опште је доста ретка. 

Опис врсте: W а g n er, Бeitr. zur Kenntn. 
d. Voge1puliciden, Hor. Soc. Ent. Ross., XXXVI, р. р. 
288-290, 1903; R о t h s с h i 1 d, А пеw. Brit. Неа, 
Entomologist, Dec , р. 297, 1903 (1,ialei). 

10. ( 6). Апикалне мембране осљю~ Шрб. стерн. 
О су широке, са дуzачким прсillоликим 
наставком у проксималном делу. Апендикс 
и тело семене кесице су ~отово подједнаке 
дужш-1.е. 

4. garei R о t h s. Врста је врnо широко распрострањена и мес
тимице је доста обичва. Позната из Енглеске, Не
мачке, Кавказа, Сибира и С. Америке. Држи се у 
гнездима разних птица, првенствено оних, које се 
гнезде на земљи (Gallinula, Totanus, Vanellus, Anthus, 
Alauda, Emberiza, Perdix, Larus и т. д.); мислим да 
је има и код нас. 

Опис врсте: R о t 11sсhi1 d, New Brit. flea 1 The 
Entom. Mon. Mag., (2) ХШ, р. 225, 1902; W а g n е r, 
1. с., р. р. 290-291. (oligochaetus). 

11. ( 3). Апuкалне мембране осмо~ Шрб. стерн. 
о су рудuментисане; врх стернита је са 
праменом кратких чекиња у облику oc
тvyia. Апендикс и тело сем. кесице су 
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приближно исте дужине, а број субсiПu~м. 
чекиња на ос.мом Шрб. стерн. <.;? је мали. 
Горњи апикални yiao l(Од седмо~ Шрб. сfПерн .. 
<.;? је заобљен. 

5. columbae S t ер h. (~олубија. бува.) Врста је распрострањена: 
по ц~лој Европи у гнезди.ма голубова {дом:аhих и 
дивљих, Columba livia). Нисам: и.мао прилике пре
гледати гнезда голубова у Југославији, али не сум:~ 
њам да имамо и ове врсте у нашој фауни. 

Опис врсте : R о t h s с h i 1 d, А synops. of the 
Brit. Siphonaptera, The Entom. Mon. Mag., (3) I, р. р. 
68-69, 1915. 

12. ( 2). Бочних чекиња на спољашњој сfПрани 
задњ. ~олени има најмање 16. Основни, ш. 
ј. стварно дру~и, Шрб. сfПерниfП је са 5 
или више ситних бочних чеl(иња на свакој 
страни тела, не рачунају!ш венfПралне. 

6. styx R о t h s. (бре~уничина бува). Ова бува је обични станов
ник гнезада бреrуница (Cotile riparia) у Енглеској, Не
мачкој, Шведској, Холандији и у· местима где су се 
уопште прегледала та гнезда; с тога мислим да hемо 
је наћи и у Југославији. 

Опис врсте: R о t h s с h i 1 d, Notes on Pulex 
avium Tasch., Novitat. Zoolog" VII, р. 542, 1900. 

13. ( 5.) Покретни прсfП форцепса је Шроуzла
сfПо~ облика, а наоружан је са једни:м па
ром јаких ocmpyia у сво:м доњем у~лу. Суб
сfПи~м. чекиње осмо~ Шрб. Шер~. <.;? су мно
~обројне. Пи~идијална плочица знатно је: 
краћа од размака измеЬу ње и корена цер
куса. 

7. hirundinis С u r t. (ластина бува). Често пута је у огромној. 
количини у гнездима ласта, нарочито кућних (Cheli
don urblca). Позната је из разних места Европе и 
С. Африке, те мора бити и код нас. 

Опис вpcтe:"Rothschil 1. с., р. 542; 
D а m р f, System. Ubersicht d. Ost-und West-
Preussens, Schr. d. Phys.·okon. Ges. Konigsberg, 
р. р. 21-23, 1908. 

14. ( 1). Фронтални ред чекиња пошпуно раз
вијен или није. Кшенидиум 01-

сШоји се од мање од 24 зупца, а ако их 
има 24, онда фронтални ред броји 7-9 
чекиња. Живе на сисаршиа. 

15. (16). Фронтални ред чекиња потпуно раз-
вијен.. Код б осми Шрб. је закр~ 

2 
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:ж љао, без чекиња. Семена кесица је 1щac
cilloi облика, краћа од апендикса, који је 
проширен више мање вpeilleнaciiio. 

8. sciurorum S с h r. (веверичина бува). То је најобичнија европ
ска врста у свим местима, где има веверица. Поред 
веверица (Sciurus) радо се држи и па представницима 
фам. Muscardinidae (Glis, Eliomys и т. д). Са плена, 
прелази често на разне врсте Mustela, на којима се 
држи ипак привремено. 

Опис врсте: W а g n е r, Aphanipter. Stud. Ш, 
Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, р. р. 568-569, 1898; 
R о t h s с h i 1 d, А synops · of the Brit. Siphonaptera, 
The Entom. Mon. Mag., (З) I, р. 74, 1915. 

Из Југославије имам С. sciurorum са веверица 
{Sciurus vulgaris) из Словеније (околина Ка11шика), 
затим од г. В Март ин о - а из Босне (са Игмана 
блпзv Сарајева), од истог лица из Славоније (Бабје 
Горе). Са пуха (Glis glis) из Босне одг. 3 ју зин а 
(Сјетюшо) и од г. В. Март ин о - а (са Игмана бли
зу Сарајева), из Словеније са исте животиње (Glis 
glis) прикупио сам велику серију у околини Камв:ика, 
а од r. Љ. Куш чера - из Крања; даље са истог 
дом.аћина од r. В Март ин о - а из Црне Горе (Це
тиње) и из Србије (Аранђеловац, Доњи Милановац). 
Са храстовог пуха (Eliomys quercinus) имам из Сло
веније (Језерско). Најзад у последњем месту сам: 
ухватио (нарашю - случајно) један примерак на 
Evotomys glareolus. 

16 (15) Фронтални ред је пошпуно или непош
пуно развиiен. У првом случају осми mрб. 
cfJlepнuill о је добро уочљив и снабдевен 
чекињама, а illeлo се:мене кесице је ваљка
сillо, дуже од апендикса (црвуљ!(а). 

17. (18). Фронтални ред чекиња код мужјака 
није потпун, а код жен.а!(а обично ia нема. 
Осми illpб. cW.epн.иill 6 је за!(ржљао; по
нреil11ш пpcill форцепса је са обичним че
кињш11а, без бодљика или ocillpyia. Семена 
кесица је лoпillacW.a, краћа од апендuкса. 
}Кенке су са 3 развијене предпuшдuјалне 
че1шње, и са савијеном у спиралу bursa со-

9. fasciatus Во s с. {европска пацовљева бува). Најобичнији је 
паразит на сивом: пацову (Epimys norvegicus), са ко
јим. се распространио по целом свету. Налазимо га 
и на црном пацову (Epimys rattus), доNшhем мишу 

musculus), а понекад и на другим: врстама Mu
rinae у близини насеља. 
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Опис врсте: W а g n е r, 1. с, р. р. 560-562, 
1898; Т i r а Ь о s с h i, Les rats, 1. souris et leurs pa
ras. cutanes etc., Arch. d. parasit., Paris, VIП, р. р, 
262-266, 1904; Јо r ,3 а n а. R о t h s с h i 1 d, On Сеrан 
tophyllus fasciatus etc., Ectoparasites, 1, р. р. 178-
179, 1921. 

Имам од г. В. М а р т и н о - а са Apodemus syl
vatict1s из Житковца и Краљева. Без сумње живи 
код нас свуда на пацовима, које нисам имао при
лика прегледати. 

18. (17) Осми Шрбушни сШерниШ код б није 
закржљао, са чекињама. На покреШном 
прешу форцепса има или бодљика или ос
Шру~а (сл. 11). ФронШални ред је поШпуно 
развијен, а ако није, онда су женке само 
са 2 развијене предпишдијалне чекиње са 
сваке сШране тела. 

19. (22). ФронШални ред чекиња је потпуно раз
вијен. Же1-ше са З развијене предпишдијалне 
чекиње. 

20. ј21). Покретни прсШ форцепса са једном 
осШру~ом код доње~ задње~ у~ла (сл. 11). 
Код женака средња предпи~идијална че-
1шња више не~о два пуШа дужа од доње. 

10. mustelae Schill. (Wagn.). И ако је Schilling дао 
име овој врсти "mustelae", ипак куне нису њени 
прави домаћини, него-случајни, на које буве прелазе 
са ухваћених Microtinae и Murinae. Врста је распро
страњена по целој Енропи и у северној Азији. 

Опис врсте: Wagner, 1. с., р. р. 565-567, 
1898; R о t h s с h i 1 d, 1. с. The Entomol. Mon. Mag" 
(ЗЈ I, р. 76, 1915. 

Им<'м из Словеније (Језерско) са Evotomys gla
reolus и Pitymys, а од г. г. В. Март ин о- а и М. Гр а· 
д о ј е в и h а из Босне са Microtus arvalis. 

21. (20) Поl{реШни прсШ форцепса је са паром 
крашких Шуrшх квачица код доње~ задње~ 
у~ла. Средња предпи~идијална чекиња код 
9 је сш110 два пуШа или мање не~о два 
пута дужа од доње. 

11 . penicilligeг G 1· и Ь е. Врста је позната са разних 
из Европе, Азије и Сев. Америке (Аљаска). Прелази 
на Mustelidae са плена слично С. mustelae. Изгледа 
да се држи у Југославији само у планинским пре
делима. 

2* 
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Опис врсте: Wagner, 1. с., р. р. 569-571.-
1898: Rothschild, 1. с., р. р. 74-75, 1'!)15. 

Имам са Pitymys incertoides са словенских пла
вивз (Крвавац, Цојзова коча). 

22. (19). Фронтално~ реда чекиња нема. Покре
тни прст форцепса само са једном бод
љиком, и Шо близу iopњei задње~ уzла,. 
иначе је са чекињама обично~ облика. Жен
ке су са 2 предпи~идијалне чекиње са сваке 
стране. 

12. mariinoi Wagn. et Ioff. (Шекуничина бува). Ова бува заме· 
њуiе ва нашим текуницама (Citellus citellus) румун
ску и јужно-руску врсту, С. simplex W а g n. 

Опис врсте: В а r н ер и И о фф, Матер. к по· 
зван. фаун. ектопарс~зитов и т. д., III, Вестп. Микро· 
биол. и Епидемиол., Сара тов, V, стр. 69-70, 1926. 

Имам од r. В. Март и но ·а са тРкуница (Citellus 
citellus) из Срема (Ириг) и Бачке (Меленци). 

в'в' (в'). Крај сисаљке знатно прелази за врх пред
ње~ Шроханwера. И б и 9 имају З предпи~и
дuјалне чекиње. 

2. Род Paraceras Wagn. 

1 З. melis W а 1 k. (јазавчева бува). Ова европско-азијска врста 
живи :на ра:i!ним врстама јазаваца, а позната је из 
свију места Европе, 

Опис врсте: Т а s с h е n Ь е r g, D. Flohe, Halle, 
р. р. 73-74, 1880; D а m р f. Zur Kenntn. d. Aphanip
terenfauna Deutschlands Jahrb Nassau. Ver. Nat. 
Wiesbaden, LХШ, р р. 55-60, 1910; Rothschild, 
1. с., р. 76-77, 1915. 

Имам С. melis од г. В. Ма рт ин о - а са Meles 
meles из Црне Горе (околина Цетиња), 

б'б' (б'). Први члан задњих Шарзуса је дужи не~о 
Шрu идућа скупа. 

З. Род Tarsopsylla W а g n. 

11 octodecimdentatus Ко l. То је једина европско-азијска врста 
овог рода. Друге врсте живе у Америци. Изгледа да 
се у јужној Европи држе по планинским шумама. 
Обично се хватају на веверицама, али увек у ма" 
лом броју. 

Опис врсте: К о 1 е n а t i, Beitr. zur Kennt:u.. d. 
Phtirio-Myiarien, Horae Soc. Entom. Ross., П, р. р .. 
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34-35, 1863; W а g n е r, 1. с., р. 571-573, Ј 8t:i8 (ш·a
lensis). 

Имам са Sciurus vulgaris из Босне (Игман близу 
Сарајева) од г. В. М арт ин о - а. 

г'г' (г'Ј. Оба темена реда су ттоШттуни. 

4. Род Dasypsyllus В а k. 

:15. gallinulae D а 1 е. Пошто се ова врста држи у гнездима 
врло различних, широко распрострањених птица те 

је позната из мноrих места западне Европе (Енгле
ска, Хола~щија, Португалија, Швајцарска, Аустрија) 
и Америке, мислим да Ьемо је наћи и у Југославији. 

Опис врсте: В а k е r, А revis. of Americ. Sipho
naptera etc., Proc. U. S. Nation. Mus., XXVII, р. р. 
391-3У2, 1904 (perpinnatus); R о t h s с h i 1 d, 1. с., 
р. 62, 1915. 

а'а' (а'). Последњи члан задњих Шарзуса има један 
ттар базалних чекиња на стопалу, које су у~
лављене између бочних чекиња идуhе~ пара (сл. 8). 

д' (д'д'). Очна чекиња је смештена испод ншюа ~орње 
очне ивице. Очни ред чекиња броји З; позади 
ње~а се налази на доњем ободу ~лаве још једна 
чекиња. 

5. Роц Myoxopsylla W а g n. 

16. laverani R о t h s. Врста је позната из централне и југо-запа
дне Европе и из сев. Африке. а живи првенствено у 
шупљинама дрвета на Muscardinidae и у гнездима 
птица: с тога межежо очекивати, да hемо наћи М. 
laverani и у Југославији. 

Опис врсте: R о t h s с h i 1 d, Liste d. Siphonap· 
tera d. Mus. d' hist. nat. d. Paris etc" Ann. Sc. nat., 
Zool., (9) ХП, р. р. 207-210, 1910; Wagner, Ub. d. 
Einteil. d. Gattung Ceratophyllus Curt" Konowia, Vl, 
р 109, 1927. 

д'д' (д') Очна чекиња је уШврђшю изнад ~орње очне 
ивице. Очни ред чекиња броји само 2 чекиње, 
испред ш)јих се налазе још две чекиње. Задње 
су ~ољени близу врха задње ивице са редом у 
виду чешља од 3 до 4 кратких осШру~а (одн. 
чекиња). 

! 
----~с-.. -.. ~c~-~·--"-"-flilllil 



22 

6. Род. Amphipsylla W а g n. 

17. se!Jifera Јо r d. е t R о t h s. Већина врста Amphipsylla 
припада Азији и источној Русији, ипак је позната 1 
врста из зап. Европе тако да није искључена могу
ћност да има представника Amphipsylla и у Југосла
вији. Наводим ову западну врсту, за коју мислим да 
ћемо највероватније баш њv наћи у нашој земљи. 
Ова врста је описана из Швајцарске (Цермат) са 
Evotomys glareolus и Mustela nivalis, а позната 
је такође из Аустрије (Доломити). 

Опис врсте: Ј о r d а n а. R о t h s с h i 1 d, А 
prelimin. catalogue of the Siphonaptera of Switzerland, 
Ectoparas., I, р. р 96-98, 1920, 

бб ( б). [лава је са кШенидиумом или са 2 јаке прео ралне 
Шутте закачке. 

в (вв). Глава, ттронотум и први Шрб. illepiuiii са ктенидиу
мима. Преоралних тупих закачака нема. Последњи 
члан Шарзуса задњ. но~у је са 5 пара бочних че
киња. Женке имају 2 семене кесице. 

Субфам. Hystrichopsyllinae Т i r а Ь. 

а' (а'а') Очи су рvдиментисане. 

7. Род Hystrichopsylla Та s с h. 

18. talpae С u r t. (џиновска н:ртичина бува). То је највећа од 
европских бува. Распрострањена је по целој Европи, 
а држи се поглавито у гнездима кртица (Talpa) и ров
чица (нарочщ:о Sorex araneus), ређе и развих ми
шева. И ако је широко рас[Јрострањена, ипак је рет
ка врста. 

Опис врсте: R i t s е m а, Over eenen. Soort v. 
h. Gesl. Pulex L., Тijdschr. v. Entom., XI. р. р. 173-
176, 1868 (obtusiceps); R о t h s с h il d. The Giant flea: 
Hystrichopsylla talpae, The Entom. Record etc., ХП, 
р. 257, 1900. 

Имам: од г. В. Март ин о - а са Црне Горе 
(Цетиње) са Crocidura sp. и из Славоније (Нова Гра
дишка) са Apodemus agrarius. 

а'а' (а') Очи су добро развијене. 

8 Род Typhloceras W а g n. 

19. poppei W а g n. Ова врло ретка врста позната је из Зап. 
Европе (Немачка, Холандија, Велика Британија, Швај-
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царска) и сев. Африке (Алжир), а држи се поглавито 
у гнездима Apodemus sylvaticus. 

Опис врсте : W а g n е r, Aphanipt. Studien, V, 
Horae Soc. Entom. Ross., XXXVI, р. р. 154-156, 1902, 
R о t h s с h i 1 d, А nev Brit. Неа, Ehtom. Record etc.,. 
XV, р. р. 196-197, 1903. 

вв (в). Први је трб. Шepiulll без или са кШенидиумом; у по
следњем случају ~лава има 2 преоралне Шупе закачке. 

г (гг). Трбух је без кШенидиума, а ~лава без преоралних 
за качака. 

д (дд). Последњи члан свију тарзуса је са 4 пара бочних 
чеrшња и 1 базалним паром на стопалу. Зупци ~ла
вина~ кШенидиума управљени су назад. 

Субфам. Ctenopsyllinae W а g n. 

а' (а'а') Задњи, односно дорзални, обод задњих ~ољенu 
нема реда подједнаких ocfilpyia (одн. чекиња; 
шабл. сл. 4). 

б' (б'б'). Главин ктенидиум састављен је из 4 зупца 
(reps. тле) подједнако~ облика. Уснени сежњаци 
су од 4 члана. 

9. Род Doratopsylla Јо r d. е t R о t h s. 

20. dasycnemus Roths. Живи по шумама Европе; њен је пра
ви домаћин - Sorex araneus (ровчица). 

Опис врсте: W а g n е r, 1. с, р. 142, 1902; 
D а m р f, Mesopsylla eucta etc., Zool. Jahrb., Suppl. 
ХП, р. р. 631-633, 1910; Rothschild, The Entom. 
Mon. Mag., (3) I, р. 80, 1915. 

Имам са шумске ровчице (Sorex araneus) и са 
Sorex alpinus из Словев:ије (из околине Кампика). 

б'б' (б') Главин ктенидиум је састављен од 4 неје
днаких зубаца, и Шо дру~и зубац (рачунајући од 
iopњei) мно~о је дvжи од OCch алих и на крају 
издужен у танак шиљак. Уснени зу сежњаци 
од 5 чланова. 

10. Род Palaeopsylla W а g n. 

1. (6) Дру~а, најдужа, тла ~лавина~ ктенидиума 
поступно се сужава у шиљасШ врх. 

2. (ЗЈ Врх девето~ Шрб. стернита Ј'r/.ужјака је са 
1-2 бодљиколике rlратке чекиње. Са сваке 
бочне стране тела средњи део апикално~ 
обода седмо~ Шрб. сШернита код 9 није 
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испупчен., а ако у неколико јест, онда је 
правилно заокружен. 

21. similis D а m р f. Ова врста је била до сада забележена са
мо из Немачке и југо-зап. Русије на кртици (Talpa 
europaea). 

Опис врсте: Wag ner, Aphan. Stud. V, Horae 
Soc. Entom. Ross., XXXVI, р. р. 137-138, 142, 1902 
(g·racilis); D а m р f, 1. с., р. р. 624-630, 1910. 

Имам из околине Београда (Топчидер) са Та1ра 
europaea. 

3. (2) На врху девето~ трб. cfllepниma мужјака 
има од 6 до 10 бодљика. Средњи део апи
кално~ обода седмо~ трб. стернита жена
ка је испупчен у облику у~ла или језика. 

4. (5) Вентрални у1.ао код врха девето~ Шрб. 
сfllернита мужјака је заокружен, али до
бро изражен те је врх затубаст. Средњи 
део апикално~ обода седмо~ Шрб. сfllернита 
код ~ чини исттупчење у облику језика. 

22. kokauti D а m р f. Врста је л:оста обична на :кртици у У
гарској. 

Оп!i!с врста: К о h а и t, Magyarorszag bolhai, Allat. 
Kozlem., П, р. р. 56-58, 1903 (gracilis); D а m р f, Ein 
neue Palaeopsylla-Art aus Ostpreussen, Schrift. Phys.
okon. Ges., Konigsberg, LI, р. р. 324-326, 1911. 

Ухватио сам О на Talpa саеса у Језерску 
(Словенија). 

5. ( 4) Вентрални yiao врха девето~ Шрб. стер
нита мужјака није изражен, пошто је 
потпун.о заокружен; сто~а врх сШертшта 

чини само њеzов заокружени дорзални yiao. 
Средњи део атrикално~ обода седл1о~ Шрб. 
стернита код жен.че је слабо испупчен у 
облшr.у у~ла. 

23. cisalpina Јо r d. е t R о t hs. Врста је описана са Talpa 
саеса из Швајцарске. 

Опис врсте: Јо r d а n а. R о t h s с h i 1 d, А pre
lim. catalogue of the Siphonaptera of Switzerland, Ec
toparas., Ј, р. 112, 192U. 

6. (1) Најдужа тла ~лавина~ кiйенидиума се на
~ло сужава непосредно иза своје средине 
па се затим наставља у узани ду~ачак 
шиљак. 

24. sorecis D а 1 е (ровчицина бува). Врста је позната из разних 
места Европе са разних врста ровчица. 

Опис врсте: D а m р f, Mesopsylla eucta etc., Zo
olog. Jahrb" System., Suppl. XII, р. р. 620-622, 1910; 

-
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R о t h s с h i 1 d, А Synops. Brit. Siphonaptera, The 
Entomol. Mon. Mag., (3) I, р. 81, 1915. 

Имам из Словеније (околина Камника и плани
на Крвавац) са Sorex araneus. 

а'а' la') Уздуж задње ивице задњ. ~олени иде пра
вилан ред подједнаких oclllpyia у в;Јду чешља. 

11. Род Ctenopsyllus Ко 1. (Ctenopsylla W а g n.). 

1. (2) Главин кlllенидиум има 4 зупца (одн. uiлe). 
25. segnis S с h о n. ( = musculi D u g.) {бува домаће~ миша). 

Живи на домаћем мишу. Готтю је космополит. До
ста је обична и на пацовима по кућама. 

Опис врсте : Duges, Rech. sur 1. caract. zoolog. 
du genre Pulex, Ann. d. sc. natur., ХХVП, р. р. 160, 
163, 1832; Wagner, 1. с., р. р. 150-151, 1902 (musculi). 

Имам са домаhег миша (Mus musculus) из раз
них места Краљевине. 

2. (1) Главш-1 кlllенидиум има 3 или 2 зупца. 
3. (11) Ктенидиум је са 3 зупца. 

26. taschenbergi W а g n. Ретка врста, која је биЈiа до сада за· 
бележена само из Немачке и из јужне и југо-ист. 
Русије на разним врстима Murinae. 

Опис врсте: W а g n е r, 1. с., р. р. 150-151, 1902. 
Имам од г. В. Мар r и н о - а са Apodemus 

flavicolJis из Доњег Милановца (1 ()). 
4. (3) Главин кiiiенидиул1 има само 2 зупца. 

27. fallax R о t h s. Алпијска врста, која је била описана са 
Basses Alpes из Швајцарске. Живи на разним 
представницима фам. Muridae. Није познато, да ли 
има свог правог домаћина. 

Опис врсте: R о t h s с h i 1 d, Ctenopsyllus 
spectabilis and some closely allied Species, Entom. 
Mon. Mag. (2) ХХ, р. 185, 1909. 

У околини горњег Језерска (Словенија) је до
ста оби•ша на Pitymys fatioi u Evotomys glareolus. 

дд (д). Сем базалних чекиња има последњи члан задњ. lllap
зyca веhшюм само З пара бочних. Сви зупци ~лавина~ 
кlllенидиума управљени косо наниже. 

Субфам:. Ctenopktlzalminae R о t h s. 

12. Род Ctenophthalmus Ко 1. 

1. (12) Cmuiмa осмо~ lllрбушн. Шepiullla, ~леда
на са бочне стране Шела, је узана, у обли
ку ~рчко~ слова t или У (табл. сл. 6). 
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2. ( 8) Жи~ови трбушних mepiuma су издужени 
у облику сисе. Испод њих се налази на 
свима Шер~иmима само 1 чекиња. 

З. (11) Крај сисаљт{е при нормалном положају 
не долази до врха предњих кукова. 

4. ( 5) Непокретни прст форцеттса ;е широко
Шраттезолик са право одсеченим врхом. 
Дорзални и вент.рални бочни режањ сед
мо~ стернита код у обично су ттодједнако 
развијени (сл. 6) и ~от.ово подједнаке ши
рине, вентрални пак често је испупчен 
слабије од дорзално~. 

28. Ьisoctodentatus Ко 1. (мала 1сртичина бува). Типични парг.
зит европске кртице (Talpa europaea}. 

Опис врсте: W а g n е r, Aphanit. Stud. IV, Ho
rae Soc. Ent. Ross., Х \XV, р. р. 24-26 1900; R о t h
s с h i 1 d Brit. Siphonaptera, Ent. Mon. Mag., (3) I, р. 
78, 1915. 

Имам ову кртичину буву са Talpa europaea из 
околине Београда и из Сuовеније. 

5. ( 4) Непокретни прст није Шраттезолик, обич
но је са урезом на врху, који дели овај 
врх на доњи и ~орњи режањ. Вент.рални 
бочни режањ седмо~ Шрб. сiПернита же
натса врло слабо развијен, обично у облику 
кратко~ језика или ia уоттште нема. 

6. ( 7) Изнад уреза, којим се одваја непокретни 
прст од дорзално~ дела форцеrтса, налазе 
се две ду~ачке и неколико кратких чекиња 
(сл. 2-5 у тексту). Дорзални режањ 
седмо~ mрб. стерн. у више мање је пра
вилно заокружен. 

29. agyrtes Не 11. Врста је распрострањена по целој Европи, 
а живи на врло различним представаицима Muridae 
и Soricidae, није ретка такође на Talpa и, као што 
изгледа, не прави разлике између ових домаћина. 
Интересантна је по томе, да се цепа на читав низ 
раса или подврста, које имају више мање одређени 
ареал. распростирања и разликују се у главном по 
ситним особинама грађе форцепса. 

Типични agyrtes agyrtes први пут је био описан 
са острва Боркума. Познат је сем тога из Холан
дије, Немачке (на Елби) и местимице из Швајцарске. 

Опис расе: Ј о r d а n а. R о t h s с h i 1 d, 
List of Sihonaptera collect. in east. Hungary, Novit; 
Zoolog., XIX, р. 60, 1919. 
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У источној Немачкој agy!'t. apy!'tes замењује 
друга раса, agyl't. eu!'OUS Јо r d. et R о t s. коју на
лазимо и у Угарској (Јо r d а n а. R о t h s с h i 1 d, 
ihidf.•.m, р. 6). 

Из Швајцарске познате су поред agyf'f. agy!'fes 
још три расе: ·vabanus, o!'eadis и p!'Ovincialis. 

Опис поменутих раса: Ј о r d а n а. R о t h
s с h i 1 d, А prelim. catalogue of the Siphonapt. of Swi
tzerland, Ectoparas., I, р.р. 162-165, 1920. 

Зат.им Ј о r d а n је описао као засебне расе, 
impavidus из јужне Аустрије (Доломити) и graecus 
из Грчке (Теса1Јија). 

Опис раса: Novit. Zool. XXXIV, р. р. 174-175 
1928 и хххш, р. 393, 1926. 

То су расе, чије су области распростирања 
најближе Југославији. Друг~ позвате расе не Rаводим. 

У Југославији Ct. agyrtes се јавља као најрас
пространенија н најобичнија врста свог рода те у 
збирци имам примерака из свију крајева, одакле 
уопште имам бува. По особинама грађе форцепса 
r.1ожемо их поделити на 5 следећих раса: 

1.) agyrt. impavidus Јо r d. (Словенија). 

2.) agyrt. bosnicus subsp. n. (Босна; сл. у тексту 5). 
3.) agyrt. sebricus subsp. n. (околина Београда; 

сл. у тексту 3). 

Сл. 2. 
Ctenophthalmus agyrtes graecus Јо r d О, Задњи крај форценса 

са непокретним прстом и с горњим делом покретног прста. 

4.) agytt. km!jevensis subsp. n (Краљево; сли
ка у тексту 4). 

5.) agyrt.graecus Јо r d. (Лесковац; сл. у тексту 2). 
При крају списка дајем опис нових поменутих 

раса и тачније податке о њиховом месту нахођења. 
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7. ( 6). Изнад непокрешно~ пpciiia на форцепсу 
има шри ду~ачких чекиња поред не1Солико 
краћих. Широки бочни дорзални режањ 
седмо~ Шрбушноz ciiiepниiiia женке је са 
косо одсеченши врхом. 

ЗО. solutus Ј о r d. et R о t h s. Ова је врста, која личи на 
Ct. agyrtes, описана пре неколико година из Швај
царске, затим је нађена и у сев. Италији (Литурија). 
Пошто сам је нашао у бившој југо-зап. Русији 
(у Новој Александрији), мислим да живи негде и у 
Ј утославији. Посматрана је на Apodemus sylvaticus 
и на Pitymys. 

Опис врсте: Ј о r d а n а. R о t h s с h i 1 d, 
А prelim. catalogue of the Siphonaptera of Switzerland, 
Ectoparas., I, р.р. 105-106, 1920. 

8. ( 2) Жи~ови iiipehez до седмо~ Шрб. iiiepiuiiia 
су окру~ли, нису продуљени уназад у облику 
сиса. Испод њих (бар на iiipeheм сеzмен
Шу) се налази по 2 чекиње. 

9. (10) По1Среiiiни прст форцепса има обли1С купе 
и по ~орњем ободv носи ред од 1 О или више 
чулних 1Слинчиhа. Задњи је обод седмо~ iiipo. 
ciiiepниiiia код Q са широким бочним у~ну
Шо-одсеченим режњом . 

. 31. caucasica Та s с h. (европс1Са бува слепо~а кучеШа). И ако 
је Та s с h е n Ь е r g предложио е:азив caucasicus 
уместе typhlus, који је Мочу љс ки дао буви 
са слепог кучета кавкаских степа, ипак иден

титет врсте са кавкаском није утврђен. Није пuзнаrо, 
даље, да ли овој врсти приnадају и примерци из 
Делиблата и Хрватске, који се налазе у збирци R o
t h s с h i 1 d' а под именом "caucasica". Несумњиво је 
само то, да Таш ен бер r ов а "caucasica" живи у 
У rарској (околина Будим Пеште). 

Опис врсте: Та s с h е n Ь е r g, Die Flohe, Halle, 
р.р. 94-95, 1880;Wagner,Aphanipt. Stud. Ш, Horae 
Soc. Ent. Ross" XXXI, р. 589, 1898; Ко h а u t, 1. с., 
р.р. 55-56, 1903. 

Имам из околине Београда са Spalax monticola. 

10. ( 9). Предња и задња ивица пoкpriiiн. rrpcwa 
форцетrса су zоШово паралелне; прсШ је слабо 
искривљен у облику "S", са широ1Сим вр
хом, на којем је с:мешiiiен ред од 6 или 7 
чулних клинчића. Са сваке сШране тела 
је задњи обод седмо~ Шрб. ciiiepнuiiia 9 
у неколи1Со изрезан. 



29 

32. monticola Ко h. (ју~ословенска бува; на слепом кучеШу), 
Врста је позната до сада само из Босне са Spalax 
monticola. Изгледа да је ендемична у западн. плани
нама. 

Опис врсте: К о h а u t, Un pulicide nouveau 
de Bosnie, Ann. hist. nat. Mus. nation. Hungar., П, 
р. р. 87-89, 1904. 

11. (З). Крај сисаљке достиже врх предњ. кукова. 

33. nivalis R о t h s. Алпијска врста, која је позната из Швај
царске и јужне Аустрије (Доломити), а дели се у 
неколико раса. Држи се поглавито на Microtus ni
valis, ређе на Microtus agrestis, Evotomys glareolus и 
Pitymys multiplex. 

Опис врсте: R о t h s с h i 1 d, On some American, 
Australian and Palaearctic Siphonaptera, Novit. Zool., 
XVI, р. 68, 1909. 

Имам из Црне Горе (Цетиње) 1 9 са Glis glis 
од г. В. М арт и :н о - а. Нем.а сумње да је бува ух
ваhена на пуху случајно; у планинским крајевима 
пух улази често пута у рупе између камења и на 
тај се начин може инфицирати бувама са мишева. 

12. (1 '. Сти~ма осмо~ трб. тер~ита је широка, 
није подељен.а на два крака (у gratus-ca 
;едним краком). 

13. (20). Чулни се клинчићи покретно~ прста 
форцепса налазе само на предњем делу 
дорзалне ивице прста; овај део обично је 
засебно испупчен. Код женатш велшш бочни 
дорзални режањ седмо~ трб. стерн.ита је 
право или косо одсечен или заобљен, 1vzањи 
вентрални режањ је у облику у~ла или 
језика, често слабо приметно~. 

14. (19). Покретни прст форцепса не личи на 
ципелу, окренуту Ьоном у в11с. Код жена
ка је дорзални бочни режањ седмо~ тр б 
стернита више-мање косо одсечен.; општи 
број чекиња на свакој ово~ стер
нита не превазилази 1 О. 

15. Предњи део дорзалне ивице покрешно~ 
преша је јатт испупчен у облику 
хумке; основни део ово~ прста је сужен 
као дршка. мали бочни режањ 
седмо~ трб, стерн.ита код женака добро 

у облику Шроу~ла; 
на овоме испред 4 ду~ачке задње 
чекиње налазе се само 2 или 1 Ј{раШка 
чекиња. 



зо 

34. congener R о t h s. Врста је позната из Шлезије, Холандије 
разних места Швајцарске и Аустрије (Доломити). 
Широко је распрострањена по mумама средње Ев
ропе; имам је и из средње Русије. Живи на разним 
врстама Microtus и Evotomys, ретко на кртицама. 

Опис врсте: R о t h s с h i 1 d1 Some new SiphoN 
naptera, Novit. Zoolog., XIV, р. р. 331-332, 1907; Јо r
d а n а. R о t h s с h i 1 d, А prelim. catalogue of the 
Siphonaptera of Switzerland, Ectoparas., I, р р. 99-
100, 1920. 

Имам примерке из Словеније (Језерско, Врх
поље близу Каr.шика, Крвавац) у главном са Evoto
mys glareolus (2 ? са Pitymys incertoides и Apode· 
mus flavicollis) и од г. М. Гр ад о ј ев и Ь а из Босне 
(окол. Гламоча) са Microtus arvalis. 

16. (15.) Предњи дорзални yiao noкpeiiiнoi npcfiia 
форцегкса или yonшiiie није испупчен или је 
слабо испупчен и у последњем случају npciii 
се nociiiymю сужава на 1соренv, не правећи 
дршке. Венiiiрални бочни режањ седмв~ Шр· 
бушн. ciiiepнuiiia нод женана ioiiioвo није 
ро.звијен чинећи једва примеШно испупчење. 

17. (18.) Пoкpeiiiнu пpciii форцеuса је дршкасйЈ, 
ra сасвим тшспупченuм предњим дорзалним 
у~лом. Onшiiiu број чекиња на седмом iiipб. 
ciiiepнuiiiy женшш износи на обема сШра
нама iiieлa скупа 16-17. 

35. gratus Јо r d. et R о th s. Врста је описана са Sp&lax mon
ticola (ваљдо. случајно) из околине Солуна. Мислим 
да hемо је наhи и у јужној Југославији. 

Опис врсте: Jordan a.Rothschild, А new 
Ctenophthalmus from Macedonia, Ectoparas., I, р. р. 
123-125, 1920 

18. ( 17 ). Пoнpeiiiн.u прсШ форцепса није дршкасiii; 
ње~ов предњи dорзалнu yiao је испуттчен. 
целонуттан број чекиња седмо~ iiipб. ciiiep
тш.iiia 9 UЗ1IOCU 10-15. 

36. oЫusus Јо r d. е t R о t h s. До сада је позната само из 
бивше У rарске (сада зап. Румунија, и то Stina de 
Vale на оихар-планини) са Microtus agrestis и Evo· 
tomys glareolus. 

Опис врсте· Јо r d а n а. R о t h s с hi 1 d, List 
of Siphonapt. col1ect in east. Hungary, Novit. Zoolog., 
XIX, р. р. 60-62, 1912. 

19. (1 
чини 

на номе су смеш-
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шени чулни клинчићи. Дорзални бочни ре
жањ седмо~ iiipб. ciiiepниiiia нод женака је 
зaiiiyбaciii или заобљен или одсечен; овај 
ciiiepнuiii на сваној ciiipaнu има по 12-14 
чекиња. 

37. assimilis Та s с h. Врста је широко распрострањена по це
лом европском копну, а држи се на разним врстама 

Muridae. Хвата се такође на кртицама. У овом по
гледу сличаа Ct. agyrtes. 

Опис врста: Т а s с h е n Ь е r g, Die Flohe, Halle, 
р. р. 95-96, 1880; W ag n е r, Aphan. Stud., 1. с" р. р. 
588-589, 1898. 

Изгледа да је доста ретка у Југославији, али 
се хвата у врло различним местима. Им.ам је из око
лине Београда, из Бачке, из Краљева и из Словеније. 

20. (13). Чулни клшNићu rюкpeiiiнoi npciiJ.a фор
цепса су распоређени по целом дорзалноме 
ободу; овај пpciii има облин човечје~ ува. 
Велшш бочни режањ седмо~ iiipб. ciiJ.ep
нuiiia женока је са јасно урезаном апикал
ном uвuцо.м. 

38. orienialis W а g n. И ако сам назвао ову буву са текуница 
"orientalis", и tык с у доцнија посматрања показала, 
да ЖИВil на текуницама (Citellus citellus) и у западн. 
Европи. То је степс1>а врста. 

Оrшс врсте: W а g n е r, 1. с., р. 591, 1898, 
Ваг не r и И офф., О блохах сусликов etc., Вест
ник Микробиологии, Саратов, V, р. 76, 1926. 

Живи код нас у Срему (Ириг) и Бачкој (Ми
ленциl на Citellus citellus, са којега је имам одг. В. 
Ма рт и но - а. 

п (г). iiipбyxy има (са uзузеiiiком Rhinolophopsylla) 
кiiiен11дuума. На ~лави се yмeciiJ.o н:Шенидuума испред 
yciii.a налазе са сваке ciiJ.paнe по 2 преоралне 
заиачке (сл. 5), Буве живе на слепим мишrtвима. 

Субфам. lsc!inopsyllinae W а g n. 

а' (а'а').Предпи~идuјалне чекиње су обично~ облин:а. 

б' (б'б'). Трбух - са Чекиње на ~лави 
су распоређене у обичне редове. 

13. Род Jsclznopsyllus W е s tw. 

1. (6). Тело је са осам кiiieнuдuyмa. 
2. (3). 

-42 зубаца. 
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режња. Дужина церкуса је од прилике 4 
пyiiia већа од ширине близу корена. Преч-
1щк partis dilatatae ducti semin је више 
не~о 2 пyiiia дужи од пречника bursae co
pulatricis. 

39. elongatus С и r t. Врста је распрострањена по целој Евро
пи, живи на различним слепим мишевима, првенстве

но на Nyctalus noctula (вечерњи љиљак). 
Опис нрсте : W а g n е r, Aphanipt. Stud. Ш, 

Horae Soc. Ent. Ross" XXXI, р. р. 586-587, 1898 rsu
bobscura); D а m р f. Zur Kenntn. d. Aphanipterenfauna 
Westdeutschlands, Sitz. naturh. Ver. Rheinl. Westf., Е. 
р. р. 79-109, 1911; Eine neue Aphanipteren-Art etc, 

Revue Russe d' Entom., ХП, р. р. 47-50 и др" 1912. 

З. (2). КШенидиум прво~ Шepiuiiia обично броји 
највише 27 зубаца, а ако више, онда код 
мужјака је тлидијална плочица без бочних 
режања, а дужина церн:уса највише само 
з пvwa је дужа од ширине. 

4. (5). Кiiiенидиум прво~ iiipб. iiiepiuiiia броји нај
мање 19 зубаца; њеzов се доњи зубац на
лази на нивоу или чак испод нивоа доње 
чекиње ово~ iiiepшiiia. 

40. tntermedias R о t h s. Врста је распрострањена исто тако 
широко као и !. elong;atus, на разним слепим мише
вима. Поглавито се хвата на Vespertilio murinus 
(обични слепи миш', Eptesicus serotinus, Pipistrellus 
pipistrellus (мали љиљак) и Myotis myotis. 

Опис врсте : R о t h s с h i 1 d, ContriЬ, to the knowl. 
of the Siphonaptera, Novit. Zoolog .. V, р. р. 543-544, 
1898; Ко h а и t , 1. с. р р. 62-63, 1903 (wagneri); 
Dampf, 1. с., р. 77-78, 1911, ир. р. 50-52(идруге) 
1912. 

5. (4). Први iiipб. кiiiенидиум обично се caciiioju 
од мање тпо 19 зубаца. Ње~ов доњи зу
бац се налази увен: изнад нивоа доње че
н:uње прво~ iiipб. iiiepiиiiia. 

41. octactenus Ко 1. Широко распрос rрањена врста, која, изгледа 
живи погЈiавито на малом. љиљку (Pipistrelus pipis
trellus), и ако је позната са 11шоrих других слепих 
мишева. 

Опис врсте: а g n е r, 1. с., р. р. 583-584, 1898 
(jubata) D а m р f, l, с., р. р. 78 и друге, 1911, и р. 
р. 52-55 и друге, 1912. 

Имам са Pipistrellus pipistr~llus из Доњ. Мила
новца од r. В. Мар ти н о - а. 
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6. (1). Тело је са 6 нШетщдuума. 

42. hexactenas Ко 1. (бува на ушаШом љиљну) Врста није тако 
обична, као што су горе наведене, али исто тако је 
широко распрострањена. Њен најобичнији домаћин 
је Plecotus auritus; живи и на другим: слепим: ми
шевима. 

б'б' (б'). На Шрбуху нема нШе1-1идиума. Поwиљан (одн. 
Шеме) је iycwo понрuАен ченињама. 

14. Род Rhinolophopsylla О и d. 

43. unipectinata Та s с h. (поШ11овичарева бува). Врста живи 
поглавито у јужној Европи. Описане су засебне расе 
врсте из сев. Африке- и из сев. ·зап. Индије. У Ев
ропи се држи искључиво на подковичарима \Rhino
lophus ferrum-equinum и Rh. hipposideros). 

Опис врсте: Т а s с h е n Ь е r g, Die FlOhe, Halle, 
р. р. 91-92, 1880; Kohaut, 1. с., р. р. 66-67, 1903. 

Им:ам из околине Београда (Авала) са Rhino
lophus f~rrum-equinuш од г. Ђ О кул и h а. 

а'а' (а'). УмесШо тсредпи~идијашшх чекиња је обод сед
мо~ Шрбушно~ Шер~иШа наоружан нраШнuм хu
Шинснuм зупцима налин: на н:Шенидиум. 

15. Род Nyctaidopsylla О и d. 

1. (2). Дужина пон:реШно~ npciiia форцепса 1е З 
-4 nyiiia већа од ширине. Сед.ми iiipб. 
ciiiepн. <;? са сване сwране по задњ. ободУ' 
са по 2 уреза. 

44. eusarca D а m р f. У средњ. и јужн. Европи живи на раз~ 
ним врстама слепих мишева. Доста је ретка врста. 

Опис врстг : D а m р f, System. Ubers. d. FlOhe 
Westpreussens, Schrift. Phys. okon. Ges., Konigsberg. 
IL, р р. 45с47, 1908; R о t h s с h i 1 d, А synops. of 
Brit Siphonaptera, Ent Mon. Mag" (З) I, р. 88, 1915. 

2. (1). Дужина понреШно~ прсШа форцепса је од· 
прилuне 2 пута већ.а од ширине. Седми 
iiipб. ciiiepнuШ женака са сван:е сШране 
само са 1 бочним урезом на задњем ободу. 
[Јредњи (преанiiiеналнu) део ~лаве ;ан:о 
издужен. 

45. longiceps R о t h s. Врста је до сада позната из Велиь.е Бри
таније, Холандије, Немачке и Италије са разних вр
ста слепих мишева. 

Опис врсте: Rothschild, А new Species of 
baHlea from Great Britain, Entomologist, ХЦ р. р. 

3 

• 
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281 -282, 1908; Synops. of Brit. Siphonaptera, Ent. Мон. 
Mag., (3) I, р. 88, 1915. 

аа (а). Задњи су кукови на унуiiiрашњој ciiipaни поред обич
них че1шња наоружане l{раfiшим бодљul{олиl{UМ чеки
њама (сл. 12}, распореЬеним или у један или 
у неколшm редова. Последњи члан Шарзуса нема ба
залних че1сиња на сшопалу. 

е (ее) Пипчшю јама није покривена хиiiiинском плочицом 
Уснени сежњаци су caciiiaвљeнu од 5 чланова. Муж
јаци немају rrредпu~идијалне чен:uње; форцеnс Је са јед
ним птсреiiiним npciiioм. Проноiiiум. увен: је са н:Ш.е
нидuумом. 

Субфам. Rhadinopsyllinae W а g 11. 

16. Род Rhadinopsylla Јо r d. et R о t h s. 

1. (2). Горњи зубац ~лавшю~ кШ.енидиума је шири 
и "нало краfш од доње~. 

46. casta Јо 1· d. Врста је позната са Microtus nivalis и Evoto
шys glareolus из Швајцарске и ј 1 жн. Австрије (До
лом ити). 

Опис врсте : Јо r d а 11, Siphonaptera collect. in 
the Dolomites, Novitat Zoolog., XXX!V, р. р. 175· 
176, 1928. 

2. ( 1) Горњи и доњи зубац ~лавин.о~ кШ.ен.идuума 
су ~оiйово поШ.nун.о подједнаки. 

47. isacanthиs R о t h s. Врло ретка врста, која је била описана 
из Велике Британије са Evotomys glareolus и Talpa 
europaea, па затим је била нађеFа само у сев. Ита
лији (у Лигурији) на Pitymys savii и Pitymys multip]ex. 

Опис врсте: R о t h s i 1 d, А synops. of Brit. 
Siphonaptera, E11tom. Mon. Mag., (ЗЈ I, р. 79, 1915. 

Имам 1 с;? са Dolomys bogdanovi marakovici, која 
је била ухваћена од стране г·ђе Е. М а р т и н о на 
планини Белашници (близу Сарајева) на вис. 2000 м. 
Вероватно се држи ова врста у јужн. Европи само 
на високим планинским местима. 

ее (е). Пипчана јама полупокрuвена споља 
плочицом (Ш.абл. сл. 2). У снени 
вљени од 4 или 2 члана. Оба спола 
дијалних чекиња. Форцепс са два 
Проноiiiум - са нШ.енидuу.tюм или без њеzа. 

Субфам. Pulicinae Т i r а Ь. 

а' (а' а') Мезоплевра је подељена, као обично, уну· 
Шрашњом хиШинском 1редом на предњи и зад
њи део. 
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б' (б'б') Пртюwум је са н:Шенидиумо.м. 

в' (в'в') Чело чини изнад ока uсШакнуШи yiao. Зубцu 
~лавина~ кШенидаума су распореЬени у једн.у -н:осо
потсречку лтшју. Уснени сежњаци су само 
2 члана. 

17. Род Spilopsyllus Ва k. 

48. cuniculi D а 1 е (зечја бува). Врста је доста обична у зап. 
Европи на питомим зечевима (Cuniculus cuniculus); 
посматрана је и на обичном зецу (Lepus timidus). 

Опис врсте: Та s с h е n Ь е r g, 1. с., р. р. 82-83, 
1880 (goniocephalus); D а 111 р f, Mesopsylla eucta etc. 
Zoolog. Jahrb., Syst., Suppl. ХП, р. р. 659-662, 1910; 
Rothsc hild, 1. с" р. р. 57-58. 1915. 

в'в' (в') Чело не чини uciii.шmyШu yiao. Уснени се
жњацu броје 4 члана. 

г' (г'г') Kiii.eнuдuyм проноiii.ума је сасiйављен најмање 
од 12 зубаца. Главин н:Шенидuум се npociйupe по 
целоме доњем ободу ~лаве. 

18. Род Ctenocephalus Ко 1. 

1. ( 2). Чело ie окру~ло, досiйа ciii.pмнo. 
49. canis С u r t. (псећа бува). На домаћем псу, ређе па ма· 

чкама, случајно па човеку. Космополит. 
Опис врсте: Rothschild, 1. с. р. 56, 1915. 
По целој Југославији. 
2. ( 1). Чело је косо, слабо заокружено, наро

чиiйо код у . 
50. felis В о u с h е (мачја бува). Слично Ct. canis .се 

држи у великом броју на мачкама, случајно на раз

ним сисарима. Космополит. 

Опис врсте: R о t h s с h i 1 d, Љidem, р. р. 
56-57, 1915. 

Поред примерака са мачака имам из Југосла-
вије Ct. Jelis са твора и са јежа. · 

г'г' (г'). Кiйенuдиум проноШума броји највише 8 зу-
баца. Главин кwенuдиум је од З зупца, 
понеи:ад ia уопшiйе нема. 

19. Род Archaeopsylla D а m р f. 

51. erinacei С u r t. (јежева бува). Најобичнија је врста по це
лој Европи па јежевима. 

3* 
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01 ис врсте: D атр f, Mesopsylla eucta etc.,. 
Zoolog. Jahrb., Syst" Suppl. ХП, р. р. 657-658 и др., 
1910; R othschild, 1. с., р. р. 55-56, 1915. 

И .11al\1 из околиве Београда са Erinaceus ruma
nicus и одг. В. Март ин о-а из ЦрнеNГоре (Цетиње). 

б'б' (б ') На проноШуму нема кШенидиума. Очна чеки-
1-1 а ie у~лављена испред ока. 

20. Род Xenopsylla G 1 i n k. 

52. 1 heopis R о t h s. (хеопсова бува или Шропска пацовљева 
бува). Готово је космополит. У Европи жини привре
мено или стално по пристаниmним варошима на па

цовила, где је главни преносилац куге са пацова на 
човека. Сигурно можемо О"fекивати ову, иначе троп
ску, врсту и у нашим пристаништимэ, где долазе 

броцови из топлих земаља. Посматрана је на врло 
различним животињама, пог.1авито на Murinae. 

Опис врсте: Јо r d а n а. R о t h s с hi 1 d, Re
vis. of the non-combed eyed Siphonaptera, Parasitology. 
Cambridge, I, р. р. 42-45, 1908; Вагнер, Систем, 
обз. вид. Aphaniptera П, Horae Soc. Ent. Ross., XXXIX, 
р. р. 557-560, 1910. 

а'а' (а'). Мезоплевра није подељена ун.уШрашњом хи
Шин.ском ~редом на предњи и задњи део. На 
~лави и Шрупу нема кШениднума. Очна четшња· 
је смешШен.а ниже од ока. 

21. Род Pulex L. 

53. iпitans L. (човечија бува}. Космополит. На човеку; мести
мице на неким другим сисарима (напр. на јазавпима). 

Опис врсте: Ј о r d а 11 а. R о t h s с h i 1 d, 1. 
с,, р. р. 7-12, 1908; Вагнер, 1, с., р. р. 523-536, 
1910. 

АА (А). 1 руди су краће или дуже од прво~ Шрб. ШерzиШа, али 
) последњем случају нема ниШи предпи~uдuјалн. чекu

,~,а, ниши цер1tуса. Тело је увек без кШенuдиума. 

Б (ББ). Груди су краће но први Шрб. Шерщт, 

Фамил. Sarcopsyllidae Т а s с h. 

Субфам. Echidnophaginae W а g n. 

22. Род Echidnophaga О 11 i f. 

54. gallinacea е s t w. Живи на разним птицама и сисарима 
у топлим крајевима Европе, Азије, Африке и Аме-
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рике. Обично се држе у оrромнv} количини на ко
кошкама и јежевима. Мислим да живи и код нас у 
Јужној Србији и Далмацији, пошто је посматрана у 
Италији и у југо-источној Русији. 

Оиие врсте: Јо r d а n а. R о t h s с h i 1 d, А 
revis. of the Sarcopsyllidae etc., Thompson Jates а. 
Johnston laborat. report. VI!, р. р. 52-54, 1906. 

Груди су дуже од прво~ iiipб. iiiepiuiiia. Предтти~идu
јалн. чекиња и цернуса нема. 

Фамил. Vermipsyllidae W а g n. 

а' (а'а') Уснени сежњацu су од 5 до 6 чланова§ 

23. Род Chaetopsylla Ко h. 

l (4). На унуйiрашњој површzтu задних бедара 
броји бочни ред чеkиња 10 Или више. 

2 (З). На врху чeiiiвpiiioi члана задних iiiapзyca 
поред обичних апикалних .ченuња (одн. 
ociiJpy1G) налази се једна врло ду~ачна Шан
ка у облину длане, ноја досiiiиже својим 
крајем или чан пpeciiiuжe врх neiiioi члана. 
На спољашњој површш-ш форцепса сем мар
~иналних чеиuња има још неколико чекиња, 

а чекиње на уиуйiрашњој површини су распо
ређене ioiiioвo подједнако на npociiiopy из
меЬу доње~ обода форцепса и корена no
кpeiiiнoi npciiia. Код женшг веншралнu 
урез седмо~ iiipб. ciiiepнuiiia је врло дубок, 
а први iiieмeнu ред чен.иња чине обично З 
чекиње. Чело је лепо заокружено, 
код мужјака. 

55. globlceps Т а s с h. (лисичuна бува). је са разних 
места Европе. Живи на лисицама. 

врсте: Та s с h е n Ь е r g, 
1880; Ко h а и t, 1. с. 38-39, 
Систем. обз. I, Horae 
Ross., 1906. 

чеиињама 

површини 

а чекиње 

~лавном су сну· 
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Код женака венiйрални урез седмоz Шрбушн. 
сiйерниiйа је плиiйа'i, а предњи Шемеrш ред 
чекиња није развијен или сасiйоји се само 
из 1-2 чеkиње. Све чекиње Шела су мно~о 
снажније, но код globlceps. 

56. trichosa К о h. Врста је распрострањена по Европи шире 
него globlceps и живи обично на јазавцима (Meles 
meles), са ъ:ојих често пута прелази и на лисицу. 

Опис врсте: К о h а u t, 1. с., р. р. 39-40, 1903: 
В а г нер, 1. с" р. р. 457-458, 1906. 

4 ( 1) Број бочних чек'иња на унуШрашњо1 
сiйранu задњ. бедара је мањи од 10. 

57. rothschildi Ко h. (Шворова бува). Пошто живи ова врста 
на твору tPutorius putorius), а позната је из Фран
цуске, Немачке и Угарске, мислим да њу имамо и 
у Југославији. Уопi:пте је доста ретка врста. 

Опис врсте: Ко h а u t, 1. с., р. р. 40-41, 1903; 
Баг нер, 1. с., р. р., 458-460, 1906. 
а'а' (а') Уснени сежњаци су од 7 до 10 чланова. 

24. Род Arctopsylla W а g n. 

58. tuberculaticeps Ве z z i (медвРЬа бува). Живи на медведима 
(Ursus arctos и Urs. horrЉilis) у разним местима Ев
ропе, Азије и сев. Америке. Медвед је њен једини 
домаhин. 

Опис врсте : В е z z i, Note sopra alc. Ins. epizoi, 
Bull. d. Soc. Entom. Ital., ХХП, р. р. 30-33, 1890~ 
R о t h s с h i 1 d, Som(> new nearct. fleas, Entom. Record, 
XIV, р. 62, 1902 (ursi); Вагнер, 1. с., р. р. 460-
462 (tuberculaticeps) и 462-464 (ursi), 1906. 

Оттис нових раса Ctenophthalmus agyrtes Hell. 

Ct. ag. serblcus sbsp. n. (сл. 3). 

Ову расу имам ( 9 9 и о о) из околине Београда са Apo
demus agrarius, Ар. flavicollis, Ар. sylvaticus и 1 9 са Talpa 
europaea. 

По граl;и форцепса спада у групу Ct. ag. eurous, од кога 
се разликује по томе. што су обе јаке чекиње дорзалног ре
жња форцепса примакнуте једна другој тако, да је размак из· 
међу њих много мањи од размака између доње чекиње и сре-
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дине уреза, којим се одваја дорзалви режањ од непокретног 
прста; код правог ag. eurous размак међу чекињама је већи 
или бар раван размаку између доње чекиње и средине уреза. 
Сем тога :нод serblcus апикални изрез непокретног прста није 
симетричан:, тако да се апикални режњи прста оштро разликују 

међу собом, и то предњи је мали са више мање одсеченим 
врхом, а задњи је много већи, широко заобљзн. Код же"f!ака је 
доњи бочFiи режањ по апикалном ободу седмог трбушног стер· 
нита једва обележен. 

Ct. ag. kraljevensis sbsp. n. (сл. 4). 
Имам 9 9 n О О из Краљева од г. В. М а р т и но-а са 

Apodemus agrarius, Ар. flavicollis, Ар. sylvaticus и Microtus sp. 
Форцепс личи још више, него код ag. serblcus, на фор

цепс ag. eurous, са симетричним врхом, али размак између 
Сл 3. Сл. 4. 

Сл. 5. 
Задњи крај форцепса Ctenophthalmus agyrtes serЬicus sbsp. п. (сл. 3) и: 

rt. ag. kraljevensis sbsp. п. (сл. 4.) Ct. ag. bosnicus sbsp. п. (сл. 5). 
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великих чекиња форцепса је исти, као код ag. serЫcus. Из
гледа да је између женака serЬicus и kraljevensis разлика не 
постоји. 

Ct. ag. bosnicus sbsp. n. (сл. 5). 

Типична раса је нађена (2 <:;? и 2 о) на планини Игман 
(јужно од Сарајева) па Apodemus flavicollis и Evotomys glareolus. 

Спада у групу ag. agyrtes. Непокрегни прст се пе сужава 
:ка врху, са паралелном предњом и задњом ивицом и само са 

траго~ апикалног изреза тако, да је готово одсечен на врху. 
Обе велике чекиње дорзалног режња фзрцепса врло су збли
жене. Врх покретног прста много је шири него код ag. impa
vidus. Женке су са јасво израженим малим доњим режњем у 
облику језика. 

Између Ct. aдyrtes из околине Гламоча из гнезда Micro
tus arvalis (од г. М. Гр ад ој е 13 и h а) нашао сам прелазне об
лике од impavidus ка bosnicus, што показује, да прави ag. bo
snicus представља планинску расу јужне Босне, :међу тим ка 
северу прелази овај облик у ag. impaviaus. Сматрам да су 
односи између тих двеју раса слични односу између а/!,·· impa
vidus и ag. agyrtes, пошто из Врхпоља (близу Кам:ника у Сло· 
венији) имам средње облике између планинских impavidus, са 
једне стране, и ag. agyrtes, са друге. Правих impavidus имам 
ИЗ r орњег Језерска. 

Наравно поред горе наведених врста можемо очекивати 
у Југославији још и :неке друге, чак и нове врсте, али држим 
да њихов број неhе бити знатан тако, да општи облик наше 
афаниптерске фауне, који је обележен мојим списком, неЬе 
се променити. Изузетак можемо очРкивати само за југо-источни 
део Краљевине, одакле уопште немам материјала, а где се могу 
наhи ваљда и азијске врсте 

Ако узмемо у обзир само оне 32 врсте Aphaniptera, 
је присуство у нашој фауни веh утврђено, онда можемо видети, 
да афаниптерска фаува Југославије, са изузетком непо· 
знатог југо-источвог дела наше земље, претставља опште-ев
ропски карактер, што стоји, :наравно, у првом реду у вези са 
карактером фауне сисара. Међу налазимо овде 
ништаван број ендемичних облика, као што је за степе север" 
ног дела Ceгatopkyllus martinoi, а за планински западни 
Ctenopktkalmus monticola. И једна и врста 
монозоидним паразитима, а живе на вeher ареала 
распрострањена. На Spalax monticola живи у околини г""'"'"'""" 
и не Ctenophtk. monticola, него друга, исто тако м:о
:нозоидна врста, Ctenoplztk. caucasica, а у степама ка истоку 
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·од Баната на истом Citellus citellus налазимо опет другу моно
зоидну врсту, Ceratophyllus simplex уместо наше Cerat. mar
tinoi. С тога можемо мислити, да су се Ctenophth. monticola и 
Ceratoph. martinoi развиле, каG засебне врсте, у границама Ју
тославије, слично извесним расама Ctenophth. agyrtes-a. Од 
последњих раса можемо сматрати за карактеристичне за Кра
љевину: ag. impavidus за Караванке, ag. bosnicus за Алпе, на 
југ од Сарајева, ag. kraljevensis за долине у централном делу 
Југославије и, најзад, ag. serblcus - за низине по средњем 
току Дунава. Пошто се Ctenophth. agyrtes јавља као полизо
идни паразит, - мислим да постанак ових раса није везан са 
начином живота домаћина. На жалост наше знање о афани
пrерама није још довољно за разликовање локалних облика КО.Ј 
других врста. 

Од осталих врста, чији је ареал више познат, а које су 
посматране у Југос1авији, 20 спадају у опште-европске нрсте, 
рачунајући ту и космополите, а 7 су са више мање ограниче
ним ареалом. Од ових последњих, несумљиво, су продрле у 
Краљевину са севера и северо-истоь.а степске и шумске врсте 
.(Palaeopsylla similis, Pal. kohauti, Ctenophthalmus caucasica и 
Ctenopsylla taschenbergi), а са северо-запада - планинске врстЕ1 
{ Ctenopsylla jallax и Ctenophtkalmus nivalis). 

Aphanipterenfauna Jugoslaviens. 
(Auszug) 

Der Verfasser v1;::rfiigte iiber Aphanipteren aus folgenden ju
goslavischen Orten: Jezersko, Vrhopolje, Krvavac, Grintovec, 
Riшske-Toplice, Kranj (in Slovenienl; Cettinje ~in Montenegro) . 
. Sjetlin, Igшan, Belasnica. Glaшoc (in Bosnien); Nova-Gradiska (in 
Slavonien); Jvlelenci (in Banat); Irig, Fruska-Gora (in Sreш ; Zabal; 
(in Backa ; Beograd, Donji Milanovac, Arandjelovac, Zitkovac, 
Kraljevo, Kumanovo, Temska, Leskovac (in SerЫen), 

Der Material wurde hauptsiichlich von kleinen Siiuger, die 
in der Erde wohnen, gesamшelt und bestand aus nachstehend 
angenfiihrten Arten. 

Sublaш. Ceratoplzyllinae D а ш р f. 

1. Ceratop!zyllus gallinae S с h r. Von Gallus und Passef 
a'i.1s SerЬien, Banat Slavonien. - 2. fringillae 

а 1 k. Beograd von Passer doшesticus. - 3. sciurorum 
S с h i·. Uberall auf Sciurus vulgaris, Glis glis und Elioшys quer

- 4. С, fasciatus В о s с. SerЫen von Apodeшus sylva-
- 5. mustelae S с h i 11. Slovenien und Bosnien 

glareolus, Pityшys fatioi und Microtus arvalis. -
G r. Krvavac und Grintovec auf Pityшys incer-
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toides. - 7. С. martinoi W а g n. et I о f f. Srem und Backa an 
Citellus citellus. - 8. Paraceras melis W а 1 k. Montenegro von 
Meles meles. - 9. Tarsopsylla octodecimdentatus К о 1. Igman 
(Bosnien) auf Sciurus vulgaris (3 <.;? .). -

Sublam. Hysfrichopsyllinae Т i r а Ь. 

10. Hystrichopsylla ialpae С u r t. Cettinje von Crocidura sp. und 
Nova-Gradiska von Apodemus agrarius. -

SuЫam. Ctenopsyllinae W а g n. 

11. Doratopsylla dasycnemus R о t h s. Slovenien auf Sorex 
araneus und auf anderen Sorex-Arten. - 12 Palaeopsylla similis 
D а m f. Beograd auf Talpa europaea -- 13. Р. kohauti D а m р f. 
1 б von Talpa саеса aus Jezersko. - 14. Р. sorecis D а 1 е. 
Vrhpolje und Krvavf!C von Sorex div. sp. - 15. Ctenopsylla 
segnis S с h б п с h. Uberall auf Mus musculus. - 16 С. taschen
bergi W а g n. 1 б von Apodemus flavicollis aus D.-Milanovac -
17. С. fallax R о t h s. Jezersko auf Pitymys fatioi und Evotomys. 
glareolus. -

SuЫam Ctenophthalminae R о t h s. 

18. Ctenophthalmus Ьisoctodentatus. Ко 1. Slovenien und 
Beograd анf Talpa europaea. - 19. С. agyrtes Не 11. Uberall 
auf verschiedeшm Мicrotinen und Murinen, Bei allen unten ge~ 
nannten Rassen v. С. agyrtes aus Jнgoslavien mit Ausnahmг der 
ag. graecus, sind die beiden starken Нinterrandborsten des Dor
sallappens des F orceps nahe an ejnander angeriickt, so dass die 
Entfernung z1"7ischen denselЬen bedeutend kleiner ist, als dieselЬe 
zwischen den iшteren dieser Borsten und der Mitte des Aus
schnittes, welche den Dorsallappen des Forceps von unbe1"7egli
chen Finger trennt. Nach der Form des нnbeweglichen Fingers 
konnte man in dem gesammelten Material folgende Rassen unter -
scheiden: а} С ag. impavidus Ј о r d. aus Jezersko, .Кrvavac und 
Vrhpolje In Vrhpolje begegnet man auch die Mittelformen zwischen 
ag. impavidus нnd ag. agyrtes. - Ь) С. ag. bosnicus sbsp. n. (sh. 
АЬЬ. 5) aus Igman von Apodemнs flavicollis und Evotomys gla
reolus. Gehort zu der Gruppe ag. agyries und ag. impavidus Die 
ApikalaushOlung des нnbeweglichen Fingers ist fast garnicht zu 
bemerken; daher ist das Fingerende abgehackt: gerade oder fast 
gerade; sein Vorder - und Нinterrand sind parallel. In Glamoc 
findet тап mittllere Formen zwischen ag. bosmcus uпd ag. impa
vidus. Der obere Teil des beweglichen Fingers ist bei ag. bosnicus 
viel breiter als bei ag. impavidus.- с) С. ag. serЫcus sbsp n. 
(sh. АЬЬ. З) gehбrt zu den Gruppe ag. eurous Јо r d. е t R о t h s., 
die starken Borsten des F orceps sind aber, wie schon erwahnt, 
zusaшmengeriickt uпd das Fnde des unbeweglichen Fingers ist 
sehr unsymmetrisch: sein vordere Apikallappen ist sehr klein und 
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abgehackt, der hintere dagegen ist viel grosser und breit abge
rundet. In der Umgegenden von Peograd auf Apodemus flavicollis 
und Ар. sylvaticus und 1 О auf falpa europaea. - d) С. ag. kra
ljevensis sbsp. n (АЬЬ. 4). In Kraljevo und anderen Orten Inner
Serblens kommen vor auf Apodemus agrarius, А. flavicollis, А. 
sylvaticus und Microtus sp. Sie sind den ag. eшous noch ahnlicher 
als ag. serblcus, haben ein Symmetrishes Ende des unbeweglichen 
Fingers des Forceps, jedoch sind die starken Borsten des Forceps 
sehr an einander genahrt. - е) С. ag. graecus Јо r d. (sh. АЪЪ. 2). 
1 б aus Leskovac von Apodemus sylvaticus - 20. С. cau
casica Та s с h., in den Umgegenden von Ђeograd auf Spalax 
monticola. - 21. С. monticola Ко h. Aus der Sammlung von 
Prof Kohaut aus Bosnien von Spalax monticola. - 22. С. nivalis 
R о t h s. 19 aus Cettinje von Glis glis.- 23. С. сопgепег R о t h s. 
blovenien und Bosnien Glamoc). Hauptsachlich auf Evotomys gla
reolus und Microtus arvalis; 1 9 von Pitymys incertoides und 
1 9 von Apodemus flavicollis. - 24. С. assimilis Т а s с h. Beo
grad, Kraljevo, Backa und Slovenien von verschiedenen Murinen 
und Microtinen; ziemlich selten. - 25. С. orientalis W а g n. 
Srem und Backa auf Citellus citellus. 

Sublam. /schnopsyllinae W а g n. 

26. !schnopsyllus octacienus К о 1. 1 9 von Pipistrellus aus 
D, Milanovac. -

27. Rhinolophopsylla unipectinata Та s с h. 19 von Rhino
lophus ferrum-equinum aus Avala (bei Beograd). 

Sublam. Rhadinopsyllinac W ag n. 

28. R/zadinopsylla isacanihus R о t h s. 1 9 von DoJomys 
bogdanovi marakoviCi, Belasnica (2000 m.). -

Sublam. Pulicinae Т i r а Ь. 

29. Cienocephalus canis С u r t. Uberall. - 30, С. felis 
В о u с h. Uberall. - 31. Archaeopsylla erinacei С u r t. Von 
Erif!aceus rumanicus aus Beograd und Cettinje. - 32. Palex iпitans 
L. Uberall. 

·······--·----------·-·-----------------------" 



О mortalitetu јаја i mladih gusjenica 
Py~austa nubllalis НЬ. 

Bozidar Hergula 
(Botanicki institut universiteta и Zagrebu). 

Proucavanja Ьiologije kukuruzova moljca utvrdila su, da је 
zenka ovoga leptira neoЬicno jako plodna, koje svojstvo је i po
glavito uzrokom da se kukuruzov moliac u pojedinim krajevima 
javlj cesto u velikoj mjeri. Та osoЫtost narocito doprinosi tome, 
da se taj leptir smatra najopasnijim stetnikom kнkuruza. Godine 
1929. imao sam prilikн da provedem uzgoj toga stetnika l1 veli
kom ops1;gu. Tako sam uzgo1em dоЫо oko 25.nOo iaja, te sam 
mogao da konstatutem, da - н laboratorijskim kavezima - jedna 
zenka tokom svoga zivota iznese poprecno oko зоо do 500 јаја, 
а maksimalan broj iaia ро zenki u nekoliko slнcajeva iznosio је i 
Ыizн 1800 komada. Jednako su i uzgoji u velikim poljskim ka
vezima i kukuruznim poljima dokazali tu veliku reproduktivnu 
sposobnost zenke ovoga moljca -, tek nesto oslaЬljenu, sto treba 
da odЬij ?ШО narocito na nepovoljne hranidbeнe prilike, radi cega 
im је i zivotni period Ыо prilicno skracen. 

Radi te sч,azne plodnosti ovoga moljca postavljeno је i pitanje 
koliki se dio tЉ snesenЉ јаја, odnosno iz nјЉ proizaslЉ gusje
nica, potpuno razvije, ili drugim rijecima: koji postotak potomstva 
direktno ostecuje kukuruznu Ыljku i koji ima pгesudno znacenje za 
smanjenje prinosa kukuгuza. 

Da odgovoгim na postavljeno pitanje, ра da se bar pri
Ьlizno doЬije slika о zivotnoj sposobnosti i otpoгnosti jajeta i mla-
dЉ gusjenica prema spoljasnjim faktorima u nasem podrucjн, pro
veo sam pгosle (1929.) godine na eksperimentalnom polju Botanic
koga zavoda и Zagrebu veci broj ogleda i ораzапја, о kojima 
zelim ovdje da refeгiram. Ovdje pгikazani гаd na tom pitanju 
predstavlja tek prethodni izvjestaj u tretiranjн pojava и vezi s 
ekologijom ovoga stet11ika, а detaljnijc ргоuсаvанје sudjclova11ja 
razlicitih faktora, koji нvjetujн sma11jivanje Ьгоја individua роје" 
сН11Љ razvojnih stadija, Ыt се zadaca dalj11jih ispitivanja. 

Рошеnнtе oglede mozemo podijeliti и 2 grupe, odvojivsi 
pгoucayanje postavljenog pitanja na dva zasebna dijela : 1. ТrеЬа 
ustanoviti broj јаја, iz kojih su se razvile gusjenice i 2. utvrditi, 

se dio iz јаја izaslih gusjenica u istinu potpuno te 
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prema tome i koji ј ~ procenat tih gusjenica и mogucnosti da na
pada i ostecuje kukuruz. Zasebno си se jos osvrnuti i na neke 
faktore, koji utjecu па to reduciranje mladih stadija ovoga stetnika. 

Mortalitet јаја. 

Kako је poznato, zenka Р. nubllalis deponira svoja јаја na 
hranidbenu biljku и formi malenih jajnih nakupina, koje sastoje 
od Ьijelih, elipticki ovalnih jajasca (dulj. skoro 1 mm, sir. 0.7-0,8 
mm '· te su djelomice polozena jedno preko drugoga poput crije
pova na krovu. U ekstremnim slucajevima ovakve jajne hrpice 
sadrze i vise od 150 komada јаја, dok su dosta rijetki slucajevi, 
da zenka odlozi tek ро јеdно јаје. Moze se medutim ipak reci, 
dFt poprecнi broj јаја ро leglu izнosi otprilike :::5 do 35 komada 
јаја. Broj svih јаја, sto ih јеdна zeнka tokom svog zivota sнese, 
krece se, и glavнom kako је vec spomeнuto, izmedu зоо do 
500 komada. 

Bas obzirom na veliku reproduktivнu sposobnost zenke 
ovoga moljca, -- kako su me на to cesce upu6ivala ораzанја 
velikih mнozina jajnih legla на izvjesnim kukuruznim poljima -, 
ocekivali Ыsmo, da се i 11apad gusjenica Ьiti kudikamo ve6i, nego 
sto se uistinu pojavio. Da se dakle barem priЬlizno doblje neki 
uvid и to, koliki dio snesenih јаја dolazi u priliku da producira 
gusjenice, provedena su pretprosle (1928.) godine opazanja na 
kukuruznim poljima u okolici Zagreba, а ujedno su prosle godine 
na eksperimentalnoj bazi izvrsena ispitivanja na oglednom polju 
Botanickoga zavoda u Zagrebu. 

Tokom 1928. god. nasao~sam u nekoliko kukuruznih polja 
и Ьlizini Zagreba (Maksimir, Sestine i pomenuto ogledno polje) 
nesto vise od 50 jajnih legla, koja su sadrzз.vala otprШke 3.000 
јаја kukuruzova moljca. Od pomenute mnozine јаја potpuno su se 
razvila i dala gusjenice oko 2.000, sto znaci, da se u svemu raz
vilo otprilike 83''/0 , odnosno da је mortalitet njihov za vrijeme 
inkubacijonog perijoda dosegao Ьlizu 30'1/ 11 • 

Prosle sam godine nastojao, da ро mogucnosti tocnije usta.
novim. u kojem se opsegu kretao moralitet јаја, te su u tu svrhu 
Ьila unutar pomenutoga eksperimentalnoga polja provedena detaljna 
opazanja na 1324 komada јаја. Odlaganje јаја na kukuruznu Ыljku 
izvedeno је na taj nacin, da se svaka pokusna Ьiljka prekrila 
poljskim kavezom (od rijetkog organtinaj udesenim u tu svrhu. U 
te kaveze Ыlа su pustena 2 do З para kukuruznih moljaca. Kada 
је izvjestan broj jajnih legla, oblcno 2 do З, na Ыljci Ыо depo· 
niran, biljka је Ыlа oslobodena kaveza i zajedno sa mladim jaj
nirn gomilicama predana norrnalnim prilikarna razvoja. U svemu 
је tom metodom - (о metodici infekcijonih pokusa vidi poЬlize: 
1/ouk i Herr;ula, 14 -} na pokusne Ьiljke Ыlо polozeno Ј 60 jajnih 
legla, dok је pod tocnom kontrolom i opazanjiшa Ьilo zadrzano 
50 legla sa sveukupnim brojem od 13::4 јаја. 
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Da Ы razvoj embrija tokom inkubacijonog perijoda Ыо pod-
. vrgnut sto slicnijim uvjetima, uz koje se vrsio i razvitak јаја na 

drugim роЩmа, to је i depozicija јаја na pokusnim biljkama 
usliiedila u vrijeme, kad је ujedno i zapazen let samih leptira. 
Vrijeme leta i odlaganja јаја konstatovao sam te godine u oko
lini Zagreba krajem juna i tokom jula, dakle u vrijeme, kad је 
na tim oglednim parcelama izvrseno odlaganje јаја (а to је Ыlо u 
drugoj polovini juna i prvoj polovini jula). 

Konacni rezultat pregleda tih jajпih gomilica obzirom na 
pitanje njihova murtaliteta prikazuje nam na strani 47 taЬlica. 1. 

Iz komparacije ovih legla izlazi, da је broj јаја ро leglu, iz 
kojih su se razvile gusjenice, Ыо jako nejednomjeran, te је ро 
pojedinim leglima moгtalitet јаја varirao izmedu О do 100%. Od 
svih 50 jajnih gomilica, koje su drzane pod kontrolom, Ыlо ih 
је samo 8, gdje su iz svih јаја izasle gusjenice, а od drugih 8 
legla ni jedno se јаје nije razvilo u gusjenicu Prema tome је 
potpuni mortalitet jajnih legla iznosio 16''/,, dok se s druge strane 
161'/1) svih legla potpuno razvilo. U 34 slucajeva od preko polovice 
јаја ро jednom leglu proizasle su gusjenice. 

Konacni 1·ezultat izveden iz, gornje taЬlice sumarno daje ove 
brojeve: od 1324 јаја razvilo se 873 gusjenica, dok је 451 јаје 
tijekom inkubacijonog perijoda uginulo. Ргеmа tome se od sve
ukupnog broja јаја razvilo potpuno 65,9°10 odnosno mortalitet јаја 
iznosio је 34,1°/0• 

Mortalitet mladih gusjenica. 

U namJer1, da se eksperimentalno ispita, koliki је Ьiо шor
talitet mladih gusjenica prosle godine unutar oglednog polja. Ыо 
је u Jaboratorijskim prostorijama prikladnom metodom (v. Vouk 
i Hergula, р. 107) uzgojen velik broj gusjenica, koje su potom stav
ljene na pojedine kukuruzne hiljke u pomenutoш eksperimentalnom 
polju. Za taj ogled upotreЬljeno је 9 malenih parcela kukuruza, 
od kojih је svaka sastojala od 4 reda sa 10 do 12 Ьiljaka u redu. 

Zenke, stavljene zajedno s muzjacima и poscc Ьnо нdesene sta
klene posude, odlagale su јаја na papir, postavljen u sredini tih 
staklenih kaveza. Tek izas!e gusjenice, jos isti dan Ьile su od 
prilike jednomjerno polozene na listove i gornje dijelove pokusnih 
Ыljaka u tom polju. Za prenos tek izaslih gusjeнica iz posuda 
na Ыljke dobro mi је posluzio vrlo prorijeden i njezan kist, о 
koji su objesene gusjeпice pomocu niti prediva Ьile prenosene, 
jedna ро jedna. na pojedine kukuruzne biljke, kako је to i 
RouЬaud (12. р. 15) uspjesno upotreЬio kod svojih infekcionih 
ogleda. 

Unutar svake parcele u jednom redu Ыlо је stavljeno 15 
gusienica na svaku pojedinu biljku, а u drugom redu ро 30 gu
sjenica, dok su ostala dva reda ostala nezarazena. Pomenut'I. ko
liCina gusjenica ро svakoj Ьiljci uzeta је kod ovih umjetnih infek-
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1 19. Vl. donja strana lista w 
1 

41 о 41 о 100 
2 19. Vl. 

" 
w 21 о 21 о 100 

3 20. V!. gornja str. 1. N 27 17 10 63 37 
4 20. VI. donja str. 1. S\V 4 4 о 100 о 
5 20. Vl. 

" 
s 70 60 10 85.7 14.3 

6 22. Vl. 
>Ј 

N 27 24 3 88.9 11.1 
7 22. Vl. 

" 
N 52 :18 14 73.1 26.9 

8 22. Vl. 
" 

s 42 35 7 83.3 16.7 
9 23. Vl. 

" 
vV 9 9 о 100 о 

10 23 VI. staЬ!jika pri dnu s 17 о 17 о 100 
11 23. Vl. 

" 
s 4 о 4 о 100 

12 З. VJ\. gornja str. 1. sw 6 5 1 83.З 16.7 
13 

,., 
VIJ w 19 14 5 73.7 26.3 .Ј. 

" 14 з. VJJ. 
" 

w 14 6 8 42.9 57.1 
15 3. Vll. donja str. !. s 6 6 о 100 о 
16 з. Vll. gornja str 1. s 12 12 о 100 о 
17 5. Vll. donja str. 1. N 66 49 17 74.2 25.8 
18 5. Vll. gornja str. 1. s 16 о 16 о 100 
19 5. Vll. donja sir. 1. sw 23 17 6 73.9 26.1 
20 5. Vll. goгnja str. 1. s з~ 25 9 7З.5 26.5 
21 5. Vll. donja str. 1. SW 25 12 lЗ 48 52 
22 8 Vll. gornja str. 1. NE 11 8 3 72.7 27 з 
2З 8. Vll. 

" 
NE 17 17 о 100 о 

24 8. Vll. donja str. 1. NE З8 28 10 7З.7 26.3 
25 8. Vll. 

" 
NE 11 11 о 100 о 

26 8. VIJ 
" 

NE 16 11 5 68.8 З!.2 
27 8. Vll. 

" 
NE 21 16 5 76.2 238 

28 8. Vll. 
" 

NE 45 З8 7 84.4 15.6 
29 8. VJI. 

" 
NE 2З 20 з 87 lЗ . зо 8. Vll. 

" 
NE 18 8 10 44.4 55.6 

31 8. Vll. 
" - 20 10 10 50 50 

32 8. Vll. 
" - 26 21 5 76.9 23.1 

З3 8. Vll. 
" - 6 6 о 100 о 

З4 8 Vll gornja str. 1. SE 24 4 20 16.7 83.3 
35 8. Vll. 

" 
NE 18 о 18 о 100 

36 9. Vll. 
" NW 3З 25 8 75 8 24.2 

З7 9. Vll. donja str 1. w 21 о 21 о 100 
38 9. Vll. 

" SE 41 З8 з 92.7 7.3 
З9 9. V!l. 

" sw 20 14 6 70 зо 
40 9. VJI. 

" 
sw 58 47 11 81 19 

41 9. Vll. 
" N 16 15 1 93.8 6.2 

42 11. VJI. 
" N 7 7 о lOJ о 

4З 'll. Vll. 
" 

NW З4 27 7 79.4 20.6 
44 11. Vll. 

" w 74 57 17 77 23 
45 11. Vll. 

" 
NW 11 10 1 90.9 9.1 

46 11. V!J. gornja str. 1. s 24 о 24 о 100 
47 11. VIJ. 

" Е З2 2 зо 6.3 9З.7 
48 11. VJI. donja str. 1. SE 51 41 10 80.4 19.6 
49 11. Vll. 

" SE 54 41 13 75.9 24.1 
50 11. VJJ. 

" Е 19 

1 

18 1 94 7 5.З 
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cija radi toga, sto је u pol1ima, koliko sam dosad zapazao, broj. 
snesenih јаја ро leglu cesto varirao izmedu ta dva broja. 

Polaganje mladih gusjenica na kukuruz provedeno је izmedu 
14. do 22. jula, te је tako vremenski koincidiralo u glavnom s 
odlaganjem јаја slobodnih leptira u polju, koje se desavalo. kako 
sam te godine za okolinu Zagreba ustanovio, krajem juna i 
tokom jula. 

U pocetku lutaju gusjenice ро listu. penjuci se oЬicno na 
visa mjesta, na gornje listove, staЫjiku i metlicu kukшuza. Za 
koji dan se vec opazaju znakovi ostecenja, rnalene, nepravilne, 
oЬicno dugoljaste nagrizene epiderme, а i malene rupice na Jisto
vima, nerijetko i na samoj zelenoj staЬljici Nesto starije gusjenice 
buse kadsto i u glavnu Zilu lista, praveCi oЬicno u bazalnom di
je] u lista uzduzne omanje hodnike. Dok su jos malene, napadaju 
cesto i pokrovne listice muskih cvijetova, nagrizajuci osim toga i 
antere, ogranke metliCine staЬljike te najzad buse u samu sta
Ьljiku metlice U slucajevima, gde se metlica jos nije pojavila, vec 
је nedozrela i umotana u jos nerazvijene listove kukuruza, mlade 
gusjenice napadaju rado bas te skrivene dijellj}ve metlice, ра se i 
dogodi, da se metlice prekinu vec i prije Ъеgо се se pornoliti 
izmedu tih Iistova. 

Jedan dio tek izaslih gusjenica odlazi i na neke nize dije
love biljke, napadajuCi tu njeznije dijelove na pr. tuckove niti, а 
velik ih dio osim toga seli i na druge oЬliznje biljk'?. Migracija 
gusjenica moze Ьiti i pasivna. Ako se pojavi jaCi vjetar, spustene 
gusjenice na niti svoga prediva lako budu vjetrom nanesene na 
susjedne Ьiljke. Bas ta pojava, migracija mladih gusjenica, dovela 
је i do toga, da је i najveci dio onih Ьiljaka, koje nisu Ьile um
jetno inficirane, pri kraju ovog ogleua, u mjesecu septembru, Ьiо · 
pronaden u velikoj mjeri ро tim gusjenicama zarazen. Da ta se
kundarna infekcija potiece bas od migracije mladih gusjenica, pro~ 
izlazi vec odatle, sto su vec u prvoj polovini augusta, dakle kad 
su gusjenice Ьile jos sasvim mlade, gotovo sve Ьiljke, kao one 
umjetno inficirane tako i one neinficirane, pokazivale znakove 
ostecenja ро gusjenicama ovoga moljca. Naprotiv dosta uoЬicajena 
migraciia vec doraslih gusjenica zapazena је u toliko malenoj 
mjeri, da za sam rezultat u ovom slucaju nece Ьiti od znatnije 
vaznosti. 

Sa namjerom, da se u ovom ogledu ne eliminira eventua1ni 
utjecaj rezistentnosti pojedinih sorta kukuruza te da se ро mo
gucnosti doЬije neki uvid u to, koliko mozda pojedine sorJe ku
kuruza uvjetuju smanjivanje broja mladih gusjenica, to је ta)ogled 
izveden na 9 kukuruznih sorta, skupljenih u 9 malenih pai-cela. 
U tu svrhu upotreЬljene su ove sorte: kukuruz pensilvanac, rum
ski, bljeli zиЬап, hrvatica, medumurski, Cinkvantin, seceras, white · 
row, kokavac. Sjemenje svih tih kukuruznih sorata doЬio sam su
sretljivoscu g. dra. А. Tavcara, profesoгa gospodai-sko~sumarskog 
fakulteta u Zagrebu, dok је sadnja tog kukurнza i uredenje cije-
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loga eksp. polja izvrsena pod nadzorom g. d-ra Z. Arnolda, ku
stosa Botanickog vrta, ра im se obojici na uCinjenoj pomoCi za
hvaljujem. 

Ogledi su ЪШ izvrseni na 372 biljke, od kojih је umjetno 
bilo inficiranih 167 Ьiljaka. ("Sekundarna" infekciia је u tom slu
caju nazvana ро tome, sto је nastala migracijom mladih gusjenica 
sa biljaka, koje su Ьi1е prvotno umjetno inficirane, dakle ,pri
marno"). Neinficirane ostale su u svemu 44 ЪЩkе. Svega је na 
pomenuti nacin Ьilo na taj kukuruz polozeno 3.795 gusjenica, dok 
је jos osim toga 8 Ьiljaka bllo zarazeno sa ukupno 128 gusjenicз., 

TABLICA 2. 

jjroj Proceпt Proceпt 

Broj Datum Broj Broj пе-
Broi pro- proпade- mortali-

pretrage iпfici- gusjeпica пadeпih пih te!a 
par- kuk. raпih iпficiraпih stavljeпih odraslih odras!ih mladih 
cele Ьiljaka Ьiljaka Ьiljaka па kuk. gt1sjeпica 

gusjeпica gt1sjeпica 
Ьilj 

I 
1u.IX-

38 5 459 131 28,5 71,5 
19.IX 

п 
19.IX.-

41 ·7 525 135 25,7 74,З 
21.IX. 

IП 
18.lX.-

39 7 523 144 27,4 72,б 
19.lX. 

IV 17.lX.-
40 5 488 136 27,9 72,1 

18 lX. 

v 151Х-
34 10 426 112 26,3 73,7 

11.ix: 
--

VI 
11.lX -

Зб ':! 330 115 34,8 65,3 
14.lX. -' 

vп 
14.lX-

34 2 405 124 30,6 69,4 
15 lX. 

--

vш 18.IX. 38 4 435 109 25,1 74,9 

t 
koje su izasle iz јаја snesenih direktno na listovima pokusвih Ьi
ljaka. Prema tome је ukupni broj svih gus1enica, upotreЬljeвih za 
ove infekcije, iznosio 3 923 komada. 

NajveCi dio tih umjetnih infekciia kao i pretragu zarazenih 
Ьiljaka obavila је savjesno g-dica G. Chadrava, cinovnica Fiziolo
skog laboratorija Botanickoga zavoda, na cemu јој i ovom pri-
1ikom srdacno zahvaljujem. 

4 

·~~------------·-
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Tokom septembra sabrane su sve te pokusne Ьiljke i svaka 
је Ьila tocno pretrazena. Rezultat toga pregleda naveden је u pret
hodnoj taЫici, iz koje doЪivamo sliku, kolikom је dijelu od svih 
za te infekcije upotreЫjenih gusjenica, uspjelo da se razvije pot· 
puno, te kolik је procent gusjenica imao fakticno udjela na oste
Civanju kukuruza. 

Kod posmatranja ove taЬlice, komparirajuci razlicite parcele 
medusobno, opazit 6emo da u intenzitetu zaraze kukuruza nema 
bas velikih razlika izmedu pojedinЉ parcela. Stoga u tош slucaju 
i resistentnost pojedinih soria kukuruza za nase pitanje i nema 
narocitog znacenja. 

svim dakle poшenнtim parcelaшa Ыо је шortalitet gu
sjenica prilicno jednomjeran. Konacni rezultat ovih ogleda izve
den iz gornje taЫice pokazuje, da se od svih 3 923 polozenih 
sjenica na razvilo samo 1. 1 ОО kош. sto iznosi 
odnosno da је od sveukupnog 

i па 
rine (10, р 
dje1ovanje nekih 
Ыlо inficirano 15 
sa ро 50 gusjenica. 
шenutim blljka1na 
tome 

m~sta 
slucaj 
udaljenosti 
poznat kao 
је i on ostao 

dakle, jer ne vidiш drugo 
broj а izaslih gusjenica razvile samo 

pronadjene na kukuruzu, te da s p1-avom u tom slu
caju о onog drugog dijela mladih gusjenica, koje nisu 
na kнkuruznim Ыljkama pronadjene. 

Najzad treba jos da istaknem, da od ponovno otkrivenЉ 
gusjenica tokom septembra izvjestan ih је dio ve6 uginuo unutar 
izbusenih hodnika kukuruza. Medjutim i taj broj mrtvЉ gusje
nica Ьiо је uveden u tab. 2, medju опе gusjenice, koje su se 
potpuno razvile. Ispravnost toga postupka opravdavam time, sto 
su sve te gusjenice uginule tek u odraslom stanju, u 4. Ш 5. 
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stadiju razvitka, te su prema tome i one tokom cijeloga svoga 
razvitka sudjelovale pri osteCivanju kukuruza. Od pronadjenih 
1.100 odraslih gusjenica Ьilo ih је 70 mrtvih. sto iznosi 6,4Ufo. 
Od ovih Ьilo је oko 74% napadnuto gljivicama, а manji dio i 
bakterijama, а otprilike 26 11/ 0 parasitskim insektima. Koliko 8е 
moglo kon8tantirati, sve 811 gu8jenice Ьile napadnute tim mikro
Ьima vec nakon 8УОје doraslosti. Od iпsekata parasita, koji 811 
napadali gusjenice jos 8U iste godine konstanto11ane dvije vr8te: 
ihneumonid Limnerium аl!ше Elliпgeг-Sachtleben i МiаоЬп·соп bre-
vicornis W esmael. L. entoparasit te zenka njegova 
nira svoja јаја u gusienice, 8П jos Gusjenice Р 

zive dalje i пakon infekcije parasitom, ћraneCi se i ostecu-
othгanjпjuci шшlаг - ujed110 i larvu 

doгasla 

nosio и 
mladim gusjenicama 
zimiti. 

Ispitivania о mortalitetн individпa Р. tokom 
njihovih na mladjЉ stadija blla 8U izvrsena paralelпo i na 
drugom ш]e8tu poшenнtog polja, tek пesto ka8niie nego ona ргvа, 
naime u drugoj polovini mje8eca jula. uporedna opazanja iz-

4* 
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vedena su s jedne strane vec radi toga, da se oba:vi i neke vrsti 
kontrola prije navedenih rezultata, а s dгuge strane, da se iz
begne onoj manipulaciji pojedinacnoga stavljanja mladih gusjenica 
na kukuruzne ЪЩkе. Тime se htjelo uklcniti eventualni nepo
volini utjecaj ozlijedom na prvotne njezne stadije gusjenica, koji 
se tim prenasanjem kadsto tesko moze sasvim izbjP-ci. 

Za izvodjenje tog ispitivanja poiedine su sJajne gomilice, 
koje su zenke moljca odlagale na tvгdi papii-, stavljene u za to 
udcsene laboгatoгjjske kaveze, bile polozene zajedno sa svojom 
papirnatom podlogom na pojedine dijelove pokusnih kuk. Ьiljaka. 
Svako pojedino jajno leglo Ьi1о је pi-icvrsceno na biljku pгiЬa
badacem. Deponiranje jajnih legala ва kuk Ьiljke vгseno ie od 
26. do ЗО. jula. U svemu је na biljke Ьilo polozer10 58 jajnih 
legla koja su sadrsavala 1 750 јаја, Izvaljivanje gusje11ica iz јаЈа 
uslijedilo је u vi-emenu od 31. jula do 5. augusta. Na osnovu pi-e· 
ti-age pokusnih kukuruznih blliaka, koja је izvгseнa ki-ajem sep
tembп1 doblven је sЩedeci konacni i-ezultat: Od svih 1750 јаја 
i-azvilo se potpurю 465 gusjenica, sto се re6i, da је od pome· 
nute kolicine јаја, izvrgnute priгod11im uvjetima razvica, вadjeno 
oko 27% doi-aslih gusjenica, te је ро tome mortalitet јоја i mladih 
gusjenica zajedno Ыо uturdjen sa 73°10. 

Kompai-ii-aju6i ovdje doЫveni pиcent mortaliteta i iaja i 
mladih gusjenica s onim pi-ije navedenim а na istom polju (81, 
5 11

/ 0 ), ukazuje se za оЬа ova i-ezultata difei-encija od 9%. Rezul
tati s jednog i drugog dijela ekspei-ime11talnoga polja prЉlizno su 
jed11aki ра nam do11ekle dopustaju da izvedemo opceniti zaklju
cak, da је mortalitet nojmladjih stadija ovoga Stetnika prnsle go
dine ц toj okolini Zagreba dosegao Ьlizu 80''/ 0• 

Faktori, koji utjecu па mortalitet јаја i mladih gusjenica. 

Dosad је и mапјој mjeri Ьilo pгoucavano dielovanje i-azli
citih faktoi-a, koji sudjeluju pri reducinшju potomstva kukшu
zova moljca и mladjim stad1jama njegovog razvitka. Do11ekle је 
(u Americi) ispitan mortalitet njihov и vezi s pai-asitizmom nekih 
YrSti insekata, а cesce је spomenuto jos i вepovoljno djelovanje 
klimskih prilika u pojedinim godi11ama а najzad i niski vitaJitet 
mladih stadija ovoga moljca. 

Tako Barber (1, р. 150) вavodi, da se za dugotrajnijeg sus
nog ljet11og pei-ioda iz,тjestan dio јаја, i-adi вedostatne vlage uz
duha, u орсе ne razvije. Nestasica uzdпsne vlage djelttje ро 
Barberu расе i нepovoljnije веgо suhoca samoga supsti-ata, na 
kojem su јаја snesena. 

Slicno misli i Caesar (2, р. 75), ро kojemu povisena tempe
ratura dje]uje nepovoljno na i-azvitak mladih stadija kuk. moljca 
i to s i-azloga sto u sezoni, kacl se odlazu јаја i izvaljuju mlade 
gusie11ice, povisena ljetna tempei-atura uzi-okuje naglija isparava11ja, 
а вestasica vlage dovodi do pojacanog mщtaliteta tih mladih i-az
vojnih stadija. 
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Pri ogrtanju kukuruza dospiju v1se puta pod zemlju i oni 
dijelovi staЬljike kao i donjih listova knkuruza, koji na sеЫ nose 
ро koje jajno leglo. Caffrey i Worfhley (3, р. 92) su pokusima 
ustanovili, ako је naslaga zemlje na tim jajima debela do 10 cm, 
da се se sva јаја normalno razviti, а isto tako da се sve. gusje
nice ispod 2,5 cm debelog sloja zemlje izaCi na povrsinu. Me
djutim kada је sloj Ыо debeo kojih 5 cm, izaslo је na povrsinu 
samo 57°/0 mladih gusjenica, а iz 7,6 ст debelog sloja zemlje 
isto tako 57°10 , dok se ispod naslage debele oko 10 cm, nije ni
jedna gusjenica pokazala vise na povrsini. 

Nadalje Barber (р. 151) izvjescuie, da i jaka Ш dugotrajna 
kisa uvecava mortalitet mladih, tek izaslih gusjenica. Та kisa dje
luje nepovoljno sve dotle, dok se mlade gusjenice ne ubuse и 
svoju hranidbenu Ьiljku. Tako u izvedenom jednom ogledu Ьilo 
је na kukuruzne Ыljke polozeno 1200 mladih gusjenica. U jednoi 
pokusnoj seriji razvitak mladih gusjenica Ыо је izvrsen u povolj
nim v1·emenskim prilikama, а и drugoj seriji za kisovitoga vre
mena. Rezultat toga ogleda Ыо је taj, da је od ukupnog broja 
mladih gнsjenica, koje sн Ыlе izlozene kisi, odraslo 45 komada, 
а u drugoi seriji s povoljnim razvojnim нvjetima, potpнno се raz
vilo 243 gнsjenice. Potvrdu ovog ogleda nalazio је Barber i u 
drнgim poljima. 

Resistentnost pojedinih sorta kukuruza takodje moze da 
utjece na velicinu mortaliteta mladih gusjenica. Prema eksperi
mentalnim istrazivanjima Roubauda (12, р. 18-21) jedna se sorta 
zubana (giant Caraqua) narocito pokazala resistentnom protiv па
раdаја mladih gusjenica. U dvije sel"ije ogleda na 5 razliCitЉ ku
kuruznih sorta, pokazala se prilicna varijaЫlnost mortaliteta mla
dih gusienica, izazvana bas slaЫjom Ш jacom resistentnoscн tih 
sorata. Procent mortaliteta gusjenica stavljenih na ove kukuruze 
kretao se ро pojedinim sortama izmediu 70 do 100°/0 • Iz Ha
seova (6, р. 80-81) na ispitivanjн resistentnosti nekih drugih 5 
sorta kukurнza mozemo izvesti, da је broj prezivjelih gнsjenica 
ро pojedinim sortama prilicno varirao te se procent njihova mor
taliteta kretao izmedjн 69,1 do 99, 1 °!п - Diference moгtaliteta 
mladih gusjenica kod mojih ogleda (kako је to spomenнto н 2. 
pogl.) Ыlе sн na 9 pomenнtih sorta kukurнza vrlo malene. 

U literaturi se spominju nadalje i insekti pai·asiti јаја Р. nu
Ыlalis (Trichogramma) kao i neki insekti predatori (Chrysopa, Syr
phidae, Coccinellidae, Podisus, Triphleps), koji нnistuju јаја i mlade 
gнsj enice. 

Medju rasirene predatore јаја kuk. moljca treba ubrojiti jos 
arvн grinje TromЫdium (AliothromЫum) fuliginosum Koch. 

Barber је opazao, da kadsto neke ptice napadajн nedorasle 
gusjenice jos za vrijeme vegetacijskoga perijoda kukuruza. Nala
zio је to u vrlo susnim ljetima (u New Englandu), kada se uslijed 
gusjenicinog nagrizavanja m etlicine staЬljike prelome te pri tom 
nastaju pukotine uzduz same metlice kao i uzduz kukuruzne sta
Ьljike u ЬНzini preloma metlice. Na taj nacin је i ulaz kroz te 
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pukotine u izbusene hodnike gusjenica pticama mnogo olaksan ра 
tada vrlo lako postaju plijenom razlicitih ptica. 

Prema prije izlozenom kao i obzirom na velik procenat mor
taliteta јаја i mladih gusjenica, mozemo re6i, da је zivotna ot
pornost tih mladih stadija kuk. molJca u dodiru sa spoljasnjim 
faktorima vrlo slaba а osim toga da su i јаја i mlade gusjenice 
cesto izlozene napadajima razliCitih parazita i predatora. 

Za vrijeme pregledavanja i kontrole ogleda na eksperimenн 
talnom polju u prosloj godini, mogao sam utvrditi, da se izve
stan broj јаја te gusjenice nije mogao da razvije s uzroka, kako 
ih nize navodim: 

Izostanak oplodnje јаја. U glavnom su se iz svih јаја. sne
senih u laboratorijskim kavezima razvi!e gusjenice, osim neznat
nog broja јаја, koja nisu blla oplodena. Od pregledanih 6.500 
јаја nasao sam 72 komada neoplodenih. sto iznosi 1,1 °fo. Na 
oglednom poliu od pregledanih 4.700 јаја, u koliko sam mogao 
konstatovati, Ьilo је u svепш 212 јаја, na kojima oplodnja niie 

izvrsena, dakle 4-5% neoplodenih јаја. Prilikom ispitivanja 
moi-taliteta јаја unutar eksperimentalnoga polja mogao sam pi-o
na6i otprilike ,~L'/0 neoplod~nih јаја. 

Direkina insolacija. Zenka Р. nubllalis u najvise slucajeva 
odlaze svoja јаја na nalicje lista kukшuza а isto i kod di-ugih 
hranidbenih Ьiljaka. Kadsto medutim nailazimo na jajne gomilice, 
polozene i na kukuruznoj staЬljici, а nerijetko i na gornjoj strani 
lista. Naroblo u potonjem slucaju jajne 6е rpice lпoz dan dulje 
vremena Ьiti eksponii-ane direkinoj insolaciji. pogoto,yo, ako sн 
јаја snesf'na na gornjim listovima olпenutim prema ju!noj strani. 
Uz ovakve се prilike najve6i dio јаја, а vjei-ovatno i sva, na
stradati od pi-ejake suncane zege, kako nas о tome uvjeravatu i 
ogledi, izvrseni u eksperimentalnom polju : 

Eksp. 1.: 475 tek snesenih јаја kuk. moljca Ьilo је 27.VП. 
polozeno na gorщoj strani kukuraznih listova (na visim poloza
jevima ЪЩkе) sa potpuno slobodnim pristupom suncanih zraka, 
Ekspozicija u smjeru WSW. Rezultat pregleda, izvrsen 7.VШ.: 

gornje koliCine јаја razvilo se 15 gusjenica. 
Eksp. 2.: 312 tek snesenih јаја Ьilo је 29.\/II. eksponirano 

suncanim zracima, Jajne rpice smestene na listu u 
Rezultat pregleda ?.VШ. Nijedno se јаје nije raz· 

do gusjenice. 
Eksp. 3., јаја izlozena suncu na gornjoj strani 

listova, u smjeru S. ћegled Nijedвo se јаје вiје 

4, 272 јаја, 29.VlI. smjestena na gornjoj strani listova 
(veCinom najgornjih), slobodno izlozena suncanim zracima. Ekspo-
zicija u smjei-u ESE. Pregled Izasie su 34 gusjenice. 

Prema tome duljetrajna ekspozicija dii-ektnoj insolaciji dje-
luje na јаја smrtonosno, sto se ujedno podudara i sa 
navodima i Worthleya (3, р. 9) te Caesara (2, dopu~ 
njujuCi Љ onamo, da kratkotrajnija ekspozicija suncevim zracima 
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kroz dan, uvjetovana polozajem jajnih gomilica u smjeru v1se na 
zapad odnosno n.a istok nego u smjeru juga, dgpusta ipak ma
njem dij?lu јаја, da se razviju u gusjenicu. - Zenka Р. nublla
lis ipak najredovitije deponira svoje jaine rpice. kako је vec spo
menuto, na nalicju lista kukuruza, а mnogo је rjedje, da ih stavlja 
па gornju stranu lista, iz cega mozemo izvesti, da је i utjecaj di
rektne insolacije na mortalitet јаја na kukuruznim poljima prilicno 
malen. Umanjen Ьit се jos vise time, sto јаја, ako su snesena na 
gornjoj strani donjih listova (sto sam visl? puta nalazio), ostaju 
oblcno zasticena od direktnih upada suncanih zraka osjenjivanjem 
gornjih listova kukuruza kao i oЬliznjih kuk. biljaka, naroCito kod 
sorta visokih i sa velikim listovima. Odatle Ьit се nam i razum
ljivo, da se и predasnjem ogledu u vezi s ispitivanjem mortali
-teta јаја (tab. 1) vecina јаја, koja su Ьila izlozena na gornjoj 
stгani listova (u vecem broju na donjem dijelu blljaka) ipak pot
puno razvila 

Јаја, usmrcena od suncane zege, potpuno se sploste i zado
Ьijaju smedu boju. 

GiЬanje listova uslijed vjetra. Vec slablji vjetar moze da ргi· 
licno uzblba liSce kukuruza ра ako se jajna gomilica nalazi 
upravo na svedenom pгegiЬu и goгnjem dijelu nalicja lista. to se 
uslijed postranog pritiska na јаја, izazvanog previjanjem lista ро 
vjetгu, horion јаја lako nаЬеге ili upadne, te se iz takvih jajnih 
legla gusjenice nece гazviti, ili tek u malenom Ьгојu, u koliko 
ргi tom ostanu neozlijedena. Ovakav smjestaj jajnih gomilica pгi
licno је rijedak, te је i mortalitet јаја, uzrokovan na taj naCin, 
vjerovatno vrlo malen. U mnogo vecoj mjeri Cini se, da јаја 
stradavaju od dodiravanja najЬlizih Hstova vlastite i susjednih Ьi
ljaka, naroCito za vjetrovitih dana. Tako sam u julu prosle go
dine u nekoliko slucajeva Ьiо ocevidac takvom naCinu unista
vanja jajnih legla, gdje su se svjeza tek snesena јаја od udaraca 
oЫiznjih listova uleknula te Ьila toliko pozlijed@IШI., da se dalje 
nisu mogla гazviti. Vjerovatno је stoga, ako za vrijeme, dok se 
u poljima nalaze jos јаја, nastupe jaki vjetгovi, da се izvjestan 
dio jajnih legla па taj nacin postradati. 

Parasitske glfivice? U laboгatoгijskim kavezima, koji su sa
dгzavali mnogo vlage, Ьila su јаја cesce napadnuta micelijem neN 

gljivica. u jednom jako vlaznom kavezu nasao sam 5 legla, 
inace sasvim normalnog izgleda, potpuno prevucena biljeliш mi
celijem gljivice. U istom kavezu Ьilo је jos kојЉ 20 sasviш svjeN 
zih legla, ali i od ovih su vec poslije 4 dana 8 leg1a Ыlа pгe
vucena Ш potpuno i1i tek djelomice finim tkanjem gljivicnog mi
celija. Nijedno od tih јаја nije se гazvilo .. dok iz ostalih jajnih 
legla а и istom kavezu sva su se јаја normalno razvila. Osim 
toga sam na ekspeгimentalnom polju mogao konstatovati, da su 
nekolika jajna legla, koja su cesto kгoz dan Ьila jako na
kvasena vodoш, Ьila inficirana gljivicama. Ni od ovih јаја nije se 
ni jedno гazvilo do gusjenice. Da li se u tim slucajevima гadilo 
о parasitskim gljivicama ili saprofitima, nisam mogao konstatirati. 
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Svakako је karakteristicno jos i to da је u svakom tom slucaju 
i sam supstrat (papir, dio lista), na koji su ta јаја bila snesena, 
u okolini tih јаја isto tako Ьiо tim gljivicama napadnut. Iste go
dine nasao sam i na drugom polju u okolini Zagreba jedno jajno 
leglo kuk. moljca iz kojega su proizзsle hife sa konidioforama, 
na kojima su konidije Ьile smjestene u obliku rosete I ova јаја 
zadrzala su jos normalan izgled. 

Chrysopa vulgaris Shneider poznat је neuroptery kao razboj
nik narocito Aphida а i drugih insekatskih larva. Zenka odlaze 
svoja јаја ve6inom u manjim grupama, ali i pojedinacno. Prife 
ovipozicije stavi kapljicu ljepive supstance na list ili drugi koji 
predmet, na kojem се da snese jajasca. Potom izdigne kraj abdo
mena povlace6 tako tanku ljepivu nit u smjeru okomito na sup
strat. Nit se naglo osusi i otvrdne. Na vrh tako saCinjenog drska 
smjesti ро јеdпл maleno zelenkasto јаје Tokom mjeseca jula i 
djelomice augusta prosle godine, kada је и najvecoj mjeri uslije
dilo odlaganje јаја ovoga predatora, nailazio sam na ta Chrysopa
jaja ро kukuruznim biljkama vrlo C:esto. Tako sam na dva polja 
u okolini Zagreba nюgao konstatovati, da su na vise od 1 

/ 3 svih 
kukuruznih biljaka Ьila karakteristicna јаја Chrysope polozena U 
eksperimentalnom polju nasao sam u isto vrijeme unutar jedne 
ovece parcele preko polovice svih kukuruznih ЬЩаkа nacickane 
sa tim jajasciшa, dok Љ ie na drugoj parceli imala skoro svaka 
Ьiljka. Iz tЉ јаја izasla larva vrlo је zivahna te provodi kroz ci
jeli svoj razvoj razbojnicki zivot napadaiu6i јаја i larve razlicitih 
insekata. Pri tom јој osoblto pomazu jake kukaste savijene mandi
bule, unutar kojih se smjestio longitudinalni kanal, te niime usi
sava krv i unutarntu sadrzinu svojЉ zrtava, primajuCi tu svoju 
hranu izravno i esofagus. Krajem jula i pocetkom augнsta zapa
zao sam cesto te larve na jajnim leglima kukuruzova moljca unu
tar eksperimentalnog polja. Iz nijednog iaja onih legla, koja sн 
Ьila posjecena ovom larvom, nEe se razvHala gusjenlca. Larve 
Chrysope nabuse ta јаја svojim ostrim mandiЬulama а potom im 
isisu njihovн sadrzinu. Osim јаја napadaju t2 larve i mlade gu
sjenice te sam vise puta imao prilike gledati zustre napadaje tih 
larva na mlade gusjenice Р. nuЬilu.lis ne samo u polju vec i pod 
blnokularom, u laboratoriiu. unutar staklenih posudica. Broi usmr-
6enih јаја i gusjenica od larve Chrysopa tesko је ustanoviti, a1i 
prema gorniim opazanjima te velikom broju naaenih jaia na kн
kшuzniш bilikama, Ьit се da је broj njihov prilicno velik. 

Mravi. Vec prije sam imao prilikн da izvjestim (7, р. 22,:), 
da dvi'e vrsli mrava Myrmica laevinodis Nylander i Lasius emargi
natus Olivier napadaju odrasle gusjenice kukuruznog moljca. Da 
od mrava ne Ьivaju posteaeni ni mladi stadiji gusjenica, uvjerio 
sam se krajem iula prosle godine н dva maha, promatraju6i tom 
prilikom dva mrava 1 Formica), kako su napali na dvije mlade gu
sjenice prvoga stadija, uhvativsi Љ svojim C:vrstim C:eljustima po
sred tijela. U оЬа ova slucaja mogao sam medutim ko11statovati, 

~1 
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da su mravi svnj usmrceni plijen doskora ispustili ne prozde
ravsi ga. 

Trichogramma evanescens Weswood. U augustu proslegodine 
u eksperimentalnom polju naisao sam na nekolika jajna jegla, pa
rastiranih sitnim halcididima iz roda 1 richograma. Imagines proi
zasli iz tih napadnutih jajnih legla, podudaraju se. - prema kva
blikaciji Ellingera i Sachtlebena (5, р 69--70) obzirom na broj 
dlaCica na prednjim krilima, sa postavljenim tipom Trichogramma 
I.11 - Као parasit јаја Р. nubllalis nad:en је Т evanescens jos ро 
Thompsonu i Parkeru (13. р. 18) u Francuskoj i ItaЩi а prema 
Dudichu (4. р. 188.1 konstatovao ga је JaЬlonovski u Mad:arskoj. 
- u ostalim nasim krajevima nisam imao prilike da ga nad:em 
(8, р. ~129). 

Zenka ovoga parasita odlaze јаја u јаја svog domadara i za 
kojih 2 do 3 sedmice ciieli se razvitak unutar toga jajeta dovrsi. 
Jaia nubllalis, napadnuta tim parasitom, lako se raspoznajн od 
normalnih ро tome. Sto zadoЬijн tamno-ljнЬicastu, gotovo сmн 
boju, te se Cini, kao da su prevш5ena finim pepeljastim osipom. 
Priie nego sto се imanigines izaCi, progrizu jajni horion u formi 
mапје vise nepravilne kruglaste rupice, otprijike 0,2 mm u pro
mjeru. Normalno sam nalazio u svakom jajetu samo ро jedan ot
vor. Ako se mjesto, gdje su parasiti izlazili, nalazilo na onom 
dijelu jajeta, koje је s gornje strane Ьilo prekriveno djelomice 
drugim jajetom, to se otvor donjeg jajeta produzio i na gornje 
јаје. U syim zapazanim slucajevima sva su јаја jednoga legla Ьila 
inficirana tim insektom. Broi parasita ро jednom јајеtн u glavnom 
је iznosio ро dva individua. Tako primjerice u skupini od 19 
inficiranih јаја Р. nubllalis uzgojio sam 34 Trichogrammae, а iz 
jednoga legla od 8 јаја doЬio sam 15 tih parasita. 

Vjerovatno је, da је ovaj insekt od manjeg znacenja ро 
mortalitet јаја kukuruzova moljca, s razloga, sto Trichogramma 
ponajvise napada јаја leptira (а i drugih insekata) tek druge ge
neracije, dok se Р. nubllalis kod nas javlja samo u jednoj gene
raciji, te јаја odlaze vec u junu i julu, - а jos vise umanjuje 
vrijednost njegovu kao napadaca јаја kuk. moljca izrazita njegova 
polifagija. 

Trombldium fuliginosum Koch spominju Paillot (11, р 105) 
i Zvбlfer (16, р. 140) kao napadaca јаја Р. nubllalis u Francuskoj 
odnosno Njemackoj (Baden). Tamno crvena larva ove grinje Ьila 
је prosle godine u nasem eksperimentalnom polju najzesCi uni
stavac јаја kuk. moljca, apsorЫrajuci sadrzaj njihov kroz malenu 

1) Kako је dosad poznato vise vrsta iz toga roda, ра buduci da se mnogi 
entomolozi (Kryger, Howard, Ferriere i dr.) nikako пе slazu kako ni u broju 
vrsta tako ni u sh vatanju karaktera, koji treba da budu uzeti u obzir pr! odre
divanju njihove specificke vrijednosti, to prihvacamo misljenje Feпiera (cit. 
prema Vukasovicu, 15, р. 5), da u Evropi postoji vjerojatno vise vrsta Tricho
дramma, a!i је jos zasad najzgodnije smatrati jednom te istom vrstom sve raz
Jicite dosad oplsane vrsti toga inseri:ta, ocekujuci, da nam novija istrazivanja dadu 
pozitivne rezultate п tom pitanju. 
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izbusenu rupicu. Tako sam sigurno mogao нstanoviti, da је пaj
manje 160/о svih jajnih legla u drugaj polovini juna 1929. u tom 
polju nastradalo od ove grinje, а vjerojatno је broj ро njoj uni
stenih јаја Ьiо i mnogo veCi. Na ve6ini јаја, koja su pala zrtvom 
ovoga razbojnika, nalazio sam cesto i vise od jedпog individuuшa,. 
oblcno ро dva, а na jednoj jajnoj gomilici nasao sam ih jednom 
prilikom stovise i 4 komada. 28. juna iste godine izbrojao sam 
na stotinu kuk. Ьiljaka 176 tih griпja, п1;1laze6i na gotovo svakoj 
biljci ро jednu do cetiri grinje. Osim toga пalazio sam TromЫdi
uma u vecoj mjeri i na kukuruznim poljima u Sisackom srezu. 

Iznio sam ovdje neka opazanja о mortalitetн mladih stadija 
Р. nubllalis tokom njihova razvitka, te је kako vidjesmo, kon
statovan da је taj vrlo velik. Rezultati tih opazanja odnose se lL 

glavnom na prilike na jednom kukuruznom polju u okolini Za
greba 1929. god., ali se donekle ujedпo moglo zapaziti, da sw 
uvjeti razvitka rnladih stadija ovoga stetnika i na drugim poljima 
и toi okoliпi bili s manjim varijacijaшa vrlo slicпi. Daljпja p1·ou
cavanja treba da se protegnн i na druge nase krajeve, da Ьi se 
tako dobila ro mogucnosti skupпa slika ekoloskЉ faktora, koji 
sudjeluju pri redukciji broja potomstva ovoga stetnika. 

Pomeпuta proucavanja imadu ujedno i prakticki zпасај, jer 
nam daju i duЫji pogled na one faktore, koji uvjetщн oscilaciju 
zaraze pojedinih godina, а osim toga mogu nas navesti na pre
duzimanje bilo kakve akcije propagiranja nekih nepovoljnih fak
tora (predatori; insekti parasiti) tl mnozenju ovoga stetnika. 

Najzad vaija jos spomenнti i znacenje mortaliteta za me
todiku infekcijoпih poljskih ogleda н vezi Ьilo kojeg pitanja. Po
trebno је naime, uoCivsi visok mortalitet јаја i mladih gнsjenica, 
da se нmjetna infekcija н ku~;.:. poljima н svrhu razlicitih ogleda, 
izvodi sa veCim brojem јаја odnocno mladih gнsjenica, jer u pro
tivnom slucaju mozemo ostati и орсе bez rezultata. ProucavajuCi 
1928. god. zajedno s drom Arnoldom нtјесај odsjecanja metlica 
kнkuruza na prirod kнkurнza (а u vezi s infekcijom ovoga stet
nika) Ыlо је oko 120 kuk. ЬЩаkа нmjetno inficirano sa 130 gн
sjeпica. U svemu se medutim potpuno razvilo kojih :3.% gusje
nica. Pokнsi su morali ostati bez rezultata, buduCi da utjecaj 
stetnog djelovanja ovoga insekta, radi prernalenog hгоја razvitih 
gusjenica, nije uopce Ьiо ni zapazen. 

в. 

ZUSAMMENFASSUNG DER RESULTATE. 

ЙЬеr die Mortalitiit 
Pyrausta 

Raupen von 

dem Maisfelde des Botanischen Institutes, Zagreb, als 
ансh in niiheren Umgebнng von Zagreb wurden im Jahre. 
1929. Beobachtungen beziiglich der Mortalitat der j11nge11 Stadien 
von nubllalis durchgefiihrt. 

Die Mш·talitiit der betrнg 34, 1 °!о (im Jah1·e 1928. ЗОО/о) 
und die der jнngen Raupen 72%. Insgesamt von den Eiern und 
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jungen Raupen sind 81,5% zugrunde gegangen. Auf einer ande
ren Feldflache war die Mortalttat der Eier und jungen Raupen
stadien 730/о. 

Die Faktoren, durch welche die Reduktion der jungen Sta
dien des Schadlings in der obenпwahnten Lokalitat hervorgerufen 
wurden. sind folgende: AusЫeЉen der Befruchtung der Eier, di
rekte Insolation, Bewegung der MaisЫatter durch den Wind, Pil
zinfektion (noch fraglich оЬ parasitar), Neuroptere Chrysopa vul
garis Schneider, Ameisen, Chalcidide Trichogramma evanescens 
Westwod und MilЬe TromЫdium fuliginosum Кпсh 

Es wird zum Schlusse aufmerksam gemacht, dass bei Feld
versuchen mit Р. nubllalis diese natiirliche, verhaltnismassig 
starke Mortalitat beriicksichtigt werden mнss. 
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Из ,,Эоолошк:оr института университета Алек:сандра 1. у Љубљани". 

ов п 

Oblsium (Blothrus) Karamani sp. n. 

Д-р Јован Хаџи. 

У некој пеhини код Патиске у Јужној Србији нашао је 4. 
августа 1925. в:аш пожртвовни и вредни испитивалац домаhе 
фауне г. др. Ст ан к о К а ра м а н, управник најмлађег при
родњачког музеја у Југославији, у Скопљу, примерак изра-

Слика 1. 

зито nеhинске псеудос
норпије типа OЫsium (Blot
hrus ). Био је тако љубазан 
те је послао своју ретку 
ловину мени на обрађи
ы1ње ваучно. Нажалост 
није успело ни нюшадвим 
тражењем на 

нИtпту наhи 
истом 

даље 

ста

при-

мерке и тако морам, као 

што то није ретко код 
пећинских животr~ња, дати 
опис на осноьи само јед

ног примерка. Стара је то 
женка, како се разбире по 
веома истрошеним чапор

цима на ногама и зубиhи
ма на сечиву хелицера, а 

припада новој врсти коју 
именујем у почаст налаз

ника да му се у име нау

ке бар донекле одужим 
што је мушки издржао 
радеЬи на науци под неве
роватно тетпким животним. 

и радним приликама. 

Хабит (спољна по
јава) нове врсте (слика 1) 
сасвим је типичан за пе-
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hинске обизије. Хитип је без финије скулптуре у главном. 
пос:ве гладак и светао, само уз базе :већих осетних длака 
шиљасто је испупчен. Карактеристично је за нову врсту 
што се хитинска кутикула на трохантеру, фемуру и тибији пе
дипалпа на местима где с,:; налазе веhи лириформни осетни ор
гани често испупчи, најјаче над базом тибије на унутарњој 
страни- (слика 2). Гдегод је хитин дебљи а то је н:а карапаксу, 
хелиперама, педипалпима и појединим местима ногу, онде има 

смеђу боју, иначе је светло жуте боје. Веома нежан и 
скоро посве безбојан хитин на тергитима и стернитима. 

Дужина тела, без хелицера и ногу износи 3.68 милиме-
тара \и даље :мере све се подразумевају у од 

исто толико колико и дужина клешта на педипалпима. 
педипалп, заједно с коксом, :мерен по средини уздуж, ду~ 

гачак посве испружен, дакле више неrо двапут колико 
је тело с напред ношеним 

штипаљкама износи око 

држању с ногама дугачка 

ТаIП{ИХ и дугаqких ногу и палпа чини 

нежЕ1е животиње. 

Слика 2. 

утисак ломне, 

Једва мало сведени иарапакс (rлавоrрудни хитински 
,само спреда 2 а) захвата, даље доле уз бок 
линија на цртежу) и има дугуљасту скоро паралелограм ну 

форму; по средини дугачак је 1.28, заједно са јаким и тупо 
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зашиљеним ростром. Спреда је карапакс 0.85 широк као и 
остраг док је у средини нешто шири (О.98) а испред мес1а где 
би имале· стајати очи, да нису потпуно редуковане, нешто је 

стегнута. Предњи руб карапакса има валовиту линију 
с два већа бочнија конвекситета и два мања медијанија уз 
базу ростра конь::авитета. Хетотаксија има ову формулу: 4, 6, 
4, 2, 2; дакле свеrа 18 осетних длачица око 0.13 дугачких. Из
међу првог и другог попречног реда длака има два пара 
осетних органа, предњи пар специiалне форме а стражњи су 

осетни органи. Испред стражњеrа реда 
постављена су четири лириформ.ва и један даљи несиме-
трично постављени. 

мерен с леђв.е стране, дугачак је 2.4 (с 
а по средини своје дужине где је ши~ 

су тергити ужи (најшири средњи мери 1.1) то 
бочно доста широк трак нежне, тачкасто скулптовшзе 

плеуроме кожице. висина нежних терrита износи око 

0·2 а први висок 

на тергитима: 4, 5, 
и оЕца опет 

7, 8, 8, 9, 8, 8 
последњег 

длачице дорзално и 

су продvжене. 

ОСИЈУ! прве четири, нешто 

стершп без 

распореданих, посве 

чини горњу усну женског rениталаог 

стер нит 

је и носи 
уздуж свог стражњег 

уза сваку стигму по З. 
у две плочице, свака 

органом, уз 

прста извучено 

лик опет 

правилно 

дуrо111 

сечиао непонретноr прста не

доста отупљеним 

чини ред од 8 дла-
чица а serrula непокретноr прста има око 115 листића на сло

често нешто зашиљених; serrula покретљивог 
прста носи око ЗО листића. 
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Слика З. 

Слика 4 
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и танког педипалпа (слика 4 мери по 
и о·з је и веома чврста, 

се предњем делу површи уса-

ђет::~е су 4 мале длачице, уз руб зглоба за трохантер више ла
терално опет 4 нешто веhе и круте и више медијално 2, од ко-
јих је врло дугачка а сасвим 111едијално цистално 
5 мери по средини уздуж 0"79, уз предњи 

стражњи 0'55, према томе није преко мере са-
проксималвом дршкастом. износи mирива само. 

у средини 0.27 а на дисталном косо попреко 0'4. 
на дорэалној страни стоји повелики лири

формни орган а уздуж стражњега руба четири су квржице, 
свака са по једним лириформвим органом. Финих осетних 
длака има на трохантеру свега 23 (од тога спреда 13, око ди~ 
сталнога руба 8 а само 2 мале вентрално страга. 

кијачасти фемур педипалпа дугачак је посреди 
над нешто проширеним зглобним делом, ши

па се веома постепено и неприметно подебљава до 
преко половине дужине само на О 2 а тек у последњој трећини 
се 11~ало наглије појачава на 0·25. Уздуж стражњег руба има, 
као на трохантеру 3-4 мале избочине са лириформн:им орга
ном свака; и на исходиштима јачих осетних ддака издигнута 
је у купу површина кутикуле. Осетних длака, већих (спреда) 
и мањих (страга), има око 70 а поредане су у 7 не баш пра
вилних, уздужних редова; на вентралној површи стоје само 3 
мале длаке проксималв:о (слика 4 а), на дорзалној 11 по чита
вој дужини. Већина (и најдуже) дла~,:а стоји на предњој страни 

ЗО) а остат~е уздуж стражње стране (око 27) у по З реда 
постављене. 

Веhма кијачаста је 2 мм. дугачка тибија педипалпа која 
је на проксималном, дршкастом крају нешто савивута; ту је 
тек 0·15 широка. На граници доње прве трећине а на унутар-

страни повелика избочена са великим лириформним 
органом; на том месту је тибија 0'2 широка и отуда се према 
диста.лно111 постепено појачава те досиже ширину од 0'38 
даш:ле више него дистални крај фемура. Унутарња контура тече 
од са лириформним органом сасвим. право, док је 
спољна контура витопера. Овакав облик тибије доказује да 
имамо посла с првим представви"ком рода Oblsium (Blothrus) а 
не можща рода Roncus (ParaЬlothrus). На дорзалној површи 
проксималне и.м.а по један мањи лириформни орган, 

је посве дистално вентрално и треhи дистално споља, 
длака има свега око 65 у једно 7 уздужних редова 

пореданих, Веh.ива длака је усађена у стражња три реда (око 
30), уздуж унутарње стране (око 16), око зглоба за штипаљку 
једно 10; на вевтралној површl! једва једна проксимална а :в:а 
дорзалној десетак. дршкастом делу нема с доње стране :в:и 
спреда ни једне длаке. 
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Читава штипаљка (клешта) мери до 3'74, од чеrа отпада 
на саму шаку заједно са танахвим дршком 1 ·5, на нешто дужи 
непокретни прст 2'24, док покретљиви мери 2·1. Држак шаке 
(слика 4 б) је само 0·2 дугачак и дистаљно, где је најтањи, 0.15 
широк. Шака је овалне форме с највећом ширином од 0'7 
(гледана одозго) а при бази прстију мери само 0'36 ширине; 
унутарња контура је већма испупчена а око базе већих длака 
хитин је купаст. Једномерно је шака обрасла краћим и дужим 
(базаrшо и дистално нарочито на унутарњој страни) осетвим 
длакама; има их свега око 65 и то око 40 на унутарњој поло· 
вини површи а око 25 на спољној. 

Прсти су нешто према унутра савије~ш и на вршку ку
касти. Сечива су им поседнута од једног краја до другог густо 
пореданим веома ниским (слика 4 в, i) зубићима; у непомич
ном прсту набројао сам их 125, базама су срасли те круне 
слабо вире; у непомичног прста имају зубићи на вршковима 
нешто зашиљене :капице глеђи, у покретљивог прста круне су 
плосне и виске. Помични прст има в:а бази унутарње страве 
удубину с врло одебљаним хитином а на спољној страни че· 
тири трихоботрије у неједнаким размацима. Непомични прст 
има 8 трихоботрија, од којих 4 стоје при бази (два споља, је
дан дорзално а један изнутра. Близу вршка поприма једно 10 
осетних длака, појачаних, скоро карактер трихоботрија пошто 
око њихове базе видимо плитке зделице. Уздуж непомичног 
прста тече не мање од осам редова мањих и већих осетних 
длака и то по 3 уз унутарњу и спољну страну а по 2 на дор
залној и вентралној површи потоње су ма11ене и нагусто по
редане (уопште по 16-25 у сваком реду) дакле их има укупно 
око 1600! Сличне су прилике и на поN1.ичном прсту, са једно 
7 редова осетаих длачица. Од лириформалних органа нашао 
сам само на бази непокретног прста два. 

Слика 5. 

Необично дугачке и витке ноге (слика 5) имај у каракте
ристичну и форму и опрему длакама. Укупне дужине свак~ 
поједине ноге (од 1-4) и сваког појединог чланка од :коксе 
даље (мереног по средини) износе: за 1 но~у: 4 86 (0'35, 0·35, 
1·15, 0'78, 0·95, 0'58, 0'7); за 2 но~у: 4'96 (0'35, 0·4, 1'18, 0'85, 
0·9, 0'53, 0'73); за з тпу: 5'65 (0'38, 0'57, 0·7 + 0'9, 1 '49, 0'66, 
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0'95); за 4 н.о~у: 6'21 (0'48. 0'59, o·s+1 ·os, 1 ·12, о·7 4, o·so). 
Beh прва нога дужа је од тела, а свака даља све је дужа. Док 
је 1 трохантер задржао нормалну форму и дужину, други је 
веh нешто продужен а поготово З. и 4. при то.ме је кокса и 
трохантер 4. пара ногу веh посве према натраг оријентисана. 
Највећма продужени чланци показују тенденцију да у средини 
постају тањи него на обим крајевима (упоредити нарочито фе
мур 2. пара и тибију 4. пара ногу на слици). Још је упадљиво 
да фемури 3. и 4. пара ногу, противно пећинским обиз1шдима 
из Бугарске (Redikorzev), не показују ни мало одебљање прок
сималног краја. 

Лириформне органе могао сам наћи на коксама предња 
два пара ногу (посве латерално и страга), затим на свим тро
хантерима, на дорзалним површима у серији од по неколико, 
један тик другога; на фе.муру 1. пара ногу проксимално на 
дорзалноi страни; повелики лириформни органи постављени су, 
по један, на дисталном крају префемура З. и 4. пара ногу а 
мањи на проксималном крају префемура 4 пара ногу; тибије 
4. пара ногу имају по 2 мања а посве дробни лириформни 
орган стоји на сваком крајњем чланку тарза и то по све ди~ 
стално страга (слика 6 б и в). Могуhе је да има још и другде 

Слика 6, 

.пробних лириформних или сличних мањих осетних органа (при 
базама члаtlака на педипалпу у форму сјајаих зрнаца у хитину), 
или да сам их превидео. 

Спреда латерарно извучен је руб коксе 1. пара ногу 
(слика 6 а) у тубаст шиљак хитански а медија.но је руб изву-

5* 

- - - ·~ 



68 

чен у неколико једва приметљивих шиљчиhа. кокси 2. пара 
ногу приметио сам спреда латерално посве заобљену квргу 
хитинску тамно смеђе боје. 

Опрема сваког појединог чланка ногу длакама оваква је: 
на 1 но.ш: кокса 6 (десhо осим једне све су смештене око 
руба зглоба за трохантер; 7 (десно 6) и то 6 спреда 
вентрално је а само је она дробна 
позади: префемур Зб пореданих у пет уздужних редова: спреда 
два реда (један нешто вентралнији) с 5, односно 6 длака, страга 
два реда од по 8 длака и на дорзалној прврши ред од 9 длака; 
постфемур 35 у 7 уздужних редова (предње су дуже): спреда 
З реда са 3, 4 и 5 длака, страга два реда са 6 (вентралнији) и 
7 длака, на површи вентралво 3, дорзално 6; тибија са 39 длака 
у 6 редова: спреда два по 7, страга два са 5 и 7, на вентрал
ној површи 6, на дорзалној 8; 1. члан тарза са 32 длаке у 6 
редова и у венцу око дисталноr нраја (сваки ред са 3-6 длака); 
2. члан тарза са свега 48 длака у 7 редова (3 спољна, средњи 
са 5, бочни са 7 односно 4), два на површима са по 9 длака и 
2 унутарња са 14 длака : уз чапорке спреда и страга, иде на 
свим 2. тарзима по једна специјална рачваста длака с перастим 
огранком (слика). 

На 2. пару ноrу им:а кокса 7 (десно 5) длачица, три на 
вентралној површи, по две више спреда и стра.га уз руб згло
ба за трохантер; и трохантер носи 7 длачица; префемур 36 као 
у 1. пара ногу а и распоред; постфемур има 33 (18 више 
вентрално, 15 дорзално, иначе поређај као :на префемуру 1. 
пара f!ory; тибија 39 у 1. пара ногу); l. чланак тарза 27 
длака у 7 редова од по 3-5 длачица; 2. чланак тарза и.ма 57 
длака опет у 7 редова (спољни само са по 4 длаке, унутарњи 
9-1 О, веюр. и дорзална површ по 13, Одtlосно 17). 

На 3. нози има кокса само 4 а трохавтер 15 све на вен· 
тралној површи; префемур носи свега 19 осетних длачица, од 
којих стоје само З на површи дистално, 7 вептралво 
уза стражњи руб, 3 уз предњи а остале на вентралној површи; 
постфемур са 22, и то 8 дорзално смештених (делимице су из
дужене) а 14 вентрално унутрашњем рубу 6); дугачка ти· 
бија опремљена је са свега 37 осетних длачица (вентрома). 10, 

предњи руб 8, уз стражњи 7, око дисталног краја венац од 
а остале дорзално, дисталне су продужене; 1. чланак тарза 

са 21 длачицом од су спољне веома продужене; 2 чла~ 
нак са 56 длака, на дорзалној страни 3 веома дуrе (оста· 
лих 1 краћих), најкраће су у унутрашња реда (24 свега) 
а средње на предњој и задњој ~:юврши (по 9Ј. 

Четврта нота liao најдужа носи и број длачица, 
Кокса са (десно 8), највише (и најдуже) их стоји страга и: ме· 
дијално; трохантер са 22 длаке а све стоје вен1'рално (размеш
тај видети :на слици 1; пре фе мур опет са 22 длаке, од КОЈИХ i е 
само 6 смештено посве дорзално, ~ уздуж медијаног руба, а 
6 уздуж спољног руба, само 2 на спољној површи; постфемур 
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са 32 длаке у 5 редова (2 длаке дистално ван редова), дорзал
но спољни ред с 8, дорзално средњи са 9, дорз унутарњи са 
5, с доње стране два реда по 4 длаке; дугачка тибија има 47 
длака с 5 потпуних редова, од којих има у дорзално-медија
ном реду (8) неколико врло продужених д11ака; дорзално-ла

ред са 9, вентро-медијани са 13, вентро-ув:утарњи 9, 
спољни 8; 1. члан тарза са 25 дла!iа у 5 редов1:1, у дорзоNме
дијаном стоје 4 продужене, само вентро·медијани има 9 оста
ли редови по 4 длаке; 2. члан: тарза као у 3. пара ногу. 

Чапорци на предња оба пара ногу тањи су а су 
били и мањи од чапорака оба стражње. пара ногу, или се то због 
истрошености свих чапорака ногу не може тачно утврдити. 

У погледу сродствених односа наше нове врсте према 
осталим од пре познатим врстама рода Oblsium, пећинског под
рода Blothrus, којих познајемо данас тридесетак, очекивали би 
да Ьемо наhи најближrг: сроднике у средњем Башшну, нарочито 
међу врстама је недавно описао Редикорцев из бугарских 
пећина. Nlеђутим у ствари није тако. Све три врсте пећинских 
обизија из Бугарске (по Beier-y би имале бита заправо само 
две, пошто би Oblsium (Blothrus' bureschi имао бити само неиз
раште.1ш примерак врсте (В.) subterraneum) припа11ају према 
мишљењу Beier-oвy другој развојној линији пећинских обизија 
која је произашла из рода Ronkus. Атги и у случају да се ово 
мишљење Beier-oвo искаже неисправs:им те и бугарски обизиiи 
остану у подроду Blothrus, наша је врста из Јужне Србије раз
лична од све три бугарске врсте. OЬisium (Blothrus) bulgaricum 
Redik. има размере свих димензија различитих од оних у наше 
врсте: палпе и ноге размерно кратке, фемур IV. ноге је про
ширен, хетотаксија друкчија. Сличнији је нашој новој врсти 
Oblsium (Ьlothrus) subterraneum Redik., али и ту је разлика у 
хетотаксији, у облику шаке на штипаљци, у димензијама ит. д. 
Још веhе разлике су према трећој бугарској, сад оспореној, 
врсти О. (В.) bureschi Redik. 

И од :најпре описане пећинске врсте обизија тако обичне 
пећинама нашег западног крша (нарочито у словеначким пећи
нама). Oblsium (Вlothrus) spelaeum Schiodte разликује се наша 
нова врста већ својим хабитом (облик клешта) и величином да 
не истичемо разлике у појединостима. 

Свакако је и са зоогеографскоrа стајалишта од интереса 
констатација да нова пећинска врста обизија (сигурно правог 
nрипадв:ика подрода Бlothrus) стоји понајближе јужно Карпат
ској пећинској врсти OЫsium (Вlothrus) brevipes Frivaldsky 1866 
(опис и слика у великој студији Tomosvary-eвoj о маџарским 
псеудоскорпијама.) Нарочито се сличност - а према томе и 
ближа сродност очитује у заједничкој тенденцији, да се хитин 
на површи: избочи:. Та тенденција је у јужно-карпатске врсте и 
јача него у наше (!. с. таб. IV. сл. 9 ); и облик и дужинске раз
мере ногу су исте у обе врсте. Разлика је даља у дужини пе
дипалпа (по Tбmasvary-jy дужина тела 4-5·5 а дужина педи-

-Ј 
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палпа 6-7·5), у вehoi дужинској разлици између фемура и ти
бије педипалпа, у зубалу покретног прста хе11ицере и т. д. 

Објашњење слика 

Слика 1. OЫsium (Вlothrus) karamani sp. n., ? . 
Слика 2. OЫsium (Blothrus) sp. n. 9 .; а, кара пакс (carapax); 

б, трбух с доње стране (abdominis conspectus ventralis). 
Слина З. Oblsium (Blothrus) karamani sp. n. ? .; а. десна 

хелицера одозго (cbaelicerae dextrae conspectus dorsalis); б, лева 
хелцера са вентралне стране fchaelicerae sinistrae conspectus ven
tralis); в, зубићи из серуле (denticulum serrulae). 

Слика 4. Oblsium (Blothrus) karamani sp. n. 9. а, леви пе
дипалп с вентралне стране (pedipalpi sinistri conspectus ventralis); 
б, лева штипаљка с унутарње стране (manus sin. conspectus in
ternas); в, јаче увеличани матш део сечива непокреТЕюr прста 
(dentes digiti immob.); i, исто с покретног прста (dentes digiti 
mobilis). 

Слика 5. OЫsium (Вlothrus) karamani sp. n. 9. Све четири 
ноге леве страае тела с вев:тралн:е стране (pedium conspectus 
ventralis). 

Слика 6. Oblsiиm (Вlothrus) karamani sp. n. 9. а, коксе 
ногу с вентралне стране (сохае pedium, conspectus ventralis); 
б, крајњи део 2. чланка тарза 1. пара ногу (tarsi 2. pedis 1. 
sin. lat. pars distalis); в, исто у треhе лев1:: ноrе (idem 111. pedis). 

RESUME. 

Oblsium (Вlothrus) caramam. 
pseudoscorpion nouveaux de la SerЫe du Sud 

раг .Ј. Hadzi. 

Une seule femelle agee, espece nouvell~, trouvee а la grotte 
de Patiska, (Serble meridio~ale). Longueur du corps: 3,68; cepha
lothorax: 1,28 (largeur anterieure: 0,85); chelicere: 0,93; pedipalpe: 
9,36; pince: 3,74; pattes I а 4: 4, 86-4, 96-5, 6':.i-6, 21. Epi
stome Ьien developpe sur partie anterieure du cephalothorax; 
bord anterieur sinueux; chetotaxie; 4, 6, 4. 2, 2. Chitine lisse. 
Chetotaxie des tergites: 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 8 ; des ster
nites: 12 (19 + З + З), (3 + 7 ....ј_ 8 + 3), 15, 16, 16, 15, 15, 
16, 10. Serrule du doigt immoblle du chelicere а 45 dents; du 
doigt moblle а ЗО dents; dorsalement 7 poils sensitifs. Тiers su
perieur de la lame du doigt moblle etiree en forme de grande 
dent de nouveau avec, plus loin des lammeles finement dentelees. 
Sur trochanter de la pedipalpe, posterieurement, quatre emini
scences chitineuses, chacune munie d'un organe lyriforme. Femur: 
long. 2,35, elance et legerement en forme de massue, avec 7 ran · 
gees comportant 70 poils sensitifs et le long du bord posterieur 
encore quatre eminiscences avec organe ly1·iformc. ТЉiа long.: 



2; forme de massue plus accentuee; а la limite du tiers inferieur 
et du cote interne depression marquee avec organe lyriforme; en
viron 65 poils sensitifs en 7 rangees et trois organes lyriformes 
plus petits. Tarse: largeur 0,7 long. 1,5, avec apophyse ungueale 
forme ovale, couvert reguliereшent avec d'environ 65 petits poils. 
Doigt immoblle: long. 2,24 avec 125 petites dents courtes et ser
rees; 8 trichobotries et. envirion, 1600 poils sensitifs en 8 rangees, 
et, pres de la base deux organes lyriformes. 

Les pattes, particulierement elancees, dans leurs articles les 
plus allonges presentent une tendance а s'amincir vers le milieu 
tandis qu"' les extremites s'elargissent. Femurs de la 3-eme et 
4 - eme paires de pattes non elargis а la partie proximale. Lon
gueur et chetotaxie de tous les articles marquees dans le texte 
(voir figures). 

La nouvelle espece, denommee d' apres Dr Stanko Karaman 
[Skoplje] qui l'a decouverte et qui s'est particulierement distingue 
dans ses recherches sur la faune yougoslave, se rapproche le 
plus de l'espece Oblsium (Blothrus} brevipes Frivaldsky. шais 
s' en differencie netteшent pai· 1' eminiscence plus petite du tibla 
de la pedipalpe, par d' autres rapports des longueurs du feшur et 
du tЉia de la pedipalpe, par rapport а la longueur de la pedi
palpe par rapport а la longueur du corps, par la denture du doigt 
шoblle du chelicere е. ct." 
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Prilog biologiji orahova usenca: 

jugl dis v. 

Dr. Dragutin Poljugan. 

Otprilike pre tri godine паsао sam u Vinkovcima na ora
hovu listu kolonije usenca, kogэ. l10landijski aphidolog Р. иап 
der Goot u svojoj knjizi: Beitrage zш Kenntnis der hollandiscl1en 
Вlatt1ause 1915" opisuje pod imenom Pterocallis juglandis. Prema 
navoclima spomenutoga J.alora. taj је usenac vec odav110 poznat, 
аН pod raznim imenimэ.. Johann L. Frisch u delн "BeschreiЬung 
allerlci Insekten Teil od 1734 g. spominje ga pod imenom 
Aphis juglandis. I. Н. Kaltenbach и "Moнographie der Familie 
der Pflanzenlause, 1843 g." nazivlje ga Lachnus juglandis. С. L. 
Koch u delu: .-Die Pflanzenlause, 1857 g." poznaje ga ро,Ј ime
nom Callipterus jщ~landis. а engleski entomolog G. W. Buckton 

- u delu "А Monograph of Ље Britisch Aphidcs vol I-IV 
1876-1883, - pod iшenom Ptychodes juglandis. 

Sto su ovi autori pisali о ovome usencu nije mi poznato, 
jer su mi njihova dela blla nepristupacna, zbog cega sam se mo· 
gao osloniti samo na spomenuto delo van der Goota. Ali njegovi 
su podaci vrlo nepotpuni, jer opisuje samo krilatu viviparnu 
zenku, dok seksualnih oЬlika uopste ne poznaje. 

Razlog slabog poznavanja toga aphida Ьiсе ро svoj prilici и 
tom, sto је prema tvrdenju samoga v. d. Goot-a, ova vrst и Ho
landiji dosta retka, а Cini se da се Ыti retka i и ostalim severN 
nijim kraievima Evrope. Kod nas је, koliko sam mogao dosad 
ispitati, Pterocallis juglandis dosta rasiren, jer ~sam ga osim и 
Vinkovcima, nasao i u Vukovaru, Gradistu i u Zupanji. zatim u 
Karlovcu kod Dubovca i kod Ozlja, svagda и mnogobrojnim ko~ 
loniiama gotovo na svakom orahu koji sam motrio. Na Plitvickim 
jezerima nisam ga nasao :i nije Ыlо na liscu ni tragova, ро ko
jima Ы se moglo zakljuciti da је ranije Ыо tamo. (Motrio sam 
sашо tri orahova staЬla kod Proscanskog jezera). 

Vrlo interesantan i komplikovan zivot Aphida koji do da
nas jos nije dovoljno ispitan i objasnjen, ponukao me је te sam 
nastojao da poЬlize prouCim zivot orahova useпca i to tim vise, 
sto v. d. Goot-o niego-voj Ьiologiji soominje samo to, da zivi na 
oraho\Ћ listu н nшogobmjnim kolonijama. Моја opazanja Ьila su 
moguca i znatno olaksana tiш, sto se и dvoristu vinkovacke gim
nazije nalazi orahovo sfaЫo na kojem se svake godine javlja 
Pterocallis juglandis и velikom broju. Ти sam mogao pratiti zi-
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vot toga insekta od ranoga proleca do kasнe jeseni i upozнati 
ne samo неkе vaz11e Ыoloske momente vec i njegove seksualne 
oЬlike za koje se, koliko је meni poznato, dosad nije z11alo. Da
kako da sam mnoge moшente promasio, jer sаш cesto radi zva
nicne dнznosti morao prekinнti motrenje. Konacno napominjeш, 
da ovde iznosiш samo Ыoloske momente orahova usenca, а mor
foloske osoЬine samo, koliko је najpotrebnije. 

PteюcaJis juglandis v. d. Goot је prema mojim opazanjima 
pravi monecicni usenac, koji zivi samo na oгahu (Juglans regiaJ. 
U tolш godine pojavljuje se on u tri oЬlika i to kao krilata vi
vivipaшa zenka koja је ujedпo fu11dartix i partenogenetski se ras
ploc1uje u toku celoga leta sve do kasne jeseпi; zatim kao se
kundarni oЫici: krilati muzjak i beskrilna oviparna zenka koji se 
pojavljuju tek pod kraj septembra i u mesecu oktobru._ 

Krilata viviparna ienka је otprilike 4 mm. dнga. Siroka sve
tlo-smeda glava srasla је celom povrsinom s protoraksom. Rilica 
(rostrнm) kratka, dosta tupa i splostena, size do drugoga para 
nogu. Тicala znatno kraca od tela sa 6 clanaka od kојЉ је 3, 4 
i 5 na apikalnom delu nesto tetmniji, dok fe sesti Claнak gotovo 
сео smede obojen, samo na bazalnoj sti-ani nesto svetliji i u po
lovici, na p1·elazu u processus terminalis nesto оdеЫјао. Тгесi је 
clanak ticala najduzi; na njemн 15-17 sekнndarnih i-iпarija. Na 
apikalnom delu petoga clanka i u polovici sestoga ро 1 primarna 
rinarija okruzena vencicem sitnih dlaCica. Processнs terminalis 
zaprema polovicн duzine sestoga clanka, а moze Ьiti i kraCi. Oci 
crvene s mnogobrojnim jasno odeljenim okruglim facetama. Toraks 
tamno smed oklopljen cvrstim hitniom; pi-otoraks odeljen od ше· 
zotoraksa tankom kozicom, dok је mezo i шetatoraks cvrsto je
dan s drнgim si-asten. Krila dнga, sizu preko strainjega kraja ab
domena s crno-smediш prugama; zilice na krilima normalno raz
vijene i obruЬljene tamno smedim prugama. Noge normalne; Ьоје 
zнte; apikalni deo femura i celi tarzнs manje ili vise tamno·smede 
obojen. ТгеСi par nogu najjace razvijen s jakim femнrom, dugom 
tiЬijom i sa mnogo senzorija. Abdomen svetlo-zut, dorzalno s 8 
poprecnih crnih prнga koje su prema straznjern kraju sve sire; 
na svakoj strani abdomena isto toliko velikih crnih nepravilnih 
sara. Sifunlшli posve kratki; imajн oЬlik cunja koji је malo koso 
odrezan, Kauda na bazi шаlо suzena i kao da stoji na drskн. 

Krilati muijak је nesto manji od krilate zenke, oko З mm. 
Bojom se od nje razlikuje samo u toliko, sto mu је abdomen na
rancasto-zut i sa 6 poprecnih crnih pruga dorzalno. Glava i pro · 
toгaks zuckasto-smed, а mezo i metatoraks tamno-smed, gotovo 
crn. Воја ticala i nogu kao i u krilate zenke, osim sestoga clanka 
ticala koji је сео svetlo zut Glava i protoraks iednako siroki; 
mezo i metatoraks znatno veCi od protoi-aksa, cvrsto srasteni i 
oklopljeni vrlo jakim hitinom. Rostrum kao u krilate zenke. Тi
cala duza nego u zenke Processнs tei-minalis otprilike kao 1

/ 3 

celoga sestoga clanka. Sekundarne rinarije: Ш clanak 41-51; 
IV clanak 6-13; V clanak 5-7, i 1 primarna na apikulnoj 
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strani, okruzena venc1cem sitnih dlaCica ; VI Clanak: 1 veca pri
marna rinarija okruze11a vencicem dlacica, nalazi se па mestu, 
gde se sesti clanak produzuje u processus terminalis, kao i kod 
krilate zenke, а druga manja, ро svoj prilici sekundarna rinarija, 
nalazi se otprilike u polovici clanka Na svim clancima ticala ро 
nekoliko duzih Ш kro.cih dlaCica. Oci crvene, mnogo vece nego 
u zenke i јасе izbocene. Noge, krila i abdomen u glavnom kao 
u vivipaшe zenke, samo је abdomen nesto uzi i kra6i. 

Beskrilna oviparna ienka. Velicine otprilike kao i krilata 
zenka, samo јој је telo vise zdepasto, abdomen nesto visi i siri. 
Glava skoro ti·ouglasta, јасе hitnizovana od ostaloga tela i sivka
sto smede Ьоје. Svi ostali delovi tela svetlo zuti s velikim tamno 
smedim skoro crnim sarama, kojih ima 4 reda uzduz celoga tela 
do kraja abdomena. Ventralna strana abdomena svetlo zuta s 2 
male crne sai·e ili bez njih. Тicala znatno kraca nego kod krilate 
viviparne zenke. N а trecem clanku mogao sam opaziti samo 1 
sekundarnu а na 5 i 6 c.lanku ро 1 primarnu rinariju. Ostali clanci 
ticala su bez rinarija, ali su zato ticala bogatija dlaCicama na svim 
clancima. Oci crvene i fasetirane kao i u krilatih oЬlika. Na glavi 
izmedu ticala mnogo dugih dlacjca. Noge kao u krilatih individua. 
Тre6i par nogu osoЫto 1-azvijen s vrlo dugom tЉijom na kojoj 
ima vrlo mnogo senzorija. Sifunkuli kao u krilate zenke; kauda 
kratka i svuda jednako siroka. Celo telo, а osoЫto noge, mnogo 
bogatije dlaCicama nego krilati individui. 

Pocetkom mes<?ca maja, kad је vec lisce na orahovu staЬlu 
dobro razvijeno, javljaju se prve kolonije orahova usenca. One 
se nalaze na gornjoj strani lista, gde su individui poredani ц dva 
reda uzduz srednjega rebra. Na pocetku ovoga niza, Ьlize poste
ljici lista, nalazi se fundatriks (krilata viviparna zenka), а iza nje 
se, gusto jedan iza drugoga redaju larvalni individui. Broj indivi
dua u jednoj koloniji vrlo varira i cini se da ovisi о nekim spo
ljasnjim faktorima. Ako su proletni dani lepi, topli, suncani i bez 
vetra, а uz to, ako ima dovoljno vlage, kolonije se razvijaju vrlo 
brzo i budu dosta velike (preko 50 individua); u protivnom slu
caju kolonije Stl manje kadgod ispod 10 individнa) Svakн ko
lonijн Cini оЫсnо potomstvo jedne krilate zenke, ali ima slнca
jeva, da u isto vreme i dve zenke legн mlade na istom listu. 
Kadgog se nadн i kolonije bez krilatih zenki. Da li sн one od
letele na drugi list da stvarajн novu kolonijн ili sн uginнle, ni
sam mogao нstanoviti. Desi se da na jedan list, gde vec postoji 
kolonija 8 odгaslim larvama, dode druga krilata zenka, koja opet 
rada mlade, а tada nalazimo u jednoj koloniji velikih odraslih i 
posve mladih larvalnih individнa. Za vreme celoga razvoja mladi 
se individui ne micu sa svoga mesta. Uz оЫlnн hranн i нz druge 
povoljne prilike brzo rastн presvlace se i napokon se iz njih 
razvijajн krilate viviparne zenke koje odlete da na drнgom mestн 
osnujп nove kolonije. 
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Сео razvoj traje otp1·ilike 14 dana, ali se uz nepovoljne 
prilike 1 hladno, kisovito \ТГеmе, velika SUsa) moze i znatno pro
duziti, 

Kako se iz ovih laпa1nih oЬlika razyijaju samo krilate vi
viparne zenke koje se partenogenetski dalje rasploduju, to uz 
povoljne prilike, u toku jedne godine, orahov usenac stvara vise 
generacija, koje slede brzo jedna za drugom. Broj geneгacija u 
jednoj godini пisam mogao ustanoYiti, ali drzim da nije stalan. 
Ako је ljeto naime vlazno ali uz to toplo, razvijaju se genera
cije jedna za drugom neprekidno od таја do oktobra. Nastane li 
u mesecu julu ili avgustu dugotrajna susa, prekida se za to vгeme 
kontinuitet гazшnozayanja. Larvalni oЬlici koje је zatekla susa, 
razvijaju se sporije а kad se iz njih izlegu krilate Yiviparne 
zenke, nestane ih sa oгahova lista, Godine 1928, kada је u S1·emu 
vladalu dugotгajna susa u mesecu aygustu, nisarn na mom orahu 
u gimnazijskom dvorisJu mogao naci ni jednoga individua. Isto 
tako nije Љ Ьilo ni u Zupanji, ра ni na drugim mestima, premda 
је svuda na liscu Ьilo mnogo tragova ро kojima se Yidelo da su 
do nedavno tamo zivele mnogobrojne kolo11ije. Da li se zenke 
tada sele na koju drugu biljku, da tamo nastave razmnozavanje, 
toga nijesam mogao usta11oviti. Verovatnije mi se cini da se kri· 
late zenke za vreme suse sklone na kakovo zasticeno mesto i da 
cekaju povoljnije vreme za razvice, а posle prve oЫlnije kise 
vrate se opet na orahov list gde nastave stvaranjem novih gene· 
racija. Slicnu pojavu spominje Mordwilko (Beitrage zur Biologie, 
der Pflanzenlause, Вiol. CentralЫatt, Bd. XXIX iz 1909 godine) 
za usence Chaitophorus testudinatus, Kessler i Ch. aceris Koch, 
samo kod ovih nastaje u vгem~ suse stadij mirovanja u larval
nom oЬliku. 

Spomenute godine kad fe posle dngotrajne ljetne suse u 
septembru pala prva kisa, а posle toga su nastali topli suncani 
dani, brzo su se pojavile na orahovu listu krilate zenke i stvo
rile mnogobrojne kolonije. 

Pri kraju meseca septembra godine 1929 spazio sam u ko
lonijama dve vrsti larvalnih oЬlika: jedni su Ыli vis~ zelenkasto
zuti s crnim sarama, а drugi narancasto zuti takoder s crnim sa· 
rama, Iz prvih su se razvile beskrilne oviparne zenke, а iz dru
gih krilati muzjaci. Beskrilnu oviparnu zenku poznavao sam vec 
iz godin(:: 1926 (tada se taj usenac гazvio u velikom broju, po
гadi vlazпoga ljeta u kojem nije prekinut kontinuitet razmnoza
vanja). Prosle godiпe (1929 1 uspelo mi је da upoznam i krilatoga 
muzjaka. Seksualni se dakle oЬlici javljaju samo u jesen u po
sled11joj partenogenetskoj generaciji. 

Ро dovrsenom гazvoju muzjaci odmah obavljaju kopulaciju 
s beskгilnim zenkama u istoj, а posle prelaze i na druge kolo
nije i kratko vreme iza toga uginu. Posle kopulacije b:::slпilne se 
zenke razilaze i odlaze na dеЫо, gde 11eprestano hode..ju6i odlazu 
u sitne pukotine kore ро јеdпо ili dva naгancasto zuta jajasca, 
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koja s vremenom postajн tamno smeda Ш posve crna, te se od 
kore jedva raspoznaju. 

Oviparna zenka ne mice se iz svoje kolonije, dok god nije 
oplodena, ра ша kako dugo morala na to cekati. Godin1;;. 1929 
video sam pod kraj meseca oktobra vec na posve zutom listu 
cetiri oviparne zenke, koj е su uzalud cekale muzjaka da se 
oplode, jer su vec svi izgiнuli. Napokon је zuti list рао na ze
ml)u а s njim i neoplodene zenke koie su tamo poginule ne is
punivsi zadace koja im је u zivotu Ьila odrгdena. 

Јаја prezime u pukotinama korP, а u prolecu meseca aprila, 
kad orah pocne listati, izlegн se iz njih mlade larve, koje se od
mah penju ро granama do lisca. Тато se razvijaju u kгilate vi
viparne zenke koje se dalje razmnozavaju kao i prosle godine. 

Za vreme trogodisnjega motrenja imao sam vise puta pгi
liku da promatram porodaj krilate viviparнe zenke. Kod гadanja 
zenka se smesti kraj srednjega rebra na listu, ubode svoju rilicu 
u list da se kod toga posla uiedno i h1-ani. Pre i za vreme ra
danja zenka se nadimlje, kod cega se cesce јасе upire straznjim 
nogama, koje su vrlo dobro razvijene. M!adi izlazi iz tela una
traske t. ј. s natrag okrenutim abdomenom. Noge su mu posve 
priljuЬljene uz telo, ali se odmah pruze Cim izadu iz tela. I dok 
је glava jos u materi, telo visi u zraku, а mladi mice nogama. 
Porodaj traje otprilike pola sata. Kad је mladi izasao posve iz 
tela, zenka ga zatkom pritisne na list (moZda zato, da ne pa
dne s lista Љ da ga vetar ne odnese). Mlada novorodena larva 
је posve zuta; samo su јој oCi crvene. Posle kratkoga mirovanja, 
od cega se abdomen stane odmah brzo nadimati, jer zivotinja 
pre svega treba da udise zraka, pocinje mladi individum da se 
krece. OЬicno polazi odmah prema srednjem rebru lista, gde se 
smesti, ubode rilicu u list i stane mirno sisati sok. Ima slucajeva 
da mladi ne skrece odmah prema srednjem rebru lista vec neko 
vreme tamo ато hoda, dok napokon ne skrene na pravo mesto. 
Za celo vrвme giЬanja mladi vrlo zivo dise, а to dihanje oslaЫ 
tek kad se zivotinja smiri na stalnom mestu, odakle se vise ne 
mice do poslednjega presvlacenja. Posle nekoga vremena (otpri
like 1 sat i vise) poCinju se na abdomenu javljati slabe sivkaste 
pege, koje postaju sve tamnije, а sutradan su vec posve odre
dene sare, koje se i prostim okom dobro razaЫru. 

Uz povoljne prilike radanje se zЬiva dosta b1·zo jedno za 
drugim; narocito to Ыvа и kpom, toplom suncanom danu posle 
oЬilne kise. U takvim prШkama motrio sаш jedan slucai, gde је 
izmedu jednoga i drugoga porodenja proteklo samo nekih 15 mi
nuta. U mesecu septembru i oktobru, naroCito ako је jesen suha, 
radanje Ыvа mnogo sporije, ра izmedu dva porodaja moze pro
teci vreme i od nekoliko sati Razlog tome drzim da је u tom, 
sto u jeseni, narocito suhoj, nema vise u liscu tako oЬilno sokova, 
ра se poradi oskudice hrane i embrioni u utroЫ materinoj spo
rije razvijaju. 

Broj presvlacenja nisam mogao ustanoviti, а nisam dosao 
nikad u priliku da motrim sam proces presvlacenja. Sa skinutom 
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sa tela i same sare, ра је zivotinja posle svakoga 
bez ikakovih sara, koje se opet posle kratkoga vre

na povrsini tela. 
poslednjega presvlacenja larva izade iz svoje kolonije 

malo u stranu i kad skine kozu, bude posve zuta bez ikakvih 
sara. је nesto Ьledi; а no njemu se vide dve male kvr· 
z1ce: ove se brzo povecavaju i kao da se odvijaju u krila, koja 
se odmah p1·uze i pusve izravnaju. Krila stt u pocetku nepro
zirna, а za v1·lo kratko vreme postaju posve prozirna. Crne pruge 
na lп'ilima i sare na abdomenu javljaju se kasnije. Tako nastala 
mlada krilata viviparna zenka posle kratkoga mirovanja odleti da 
potrazi zgoda11 Hst na kojem се osnovati novu koloniju. 

i neprijatelji orahova usenca. 

Poznata је Cinjenica и blologiji Aphida, da se u njihovim 
kolonijama rado zadrzavaju mravi. Useнci naime izlucuju na 
aнalni otvor neku Ьistru slatku tecnost koja је poznata pod ime
noш "medena rosa". Mravi, poznati kao sladokusci, brzo otkriju 
koloпije uzenaca i rado ih posecuju da se zaslade ovim sokom. 
Larvalni oЬlici orahova usenca izlucuju takoder kapljice te slatke 
tPCllOSti, zbog cega ј U njihOVlill kolonijama CeStO nailaziillO Па 
mrave. Vise puta sam motrio, kako mrav zivahno obllazi oko tЉ 
usenaca i pojedine individue gladi ticalima, а cim se na straz
njem kraju abdomena pojavi kapljica Ьistre tecnosti, mrav је brzo 
i pohlepno popije. Usenca kao da nista ne smeta sto mrav oko 
njega i preko njega prelazi, barem to ne pokazuje nikakvim kret
njama, vec ostaje posve miran kao da ga nitko ne dira. Samo 
pre nego istisne kapljicu tecnosti, uzdigne malo abdomen, а mrav 
kao da poznaje taj znak, brzo priskoiSi i dohvati kapljicu. Na 
dosta malim koJoпijama mogu se naC:i ро tri do cetiri mrava koji 
se tanю otimlju za slatki napitak. 

м~ctu нeprijatelje orahova usenca mogu se, prema dosadas
щim mojim opazanjima, ubrajati samo Coccinellidae, imago i larva. 
U vreme kad su kolonije toga usenca најјасе ( оЫсnо u mesecu 
junш opazio sam па svom orahu velik Ьтј Coccinella i njihovih 
larYa, koie unistaYaju cele knlonije. Video sam slucaj da se larva 
Coccinelae zakukuljila u listu i pokraj samoga srednjega rebra, 
na kojem је pre toga unistila kolonije usenca. А da је na tom 
mestu Ыlа kolonija, poznaje se ро tome, sto ie srednje rebro 
lista pocrнilo. 

U doba najvece ljetnje zege Ш jake suse, kada na orahu 
nema usenaca, nema ni Coccinellida, а kad se u mesecu sep

posle kise za toplih i suncanih dana, opet pojave usenci, 
pojave se i Cocci11ellae i njihove larve na liscu oraha. 

Stetnost orahova usenca. 
о stetnosti orahova usenca ne moze se mnogo bas govo

riti. Nema sumnje, da је on stetan kao i svi Aphidi, ali ta steta 

• 
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nije nika.tako velika, da Ьi od nje biljka stradala, Kako su ko
lonije ora1iova usenca razmerno maleнe, to оне ne mogu Ыljci 
oduzimati nikad toliko hrane kao drugi njegovi srodnici, kojih se 
na hiljade razvije u jednoj koloniji. Zato nisam nikad opazio, da 
Ьi .se zbog njih . osusio samo i jedan orahov list. Razvoj usenca 
traje н vreme kad Ыljka oЫluje sokovima, od kojih moze jedan 
deo bez velike stete ustupiti usencima za hranu u vreme su
hoga ljet~. kad su u Ыljci ti sokovi oskudni, nema na rijoj ni 
usenca. Steta moze Ыti veca samo onda. ako је ljeto vlazno, 
jer se tada ne prekida kontinuitet razmnozavanja, ра se ttsenci 
vrlo umnoze. Takav slucaj Ыо је 1 с·26. No i u tom slucaju nije 
se orahovo lisce s dosta velikim kolonijama isнsilo, vec је samo 
srednje rebro znatno pocrnilo, а listovi su Ыli malo presavijeni. 
u tom slucaju moze ovaj usenac naneti orahu vece stete. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Beitrag zur Biologie der Blattlaus-Art 
Р t е r о с а 11 i s ј u g 1 а n d i s v. d. G о о t. 

Jn der varliegenden Arbeit sind einige Beobachtungen aus 
der Biologie der Blatlaus Pterocallis juglandis v. d. Goot verбf
fentlicht. Diese Blattlaus scheint niimlich in Jugoslavien viel mehr 
als in nordlichen Gegenden Europas zu sein weshalЬ ist es mir 
gelungen ihre Lebensgeschihte das ganze Jahr hindurch zн be
obachten нnd dabei auch die Sexuales zн entdecken, welche 
dem Herrn v. der Goot нnbekannt geЬlieben sind. 

Pterocallis ј нglandis ist eine monoeci.sche Blattlaus-Art, wel
che im Laufe ihrer einjahrigen Lebensperiode in drei Formen niim
lich als gefliigeltes vivipares W еЉеn, gefliigeltes Miinchen un
uugefliigeltes ovipares W eiЬchen . rscheint. Anfangs Mai, so
bald die Bliitter von Juglans regia gнt entwickelt sind, finden
man schon volstiinding entwickelte gefliigelte viviparen WeiЬchen 
als Fнndatrices, die sich gleich parthenogenetisch fortpflancen, und 
bllden mehrere Kolonien, анs welchen sich wiederer gefligelte vi
viparen W eiЬchen etnwickeln. So entstehen im Laufe des Sommers 
Ьis Ende September mehrere Generationen hinter einander. ln den 
Kolonien der letztn Generation findet man einige Larwen, die sich 
der orange-gelЬen F arbe nach etwas von den Andern нnter
scheiden. Анs diesem entstehen gefliig~lte Miinnchen, und aus 
den Andern ungefliigelte ovipare-WeiЬchen. Nach erfolgter Ko
pulation gehen die Miinnchen bald zu Grunde; die befruchteten 
нngefliigelten W еiЬсhш aber verlassen die Bliitter und legen Eier 
in kleinen Borkenrissen des Nнssbaumstammes аЬ. Die Eier sind 
zuerst orange-gelЬ und werden spater braнn oder ganz schwarz. 
Ende April des folgenden Jahres entschliipfen aus den iiber
winterten Eiern jнnge Larwen, welche krichen zu den Trieben 
hinauf. wo sie zu d\'n Fundratices eнtwickelt werden, нnd die 
Blattlaнs setzt Љrе Lebensgeschichte wie vergangenen Jahres 
wieder f ort. 
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lng. Agr. Ник. А. Кормилев. 

Говорити сада о састављању систематског каталога југо
словенских Heteroptera и сувише је рано. Било стога, mro овај 
подред броји релативно мало штеточиња, било из других узро
ка, али досад је њему била посвеhена и сувише мала пажња, 
много мэња него многим другим групама инсеката. Зато је по· 
требио најпре уложити још много рада и напора на прикуп
љању и одређивању врста распрострањених по појединим рејо
нима државе. 

Надајуhи се да he ова моја скромна студија мало допри
нети проучавању ових инсеката, решио сам опубликовати спи
сак моје збирке. 

Веhину овде наведених инсеката (са изузетком неколико 
врста што сам добио од г. Др. Незлобинскоr, шефа антимала
ричне станице у Струзи, и које су све назначене) прикупио 
сам лично у току последњих пет година. 

Као и фауна осталих ипсекатских група, фауна Heterop
tera Југо славије обилује врло интересав:тним облицима. Поред 
великог броја врста распрострањевих скоро широм целе сред
ње Европе ми имамо, особито на југу и западу државе, много 
ендемичних врста. Интересантно је пропратити и продирање 
јужних, субтропских врста у унутрашњост Краљевине. Про~ . 
дирање иде v два правца: са приморја и долином Вардара··и 
Ј: Мораве. Напр., у Охриду ја сам налазио оваке типичне пред
ставнике као што су врсте Cadophyla varia, Scantius aegipticus, 
Lopus lineolatus и Lopus alЬomarginatus. Особито интересантна 
појава Irochrotus lanatus-a, иначе становника Мале Азије и 
Турв.естана. Graphosoma semipunctata продире веЬ. до Скопља. 
Spilostethus militaris (Lygaeus pandurus) и Tholagmus flavolineatus 
налазис сам у околини Лесковца, док један примерак Psacasta 
exanthematica нашао сам у Пожаревцу. Струшко поље оби1Iује 
јужним врстама из фам. Miridae, као напр. Alleonotus fulvi
pes и др. 

Са друге стране опажа се повлачење северних и средње
европских врста у јужним крајевима. Тако напр. Lygaeus sexa
tilis, који је иначе распрострањен скоро по целој држави, у 
околини Охрида може се наћи само по планинама од 1200 м. 
висине па на више {налазио сам га и на висини од 1700 м.), 



80 

док дол~г у по.љу њеrа нигде више нема. је и са 

rufipes: и ако је врло распрострањена n:o шумама 
и Хрватске, у околини Охрида виrде се !Н?.појављује 
један врим.ерак био је нађен (Др. на 

висини од преко 2000 м.. 

У списку врсте који нисам могао одредити означеве 
са , док сумњиве са знаком (?) 

напр. : (Vl-VЩ, означује месец 

Hemi 
Серија 

Super/mn. 

!. јат. Coptosomatidae. 

1. Coptosoma scutellatum GeoHr. Vel. GradiSte (V-VI), Po-
zarevac {V), Koljane (Dalm.) (VП), 

јат. Тliyreocoridae. 

2. Thyreocoris scarabaeoides, L. (= Corimelaena scar.) 0-
hrid (V), Leskovac (V). 

3. Mircoporus jlavicornis, Fabr. Ohrid (VI). 
4. " nigriia, Fabr. Leskovac (V, VШ). 
5. Brachypelta ateгrima Ohrid (V-VI), Leskovac (V-VI), Pan-

cevo (Vf). 
6. Se!iiгus (subgen, Sehirus) luctaosus М. R. Ohrid (VI . 
7. " (subgen. Tritomegas) Ысоlог L. Vel. Gradiste (Ш 

-IVJ, Pozarevac (lVJ, Leskovac (V). 
8. Se!zirus (subgen. Тritoшegas) sexmaculatus Ohrid (V), 

Leskovac (V). 
9. (subgen. Tritomegas) daЬius Scop, Koljane (Dalm.) 

{Vll). Split (VIЩ. 
10. Ocfzetosteihas nanus Leskovac (VШ). 

јат. Peniatomidae. 

11. /rochrotus lanatus 
12. Odontoscelis juliginosa L. Leskovac (VI-VЩ 
13. Odantotш'sus gramicus са111 од Dr. Нез-

лобинског). Leskovac i. 
14. Psacasta exantlematica Poiarevac (VЩ. 
15. Euryg;asteг maunis Gi-adiste (IV-VIJ Poiarevac, 

V-VПIJ, Beograd Leskovac (V-VП), 
{V VШ), Jastrebarsko (Њv.) (VШ), Koljane 
lDalm.J \VП). 

Eшygasi'eг mauras var. pictus Fabi-. Ramne {VII). Ohrid 
(VI-VЩ, Poia.revac (VI-VП), Leskovac (VI-VII). 

Earygaster mauras var. niga Fieb. Pozarevac (VJ). 
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16. Eurygaster austriacus Schruk. Vel. Gradiste (lV), Poza-
revac (V-VП), Ohrid (V-VI). Leskovac (Vl-VП). 

Eurygaster austriacus var. fтishii Goeze Ohrid (VI). 
" " var. niga. Pozarevac {VI). 
" " var. nigrococculatus, Pozarevac (VI 

-VII), Ohrid /VI) Leslюvac (VI-VII)• Belje (Vll). 

subfam. Oraphosominae. 

17. Podops inuncta Fabr. Pozarevac (VI). 
18. Oraphosoma semipunctatum Ohrid (VII). 
19. " italicum Miill. Ptuj (V), Koljane (Dalm.) (VII). 

V. Gradiste (V), Pozarevac (V-IX), Leskovac (VI 
-VII), Ohrid (VI-VЩ. 

20. Ancyrosoma alЬolineaia Bukovik (V), Ohrid (VI·VIII), 
Pozarevac (VШ-ЈХ), Leskovac (VIII). 

21. Trigonosoma rustica Ohrid (V-VI). 
22. Tholagmus flavolineatus Ohrid (VП), Leskovac 

subfam. Pentatominae. 

23, Sciocoris cursitans Fabr. Leskovac (VI). 
24. " sulcatus Leskovac (VI-VlI). 
25. Dyroderes marginatus (= Dryocoris marg.] 

био сам од Dr Незлобинскоr). ~ 
26. Aelia acuminata L. Vel. Gradiste (VI), Pozarevac (VI-

VIII), TopCider [VШ), Leskovac (VI-VII), Ohrid 
(V-VII). 

27. Aelia rosimta Boh. Pozarevac (V-VI), Leskovac (V-VII), 
Ohrid IV). 

28. Staria lunaia Leskovac (VЩ. 
29. Stagonomus amenus Ohrid (V). 
ЗО. " pusillus. Н -S. Leskovac (VI). 
31. " sp. Ohrid (V-VH, lX). ( 
32. EUSa!'Coris aeneus Seop. Butmir. VШ), Ohrid (Vl-Vll, 

Vlll-lX), Gorica (lX). 
33. Palomena prasina L. Jastrebarsko 1Hrv.) (Vlll1, Butmir 

(Vlll-lX), Vel. Gradiste (V, VШ), Leskovac (VШ), 
Ohrid (Vl-Vlll). 

34. Nezora viridula Ohrid (Х). 
35. Peribalus vernalis WоШ. Koljane (Dalm.) (Vll), V. Gra

diste (V-Vl), Pozarevac tVl-VШ), Leskovac (Vl), 
Ohrid (Vl-VШ). 

36. PeriЬalus spkacelatus Fabr. Split (VШ), Ohrid (Vll). 
37. Caтpocoris fuscispinus Boh. Jastt·ebarsko (Hrv.) (VШ), 

Pozarevac (Vlll-lX), Leskovac (V), Ohгid (Vl-VШ). 
38. Carpocoris pudicus Poda Jastrebarsko (Hrv.) (Vlll-IX), 

ZagreЬ (lX), Topcider (Vlll). V. Gradiste (V, VШ), 
Pozarevac (Vl-lX), Leskovac [Vl-Vlll Ohrid (VHX). 

6 
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39. Carpocoris lunulatus, Ohrid (Vl-VШ), Pozarevar. (Vlll-lX). 
40. Cadophila lunata, Ohrid (V). 
41. " varia, Ohrid 1 VЩ. 

" Sp. Ohrid (Vll) 
42. Dolycaris baccarum L. Ptuj (Vl), Zagreb (Vlll), Jastre-

barsko (Vlll), Butmir (lX), V. Gradiste (V-Vl, 
Vlll, Pozarevac (V lX), Leskovac (V-Vlll). Ohrid 
(V-X). 

43. Eurydema ornatum L. Butmi.r (Vlll). V. Gradiste (V), Po-
zarevac (V·Vlll), Leskovac (V-Vll), Ohrid (V-Vll). 

44. Ещуdета festivum L. Pozarevac (V-Vl), Ohrid (Vl). 
" • var. decoratum Varazdin (Vlll), Za-

greb (lX), Pozarevac (Vl), 
Eurydema festivum var. chloroticum V. Gradiste (lV) 

Leskovac (Vll-VШ). 
Eurydema decorata (ноге црне, abdomen црн), Pozare

vac (Vl-Vll) Лесковац (V-Vlll). 
Eurydema sp. {ноге црвене, abd. црвен), Pozarevac (Vl). 

" sp. (ноге жyiiie, abd. жут), Pozarevac (Vl-Vll). 
45. oleraceum L. Butmirд(Vlll). V. Gradiste (lV.Y)l 

Pozarevac (V-Vl, Vlll-lX), Leskovac (N-lX), О 
hrid (V-lX). 

46. Pentatoma rufipes L. (= Tropicoris ruf.) Jastrebarsko 
(УШ), Zagreb (Vl), Ptuj (Vll). 

47. Piezodorus lituratus Fabr. Ohrid (Х), Leskovac (VШ). 
" " var. aUiaceus. Germ. Zagreb (Х), 

Koljane (Dalm.) (Vll), Leskovac (Vll). 
48. Rhaphygaster griseus Jastrebarsko (lX-X), Zagreb (Х), 

V. Gradiste (111 VШ), Pozarevac (lV, lX), Ohrid 
(V), Leskovac (lX). 

subfam. Asopinae. 

49. Picromerus Ьidens L. Zagreb (lVJ. 
50. Rhacognathus punctatus L. Struga (Добио сам од Dr. 

Незлобинскоr.) 
51. Arma custos Fabr. Zagreb (IX). 
52. Zicrona coerulea Jastrebarsko (lX), Butmir (IX), V. Gra

diste (lll-1 V), Poz<irevac (lV, lX), Leskovac (V, 
lX-X), Ohrld (VHX). 

subfam. Acanthosominae. 

53. Acanthosoma kaemorrhoidale L. Lebane (VШ). 
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superfam. Coreoideae. 

IV. f ат. Coreidae. 

subfam. Coreinae. 

54. Syromastes rhombeus var. quadratus Fabr. Jastrebarsko 
(Hrv.) (Vlll-lX}, Butmir (VШ), Ohrid (Vl-VЩ, Za
greb (V), V. Gradiste (lV-lVI, Pozarevac (V-VЩ, 
Leskovac (Vl) 

55. Mesocerus marginatus L - сву да по Ј уrославији. 
56. Spathocera dalmani Schill. Leskovac (V-Vl). 
57. " loticotnis Schill. Pozarevac (lV-V). 
58. Oonocerus venator ( = gon. acutangularis), Leskovac (Vl). 
59, Ceraleptus gracilicornis V. Gradiste (Vl), Pozarevac (Vl~ 

IX), Leskovac (Vl-Vll\. 
60. Ceraleptus lividus V. Gradiste (Vl), Pozarevac (Vl-VШ), 

Leskovac (V-Vl\. 
61. Maccevethus lineola Ohrid (Vl-Vll), Pozarevac (Vll-Vlll). 
62. Centrocarenus spiniger Ohri.d tV-Vll), Leskovac (Vl). 
63. Phyllomorphus laciniatus Ohrid (Vl). 

subfam. Arenocorinae, 
64. Pseudophleus f alleni Schill. Leskovac (Vll). 
65. Bathysolen nuЬilus Fall. Vel. Plana (V). 
66. Coriome1 is scabriocornis Panz. Pozarevac (Vl). 
67. denticulatus Scap. Ohrid (V-Vll), Pozarevac 

(V-Vll). 
68. Coriomeris hirticornis Fabr. Ohrid (V-Vl). 
69. " sp. Ohri.d (Vl). 

subfam, Coriscinae. 

70. Stenocephala agilis Scop. Pozareyac (V-Vll), Leskovac tVl). 
71. " sp. Jastrebarsko (Vlll), Pozarevac (V-Vll). 
72. Coriscus calcaratus L. (= Alydus calc.) Koljan~ (Dalm.) 

(VШ, Pozarevac (VШ). 
73. Comptosus lateralis V. Gradiste (V-Vl), Pozarevac (V-VЩ, 

Leskovac (V-Vl), Ohrid (VHX), 
74. Megalotomus junceus Scop. Ohrid (Vlll). 

subfam. Corizinae. 

75. Corizus hyosciami L. Jastrebarsko (VШ), Butmir (Vll), 
Koljane Юalm) (Vll), Pozarevac (V-Vll), ( = The
rapha hyos.) Leskovac (V-VШ, Ohrid (V-IX). 

76. Stictopleurus crassicornis L. V. Gradiste (V-Vl), Pozare-
vac (lV-V), Leskovac (Vl), Ohrid (Vl-Vlll). 

Stictopleurus crassicornis var. abutilon. Rossi. Pozarevac 
(lV-V), Leskovac (V), Ohrid (Vll-Vlll). 

6"' 
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77. Rkopalus maculatus Fieb. Ohrid (Vl-VlЩ. 
78. " subrufus Gmel. V. Gradii§te (Vl). 
79. parumpunctatus SchШ. V. Gradiste (Vl) Ohrid 

(Vlll). има још око 7-8 врста неодређених. -
Rhopolus. -

80. Brackycarenus sp. Pozarevac (lX), Leskovac [lll), Ohrid (Vlll). 
81. (?) sp. Ohrid (VllJ. 

superj ат. Neidoideae. 

VII јат. Neididae. 

subf ат. Berytinae. 

82. Berytus tipularius L. Ohrid (Vl-VЩ, Leskovac (V). 
83. Neides clavipes Fabr. Pozarevac (Vll}. Ohrid (Vl). 
84. " тinor H.-S. Pozarevac (Vl). 
85. " kiticornis Pozarevac. (Vlll). 

SиЬјат. Metkacantiinae. 

86. Metkacantus elegans. Gorica (Vlll). 

VШ. f ат. Myodochidae. 

subfaт. Astakopinae. 
Т r i Ь а А s t а с ор а r i а. 

87. Spilostetus equestris L. (= Lygaeus eques.). V. Gradiste 
(lV), Pozarevac (lV-Vlll), Leskovac (V -Vll), Ohrid 
(V-Vlll). 

88. Spilostetus тilitaris. ( = Lygaeus pandurus) Ohrid (VlJ. 
" " var? (мембр. бела), Ohrid (V). 

89. Melanocoriphus apuans (= Lygaeus alЬomaculatus), Po-
zarevac (Vlll), Leskovac (lll-V), KaliSte (Vlll). 

90. Melanocoriphus punctatoguttatus (Lygaeus superbus) 
91. " tristani (f. br. и f. m.). Leskovac (111, 

Vl-Vll). 
92. Lygaeus sexatilis. Jastrebarsko (Hrv.) (Vlll), Kaljane 

(Dalm.) tVll), Pozarevac (Vlll-lX), Bukovik (V), 
Petrina od 1200-170 m. (Vl-VllJ. 

93. Lygaeosoтa reticulatum. Ohrid (Vl). Leskovac (111-V). 
94. Arocatus sp. Ohrid (Vll). 

t r i Ь а О r s i 11 а r i а. 
95. Nysius (subgen. Nysius) thymi WоШ. Leskovac (V). 
96. " " senecionis. Leskovac !Vl). 
97. " (subgen. Ortholomus) punctipennis Н.-S. Ohrid (Vl). 

sиЬјат. Oeocorinae. 

98. Oeocoris erythroceplzalus. Bukovik (V), Ohrid (Vll). 
99. ater Fabr. Ohrid (Vl), Leskovac (V). 
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subf ат. Heterogastrinae. 
100. Heterogaster urticae Fabr. Ohrid (Vl), 

subfaт. Oxycareninae. 
101. Oxycarenus palleus. Pozareva<-: (VШ). 
102. " sp. Leskovac (Vl). 
103. Metopoplax fuscinervis. Ohrid (УШ). 
104. " ditoтaides. Leskovac (Vl), Ohrid (VlЩ. 

subf ат. Aphaninae. 
Т r i Ь а R h у р а r о с h r о m а r i а. 

105. Rhyparochromus chiragra Fabr. Struga (добио сам од 
др. Незлобинског). 

106. Rhyparochroтus sabulicola. Struga (VШ), Pozarevac (VЩ. 
107. punciicollis. Pozareva::: (V). 
108. " praetextatus. H.-S. Leskovac (Vl). 
109. " sp. Leskovac (Vl) 
110. Tropistethus holosericeus Schoitz. Pozarevac (V), Lesko-

vac (Vl). 
111. Pterotтetus staphyliniforтis Schill. Pozarevac (Vl). 
112. Arplocelis Ьivirgatus. Leskovac (Vl). 
113. Laтprodeтa таиruт f. m. и f br. Ohrid (Vl), Pozare-

vac (lX), Leskovac (lll-lV). 
114 Acoтpus rufipes Wolff. Ohrid (Vll 1• 

115. Peritrechus nuЬilus Fall. Pozarevac (Vll). 
116. gracilicornls. Pozarevac (Vl). 

Т r i Ь а А р h а n а r i а. 

117. Sphragisticus sp. Ohrid (Vl). 
118. Trapezonotus ullrichi Pozarevac (V). 
119. " dispar Stal Leskovac (Vl). 
120. Calyptontus rolandri Struga (Добио сам од др. Не-

злобинског), Leskovac (VJ. 
121. Aphanus (subgen. Graptopeltus] lynceus Fabr. Pozarevac 

(V-Vl), Struga (VЩ, Vel. Plana (V). 
122. Aphanus (subgen. Aphanus) vulgaris Schill. V. Gradiste (V). 
123. " " " pini L. Leskovac (Vl). 
124. " " reuteri. Leskovac (Vll). 
125. " " " phoeniceus Rosi. Bukovik (V), 

Leskovac (Ш-VЈ. 
126. Aphanus (subgen. Aphanus) pedestris. Pozarevac (lV-V), 

Leskovac (Ш-V). 
127. Avhanus validus. Poiarevac (V). 
128. Beosus erythropterus. Koljane (Dalm.) (Vll), Pozarevac 

(lV-V, Vlll-lX). Ohrid (V-Vll). 
129. Dienches luscus (= beosus). Pozarevac (lV-Vj VШ-lX). 
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Т r i Ь а G о n i а n о t а r i а. 

130. EтЫetis verbasci Fabr. Podmolje (V), Ohrid (Vl), Po-
zarevac (V-Vll). 

131. Eтbletis griseus WоШ. Pozarevac (V-Vl). 

Т r i Ь а L е t h а е а r i а. 
132. Ereтocoris plebejus Fall. Leskovac (Vll). 
133. Scolopostethus pictus SchШ. Ohrid (Vl). 
134. " decoratus Hahn. Pozarevac (VШ). 
135. ? sp. (Astocopinae?J. Leskovac (Vll). 

IX. јат. Pyrrhocoridae. 

136. Pyrrhocoris apterus L. f. br. свуда по Ј уrославији. f. m. 
Butmir (Vlll) Ohrid (Vl). 

137. Pyrrhocoris тarginatu::,. Pozarevac (Vl), Leskovac (lV). 
138. Scantius aegipticus. Ohrid (Vl~ VШ). 
139· ? sp Ohrid (vl). 

140. 
141. 

142. 
143. 
144. 
145. 

146. 

147. 

Серија Anonychia. 

superfaт: Tingidoideae, 

Х. јат. Тingididae. 

Т :r i Ь а Т i n g i d а r i а. 

Acalypta platichila Fieb. (f. br.) Ohгid (Vl). 
Stephanitis oberti Kol. ( = Тingis pyri). Pozaravac 

(VШ-!Х). 
Тingis (subgen. Lasiotropis) ciliata Pc>zarevac (Vl). 
Тingis (subgen. Tropidochila) pilosa. Humm. (Ohrid Vl). 
Catoplatus fabricii Stal. Ohrid (Vl). 
Physatochila quadriтaculata W olff. Struga. (Добио сам 

од др. Незлобинског). 

XI јат. Piesтidae. 

Piesтa capitata Wolf,. Leskovac (Ш). 

superfaт Reduvioideae. 

ХП. f ат. Macrocephalidae. 
/ 

Phyтata cmssipes Fabr. Struga (Добио сам од др. Не
з.10бинског) Leskovac ( Vl). 

ХШ. јат. Reduviidae. 

subfaт. Eтesinae. 

Т r i Ь а S t е n о 1 е m а r i а. 
148. Ploiariola vagabanda L. Ohrid (IX). 
149. " calicijorтis De Geer. Ohrid (VШ). 
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sиЬјат. Reduviinae. 

150. Reduvius personatns L. Koljane (Da!m.) (Vll), Pozare-
vac (Vlll), Ohrid (Vl, Vlll-IX). 

151. Oncocephalus squalidus. Ohrid (Vlll) Leskovac (Vl, 
VШ, Х). 

152. Pyrates hybridus. Jasti-ebarsko (Hrv.) [Vlll], Butmir [VШ], 
Pozarevac [lV], Ohrid [Vlll], Leskovac [V]. 

subfaт. Harpactorinae. 

ј 53. Rhinocoris iracundis Hahn. Leskovac [Vl], Ohrid [V-VШ]. 
154. Coranus subapiaus De Geer. Pozarevac [Vll]. 
155. tuberculijer. Ohrid [Vl-Vll]. 

XlV. јат. Nabldae. 

sиЬјат. Nablnae. 

156. Nabls aeneicollis Stein. [= Prostema guttula], Ohrid [V]. 
157. " sp. Leskovac [Vl]. 

sиЬјат. Reduviolinae 

158. Reduviolus [subgenus Aptus] тyrmecoides Costa. Koljane 
[VЩ, Ohrid [Vl], Pozarevac [Vl], 

159. Reduviolus [subgenus Aptus] lativentris. Pozarevac [VЩ. 
160. " [ " Stalia] ? Pozarevac [VШ]. 
161. Reduivolus [ " Reduviolus] јегиs V. Gradiste [Vlll]. 

Pozarevac [Vlll-lX], Ohrid [VШ-lX]. 
162. Reduviolus [subgenus Reduviolus] rugosus L. Butmir 

[Vlll], V. Gradiste [Vlll[, Pozarevac [V, VИХ], 
Leskovac [Vl-Vlll], Ohrid [Vl-lX]. 

superjaт. Ciтicoideae. 

XV. јат. Ciтicidae. 

163. Cimex lectularius L. сву.по. по свету. 

AVI. јат. Authocoridae. 

Т r i Ь а L у с t о с о r а r i а. 

164. Lyctocoris campestris Fabr. Pozarevac (VШ·lX), Lesko-
vac (lll ·lV), Ohrid (Vlll). 

165. Dujouriellus ater Duf. Pozarevac (lX-X), Leskovac (111-
lV, Х). 

166. Cardiastethus (?) sp. Pozarevac (Vlll~. 
167. Hypophleblella (?] rogeri (?) Baer. Lesкovac (Ш). 
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Т r i Ь а А u t о с h r а r i а. 
163. Elatophilus piui Raer. Leskovac (lll). 
169. nigricornis Zett. Struga (Добио сам од Dr. 

Незлобинског). 
170. Triphleps nigтa var. ullrichi Fieb. Pozarevac (!Х), 

Ohrid (Х). 
171. Triphleps minuta Pozarevac (Х). 

172. 
173. 
174 
175, 
176. 

177. 

178. 
179. 
180. 
181. 
182. 

183. 
184. 

185. 
186. 

187. 
188. 
189. 
190. 
191. 

192. 

193, 

194 

Л. Vlf. јат. Miridae. 

subfam. Mirinae. 

Т r i Ь а С а р s а r i а. 

Phytocoris tiliae Fabr. Leskovac (Vl). 
" varipes Boh. Gorica (Vlll) Pozarevac (V). 
" signoreti Koliane (Dalm.) (Vll). 

Adelphocoris seticornis Fabr. Pozarevac (V). 
" vandalicus Rossi. Ohrid [Vl], Struga [Vlll], 

Pozarevac [V-Vl]. 
Adelphocoris lineolatus Goeze. Jastrebarsko [VШ-IX], 

Koljane [Dalm.] [Vll], Zagreb [VШ] Ohrid [Vll-lX], 
Butmir [VШ-l. 1.], V. Gradiste [VШ], Pozarevac [Vll 
-lX], Leskovac [Vll-X]. 

Calocoris Ьipunctatus Koljane [Vll], Pozarevac [V]. 
" affinis Pozarevac [V]. 

Brachycoleus scripius Fabr. Ohrid [V]. Pozarevac [V]. 
Stenotus Ьinotatus Fabr. V. Gradisie [Vl], Pozarevac [Vl]. 
Lygus [sub. gen. Lygus] pratensis V. Gradiste [V, VШЈ, 

Leskovac [V-VЩ, Ohrid [V-Vlll]. 
Lygus [subgen. Lygus] Lucorum Mey-D. Butmir [VlЩ. 

[ " Orthops] Kalmi L. Ohrid [Vll], Poza-
revac [VШ] 

Lygus [subgen Agnocoris] pastinacae V. Gradiste [Vl]. 
Liocoris tripustulatus Fabr. Struga [VШ], Poza:revac [Vll]. 

" " var. pictus. Hahn. Pozar2vac [VIЩ. 
Cyphodema instaЬile Koljane [VЩ. 
Camvtobrochis punctulatus Fall. Oћrid (Vl). 

" lutescens Sclill Ohrid (Vl). 
Deraeocoris ruielus v. bellicosus Oh:rid (Vll). 

" (?) sp. (Добио сам од Dr. н~злобинског) 
Struga. 

Capsus aier L. Pozarevac (lV-V), Leckovac [V]. 
" var. semijlavus Pozarevac [lV-V]. 

laniaгius Leskovac [Vl]. " 
" var. tricolor Leskovac [Vl[. 

Т r i Ь а R е s t h е n i а r i а. 
Capsodes gothicus L. V. GradiSte [V). 
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Т r i Ь а М i r а r i а. 

195. Stenodema [subgen Brachy tropis] calcamium Fall, var-
vireccens FЉ. Ohrid ]VЩ. 

196. Stenodema [subgen. stenodema] laevigatum L. v. vires-
ceus Fall. Ohrid [VШ]. 

197. Notostira erratica L. V. Gi·adiste [Vl]. 
" " var. tricostata Costa. V. Gradiste [VШ]. 

Pozarevac [VШ], Butmir [VШ]. 
Notostira. erratica var. ochracea Pozarevac [VШ-lX], О. 

hrid [Vll-Vlll], Butmir [VШ]. 
1!18. Megaloceraea linearis FuessJ. Kaljane ]Vll]. 
199. Trigonotilus rujicornis. Geoffr. Pozarevac [VllHX]

1 
Les-

kovac [Vl, Х]. 
200. Miris dolobratus. L. [= Leptopteradolab1·ita]. Poza-

revac [Vll]. 
201. [?] [?] sp. Leskovac [Vl]. · 

subfam. Macrolophinae. 

Т r i Ь а С r е m n о с ер h а 1 а r i а. 
202. Sustellenotus triguttaius Pozarevac [Vl] f. m. н f. br. 

subfam. !1ete1oiominae 

Т r i Ь а Н е t е r о t о m а r i а. 

203. Pilophorus perplexus Dgl. Sc. Pozarevac [Vl]. 
204. Dioncus neglectus . [Добио сам од Незлобинског] 

Struga 
205. Oloblceps [subgen. Kelidocoris] salicicola Reut. Poza-

revac [Vl]. 
206. Globlceps [subgen. Kelidocoris] flavomaculatus Fabr. 

Ohrid [Vl]. 
207. Orthotylus diaphanus Кirschb. Leskovac [VЩ. 
208. " fuscescens. Кirschb. Leskovac [VШ]. 
209. Heterocardylus unicolм Ohrid [Vl]. 
210. [?Ј sp. б f. m. 9 f. br. Ohrid [Vl]. 
211. [?] sp. Koljane [Dalm.] [VЩ. 
212. Allaconotus julvipes Struga [Добио сам од Незло-

бинског]. 
213. ? sp. Struga [Добио сам од Dr. Незло-

бинскогЈ, 

Т :r i Ь а На 1 t i с а r i а, 

214. Orthocephalus saltator Hahn. Pozarevac f. m. [Vl] Struga 
f. br. [VШ]. 

215. Opthocephalus sp. Koljane [Dalm.] [Vll] f. br. 
216. Halticus aptems L. f. m. и f. br. Pozarevac [Vlll-IX]. 
217. " luteicollis Panz. Pozarevac [VШ] 
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subfaт. Pkylinae. 

218. Psallus roses Fab1·. Poiarevac [Vlll]. 
219. " diminutus [?] Юrschb. Leskovac [Vll]. 
220. Atractotoтus тali Mey.-D. V. Gradiste [Vl]. 
221. Вlатруlа verbasci. Ohrid [Vl] 
222. Plagiognatkus chrysantheтi WоШ. Leskovac [Vl]. 
223. obscurus. Leskovac [Vl]. 
224. /ulvipennis Кirsb. Leskovac [V]. 
225. " allipenuis Fall. Pozarevac [Vl]. 
226. Cklaтydatus pullus Beut. Pozarevac ]Vll]. 
227. Lopus lincolatus. Ohrid [V-Vl]. 
228. alboтщginatus. Ol1rid [Vl]. 

Серија Hydroblotica. 

sире1јат. Oerroideae. 

ХХП. f ат. Hydrometridae. 

229. Hydrometra staд,norum L. Koljane [Dalm.] [Vll]. Ohrid 
[VЩ. Leskovac [Vl], Pozarevac [Vl]. 

XXIV. јат. Veliidae. 

230. Velia currens Fabr. Struga [f. br.], Pozarevac [f. m.) [Vl. 
Leskovac [Vll]. 

XXV. јат. Oerridae. 

231. Oпris [subgen. HYgrotrechus] puludum Fabr. V. Gra-
diste [Vll], Poiarevac [lll-lV]. 

232. Ge1тis [subgen. Gerris] thoracicus Schumm. Pozarevac 
[lll-lV], Ohrid [Vl]. 

:.;33_ Oerris [subgen. Gerris] costae H-S. Kajyane [Da!m.] [VЩ. 
234. " [ " " Ј lacustris L. Kaliane [Dalm.] [VЩ, 

Pozarevac [Ш]. 
235. Gerris [subgen. Gerris] argentatus Schumm. Pozarevac [111]. 
236. " [ " " ] odontogaster Zett. Pozarevac [Ш] 

superf ат. Acanthioideae. 

XXVI. fат. Acantkiidae. 

237. Acanthia palipes var. conjluens Reьt. Leskovac [Vll]. 
" " va:r. dimzdiata Curt. Leskovac [VЩ. 

238. " arenicola var. connecieus Rent. Ohrid [Vll]. 
239. Chartoscirta cincia H.-S. Vlasotinci [VШ]. 

240. 

superf ат. Notonectoideae. 

XXVIII ;ат. Naucoridae 
Naucoris clтicoides L. Ohrid. 
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XXIX. јат. Nepidae. 
241. Nepa cinerea L. V. Gradiste [VШ], Ohrid [Vll], Poza-

revac [VШ]. 
242. Ranatra linearis L. Ohrid [VП], Leskovac [Vl]. 

ХХХ јат. Notonectidae. 
243. Notonecta glauca Koljane [VШ], Pozarevac [Ш-lV, Vlll], 

Ohrid [V-Vlll], Leskovac. 

Серија Sandaliorrhyncha. 

superjaт. Corixoideae. 
XXXI јат. Corixidae 

244. Corixa geoffroyi Leach. Koljane [Dalm.] [Vll], Ohrid ]VШ], 
Struga [VШ]. 

245. Corixa atoтaria Ohrid. [Vll]. 
246. Arctocorisa lugubris Fieb. Pozarevac [Vll]. 
247. " hieroglyphica Duf. Pozarevac [lV]. 
248. " jalleni Fieb. Ohrid [Vll], Pozarevec [Ш-lV]. 
249. longipalis Ј. SahlЬ. Pozarevac [lV]. 
250. " striata L. Ohrid [VЩ. 
251. " liтitata Fieb. Pozarevac [lV]. 
252. " fabricii Fieb. Pozarevac [lV]. 

" " var. nigrolineata Fieb. Pozarevac [lV]. 
253. Cyтatia rogenhoferi Fieb. Pozarevac [Ш]. 



poznavanJu 
Jugoslavije. 

(111. prilog poznavanju Myriapoda) 

Dr. z. Kovacevic. 

U ovom prilogu zelim iznijeti kratke faunisticke podatke о 
Polydesmidima, sto sam ih skupio ро nasoj drzavi, а naroCito u 
Hrvatskoj i Slavoniji. Osim toga nalaze se tu i Polydesmidi iz 
Herceg-Bosne i Crne gore, sto mi Љ је ustupio g. V. ApfelЬeck, 
kustos zemaljskog muzeja u. р. и Sarajevu, te m11 ovom prilikom 
izricerp. svoju zahvalnost. 

Sto se Нее pojave Polydesmida и nasoj di-zavi ona pruza и 
faunistickom pogledu najvece bogatstvo и Evropi. Narocito se и 
tom pogledu isticu nasi kraski krajevi, ра onda Srblja i Bosna, 
koji su veCim dijelom istrazivani ро stranim strucnjacima. Nizine 
dakako daju manju raznolikost u vrstama od gorskih krэjeva. 

Genus: Strongylosoma. 

ра 11 i ре s 01. : Nasao sаш ju и SviЬovcu, na Sljemenu, Ru
dama, Ogulinu, pred ulazom u Madjenovu peCinu, 
и Modrusu, Bos. Kostajnicu i Ilidzama (leg. Ap
felЬeck). Inace је to oblcna vrsta stonoga kod nas. 

Genus : Polydesmus. 

с о 11 а r i s Koch. : Vrlo oЬicna vrsta u nasoj drzavi. 
с о m р 1 а n·a t u s L.: Zagreb, Kostajnica, Ogulin. 
d е n t i с u 1 а t и s Koch. : Sljeme, Krapina, Konstanjevac, JaЫa

nica pl. (leg. ApfelЬeck). 
е d е n t и 1 и s Koch" Somobor, 1. V. 18. 9, Sljeme, 14. IX 19. 

б, Brateljevicka pl. - Bosna (leg. ApfelЬeck). 
edentulus-bidentatus Verh.: Podsused, 4. VIП. 19. (), 

Zagreb 12. V. 19. О 9 · 
е d е n t u 1 u s - р 1 i t v i се n s i s Yerh : Plitvice VJI-VIП.19. О 9. 
е d е n t u 1 u s - k о t 1 i n е n s i s nov. subspec. Dok se ро svojoj 

tjelesnoj gradi ne odvaja od vrste edentulus, ро 
svojim spoljniш nogaшa predstavlja svakako novu 
podvrstu. Glavni clanak na gonopodnom telopo
ditu је na prednjoj strani ostro nazuЬljen. Nasta-
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vak telopodita је na kraju jako savin11t i zavr
sava tupim vrskom. Na saYinutom dijelu telopo
ditu nalazi se osam ostrih siljaka. lspod ovih 
si!jaka dolazi jedan jaCi i duzi okrenut prema 
bazalnoj strani noge. Nedaleko od ovoga siljka 
nalazi se jedan siroki troglasti siljak. Uz dlakavi 

СлиI<а 1. 

jastucic odvaja se jedan dosta jak siljak, koji је 
vertikalno okrenut prema vrsku noge (Sl. 1). 

Duzina tijela ove stonoge iznosi 14 mm., а 
sirina 2 mm. 

Samo jednog muzjaka nasao sam u dolini 
Vucjak, kod Sl. Pozege, 10. Х. 26. 

i 11 у r i с u s Verh. : То jedna kod nas rasirena vrsta. 
r а n g i f е r Latz.: Kalnik 4. VIП. 17. 6 9, Tounj 19. VII. 22. 9, 

Kostajnica V. 1924. Q. 

Genus · Brachydesmus. 

с h у s е r i Dad. : Krpelj (Ogu!in) IX. 1920. 6 2 9. 
с а rn io 1 е n s i s Verh.: Gojak (Ogulin) 5.Х.21. 6З9, Vitez (Bosna) 

18. Х. 11. О 9, Jajce-Jezero (leg. ApfelЬeck). 

се r n а g о r а n u s Att. : Ulcinj [leg. Apflbeck) о ~ . 
с о n с а v u s Att.: TounjCica pl. 8. VlI. 2З. о у, KuStrovka pl. 

IX. 1922. 9, Debeli lug pl. 12. VШ. 22. О 9, 
Medvjednica pl. 18. IX. 20. б 9, Prazi6-Jaruga 
pl. 14. VШ. 22. 9, Dreznicki ponori 5. VПЈ. 21. 
9, Buli6a pl. 20. VПI. 21. (), Mikasinovi6eva pl. 
IX. 1921. 69, Stambu1Ci6 18. Х. 11. 69 (leg. 
ApfeЉeck). 

d i m n i с е n u s Att : Tounjcica pl. 28 VI. 23. о, Pozegina pl. 
ЗО. VlI 23. 9. Mikasinovi6eva pl IX. 1921. 9, 
Debeli lug pl. VШ. 1922. о 9, Medvjednica pl. 
20. IV. 20. о 9, Matesevi6eva pl. ЗО. VII. 22. 9. 

.__Ј 
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h е r z е g о w i n е n s i s Verh. : Gluha smokva pl. 1 leg. ApfelЬeck), 
JaЬlanica pl. (leg. ApfelЬeck). 

in f е r и s Latz. : DrezniCki ponori VПI. 1922. 5 9, Mikasinoviceva 
р. IX. 1921. ()3 9, TounjCica р ЗО. V. 20. б 9, 
Prazic-Jaruga р. 14. VIII. 22. 9, Medvjednica р. 
4. ТП. 20. (), Vodena jama р. 10. VI. 20, 9, 
Gericeva р. 28. VII. 23 4 9. 

polydesmoides Verh.: Fericanci 8. XI. 27.5()9. Sl.Pozega 
10. х. 26 б 9, 

s и Ь t е r r а n е u s Hell.: Ozalj р. (leg. Dr. К. ВаЬiс) Medvjednica 
р, Pozegina р., MatesiCeva р., Mladшova р., 
Slovingrad р" Ogulin, pred ulazoш и Medvjedicu 
р., Gericeva р., PrZic-Jaruga р. 

Od g. ApfelЬecka dobio sam istu vrstu iz 
Sutine р., Vilenska jama - Sebesic, Livna, Banja 
stijena - Rogatica, i Velika krs Andrejevice. 

superus Latz: Ogulin IV. 1922. ()29, Osijek Х. 1926. 9, 
Alilovci 12. Х 26. 2 9. 

troglobius Dad.: Ogulin 9. V. 20. (), Sopaca12.V.20.()9, 
Gojak 25. Ш. 20. 2()59, Mladjenova р. 31. Vll. 23 
9, predMedvjedicom р. 24. II.20. 9, RupCicevap' 
2. IП. 21. (), Dreznicki ponori 5. VIП. 21. 9. 

z а v а 1 а n и s Att.; Vjeternica kod Zavale (leg. ApflЬ.). 
с а 1 с а r i u s nov spec. : Ovaj primjerak је Ьijele Ьоје. Duzina 

tijela iznosi 5 mm., sirina 1 mm. Skнlptura seg
menata је jasna ali nije gruba, а tako isto se jasno 
isti611 i cekinje na segmentima. Prednji rub seg
menata је zaoЬljen, postrani rubovi su naz11Ьljeni 
(2) sa ро jednom cekinjom. Straznji rub tergita је 
ostrokutan. Colum је sprijeda zaokruzen, а straznji 
rub је ostar. 

Spolne noge se posve razlikuju od spolnih 
nogu ostalih oЬlika ovoga roda. Bazalni dio је 

Слика 2. 

dlakav odnosno cekinjav. Spolna noga јс siroka, 
а zavrsava se jednim tupiш siljkom lspod toga 
sЩka dolazi jedan manji ostriji siljak. Do njega 
se odmah nalazi izboCina poput kakove plocice. 
Gornji rubovi te ploCice su zaoЬljeni, а na kraju 
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је ta plocica pokrita sa dlacicama, koje pretstav
ljaju t. zv. dlakavi jastucic (Haarpolster). (Sl. 2). 

Jednog muzjaka nasao sam pod kamenom 
na Krpelju kod Ogulina ПI. 1920. 

Osim ovih vrsta, sto ih ја ovdje navadam, spominju i opi
suju kao vrste kod nas nadene strucnjaci Verhoeff i Attems jos 
ove oЬlike: Strongylosoma jadrense [Dalmacija - Hercegovina], 
dalmatinum [Kotor - Treblnje i inferum [Тreblnje]. 

Polydesmus brachydesmoides [Krastav], herzegowinensis [Mo
star, Blato, Radobolje], collaris var. rannensis [Brezice], edentulus
cruciator [Trebevic], tatranus var. balcanus [SrЫja], subscabratus 
[SrЫja], insulanus [Vis] i mediterraneus [SrЬija]. 

Brachydesmus amЬlyotropis [Vidovec], Attemsi [LuЬljana], bos
niensis [Sarajevo, JaЬlanica, Moscanica], parallelus [RjeCina]. tomo
pus [Dubrovnik], doboiensis [Doboj], frangipanus [Trsat], glabrimar
ginalis [Mostar]. lapadensis [Lapad, TreЫnje, Dolina ОmЫе] rever
sus [Ivan pl" Trebevic], stygivagus [ТrеЫnје], cornuatus [Podgorica], 
veleblticus [VeleЫt], ApfelЬecki [TreЫnje], dalmaticus [Kotor], lapi
divagus [Kastel Novi], loblfer [Dolin~ Rame, JaЬlanica pl.], loЬifer
unciger [Mostar, Buna], ljubetensis [Sar-planina], nemilanus [Nemila], 
spinosus [Sljeme] i uncinatus [Bjelasnica]. 

Sto se tice Ыologije vrsta, koje sam u ovoi kratkoj radnji 
naveo i sam sabrao, napominjem, da su n1?ke vrste ogranicile se 
svojim rasirenjem na stJnovite krajeve, dok druge nalazimo ро 
raznim mjestima nase drzave. 

Polydesmidi su famШja stonoga, koje se veCim dijelom za
drzavaju samo na tamnim mjestima, а vrlo rijetko cemo ih naci 
da se krecu ро svijetlu. Za Strongylosoma pallipes mogu kazati, 
da је jedna vrsta, medu ovdje spomenutim, koju sam nalazio na. 
posve otvorenim i osvijeЩenim mjestima, stavise na svijetlu i in 
copula. Redovito se inace nalazi ta vrsta pod suhim liscem ili pod 
korom panjeva. Pod suhim liscem, pod korom panjeva i izvala 
nalazio sam jos ove vrste: Polydesmus collaris, complanatus, denti
culatus, illyricus i rangifer, te Brachydesmus polydesmoides i superus. 
u klancima, uskim koritima gorskih potoka, а narocito pod kame
njeш nalazio sam: Polydesmus edentulus, Brachydesmus chyseri, ca
rniolensis i trogloblus. Тrесн skupinu Cine peCinski oЬlici, koje ri
jetko nalazimo izvan p26ina, а ti su: Brachydesmus concavus, dim
nicenus, inferus, suЫerraneus, а to s11 ujedno pravi kraski oЬlici 

RESUME. 

In diesem kleinen Beitrag zur Kenntniss der Pol ydesmiden 
Jugoslawiens habe ich die Arten erwiihnt, welche Herr V. Ap
felЬeck und ich selЬstg esammelt haben. Der F orm der Kopulati
onsfiisse nach habe ich Polydesmus edentulus kotlinensis als neue 
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Unterart uлd Brachydesmus calciarius als леuе Art bestimmt 
Als Hohlenbewohner in uлserem KarstgehiPt kann man die Arteл 
Brachydesmus concavus, dimnicenus, inferus, suЫerraneus und teil· 
weise auch trogloblus nennen. In einer Hohle kommt nicht nur 
cine, sondeгn mehrere Arten, vor - z. В, in der Medvjedica
Hohle habe ich Br. concavus. dimnicenus, inferus und subterraneus 
gesammelt. Br. subterraneus habe ich auch oberirdisch in der Umge
bung von Ogulin gefunden. 



Прилог за познавање штеточина јужносрбијанскоr мака. 

h рта Кlti. 

Hemiptera - Homoptera Т е t t i g о m е t r i d а е. 

Д-р Мих. Градојевиt~. 

Иницијативом Министарства пољопривреде (Одељења за биљ
ну производњу) дата ми је прилика да се у току 1928. г. позаба
вим штеточинама нашег јужв:осрбијанског мака (афијона), у до
лини Вардара. У том циљу посетио сам Јужну Србију у месе
цима априлу, мају и јуну и прикупио интересантан материјал, 
који се односи на штетне инсекте ове наше врло рентабилне 
културе. Прикупљање биолошких података за поједине штето~ 
чине наставио сам и у 1929. години. 

Из одређене збирке ових штеточина приказујем за сада је
дну, врло мало познату, која се не налази ни у једном индР.ксу 
штеточина европских земаља. То је Teitigometra hexaspina Юti., 
маЈiи полукрилац из групе Homoptera, у коју спадају и музи
кални цврчци (Cicadidae) или црцерецu, како их је добро нађе
ном ономатопејом. назвао наш народ на југу. 

У вршhујуhи ову хемиптеру у списак наших приметно 
штетних инсеката, дајем нов доказ за оправданост више nута 
изнетог мишљења са моје стране, да се у погледу наше при
мењене ентомологије на агрикултуру и шумарство мора.мо по
уздати у своје сопствене снаге. Властитим истраживањима 
1110рамо проучавати биологију наших штетних инсеката и изва· 
лазити мере за њихово сузбијање и уништавање. Богата страна 
литература може нам бити у овом погледу од користи само у 
толико, што ћемо се без великог лутања послужити веh утвр· 

метода.ма испитивачког рада, што нам у осталом 

не сме сметати у проналажењу својих властитих метода за 
напред поменутог циља. 

Бањишту изнад Велеса К'о\О и на благим падинама близу 
села Горњи Оризари и Раштани, 21. 1928 г. прегледајући 
простране културе ЈVхака, које су тада цвету, на· 
шао сам најпре на појединим струкови.ма на корену и 

бела јајашца снешена у гомилице. После 
детаљнијег прегледа већег броја струкова и ва разним местима, 
видео сам да су биљке на знатном пространству готово све 
заражене, и да се ту ради о абнорм.алом броју јаја веке штет· 
ве ивсекатске врсте. 

7 
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Пошло ми је најзад за руком да у два конкретна случаја 
нађем и загонетне 9 9 тога инсекта, које су управо биле при 
завршетку посла око полагања јаја. На први поглед видео сам 
да је то једна мала, мени до тада непозната цикаделида, коiа 
је доцниiе v Земаљском Музеју у Прагу одреlу,на као Tettigo
metra hispidula Fieb. {hexaspina Кlti). 1) 

Начин и место полагања јаја. 

Женке које сам посматрао у природи сносиле су 1а1а ле
нећи их доњим крајем за главни корен маковог струка и то обично 
у земљи на дубюiИ око 5 см. Јаја полажу у гомилице тек једно 
до другог и увек у једном само слоју, не јаје једно на дру
го (сл. 1.). Овакве гомилице јаја налазио сам како на корену 
и вратиh у гако и на бази :маково га лишћа, али никада високо 
од земље, те се може рећи, да ова цикаделида по правилу по
лаже јаја на подземне и приземне делове биљке. Мада су 
ови мали цврчци, црцереци веома хитре и живахне животињице, 

ипак су женке приликом полагања јаја биле веома троме и 
апатичне и кад сам их откопавањем струка узнемирио, нису 

показивале ни најмање воље да се изненадним, њима каракте
ристичним скакањем спасу и опасност избегну. 

Полагање јаја код Те t t i g о m е t r а - е h ех а s р i n а - е 
врши се од половине маја па све до јуаа. Већ 4. јуна ј aia се 
нису могла нигде наћи, него само ларве у разним степенима 
развића. 

Наишавши на овако необичан материјал, понео сам знатне 
количине јаја у оеоград и у Ентомолошком одсеку Пољо
привредне огледне и контролне станице у Топчидеру вршио 
сам у току јуна и првих дана месеца јула 1928. г. одгајивање 
овог штетног црцереца ради добијања морфо-биолошких пода
така о њему. Одгајивање сам вршио најпре у кавезима, али 
пошто се оно показало као незгодно, то сам материјал пре
нео у стаклене цилиадре, у којима су се посматрања и елеваж 
могли веома повољно извршити. Ларве су храњене и неговане 
на маку, који је рано с пролећа био засејан у башти Топчи
дерског парка, где је добро напредовао и за ову прилику 
одлично послужио. 

Опис појединих стадијума разви11а. 

Јаја ове цикаделиде груписана на корену мака по више 
десетина и стотина на једном струку, могу се лако голим. 

оком опазити. Тек снешена, она су чисто беле боје, а кад је 
ембрионално развиће већ поодмакло, она су бледо жућкаста. 
На дан два пред еклозијом виде се на горњем делу свакога 
јајета две као крв црвене пеге, што нису пишта друго до цр-

') Детерминацију је извршио специјалиста за хемиптере г. Д-р О. 
ПI h е п а н е к зашто му на овом месту захваљујем. 
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веним. пигментом обојене очи будућих ларава, које се провиде 
кроз јајну опну. 

Јаја су овална, облика издуженог кокошињег јајета, имају 
карактеристичну петељку на врху, која потсећа на остатак 
вреже на лубеници. Дугачка су 1, а широка 1/ 2 mm. Ембрионал
но развиће траје око 7 дана, јер су из свеже положених јаја 
21. маiа, почеле излазити ларве тек 28. маја. 

Приликом еклозије, јаја пуцају на горњем полу и то са 
три, у звезду поређане пукотине тако, да петељка остане на 
једном лобусу распукле јајне опне. 

НовороЬене ларве су једва нешто преко 1 mm. дугачке, 
пљоснате, бледо-зелене боје, скоро прозрачне. Са леђне стране 
абдомеца посуте су многим папиЈiама из Јјојих стрче оштре, 
праве длачице, којих има две врсте: дуже, поређане у шест 
уздужних паралелних редова, и краhе длачице које су у м:е
ђуредовима. Глава је ужа од пронотума са црвеним фацето· 
вапим очима и двема оцелама. - Пипци трочлани одмах ис
под очију пласџрани; први чланак је по дужини 1/ 2 другог, а 
треhи носи дугачку чекињу (сету) скоро t1/2 пута дужу него 
оба прва чланка заједно. Сисаљка допире до предње ивице 
претпоследњег абдоминалног чланка. Снажп:е ноге исто су тако 
обрасле длаqицама, а завршавају се са две канџице јан:о хити
низоване, тамније боје од осталог тела. 

Младе 1 тек излегле ларве седе по неколико часова на 
празним јајним љускама па онда миле по корену мака на 
више, скупљају се по неколико десетина заједно на појединим 
местима и својим оштрим и mиљастим сисаљкама почињу си
сати сок из соqног маковог ткива. 

Ларве после 1 пресвлачења (слика 3) не разликују се у 
многоме по облику од новорођених ларви, само су угаситије 
боје. Тек после ПI пресвлачења појављују се патрљци крила а 
изглед ларви после IV пресвлачења показује нам слика 5. Ове 
одрасле ларве, дугачке З mm., црне су боје, сјајне као лако
ване, то целом телу покривене оштрим кратким длачицама, са 

патрљцима крила, који допиру до средине трбуха. Оне су 
доста покретне; раскречених ногу шетају тамо амо, а скачу 
добро, као и имаго. У стакленим цилиндрима за одгајивање 
имао сам често прилике да посматрам ову њихову вештину. 

Ларва прикупи задњи пар ногу и наглим опружањем њиховим, 
одбаци се од подлоге и 5-10 см., одско<~:и напред и у вис, па 
се опет доqека на ноге. 

Ларве последње~ стадијум.а су се почеле јављати у су~ 
довима за одгајивање крајем јуна, а првих дана месеца јула 
добио сам веh прве одрасле цикацелиде. Према томе за пот
пуно развиће од јајета до има.га, треба овој нролетњој гене
рацији нешто више од ЗО дана. 

Има~о (слика 6) је жуhкасrо сиве боје са та.мно кесте
њавим: .мрљама. Дужина 41

/ 2 mm. ширина 2 mm. Глава је, одозго 

7"' 
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гледана полумесечаста, на предњем делу извучена у затубасту 
кишу. На ивици кише на.~rазе се чекињице насађене на папиле. 
Теме је пљоснато и по средини мало угнуто, чело скоро равно, 
фацетоване очи много мање црвене него у ларава, оцеле по 

једна са сваке стране на доњој ивици очију. Пипци трочлани 
са сразмерно иного краhом сетом: него што је код младих ла
рава. Пронотум у облику трапеза. Елитре на мезонотуму ве
лике, рожнате са тамнијом нерватуром; у базалвој четвртини 
су прозрачније и са белим воштаним пепељком обично по
суте, у корену покривене теrулама, које су врло добро разви
јене. Средњи део покриоца је тамнији, чађаво обојен и носи 
карактеристична за ову врсту бела окца са тамно кестењавим 
оквирима; а~икални део на елитрамаје провидан са по једном 
тамном тачком на унутрашњој ивици. Доња крила мембранозна 
прозрачна с тамним жилицама. На примерцима имага са којима 
располажем, шаре и мрље на глави, пронотуму, штитићу и 
елитрама варирају по величини и интензитету боје. 

Штетност Tettigometra-e hexaspina-e 

Полукрилци из подреда Homoptera хранећи се искљу"' 
чиво биљним соковима, веh су по самом начину живота сви 
од реда штетни. Према новијим испитивањима они убадањем 
биљнога ткива преносе и разне инфекционе болести са бо
лесних биљака на здраве, те се тиме њихова штетност само 
повећава. У литератури примењене ентомологије на агрикул
туру срећем.о се често са по злу познатим именима појединих 
њихових представника као што су: Typhlocyba comes на виновој 
лози, Jassus sexnotatus на стрпим житима, Aphrophora spumaria 
на луцерки и др. биљкама, Tettigometra oЬliqua на ражи и мн. лр. 

У напред поменутим местима у околини Велеса на поје
диним струковима заражених афијона налазио сам и по неко
лико стотина снешених Кад се узме да ва једном. струку 
сише оволика множина ларава пун месец дана, онда је штета 
очигледна. Мак, хранећи ове паразите, губи знатну количину 
својих животних сокова и то управо после цветања, лишће у 
оскудици довољне количине воде не може да развије своју пу
ну физиолошку делатност, струк застане у развићу, ствара 
кржљаву и малу чауру, из које се може добити само мини
мална количина драгоценог катрана (афијона), због кога се 
мак у главном и гаји, а принос маковог семена је исто мали. 

Од свога рођења па све до имага, ларве живе на маку. 
Док су мале и младе збијају се гомилице и сишу у друштву 
по неколико десетина заједно. доњим партијама :маковог 
струка од многобројних убода сисаљке и исисаног сока оду
мире биљно ткиво и таква се места осуше. На нападнутим 

на многим местима виде се оваква оштећења; доње 
лишће се осуши, цела је биљка кржљава, ма.ковица (чаура) мала. 
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Изнад Калине чесме где је напад ових цикаделида био 
1928. г. нарочито јак, читаве партије афијона својим рђавим 
порастом давале су бедан изглед, што се у главном има при· 
писати овим штетним црцерецима. 

Завршне примедбе. 

Tettigomet1a hexaspina Klti. је јужњачка врста. Према 
Oshanin-y1

) распрострањена је на Криму, Кавказу и југоисточ
ној Европи (без Русије). Fieber2

) ју је 1865. r. назвао Т. hispi
dula Fieb. а Signoret3

) 1866. г. Т. callosa Sign. Сем системат
ских карактера, о њој до сада нема биолошких података у ли~ 
тератури, нити су поједини стадијуми њенога развића описани. 
Стога су изнети подаци, мада још непотпуни, нови. 

Жеш'е посматране у мају, свакако су презимеле у стади
јуму имага. Цела пролетња генерација развија се на маку, али 
пошто мак завршава своју веrетациону периоду у јулу, то 
остаје за сада нерешено питање на коју биљку прелазе у 
јулу имаrа пролетње генерације ради даљег живота и размно· 
жавања до јесени? Према једној веh одраслој ларви нађеној 
у јулу месецу на струку младоr кукуруза, који се у мешови
тој култури са маком гајио, закључујем да кад нестане афијона 
ларве и имага прелазе на околне зелене биљке; али која је 
главна биљка, на којој се ова штеточина доцније храни и раз
вија, да ли је то лоза из околних винограда или ливадске дивље 
биљке - то Ье моhи да се тек доцнијим испитивањима утврди. 

Објашњење слина на табли П. 

1. Главни корен мака са гомилицом свеже снешених јаја 
Tettigometra-e hexaspinaNe (увеличано 2 пута); 

2. Изглед јаја увеличаних 10 пута. 
3. Ларва цикаделиде после 1 пресвлачења (увеличано 8 Х); 
4. 

" " п 
" 

( 
" " "); 

5. 
" " 

ш 
" 

( 
" 

7 "); 
6. Им аго цикаделиде (увеличано 10 ><Ј. 

1) В. О s h а n i n: Katalog der palaarktisch~n Hemipteren, Ber!in, 1912. 
2) F. А, Ко 1 е n а t i: Meletemata ent., Vll fasc. 
8) V. S i g n о r е t: Rev. du groupe des Tettigometrides, Ann. S. Е. Fr" 

VI, 1866 р. 139. 
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RESUME 

Tettigometra hexaspina Кlti" 
cicadelle nuisiЫe au Papaver somniferum en Serble du Sud. 

par Michaёlo Gradotevic 

Les grandes cultures du pavot а opium en Serble meridionale 
ont ete fortement attaquees au cours de dernieres annees par la 
Т ettigometra hexaspina Klti, surtout aux envirous de la ville de 
Veles. L'auteur а trouve de nombreuses pontes d'oeufs (fig. 1, 2 
pl. П), depassant dans certains cas plusieurs centaine d' oeufs sur 
une seule plante. Des 9 9 apres hivernation pondent leurs oeufs 
а · la fin du mois de mai sur les racines et le colJet du pa
vot. L'evolution de la premiere generation, exclusivement nuisЉle 
au pavot, se fait au cours de juin (fig. 3, 4, 5); les premiers 
imagos (Hg. 6) paraissent au comencement de juillet; la vie de 
pavot а opium finissant а cette epoque, les cicadelles passent sur 
d'autres plantes. 

L'auteur decrit d'une fai;on plus detaillee ses observations 
morpho-Ьiolog!ques, portant sur les differents stadiums de l'insecte, 
et oЬtenues par 1' elevage а la Station agricole d' essais et de 
contrбle de Belgrade-TopCider. 

Les plantes attaquees hebergent une telle multitude de pa
rasites et juste apres la floraison, qu' elles s' affaЉlissent, leurs 
capsules au lieu d' etre savoureux et pleins de 1' opium se deve
loppent mal et restent malingres. Le rendement du pavot dans 
ces cas est par consequent presque nul. 

L'invasion s'est montree de place en place а la fщ:on d'ilots 
plus ou moins etendus, en somme de plusieurs centaines d'hectares. 
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ekoli rijeci о Tachinama, koje 
raJu na Pyrausta nubllalis нь. 

N. Baranov. 

Kod nas је obracena osoblta paznja na ispitivanje leptira 
Pyrausta nubllalis НЬ., Cija gusjenica nosi naziv kukurнzni crv. G. 
Univ. Prof. Dr V. Vouk, rukovodilac ovim ispitivanjima, omogu
Cio mi је pregled materijala iz jedne grupe parazita Pyrausta-e i. 
to muhe - gusjenicarke, kojih је do sada kod nas utvrdeno dvije 
vrste: Ceromasia juvenilis Girschn. i Zenillia roseanae В. В., koji 
su odgojili gg. prof. Hergula i prof. Operman. Osim ovih dviju 
vrsta poznate su u Evropi jos d vije vrste: Exorista mitis Mg. i 
Nemorilla floralis Fall. 

Као sto је poznato determinacija muha nije lak posao. Ona 
trazi radi naucne tocnosti spremanie mikroskopskih preparata Ш 
specialnog naCina preparacije. Zbog toga neophodno је potгebno 
sav dotiCni шaterijal dostaviti na obradivanje specialisti. ОЫсnо 
se ov'O'ne izvгsuje. Specialisti se salje oblcno samo nekoliko pri
mjeraka ро izboru onog, koji је uzgojio parazite. Zbog toga de
terminacija specijaliste vazi samo za onaj dio materijala, koji mu 
је Ыо poslan. I ta determinacija ne moze vaziti za cjelokupni ma
terijal. Tako na pr., ја sam imao priliku pregledati samo Зб pri
mjeгaka tachiпa doЬivenЉ iz Pyrausta е u nasoj drzavi i medu 
njima sam pronasao 35 juvenilis i 1 roseanae. Medutim u god. 
1929 Ьilo је doblveno 2ј3 juvenilis, kako to navodi Hergula, ali 
veoma је vjerovatno da је medu juvenilis Ьila izvjesna kolicina, 
ako i mala, i od drugih vrsta. 

Posto пеша nade, da Ьi i u iduCim ispitivaпjima cjelokupni 
materijal Ыо predaп specijalistima na pregled, za svaku grupu 
paгazita posebno, drzim za potrebno da iznesem naivazпije mor
foloske momente, koje nam pomazu pri determinaciji ovih cetiri 
vrsta muha. Diagnoze ovih vrsta nije potrebno ovdje navodШ, 
posto Љ nalazimo u svakom dipteroloskom radu, koji oЪщhvata i 
faшiliju Larvaevoridae (Tachinidae). Najbolje diagnoze nalazimo u 
monografiji ove familije: Lundbeck, Diptera danica, Vll, 1927, na 
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koju radnju upucujemo sve entoшologe, koji Ы htjeli studirati 
tachine. 

Tachine, koje parazitiraju na Pyrausta-e, razlikujeшo na sle
deci naCin: 

1 ( 6) Oci su pokrivene dlakaшa. 
2 (3) VЉrise idu u pravcu na gore vise od sredine lica. 

Zenillia roseanae В. В. 
З (2) VЉrise ne idu na gore do sredine Нса. 
4 (5) Drugi clanak antene је dulji od polovine treceg. 

Nemorilla jloralis Fall. 
5 ( 4) Drugi clanak anten~ је kraci od polovine treceg. 

Exorista mitis Mg. 
6 (1) Oci nisu pokrivene dlakaшa. 

Ceromasia juvenilis Girschn. 

Ova tabela daje mogucnosti da razlikujemo vec poznate ce
tiri tachine - parazite Pyrausta ali ne pruza mogucnosti, da 
Љ odvojiшo od njima slicnih vrsta. Da olaksam njihovu determi
naciju, navodim najbltnij~ razlike, koje Ьi pomogle odvojiti ih od 
najprosirenijih predstavnika nase faune, koje su sa njima vise 
manje slicni. 

1. Ceromasia juvenilis Girschn. 

Ova је muha najvazniji parazit Pyrausta iz reda dvokrilaca, 
ali sa komparativno morfoloskog gledista obrad:ena је u toli.ko 
maloj Iiljeri, da је sve do sada figurirala i u evropskoj i ameri
kanskoj literaturi sa imenom senilis Mg" Rndn" Ova zabuna iza
zvana је van sumnje tim faktom, da determinatori nisu imali pod 
rukom оЬе dvije vrste, t. ј. juvenilis i senilis, i nisu mogli shva
titi originalnu Meigen-ovu diagnozu bez komparacije оЬе dvije 
vrste. Najnoviii autori, koji traze riesenje svih nejasnih :morfolo
skih pitanja u komparaciji genitalija, mogli Ьi veoma lako po
sumnjati da uopce postoje dvije posebne vrste juvenilis i senilis. 
posto је kod ovih dviju vrsta hypopygium slican. Ја sam anali· 
zirao morfoloske i Ьioloske osoblne, u koliko su one poznate, i 
dosao sam do cvrstog Zi}kljucka da su juvenilis i senilis dvije ро· 
sebne vrste, koje se razlikuju u nekoliko morfoloskim osoblnama 
specificn~g znacenja i osim toga razlikuju se u vremenu pojavlji
vania u stadiju imago. Detaljnu analizu iznosim na drugom mjestu. 

U praksi veoma је lako razlikovati senilis i juvenilis, ako Ьi 
Љ posmatrali odozgo i otraga. Pri ovakom pravcu posmatranja mi 
vidimo, da srebrnkasti sjajni tomenat ne zauzima kod juvenilis 
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v1se od jedne treCine duljine abdominalnih tergita, dok kod senilis 
toment је nesto smed, nije sjajan te zauzima vise od dvije tre
cine duljine tergita. Pri pгosmatranju muhe odozgo thorax је kod 
senilis siv sa jasno izradenim crnim uzduznim linijama, а kod 
juuenilis је skoro sasvim crn, sa malo primjetnim linijama. Na 
osnovi koloristicke oznake lako је odvojiti juuenilis od senilis, ali 
imade i drugih razlika, koje su od veceg morfo]oskog znacenja, 
ali one nisu u tolikoj mjeri lako primetne. 

Sa Ьioloskog gledista od velikog је znacenja razlika u vre
menu pojavljivanja imagines kod оvЉ vrsta. Za ostale Ьioloske 
razlike Ьilo Ы prerano govoriti, posto za niih nije skoro nista po
znato, ali i to sto је poznato odnosi se samo na juuenilis i na 
kultivaciju u laboratoriju. Odsustvo zapazanja u prirodnim uslo
vima је minus od najveceg znacenja i zbog toga sve prognoze о 
mogucnosti upotrijeЬiti juuenilis za svrhu hioloske borbe potpuno 
su',;proЬlematicni. Ali i ono sto nam је poznato od veceg је zna
cenja za razlikovanje juuenilis od senilis. Vrst:з. juuenilis је prolje
tna muha, а sгnilis је ljetna. Moji primjerci senilis-a uhvaceni su 
u okolici Zagreba krajem avgusta i pocetkom septembra. Uhva · 
сеnЉ u prirodi juuenilis imadem samo iedan primjerak: Beograd, 
23. aprila. Ovaj primjerak је zenka, ali su zenke od juuenilis i 
stabulans Mg. u tolikoj mjeri slicne, da mi nemamo naCina da ih 
sa sigurnoscu razlikujemo, zbog toga ја nesmijem da se baL:.iram 
na ovaj pronalazak. Odgojeni primjerci juuenilis doЬivao је gosp. 
Hergula i1i kasno u jeseni Ш u april-maju. 

Osim senilis i zenka od stabulans nema u nasoj fauni drugih 
vrsta od kojih Ьi Ьilo tesko razlikovati juuenilis. Muzjaci od sta
bulans imadu Ьitnu razliku od juuenilis: jake apikalne skutelarne 
cekinje koje stoje vertikalno, kod juueni/is stoje koso. 

2. Zenillia roseanae В. В. 

Ova tachina spada u grupu sa dlakastim oCima. U njezinom 
haЬitus-u odmah vidimo razliku od juuenilis-a. Zenillia roseanae је 
kraca i sira od juuenilis i u ovom ona је dosta slicna Phryxe 
vulgaris Fall., tachine svugdje prosirene i veoma oЬicne. АН od 
Phryxe vulgaris odlikuje se crnjom nijansom svoje Ьоје. Izmedju 
ostalih predstavnika nase faune potrebno је spomenuti sledece 
vise Ш manje oЬicne vrste, sa kojima је lako zamjeniti roseanae: 
Anoxycampta hirta Big., Epicampocera succincta Mg. i vrste roda 
Exorista. 

Anoxycampta hirta Вig. ima celo, koje је primjetno sire nego 
kod roseanae; osim toga imade jasnu razliku u stepenu razvica 
ocelarnih cekinja, koje su kod hirta-e јасе nego li kod roseanae. 
!насе је Апохусатрtа hirta kod nas dosta rijedak insekat. Ја 
sam imao priliku uhvatiti ovu vrstu samo dva puta ро jedan pri
mjerak: Golubac 1. V. 1927 i Podsused 26, Vlll. 1928, ali је pri-
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mjerak iz Podsuseda u tolikoj mjeri malen, da ne moze n u kojem 
slucaju blti zamje11jen sa roseanae-om. 

Epicampocera succincta Mg. је kod nas dosta oЬicna muha. 
U mojoj sisiematskoj zЬirci nabodeni su primjerci iz Golubca, gdie 
је ovu vrstu u maju i aprilu lako nahvatati u vecem broju. U 
rezervnom materijalu irnadem Primjerka i sa drugim lokalitetima. 
Radi razlikovanja ove vrste od roseanae potrebno је na prvom 
mjestu gledati na niansu Ьоје abdomena, koji је kod nje crn sa 
dobro izradjenom plavom niansom. Ovakve пianse nema kod 
roseanae i uopce kod svih tacћina, koje Ьi mogle u6i u obzir и 
ovom slucaju. Osim toga su za succincta-u veoma karakteristicne 
sledece oznake: obrazi su dlakasti, treci clanCic antene је na pre
dnj em rubu konveksan. 

Od vrsta roda Exorzsta slicne su sa roseanae-om ро haЬitusus 
u sledece muhe nase faune: Exorista offinis Fall., Exorista confi
nis Fall. 

Exorista affinis Fall. ima tri dorsocentralne ceki11je i ovim 
se odmah_ razlikuje od roseanae, koja imade cetiri dorsoce11tralne 
ceki11je. Cak i aberaciiu affinis polychaeta Macq , koja ima cetiri 
dorsoce11tralne cekinje, lako је odvojiti od roseanae ро boji scu · 
tellum-a, koji је kod roseanae cm, а kod affinis crven. Ја imam 
affinis iz Golupca, gdje је ona dosta oЬicna krajem aparila i и maju. 

Exorista confinis Fall. razlikuje se od roseanae i od svih tachi11a 
11ase faune ро boji abdomena. Ako Ьi је gledali otraga i odozgo 
tada zadak one tachine izgleda sjajno crn, kao lakiran. 11 tomenat 
na prednjim tergitima izrazeno srebrenkasto bjel. Exorista affinis 
је kod nas jedan od najoЬicnijih insekata i leti od kraja aprila 
do septembra. Hvatao sam је svagdje, gdje sam sakupljao muhe. 

Exorista mitis Mg. 

Ona nije za nasu faunu jos tacno utvrdena. U mojoj zЬirci 
pod etiketom mitis imadem samo jednu zenku, koja је Ьila uhva-
6e11a 22 lV u Somboru i koja sa velikorn vjerovat11os6u spada u 
ovu vrstu. Uzgoje11e iz Pyrausta vidio sam и zЬirci Dr. SachtleN 
Ьеп-а, а osim toga, zahvaljuju6i ljubaznosti g. Riedel-a, imao sam 
magucnost studirati primierke sa origi11al11im etiketama Villeneuve-a 
i Stein-a. Na osnovu komparacije sa navedenim materijalom moj 
primjerak iz Sombora, Ьiо Ьi mitis, ali morarn iz11ijeti svoje mis
lje11je, da razlikova11ie zenaka od mitis Mg. i wesfermanni Zett. је 
potpuno 11esigur110. Jedi11a razlika, koju је moguce pro11a6i izme
du zenaka spornenutih dviju vrsta је koloristicka razlika. Ovu 
razliku primjetimo, ako gledamo thorax odozgo i otraga. Na tho
rax-u vidimo, da је sred11ja uzduzna linija sastavlje11a iz triju ta11-
kih crnih li11ija; srгd11ja od нjih је kod westermanni isto tako do
bro jzradena kao i Ьос11а, а kod mitis slabo primjet11a. Na pri· 
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mjercima od Sachtleben-a srednja linija је sasvim slabo razvijena. 
Primjerci sa etiketaina Villeneuv е-а i Stein-anisu u tolikoj mjeri 
karakteristicne, posto su oni dosta slabo sacuvani i vjerovatno 
putovali su vise puta ро svijetu. 

Za razlikovanje muziaka kod ove dvje vrste mozemo pro
naCi dosta podataka kod razlicitih autora. NajЫtnija је razlika 
kod njih и odnosima duljine kod drugog i treceg clanCica antenne. 
Kod westermanni је treCi clanCic sest puta dulji od drugog. Kod 
тШs samo cetiri puta. 

Inace razlikovanje ove dvje vrste od ostalih vrsta opsirnog 
roda Exorista nije tesko: one imaju cetiri dorsocentralne postsu
turalne cekinje, scutellum i palpi su crni, thorax sa tri srednje 
uzduzne crne linije. 

Potrebno Ьi Ьilo spomenuti, da, u koliko sam imao priliku 
studirati mitis, njezin hypopygium Је identican sa hypopygium-om 
kod westermanni. Ovo је veoma interesantan paralelizam sa oso
Ьinama dviju vec spomenutih vrsta juvenilis i senilis. 

Ne1110rilla floralis Fall. 

Ova је vrsta kod nas dosta oblcan insekat i pros1rena је ро 
citavoi nasoj drzavi. Ро novom shvatanju ove vrste, maculosa Mg" 
notabilis Mg. i dr. su samo aberacije od floralis. Nju nije tesko 
razlikovati od ostalih tachina, koje imaju oCi pokrivene sa dla
kama. Karakteristicпe su iako'izrazene uzduzne linije na thorax-u, 
srednja od njih је osoblto siroka i sastavljena od trl spoljne linije; 
abdomen ima uzduznu srednju liniju i jedan par mrlja na trecem 
tergitu, ponekad cak i na cetvrtom. Dosta slican oЬlik imaju vrste 
roda Meigenia R. D., ali one sa izuzetkom majuscula Rnd. imadu 
gole oCi. Radi razlikovanja majuscula od floralis moramo obratiti 
paznju na antene. Kod florиlis treCi clanCic је samo nesto malo 
dulji od drugog, а kod majuscula on је dulji od drugog od prilike 
tri puta. 

Sto se tice razlikovanja navedenih vrsta u larvalnom stadiju 
od Ьlizih vrsta, za ovo za sada jos nema dosta podataka. U ame
rikanskoj literaturi nalazimo opsirnije podatke za juvenilis (senilis 
auct.) i roseanae, ali samo za ove dvje vrste bez komparacije sa 
drugima. Bez sumnje је, da се taj nedostatak u poznavanju lar
valnog stadija kod tachina ЪШ u skoro vrijeme popunjen. Bilo Ы 
veoma pozeljno, da Ы u ovom naucnom radu uzeli uc~sca i nasi 
entomolozi. Na prvom mjestu morali Ьi nasi lepidopterolozi obra
titi paznju na tachinae, odnosno na njЉove licinke i kukuljice, 
koje im dosta cesto Cine neprilike u odgajivanju gusjenica. Ali Ы 
Ьilo potrebno, gajiti razliCite gusjenice posebno, da Ьi se moglo 
tacno utvrditi od koje је vrstг gusjenica doЬivena doticna tachina. 
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Е i n i g е W о r t е ii Ь е r d i е Pyrousta - Т а с h i n е n. 
Von N. Baranoff. 

Verfasser giЫ praktiche Winke zur Determination der vier 
aus Pyrausta nubllalis НЬ. gezogenen Tachinen: Ceromasia juve
nilis Girschn., Zenillia roseanae В. В , Exorisia mitis Mg. und. Ne
morilla floralis F all. 



n u licini le ra g d' 'ih 
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Dr. Zdravko Lorkovic. 

Lepidopterolozima је poznato, da kod leptira, koji se godisnje 
javljaju u dve generacije postoji oЬicno razlika u veliC:ini individua 
proljetne i ljetne geпeracije. Tako su kod пekih vrsta leptiri pro
ljetпe geпeracije veci nego leptiri ljetne generacije kod drugih је 
obratno, proljetna је geпeracija manja а ljetna veca. Ovaj је odnos 
za svaku pojedinu/ vrstu konstantan, ра se nikada ne desava, da 
Ьi se ta relacija poremetila Ш sto vise preokrenula. То је ujedпo 
sve, sto је о toj pojavi poznato, ра пi u poznatim lepidopterolo
skim prirucnicima kao sto su Spuler i Berge-Rebel nema nista spo
menuto, zasto su neke vrste vece u proljetnoj generaciji а neke 
u ljetnoj. Medutim postoji u tome kod danjih leptira jedna zako

i to tako stalna, da gotovo nema izuzetka. Opazio sam da 
kod onih vrsta koje prezimljuju и stadiju kukuljice proljetna gene

racija тајпа od ljetne, а vrste koje prezimljuju и stadiju larve vece 
и proljetrioj generaciji. а тапје и ljetnoj. Svaka veca zЬirka lep
moze nas о tome uvjeriti. 
U prilozenim tabelama poredane su sistematskim redom sve 

vrste danjih leptira, koje sam imao prilike u dosta velikom broju 
ispitati. U prvoj su tabeli vrste, koje prezimljuju u stadiju kuku
ljice, а u drugoj и stadi1u larve. U onoj generaciji, и kojoj su lep
tiri veC:i, stampane su brojke masno. 

(Tabela I). 
(Tabela 

Neke podatke о hЉernaciji leptira uzeo sam iz glavnih lepi
dopteroloskih prirucnika: Spu!er "Die Schmetterlinge Eџropas", 
Berge-Rebel "Schmetterlingsbuch" i Seitz "Die Grofischmel:terlinge 
der Erde". Veci dio и ovoj tabeli navedenih vrsta imao sam pri· 
like i sam gojiti, ра za njih pouzdano znadem, и kojem stadiju 
preziшljuju. 

VeC:inu podataka о veliC:ini leptira preuzeo sam iz 
rada "Beitrage zur kroatischen Lepidopteren-Fauna" 16 
vise radi toga, da izluciш svoi subjektivni momenat. 

1) Orund А. "Beitrage zur kroatischen Lepidoptereп-Fauпa. А Rhopalo
cera uпd Hesperiidae der Umgebung von Zagreb. - Glasnik hrv. prir. drustva, 
god. ХХVШ., 1916. 
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Tabela I. 

Вrој HiЬernacija u stadiju kukuljice 
Sirina razapetih krila u m/m, 

! gen. 
1 

11 gen. 
1 

lll gen. 

,1 Papilio podalirius L. 54-47 60-71 
2 

" 
machaon L. 57-67 60-80 

3 Pieris brassicae L 51-57 .54-62 
4 " 

трае L. 34-45 1'15-47 
5 " manni Mayer. 35-42 36-l!4 
6 

" 
ergane Н. G. 30-35 30-39 

7 " 
napi septentгionalis Vty. 34-46 39-117 

8 " 
daplidice L. 3l-41 3ri:-47 30-40 

9 Leptidea sinapis L. 30-40 34-!!2 
10 

" 
m01-sei major Grund. 34-46 4'l-50 

11 Amschnia levana L. 30-35 33-39 
12 Lycaena baton Brgstr. 20-26 25-29 
13 " 

orion Pall. 21-29 '17-33 
14 Cyaniris argiolas L. 22-29127-33 
15 Hesperia malvae L. 23-26 23-27 

vrsta ne navodi Orund velicinu za svaku generaciju, ра sam to 
popunio sa mjerenjima na leptirima svoje zblrke1

). Razumije se, 
da nije tacno, ako se uzimlju и obzir samo skrajne varijante u 
svakoj generaciji, jer to odvise zavisi о slucaju, ali mjerenje toN 
likog broja leptira i izracunavanje srednje vrijednosti, Ьilo Ьi za 
ovaj mali prilog odvise dugatrajno, а ne Ьi ipak donjelo Ьitno 
drugaCiji rezultat. 

Ovaj zakon ima kod danjih leptira toliku stalnost, da se po
mocu njega moze Ъеz poznavanja Ьiologije zakljuciti, da li jedna 
vrsta prezimljuje kao kukuljica ili gusjenica. Kod sastavljanja ove 
tabele uvrstio sam u skupinu larvalne hiЬernacij" nekoliko vrsta 
koje su pokazivale osoblne leptira, koji prezimljuju kao kukuЩce, 
ра sam drzao da se radi о izuzecima. Kasnije se ispostavilo, da 
ovi "izuzeci" zbllja prezimljuju kao kukuljice, ра se prema tome 
i potpuno pokoravaju zako11u. 

Ali 11ajbolje potvrduju ovaj zako11 bas dva prava izuzetka, 
koji i na tabeli odmah upadaju и oCi: Lycaena argiades i Cш-clza
гodus alceae. ОЬе vrste prezimlj:iju u larvalnom stadiju, а ipak 
su u proljetnoj generaciji manje nego u ljetnoj. Kod L. argiades 
је stavise razlika jedna od najvecih medu nasim danjim leptirima. 
Stvar postaje potpuno jasna, kad znademo njihovu Ьiologiju: оЬје 

1) Od Colias myrmidone i Nemeoblus lucina nemam dovolj:;o podataka 
za proljetnu generaciju, а Colias edusa takoder је u pro!jete vrlo rijetka, valjda 
zato, sto kod nje uopce nema zim{;kog sna u ni jednom stadiju, ра пeznamo, 
koji stadij zapravo kod nas preczimljuje. 
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Tabela П. 

Вrој Нibernacija u stadiju larve 
Siriпa razapetih krila u m/m 

I gеп. 1 11 gеп. 1 Ш gen. 

1 Colias hyale L. 36-43 37-45 34-43 
2 " 

myrmidone Esp. ? 37-50 
3 Apatura ilia Schiff. 55-63 44 

1 4 Limenitis camila Schiff. ~2-50 36-46 
5 Neptis aceris Lepech. 40-50 29-47 
б Melitaea vhoebe Knoch. 38-48 33-46 35-44 
7 " 

didyma L. 40·--46 33-40 32-37 
8 

" 
trivia Schiff. 31-39 24-32 

9 " 
athalia Rott 34-liб -40 

10 Argynnis selene Schiff. 36 34 
11 " 

dia L. 31-35 30-33 
12 Pararge egeria egerides Stgr. 37-li:6 35-42 
13 

" 
megera L. 37-43 35-40 34-40 

14 
" 

maera maera L. 37-46 Зб~ 42 
15 " 

maera silymbria Fruh 42-50 37-47 
16 CoPnonymџha pamphilus L. 25-31 22-29 
п Chrysophanus dispar ruiilus 

Wernb. 35-fi2 28-38 
18 Chrysophanus hippothoё L. 32-36 26-33 
19 

" 
phleas L. ? 23-29 

20 " 
dorilis Hufn. 24-30 

21 Lycaena щgiades Pall. (odrasla) 19-24 23-29 23-25 
22 

" 
decolorata Stgr. 22--25 22-25 

23 
" 

icarus Rott. '!7-.32 20-30 
24 Hesperia sao НЬ. 25-28 22-25 
25 " 

armoricanus ОЫh. 24-28 22-25 
26 

1 
Carcharodus а!сеае Esp. (odrasla) 24-29 25-35 

vrste prezime kao odrasle gusjenice, tako da Caт-charodus pos
lije hiЬernacije и proljece, uopce vise ne uzima hrane, vec se 
odmah zakukulji, а Ly::aena argiades prezimljuje kao gotovo pot
puno dorasla gusjenica, ра и proljece ne moze vise hranom da 
nadomjesti tvar izguЫjenu za vrijeme hЉernacije. Ova dva slu
caja su dakle samo formalni izuzeci, nominalni, је1· zapravo spa
daju u I skupinu1

). Tako nam one ujedno otkrivaju Ьit ove zako
nitosti. Teziste cijele pojave lezi и tome, da neke gusjenice za
vrse svoj razvitak prije zime, i prije nastupa hiЬernacije, а kod 
drugih vrsta prekinut је hiЬernacijom razvitak larve, te se nasta-

') Bilo Ы interesaatno ovu pojavu istraШi па kнkuruzovu crvu Pyrausta 
nuЬilalis, jer ovaj stetnik takoder prezimi kao odrasla gusjenica ра se odmah 
u proljr.ce zakukulji. 
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vlja sljedece godine и proljece. Prema tome koci onih vrsta, kod 
kojiJz druga generacija gusjenice zavrsi sruoj razvitak јо§ и jesen 
iste godine, prva је generacija тапја nego ljetna, а vrste kod 
kojih је razvoj gusjenice prekinut hibemacijom, ра se и proljece 
ponovno nastavlja, imadu и proljetnoj generaciji vece leptire 
nego и ijetnoj. U ovoj formulaciji vrijedi zakon gotovo za sve da
nje leptire nase faune, od kojih mi је poznata Ыologija. U drugu 
skupinu spadaju i one dvogeneracijone vrste, koje prezimljuju kao 
јаја, а ovamo spada od danjih leptira Lycaena mgus. Atgynnis 
lathonia prezimljuje navodno u sva tri stadija, kao gusjenica, ku
kuljica i leptir, а to se odrazuje i u raznolikoj veliC:ini leptira 
proljetne generacije. 

Na osnovu donesenih podataka ne mogu se upustati u po
drobniju analizu ovoga zakona i specijalnih pitanja, kao primjerice, 
zasto је kod nekih vrsta razlika izmedu generacija vrlo velika, а 
kod drugih minimalna i t. d. Za takove proЬleme pl)treban је ОР"' 
sezniji materijal, а u prvom redu bolja statisticka obradba, u sto 
spada tacno poznavanje srednje vrijednosti, frekvencija maksimal
nih i minimalnih individua i t. d. Ako se gornja formulacija na- · 
sega pravila dopuni time, da је kod vгsta koje prezimljuju и sia
dipr gusjenice, а imaju тedovno tгi generacije и godini prva 
!jetna generacija najveca, onda pravilo vrijedi gotovo bez izu
zetka. U tom slucaju javlja se prva ljetna generacija u isto doba, 
kada i ljetna generacija onih vrsta, koje prezimljuju u stadiju ku
kuljice, а te su u ovoj geпeraciji najvece. Kod nas su to uz vec 
gore spomenute Lycaena argiades i Carchamdus alceae jos Co
lias а mozda i Chrysopkanus phlaeas i Ра!'шgе теgега. 
Melitaea plzoebe i /И. didyma ne spadaju ovamo, jer је njihova 
treca generacija fakultativna, ра se javlja samo za vtlo vrucih 
ljeta u rujnu. 

U ovoj tabeli navede11i su samo danji leptiri, о kojima imam 
dovoJjno podataka. Kako stoji s ovom zakonitosti kod nocпih 

nisam jos mogao ustanoviti, jer imam premalo materijala 
na i-aspolagaнju, а kad Ьi sudili prema pojedinac11im primjercima, 
mogli Ы lako doC:i do krivih rezultata. 

Pitanje је sada, koji faktori djeluju u ovoj zakoпitosti. Ne-
hotice se sada namece misao, da tako veliku stalnost 

. gira jedan fakto1·. jer Ы se djelovanje vise faktora mozda 
'medusobno kosilo. Ako se гadi о vise faktoгa dгziщ da је jedan 

znace11ja, а to је vjerojat110 temperatura. s time 
se пaime slaze пajЬitnija okolпost toga zakona. Ne tгеЬа posebno 
dokazivati .. da је jedini razvojni stadij. u kojem se moze djelovati 
na veliCiпu leptira samo stadij gusjenice, jer se rast zЫva samo 
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u tom stadiju metamorfoze. S tim se podudara bas ona okolnost. 
koja је Ьit nasega pravila, t. ј., da је razlika veliCine koordini
rana s faktom, da li gusJenica zavrsi svoj 1-ast н neprekinнtьm 
razvitku koncem ljeta Ш raste u dvije razvojne periode: koncem 
ljeta i u proljece. Najbltnija razlika medu kasnim ljetom i raniin 
proljecem jest temperatura. VeCina gнsjenica. koje se zakнkulje u 
jesen, zavrsava svoj razvitak н rнjnu, mnoge dapace vec koncem 
kolovoza, а u to doba vladaju jos prave ljetne vruCine ра se га~ 
zvitak tih gusjenica zЬiva jos pod visoiщm temperaturom. Nasu
prot tome one gнsjenice, koje nastavljaju sa razvijanjem u pro
ljece, bude se iz zimskog sna vec u rano proljece, oblcno u ozujkti, 
ра tako njihov konacni razvitak i rast pada u doba kada vladaju 
jos pretezno niske temperature Brojnim uzgajanjima leptira do- . 
sao sam do iskustva; da se pod uticajeш visoke temperatttre ra.:.. 
zviju maleni leptiri, dok pod relativno niskim temperaturama iz; 
laze najsnazniji i najveCi ekzemplari Ovo nije samo moje iskti; 
stvo, vec је to opcenito konstatirano od uzgajatelja leptira. Ма: 
koliko paznje posvetili uzgoju gusjenica и termostatu, kod tempe
rature od 2ь0-ЗЗ 11 С. uvijek se гazviju samo maleni ekzempla:ri, 
bez obzira kojoj generaciji pгipadali. Kod Pieridae, koJi su и ljet
noj generaciii normalno najveCi doblo sam uzgojem и visokoj 
temperaturi gotovo patul aste leptire1 а и jesen su se mogli razviti 
vrlo veliki ekzeniplari, samo је trebalo gusjenice hraniti kod rela
tivno niske temperature (15°-23 С). 

Koji је razlog tome djelovanju tempeгature tesko је геСi, 
najvjerojatnije se Cini, da pod visokom tempeгaturom ishrana larve 
ne moie dovoljnim tempom sЩediti jako ubrzani razvitak, ра ostane 
la.rva manja :hego sto ы normalno izrasla. 

Као jedan dalnji faktor, koji Ы и pгirodi mogab Ьiti tako~ 
der od vaznosti bila Ьi raznolicnost sastava hrane prema godisnjim 
dobama. Jasno је, da је Ьilje u proljece socnije nego ljeti, ali ko
liko to utjece na hranljivost, nemamo о tome jos nikakvih po
uzdanih podataka. Naprotiv, socnost potjece od vece koliiSine 
vode, ра Ьi prema tome bilje Ьilo najhranljivije ljeti i u jeseni, 
kada se njegovim konzumiranjem ne unosi и tijelo toliko nepo
trebne vode. Ра i neki podatci govore pгoiiv toga. Pieris dapli
dice najvise se razmпozi na kulturama repice (Raohanus sativa), а 
repica se oЬicno sije u jesen; i na takvoj mladoj i socnoj repici 
othrani se pretezno poslednja generaci1a gusjenice toga leptira (koja 
onda prezimi kao kukul!ica), ali u proljece nalazimo ipak satno 
malene leptire, mnogo manje nego sto su leptiri prve ljetne ge
neracije. То isto vrijedi i za Pieris brassicae i Р. rapae, koji tako~ 
der preferiraju kulturne krstasice, а tih imade ios i li kasnu je
sen mladih i svjezih. Nije dakako iskljuceno, da i mrsava jesen
ska i ljetna hrana moze kadkada, osoЬito za jako susnih godina, 

8 
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Ьiti djelimicno uzrok malenom uzrastu leptira u slijedecem pro
ljecu, ali kao faktor od opcenite vrijednosti ne mozemo to 
usvojiti. 

Druga jedna okolnost Ы mogla imati vecu vaznost, premda 
takoder samo ogranicenu. Opazio sam naime, da ЩQ~rз:цt_cija, gu
sjenica dovodi do povecanja presvlacenja. Gusjenice od Pararge 
maera presvlace se u ljetnoj generaciji samo 3 puta, u hiberna-

( ciji gotovo redovito 4 puta. Gusjenice zapadaju u zimski san na
kon prvog presvlacenja, ali se oblcno dogada, da se prije toga 
jos jednom presvukџ, premda nisu jos dostigle normalnu velicinu 
za drugo presvlacenje, tako da su tada vece od normalnog dru:. 
gog stadija. а manje od trecega. Zato је i razumljivo, zasto se ni 
uzgojem ne da postici, da Ы ljetna generacija Ьila veca i1i Ьан 
rem jednaka proljetnoj. Razlika izmedu oblju generacija osoblto 
је velika kod krske rase silymbria. То mozemo na taj naCin pro
tumaciti, sto se prekobrojno presvlacenje redovito onda javlja, 
kada za vrijeme nastupa hiЬernacije vlada jos velika toplina. Au
tonomni proces hiЬerna:;ije је vec nastupio i gusjenica ы prestala 
zderati. ali radi velike topline trosi se odvisг rezerva, od vre
mena do vremena uzima gusjenica jos nesto hrane. Kako u Pri
morju vlada koncem ljeta i u jesen jos dosta velika vruCina ra
zumljivo је, da се i hЉernacija gusjenica Ьiti ometana. Istu po
javu opazio sam i kod umjetne hiЬernacije od Melitaea phoebe. 
Nije mi poznato, u koliko prekobrojno presvlacenje dolazi i kod 
ostalih vrsta leptira, ali drzim. da Ьi bas u tome mogao Ьiti glavni 
procenat iz literature poznatog prekobrojnog presvlacenja. Sva
kako kod nekih vrsta, kьје sam gojio nema te anomalije ( Colias 
hyale, С. mirmidone). 

Medutim kada Ьi vrijedila generalizacija prekbbrojnog pre
svlacenja za sve vrste, koje prezim]juju u stadiju rgusjenice, jos 
uvijek ne Ьi time mogli protumaciti raznolicnost u onoj drugoj 
skupini, gdje preziml1uju kukuljice. Вilo Ьi svakako zanimljivo, 
da se to na vecem materijalu ispita. 

Instruktivne su nadalje neke vrste, koje imadu tri genera
cije godisnje. Redovito imadu tri generacije od danjih leptira neki 
Pieridae kao Pieris rapae, napi, daplidice, i Lrptidea sinapis, ali nji
hova druga i treca generacija nisu ostro razlucene, vec su vre
menski spojene. lpak se jasno razablrP, da su leptiri koji se jav
ljaju pocetkom ljeta, u drugoj polovici lipnia, najveCi, dok su oni 
pod kraj ljeta, koncem kolovoza i u rujnu, poprecno najmanji, а 
to је i razumijivo, jer njihove gusjenice odrastu pod najvecomgo
disnjom toplinom u srpnju i kolovozu. Jos ljepse је ta pojava iz~ 
razena kod Lycaena argiadPs, koja, kako spomenusmo, prezimi 
kao odrasla gusjenica. Kod nje su generacije dobro razlucene, ра 
је 1. najmanja, 2. (od sredine lipnja do srpnia) najveca, а 3. 
(koncem kolovoza i pocetkom rujna) opet manja, ali poprecno 
veca nego prva. Bas za Lycaeana argyades nema nikakva razloga 
pretpostavljati, da Ьi za razliku u veliCini generacija Ьila odgo
vorna slaba hrana u ljetu, jer kod nas zivi ta vrsta gotovo isklju-
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c1vo na djetelistima (Medicago lupulinc..) i1i livadama, koje se kose 
i time redovito obnavljaju, ра imade kroz cijelo doba. godine 
mlade djeteline. 

Ako dakle vagnemo sve iznesene argumente, najvise vjerovjat
nosti ima temperatura, а tek manju ulogu vrsit се povecanje redo
vitog broja presvlacenia i nedostatak hrane u jesen. Za tempe
raturu govore osim ostaloga i saшi eksperimenti. Ako dakle vi
soka temperatura smanjuje rad gusjenica onda nase pravilo stoji 
u opreci sa poznatim Bergmann-ovim pravilom, koje kaze, da su 
top]okrvne zivotinje na sjeveru vece, а na jugu manje, а hladnoн 
krvne obratno: na jugu vece, а na sjeveru manje TumaCi se to 
djelovanjem relэ.cije izшed:u povrsine i volumena Zivotinje s pram 
spoljasnje temperature. Malene zivotinje imadu razшjerno vecu 
povrsinu шgо velike, ра se zato na njihovoi povrsini gubl vise 
topline а to bez sumnje toplokrvnim zivotinjama u vru6im kra
jevima pogoduje, jednako kao i zivotinjama hladnoga sjevera 
prija svako svojstvo koje cuva vlastitu tjelesnu toplinu. Za homo
ioterшne Zivotinje Bergmann-ovo је pravilo posve razumljivo, ali 
manje za poikilotermne. Buduci da poikilotermi neшaju vlastite 
topline to spomenta prednost otpada. Toplina ne moze pogodo
яati vecem porastu larva, jer ima kako znamo, protivan uCinak. 

,~ Zasto su dakle poikilotermi na jugu ~eci nego li na sjeveru nije 
~ј nam pvosve jasno, ali da su ve6i to stoji, i ako nije posve opce
t.!\~~to. Cini se, da prevlada7anje vecih oЬlika med:u poikilotermnim 
t\' zivotinjama topli1ih zona Zemlje nije neka direktna posljedica vise 
1. temperature, nego dosta zamrsenog kompleksa Ьiocenoza. Svakako 
Ы Ьilo interesantno tacni1e eksperimentalno ispitati fizioloske i 
Ьioloske uzroke, koji su podloga tako izrazitoj opreci · izmed:u 

" Bergmann-ovoga pravila: i ove zakonitosti и izmjeni generacija. U 
prvom redu valja ispitati, u koliko to pravilo vrijedi i za nocne 
leptire i kukce uopce. 

Zusammenfassung. 

Gesetzmessigkeit in der Faliergrosse der j(!hreszeitlichen Oenerationen. 

Von Dr. z. Lorkovic. 

Rei Schшetterlingen die mehr als eine Generation im Jahre 
haben findet man, је nach der Generation, gewisse Unterschiede 
in dem Ausmasse der Falter. Jede Art verhalt sich dabei sehr 
konstant, da sie entweder in der Friijahrsgeneration oder in der 
Sommergeneration durchschnittlich grossere resp. kleinere Falter 
erzeugt. Ich fand, dass in diesem Verhaltnis eine weitgehende 
Gesetzmassigkeit herrscht, da diejenigen Arten, die im Риррепн 
stadium йberwintern, in der Frйhjahrsgenerиfion kleinere, in der Som
mergeneration grossere Falter oufweisen, wogegen solche Arten, die im 
Raupenstadium йberwintern, gerade das Umgekehrte zeigen: die frйh
jahrsgeneration ist hier durchschnittlich grosser, die Sommergenera
fion kleiner. Die Tabellen I und П veranschaulichen dies fiir fast 

8* 
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alle Rhopaloceren und Hesperiiden aus Kroatien, die fiir unsere 
z,v-ecke in ausreicherden Anzahl gesammelt wurden und deren 
UberwinterungsЬiologie mir beka1:шt ist. In Tabelle 1 sind dieieni
gen Arten angefйhrt, die im Puppenstadium uberwintern, in Tabelle 
П diejenigen mit Raupenuberwinterung Man sieht onhe weiteres 
die fast ausschliessliche Geltung oblger Regel. Diese erscheint 
noch praziser, wenn man sie folgenderweise forшuliert. 

Wir sehen namlich, dass aus der Gruppe der Raupen-Hi· 
bernation zwei Arten herausfallen, da sie nach ihren Grбssen
verhaltnissen in die erste Gruppe passen: Lycaeha argiades und 
Carcharodus olceae. Diese zwei Arten iiherwintern aber als er
wachsene Raupen, da sie sich nасћ der Uberwinterung, оћnе 
Nahrung zu sich zu nehmen, gleicli vetpuppen (L. argiades uber
wintert nach Spuler und Berge-Rebel fast erwachs'<n). Das We
sen des Gesetzes besteht eben darin, dass die Raupen det I. 
Gruppe ihre Entwiklung noch in demselЬen Jahre vollenden,. 
gleichgultig оЬ sie sich dann gle.i,ch oder erst im nachsten Frtih
ling, nach der durchgemachten Uberwinterung, verpupj:нщ wah
rend sich bei der IJ. Gruppe die Raupenentwicklung durch die 
HЉernation in zwei Teile scheidet, wovon ein Teil der Entwik
lung in den Spatsommer, der andere in das nachste Fruhjahr fallt. 
Јп der ersfen Gruppe sind die Falter der SommergeneraШm grбsser, 
in der zweiten die der Frйhjahrsgeneration. Eine Ausnahme machen 
nur solche Arten aus der Gruppe der Raupenuberwintere, die 
im Suden regelmassig noch eine dritte Generation hervorbririgeri, 
sodass ihre erste Sommergeneration zu derselЬen Zeit erscheint 
(Ende Juni) wie die Sommergeneration der meisten Pupperiuber
winterer, welche ја in dieser Generation am grбssten sind (Colias 
hyale une wahrscheinlich auch Pararge megera und Chrysophanus 
phlaeas). 

Welche Faktoren bei dieser Ersclieinung im Spiele sind, 
kann ich nicht entscheiden, aber gerade die angefйhrten Aus
nahmen einerseits und experimentellen Tatsaclien andererseits 
lasse11 auf eine uberwiegende Rolle der Temperatur schlissen. Es 
ergeben niimlicli Raupen, die unter holier Warme von 2811-33 1 

С. gezuchtet werden, stets kleine Falter. wahrend die Temperatur 
zwischen 18 -LЗ' С. die grбssten und kriiftigsten Falter zeitigt. 
Damit stelien auch die Verhiiltnisse in der Natur im Einklange. 
Fiir einige Arten der Gruppe mit Raupenuberwinterung kame fйr 
die Erkliirung der oben dargestellten Regel noch die uberziihlige 
Hautung wiihrend der Њbernation in Betracht, da sie einen stiir
keren Wuchs der Raupe ermoglicht. Dies konnte ich bei Pararge 
maera und Melitaea phoebe beobacliten. 

Wenn die grOВere Warme als der Vermi11derungsfaktor gil
tig ist, 80 wurde diese Regel im Gegensatze Zlt der beka11nten 
Bergmann-schen Regel stehen. 



Писмо уредништву "Гласника" члана Друштва Свет. 
К. Матића, директора гимназије у пензији 

у Горњ. Милановцу. 

О јещюј новој (?) форми Enoplopus. 

Још у првим годинама мога рада на прикупљању и про
учавању Coleoptera у старим границама Србије ја сам између 
осталог прегледао једном приликом и тадашњу малу гимназиј
ску збирчицу у Гор. Милановцу, коју су ранији наставници је
стаственице (пре мене) прикупили. Том приликом нашао сам, 
у једној флашици са шпиритусом, поред неких обичних врста 
и једну особито занимљиву форму. То је био један особити 
примерак Enoplopus·a, (фамил. Tenebrionidae, триба Helopinae) 
који се у извесном. погледу доста разликује од оби"lЕiе и је· 
дине средње-европске врсте Епор. velikensis РШ. (caraboides Sol.), 
а да и не говоримо о другој познатој јужној врсти Е. Reitteri 
(из Мореје у Грчкој), са којом. уопште не може бити ни по 
чему каква упоређења. 

Од поменуте свакако врло блиске врсте Е. velikensis ова 
се нова форм.а одликује нешто мањом величином и збијеним 
телом. Простернум је, нарочито оздо, финије уздужно наборит 
и истачкан и услед тога мање сјајан. Зуб на предњем фемуру 
је н~што јаче развијен и одвојен. 

Специфична разлика од досад познате врсте Е. velikensis 
лежи у боји. Горња површина главе је додуше тамне, односно 
црне боје, која је тако карактеристична за целу ову фамилију, 
да је француски ентомолол Латрај у своје време назвао све 
ове бубе им.еном Melasoma. Но покрилци имају овде прилично 
живу, мрко-црвену боју, што је дакле у овој групи Coleoptera 
један врло ре1Јак изузетак од правила. Исто су тако и пипци, 
ноге, као и цела доња површина тела затворено-црвене боје. 
У след нешто ситније истачканости resp. наборитости је најзад 
и цела буба и одозго и одоздо мање сјајна. 

Тачније место наласка ове колоптере није било означено. 
О овом колеоптеоролошком наласку ја сам био спремио 

један :нарочити чланак за публиковање, но претходно сам се 
био обратио једним кратким писмом Рајтеру, ауторитету на 
пољу колеоптерологије. Према одговору Рајтера, да поменути 
примерак представља само један rufiпо-варијетет Е. velikensis, 
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пошто, по њем у, констатмно црвена боја у овом роду изгледа 
сумњива. 

Тако је ово питање остало нерешено, јер сам ја после 
тога нашао за потребно, да мој чланак задржим од публико
вања, а сам екземплар је био уништен са целом мојом збир· 
ком за време окупације Затим, за решење потребно би овде 
било, мимо тога, још и даљих налазака и потребних детаљни
јих проучавања, јер и сама обична врста Enoplopus у овом 
крају, а вероватно и у целој Србији, толико је ретка да је у 
овој околини још ни једанпут нисам нашао, а у целој Србији 
ми 1 е за сада позната само једино из Врњаца; док црвену ва
ријацију никада још нигде нисам нашао. 

Све су ово разлози, који су ме руководили да ове ретке 
публикујем сада у "Гласнику", да на тај начин заинтересујем 
наше скупљаче и ентомологе за ову ствар. Врло је лако мо
гући~>. да he некоме од њих испасти за руком да новим на
ласци ~а и испитивањима припомогну коначном решењу овога 

занимљивог питања. 

Свет. 1<. Матић 



Prilog proucavanju stitaste vasi na sljivi: 
Lecanium corni L. 

(Letnja i prole6nja prskanja protiv larava). 

(Ма n е р r е i m u 6 s t v а; о g 1 е d i u 1 а Ь о r а t о r i ј i i n а 
terenu). 

Dr. Pavle Vuкasovic. 

(Parazitol. odeljenje Centr. Hig. Zavoda.) 

Suzbljanje stitaste vasi na sljivama (Lecanium corni L.) vrы 
se zasada, ukoliko se uopste i obavlja, poglavito prskanjima za 
vreme mirovanja vegetacije, t. ј. posto је lisce opalo do kretanja 
pupoljaka u prolece, i о dejstvu, kao i о mogucnosti izvodenja 
ovih prskanja, steceno је prilicno iskustva da Ьi se moglo govo
riti о njihovoj vrednosti i doneti ako ne definitivan, а ono bar 
privremeni sud о njima. 

Prolecnja prskanja pak, od razvica pupoljaka do polovine 
maja, i letnja prskanta u daljem toku vegetacije, nisu do sada 
Ьila isprobana protiv stetocine, i ako i ona spadaju u mere od
brane. 

u javnosti је Ьilo govora narocito о letnjim prskanjima, i_ 
misijenja о njihovoj vrednosti Ьila su podeljena. Dok su im izve
sni pridavali vrlo veliku vaznost i preporuCivali Љ, mnogi su Љ
odmah, bez oklevanja, osudili i odbacili. 

Pre nego sto se uopste moglo govoriti о vrednosti prolec
nih i letnjih prskanja, morala su se najpre prouciti, i u tu svrhu 
Ministarstvo Poljoprivrede otvorilo је izvestan kredit Centralnom 
Higijenskom Zavodu. Od strane Zavoda Ьiо sam zatim odreden 
da izvrsim potrebne opite u laboratoriji i na t2renu, da Ьi se is
pitala izЬlize vrednost ovih prskanja i mogucnost njihove primene 
u praksi. 

Izlozicu ovde ukratko sta је urad:eno i kakvi su resultati 
postignuti. Ali pre no sto pred:emo na samo izlaganje, kao uvod, 
bacimo letimican pogled na do sada spomenute mane ј preimuc
stva letnjih i prolecnjih prskanja. 

1. Мапе i preirru6stva letnjih i prole6njih prskanja. 

Као najvece mane ovih ptskanja oblcno se navodi: zцpo
slenost zemlioradnik1 u vreme kada prskanja treba da se vrse, i 
suvise velika potro81,ja tecnosti pri prskanju. 
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Zaposlenost zemljoradnika ј ~ vrlo ozbiljan prigovor. Najtezi 
poljski radovi padaju u isto vreme kada Ьi i pгskanja tгebala 
Ьiti izvrsena, ali jedna se stvaг ne sm~ zaboraviti -· vocaгstvo, 
koie је rentaЬilnije od mnogih drugih gгana poljopгivrede, ne 
moze se smatrati kг.о nesto uzgrednu, sto dolazi na posljednje 
mesto, v;;c zahteva da mu se pokloni potrebna paznja i nega. 
Ко hoce da iша velike vocnjake i da od njih izvlaci svu korist, 
mora najpre Ьiti vocar ра tek posle ratar, stocar i t. d. Nasi 
vocnjaci poglavito zato i propadaiu sto smo ih smatrali kao ne
sto sporedno, bez velike vaznosti, i vodili brigu о njima samo 
kada је trebalo iCi i obrati plodove. 

Sto se tice potroska tecnosti, na prvi pogled zaista izgleda 
da је mnogo manj~ tecnosti potrebno da se isprska vocka bez 
lisca za vreme mirovanja vegetacije nego sa svim liscem, ali ra
zlika nije tako velika kao sto se misli, i kao sto сето vec 
videti. 

Dobro izvrsenct zimska prskctnja zahtevaju vece kolicine 
tecnosti no sto se oЬicno pretpostavlja. Ako se prati mlazom pr
skalice grana za granom, kao sto treba raditi, samo је jedan manji 
deo mlaza iskoriscen, dok veCi deo, prolazeCi kroz grane, uza
lud se rasipa, i zemlja ispod isprskanih vocaka пatopliena је tec
noscu i pri najpazljivijim prskanjima. Pri letnjim i prolecnjim pr
skanjima gнЫtak tecnosti, нopste uzevsi, mnogo је manji jer liSce 
sprecava rasipanje mlaza i zadrzava najveCi deo tecnosti па sеЫ. 

Na suprot pomenutim manama letnja prskanja imala Ы i 
svoja preimнcstva. Ona Ьi se mogla n. pr. spojiti sa prskanjima 
protiv kriptogamskih bolesti: Polystigma rubrum, Monilia sp., Phyl
losticta prunicola, Clasterosporium carpophilum i t. d, i па taj na· 
cin bгaniti vocke istovremeno od raznih stetocina Sem toga, za 
vreme letnjih prskanja vas se na]azi na listu, u stanju larve I 
stepena, neoblcno nezne i vrlo male, bez jaceg hitinskog omo
taca. dakle н doba najmanje otpornosti i usled svega toga dakle 
najosetljivija је i najvise izlozena akciji raznih sretstava. 

Letnja i prolecna prskanja imaju, kao sto se vidi, svoje do
bre i rd:ave strane, i razнmljivo је da sн morala imati i svoje 
pristalice i svoje protivnike. Jedino su nam ogledi, kao н osta
lom u svima Ыoloskim pitanjima, mogli pokazati pravu vrednost 
ovih prskanja i pomoCi da о njima donesemo svoi sнd. 

Usled kasnog otvaranja kredita, jedino su mogla Ыti pro
ucena letnja prskanja, ali postignнti rezнltati mogu se potpuno 
primeniti i na prolecnja prskanja. kao sto сето vec videti. 

Pre ogleda na terenu, morala su se izvrsiti prethodna ispi
tivanja u labo1-atoriji da Ы se нtvrdilo dejstvo raznih sretstava na 
mlade vasi i na samu sljivu. 

11. Laboratorijska proucavanja dejstva raznih sredstava pro~ 
tiv /arava stitaste vasi (L. corni). 

Dve serije ogleda izvrsene su u laboratoriji, i to prva serija 
sa sasvim mladim, а druga sa odraslim vasima, uvek · I stepena. 
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Za oglede је upotreЬljeno lisce sa tri sljive pozegace (madarke), 
cuvane u laboratoriji pod istim prilikama i istovremeno zarazene 
vasima. Radi vece tacnosti u rezultatima, za jednu grupu ogleda 
izabrani su listovi sto је moguce vise slicni, sa istog mesta jedne 
sljivice, i uvek sa velikim brojem Iarava ( oko 1 ООО!. Svaki list 
zamocen је сео u tecnost Cije se dejstvo ispitivalo i odmah iz
vaden, pricvrscen iglom probodenom kroz peteljku za ram da Ьi 
se suvisna tecnost ocedila i list osusio, а zatim је stavljen u vrlo 
plitak stakleni sud sa ivicom premazanom lepkom, da vasi, koje 
budu napustile list, ne Ьi mogle izaci. Pre i рЬ podne svakog 
dana belezen је broi vasiju koje su napustile list. Sa svakom gru -
рош listova upotreЬljenih za oglede uzimani su i listovi svedoci 
sa istog mesta, i cuvani su pod istim okolnostima, da Ьi se vi
delo kako се postupati larve koje nisu izlagane akciji sretstava. 

l serija opita. 
Opiti su vrseni sa sasvim mladim vasima 26 juna i З jula, 

na dve do tri nedelje ро dolasku larava na list, dakle u vreme 
kada је vas najosetijivija, m1;;.ri svega 0,35 mm. duzine i 0.2 mm. 
sirine, i raspolaze najmanjom otpornoscu. 

lspitano је dejstvo ovih sretstava: 
1. rastvori duvanskog ekstrakta u vodi 1, 2, З i 4'1/ 0 jaCine; 
2. " " " u sapunici 1 °!о i to 1, 2, З 

40/о jacine; 
(rastvor ~асше 1 °!о trebao Ьi da sadrzi з 1/о cistog nikotina); 
З. emulzija petroleuma spravljena sa brasnom jaCine 0,5, 1, 

1,5, 2, 3, 4 i 6°/0 ; 

4. sapunica sa 0,5 i 1°/0 sapuna (masnoce 720/о); 
5. bordovska corba sa 2° / 0 bakarnog sulfida ( alkalicna): 
6. " " " 11 " " sa petroleumom 

0,5, 1 i 2°/о; 
7. 

" " 
,, 

" , , sa ekstraktom 
duvana 2, З i 4°/0 ; 

8. emulzija teskih ulja 1°/0 ; 

9. agri-tox 0,5°/0 • (Nov preparat na bazi sapuna sa ekstrak
tom buharice); 

10. solЬar u rastvoru 5°/0 • 

Postignuti resultati su izlozeni u taЬlici 1 zajedno sa pri
medbama о fizickim osoЬinama sretstava. 

Као sto se vidi iz ove taЬlice, veCina upotreЬljenih sret
stava (duvanski ekstrakt u vodi, u sapunici, u bordovskoj corЬi; 
emulzija petroleuma sa brasnom i u bordovskoj corЬi; emulzija 
teskih ulja) dali su odlicne rezultate vec u vrlo slaЬim koncen
tracijama, t. ј. prouzrokovali su kod sasvim mladih lavara vasi 
smrtnost 1000/о. Dejstvo dvaju od ovih sretstava: petroleuma i du
vanskog ekstrakta, upotreЬljenih u bordovskoj corЬi, nij~ Ьilo ni 
u koliko oslaЬljeno, sto sa teoriskog gledista sasvim opravdava 
pretpostavke da se sa mesovitim sredstvima moze suzЬijati isto· 
vremeno vas i parasitne gljivice, koje proizazivaju razne bolesti 
na sljivi. 
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ТаЬ!iса !. - Resultati opita profiv sasvim mladih larava 
L. corni L. 

sretstvo: 

1. duvan. ek
strakt и vodi 
10/о 

2. duvan. ek
strakt и vodi 
2, 3, 4% 

3. duv. ekstra
kt и sapuni
ci 1, 2, 3, 
4% 

4. sapunica О, 
5% 

5. sapunica 1 % 

6. bordovska 
corba 

7. emulsija pet
roleuma О, 5 

8. emulsija pet· 
roleuma 1, 2. 
3, 4, 6% 

9. bord. corba 
sa petroleu
mom 1, 2, 3, 
4% 

10. bord. corba 
sa ekstrak. 
duvaпa 2, 3, 
4% 

1 l. emulsija tes
kih ulja 1 °!о 

12. agri-tox 

13. so!Ьar 5% 

14. lisce svedok 

koliko је va -
si ubljeno: 

70-80% 

100% 

100% 

10-20% 

70% 

dejstvo ni
kakvo; 

20-30% 

100% 

100% 

100% 

100% 

oko 60% 

80-90% 

primedba: 

kvasi dosta dobro list, narocito 
nalicje; zdrave vasi napustile su 

list 24 do 48 сас. pos!e роtарапја; 

kva~i list kao i prvi rastvor; 

kvas} dobro list; dejstvo brze od 
rasto/ora br. 2; 

kvasi i prevlaci Jist vrlo dobro; 
vasl od!aze sa Iista kada i na sve
doku; 

isto; 

vasi napuStaju !ist kada i na sve
doku ~ 

kvasi dobro; vasi napustaju list 24 
cas. kasnije no па listu svedoku; 

kvasi vr!o dobro. 

kvasi dobro lice а nedovoljno na
licje; lisce delimicno sagore!o; 

kvasi dobro lice а nedovoljno na
licje; 

od!icno kvasi list; 

kvasi dobro; vasi ostavljaju list 
kada i na svedoku; 

rdjavo kvasi; vasi napustaju list 
ро isteku 24 cas. i tokom celog 
3-eg dana; 

vasi pocinju da napustaju list kra
jem prvih 24 cas. ј odlaze tokom 
ce!og 2-og i 3-eg dапа. 
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Odlicni postignuti resultati mogu se objasniti jedino neoЫ
cno velikom osetljivoscu vasiju za vreme prvog doba razvica, и 
stanju mlade larve, i potpunim zamakanjem listova, dakle potpu
nim kvasenjem sa tecnostima koje su proucavane. 

П serija opita. 

Da Ы se ispitala osetljivost odraslih larava vasi, pri kraju 
stanja larve, spram raznih sretstava i, dakle, vrednost prskanja u 
toku leta i krajem leta-pocetkom jeseni, izvrsena је druga serija 
opita i to и dva maha. 

U prvoj grupi ogleda ispitivano је dejstvo samo karboline
uma, drvorina i karbokrimpa, posto su pojedine tvornice, а i struc
njaci, poceli da preporucuju prskanja sa karbolineumima kao opste 
sretstvo protiv insekata i Ьiljnih bolesti, i to zimi sa jakim а leti 
sa slaЫm rastvorima od 0.5 do 2°/о jaCine. 

U drugoj grupi ogleda upotreЬljena su sretstva iz I serije 
koja su dala dobre rezultate protiv sasvim mladih larava, uzima
juci samo koncentracije sa kojima је postignut potpun uspch. 

Radi vece tacnosti u odredjivanju resultata, brojane su vasi 
koje su sisle sa lista, dakle koje su ostale zive, kao i mrtve vasi 
koje su ostale na listu, i izracunati su procenti zivih i mrtvih 
vasiju. Izracunjavanie procenata је komplikovanije no sto izgleda, 
jer ispitivanja listova svedoka pokazala su da jedan veliki deo 
larava ugine vec za vreme razvica ostajuci pricvrscen uz lisku, 
ili jos cesce, nedovoljno razvijene ili slabe larve ne napustaju list 
ni kada svene, vec uginu na njemu. 

N. pr. sa jednog lista svedoka sislo је 217 larava i1i 34, 
72% dok је 408 larava, ili 65, .. 8 / 0 , ostalo na njemu. Prema to
me, otprilike dve trecine larava jednog lista moraju se odbaciti 
kao vec ranije uginule ili nenormalne, i dejstvo sretstava izracu
navati sa obzirom na samo jednu trecinu larava. 

Rezultati opita dati su radi vece preglednosti u procentima; 
broj vasiju koji је sluzio za izracunavanje procenta isto tako је 
zabelezen. Resultati izlozeni u tahlici, razumljivo је, mogu Ьiti 
samo priЬlizni pravim resultatima, i posluziti da se iz njih izvuku 
opsti zakljucci. 

I grupa opita sa karbolineumima. 

Prouceno је dejstvo emulzija drvorina i karbokrimpa jacine 
0,5, 1 i 2%. Opiti su izvrseni na isti naCin kao i svi raniji, i to 
3·6eg novembra. Lisce је bllo jos potpuno zeleno, а larve na njemu 
zelenkasto-zuckaste, dakle sa stitovima koji nisu jos potpuno 
hitinizirani. 

Resultati ogleda izlozeni su u taЬlici koja sleduje. 
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ТаЫiса П. - Resultati opita sa karbolineumima. 

sretstva: 
ubljeno ostaJo zivih па listu је Ы!о 
larava: larava: svega Jarava: 

drvorin О, 5% 45, 49% 54, 51% 600 
1% 42, 73% 57, 27% 1030 
2% 76, 25% 23, 75% 1000 

karbokrimp о, 5% бо, 42% 33, 58% 700 
1% 68, 10% 31, 90% 1000 
2% 84, 62% 15, 28% 1000 

U svima slucajevima, da~;:le i na listu svedoku, zdrave vas1 
pocele su da napustaju list vec posle 12 casova, а narocito и 
toku drugog i treceg dапа. Odlazenje sa listova produzilo se sve 
do 8-og dana. 

UpotreЬljene emulzije karbolineuma kvase dobro lice lista, 
а па пalicju se zadrzavaju пarocito oko пе1-аvа, ili i па ostaloj 
povrsiпi lista. ali u kapljicama. koje otpadajuei ostavljaju nali· 
сје suvo. 

II grupa opita (sa raznim 11е6 upotreЬljenim sretstvima u 
prvoj seriji. opita). 

Opiti su vrseni па isti пacin kao raniji, sa sretstvima koja 
SU dala dobre resultate protiv SiJSVim mladih larava vasiju, i to 
u jaCini sa kojom је postignut potpun uspeh. Isprobani su tako 
15 raznih rastvora i postigнuti resultati izlozeni su u donjoj taN 
blici. Opiti su izvrseni 23 novembra Lisce је bilo jos sasvim ze
leno, а larve vasi na пјешu veeinom zelenkasto zuckaste. Мапјi 
broj od пjih postao је mrk, ali i jasno mrke jos su retke. Dakle 
hitinisiranje stitova је tek pocelo i to kod maпjeg broja vasiju. 
Vasi su cuvaпe na sredпjoj temperaturi od 16-18v. Nalicje listova 
Ьilo је bolje okvaseno по pri raпijim ogledima, sto treba pripisati 
manjem broju dlacica па starijim listovima. Od upotreЬljenih sret
stava ekstrokt duvana и vodi је пajgore kvasio lisce. 

Napustanje listova od strane larava pocelo је na listu sve
doku ubrzo posto је ubran i produzilo se и toku sest dana. Naj
ve6i broj larava sisao је za prvih 24 cas., da zatiш iz dana u 
dап progresivno opada. Sa lisca okvasenog razпim sretstvima, 
larve su pocele da odlaze tek drugog ili treceg dana, а пajveci 
broj је sisao od treceg do sestog dana. Silazenje larava sa IiSca 
produzilo se do petпajestng dапа и izvestnim slucajevima. Izgleda 
dakle da stt sva sretstva imala izvestпog dejstva па larve, jer su 
kasпije пapustale list по zdrave. Isto је uostalorn primeceпo i pri 
mnogim raпije pomenutim eksperimentima. Ројеdiпаспо i dugo 
odlazenje sa lista moze se ovde objasпiti i zreloscu larava, kod 
kojih pitanje hraпe пiје vise od velikog zпасаја, i koie пapttstaju 
list da Ьi otiSle па zimsko boraviste. 
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ТаЫiса Ш. - Resultati ogleda sa raznim sretstvima protiv starijih 
larava stifaste vasi. 

sretstvo: 
1 

ubljeпo ostalo zivih Ыlо је svega 
vasiju: vasiju: vasijtt: 

1. ekstrakt duvana и vodi 1.% 001 100% зео. 10 
2. 

" " " 2% 89% 11% 950. 
з. 

" " " " З% 92% 8% 330. 
4. 

" " " " 
4% 100% 0% 600. 

5. ekstr. duv u sapuпici 1 % ... 1 % 57% 4З% 700. 
6. 2% 73"10 27°/0 370. 
7. 3% 98°10 2% 1150. 

8, ekstr. duv. и bordov. corbl 1 °!о 63% 370/о 470. 
9 2% 53% 47% 620. 

10, З% 84% 16% 370. 
11. 4% 100% 001 

/О зоо. 

12. emulzija petroleuma 1 % 99,2% 0,8% 600. 
13. 2% 10Q% 0% 700. 

14. emulzija teskЊ itlja 1 % 100% 0% 500. 
1 :". 2% 100% О°!о 600. 

Ako se porede resultati poslednje taЬlice sa resultatima 
postignutim prdtiv sasvim mladih vasiju iz taЬlice I, vidi se da 
otpornost odraslih larava spram istih sretstava postaje mnogo veca· 

Na pr. rastvor duvanskog ekstrakta и vodi jacine 2% prouz
rokovao је kod mladih larava smrtпost 100%, а kod odraslih 
smrtnost od 89% samo ; duvanski ekstrakt u sapunici uЬija sve 
mlade vasi pocevsi od jaCine 1 %, dok isti rastvor proizaziva 
smrtnost ьd samo 57% kod odraslih larava i t. d. 

Isto se moze videti i kod ostalih sretstava u 1-aznim jaci
nama. Dejstvo sviju njih mnogo је slaЫie na odrasle no na sa
svim mlade larve stitaste vasi, i kao zakljucak iz svega izlazi da 
letnja prskanja treba vrsiti sto је moguce ranije ро dolasku la
tava na list, dakle krajem juna ,pocetkom jula, da Ьi se pьstigli 
sto bolji rezultati. U koliko su prkanja kasnija, rastvori moraju 
ЪШ sve jaCi, i na taj nacin i izdatci postaju sve veCi. 

Resultati postignuti sa slaЬim rastvorima karbolineuma !tab
lica П) nedovoljni sн s prakticnog gledista izuzevsi sa karbd
krimpom 2%, ali ni oni ne mogu opravdati preporuCivanje kar
bolineнma, kao sretstva za suzЬijanje insekata; u toku leta. 

Kako deluju pomenL1ta sretstva na list sljive. 

Pre nu sto se pristupilo opitima n& terenu, trebalo је ispi
tati kako се razna sretstva, sa kojima su vrseni opiti, uticati na 
list sljive. 
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Da Ьi se ovo dejstvo prouCilo, izvrsena su prskanja na sl1i
vama u vise maha, i to prskajuCi poglavito mlade izdanke 

Sva sretstva, izuzimajuci korbolineume i uljane emulzije, 
zimska sretstva, upotreЫ1ena u istim jaCinama kao pri ogledima, 
pokazala su se neskodljiva. Mlade vocke isprskane n. pr. bor
dovskom corbom sa 2 i 4% petroleuma oko 3 casa ро podne, 
ро vrlo iakom suncu, nisu pokazivale nikakve opekotine na liscu. 
Emulsije petroleuma jacine od 1 do б ·Ј~, upotrenljene oЬlacnog 
dana i~predvec~. isto tako nisu prouzrokovale nizakve stete na 
liscu. Sto se pak tice rastvora ekstrakta duvana i и jaCini od 10, 
15 i -__о°!о bili su vrlo dobro podnoseni od lisca ne samo sljiva 
nego i duda, tresnje, jabuke. Jedino list rЉizle Ыо је delimicno 
sagoren duz ivica gde se rastvor 15 11

/ 0 nagomilavao i dugo za
drzavao. I prskanja [,sa ekstraktom vrsena su ро suncu i lepom 
vremenu. 

111. Proucavanje na terenu raznih sretstava protiv stitaste vasi. 

S obzirom na odlicne resultate postignute u laboratoriji raz
nim sretstvima protiv larava stitaste vasi, moglo se ocekivati da 
се i ogledi na terenu dati donekle bar zadovoljavajuce resultate. 
Na zalost, to se nije ostvarilo kao sto сето videti . 

. Ogledi u prirodi izvrseni su u okolini Valjeva, Gornjeg Mi
lanovca i Lazarevca, uvek na sljivama pozegacama 1 madarkamal. 
Kod svih ogleda sliive su dobro i dovoljno isprskane. а koliCina 
tecnosti, i vreme utroseno na prskanje jedne vocke, belezeno ј~. 

Ј. Ogledi izvrseni и okolini Valjeva. 

Prskanje је izvrseno 14 jula u vocnjaku Pavica (poznatim 
pod imenom voce Vidica). Izabran је deo vocnjaka vrlo jako za
razen vec od lanjske godine. а napadnut i od plame11jace, sa 
mladim vockama raznih veliCina (visokim 4 do 7 met а sa kru
nom sirokom 3 do б met.). Sa svakim sretstvom Ьile su isprs
kane i male i velike vocke. 

Prskanja su vrsena poglavito sa velikom vocnom prskalicom 
Nehvile ро oЬlacnom vremenu sa slablm vetrom. Usled dugacke 
produzne cevi prskalice, vetar nije smetao pri radu. 

U taЬlici IV izlozeno је koja su sretstva upotreЬljavana i 
koliko је vocaka sa svakim od njih isprskano, kao i koliCina 
utrosene tecnosti i vremena na prskanje vocaka. 

Radi vece preciznosti evo nekoliko detalja: za samo prs
kanje vocaka visokih бl/2 met. i sa krunom sirokom 5 met. utro
seno је vremena od 31/2 do 4,41/2 min; za prskania vocaka od 
б met. visine i sa gustom krunom sirokom б met. Ьilo је potrebno 
6 do f>1

/ 2 min. i t. d. 
Prema izlozenim podatcima u taЬlici lV vidi se da је za 

prskanje jedne velike sljive, visoke б do 61/ 2 met., sa krunom 
oblcne gustine sirokom 5 met., Ьilo potrebno otprilike 8 lit. 
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tecnosti i oko 4 min. vremena; za prskanje vocke srednje veli
cine od 5 do 51

/ 2 met. visini.:: i oko 4 met. sirine u kruni potro
seno је otprilike 6 lit. tecnosti i, najzad, za male vocke oko 4 Ш. 
tecnosti bllo је dovoljno da se dobro isprskaju. 

TaЬlica IV. - Prskanja izvrsena и vocnjaku Vidica (okolina Valjeva). 

sretstvo: 

1. so!Ьar 5% 
2. agri-tox 0,5% 
3. rastvor duv. ekstr. u vodi 2% 
4. " " " lf 11 4°/о 
5. rast. duv. ekst. и sap 1 °!о, 2% 
6. 11 " " 1Ј 11 4°/о 
7. r duv. ek. и bord. corti 2% 
8. " " 40;0 

Svega: 

isprskano 
vocaka svega 

2 
4 
8 

10 
6 
6 
9 
8 

53 

utroseno svega: 

tecnosti: \ vremena: 

16 1. 
20 " 
52 " 
48 " 
50 " 
50 " 
50 " 
50 " 

336 1. 

25 m. 

25 " 
26-27 " 

lI. Ogledi izvrseni и okolini Gornjeg Milanovca. 

Prskanja su izvrsena и Brusnici, u vocnjaku Mihajla Ponje
v1ca, 27 jula, ро jakom suncu i sasvim tihom vremenu. Na jedan 
cas ро prskanju рао је vrlo jak pljusak. 

Za sprovod:enje ogleda izabran је mlad:i deo vo6njaka, pra
vilno zasad:en. sa sljivama vecinom srednjeg uzrasta, visokim pro
secno 31/~-4 m. i sa krunom sirokom oko з m. Rad:eno је sa veli
kim vo6nim prskalicama Nehvile i Presto (Vermorel). 

U taЬlici V pobrojana su srestva sa kojima su prskanja iz
vrsena i izlozeni su podatci о utrosku tecnosti i vremena. 

Prskanja su izvrsena и saradnji sa sreskim polj referentom, 
g. Sr. Milinkovicem, koji se postarao za sav materijal. Prisustvovali 
su g. g. polj. referenti, iz okolnih srezova, i oni su sami i prskali. 

ТаЫiса V. - Prskanja izvrsena и okolini G. Milanovca. 

sretstvo: 
isprskano 

vocakasvega 

1. rastvor duv. ekstr. и vodi 3% 12 
2. " " " " " 5°/о 8 
3. rastvor duv. ek. и sapunicl 2% 6 
4. " " " " ,, 4°/о 5 
5. r. duv. ekstr. и bord. corbl 3% 7 
6. 11 lt " 1Ј " " 5°/о ~ 
7. so!Ьar 4% 4 
8. agri-tox 0,5% 5 

utroseno svega: 

tecnosti: 
1 

vremena: 

50 lit. 47 min. 
зо 

" 
25 

" ?- -~з 
" 25 
" 

-
48 

" 
25 

" 49 
" 

27 
" 20 

" -
19 

" 
15 

" 
1 

~~~:,..-~~~~.:,-~~~~..:,-~~~~1 

Svega: 1 55 1 266 lit. 
·-~~~~~~--~~~~-
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Iz taЬlice se vidi da је upotreЬljeno 5 raznih sretstava od 
kojih з u dvema koncetracijama Da Ьi se jedna vocka srednje 
veliCine isprskala Ьilo је potrebno oko 5 lit. tecnosti i oko З do 
4 minuta. 

ПЈ. Ogledi izvrseni u okolini Lazarevca. 

Vocnjak u Јшјеm је ivrseno p1-skanje nalazi se 11 ~elu Stu
Ьici i svojina је Cede Milanovica. Zarazen је vrlo jako. Sljive su 
srednje i iznad srednie velicine. Prskanje је izvrseno 4 avgusta 
sa vocnom prskalicom Presto (VilmorenJ. 

U taЬlici Vl izlozeni su svi oodatci koji se odnose na ovo 
prskanje. · 

Prskanja su izvrsena u saradnji sasreskim referentom, gosp. 
ing agr. I. Cecenom. 

ТаЬ!iса VI. - Prskanja izvrsena и okolini Lazarevca. 

sretstvo: 
isprskano 1 u troseno tec-

vocaka nosti svega 

1. rastvor ekstrakta u bordov. corbl jacine 4% з 2о lit. 
2. " " " " " " 6°10 4 25 ,. 
3. so!Ьar 2% 5 25 " 4 

" 4% 4 25 " 
Svega: 16 100 lit. 

Napomena: u svima slucajevima upotreЬ!jena је bordovska cotba sa 2% 
bakarnog sulfida. 

Opste napomene о prskanjima, sretstvinia i prskalieama. 

Pri svim prskanjima, bez obzira kьја је tecnost Ьila uрь;... 
treЬljena, moglo se utvrditi da је nalicje liske, gde se vasi po
glavito i nalaze, vrlo slabo okvaseno, dok је lice liske, sem ako 
је Ьilo prekriveno medovinom, oblcno dobro natopljeno. Nedo
voljno kvasenje nalicja treba pripisati neoЬicno velikom broju 
sitnih dlacica kojima је obraslo. Tecnost se zadrzava na njima u 
oЬliku kapljice, ne siri se, i oblcno kapljice ubrzo skliznu ostav
ljajuci samo male povrsine okvasene. Sa sadasnjim prskalicama 
skoro је nemoguce dobro - potpuno - nakvasiti nalicje liske 
sljive madarke pri najsavesnijim prskanjima. 

Prskalica Nehvile pokazala se pri radu mnogo boljom nb 
prskalica Presto. Jedino prav puz, sa lepezastim ~mlazem, nepo
godan је za prskanje nalicja listova nizih grana. Sto se pak tice 
prskalice Presto, jedna od njenih veliklh mana је da nema po
klopca te se ne sme hapuniti do vrha. Nj ena produzna cev istb 
tako nije dobro izradena. Ali ona ima preimucstvo da se nalazi 
na kolicima samo sa jednim tockom i da se moze cak skinuti sa 
kolica i na rukama prenositi, а to је vrlo vaznь kada su u pi-

.111 
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tanju izorani i neravni vocnjaci. Sеш toga posavij1..ni puz prska
lice Presto vrlo је dobar i sa njime se vrlo lako rukuje. 

Za prskanje jedne vocke, s obziroш na njenu velieinu, bilo 
је potrebno od 4 do 8 litai-a tecnosti. Za prskanje vocke osrednje 
velicine utroseno је oko 5 litara. 

Cena prskanja jedne vocke, uzimajuCi u obzir samo izdatke 
na sretstva, zavisi dakle pogla.vito od njene vгliCine. Sretstva za 
prskanje vocaka srednje veliCine kostala su (racunajuci ро 5 Ш. 
na jednu vocku otprilike: 

sa duvanskim ekstraktoш u vodi 201 1 о 0,50 din. 

" " " 4% 1.00 
" sa duv. ekstr. 11 sapunici 2°/о 1 оо 
" 

" " " " 4% 1.50 ,. 
sa duv. ekstr, и bordovskoj соrЫ 2° /0 1.40 

" 
" 

,, 
" " " " 4°/о 1.90 

" 
" 

emulzijom petroleuma 1 °!о 0,50 ., 

" " " 
2'Ј/о 1.00 

" ,, soЉarom. 20/о 0.60 
" 

" " 4°/о 1.20 
" 

" 
agri · toksom 0,5% " 

Uporedujuci izlozene сгnе sa cenama za zimsko prskanje, 
izlazi da Ы letnja prskanja Ыlа, i pokraj veceg utroska tecnosti, 
jeНinija od zimskЉ cak i sa mesovitim sretstvima protiv larava 
vasi i kriptogamskih bolesti.1) 

Resultati ogleda na terenu. 

Svi ogledi na terenu, ~Ј prakticнog gledista, nisLJ. dali nika
k ve resнltate. Na listovima isprskanih vocaka nadene su uginule 
vasi, ali njihov broj u poredenju sa zivim larvama Ыо је vrlo 
mali, bez prakticnog znacaja. 

Prskanja sa bordovskom corbom 15 jula nisu imala nikakve 
akcije na dalje razvijanje plamenjace u vec zarazenim sljivacima, 
sto se uostalom moglo i ocekivati. 

Prskanje sa bordovskom соrЬош 15 i 27 jula i 13 septem
bra isto tako nisu spreCila poiavн cadi. Isprskane vocke. naroCito 
u Stubicama, Ыlе su istom jacinom napadnute od cad:i kao i ne
ispгskane. SolЬar, upotreЬljen na istom mestн, 11 rastvoru 4 11 

/ 0 , 

dao је od svih sretstava najbolje resuHate protiv cadi, ali plodovi 
isprskanih sliiva Ыli su ipak napadnuti od gljivice na gorпjem 
delu gde se medovina poglavito i skuplja. 

Uzroke ovog potpunog i opsteg нeuspeha treba traziti po
glavlto u nemogucnosti da se list sljive pozegace, а poglavito nje
govo nalicje gde se larve vasi i пalaze. dovoljno ovlazi. Upotre
Ыjena sretstva, kao sto је rесепо, пе prianjaju dobro uz 11aliCj е 

1Ј О cet i ziшski!1 prskanja videti deta!jnije u claпku "Suzoijaпje sШast<: 
vasi na sljivaшa Glasnik Centr. Нigij. Zavoda, 1929 knj. V!, str. 10-21.. 

9 



130 

lista mnogiш sitnim dlai':icama, naroi':ito pri prskanjima 
sa prskaJicama sa kojima sada raspolazeшo, Sretstva koja su po
kazala t>dlii':пe insekticidne osoЫne pri laboratoriskim ispitiva-

11a lere11u nisu dala nikakve :resнltate usled fi
se оЫсnо malo rai':una vodi, а koje su, 

od prvoЫtne vaz11osti kada је u pitanju prak-

najvecoj mani letnjih prskanja tesko се se moCi naCi 
s praktii':nog glectiSta. Sva sretstva koja sluze Ыlо da 

se umanji povrsinski pritisak, Ыlо da se poiai':a adhesija i па taj 
nai':in postigne da tei':пost bolje vlazi predmete, i':ine ih odmah 

mlak 
da 

i u ovom slui':aju mozda ne Ы ni dala resultate Jedino 
trebalo pokusati da se p1·skanja vrse sa sretstvima u 

stanju, i~ uostalom. sada vec postoje pгskalice koje 
i rade automatski. Njih Ьi tгebalo ispгobuti, i siguгno 

postiCi odlicni rezultati, jer najveca mana, nekva
lista, Ыlа Ы otklonjena. 

I niske cene i raznih, vrlo aklivnih sretstava, kojima 
se istovreШ\""ПU mogu suzЬijati i. stetocina i parasitne gljivice, 

i prolecnja prskania skinuta sн sa dnevnog reda za iz
vesno vreme АН ona се se nanovo nametnuti kada se zapocne 
sa sprovodenjem ЬоrЬе protiv raznih kriptograшskih bolesti sljive. 

сето se tada zapitati da li је шoguce, i od koгisti, do-
dati sretstvima paгasitnih gljivica i neko od sretstava pro-
tiY stitaste i tako, нzgred, dopнniti zimska prskanja i1i ih 
cak i zameniti н krajeviшa slablje zarazenim. 

RESUME 

Sur la lutte confre !а Cochenille du Prunier: Lecanium comi 
( Pulverisations durant l'ete). 

Р. Vou1-s:assovitch. 

Des qн'il а ete pose la qнestion de la lutte contre la Co
che11ille ан moment de la vegetation (notammeнt ен ete), ан moyen 

pulverisations, il s'en est presente des eнnemis et des partisans 
de cette methode. On prevoyait que ces pulverisations, necessita11t 
uпе grande quantite de liquide, seraient d'un сойt trop eleve, qне leнr 
realisation serait difficile et qн' elles aнraient lieн а 1' ероqне des plнs 
grands travaнx chJmpetres. Leur seнl avantage serait d'etre ap
pliqнees au moment ou les larves sont le plus sensЉles et par 
consequent le plнs faciles а detruir,c, et, encore, Ia possiЫlite de 
comЬiner ces pнlverisations а celles devant traiter les maladies 
c1-yptogamiqнes, 

Etudiant cette question de la lнtte estivale coнtre les lar
ves (se trouvant sur les feuilles), il m'a ete donne de constater 
les faits ci-apres: 
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Au cours des expeпences faites au laboratoire, au mois de 
Jиin, note une шortalite de 100''/. chez les jeunes larves avec 
les produits suivants: 1.) exti-ait de tabac а 1' eau а 2"/о ( conte
nant envii-on 6°/0 de nicotine); 2.) exti-ait de tabac а l'eau savon
neиse (1 °!о de savon) а 1 %; 3.) exti-ait de tabac а la boиillie bor
delaise (2°!п de sиlfate de cиivi-e] а ; 4.) emиlsion de petrole 
а 1°/о; 5.) bouillie boi-delaise avec du petmle а 1%. 

De moins bons i-esиltats ont ete obtenus avec les aиtres 
pmdиits: solЬar а 511

/,, mortalite 80 а 90°1о; еаи de savon а 1 °/о, 
mortalite 70 1

/ 0 ; agri-tox а 0,5°/n, mortalite бО°!о etc. 
En O.ctobre et en Novembre, l'action des шemes prodиits а 

ete plиs faiЬle sur les larves plus agees. Une mortalite d'environ 
100° 0 а ete seuleшent obtenue avec 1' ех ti-ait de tabac а 1' eau sa
vonneuse а З°lо de concentration; l' extrait de tabac а !а boиillie 
bordelaise а 4°/о de conJcentгation; l'emиlsioп de petrole а 2°/о 
de concentгation iгtc. 

Tandis qие plиsieurs des produits cites ont montre, meme 
ЕЋ conceпtration tres faiЬle, ипе efficacite absolиe dans les ex
peлences poиrsиivies аи laboratoiгe, appliqиes dans les veigeгs 
les 14 et 27 jиillet et 4 aout ils п 'ont donne аисиn resultat ар
ргесiаЬlе. П faиt сhегсhег la cause de cet insucces dans l'impos
sibllite Ьien moиilleг la face iпfeгieuгe des feиilles, tres for
tement coиverte de poils et ой se tгоиvе la majoгite des lal'ves. 

De plиs, la bouillie boгdelaise n' а pas еи d' action sur le 
developpement de Capnodium salicinum. SоlЬаг, pal' contгe, а mon
tгe иnе ceгtaine efficacite contгe le meme chaшpignon, mais trop 
faiЬle роиr qu'on pиisse en teniг compte. 

Роиг le moment avec les prodиits examines, les pиlveгi
sations estivales ne sont pas sиsceptiЬles cl'etгe pгatiquemeпt ap
pliqиees. П faиt сhегсl1ег d'aboгd а aиgmenter le pouvoiг moиil
laпt, des pгoduits soit en modifiant leuг composition, soit en les 
employant tiedes. 

9* 
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и њена у источ 

Др. Мих. Градојевић. 

Источни крајеви наше државе у широком појасу кој и иде 
од румунске границе са севера на југ дуж бугарске границе 
били су у јесен 1929. г. нападнути од стране гусеница лептира 
Loxostege (Phlycfaenodes) sticticalis које су својом прождр
љивошhу и појавом у масама оштетиле готово све пољопри
вредне културе. 

Бавећи се крајем августа и почетком септембра 1929. г, 
у околини Лесковца имао сам прилике да у селима Стројковце, 
Вина, Горина, Велика Копашница и Несврте посм<~трам ројење 
ових штетних лептириhа, који су у небројеним јатима преле
тали свуда по 1амошњим пољима, њивама, градивама, В()hња
цима, виноградима, џбуновима и шv.марцима, где су њихове 
женке у то доба полагале јаја. 

ВеЬ. средином септембра почеле су стизати прве вести о 
штетама, које су из ових јаја тек излегле гусенице стале при
чињавати. Пољопривредна огледна и контролна станица у Топ
чидеру била је засута жалбама и тражењем помоћи нарочито 
из места која леже у околини Вршца, Старе Пазове, Брзе 
Паланке, Неготина, Зајечара, Књажевца, Ћуприје, Параhина, 

Лесковца, Врање, Крушевца, Трстеника и др. места. 
Ентомолошки одсек станице одредивши штеточину, послао је 
одмах потребна обавештења и упуства за сузбијање, а у току 
зиме 1929. г. израђен је о овом mтетвом лептиру популарни 
плакат са упуствима за борбу, који је Министарство Пољо
привреде оштампало у ЗО.ООО примерака и разаслало по свима 
општинама и селима заражених крајева. 

се овај лептир први пут јавља у нашој земљи и 
то у најезде у масама, неЬ.е бити на одмет, ако га при· 
кажемо са ентомолоmке стране као и с погледом на његов еко

номски , нарочито у земљама, у коiима је до сада био 
ендемична штеточина; ово у то1иио пре, што га од сада па у 

можемо сматрати као озбиљну нову штеточину, која 
да се код нас шири на запад и да осваја 

држави. 
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Овај лептир са богатом синонимијом латинских назива: 
Eurycreon или Botys или Phlyctaenodes или Loxostege sticticalis 
спада у микролепидоперску фамилију Pyrallidae - подфамилија 
Pyraнstinae. Распрострањен је по целој европсl{ој Русији. у Си
биру, Туркестану, на Кавка1у и источном делу Балканског 
полуострва, нарочито у Бугарској. На запад преко Пољске 
дошао је до Чехословачке, где је 1921. г. катастрофално ош
тетио културе rпеhерне репе. На европском западу и југоза
паду не познају га као штеточину, нити се тамо икад јавља у 
масама. Узимајући у обЈир чињев:ице, које се односе на ње
гово географско распрострањење, нарочито факт, да је овај 
лептир познат у Бугарској као озбиљна штеточина од европ
ског рата на овамо као и изравије, можемо његову појаву у 
нашој земљи сматрати као имиграцију велитщх размера и по
мицање гравица његовог географског распрострањења са ис-
1 ока на запад. У ко~ико he тога помицања бити идућих rо
дина, то ћемо видети и то сигурно, јер је увек свака његова 
нова навала праћена јауцима пољопривредвика, чије културе 
упропашћује. Уте:лно је до душе то, што његове навале до
лазе обиqно увек у вишегодишњим интервалима, а ређе из го
дине у годи ву. 

Од гусеница о~юг лептириhа страдају поглавито славенске 
земље: Русија, Пољска, Чехословачка, Бугарска и најзад Ју
гославија. Биологију и ектюмски значај ове штеточине нај
подробније су испитали управо словенски ентомолози и у ли· 
тератури о L. sticticalis-y срећемо се са именима истакнутих 
словенских ентомолога као што су: С. А. Мокр.Ј1сец1ru 1), В. 
ПосПЈелов2), К. Н. Россuков3), Рамбоусек4), Ал. К. Дренов-

мн. др. 

Дренскu6), В. Н. Архателстш8) и 

Као нова и непозната штеточина овај лептирић нема 
свога имена у нашем народу. Руси, код којих је он највише 
одомаhен и којима је он највише јада задао зову га: "пуговои 

1
) С. А. Мокржецки: Луговои Ј\Ютилекъ, его жизнъ и мlори борби. 

Изд. Деп. Земл. 1902. г. 
2

) В. n. Поспtлов: Луговои мотилекъ лЋтомъ 1901 Изв. Москвск. 
Сельско-хоз. Инст. Књ. 3, и 4. год. VШ. 

3
) К. Н. Россиковъ: Луговои мотилекъ ит1 метелиrщ. Труди биро по 

знтомологии. т. IH, М: 11, 1903. 
4Ј Raшbousek: Skнdcove а choroby repni rokн 1921.: о zavijeCi repoveш 

(Phlyctaenodes sticticalis L.J "Listy Cнkrovarnicke r. XL" fasc. 22,23. 
5

) Ал. К. Дреновски: Жълто сивата ливадна пеперуда и борбата съ 
неt. Сведениt по земљедението, год 11 бр. 7/, Софиа 1922. 

БЈ П. Дрtнски; в. стр. 136. 
7

) В. Плигинскии; Луговои мотилек и борба с шr,>r. "Курск-Стазра" 
1922. г. 

8
) Н. Н. Архангелскии; Луговои мотилекъ и мери борби с ним, Се

веро•Кавказ, Краевое Зе,11ељное Управљение, 1916: 



r 

1 

34 

мотилек","метелица "метлица", "мотилиuа", "мотил", 
а rусевицу: "лу r ов о и чр, рв ъ," , ,сер и и че рв ъ'' и др, 

су му надену11и име; "z а v i ј е с r ер о v 
га зову "с и в а т а л и в а д и а п е п е р у д а, 

се начела, да кад 3а И-

мена живих б1Јhа или називе ствари немамо 
народних речи, онда нам је дужr:1ост да их 11ре потражимо 

сродним словенским језицима, ја сам за ову штеточину усвоN 
и унео у нашу енто,'\lолошку литс:рэтуру рус'(О народно 

јер је 
тога 

назива; назив 

" изгледа .ми сувише дуг, па и поред тоrа недовољно пре· 

цизан, сивих лептирова на ливадама има више врста, 

Сл. 

кукуљице, дугачке 

опис 

сносе 

излежене, угасито су зелене 

од 2 с1,1, тамно зелене, 
са 

гусенице метлице Х увеличане) 

и десно паралелно 

гусеш1чног тела налазе се 

се rоле, не 

прве квржице, 

црна 

жуто 

ближе средини, излазе ретке длачице 

смештена је у дугачком ци

је 2 пута дужи од саме 
испреде гусешща од сви11е· 
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них влакана и то вертикално у земљи доњи ко1,щщ је 
затворен а горњи отворен, само овлаш са неколико вла" 

кана испреплетан. на. свl'lласта влак.на кокона, ухвате 

се честице земље, те је и ко11он увек онакве какве је 
и земља у којој се коко ни на.11 а.зе. 

Сл. 2. - Кукуљица у уздуж Сл. З. - Изглед IЈ:окона 
расечснои кш;ону увеличано) 

1- 1
/ 1 CNt. а кад 

см. у су мало веhе од 
од задњих, кестења во сиве 

Сл. 4. - Лептир 111етлица (3 Х 

бочних 
је на предњим 

крилима има. 

средини нрила уг-

Pyral id 
и као заслепљени на светлост. њиховог·; ро-

ј ења 5. септембра г. у Лесковцу, елек-
трично осветлење, зидови куhа и предмети електричних 

били су густо поседнути од статива хиљада ових 

тако да није било квадратног сантиметра, а да на 

био 

Ј 
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подаци о лептирићу метлици. 

Будуhи л<t је ова штеточиш1. код нас свратила пажњу на 
се тек у јесен 1929. г" то не располажемо са самосталним 
посматрањима, која би обухватала сва моменте њенога живота 
и развитка преко целе године; принуђени смо стога, да се по
служимо подацима, који важе за суседну Бугарску, а које је 
изнео бугарски ентомолог г. П. Др·hнски у својој опширној 
студији под насловом: Из биологиата на сивата ливадна пе
перуда Loxostege sticticalis L. вљ Бьлгариа и средства за борба 
сь неа (Известиа на бълrарското ентомол. дружество). 

у току 1930. г. држаhе се овај штетан ::епrириh у евин 
денцији, како би се утврдио број његових генерација у нашим 
приликама и извршило поређење c::i. подацима који нам о њему 

на расао.южењу нз Бугарске. 

Гусенице метлице презимљују у коконима у земљи, и 
априла и у мају се претварају у кукуљице, које су најпре 

млечно беле боје, па после неколико часова пожуте и добију 
дефинитивну тамно риђу боју*). Почетком и током маја излеhу 
лептириhи, који после парења полажу своја јаја на дивље ра
стуће биљке, махом корове, где пролетња генерација током 
јуна проведе свој век. Ово је разлог што се присутност ове 
штеточине у првој половини године 1929. није ни приметила, 

је неосе·ше штете културама наносила. Крајем јуна уврћу 
у земљу, испредају коконе у којима се хризали-

Beh почетком јула из кукуљица почињу да ИЗЈlеhу леп
П генерације из чијих јаја излегле гусенице причиниле 

су према ДрБн.сuом велике штете и то у јужној Бугарској на 
памуку, дувану, сузаму и nостанима, а у северној Бугарској 
:на цвеклама, бостану и другим културама и то крајем јула и 

половини августа. Код нас није било у јулу и августу 
на гусенице ове П генерације. 

месеца августа ове су се гусенице у•:~:ауриле у 

земњи и почетком септембра било је IП ројеље лептирова, :које 
сам имао прилике да личао посматрам у околини Лесковца. 

произешле од ових i:ептирова проузроковале су ве

лике штете у нашим крајевима, о којима је писала и наша 
дневна штампа, 

је Пољопривредна огледна и кон
добила од својих дописника из 

материјалу, који је станица приба
посматрања, 01<е су се гусенице 

учауриле у :земљи и у чаурама презимиле. Да ли he се про
летња генерација метлице и у 1930 r. појавити у катастрофал-

') Кукуљица на сл. 2, фотографисана је управо после метаморфозе 
док је још би11а беле боје, да би се добила контрастнија слика. 
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нпј мери, или he се њена историја одигравати слично као у 
1929. г., то ће нам најближа будућност показати. Давати у 
напред прогнозе о овој новој штеточини код нас, која у на
шим приликама још није довољно испитана, било би несмот
рено. Ипак за сваки случај заинтересованим п,)љопривредницима 
је скренута пажња на опасност од гусеница .метлице, дата су 
им упутства како се треба против ње борити, на који начин и 
чиме је треба уништавати. 

Борба против штетних инсеката у опште је незахвалан 
посао. Ако се предузму мере на време и зло у корену спречи 
те се штете од инсеката у опште не појаве, онда се обично 
каже, "тресла се гора, родио се миш", или да су стручњnци 

"од комарца направили магарца". Међутим позната је ствар, 
да ако се инсекти оставе на миру и нйшта се против њих не 

предузме, они с<? прекомерно размноже, изазову читаве погроме 

и кад дође зло до кулминације, онда се тек вотирају кредити, 
апелује се на стручњаке и почиње рад на спасавању. Али је 
то обично доцкаЕI! Леп су нам приN.ер за то: шљивина шти
таста ваш, поткорњаци у босанским шумама и др. Људи, па 
ма какви стручњаци били, немоhни су према природи у већини 
таквих случајева, а новац који се у тим приликама немилице 
троши, бапа се само у мутну Марицу. 

У биологији гусеница метлице нарочито је интересантна 
појавз. њихове миграције, која је посматрана у више махова 
како у Русији тако и у Бугарској. Г()тово одрасле гусенице 
на нападнутим површинама силазе са биља11а, остављају своје 
дотадашње станиште и kpehy у масама у једном изабратом 
правцу, који слично скакавцима више не напушrају. Иду у 
развијеном фронту, који може да износи и више километра у 
ширину, а по 1-2 км. у дужину. Никакве препреке које им 
стоје на путу при таквој навали, не могу их задржати. Њихово 
кретање почиње око 1 О часова пре подне када се гусенице 
листом дижу и полазе напред, заустављајући се уз пут само 
овда ошщ ради бршhења, као и преко ноћи на местима где их 
је ноћ затекла. Куда прође овај живи вал гусеница, остаје 
само пустош, поједу све што се зелени. Да би се створила 
слика оваквог њиховог похода у JViacaмa и мноштне гусеница 

биће довољно, ако наведемо према извештајима бугарских но
:вина: да су гусенице метлице у току 1929. године у три маха 
зауставиле жељезничке возове и то Ломски воз је заустављен 
два пута: код Фердинанда и код Враце, а други воз на путу 
Саранбеi-Чепино. Гусешще се нагомилају 110 жељезничком 
насипу и по шинама у дебелом слоју, који износи више санти
метара. Од изrњечеuих гусеничних тела шине постану у толи-

мери клизаве, да се точкови локомотиве на њима окрећу 
у месту и воз је ттринуhен да стане. Исте године на друму 

води из Плевне за Породим аутомобили и кола измрвили 
су и изгазили толики број гусеница, да је се од њихових те-
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ентомолоэима - шумарима, као 

у 

Dr. Р Spessiutseff, Exp2rimentalfaltet, Sweden. 

На састанку шумара - ентомолога, секције међународвог 
конгреса шумских опитних станица, који се одржао у Шток
холму јула 1929., предложио сам да се образује једно ме
ђународно друштво ипидолога на овај начин: 

"У току последњих 10-20 година интересовање за си
стематско и биолошко изучавање сипаца нагло се повећа· 
ло. А области као шго су Сибир, Кавказ, Балканске државе 
као и Средоземна област, чија фауна сипаца није дотле била 
позната, почиње да привлачи пажњу ентомолога. 

испитивачи који своја изучавања воде у далеким зем
љама наилазе на следеће тешкоће: 

1. Отсутност кључа за одређивање сипаца (Bestimmungs
tabelle од Reiter-a 1913 застареле cv а Egger-oви прилози у "En
tomologische Blatter не задовољавају потребу.) 

2. Опис нових врста често се публиffује у часописима који 
нису тако распрострањеви, те је према томе и тешко доhи 
до њих, 

3, Ови описи често су чисто морфолошки, и уз њих се 
не прилажу илустрације или кључеви помоћу нојих би се дошло 
до сродних врста. 

4. Нове обично сачињавају један или неffолико 
и у збирци самог аутора и као такве 

неприступачне за друге испитиваче. 

би било од велике користи за саму науку, !!ад би 
ипидолога у разним земљама у неколико олакшао. Како 

ентомолога који раде на систематском и биолошком 
изучавању сипаца везана са службом за шуму, ја сам 
преД1южио да ова секција узме на себе иницијативу за 
организовање једног Међувародног друштва ипидолога. Даље 
још предлажем да се образу је једна комисија :којој he се по
верити рад на изградњи детаљног програма. Један број позна
тих шумских ентомолога, који на жалост није овде, треба да 
се позове да се подухвати рада у овој комисији, а у међувре· 
мену могли би д:~ средимо наш рад у следећем правцу: 
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1. Створити кооперацију што већег броја испитивача. који 
раде на сипцима. 

2. Објавити имена и адресе чланова друштва у погодним 
часописима. 

З. Издати и завести детаљне кључеве за одређивања па
леарктич11их а такође по могућству и неоарктичких сипаца. 

У погледу тешкоћа које су везане са овим радом било 
би потребно увести кључеве у серијама и поверити различите 
групе стручњацима." 

Овај предлог секција је једногласно примила и следећи 
члавови изабрани су да организују момисиiу : 

von Butouisch,Forstliche Hochschule, Eberswalde, Germany, 
Dr. N. А. Kemner, Lund University, Sweden, 
Dr. Р. Spessiutseff, Entomological Depertment, Swedisch Fo~ 

:rest Exp~riшent. Station, Experimentalfaltet. 
Prof. Dr. !. Triigardh, Sweden. 
По овлашћењу ове комисије слободан сам да све вас, који 

сте заинтересовани изучавањеЈ11 сипаца позовем, да при

ступите нашем удружењу и пошаљете ваше име и адресу, уз 

то и детаљно да изложите коiи вас део у овој групи нарочито 
интересује; ово да пошаљете на адресу Dr. I. Triigiirdh, Expe
rimentalfiiltet, Sweden. 

Листа чланова биће публикована редовно у "Entomologische 
Bliitter", Берлин, као и у другим часописима. 

Када се на овај наqин образује једно удружење нека чла~ 
нови у различитим земљама именују између себе један одбор 
од 1-3 чланова, коiи he имати за циљ да кооперише са цен:
тралном комисијом.*) 

Р. Spessivtseff. 

*) Овај моморандум заједно са своји~1 пропратним писмом послао је 
г, П. Спесивцев г. Д-р М. Градојевићу, с молбом да се објави у Гласнику 
Ентолом. Друштва. Сви шу111ари ентомолози, који желе да се ово111 позиву 
одазову, нека се обрате на Уредништво Гласника и означе своју тачну 
адресу. 
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СТУДЕНИЧКА УЛИЦА БРОЈ 55. 
БЕОГР Д 

на склад.ишту раније свеске свога 

часописа: 

1, 1926. са ови?v1. научниl\11. садрЖајем: 

1. V. Арfе!Ьес: Kratka karakteristika faune inverte
brata u Kraljevini S. Н. S. 

2. Ј. Ва~н.ер: Значај проучавања инсеката ектопа# 
разита у погледу филогенезе њ01-
хових домаЬина~ 
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4. С С. Грозданић: 
5. Д-р Вукасовић: 

б Др Ж. Ђорђевић. 

пидоптера Србије. 
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О ентомофаrвим инсектима парази

зитима и њихоРом значају у по
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Прилози о биолоrиiи и варијабилитету 
Callimenus panCici Brunn. 

ГОДИНА П, 1927. са овим научним садрЖајем: 

1. Dr. А. Langhoffeг: Stetocine hrasta prema susenju hrasto

2 Ј. Vagner: 
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Prilog poznavanju endoskeleta insekata. 
Prilog proucavanju faune Thysanaptera 

u SrЬiji. 

Izvesne morfoloske osoЬine familije Si:
muliidae i njihov znacaj za klasifi
kaciju ove familije. 

Leptidia sinapis аЬ, major Grund za
sebna vrsta Rhopalocera iz Hrvatske. 

Temperatura kao faktor brizne razvoja 
kod Colias edusa. F. 
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