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БЕОГРАДУ

Наклада Ентомолошког Друштва Нраљев. С. Х. С

-

Штампарија "ОРАО".

1
ЗАПИСПИЦИ копrРЕСА

УЧ:ЕСПИЦИ
НА

1

КОНГРЕСУ

ЕНТОМОЛОГА

КРАЉЕВИНЕ

С.

Х.

С.

ЧЛАНОВИ

ОСНИВАЧИ ЕНТОМОЛОШКОГ ДРУШТВА КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА
И СЛОВЕНАЦА У БЕОГРАДУ

1926.

Г.

БЕОГРАД:
Ана Брагина, ентомолог Министарства Здравља;
Dr. Боривоје Милојевић, в. професор Университета;
Владимир Мартино, асистент
"
"

Dr.

Живојин Ђорђевић, ред. професор

"

.

"

;

Јован Гачић, начелник Министарства Шума и Рудника;
Јован Јовановић, шеф кабинета Министра Просвете;
Dr~улије Вагнер, ред. професор Университета;
Милан Ђурић, начелник Министарства Пољоприв. и Вода;

Миодраг Стаменновиh, генер. директор Државних Шума;
Dr. Михаило Градојевић, доцент Университета;
Недељно Дивац, професор Више Педагошке Школе;
Dr. Павле Вунасовић, биолог Министарства Здравља;
Dr. Синиша Стащшвић, в. професор Университета;
ВИНКОВЦИ:

Dr.

Драгутин Пољуган, директор гимназије;

ЗАГРЕБ:
Алфред Биснонтини, банк. чиновник;
Dr. Августин Лангофер, ред. професор Унниверситета;
Dr. Борис Зарнин, ред. професор Университета;
Фрањо Оперман, шеф ентом. оде. Пољ. Огледне Станице;
КРИЖЕВЦИ:

Dr. Божо

Туцијан, управник завода за болести биља;

ЉУБЉАНА:

Dr.

Јован Хаџи, ред. професор Университета;

НОВИ САД:
Милош Рогуља од Иванпоља, комесар полиц. у м.;

Нинола Смирнов, чиновник Судбеног Стола;
ОСЈЕК:

Dr.

Жељно Ковачевић, шеф ентом. оде. Пољ. Оглед. Стан.;

САРАЈЕВО:
Винтор Апфелбен, управник Медико-биол о шк. Института;
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ:
Симеон Грозданић, суплент гимназије;

СПЛИТ:
Петар Нован, шеф. ентом. одсека Пољопр. Оглед. Станице;
СУБОТИЦА:

Алфред Тауберт, професор гимназије.
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ЗАПИСНИЦИ
СА СЕДНИЦА ПРВОГ КОНГРЕСА ЕНТОМОЛОГА КРАЉЕ
ВИНЕ

СРБ~ ХРВАТА И

СЛОВЕНАЦА

ОД

МАЈА

27.-30.

"1926. ГОД. У БЕОГРАДУ •.

1

СЕДПИЦА

ОДРЖАНА 27. МАЈА 1926. Г. У ЗООЛОШНОМ ЗАВОДУ УНИВЕРСИtЕТ А.

1.

Седницу

београдског
поздравним

је

отворио

Университета

у

4

часа

по

подне

професор

Г. Д-р Живојин Ђорђевић

овим

говором:

Господо!

Мени је пала у део особито пријатна дужност,
више по годинама и по положају, него по струч
ности, да отворим овај први скуп ентомолога из наше

Отаџбине.
Многобројна питања која стоје пред нама и која
су у најтешњој вези с Ентомологијом, налажу нам, да
на овом скупу оснујемо Ентомолошко Друштво Кра
љевине С. Х. С. и да на тај начин створимо једно
средиште ради што бољег проучавања тих питања и
ради пружања свих могуtшх олакшица онима, који
се желе овим проблемима ближе бавити. Ти су про
блеми научно теоријски и проистичу из неописаног
богаства изгледа и разноликости начина живота инсе
ката. На тај се начин пред нама отвара неисцрпно
поље упоредно анатомских и осталих морфолошко
био.~юшких истраживања о ощюсима инсеката међу
собом и са околном природом, а нарочито са биљкама,
на које су упућени, било што се њима исхрањују, или
што

живе

по

њима,

или што их штите, или допр1;1носе

њиховом укрштању, или њиховом распростирању ит. д.

Појави симбиозе у најразличнијим изгледима, као

и

миметизам, инстинкти и социјалан живот И т. д. одавн.а
су побудили пажњу свих. мисаоних људи и по таквим
проблемима, Ентомологија је одавна прешла оквир
1*
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једне чисто зоолошко-специјалне гране и у великој
мери заинтересовала како психологију тако и соци
јологију и др.

Али поред овог теоријског карактера, Ентомо
логија има и врло велики практичан значај, како за
шумарство, тако и за пољопривреду, за хигијену, м.еди
цину и др. Нема готово ни једне културне биљке, која
није изложена штетном утицају каквог инсекта. Да
напоменем само чокотњачу и њено жалосно дејство
и.а нашу винову лозу, даље разне дрвоморце, бухача,
крваву ваш, житне жишке и друге инсекте, који упро
пашћују маслину, репу и др. културне биљке. Економ

ско стање ·'читавих наших покрајина изменило се, или

се измењује од штетног утицаја инсеката. Свима нам
је у памети наша Крајина, Жупа и др. предели и при

вредна криза, која је настала са нестанком лозе, која
је дотле била један од главних производа тих крајева.
Сада дословце преживљују исте тешкоће предели у
Јужној Србији, или лозни предели Далмације и Хер
цеговине.

С увођењем нових културних биљака није искљу
чена могућност и за нове штеточине, које треба прво
познати и проучити, да би се успешно са њима борили.
Али не само шумарство и пољопривреда, већ и
социјална хигијена, па са њом и медицина имају врло
тесних додира с Ентомологијом. Проблем маларије,
који је готово у целој осталој Европи већ решен, у
нашој Отаџбини један је од највећих државних про
блема, коме се и поред свега што је до сада урађено
и на чему смо им захвални, још не придаје он оли ка
пажња меродавних управних фактора,

колико

он то

заслужује. Неколико стотина хиљада лица у нашој Отаџ
бини сваке године болује од маларије, што срачунато
у губитку зарада износи огромне суме, свакако преко
неколико

стотина милиона динара

и много више. Да не

рачунамо

годишње

на физичку

а можда

исцрпе

ност од ове дуготрајне болести и на њене зле после
дице у евгенетичком погледу на одржање расе. Више
од медицине Ентомологија је позвана, да се с успе
хом бори против овога биЧа наше нације, јер је у
овом случају кориснија предохрана од болести него
њено лечење. И мени је особито пријатно подсетити
вас, да се међу нама налазе и главни истраживачи
анофелеса, посредника маларије.
Не улазећи дубље у проблеме медицинске Енто

мологије, о

којима ће други нарочито реферисати,

држим да је из овога једног примера јасна веза из
међу Ентомологије и социјалне медицине 1 што изи-

1
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скује тешњу сарадњу меродавних фактора с ентомо
лош1шм друштвом, које сада желимо да образујемо;
Држим да је и оволико, колико сам овако површно

изнео, довољно да створи убеђење и ван нашега круга,
да је Ентомологија давно изишла из оквира· чисто
теоријске гране зоологије и да је по практичним про
блемима у врло тесној вези са пољопривредом, шу
марством и социјалном медицином. Готово ниједна
друга ужа грана зоологије нема овако велики прак
тичан значај и овако· многобројне везе с осталим
гранама људског сазнања, колико

гија. То

he

то

. има

Ентомоло

'рећи, да ова грана има неисцрпно поље

рада и да може ангажоџати и најјаче биолошке умове
код нас, у
само

толико

спорадично

пре, што

се до сада на овоме пољу

радило.

Богаство материјала за обраду даје, да речем
право грађанства Ентомологији и потпуно оправдава

коран, који сада чинимо, да створимо центар за оваква
проучавања. Потребно је да имамо и други фактор,
стручне раднике, и ваш број овде присутних, као и
оних, који нису овде а у нечему прихватају ову идеју,
показује, да је могућно његово остварење.

А први почеци и морална и материјална помоћ,
коју су нам овако на кредит уназали најмеродавнији
фактори, међу које да споменемо Министарство Шума
и његовог вредног генералног директора г.. М. Ста
менковића, показују да је бачена идеја већ сазрела

и да је наишла, или ће наићи на добар пријем о ра
зумевање меродавних фактора.

У то име господо, мени је част поздравити:
Г. Миодрага Стаменковића, изасланика Министар
ства Шума и Рудника,
Г. Милана Ђурића, изасланика Министарства По
љопривреде и Вода,

Г. Јована Јовановића, изасланина Министарства
Просвете и

Госпођу Ану Брагину, изасланика Министарства
Здравља.

А вама господо ближе колеге, који сте до сада
појединачно и · са малим средствима, отимајући од
свог одмора, радили и доста урадили на Ентомологији
наше земље уз срдачан поздрав желим срећан· рад!.

Говор је г. проф. Ж. Ђорђевића од учеснИ:к'а са највећом
пажњом саслушан и са одобравањем примљен.

2.

На предлог г. Јована Гачића изабрани су акламацијом

за председника конгреса г. проф. Д-р Ж. Ђорђевић а За секре
тара г. Д-р Мих. Градојевић, доцент Университета.
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3.

Реч је затим добио проф. Универс. г. Д-р Јулије Вагнер,

који је поднео конгресу: "Извештај о организацији и задацима
конгреса у вези са оснивањем ентомолошког друштва" (Види
извештај на стр. 11).

4..

Прочитани су поздравни rелеграми г. г.: проф; Универс.

Д-р А. Угреновиhа из Загреба, проф. Универс. Д~р А. Лангофера
из Загреба, проф: Универс. Д-р Ј. Хаџи из Љубљане, директора
гимн. Св. Матиtш из Горњег Милановца, и А. Мохорчиhа из
Марибора.
·

5. Секретар је прочитао "Пројект правила Ентомолошког
Друштва",. о коме се повела краhа дискусија, па је онда
6. Изабран "Одбор за дефинитивну редакцију друштвених

правила:''. У њ су ушла ова г. г.: Д-р Драгутин Лољуган,
Н. Дивац, Д-р. М. Градојевић, Ф. Оперман и А. Бисконтини.

7. Пошто је дневни ред прве седнице био исцрпљен, пред
седник конгреса је изразио своју радост, што му .се дала при
лика, да лично упозна · ентомологе наше Краљевине, кqји су
се потрудили да из_ далека дођу, и на тај начин најбоље мани
фестују своје интересовање· за Ентомологију. Подвлачеhи значај
личног познавања -при ентомолошком раду, захвалио је свима
присутнима и закључио седницу у 6 часова по подне.
Сви су се учесници после овога заједнички сликали у
дворишту Университета, а у вече је била колегијална вечера
код "Коларца". На њој су узели учешћа поред ентомолога конгресиста и: изасланик Министарства Шума и Рудника г.
Миодраг Стаменковић, изасланик Министарства Пољопривреде
г. Милан Ђурйћ и изасланик Министарства Просвете г. Јован

Јовановић. У најлепшем расположењу проведено је вече и
саслушане са пажњом интересантне и пуне лепих мисли здравице,
које су одржала г~. г.: Ж. Ђорђевић, . Ј. Вагнер, Ј. Јовановић,
М. Стаменковиh, Б~ Зарник, М. - Ђурић и. Ж. Ковачевић.
оооо~Оаоа
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ОДРЖАНА

СЕДНИЦА

28. МАЈА 1926. Г. У ЗООЛОШКОМ ЗАВОДУ УНИВЕРСИТЕТ А.
А;

У 9 часова Пре подне председник конгреса г. професор
Ђорђевић ставио је на Претрес "Појект друштвених правила",
о коме. се. развила. једночасовна дискусија, која је одредила
правац и дала инструкције "Одбору за дефинитивну редакцију
друШтвених Правила."·
·

Затим су чланови конгреса разгледали малу ентомо
лошку изложбу и саслушали објашњења од стране појединих.
излагача.

.

(

1
·1

Учесници :ва

Седе:

:1

'1

il

I

kо:вгресу ентомолога у Бео:tраду 1926. г.

А. Брагина, Б. 3арник, М. Стаменковић, Ж. Ђорђевић, Ј. :Вагнер, М. Ђурић, Ј. Гачић,
М. Градојевић;
Стоје: П. Новак, М. Рогуља, Ж. Ковачевић, Ф. Оперман, П. :Вуkасовић, Н. Дивац, :В. Мартино,
А. Бисконтини, Д. Пољуган;
Стоје позади: С. Станковић, И. Горбањов, С. Грозданић, С. Гарзичић, С. Терешћенко С. Гофман.
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Били су изложени ови предмети:

1. Узорна препарација инсеката и систематско уређивањ~
ентомолошких збирака. Излагач: Ентомолошки Институт Уни
верситета.

2.

Микроскопски препарати најглавнијих представника свих

систематских група

3.

Aphaniptera.

Интесантније врсте и

Излагач: проф. Д-р Ј. Вагнер:

варијетети лептирова

из Јужне

Србије. Излагач: доцент Д-р М. Градојевић.
.
4. Биолошки препарат и фотографије Callimenus

PanciCi.

Излагач: проф. Д-р Ж. Ђорђевић.
6. Биолошки препарат Simulia. Излагач: проф. Д-р С. Стан-

·

ковић.

Б.

По подне у 3 1/2 часа отворена је на ново седница, на
којој су конгресу поднели своје реферате г. г.:
В. Апфелбек:
Кратка карактеристика фауне Инвертебра
та у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца:
Ј. Вагнер:
Значај проучавања инсеката ектопаразита
у погледу филогенезе њихових домаћина.

С. Станковић:

Извештај о досадашњем проучавању ју
гословенских Анофелина.
М. Градојевић: Кратак извештај о досадашњем раду на
прикупљању

С. Грозданић:
П. Вукасовић:

и

проучавању

лепидоптера

Србије.
Реферат о жутој банатској пчели.
О ентомофагним инсектима паразитима и
њиховом значају у пољопривреди.

Ж. Ђорђевић:

О биологији и варијабилитету

PanCiCi Brunn.

Callimenus

·

Реферати су са пажњом и интересовањем саслушани и са
одобравњем · примљени без дискусије.
Конгрес је решио: да се реферати заједно са извештајем о

конгресу оштампају у засебној књизи, која ће управо бити прва
публикација Ентомолошког Друштва.
Седница је у 6 часова по подне закључена.
oooQQOooo
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МАЈА

1926.

СЕДПИЦА

Г. У ЗООЛОШIЮМ ЗАВОДУ УНИВЕРСИТЕТ А.

Седница је почела у 8 часова у јутру.
Председник је дао реч секретару конгреса, који је као
известилац "Одбора за дефинитивну редакцију друштвених
правила" прочитао текст правила онако, како их је Одбор на
двема својим седницама саставио и утврдио. Правила су без
примедбе примљена (Види правила у овој књизи).
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На предлог проф. Ј. Вагнера примљено је за девизу
друштва: "In unitate robur".
Затим је акламацијом изабран Главни управни одбор
Ентомолошког Друштва Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца,
у који су ушла г. г.:
Проф. Д-р Ж. Ђорђевић, председник; доц; Д-р М. Градо~

јевић, секретар; Д-р П. Вукасовић, благајник; проф. Д~р Ј. Ваг
нер, проф. Д-р С. Станковић, Ing. Ј .. Гачић, чланови одбора представници Београда; проф. Д-р Б. Зарник,проф. Д-р А. Ланг~
хофер, чланови одбора-представнициЗагреба; проф.Д-р Ј. Хаџи
и један словеначки ентомолог, чланови одбора - представници
Љубљане; кустос 'Музеја В. Апфелбек, члан одбора пред
ставник Сарајева; Милош Рогуља од Иванпоља, члан одбора представник околине Београда (Нови Сад).
Решено је да од ове господе Извршни одбор сачињ;:~
вају: Ж. Ђорђевић, председник, М. Градојевић, секретар, П. Ву
касовић благајник; чланови: Ј. Вагнер, С. Станковиh, Ј. Гачић,
М. Рогуља.
У Редакциони одбор за друштвени часопис и публика
ције изабрана су г. г.: Ж. Ђорђевић (за анатомију, хистологију
и ембриологију инсеката); В. Апфелбек (за систематику и мор
фологију инсеката); С. Станковић (за биологију инсеката);
Ј. Вагнер (за примењену ентомологију).
Решено је, да се идућа скупштина Ентомолошког Друштва
Краљевине С. Х. С. одржи у Загребу крајем маја или почетком
јуна

г.
Пошто је оснивањем Ентомолошког Друштва Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца дневни ред конгреса био исцрпљен,
то је председник г. проф. Ж. Ђорђевиh у 10 часова пре подне

1927.

закључио
ном

седницу,

захваливши

свима

учесницима

на

преда

раду.

· После овога у 11 ·10 часова пре подне сви. су чланови.
новооснованог Ентомолошког Друштва отпутовали са беогр.
жељезничке станице у излетничко место Аранђеловац, где су
их дочекали: председник општине г. Светозар Поповић, ди
ректор гимназије г. Милован Ристиh, председник Сокола г. Андра
Миловановић и грађанство. Још истог дана по подне прире
ђена је екскурзија на оближње шумадијско брдо Венчац и
разгледан тамошњи мајдан. белог мрамора. У вече је била
заједничка вечера у "Старом Здању" Буковичке fulњe, а сутра
дан ентомолошка екскурзија по околини Аранђеловца и по
огранцима Букуље.
30. маја у 11 часова пре подне на жељезничкој станици у
Београду био је растанак.
Секретар конгреса,

Председник конгреса,

Мих. Градојевић.

Жив. Ђорђевић.
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ИЗВЕШТАЈ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ЗАДАЦИМА КОНГРЕСА У ВЕЗИ СА

ОСНИВАЊЕМ ЕНТОМОЛОШКОГ ДРУШТВА.
д•Р Ј. :влrп:t:Р

Мало час смо чули леп поздравни говор проф. Ж. Ђор
ђеви:hа. Сада бих хтео да додам још неколико речи о
низацији и задатку нашег конгреса у вези са задацима
молошког друштва, које конгрес има да створи.

орга
енто

Жеља за оснивањем ентомолошког друштва појављивала
се више пута последњих година код разних лица, која су била
свесна значаја таквог друштва за нашу земљу. Још пре четири
године ја и г. Д-р М. Градојеви:h писали смо нашим ентомо
лозима, који су били растурени по разним варошима Краље
вине, о стварању једног ентомолошког удружења. У том писму
од јула 1922. г. питао сам да ли је могу:hе да се удружимо:
"1) У циљу проучавања ентомо-фауне Балканског полуострва,

која има у разним правцима велики научни значај;

ради

2)

буђења. ве:hег интересовања за Ептомологију код ·подмлатка
по шкd'7!ама; 3) ради сложне обраде материјала и издавања

ентомолошких књига на српско-хрватском језику, којих за сада
готово

и

нема,

нарочито

за

ентомологе

почетнике

као

н.

пр.

кратка упуства за одређивање инсеката, посматрања њиховог

живота, брошура о штетним инсектима ит. сл.; најзад

4)

ради

јефтиног снабдевања ентомолога свима ентомолошким потре

бама за екскурзије и збирке"."
После тога и то поЧетком ове године сложила се једна
група лица, у коју суушла г. г. проф. Ж. Ђорђеви:h, Д-р М. Гра
дојеви:h, Д-р П. Вукасовић, проф. С. Станковић и ја, а чИји
је задатак био оснивање ентомолошког друштва. Најпре
се у тој групи расправљало питање: да ли је потребно ради
оснивања друштва, да се сазове једна шира конференција или
конгрес

ентомолога

из

целе

земље,

или да

се

почне

само

са

малим бројем ентомолога из 'Београда. У свој ено је било прво
мишљење, јер је било примљено, као принцип, да једно друштво

треба да буде за целу Краљевину. Ова група затим овластила
је проф. Ж. Ђорђевића и мене, да за органшщцију конгреса

предложимо нашим колегама, проф. А. Лангоферу и Б. Зар
нику из Загреба, проф. Ј. Хаџи из Љубљане и г. В. Ап-
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фелбеку из Сарајева, да нам се придруже,

"!

-

и да позовемо

у нашу групу такође г. М. Стаменковића, генералног дирек
тора Државних Шума иг. М Ђурића, начелника Министарства
Пољопривреде. Тако се створила иницијативна група, која је
потписала циркуларни позив за конгрес, упућен свима енто
молозима у нашој земљи.
Ова је иницијативна група имала неколико седница, на
којима је био састављен пројект правила будућег друштва,
био је израђен програм конгреса и било је решено позвати
на конгрес сва.лица, која се баве ентомологијом или која имају
везе са овом научном дисциплином, а чије смо адресе мщли
добити.
Ми смо сматрали да је главни задатак овог првог кон
греса - оснивање ентомолошког друштва, које ће једном осно
вано, бринути се о идуlшм конгресима или боље реhи о свако
годишњим скупштинама ентомолога Краљевине. Што се тиче
научних реферата, сматрали смо да ти реферати на овом првом
конгресу имају првенствено да подвуку значај ентомологије
и стање ентомолошких истраживања у нашој земљи, а наро
чито везу између ентомологије и других дисциплина као што

је агрономија, силвикултура и медицина.
Свега смо послали 67 позивница за Конгрес и то за
Загреб 12, Љубљану - 11, Сарајево - 5, Нови Сад - 3,
по једну или две позивнице у Винковце, Добричево - Ћуприја,
Горњи Милановац, Ерцегнови, Крапину, Крижевце, Марибор,
Осјек, Севницу, Скопље, Сплит, Суботицу, Тројани и 17 - у
Београду, рачунајући ту и чланов.е иницијативне групе. Дакле
изван Београда позвато је свега 50 лица.
Хтео бих, да кажем сада још нешто о задацима ентомо
мошког друштва.

Сваки од нас, за време својих ентомолошких студија,
често се пута ocehao потпуно усамљен. Наравно овакав ocehaj
усамљености проистиче из тога, што нема обично у средини
у којој живимо интересовања не само за ентомологију, већ
уопште и за природу. Али у млащ:1м годинама овако интере
совање избија само по себи, пошто подмладак у околflим при
родним појавама налази храну за

своју

детињу

радозналост.

Ако се ово интересовање не развија и даље, већ се остави
да закржља, ако наша младеж не само престаје, да се инте

ресује .природним појавама, него их чак и не опажа,

-

то је.

онда наша кривица, јер онда нисмо правилно васпитали и
учили младеж. Оснивајући ентомолошко друштво не смемо да
заборавимо ову напред споменуту истину, не смемо, да
изолујемо наше друштво од света', не смемо_ да се закључамо
сами у себе, морамо да идемо у народ, да будимо у њему
интересовање за природу. Ово је дужност баш ентомолошкоr
друш~:ва, јер су елементарна ентомолошка посматрања толико
проста, да се њима могу бавити чак и деца, јер ова по-_
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сматрања више од ма којих других помажу развијању пажње
код наших ђака.
Услед

тога,

поред

свога

научног

рада

наше

друштво

мора на сваки начин ширити у народу ово интересовање. Ради
тога друштво мора састављати и растурати одговарајуће књиге.
Морамо се сетити да по другим европским земљама ентомо

лошка издања, као на пример упутства за одређивање инсе
ката и т. сл. броје се на стотине, па сваке године излазе све
нове и нове; међутим код нас има свега три четири
такве књиге, а за сада не можемо их ни набавити поред нај
боље воље, пошто су давно" већ распродате. На нашем
језику не постој'и ни једна књига за одређивање инсеката,

коју бисмо могли препоручити нашој младежи, међу тим без
одређивања се губи тежња за сакупљањем збирака, а скупљање
је први ступањ у развићу интересовања за ентомологију уопште.
Затим, наша је дужност побринути се да би сваки од
младих натуралиста могао наћи у Београду, а и у другум глав
ним варошима разне ствари, које су потребне за ентомолошка

посматрања (ентомолошке чиоде, разапињачи и т. д.).
Гајећи код младежи љубав према природи, нећемо наравно
од ње начинити ентомологе стручњаке, - али Ћемо васпи
тати људе, који се интересују уопште природом. У своје време
сваки од њих изабраће своју струку, која Ће можда бити јако
удаљена од ентомологије: један Ће постати математичар, други

-

инжињер,

лекар,

историчар,

чак

и

правник

и

сваки Ће сачувати љубав према природи.
Поред чисто научног :;~начаја ентомологије
васпитање

подмлатка

-

ентомолошко

друштво

т.

д.,

-

али

и значаја за
мора

имати

пред очима и значај ентомологије у медицини, шумарству а
нарочито у пољопривреди. Ова делатност ентомолошког друш
тва мора бити од највећег значаја за нашу Краљевину. У овом
се погледу налазимо сада на ступњу, који су друге европске
земље већ одавно прешле. Да бисмо правилно схватили значај
научних

ентомолошких

истраживања

за. пољопривреду,

ето

једног малог примера из области, која је добро позната свима
вама. Свакоме је познато, .шта је сушибуба, филоксера,
сваки зна о њеном американском пореклу, зна да је ова
штеточина убрзо после своје појаве у Европи упропастиш! у
јужној Француској стотине хиљаде хектара старих винограда,
- познато је да се у нас по угледу на Француску борило
против филоксере калемљењем домаће лозе на американској. Али, вероватно, нису свима познати огледи профес. Грасиа и
његових ученика, који су утврдили, да се филоксерине ларве
изашле из оплођених јаја могу развијати на лишћу само поне
ких американских лоза, али гину на лишћу домаће лозе, Vitis
vinifera, или бар гину њихове идуће генерације и не могу прећи
на лазине жиле, те да на такав начин за домаћу лозу крилати
сексупарни облици немају никаквог значаја у смислу ширења
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заразе. Затим може бити није познато свакоме, да је проф.
Бернер пронашао две разне расе филоксере, које наравно
разно

утичу

на

лозу,

-

нису

познати

разлози,

због

којих

домаћа лоза у чардаклијама не гине од филоксере, није по
знато да су

ноге

код ларава

филоксере,

према посматрању

проф. Мордвилко, таквог кроја, да ове ларве као што је
утврђено сада, не могу далеко милити по растреситом зем
љишту те

угину

пре

но

што

стигну до

суседног

чокота,

ако

се последњи налази на одстојању више од два метра од за
раженог чокота,

и ако

ларве не помаже

у

њиховом

кретању

ветар или кишница. Сва ощ1 посматрања мењају у основи
наше досадање погледе на· методе борбе против филоксере
у Европи.

Задатак је нашег друштва
и

ширити у народу

која

се

тичу

податке

било

о

-

прикупљати, популарисати

свима

пољопривреде,

таквим

било

· посматрањима,

шумарства,

било

медицине.

Придржавајући се наведених принципа добићемо
у

културном

и

привредном

развитку

нашег

народа

убрзо
чврсти

ослонац, тако да нико неће више посумњати у важни значај
ентомолошких студија, нико се неће више чудити кад гледа
ентомолога, који посматра и скупља инсекте .

•
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ПРАВИЛА
:ептомолошкоr дРУmтвл
КРАЉ:евип:е СРБА. ХРВАТА и СЛОВ:f:ПАЦА
i\r

ПРИМЉЕНА НА

1 IЮНГРЕСУ ЕНТОМОЛОГА КРАЉЕВИНЕ С. Х. С.
29. МАЈА 1926. Г. У БЕОГРАДУ.

1.

Седиште и циљ друшт

Чл.

1.

Седиште друштва је у Београду.
Чл.

2.

Циљ је друштва:
а) Свестрано проучавање инсеката и сродних група живо

тиња на територији Краљевине С. Х. С.

б) Ширење ентомолошког знања са нарочитим обзиром на
његову практичну примену (у агрикултури, шумарству, меди
цини и. т. д.)
Чл.

3.

Ради постигнућа свога циља Друштво држи седнице, јавна
предавања, приређује научне екскурзије, издаје књиге и свој
часопис, скупља ентомолошку библиотеку и ентомолошке збир
ке, посредује У. набавци прибора за ентомолошке збирке и
потпомаже своЈе чланове у њиховом ентомолошком раду.

2.

Састав друштва.
Чл.

Друшrво

4.

има чланове: почасне, утемељаче, дописне, ре

довне, као и помагаче (непунолетни студенти и

старији ђаци

средњих школа).
Чл.

5.

Свако пунолетно лице које жели,

може постати чланом

друштва; пунолетство није .обавезно за помагаче.
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Чл.

6.

Почасни су чланови они, које изабере скупштина због
нарочитих заслуга у области Ентомологије или за Ентомолошко
Друштво.
Чл.

7.

Редовне чланове бира Извршни одбор друштва на пис
мени предлог од стране два члана, и то на првој својој на
редној седници веhином од три четвртине присутних чланова.

tЈл.

8.

Сваки редовни члан плаhа унапред годишњи члански
улог од 50·_:_ дин. а помагачи 20·- динара. Члана, који не би
после једне године ни на писмену опомену платио свој члански

улог, може скупштина на предлог Главног одбора огласити
да престаје бити чланом.
Чл.

9.

Члан утемељач постаје лице или установа, који одједном
или у ратама у року од две године положи једном за свагда
пет стотина динара (500).
Чл.

10.

Друштво може бирати' и дописне чланове ван граница
Краљевине С. Х. С. Они се бирају на исти начин као и ре
довни чланови (чл. 7:).
Чл.

11.

Свако место у Краљевини у коме има пет чланова друштва
може основати Месни одбор друштва са својим правилником,
који мора бити у складу са општим друштвеним правилима ..

О оснивању Месног одбора извештава се Главни одбор.
О свом годишњем раду Месни одбори подносе своје извештаје
скупштини преко Главног одбора.

3.

Управни друштвени органи.
А. Скупштина.

Чл.
Главни Управни одбор
штину писменим

12.

сазива

једанпут годишње

скуп

позивницшv~:а са означеним дневним редом

и

и то на месец дана пре састанка скупштине. Ванредна скупштина
се може сазвати увек кад то ;затражи једна треhина свих редов
них

чланова

друштва.

Чл.

13.

Сви предлози за скупштину као и предлози за мењање
правила морају бити поднети Главном управном одбору нај
мање на два месеца раније.

~ :''
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Чл.
Скупштина

14.

пуноважно већа

ако је дошла половина ре

довних чланова. Ако на првом састанку скупштине не би био
потребан број за кворум, онда ће се одржати после пола сата
други састанак са истим дневним редом, на коме ће се пуно
важно решавати без обзира на број присутних чланова.
Чл.

15.

Главна годишња скупштина врши ове послове:

а)
б)
месних
в)

1

Ј

читање извештаја о раду друштва за протеклу годину;
оцењиваН:iе рада и одобравање извештаја Главног и
одбора;
избор председника и секретара друштва као и осталих

чланова Главног управног одбора;
г) избор Редационог одбора;

1

.

1

д) тумачење и мењање друштвених правила;
ђ) изравњавање свих спорова у друштву;

е) доношење одлука по предлозима Месних одбора и
појединих чланова;
ж) одређује место и дан идуће скупштине.
Чл.

16.

Сва питања скупштина решава простом већином гласова
присутних чланова, изузев бирања почасних чланова, . промену
правила и престанак друштва. За бирање почасних чланова и
промену правила потребна је већина од две трећине присутних
чланова, а за одлуку о престанку друштва потребно је покрај
тог још и присуство на скупштини три четвртине свих редовних
чланова

друштва.

\,,

Б. Главни и Извршни одбор.

ј
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дана, т. ј. до идуhе скупштине. Ако је председник привремено
спречен да врши своју дужност, он означује на време свога
заступника.

Чл.

18.

Главни управни одбор бира из своје средине по потреби
кустоса и библиотекара. За кустоса може бити изабрано у
случају потребе нарочито стручно лице са платом.
Чл.

19.

На писмени позив председников држе се седнице Извр

шног одбора
двапут

t'ii!P

једанпут месечно а Управног

одбора бар

годишње.

Чл.

20.

Одлуке Извршног одбора пуноважне су, ако је седници
било присутно више од половине чланова истог одбора, а
одлуке Главног управног одбора пуноважне су, ако је седници
присуствовала најмање половина његових чланова.
Чл.

21.

Дуж.ности Главног управног одбора јесу:

<1)
о

да саставља и подноси скупштини годишњи извештај

целокупном

раду

друштва.

б) да саставља дневни ред скупштинских седница;
в) да сазива скупштину;
г) да предлаже скупштини почасне чланове.
Дужности Извршног одбора јесу:

а) да извршује све одлуке скупштине;
б) да решава о предлозима за пријем нових редовних и
дописних чланова;

в) да управља друштвеном имовином;
г) да се брине о издавању друштвеног

часописа

и по

себних издања;
д) да набавља књиге за библиотеку;
ђ) да саставља предрачуне друштвених трошкова и под
носи их скупштини на одобрење;

е) да код власти и других установа и лица заступа инте
ресе друштва

и

представља

га.

Председник

Чл.

друштва.

22.

Јlредседнику је дужност:
а) да стоји на челу друштва и да га заступа у јавности;

б) да сазива седнице Главног управног и Извршног одбора
и

да

им

председава;

в) да потврђује благајникове признанице;
г) да оверава.рачуне за исплату;

i
1
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д) да потписује са благајником новчана документа;
ђ) да потписује са секретаром сва остала документа у

име друштва;

е) да се брине о извршивању одлука скупштине, Главног

и Извршног одбора.

Секретар друштва.

Чл.

23.

Секретар води записнике за време седница скупштине,
Главног и Извршног одбора; води бригу о њиховом публи

ковању; помаже председнику у друштвеној кореспонденцији;

управља друштвеном архивом.

,,
1

4. Друштвене установе.
Чл. 24.

Друштвене су установе: часопис, библиотека, музеј, скла

диште прибора за скупљање и проучавање инсеката. Ради
постигнуhа својих циљева друштво може основати и друге

установе.

Чл. 25.
Часопис се штампа hирилицом и латиницом према томе

како жели писац. Важнији чланци могу имати резиме на једном
од важнијих европских језика.

Чл. 26.
О научној страни часописа води бригу Редакциони одбор.

Чл.

27.
За руковаоце библиотеке, музеја, стоваришта ентомо

лошких прибора и других евентуалних установа важе одлуке
и правилници које прописује Главни управни одбор.

Чл. 28.
Главни управни одбор израдиhе "Правилник за рад" према
коме he се саображавати и правилници свих месних одбора.
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ПАУЧПИ РЕФЕРАТИ
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KRATRA

HARЛKTERISTIRA

FAUNE INVERTEBRATА U KRALJEVINI S. Н. S.
1lIHTOR.

!
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ј
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Da osvetlim пarocitu vazпost eпtomoloskih istrazivaпja za
sistematiku i zoogeografiju u nasoj Kraljeviпi, podat cu ukratko
opstu karakteristiku ovoga obllatog i heterogenog podrucja fauпe.
Pri tome је potrebпo, da drzimo pred ocima fauпu Balkaпskog
poluostrva, jer паsа Kraljeviпa sadrzava elemeпte fauпe celoga
Balkaпskoga areala; опа ima, u svojim istocпim i пajjuzпijim
delovima karakternih oЫika poпtijske i heleпske faune. S јеdпе
straпe, helenske forme uspiпju se uz Vardar sve do Skoplja, а
s druge straпe, mпogi su poпtijski elemeпti rasireпi daleko па
zapad - пaroCito u juznu Srblju i Staru Srblju (Makedoпiju).
Tako se пalaze, п. pr. tipicпi elemeпti Piпdskoga trupa i па
Peristeru kod Јапiпе (Epir) kao i па Peristeru kod Bitolja, (п. pr.
Nebria piпdica Apf" Pediпus aetolicus Apf., Eпoplopus Reitteri,
Phylloblus aetolicus Apf. i t. d.). Pojediпe karakterne forme Rodopskog masiva sizu sve do visija Stare Srblje (Golesпica, Ја..,
kupica pl.) п. pr. Phylloblus rhodopeпsis Apf. i t. d.
Kako vec istakosmo, паsа Kraljeviпa participira u mапјој i1i
vecoj meri, sa elemeпtima fauпe Balkaпskog poluostrva. No ovarno
pridolaze jos i karakteristicпe forme Рапопskе fauпe i prave stepske zivotiпje u delovima Kraljeviпe, koji su пekada potpadali
pod Ugarsku, а isto tako i fauпa ceпtralпih Alpa u severozapadпim podrucjima u Sloveпiji, zatim peciпska fauпa tih podrucja,
ра time imamo toliku obllatu i heterogeпu fauпu, kakva
se пi па mпogo veCim drzavпim teritorijama пi priЫizпo пе
moze паСi.
Sto se tice пarocito rесепtпе fauпe реСiпа, valja istaCi, da
пјеп ceпtar lezi u паsој Kraljeviпi. Prema jugu i istoku bogatstvo
tih fotma пaglo opada.

Fauna insekata Balkanskog Poluostrva.
Fauпa iпsekata Balkaпskog Poluostrva sastoji se iz ovih
fauпskih elemeпata:
а) sredпjoevropsko-siblrskih;
Ь) mediteranskih i пekih tropskih (u kotliпi Sredozemпoga
Mora oblcпih vrsta);

с)

orijentalskih (pontijskih) (doseljenika iz Zapadne Azije);
d) alpinskih (vrsta raznog porijekla, koje su se prilagodile
alpinskom kraju i koje su danas tamo domace);
е) endemickih (balkanskih vrsta, koje pripadaju samo Balkanskom Poluostrvu ili nekim njegovim dijelovima).
Osim tih faunskih elemenata, koji davaju oblljezje karakteru
faune Balkanskog Poluostrva, dolaze u obzir jos i razni ostaci
(relikti) kao oni boreo-alpinskih vrsta, ostaci _iz Ledenog Doba,
koji su se u kasnija toplija vremena povukli do borealnih krajeva
Evrope, odrzani dijelom sporadicki na visinama srednjo- i juznoevropskih velikih planina; i najzad ostaci u орсе, t. ј. vrste, koje
su - pripadajщ":i starijoj falini - u izumiranju, ali које se pojedinacno jos mogu naCi u diskontinuiranoj rasirenosti u Evropi i
Aziji, najvise kao velike retkosti, koje su poznate samo u malo
primjera*.
Glavni sastavni dio sacinjavaju na I;Зalkanskom Poluostrvu
srednjoevropske (siblrske) i orijentalske vrste.
Prve - na sjeveru Balkanskog Poluostrva oko 40°1о svega
broja vrsta - opadaju brojno jako prema jugoistoku, dok se
orijentalske - u Grckoj preko 60°1о sastava vrsta - prema sjeveru znatno umanjuju.
Mediteranske i tropske** vrste rasirene su, u glavnom, ро
Primorju, а opadaju prema istoku, gdje preovladuju pontijski elementi. DuЬ!je u unutrasnjost zemlje prodiru neke mediteranske
vrste samo uz vece rijeke, u Hercegovini n. pr. do Dreznice, u
Srblji E_Oneka_E___~_Nisa, __(9!!~Y~rqara prelш SkopJja). Prodiranju
mediteranskih vrsta u 13osnu udarena је granica planinama Dalmacije i Hercegovine. Samo u zapadnoj Bosni (Livanjsko Polje i dr.),
gdje је prodiranje Ьilo Iakse moguce zbog duЬ!jih . uvala u planinama, nalaze se mediteranske vrste, а sasvim rijetko u planinama juzne Bosne, gdje su se promijenile u alpijske vrste, odnosno rase.
Endemicki kukci (balkanske vrste) pripadaju vecinom alpijskoj
regiji. Mnogi su od njih ograniceni samo na neke planine, ра cak
i na izvesne dijelove planina. NaroCito su bogate endemickim
vrstama, prema muzejskim ispitivanjima, planine A!Ьanije, Macedonije i Sjeverne Grcke. Relativno velik broj endemita svojstven
је zapadnom dijelu Balkanskog Poluostrva. То su kr.aske forme,
koje ovdje imaju svoj centrum sirenja i dijelom izlaze do u istarski i kranjski krs, а neke od njih dopiru do Juznoga Tirola (n. pr.
·
Carabus catenatus).

* п. pr. Atranus collaris Men., Cephalophonus cephalofes.
Fairm.; Ple2anophorus Ьispinosus Hampe i ±.. d.
** п. pr. rodovi Julodis (Coleopf.), Charaxes (Lepido:P±era), Ве·
Jostoma (Rhynchofa).
,,
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А d r i а t i s. Prilican broj zapadnih balkanskih endemita nalazi
se i u srednjoj i u juznoj Italiji, narocito u podrucju Мопtе
Gargaпa. Rasireпost tih vrsta upucuje па to, da su опе Ьile udomaceпe u Italiji i па zapadпoj obali Balkaпskog Poluostrva vec
u опо vrijeme, kad је jos postojala direktna suhozemska veza
(Adrijatis) izmedu obadviju obala Adrije. Tako se п. pr. imaju
smatrati као ostaci tog mosta Tremili otoci s talijaпsкe strane
i dalmatiпsкi otoci Каса, Pelagosa i dr.
Е g е i s. Isto је tако паlаzепје izvjesпih tipicпih zapadпo
azijsкih vrsta па otocima Egejsкog mora i па istoкu grcкog корпа
doкaz za пекаdапјi teritorijalпi spoj Male Azije sa Grcкom u vrijeme роstапка (Јапаsпјпе faune, која se izvodi iz tercijera.
F а u па Ре с i па. Veliк кoпtigeпt balкaпsкih endemita
saCiпjavaju peCiпsкi сlапкопоsсi, којi zive u siroкim peCiпsкim podrucjima jadraпsкog кarsta i u peCiпama u uпutrasпjosti, пaroCito
Ьаје. Pravi peCinsкi сlапкопоsсi (troglobloti) su svi bez ociju, sa
veoma razvijeпim orgaпima пjuha i рiрапја i sa dugim za Ьје
zапје eкstremitetima i svi su Ьоје sa vrlo malo pigmeпta (Ьijele
ili smijedo-zute).
К а r а к t е r Ь. - h. f а и п е р е с i п а. (Iпseкti). Fauпa ре
Сiпа Воsпе i Hercegoviпe i susjedпih dalmatiпsкih i crnogorsкih
кrajeva, sto se tice iпseкata, кaraкterisana је tim, da је пеоЬlспо
bogata јако diferenciraпim domaCim rodovima кuкаса, od кojih
su mпogi zastupaпi sa vrlo mпogo vrsta n.pr. Aпtroherpoп sa
18 vrsta do sada. Ovi rodovi пemaju medu receпtпim, slobodпim
pripadпicima te porodice, пiкaкvih rodaкa; stoje daкle fiпoge
пeticкi potptiпo izolovani u dапаsпјој fauni i predstavljaju prema
tom najstarije recentne forme medu кoleopterima. Da su se oni
odrzali do danas, mozda је ratlog u stacioпarnim priliкama, које
doпosi sobom peCiпsкi zivot: uјеdпасепа temperatura, vlaga, hraпa
i t.d. Prave реСiпsке zivotiпje, које пemaju slobodпih srodniкa,
pripadaju ро svoj prilici јеdпој starijoj glacijalnoj periodi, а izbjegle su izumiraпju tако, sto su se - пaucene па пizu temperaturu - povuкle u peCine i prilagodavajuCi se sve vise peciп
sкom zivotu u toкu пebrojeпih geпeracija dostigle пajzad svoj
daпasпji sкrajпji oportuпisticкi tip.
Za tu pretpostavкu govori to, sto se u visoкom alpijsкom
pojasu пalaze mпogi veoma diferenciraпi peCiпsкi кuксi. Nеке od
пјi!1 пasli ~u пе samo u peCiпama, пеgо i slobodпe, t.j. па polju
pod duboкo zatrpaпim каmепјеm, пaroCito u Ыiziпi sпjezпih polja
(Pholeuoпopsis ApfelЬ. m. dr.). .
Prve реСiпsке кuксе u Bosпi i Hercegoviпi паsао sam ја
и 1887. god. i opisao ih u Glasniкu Zemaljsкog Muzeja. Tim
пalascima, којi su · Ьili јеdпо орсе izпenadeпje, slijedili su stalпo
novi tако, da је danas pozпat 21 rod sa 70 vrsta peCiпsкih кuкаса
iz Воsпе i f-Jercegovine, broj, којi се se jos brzo povecati s obzirom па veliкa jos перrоuсепа реСiпsка podrucja i s obzirom па
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prЩezпost? којот

spremaju lov na nove реСiпsке южсе narocito

ош mпog1 "пepozvaпi ".
Osim Ьаја zivi u peCiпama
n.pr. пекi sкaкavci, ali su ti vrlo

jos samo malo drugih iпseкata
srodni oпim vrstama, sto zive
u slobodi i jos su se (izuzevsi rod Dolichopoda) malo prilagodili
peCiпsкom zivotu; to su, daкle, пajvise mladi doseljeпici.
U vrstama su u peCiпama bogatije zastupaпi tisaпuri (besкrilci), пajvise sicusпe, bljele, vrlo zivahne zivotiпjice Poduridae,
(sкокuпi), које пајсеsсе zive u peCiпama u veliкoj mпoziпi i sluze
као hraпa drugim peCiпsкim artropodima (claпкoпoscima). Od
tisaпura ima ih vise, које su eпdemicпe u peCiпama Воsпе i
Hercegoviпe, n.pr.1 Verhoeffiela cavatica Abs., vrste Campodea i dr.
ooooQoooo

RESUMt

Der Vortrageпde spricht uber den Reichtum der lnseкteпfauпa
des Kбпigreiches S. Н. S. u. beleuchtet damit dеп besoпdereп
Wert eпtomologischer Forschuпgeп iп diesem Geblete fiir Systematiк u. Zoogeographie.
Er giЬt zu diesem Behufe еiпе кurze allgemeiпe Karaкteristiк
dieses heterogeпeп Fauneп-Gebletes - hauptsiichlich bezйglich
der Coleoptereп - uпd bespricht zunachst die Fauпa des gапzеп
Balкaп-Areales.

Der Reichtum der Fauпa vоп S. Н. S. erкlart sich dadurch,
dass viele heleпische Formeп dеп Vardar aufvarts Ьis gegeп
Sкoplje ausstrahlen u. viele poпtische Elemeпte пасН Westeп bls
iп das Territorium vоп S. Н. S. sich ausgebreitet hаЬеп. Dazu коmmеп посh кaraкteristische Arteп der раппопisсhеп
Fauпa u. echte Steppeпtiere der fruher zu Uпgarn gehOrigeп Tiefebeпe, sowie Karaкterformeп der Zeпtral-Alpeп (iп Slovenieп),
ausserdem ist das Karstgeblet als Zehtrum der Hбhlenfauпa aпzu
seheп uпd uberaus reich ап augenloseп Arteп н. ап altesteп
Gattuпgeп.

Die 1п s ек t еп F а u па der Balкaпhalblпsel setzt sich zuaus folgeпdeп Fauпeп-Elemeпteп.
1. - dеп mitteleuropaisch-Siblrischeп Arteп
2. - dеп mediterraпeп u. tropischeп*
3. dеп orieпtalisch-poпtischeп Arteп (Eiпwaпderer aus
West-Asien).
· 4. alpiпen Arteп (nur iп der hochalpiпen Region)
5. Eпdemiten (Arten die nur der Balкaпhalblnsel oder einzelnen
sammeп

Gebleteп derselЬen апgеhбrеп).
Ausser dieseп Faunen-Elemeпten,
raкter

der

Balкanhalblnsel

welche dem Fauпeп-Ka
das Geprage gеЬеп, коmmеп noch

* z. В. Arten der Gattuщ6en: Belostoma, Charaxes, Perili,ona, ,
Julodis, Palpares, Nemoptera etc.
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Reliкte in_ Betracht u. die Ь о r ео - а 1р i n е n Arten*, Reliкte der
Eiszeit, die sich in spateren warmen Zeitperioden Ьis in die borealen Geblete Europa's zurйcкgezogen z. Teil aber in den GipfelRegionen der mittel- u. sйdeuropaischen Hochgeblrge sporadisch
erhalten haben; und schlieslich Reliкte im allgemeinen d. h. Arten,
welche-einer alteren Fauna angehбrend im Aussterben begriffen
sind, aber in disкontinuierlicher Ausbreitung in Europa und Asien
vereinzelt noch vorкommen, meist grosse Seltenheiten** die nur
in wenigen Exemplaren beкannt wurden.
Den Hauptbestand der Fauna des Kбnigreiches S. Н. S.
machen die т i t t е 1е u r ор~ i s с h е n (siblrischen) Arten aus.
Die те d i't е r r а n е n Aften sind hauptsachlich йЬеr die
Kйstengeblete verbreitet; sie nehmen nach Osten аЬ, wo die .
р о n t i s с h е n Elemente praevalieren.
Die Е n d е т i t е n gehбren der Mehrzal nach der alpinen
Region an. Viele davon sind auf einzelne Geblrge, ја se!Ьst auf
gevisse Teile derse!Ьen, beschranкt.
Besonders reich ап endemischen Arten sind die Hochgeblrge
von Sйdbosnien, Hercegovina u. Mazedonien. Eine relativ grosse
Anzal der Endemiten ist dem westlichen Teile der Balкanha!Ь
insel eigentйm!ich. Es sind dies die К а r s t - formen, welche
hier ihr Verbreitungs-Zentrum haben und tei!weise in dem Istrianer- u. Krainer-Karst ausstrahlen; einzelne davon reichen Ыs
Sйd-Тirol (z. В. Carabus catenatus).
Eine ansehпliche Anzal westlicher Balкan-Endemiten finden
sich auch in Mittel- und Siid-Italien, besonders im Geblete des
Monte Gargano. Die Verbreitung dieser Arten deutet darauf hin,
dass diese!Ьen in Italien und der westlichen Kuste der Balкanha!Ь
insel schon zu einer Zeit heimisch waren, als noch eine direкte
Landverblndung (Adriatis) zwischen diesen beiderseitigen Юisten
der Adria bestanden hatte. So sind z. В. die Tremiti-Iuseln italienischerseits und die dalmatinischen Inseln Cazza, Pelagosa etc. als
Reste dieser Landbrйcкe zu betrachten.
Ein grosses Kontingent der S. Н. S. - Endemiten Ьilden
die in den ausgedehnten HohlengeЫeten des adriatischen Karstes
und in den Hбhlen des westlichen Binnenlandes lebenden Hбhlen
Gliedertiere, besonders Юi.fer.
Die Hбhlenfauna von Bosn.-Hercegov. und den benachbarten
dalmatinischen. u. montenegrinischen · Gebleten ist Ьezйglich der

* z. В. Harpalus fuli~ino.эus Duft, Calosoma (Mikrocallisthe•
nes) relictum Apf. als nah verwandte Art von С. re±iculatum, Ere•
Ьiа Lappona efc.
** z. :В. Atranus collaris Men., Cephalophonus cephalotes
Fairm. etc.

~Ji
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Inseкten besonders dadurch кaraкteristisch, dass sie namentlich
bezйglich d. Coleopteren-ungemein reich ist an hoch differehzierten endemischen Gattungen, wovon manche sehr artenreich
vertreten sind (z. В. Antroherpon).
Diese Gattungen haben unter den rezenten freilebenden
Familienzugehбrigen кeine Verwandten, stehen also phylogenetisch ganz isoliert in der heutigen Fauna u. reprasentieren
somit die а 1t е s t е n r е z е n t е n Tierformen. -

З:Ц:АЧАЈ
ПРОУЧАВАЊА

ИНСЕКАТА ЕКТОПАРАЗИТА У ПОГЛЕДУ

ФИЛОГЩIЕЗЕ ЊИХОВИХ ДОМА ЋИНА.
д•Р Ј. nлrпr:P.

i
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Циљ мога реферата је, да изазовем код слушалаца инте

ресовање проучавањем фауне ектопаразита и да покажем, који
значај може имати то проучавање у решавању разних врло
интересантних проблема.
Од ектопаразита hy се задржати само на бувама, пошто
ми је овај инсекатски ред више познат, но ма који други.
Од око 575 врста бува, колико их је познато до данас,
само 34 врста налазимо у гнездима птица, и готово све пти
чије буве спадају у један најбогатији род, ~ Ceratophyllus.
Beh из овог бројног одношаја можемо извести закључак, да
су буве прави паразити сщ:ара. Исто се види и по њиховој
организацији, која је прищгођена за живот између длака, а
не између перја.
Наведени број познатих врста не одговара ни из далека
стварном броју врста бува, што се види веh из тога, што
нам је из палеартичке области познато три пута више врста,
него из етиопске и неотропске скупа; очигледно је да нама
није још позната веhина ваневропских врста. Стога неhемо
погреmити, ако примимо, да истинити број разних врста бува
износи у најмању руку два три пута више од горе наве
деног. Буве, дакле, сачињавају по броју врста доста богату
инсекатску групу, која се састоји искључиво из паразита, а
чије је исторИјско развиhе ишло изоловано од других инсекат
ских група, са којима немају буве никаквих природних облика.
Да ли је ово историјско развиhе реда Aphaniptera ишло
паралелно историјском раз~щhу класе _сисара? На први поглед
се чини, да су буве врло слабо везане са својим носиоцима,

јер лако их могу напуштати и прелазити са једне животиње
на другу, али ближе упознавање са биологијом Aphaniptera
показује нам друге односе. Најпре видимо, да су буве везане
са својим домаhинима не с:;~.мо у стадиј и imago, т. ј. развијеног
инсекта, него и у току ларвиног развиhа; јер за буве је важно,
да нађу свог домаћина одмах по изласку из .лутака па за то
бувине ларве живе и врше свој преображај у гнездима и ру-
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пама одговарајуhих домаhина или, свакако, по местима, где
се обично задржавају или се пак стално налазе ови домаhи
ни. Због тога сисари, који немају ни тачно одређеног места
за свој боравак, ни гнезда за младунце, - односно - сталног
легала, овакви сисари немају ни засебних врста бува.
Добар пример у том погледу пружа нам ред Perissodactyla и Artiodactyla (копитари), чији младунци прате маторке

одмах по свом рођењу, а који због тога немају својих бува.
Привидни изузетак из тог правила чини само чувена "ала курт",.
т. ј. киргиски "шарени црђ" (Vermipsylla alacurt). Ова бува
живи на домаhим копитарима, поглавито на коњима и ками

лама, затим на овцама и на Говедима. Али насупрот бувама
других домаhих животиња и уопште животиња, које се рас
простиру са човеком, као што су, например, псеhја и мачкина

бува (Ctenocephalus canis и Ctenocephalus felis), кокошија бува
(Echidnophaga gallinacea), ~ишева бува (Ctenopsylla segnis)
и др., - "ала курт" налазимо само у долинама Тјан-Шана т. ј.
на одређеним, сразмерно малим површинама, које ни мало не
одговарају области распрострањења њених домаhина. Са друге

стране најближи рођаци "ала курт" живе на зверовима,

'i
'
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на

медведима, хијенама, лисицама и кунама. Због наведеног мо
жемо тврдити, да "ала курт" није прави паразит копитара.
Паралелизам у филогенетском развиhу сисара и њихових

бува види се најпре из упоређења састава фауне разних зоо-·
географских области. Као код сисара, исто тако и код бува
налазимо једну карактеристичну групу, која се јако разликује
од свих осталих група бува, а која живи само у Аустралијској
и Неотропској области док из других области није позна-r:а.
То су родови Stephanocircus и Craneopsylla, - чудновате буве
са нарочитим преоралним венцем зубаца около лица, који чини
специјални орган за закачивање. Од 13 бувиних родова, колико
је познато у Аустралији, само 3 живе и у другим областима.
Од 79. познатих врста неотропске области, 38, т. ј. поло
вина спадају у два рода, које налазимо само у неотропској

области. Представници опширног рода Ctenophthalmus су нај
обичнији паразити ситних глодара у Европи и Азији, али
нису пронађени до сада ни у индијској, ни у аустралијској,
ни у неотропској области, и т. д. Оваких примера паралелизма
међу сисарима и бувама могли бисмо навести још читав низ.
Даље, свакој систематској групи сисара, на име свакој фамилији или роду, више мање одговара засебна
систематска група бува. Например, на слепим мишевима (Chi-

roptera) живи само фамилија бува Ischnopsyllidae, за коју су

врло карактеристичне две тупе куке на предњем крају главе.

Ј-Ьене представнике не налазимо ни на ма каквим другим си
сарима, као и обрнуто на слепим мишевима не налазимо
представнике ни ма каквих других фамилија бува сем Ischno-

psyllidae. Изгледа, да је веза између Chiroptera и Ischnopsy-

·
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првобитна или примарна. Род Palaeopsylla, са својим
чудноватим ктенидијем на глави, а који броји неколико
врста, паразитише само на ситним бубождерима (Insectivora;
- на кртицама и ровчицама). И у овом случају сматрам везу
између паразита и носиоца
за
примарну.
Род Ctenophthalmus живи готово искључиво на ситним глодарима (Glires).
Представници рода Chaetopsylla су паразити зверова (Carnivora) - и т. д.
Поменути род Palaeopsylla одвојио сам од других бува
исте групе, пошто сам нашао код њега најпрвобитнији распо
ред чекиња на тар~усима. У то време (1903.) била је позната

llidae

једна врста PalaeOpsylla, али после тога пронађено је још
шест блиских врсти. Све те врсте живе у Европи и чине по
моме мишљењу најдревнији европски род бува. Узгред инте
ресантно је поменути (као случајни стицај?), да једна фосилна
бува, која је до сада пронађена у Европи, и то у hилибару,
припада баш роду Palaeopsylla (Р. klebsiaпa). Мишљење о Pa-

laeopsylla, да је врло древни облик, а на које сам дошао про
учавањем морфолошких карактера буве без обзира на њеног
домаhина, потпуно се слаже са тиме, да су кртица и ров
чица представници најдревнијих сисара у Европи.

Једна врста

Palaeopsylla

живи

на ровчицама, а осталих

Шест на кртицама; али у Европи живе не шест, него само
четири врста кртица, и на најобичнијој од њих, на Talpa
europaea, у средњој Европи живе под потпуно подједнаким
условима и по истим местима две разне врсте Palaeopsylla и то:
Р. minor и Р. kohauti. Један од могуhих узрока тог факта,

мислим, је тај, да је у прошло доба род

Talpa

у Средњој

Европи био представљен са више врста, и да су од оних
врста, које су доцније изумрле, остале само њихове буве и
оне

су

се

задржале до

сада

на

другим врстама

кртица.

У опште треба имати на уму, да буве лако прелазе са
једног домаhина на другог, па зато треба увек бити на опрези
при одређивању правог (истинитог) односно - правих до
маhина ма које врсте буве. Често пута потребан је за то веhи
број посматрања и скупљање исте врсте бува у великој ко
личини по разним местима. Због слободног прелаза с једне
животиње на другу, готово све животиње, између којих има
контакта могу се узајамно инфицирати својим бувама. На при

мер, свима је познато, да се човек инфицира мачкиним или
псеhијим бувама. Између бува, које су биле сакупљене по
војничким шаторима у околини Царицина (на Волги), нашао
сам 38 човечјих, 100 псеhјих и 12 мачкиних. У Немачкој од
2036 бува, које су биле покупљене у локалима за позоришта,
концерте, игре и школе, а у које се пас обично не пушта,

било је 50°1о псеhјих бува

(Ctenocephalus canis).

Обрнуто, у

киргиским степама, код Киргиза номада, налазимо на псу
местимице готово искључиво Pulex irritans, т. ј. човечју буву,
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и мали број Ctenocephalus felis (мачкиних бува). - На кунама
налазимо поред засебних врста још и све врсте бува, које
живе на њиховим жртвама. Овде, дакле, имамо прелаз

пара

зита са жртава на животиње, које их нападају ит. д.
сличних прелаза

бува

на

сивом

пацову

- Због
(Epimys norvegicus)

нађено је у палеарктичкој области 18 разних врста бува; на
шумском мишу Apodemus sylvaticus 25 врста, на Evotomys
glareolus - 22 врсте и т. д. Али од ових врста само једна -

.,

,,

-

две или уопште врло мали број су специфички за носиоца у
извес1:1ој области. Најлепши пример тих односа видимо код
обичног пацова, Epimys norvegicus, који се са човеком распро
странио по целоме свету, а на чије паразите била је скренута
нарочита пажња, због ширења куге преко пацова и њихових
бува по разним земљама.
Проучавање паразита пацова показало је, да у Индији
на пацовима живи готово искључиво Xenopsyla cheopis, која
је преносач човечије куге. Између 900.000 бува Epimys norvegicus и Epimys rattus у Индији, - само неколико примерака
били су других врста. У {:редоморској области, у главном у
јужној Француској и Италији од 13.500 бува, покупљених са
пацова Xenopsylla cheopis било је само 58°/о, а Ceratophyllus
fasciatus - 25°/о. Последња врста живи сем пацова на домаhем
мишу заједно са мишевом бувом (Ctenopsylla segnis). У
средњој Европи Ceratophyllus fasciatus се јавља, као једи

ни специфички паразит сивог пацова (Е. norvegicus), те
се зато и зове "европска пацовова бува". Други паразит
пацова у унутрашњим земљама Европе јест поменута мишева
бува, Ctenopsylla segnis, која сачињава у северној и средњој

Европи од прилике једну четвртину бува на пацовима.

-

У

Енглеској мишеву буву можемо наhи на пацовима само изу

зетно: овде ју је заменила друга врста, и то Ctenophthalmus
agyrtes. У Јапану уместо европске пацовове буве (Ceratophyllus
fasciatus), налазимо на пацовима, - и ако блиску, - али
опет другу врсту, Ceratophyllus anisus: из 8.000 бува са па
цова у Токиу 46°!о су били Ceratophyllus anisus и ни једне
Ceratophyllus fasciatus. Дакле за Epimys norvegicus специфичне
су према месту три врсте: у Европи Ceratophyllus fasciatus, у
Јапану -о- Ceratophyllus anisus, у тропским земљама Xenopsylla cheopis.
Да ли је Ceratophyllus fasciatus - природни паразит пацова
у Европи? На ово питање можемо тачно одговорити, да није, и
то због о~юга разлога. Нашао сам да на разним врстама мишева
живе два облика бува: једне се држе поглавито у гнездима
и то су представници родова са слабо развијеним очима и
обично са зупцима на глави, друге буве се држе подједнако
и у гнездима и на одраслим животињама, оне имају добро
развијене очи и немају зубаца, т. зв. ктенидија на глави. Зашто
би наш домаhи миш, Mus musculus, који, наравно, води по-
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рекло од пољских мишева, чинио изузетак? Сматрам, да и
на њему живе, као његови природни паразити, такође две
врсте буве, од којих једна и то Cteпopsylla segпis (musculi)
- одговара првим облицима - са слабо развијеним очима и
са ктенидијима на глави, и друга, - Ceratophyllus fasciatus другоме облику, са потпуно развијеним очима и без ктени
дија на глави. У Европи обе ове врсте прелазе са домаhег
миша

на

пацове.

Пошто у Европи ни Epimys пorvegicus, ни Epimys ratus
немају своје врсте бува, можемо тврдити, да нису домо
родци Европе, него да су .п;ошли ту у недавнашње доба, што
се потпуно слаже са историјским подацима о њиховом рас
прострањењу.

Из примера Epimys се види, ·да по паразитима можемо
понекад решавати о пореклу појединих чланова извесне фауне.
Да ли можемо на слични начин на основу паразита извести
неки закључак и о пореклу наше домаhе мачке и домаhег пса?

Ове животиње имају специфичких паразита и то Cteпocephalus

felis -

за мачку и Cteпocephalus

canis

за пса.

Те две врсте

су толико сличне, да понеки ентомолози их сматрају као два
облика исте врсте. У сваком случају ове врсте се одвојиле једна
од друге релативно недавно. Не да се замислити да су и претци

домаhе мачке и домаhег пса исто тако имали овако блиске врсте

-

i~
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бува, пошто се начин њихова живота, а и околне прилике не
сумљиво више разликовале, него код садањих домаhихживотиња.

Стога је природно примити да смо доскора имали, уместо тих
двеју врста, једну, која је била паразит или пса, или мачке,
а од које се одвојила доцније друга врста. Ако потражимо
друге врсте истог рода Cteпocephalus на дивљим животињама,
наhи hемо их још три, али само у етиопској области. Стога
можемо држати, да је предак било пса, бИ:ло мачке живео у
етиопској области. Мислим, да је то био баш предак мачке,
-јер 1) мачка свуда има своје буве, међутим пас не; навео
сам раније један пример и то - у киргиским степама; даље
- према Фоксу, Ctenocephalus canis нема или је врло редак
на псу - на Филипинским острвима и тамо га замењује Ctenocephalus felis; 2) Ctenocephalus felis лакше од Ctenocephalus canis
прелази на друге животиње; у зоолошким баштама у Немачкој
на врло различним сисарима налазимо поглавито Ctenocephalus
felis; 3) у Дарфуру и у западној и јужној Африци на разним
дивљим животињама налазимо subspecies Ctenocephalus felis,
али не знамо subspecies Ct. canis. У след тога мислим, да је до
маhа мачка дошла из Африке, и да од ње пас, који је веh
одавно и много раније од мачке постао домаhа животиња, добио своју буву.
Други најпознатији пример специфичности парзита по
казује човечја бува, Pulex irritans. Род Pulex сада је издвојен
од свих осталих родова исте групе, због особина у кроју груди,
3
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чиме личи на понеке представнике групе

Sarsopsyllini. Овај

род нема ни на pronotum, ни на глави или уопште на телу зубаца
за закачивање за длаке и сразмерно мали број чекиња на телу.
Интересантно је, да очна чекиња, која брани око од додира са
длакама, а који се код других блиских родова налази испред
ока, код Pulex смештена је
испод ока, дакле не може

бранити око на наведени начин. Можда је ову особину добила
човечја бува у вези са исчезавањем длака на телу наших пре
дака. У сваком случају, како општи облик тела, тако и неке
друге особине, приказују, да су предци Pulex irritans живели
на животињама са длакавим телом. С друге стране, крој њених
mandiЬulae личи ОЈtет на крој Истих код Sarcopsyllini, који живе
поглавито у тропским земљама. Откуд је добио човек и на
којем ј.\iесту земаљске кугле - Pulex irritans, као свог сталног
парази;та?

Најближи човеку сисари су тропске животиње и то мај
муни. Али баш код мајмуна нема уопште бува, нити код ши
роконосих мајмуна (Plathyrhina) из неотропске области Новог
Света, нити код усконосих (Catarrhina) из тропских земаља
Старог Света. Несумњиво је, да је ово среiша особина наших
евентуалних

предака

потекла

из

истих

разлога,

као

и

код

правих копитара, т. ј. због скитачког начина живота. Човек,
дакле, је добио свог паразита, кад је напустио овакав живот.
Је-ли он живео тада у тропском појасу? На ово питање не
можемо одговорити. Али ми није . познат ни један сигурни
пример сталног паразитизма Pulex irritans ни на којој врсти
тропских животиња, и ако има више примера случајног пре
лаза ове буве са човека на врло различне животиње. Међу
тим, например, _за Енглеску (према Рочилду) утврђено је да се
Pulex irritans налази као стални паразит на јазавцу Meles taxus. Раније сам навео други пример, где је Pulex irritaпs заменила
на псу псеhју буву. На основу наведеног можемо учинити само
једну предпоставку и то, да је Pulex irritans могла преhи на
човека са једне животиње, са којом су се наши претци нала
зили у сталном додиру. Није искључена могуhност
да је та

ж'ивотиња била један од предака пса, ако признамо домаhем
псу полифилетичко порекло од разних врста Caпis.
По својим особинама Pulex irritans највише се приближује
групи· рода Xeпopsylla. До скора се Pulex и Xenopsylla сматрали
као један род, који је сада подељен ца неколико родова. Ова
група родова обухвата око 40 врста. Од њих Xeпopsylla cheopis, како је било поменуто,-је космополит. Исто тако је са пацо
вима једна друга врста, која иначе живи у тропској Африци, пре
нета у Бразилију, и још једна у Аустралију; све остале врсте су у
главном представници европске области и

средоземно-морске

подобласти, али један део врста од исте групе, као неку оазу
налазимо у Закаспиској области и у Туркестану. Овај распоред

најближих рођака човечје буве одговара сеоби афричких сисара
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преко древњег Мисира и Арабије у средњу Азију.

На овом

путу треба, да потражимо и остатке тих наших предака, који
се из номада претворили у земљораднике, а који су веh имали
бар једну домаhу животињу, - и то припитомљеног пса*.
Из свега наведеног се види, на
питања

можемо

тражити

одговор

од

каква све

интересантна

ектопаразита

и

колико

дакле вреди скупљање података о њима. АЛи ово скупљање
тешко је изводљиво за једног човека, и захтева да на њему
суделују више људи, што је могуhе, наравно, тек у случају

када се повеhа у ентомолога инт,ересовање за ове инсекте.
oCJoQQOooo

RESUMEE

DIE BEDEUTUNG DER ECTOPARASIТENSTUDIEN МIТ
RUCKSICHT AUF DIE PИYLOGENIE IНRER WIRTE.
D:r. JULIUS WAG:NJ:;R.

Der Refereпt beschranкt sich in seinen Betrachtungen. nur
auf Flбhe. Die wahren Wirte der Flбhe sind Saugetiere. Die Flбhe
der Vбgel s~ammen von den Flбhen der Sauger аЬ und haben
noch in ihrer Organisation einige Einzelheiten, welche vom Leben
auf haarbedecкten Tieren zeugen.
Flбhe Ьilden eine ziemleich reiche Tierordnug, die durch
кeine Obergangsformen mit andereп Ordnungen verbunden ist
und die sich parallel der Saugetierкlasse entwicкelt hat. Flбhe
sind mit ihren Wirten enger verbunden, als es bei einer ober-.
flachlichen Beobachtung scheinen кбnnte. Dieses епgе Verbliltniss
ist unter aпderen durch das Leben der Flohlarveп in Nestern,
Hбhlen und Schlupfwinкeln und iiberhaupt in Orten wo sich ihre
Wirte aufhalten, 9edingt. Die Sauger, welche кeinen bestimmten
Aufenthaltsort besitzen, - haben keine eigene Arten der Flohe.
Der Referent beweisst, dass Vermipsylla alacurt der Kame~le und
Pferde - шir eine scheinbare Ausnahme Ьildet. - Der Parallelismus in der Phylogenie der Sauger und der Flohe findet seinen
Ausdrucк in dem Bestande der Fauпa dieser Gruppen in verschiedenen Gebleten. Der Referent veranschaulicht dieses durch einige
Beispiele (Fam. Macropsyllidae, Gen. Hystrichopsylla, die Zusammensetzung der Fauna des neotropischen Gebletes, die Verteilung
der Ctenophthalmus-Arten).
Jeder Familie oder jeder Gattuпg entspricht gewoqnlich
irgend eine systematische Gruppe der Flohe ( den Chiroptera -

* Пре две године ухваћено је на пеkари (Dicotyles) у
Tekcacy неkолиkо примераkа бува, koie су врло сличне· Pulex
irritans, и Јордан их сматра за другу врсту истог рода, али
по моме мишљењу то је засеSни
роду Ctenocephalus.

род

kоји

се прибл2Жује
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Ischnopsyllidae, den Carnivora - Chaetopsylla, den Olires Ctenophthalmus, den Insectivora ---:- Palaeopsylla u. s. w.). Unter
den europaischen Gattungen halt der Verfasser, auf Orund der
morphologischen Merкmale, die Palaeopsylla fiir die alteste (abge, sehen von der Tatsache, dass der Vertreter dieser Oattung fossil
in Bernstein vorкommt), und dementsprechend erscheinen als die
altesten der europaischen Sauger - die Wirte dieser Oattung und
zwar Maulwiirfe und Erdwiihler. Die Palaeosylla-Arten, welche
auf dem Maulwurfe leben, berechtigen zu der Annahme, dass in
Mitteleuropa friiher ausser .dem Talpa europaea auch noch eine
andere Art von Talpa gelebC hat.
In ihrem Imagostadium wandern Flohe von einem Tier auf
das andere leicht iiber und oft ist es schwer die zufalligen, zeitweiligen Schmarotzer von den standigen, specifischen zu unterscheiden. Dazu ware ein Ansammeln grosser Mengen von Flohen
in verschiedenen Oebleten von einer und derselben Saugerart und
in ihren Nestern nOtig. Der Referent fiihrt Beispiele des Austausches von Flohen zwischen dem Menschen, dem Hunde und der
Katze an ( das Aufsammeln der Flohe im Militi:irlager, in Theaterund Konzertsalen u. s. w" das Aufsammlen der Flohe von Hunden
in den Кirgisischen Steppen). Ferner weisst der Referent auf die
Tatsache hin, dass Flohe auf Raubliere von ihren Opfern iibergehen' (Nagerflohe auf Marder) und fiihrt auch als Beispiel die
Anzahl der Floharten auf einer und derse!Ьen Saugetierart (auf
Epimys norveg. - 18; auf Apodemus sylvaticus --'-- 25; Evotomys glareolus - 22; usw.). Als Beispiel des zeitweiligen Parasitierens der FIOhe auf einem ihnen nicht spezifischen Wirte
fiihrt der Referent die FIOhe der Epimys norvegicus an (in Indien,
im MЩelmeergeblet, in Mitteleuropa und in Japan; Xenopsylla
cheopis, Ceratophyllus fasciatus und Ceratophyllus anisus; das
Verhaltnis zwischen Ceratophyllus fasciatus und Ctenopsylla segnis; Ctenophthalmus agyrtes - in England). In Analogie mit
anderen Mausen besitzt Mus musculus. zwei Floharten. als spezifische Parasiten: eine mit gut entwicкelten Augen - Ceratophyllus fasciatus und die andere mit schwach entwicкelten Augen
- Ctenopsylla segnis. Die "europiiischen" Rattenflohe - Ceratophyllus fasciatus - gehen in Wirklich.кeit auf Epimys von
der Hausmaus iiber.
Auf Orund der Flohfauna auf Epimys norwegicus und Epimys
rattus кommt der Referent zu dem Schlusse, dass diese Sauger
кeineswegs Stammglieder der europaischen Fauna sind und nach
Europa erst verhaltnissmassig unlangst geкommen. Ferener macht
der Referent den Versuch die Abstammung der Hausкatze und
des Hundes auf Orund der Flohfauna festzustellen. Die Vorfahren
der Hausкatze und des Hundes, welche eine sehr verschiedene
Lebensweise fiihrten, кonnten nicht solche nahe verwandte Arten der
FlOhe als Parasiten besitzen wie es z. В. Ctenocephalus felis
und Ct. canis sind. Angesichts der Verbreitung der Ct. felis, der

-,~-=~~~--"==="==------
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grosseren Wanderungsfahigкeit dieser Art auf ;шdere Tiere und
ihrer grosseren Variabllitat halt der Referent sie fйr die urspriingliche Form, wahrend Ct. canis ihrrt als eine secundare Form
erscheint, d. h. der Hund hat seinen Schmarotzer von der Katze
erhalten, obgleich die Katze viel spater zum Haustier geworden
war. Die Verbreitung der nachsten Verwandten des Cten. felis
weist auf die afriкanishe Herкunft der Hausкatze.
Zum Schluss seines Referats giЫ der Verfasser eine Auseinandersetzung iiber den Parasiten des Menschen - Pulex irritans. Einige Merкmale des Pulex erinnern an die tropischen Sarcopsyllidae, einige ande-re Merкmale wieder sind mit dem Leben auf
einem schwach behaarten Tiere verbunden. Die nachsten Verwandten
des Homo, die Affen, sind Tropenbewohner, doch haben sie кeine
eigene Flohe. Der Mensch кonnte seinen Parasiten von einem
anderen Tier erhalen, mit welchem er langere Zeit in steter oder
oftmaliger Beriihrung gewesen war, jedoch nur in der Zeit als er
seine Nomadenlebensweise sein gelassen. Am nachsten steht dem
Pulex die Gruppe Xenopsylla. Aus dieser sind uns etwa 40 Arten
beкannt, hauptsachlich dem athiopischen Geblete und dem ostlchen
Teile des Mittelmeeruntergebletes angehбrend; ferner sind einige
Arten in Zentral-Asien gefunden. Die Verteilung der Arten dieser
Gruppe entspricht dem Migrationswege der afriкanischen Saugetiere durch Aegypten und Arablen nach Zentral-Asien. Der Referent
кomt zu der Schlussfolgerung, dass auf diesem Wege auch die
Uberreste desjenigen un$erer altesten Vorfahren, welcher seine
Nomadenlebensweise verlasst und somit Bedingungen fur die Bildung einer spezifischen Art des Menschenflohs schafft, zu suchen
seien.
-
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ПРИКУПЉАЊУ

И ПРОУЧАВАЊУ
ЛЕПИДОПТЕРА СРБИЈЕ.
,,
д•Р М:. rРАДОЈЕВИЋ.

Док су суседне земље Бугарска, Румунија, Грчка, а до
европског рата под аустријском влашћу наше покрајине Босна
и Херцеговина, у погледу лепидоптерске фауне доста добро
проучене, дотле је у Србији на овом пољу врло мало рађено.
Имали смо до сада свега једног лепидоптеролога Србијанца,
санит. пуковника
Д-р Радмила Лазаревића, који је још пре
30 година публиковао два прилога за грађу ентомологије
Краљевине Србије и то: "Макроленидоптере околине Београда"
1део R h о р а 1о с е r а 1897. г. а 11 део Н е t е r о .се r а 1898. г., као и

t

једну 'публикацију: "О варирању
околини Београда".

неких

лептирских

врста у

Иначе су србијанске лептирове прикупљали и објављивали
страни ентомолози. Њихово прикупљање било је обично уз
гредно, при пролазу кроз Србију или приликом краћег бав
љења у њој. Сабирали су оно, што се за кратко време њиховог
боравка дало сабрати, па то објављивали. Али каквог више

годишњег систематског прикупљања, каквог рада већег зама
шаја или целине није било.
Ако хронолошким редом пођемо:
1. је у Србији скупљао лепидоптерски материјал Мориц
Хилф и то 1894. г. у околини Ниша ·и Беле Паланке. Његов
је материјал у потпуности објавио бечки професор R~el 1904. г.
у својој сту1~ији о лепидоптерској фауни Босне и Херцеговине.*
Хилф је са~)рао 51 врсту Rhopalocera, 39 врста Heterocera и
19 врста Microlepidoptera. Свега 109 врста.
11. је Д-р Радмило Лазаревиh, који је 1897./8. у околини
Београда сакупио дневних лептирова 82 врсте и ноћних 146
врста. Свега 228 врста.
Ш. Владимир Брзаковиh, подшумар и колектор Музеја
Српске Земље, који је у шуми Рогату у Шумадији скупљао
лептирове 1905. 06. и 07. г. Свега Rhopalocera 54 врсте, Heterocera
80 врста.

п

* Dr.
1904.
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IV. Затим долази кустос Сарајевског Музеја г. Buкillop
Айфелбек. Он је 1906. г. скупљао у околини Скопља а 1908. г.
у мају и јуну на Бразди, Голешници и Шар-планини. Његових
13 врста Rhopalocera, 18 врста Heterocera и 7 врста микролеп

тира објавио је проф.

Rebel у Ш свесци својих балканских

лепидоптерских студија.**

V. У једној малој публикацији под насловом:
дитt отъ Битолската околность", објавио је 1909. г.
макролепидоптера
А. Димиillровъ.

из

околине

Битоља

бугарски

"Пеперу

139 врста
ентомолог

VI. Oillмap Вернер сакупљао је 1912. г. око Битоља и на
Перистеру (дневних 6, ноhних 29, лептирића 4 врсте) што је
објавио проф. Rebel 1913. г. у Ш свесци лепидоптерских сту
дија балканских земаља.
VII. У публикацијама бугарских ентомолога Д-р Ивана
Буреша и Д. Илчевъ-а, које су изашле 1915. и 1921. г. налазимо
помена о извесном малом броју лептирова, које је скупљао
на Копаонику чешки ентомолог Д-р Ф. Рамбоусек 1910. г.
(око 46 врста), затим Д. Илчевъ северно од Ђевђелије, пуковник
D r. Н. D й r ск око Скопља и Качаника и још два-три скупљача

t

мањег значаја.

VIII.

Пошто су Србији, уговором о миру у Неји-у

1919.

г.,

припали и крајеви око Цариброда, то у погледу територије
данашње Србије, можемо узети у обзир и један део матери
јала, који су 1915. г. публиковали Buкillopuja Тодорова и Пeillp'Ь
Пеillков'Ь под називом: Макролепидоптерната фауна на Цари
бродско и Трънско, и то: Rhopalocera око 80, Heteroct_~ око 94.

IX. За време окупације Јужне Србије 1917. г., скупљао
је у околини села Дренова, Рајеца и Грбавца (близу Прилепа)
и В. А 1Ь е rt i. Резултати његовог скупљања јесу: дневних 76,
ноlших 76 врста.
Х. Неколико лептирских врста и то веhином Diurna поменуо
је
проф. Dr. F. Doflein у своме делу "Mazedonien ", које је
изашло у Јени 1921. г. Свега Rhopalocera 55, Heterocera 5.

t

XI.

Најзад долазим ја.

Лептирове сам почео прикупљати још од

1908.

г. Мој

\

уважени професор г. Dr. Ж. Ђорђевиh, увиђајуhи код србијан
ских природњака недовољно интересовање за инсекатску фауну
Србије, препоручивао је у више прилика својим ученицима,
међу којима сам и ја био, да се још из раније определе за
поједине инсекатске групе; да прикупљају и одређују сакупљен
материјал, како бисмо се изједначили са осталим земљама и
Престали бити terra incognita у фаунистичком погледу.
Том приликом сам се определио за лептирове.

ш

**
1913.

Dr.

:В:.

Rebel: .Studien uber Lepidopteren der Balkanlander

'
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Мој рад на прикупљању лептирова од 1908.-1912. т.
односио се на Београд и околину, заједно са Авалом; Ваљево
и Ваљевску Подгорину са планинама Јаблаником и Повленом;
на Ресаву и Рибарску Бању са огранцима Јастребца. У томе
раду помагао ме је обилато Музеј Српске Земље у Београду,
дајуiш ми потребан материјал за скупљање и препаровање,
као и литературу за одређивање. Године 1913. због балканског
рата, моје је прикупљање било прекинуто. Али, 1914. г. у
толико интензивније сам се бацио на посао у Куманову, где
сам био са службом. Од раног tipoлeha, па све до друге
половине јуна 1914. г., прокрстарио сам готово цео масив
Скопске Црне Горе од Прешева до Скопља; затим Куманово
и околину све до Кратова и Криве Паланке на исток.
На жалост, сав тај материјал као и ранији, великим тру
дом сакупљен, одређен и систематски сређен, пропао је за
време рата у Куманову 1915. г. заједно са великим Seitz-oвим
делом, Spuller-oм, Hoffmann-oм и др. литературом, коју сам
узео на послугу из Музеја Српске Земље и до данас ничему
нисам

трага

нашао.

По свршетку европског рата и повратка у Србију
па

све

до

данас,

наново

сам почео

прикупљати

1919.

г.

лептирове

и

то у околини Куманова, Кратова, Криве Паланке, Скопља,
Битоља, на Перистеру, Кајмакчалану, Тари Планини, Авали,
Космају, Букуљи, Јужном Кучају и др. местима. Тај нови ма
теријал одредио сам у Ентомолошком Институту београдског
Университета као асистент г. проф. Д-р Ј. Вагнера.
Резултати мога досадашњег рада на прикупљању лепи
доптера Србије јесу:

Rhopalocera: 134 врсте, од којих су нове врсШе за Србију:
Limenitis populi аЬ. tremulae Esp., Neptis lucila F., Erebla aethiops
Esp., Erebla euryale Esp., Satyrus a:rethusa Esp., Zephyrus betulae L., Pamphila palaemon Pall.;
Heterocera: 361 врста, од којих су нове вpciile за Србију
142. Спомињем само важније: Hyloicus pinastri L., Deilephila
gallii Rott., Deilephila lineata var. livornica Esp., Cerura furcula
Cl., С. Ьifida НЬ., Dicnarura vinula L., Spatalia argentina Schiff.,
Ptilophora plumigera Esp., Pygaera curtula L., Р. anachoreta
F., Thaumetopoea pityocampa Schiff., Th. processionea L., Ocneria
rubea F., Lemonia taraxaci Esp" L. dumi L., Drepana cultraria F.,
од N о с t u i d а е: Acronycta megacephala F., А. tridens Schiff., А.
auricoma F., Agrotis polygona F., А. ditrapezium Bkch., А. plecta L.,
А. tritici L., А putris L., Mamestra pisi L., М. reticulata VШ.,
М. chry:t.ozona Bkh., Chloantha radiosa Esp., Orthosia circelaris
Hufn., О. litura L., Xylina lapidea I-lb., Caiophasia freyeri Friv.,
Heliaca tenebrata Sc., Heliothis incarnata Frr., Talpochares parva
НЬ., Rivula sericealis Sc., Metoponia koerkeritziana НЬ" М. vespertalis Hv., Plusia gutta Gn., Bomolocha fontis Thnb.; од С у m а t о-
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h о r i d а е: Habrosyne derasa L" од Brephidae: Brephos nothum;
Geometridae: Thalera lactearia L., Hemithea strigata Miill., Acidalia trilineata Sc., А. trigeminata Hw., А interjectaria В., А. remutaria
НЬ., Lygrys reticulata Thnbg., Larentia dotata L., L. fulvata Forst., L.
siterata Hufn., L. olivata Bkh., L. viridaria F., L. caesiata Schiff.,
L. tristata L., Abraxas marginata L., Stegania dilectaria НЬ., Numeria
capreolaria F., Ellopia prosapiaria var. prasinaria НЬ., Therapis
evonymaria Schiff., Dasycephala modesta Stgr., Semiothisa liturata СЈ. var. deceptans Stgr~, Nichiodes lividaria НЬ. и др.; од
С у m Ь i d а е : Sarrothripus revayana Sc.; од А r с t i i d а е : Arctia
hebe L; заједно fa аЬ. wassi Aign., Nudaria mundana L., Miltochrista miniata Forst., Oeonistis quadra L.; од Р s у с h i d а е: Scioptera Schiffermiilleri ,Stgr., Sterropteryx hirsutella НЬ., Rebefia
nudella var. vestalis Stgr., Fumea casta Pall.; од С о s s i d а е: Cossus cossus L., Phragmataecia castaneae НЬ. и још око шесдесет
од

нових врста за Србију.
Прошле 1925. г. почео сам скупљати и микролепидоптере.
Сакупио сам и имам одређену 191 врсту микролептира, од
којих су за Србију 152 врсте нове. То је у исто време и доказ,
да србијанске микролепидоптере нису у опште још испитане,
и да ово потпуно необрађено поље очекује своје раднике и
сараднике.

Када узмемо у обзир све врсте, које су до сада објав
љене од страних испитивача, а које спадају у данатfању тери

торију Србије, и к томе додамо материјал, који сам' ја сабрао

и одредио (око 700 врста), онда нам се стање досада познатих
лепидоптера Србије приказује овако:

Rhopalocera ...... 166 врста;
Sphingidae . . . . . . . 17 "
Notodontidae .... ,, 16 "
Thaumetopoeidae . 2 врсте;
Lymantriidae . . . . . 11 врста;
Lasiocampidae. . . . 10 "
Lemoniidae . . . . . . 2 врсте;
Saturniidae. . . . . . . 3
"
Drepanidae . . . . . . 2
"
Thyrididae . . . . . . . 1 врста;
Noctuidae ....... 194 врсте;
Cymatophoridae . . 2
"
Brephidae. . . . . . . . 1 врста;
Geometridae ..... 190
Свега

617

"

врсШа

Пренето

......... 617
Cymbldae . . . . . . . 2
Synthomidae..... 3
Arctiidae . . . . . . . . 24
Zygaenidae . . . . . . 18
Psychidae . . . . . . . 10
Sesiidae . . . . . . . . . 12
Cossidae . . . . . . . . 6
Hepialidae . . . . . . . 1
Pyralidae . . . . . . . . 97
Pterophoridae . . . . 6
Orneodidae . . . . . . 1
Tortricidae . . . . . . . 47
Glyphipterygidae. . 3

врста;

врсте;

"
"
врста;
врста;

"
"
"

"
"

-----

Свега

847

вpciila

-
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I1ренето ........ 847
Yponomeutidae... 2
Plutellidae . . . . . . . 3
Gelechiidae . . . . . . 27
Elachistidae . . . . . . 13

Свега

892

врсте;

врста;

"
врсШе

I1ренето ........ 892
Lyonetiidae . . . . . . 1
Talaeporidae . . . . . 1
Tineidae. . . . . . . . . 19
Micropterygidae . . 1
Укуйно

914

"

•'

" '
"
"

врсШа

Дакле свега познатих дептирских врста 914, не рачуна
јући ту варијације и аберације појединих врста.
Ако погледамо на ову таблицу лептирских фамилија и
њиховог бројног стања, па је упоредимо са таблицама, које
је Rebel изнео за Босну и Херцеговину, Бугарску и Грчку,
онда видимо. да су у Србији најбоље испитане Rhopalocera
(166) и ту ће имати мало још што да се нађе. Ово је са
обзиром на досадашње методе прикупљања потпуно разум
љиво. Друкчије стоји ствар кад погледамо Noctuidae, Geometridae, Arctiidae и Hepialidae. Ту ће се морати употребити
сложеније методе прикупљања, да би се дошло до друге по
ловине, махом ређих врста, које за сада недостају.
Исто су тако микролептири, нарочито Tineidae, слабо
испитани и рад на њима је тек у почетку.
Досадашње резултате намеран сам да ускоро публику
јем и тим радом биће обухваћено све што се до сада зна
о лептировима Србије, како из стране литературе, тако и из
мога прикупљања и сабраног материјала у Музеју Српске
Земље, који сам већим делом одредио ја. Њиме he бити свр
шена добра половина посла, а будућим марљивим скупљањем
имаhе да се утврде и остали крилати становници Србије, који
спадају у овај инсекатски ред. То he, разуме се, захтевати
још више година рада.
Тек кад то буде урађено, моhи he се доносити научни
закључци, који he бити од интереса за географско распро
страњење појединих лептирских врста на Балканском Полу
острву, утврдити фаунски карактер Србије и Балкана, енде
мичких балканских врста, ареала њиховог простирања и т. д.
Подаци, које he дати овако испитана Србија, поред пр
вокласне важности за Балканско Полуострво, имаhе значаја
и за нашу државу и за нашу науку, јер he они са подацима
других наших, до сада већ испитаних покрајина послужити
као материјал за једну систематско-зоогеографску студију
лептирова, у којој би била обухваћена цела територија Кра
љевине Срба, Хрвата и Словенаца, на шта се данас, разуме
се,

не може

ни

помислити.

И као што је рекао Doflein за Маhедонију, а то се може
за сада проширити и на целу Србију: "да је то зем.ља богата,
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али да је у погледу ентомологије бела мрља на карти Европе",
то he, надам се, публикацијом овога рада, та мрља мало да
.се

ретушира,

свима

који

а на нама је

правцима,

су

С-воју

станемо

да

што

даљим

интензивним радом у

пре упоредо

дужност у погледу

са

свима

онима,

фаунистичког испитивања

својих земаља веh давно извршили.
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RESUME
СОМРТЕ

RENDU
CONCERNANT LES COLLECТIONS ЕТ LES ETUDES
LEPIDOPTEROLOGIQUES DE SERBIE.
par М. G:R.ADOJE1lIC.

La faune lepidopterologique de Serble n'etait pas assez etudie
jusqu'a present. L' auteur enumere tout се qu' il а ete fait dans
Ie passe dans cet.te matiere par les chercheurs du pays et de l'etranger. L'etude s'etend plus longuement sur les travaux de l'auteur,
qui datent de l'annee 1908 а aujourd'hui avec une interruption
de 5 ans pendant !а guerre europeenne. L'auteur presente quelques especes plus importantes et nouvelles pour !а Serble. Ensuite
il donne sous forme d'un taЫeau statistique Ies recherches
numeriques des familles et des especes. П mentionne son travail
concernant tous les papillons de Serble connus jusqu 'а maintenant, qui est еп preparation, oevre qui comЬlera dans une grande
mesure un vide dans les connaissances lepidopterologiques de !а
peninsule des Balkans .
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"ЖУТА'' БАНАТСКА ПЧЕЛАФ
СИМ:ЕУП С. rРОЗДА.ПИЋ.

Увод.

Под "банатском пчелом" многи су пчеларски системати
чари подразумевали све пчелиње форме, које су распростра

њене не само у Банату, већ и у Бачкој, Срему, Сев. Србији,
чак и у Славонији и Хрватској. У тим областима, а вероватно
и у Јужној Маџарској, постоје већ одавна најмање две пче
лиње расе или варијетета. Ти варијетети имају извесну мор
фолошку и биолошку сличност са другим европским пчелињим
расама, са којима их можемо упоређивати.
·
·
Ако загледамо у радове старијих апистичара, који спо
мињу "банатску пчелу", видећемо, да је једни издвајају као
посебан варијетет, а други је опет приписују овој или оној
пчелињој раси Европе, па чак Кавказа и Мале Азије. Поред
свега тога ипак нико до сада није изнео у потпуности све
карактере и особине, које се узимају у систематици пчелињих
варијетета (раса).
Овога пута изнећу важнијR гледишта, која се тичу за
право свих пчелињих форама у споменутим областима, а затим
ћу приказати у изводу своја посматрања и испитивања, која

се односе главним делом на "жуту" банатску пчелињу форму.

1.

rледишrе

Dr.

А.

G:erstacKer•a.

У своме свечаном спису "Ober die geographiche Verbeituпg
und die Ablinderungen der Honigblene nebst Bemerkungen uber
die auslandischen Honigblenen der alten Welt" (1862.) Dr. А. Gerstacкer на основу ·једног примерка (једна раденица) који је
добио из Мехадије у Банату закључује, да у Банату постоји
један варијетет, који се од типичне талијанске пчеле разликује
својим жућкастим s с u t el 1u m - ом. Типична талијанска пчела
(Apis mellifica, var. ligustica) има црн s с u t е 11 u m. Према Ger-

stacker-y исти варијетет, као што постоји у Банату, налази се
још у Јужној Француској, Далмацији, Сицилији, на Криму, на
острвима Мале Азије и на Кавказу.
Уз ово Gerstacкer-oвo гледиште треба одмах приметити,
да и данас постоји таква пчелиња форма у Б.анату и суседним
покрајинама, али да поред ње постоји и пчелиња форма са

1
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"сивом" или "прљаво сивом" длаком, а црним s с u t е 11u т - ом.
Даље, из морфолошке сличности свих пчелињих форама, које
набраја Gerstacкer не мора излазити доказ, да је свуд туда
у питању ипак само један варијетет одн. раса. Данас се за
одређивање пчелињих раса узимају у обзир, поред морфо
лошких .каректера, и биолошке особине матичних породица
дотичне области. Могуће је, да се морфолошки врло сличне
форме разликују у биолошким особинама толико, да их морамо
издвајати у посебне варијетете или расе.

1
1 :

Као што ће се доцније видети
је непотпуно и према томе нетачно.

Gerstacкer-oвo

гледиште

'

{•

.Ii. rлеАИIПТе проф. ]'ована Жи:ва:новиftа.
Проф. Јован Живановић у своме "Српском Пчелару" на
стр. 229. пише: "У моме крају (Срем) има два варијетета пчела.
Једне су пчеле црнкасте, а друге имају на стражњем трупу
три жута колута. Код првог су варијетета и трутови црни, а
код другога

врло

лепи

са жутим колутима на стражњем трупу

(абдомену). Овај последњи варијетет налик је на талијанску
пчелу. И где које су матице из овога варијетета тако жуте
као талијанске :матице.
Живановић први констатује да у Срему постоје.два вари

јетета, али пошто он није био систематичар, већ практичан
пчелар, који је пчеларску теорију узимао само из литературе,

,l

без самосталних испитивања, то он није ни написао штогод
више о пчелињим варијететима или расама свога краја. То
што он констатује, још и данас вреди и ако се незна, шта је
њему значио "црни" варијетет.

На стр. 224~ "Српског Пчелара" Живановић даље пише:
"Ђерзон је добио 1853. год. талијанску пчелу и са највећим
усхићењем. јавио је, пчеларима, како је талијанска пчела у сва
ком погледу боља од пчела немачке расе, којој је наша раса
банатска врло сродна". У примедби овога он каже: "Под
именом банатска пчела позната је наша пчела у целом пче
ларском свету и разашиље се из Баната на

све

крајеве

осо

бито у Чешку." Живановић, дакле, сматра, да је банатска пчела
сродна немачкој пчели .. Ту он, вероватно, мисли на
ријетет. О црном варИјетету банатске пчеле, биhе
моме посебном раду, али овде морам констатовати,
варијетет, који се распростире у Срему и суседним
нама, не припада талијанској пчели (Apis mellifica, var.

Живановићево

црни ва
говора у
да жути
покраји

ligustica).

гледиште о жутом варијетету у Срему непот

пуно је и нетачно.

111. r

ледиIПТе

C1:eme1:•a.

Cremer у своме чланку "Die verschiedenen Rassen der
Honigblene", који је изишао у књизи "Unsere Bienen" 1906.
банатску пчелу назива и

~-
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"доњоаустријском" пчелом и каже,
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да се она нал~зи у Банату, Словенији и Хрватској. По Cremer-y
банатска пчела је само суврста немачке одн.
Та се суврста са овом последњем
тела, длакавости и по природи;

крањске

пчеле.

потпуно слаже у величини
али су јој трутови знатно

мањи. "Понекад први абдоминални прстен радилица показује
рђасто-црвену обојеност". Банатска пчела по Cremer-y слабо
изводи трутове-; али ипак она има јак нагон за. размножавање.
Са леглом почиње често веh у јануару, врло рано излеhе на

чишhење,

које

она

због

своје

чврстоће

сигурније

обавља,

него талијанска пчела.
Cremer-oвo гледиште, како изгледа, тиче се само "црног"
варијетета, који се пр,ема њему потпуно слаже са словеначком

(крањском) пчелом, Apis mellifica, var. carnica. И ако
у овоме раду не мислим говорити о "црном" варијетету испи
тиваних покрајина, ипак морам реhи, да су трутови "црног"
варијетета у Банату и споменутим суседним покрајинама по
моме мерењу 15-17 mm, а по Buttel-Reepen-oвoм мерењу
трутова крањске (var. carnica) и немачке (тамне) пчеле
(v а r. m е 11 i f i с а) трутовске телесне дужине износе за прву
15 mm, за другу 15-16 mm.
Форме, које Cremer спомиње са рђасто-црвеним првим
абдоминалним прстеном, никако не могу припадати ни крањ
ској (carnica) ни немачкој (mellifica) раси. Те форме при
падају "жутој" банатској пчели.
Што се тиче извођења трутова, оно је јако и у "црног"
и у "жутог" варијетета. Једино је тачно Cremer-oвo гледиште,
да банатске цчелиње форме почињу са леглом често веh у
јануару и да су отпорније од талијанске пчеле.

11l.
и

rледиш~е :Вuttel•Reepen•a.

По Buttel Reepen-y "банатска пчела" показује у особинама
по неправилној обојености бастардне карактере између

carnica, mellifica и ligustica. Према њему, она се стога
не може са сигурношћу издвојити као посебна раса, у толико
пре што ни биолошки не заузима посебно место.
Да је овакво Buttel-Reepen-oвo гледиште неоправдано,
показује овај случај : међу матичним породицама пчелињих

форама, по Buttel-Reepen-y "банатске пчеле", у Банату и
суседним покрајинама врло често можемо наhи на једном
истом пчелињаку чисто

"жуте"

породице,

у којима нема ни

једне индищщуе "сиве" форме, а тако исто и чисто "сиве"
породице, у којима нема ни једне индивидуе "жуте" форме
и поред тога налазимо матичне породице, које садрже и "жуте"
и "сиве", као и басillардне индивидуе. По моме посматрању,
нема у споменутим покрајинама константних бастардних пче
лињих форама и ако постоји непрестано бастардовање између
"сивих" и "жутих" форама. Ако, даље, узмемо неколико ти
пичних представника (радилица) "жуте" форме па неколико
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1

1;
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од "сиве" форме, и међусобно их упоредимо, онда ни у ком

'i

случају не смемо
јабилитету, који
дакле, присиљени
са истим правом,

њихову различитост приписати неком вари
би покащшала једна једина раса. Ми смо,
из те различитости извести два варијетета
као што Buttel-Reepen систематише пчелиње

расе Европе и међу њима разликује "жуте" и "тамне". "Сиви"
или по Живановиhу "црни" варијетет споменутих покрајина
можемо убројити међу "тамне" расе, а "жути" варијетет, мо
рамо издвојити и ставити га у ред "жутих" раса.
И "сиви" и "жути" варијетет "банатских" пчелињих фо
рама имају неких карактера и особина, које су заједничке не
само тим трима р,асама, које спомиње Buttel-Reepen, веh и дру
гим пчелињим расама, н. пр. медитеранских области, па Мале
АЗије и Кавказа.
Butter-Reepen је требао, на основу својих посматрања за
кључити, да се у Банату и суседним покрајима налазе три
пчелиње расе и то: с а r n i с а, т е 11 i f i с а и 1i g u s t i с а . Али
он то није учинио, јер није са сигурношhу могао констато
аати све три споменуте расе. Њега је бунила бастардност
пчелињих форама дотичних покрајина.

1l.

rледишrе П.

Friese-a.

Friese се потпуно слаже са гледиштем Buttel-Reepen-a и
склон је као и овај, да банатску пчелу и поред њене непра
вилне обојености и бастардних карактера прикључи највише
словеначкој пчели. (Ар i s m. v а r. с а r n i с а).
Истина је, да има "сивих" или "плаво-сивих" матичних
породица међу банатским пчелињим формама, и ове би се
могле приписати словеначкој пчелињој раси, али жуту форму

ипак морамо одвојити и или је приписати некој медитеран
ској "жутој" пчелињој раси, или је сматрати као засебну расу
или племе ( s t i r р s).

1ll.

rледишrе .М:aprapere Kбhler.

М. Kбhler у најновије време. xohe да на основу својих
испитивања, припише "банаrгску пчелу" сасвим кавкаској раси
(Ар i s те 1i f i с а, v а r. r ет i ре s).

У

5. броју "Вinenvater-a" 1926. Kбhler је написала нотицу

под насловом "Банатска пчела". У нотици наводи тачно одакле
је добила материјал за испитивање. Материјал, који је Kбhler
испитивала, потиче из Баната (Вршац) и из Бачке (Нови Врбас).
Г-ђца М. Kбhler имала је за задатак, да добивене пчеле
упореди са словеначком пчелом (v а r. с а r n i с а). И она је
упоређивала све пчеле по величини абдомена, боји хитина,

боји длакавости и сјају. Испитивања је вршила на радницама
и трутовима, а код "јужно-угарске" пчеле и на једној матици.

Резултат је био следеhи:
1. Банатска пчела из Вршца има у веhини случајева мањи

{ ...~
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абдомен него словеначка и бачка пчела, хитин је црн, са светло
мрком длаком и сасвим уљаног сјаја.
2. Бачка пчела из Новог Врбаса у веhини случајева има
веhи абдомен него словеначка и банатска пчела, хитин је црн,
а у неких радилица ипак са иловачно-жутим 1-2 тергитом,
длакавост је светло мрка, а хитин у свима случајевима уља
ног сјаја.
3. Словеначка пчела у веhини случајева има абдомен
мањи него бачка; хитин је мрк, длакавост светло-мрка, у це
лини абдомен је нешто загаситији, а није тако уљаног сјаја.
Све су пчеле имале мрк s с и t е 11 и т .
Закључак ,Јiспитивања· М. · Kohler-a је следеhи: Aus den

Ergebnissen lassen · sich nun folgende Betrachtungen austellen:
1. Wenn Taschenberg die Нimenopteren Deutschlands bei seiner
(S. 256) gegebenen Einteilung unserer Honigblene mit gelЬem
Schildchen bezeichnet, so ist das nicht zutreffend. Die Bienen
aus dem Banat stammen von Hernn Zierchen, der schon Jahre
hindurch mit derselЬen Bienenrasse . einen grossen Bienenstand
unterhalt. Nach der Bestimmungstabelle von Friese in Ludwigs
Bienenzucht kann es sich bei den Вienen mit gelЬen Schildchen
nur um die syrische oder zyprische Bienen handeln, die im Banat
vielleicht einmal geziichtet wurde. 2. Wenn man die Banater und
Backaer Biene nach der erwahnten Tabelle von Friese testimmt,
gelangt man zweifellos nur auf die Kaukasische, denn ntir dieser
kommt der olige НinterleiЬ zu. Неп Dr. Arnhart erzahlte mir
a11ch, dass er besonders in Novi-Vrbas massenhaft die ganz
schwarzen, бlg!Jnzenden Bienen, die sogenannten Raubblenen,
gesehen habe, und was der kaukasischen Biene noch eigentilmlich
ist, das Bauen von Propoliswellen vor den Fluglёchern vor dem
Winter, hat er auch im Augensc ein feststellen kбnnen. N а с h
а 11 е т w i r d n i с h t s а n d е r е s ii Ь r i g Ы е i Ь е n, а 1s d i е
Banater Biene und Backaer Biene der kaukasis с h е n В i е n е z и z и s с h r е i Ь е n, v о n d е r е s ii Ь r i g е n s
а и с h Ь е k а n n t i s t, d а s s s i е i n е i n е r F о r m т i t m е h r
gelbem und einer mit ganz schwarzem Hinterleib
а и f t r i t t." ·
М. Kohler, даље, каже, да није могла упоредити "јужно

1

угарске" пчеле са правим кавкаским пчелама. Она изјављује
да се на сваки начин старала добити кавкаске пчеле, али јој
је то било немогуhе. Поред тога Kohler изјављује, да јој је
требало своје схватање, које је извела из морфолошких ка
рактера, попунити и животним (биолошким) особинама до
тичних пчела. Ну ипак и она истиче, да су морфолошки ка
рактери ипак од највеhег значаја за одређивање раса, јер су
они најсталнији. На крају Kбhler истиче, да није имала ни
довољно литературе о банатској пчели, а и што је имала при
руци, све је било у својим подацима противуречно и одно
сило се само на животне особине.
4

i

1

50
По моме схватању М. Kбhler погрешно изводи закључке
о "банатској пчели" на основу података, које је добила само
из морфолошких карактера. За ограничење једне пчелиње
ресе морају се узети у обзир и биолошке особине, по којима
се једино и у много случајева може потпуно да ограничи
једна раса. Истина је, да животне особине могу варирати под
утицајем спољашњих фактора. Ну ако у једној области рас
прострањења нађемо пчелиње форме са морфолошким карак
теримi:Ј, који јако варирају, који варирају до таквих контраста,

какве

појединачно

можемо

наlш само у различитим расама,

шта онда, да кажемо? Ми смо тада присиљени, да стварамо
закључке о двема,. расама, које садрже пчелиње форме дотич
ног краја. Ја из својих података не могу никако закључити,

да би "банатска пчела" представљала једну пчелињу расу,
која је, тобоже, са врло великим варијабилитетом, и која би
се према

М.

Kбhler могла приписати кавкаској пчели.

Даље

М. IOЉler, пошто није могла доhи до кавкаске пчеле, ~згледа,
да изједначује "банатску пчелу" са оном кавкаском пчелом,
коју описују апистичари Бутлеровъ, Pallas, GersUi.cкer, ButtelReepen, Datle, Friese и др. Ови апистичари у главном изража
вају се о кавкаској пчели, као о једној пчелињој раси, која
јако варира. Тако нпр. Buttel-Reepen у своме раду "Apistica"
на стр. 178 каже на једном месту о кавкаској пчели следеће:

"Sie ·ist ein Schmerzensкind der Systematiк, da alle Farbungen
von gleichmassig dunкlen Ьis zu leuchtend gе!Ь gebanderten
auftreten, deren Trager aber biologisch eine fest umschriebene
Gruppe Ьilden ". По моме, мишљењу, М. Kбhler је знала, да
се

биолошке

кавкаску

особине узимају к~о врло карактеристичне за

пчелу,

како истичу старији

аџистичари,

и према томе

морала је пре својих закључака на сваки начин извршити упо
ређење измеhу "баf!атске пчеле" и "КаЈ3каске пчеле" у погледу
биолошких особина. И да је она то упоређење вршила на
основу података старијих систематичар~, она би се разочарала
брзо. Узмимо само један пример. Пр~ма старијим системати
чарима пчелињих раса (Friese, Buttel-Reepen, Zander) матица
"кавкаске пчеле"
априла. Међутим,

не почиње са лещењем јаја пре месеца
зна се да у Банату матице свих пчелињих

форама почињу са лежењем обично в.еh у јануару, а најдоц
није у фебруару (првој половини). Почетком априла'"у поро
дици банатских пчелињих форама јављају се веh први трутови

и њиховим појавом отпочиње припреиа за ројидбу, која по
чиње

каткада веh

концем

априла,

а, обично у мају

месецу.

На основу података: старијих систематичара о "кавкаској пчели"
М. Kбhler би се веh у споменутој тачци разочарала. Али на
основу података К.
известио о многим

А. Горбачев-а, који ме је писмено тачно
стварима,

које се тичу пчелињих форама

Кавказа и Закавказја, М. Kбhrer се не би толико разочарала
у

-

споменутој

тачци

о

лежењу

матице

ни

најмање;

јер по

·

-
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К.

А.

Горбачев-у

матица

"сиве"

кавкаске

пчеле,

а тако и

"жуте" или перзијске пчеле на Кавказу и Закавказју отпочиње
са лежењем веh у јануару (много различито од старијих
аутора!!),
Уопште, може се реhи, да је сасвим неумесно говорити
о упоређењу "банатске пчеле", која се нипошто не састоји из
једне једине расе, са "кавкаском пчелом", која се такође не
састоји из једне једине расе. Ја бих могао нпр. издвојити

"жуту" форму "банатске пчеле", па је упоређивати са "жутом"
формом "кавкаске пчеле". Пош:rо "жута" фарма "кавкаске
пчеле" не припада К'авкаској пчелињој раси, веh перзијској,
то би се, у ствари, могло
извршити упоређење банатске
"жуте" пчелиње форми, са перзијском пчелом. К. А. Горбачев
у никаквом случају не сматра кавкаском пчелињом расом
"жуту" форме, веh "сиву". Ја сам такође тога мишљења и
за разлику од оне "кавкаске пчеле" коју је Pallas прозвао
именом Apis mellifica, var. remipes, ја "сиву" горску
пчелу Кавказа и Закавказја називам новим именом, Ар i s

mellifica, var. caucasica и сматрам је заједно са К. А.
Горбачев-им као типичну и аборигену кавкаску пчелу. Према
томе и Pallas и Бутлеров, као и све њихове присталице (Buttel-Reepen, Friese и др.), који су типичном пчелом сматрали
жуту форму Кавказа и околине, имали су нетачно мишљење
о правој кавкаској пчели, која припада тамним пчелињим ра
сама, а има у типичном облику сребрнасто сиву длакавост.
која се готово потпуно слаже са длакавошhу сиве словеначке

пчеле (Apis mellifica, var. carnica). "Сива"
кавкаска
пчела, А. m. var. caucasiкa, могла би се упоређивати само са
словеначком сивом пчелом

(var. carnica).

1l11. Моје rледиште о •. ба:Наrс:&:ии••
пчелин.ии фориаиа.

У Банату и суседним покрајинама постоје, без сумње,
две пчелиње расе (варијетета). Једна раса припада према мор
фолошким и биолошким особинама највише словеначкој пчели
и то оној измени (АЬ anderung) словеначке пчеле, коју Словенци
називају "долинском" пчелом и која има длакавост "умазано- .
сиву" или "жуhкасто-сиву". Ова измена словеначке пчеле, по
моме мишљењу, приближава се немачкој тамној пчели, али
се ипак не може прикључити Немачкој тамној пчели, ако
узмемо у обзир карактеристику, по којој Dr. Е. Zander разли
кује словеначку пчелу од немачке, а која се тиче обојености
задњоивичне пруге абдоминалних тергита трута. Трутови сло
веначке пчеле имају на 2-4 абдом. тергиту жуту задњоивичну
пругу, док је иста у трутова немачке пчеле тамна, тако, да се.
на први поглед не може уочити. Трутови тамне банатске пчеле,
која одговара "долинској" словеначкој имају такође на 2-4

абд. тергиту "жуту" задњоивичну пругу која и на први поглед
лако упада у очи. Поред тога у овој "тамној" банатској раси
4*
i
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налазе се матичне породице, које имају сасвим "сивих" инди
видуа. Те "сиве" пчеле морфолошки потпуно одговарају
"сивој" словеначкој пчели, која се распростире по брдским

пределима Словеније и Корушке. Дакле и "тамна" и "сива"
пчела Баната и суседних покрајина припада у главном сло
веначкој пчели (Ар. mell. var. carпica).*
Поред ових измена словеначке пчеле у Банату и суседним
покрајинама постоји и "жута" пчелиња форма, која се не
може лако приписати

ни једној од постојеlшх медитеранских

или малоазијских "жутих" форама. Та "жута" форма, ако нпр.
и има неку морфолошку сличност са другом неком "жутом"
пчелињом расом, али се у биолошким особинама с њоме пот
пуно не слаже. Међу "жуте" пчелиње расе Европе апистичари
убрајају: а) талијанску пчелу (Apis mellifica, var. Iigustica)

б) ципарску
с) сиријску

"
"

( "
( "

"
"

" cypria)
" syriaca).

"Жуте" расе или варијетете одликује "жута" обојеност хитина
обично на абдоминалном панциру, а специјално систематичари
узимају у обзир обојеност абдоминалних тергита, као и обо
јеност s с u t е I 1 u m - а. Од малоазијских пчелињих форама по
зната је као "жута" раса перзијска пчела. Н. Friese, као и сви
старији систематичари и "кавкаску" пчелу xohe да уврсте у
"жуте" расе. Тако Friese у своме раду "Die verschiedeпen
Rassen der Honigblenen" на стр. 164 Ludwigs "Unsere Bienen"
каже : "Als пachste Verwandte von Apis Iigustica sind die drei
folgenden zu erwahnen, die wohl кaum tiefere Verschiedenheiten
anfzuweisen haben, aber in der Literatur immer anfgefйhrt werden.

Es sind
Apis remipes - Kauкasiche,
Ар i s се с r о р i а Griechische und
Apis insularum - Insel-Honigblene".
Међутим, како смо видели у прошлој
гледиште

о

кавкаској

пчели и

ја

тачци,

кавкаску

ово је нетачно
пчелу

стављам

међу "тамне", а не "жуте" пчелиње расе.
Ако би сада хтели "жуту" пчелу Баната и суседних зе
маља приписати једној од набројаних "жутих" пчелињих раса,
онда би морали извршити потпуно упоређење између њих.
Ја неhу посебно и до краја упоређивати споменуте ,;жуте"
расе са "жутом" банатском пчелом, него hy само истакнути
оно у чему се "жута" банатска пчела разликује од осталих
"жутих" пчелињих раса.

а) "Жута" банатска пчела према талијанској пчели,
Ар i s m е 11. v а r. 1i g и s t i с а, S р i n о 1а.

"Жута"

бан.атска

талијанске пчеле,

пчела

разликује

Apis Iigustica,

се

морфолошки

по томе, што она увек

од
има

*О 'овим изменама словеначkе пчеле објавићу посебпн.
рад.

~------·с_
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више или мање жуhкаст s с u t е 11 u m, док талијанска пчела
има увек црн scutellum. То је уочио веh и Gestacкer 1862. г.
Варијабилитет обојености средишњег поља абдоминалних
тергита трутова "жуте" банатске пчеле у ниједном случају није
се показао тако велик као исти варијабилитет талијанске пчеле,
што га детаљно приказује Dr. Е. Zander у своме раду "Bei-

triige zur Variabllitiit und Vererbung bei der Honigblene," Erlanger
Jahrbuch fiir Bienenkunde, Erster Band, 1923. Ја сам досада
нашао најсветлију варијанту "жуте" банатске пчеле, с обзиром
на

споменути

II М1

+ Ш М5 +

варијабилит,

која

има

формулску

вредност:

IV Мв+ V Мт+ VI М10. Према Zander-y има
формулску вредн'ост: II М5
Ш Мв + IV М1 + V Мв + VI М11.
Према

овоме

+

могло

би се закључивати да "жута"

банатска

пчела евентуално припада талијанској пчели, и то једној из
мени са ligustica-кapaктepoм, а светлијег типа него, што је
типична ligustica. Ну овакав закључак не може се оправдати

прво, што радилице талијанске пчеле имају црн s с u t е 11 u m,
а радилице овог најсветлијег типа "жуте" банатске пчеле имају
светло-жут

s с u t е 11 u m;

друго,

што

многе друге варијанте

"жуте" банатске пчеле показују сличан варијабилитет, као и
кавкаска пчела, коју описује Dr. Zander, али која опет никада
не показује

ни једну

тако

светлу варијанту,

каква се може

наhи код "жуте" банатске пчеле.
Талијанска пчела има врло велики варијабилитет и Zander
је нашао на 153 трута:
А. Измене са сурriа-карактером, са следеhим формулским
вредностима:

а. формулска вредност: 11Мо1
Ь.
"
"
: 11 М1
с.
"
"
: 11 М1
d.
"
" .. : II
В.

Измене

са

М1

Ш Мо +1v М2 + V М4 + VI М1~
111 М1 t IV Мз + V Мв + VI М9, 1
111 М1
IV Ms
V Мв
VI М9 ;
111
IV
V
VI

М2

ligustica-кapaктepoм,

Мв

са

+М1 + М1 о

следеhим форму

ларским вредностима:

а. формулска вредност: 11М1+111 Ms tIV Мв+ V М1 + VI М10
Ь.
"
"
: 11 Ms + 111 Мв
IV М1 + V Мв + VI М11
с.
"
" : llMs+IIIMв IVMв+VM11+VIM11
С. Измене са

remipes - карактером.
11 М9 + Ш Мв+ IV Ms + V М10 + VI М11)
О. Измене са carnica карактером.
(формулска вредност: 11М10+111 М9 + IV М10 + V М 1 о + VI М11
}::':. Измене са mellifica - карактерима.
а. формулска вредност: 11 М11 + ШМ 1 о + IV М 1 о + V М 11 + VIM 11
ь.
:пм11 +шм11 +1vм11 +vм 11 +v1м 11
Да талијанска пчела јако варира, потврђује Boveri и Armbruster. Добивши трутовског материјала од талијанске пчеле,
коју негује А. Ieitler, у Pitten-y (Niederosteпeich) је сам пре
гледао 20 трутова и нашао такође велики варијабилитет обо(формулска вредност:

"

"
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јености средишњег поља абд. тергита. Добио сам следеhе фор
мулске

1

вредности:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11 Мо
II Мо
П Мо

+
+

+
lV
+V
+ lV + V

Ш М1
Ш М2

Ш М3

М5
Мв

II Мо
Ш М4
II М2
Ш Мв
II М3 . Ш М1/в
II М5
Ш Мв
ЉМв

II Мв
Il М1 о

+
+
+lII

Ш М1
Ш Мв
Мв

М1
М1

+ lV
Мв + V Мв
lV М1 + V Мв
lV М1
lV М1
IV М1
lV М1
lV М9
lV М9

t
+
+

+

V Мв
V Мв
V Мв
V М1
V Мво
V М 11

Vl М10
- Vl М10
Vl М10
VI М10
VI М10
VI М 1 о
VI М1 о
VI М 1 о
Vl М 11
Vl М11

"Жута" банатска пчела никада није показивала толики
варијабилитет као талијанска ligustica, - Spin.
У биолошким (еколошким) особинама "жута" банатска
пчела разликује се од талијанске:

1. што матица талијанске пчеле престаје много раније
са лежењем (обично концем јула или у августу), док матица
"жуте" банатске пчеле леже интезивно све· до септембра, а
сасвим престаје леhи тек у новембру или најраније у октобру;
2. што је ројљивост "жуте" банатске пчеле јака, а тали
јанске средња. За ово као мерило служе плетаре са непокре
тним саhем;
3.

што

је

извођење

трутовског

caha,

као

и трутова у.

талијанске пчеле "у нормалним границама" (Friese), дотле је
то обоје у "жуте" банатске пчеле јако, често сувише јако.

4. што је талијанска пчела више згодна за искоришhење
пролетње паше, док је "жута" банатска пчела прилагођена на
искоришhење раних и позних јесењих паша. Од раних јесењих
паша ·ваља споменути само бели босиљак (Stachys recta), који
даје уопште главну пчелињу пашу у Банату, Бачкој и Срему,
а који цвета

од

друге

половине јулија

до

друге

половине

септембра, а кадгод до октобра. Бели босиљак је обично нај
издашнији у месецу августу. "Жута" банатска пчела услед тога
често даје у августу и последње ројеве, а ројење је знак интен
зивног развиhа матичне породице.

5. што се трутови "жуте" банатске пчеле задржавају У
породици до септембра или октобра, а кадгод буду чак и
узимљени, док талијанска пчела истерује трутове много раније.
"Жута"

банатска пчела према ципарској пчели
Ар i s т е 11 i f i с а, v а r. с у р r i а.

"Жута" банатска. пчела по морфолошким карактерима
радилица слаже се прилично са ципарском пчелом. Али, ако
узмемо у обзир обојеност хитинског скелета трутовског абдо
мена једне и друге расе, видеhемо, да су трутови ципарске
пчеле много жуhи (светлији) него и најсветлија варијанта "жуте"

1
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банатске пчеле.

формулом:

Типични с ур r i а степен Zander означава
IIMo +ШМ о+ IVMз + VM4+ VIM4. Док су тру

тови "жуте" банатске пчеле са жуто-мрком длаком, која је
на неким местима (трб. страна торакса и екстремитета) све
тлија до жуто-сива, дотле је длакавост ципарских трутова
светло-жута. Док су трутови "жуте" банатске пчеле редовно
тамнији од трутова талијанске пчеле, дотле су трутови ципарске
пчеле знатно светлији од талијанске пчеле, тако да можемо
по

количини

за

све

1.
2.
3.

три

жутог пигмента у трутовском хитину разликовати

расе:

степен, (ципарски трутови),

"
"

(талијански ligustiкa трутови),
("жути:' банатски трутови).

Трутови ципарске пч'еле имају по мерењу Buttel-Reepen-a
дужину 14-15 mm., а трутови "жуте" банатске пчеле по моме
мерењу имају дужину од 15-17 mm.
По својим еколошким особинама породица ципарске пчеле
такође се прилично СЈ:fаже са матичном породицом "жуте"
банатске пчеле. Разлика је, што је "жута" банатска пчела
много мирнија од ципарске, која се према старијим системати
чарима димом не може сузбити од нападања, него још јаче
надражити. Кад у породици ципарске -пчеле пропадне матица,

онда се врло брзо појаве т. зв. "назовиматице" (радилице,
које носе јаја), док то није случај код "жуте" бантске пчеле.
И кад се већ може констатовати прилична сличност у
неким морфолошким и еколошким особинама између ципарске
и "жуте" банатске пчеле, онда још ваља истаћи, да се
ципарска пчела може добро привикнути и на климатски хладније
крајеве, него што су медитеранске· области. То је случај и са

"жутом"

банатском пчелом, али док се ципарска пчела по
не да тако лако спојити са другим варијете
тима, дотле се "жута" банатска пчела одмах укршта са сваком
суседном расом и данас се већ ретко могу наћи чисте "жуте"
породице ове расе у Банату и суседним покрајинама .. Овај
случај са "жутом" банатском пчелом и јесте главни разлог,
због кога се није могла тако лако одвојити "жута" банатска
пчела као посебна раса или племе (stirps).

Bittel-Reepen-y

в) "Жут а"' б а н ат ск а п ч ел а п р е ма с и ријској пч ел и,
Ар

is

те

11 i f i с а, v а r. sy r i а с а.

И између ове две расе постоји извесна морфолошка
сличност. Тако н. пр. у длакаво<;ти (донекле), у обојености
s с u t е 11 u m - а радилица. У биолошким (еколошким) особи
нама постоји такође извесна сличност, н. пр. ројљивост је у
обе расе подједнака. Али постоје ипак између њих знатне
разлике. Сиријска пчела прави н. пр. две до три стотине матич
њака у једној матичној породици, док "жута" банатска пчела
у природном ројењу (не као обезматичена) прави према М. Бу-

!1

"'

l
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гарском 40-60 матичњака, ретко када још и више (до 100),
а према извештају других пчелара само до 50 или још мање.

У паројку сиријске пчеле може се наhи често 20~40 матица,
које према Buttel-Reepen-y могу и до 20 дана заједно провести
у кошници. То није случај за "жуту" банатску пчелу и ако
се кадгод може наhи у паројку по неколико матица, али за

врло кратко време. Сиријска пчела у хладнијим климатима
слабо презимљује (Buttel-Reepen), а "жута" банатска пчела је
аклиматизована и за жестоке зиме. Карактеристично је још,
да, према Friese-y, матица сиријске пчеле, која иначе живи у
топлијем климату, него шго је климат наших крајева, почиње

са лежењем у марту, а наша "жута" банатска пчела веh у
јануару. Што се, најзад, тиче мирноће, наша "жута" банатска
пчела је мирнија од сиријске.
Cremer у 1 издању "Ludwigs, Unsere Вienen" 1906. пер
зијску пчелу приписује сиријској раси. Перзијска пчела и по
старијим и новијим систематичарима припада "жутим" пче
лињим расама. Она има донекле сличност са сиријском пчелом,
али се у неким особинама од ње разликује. Нарочиtо се
разликује она форма перзијске п~еле, која се распростире по
Кавказу и Закавказју и коју су старији систематичари сматрали
типичном кавкаском] пчелом. Према К. А. Горбачев-у "жута"
пчелина форма Кавказа и Закавказја припада перзијској пчели,
која је по старијим систематичарима само једна измена сириј
ске

пчеле.

Овом приликом потребно је изнети какве разлике постоје
између праве сиријске пчеле и перзијске пчеле Кавказа и Закав
казја. Док, према Friese-y, како сам веh споменуо, матица
сиријске пчеле почиње са лежењем у месецу марту, дотле
матица "жуте" пчелиње форме Кавказа и Закавказја отпочиње

са лежењем веh у јануару, а почетком априла или још раније
јављају .се веh трутови. "Жута" пчела Кавказа и Закавказја
је мирнија од сиријске, али је ипак нешто љуhа од типичне
кавкаске "сиве" пчеле.

У свему осталом "жута" пчела Кавказа и Закавказја
готово сасвим се слаже са сиријском пчелом.
,,)Кута" банатска пчела, опет, слаже се са "жутом" пчелом
Кавказа и Закавказја у свему ономе, у чему се ова последња
не слаже са сиријском (доба лежења, појав првих трутова,
мирноћа). Али ипак ради осталих различитих особина не
можемо изједначити "жуту" банатску пчелу, са "жутом" пчелом
Кавказа и Закавказја.
'

Морфолошки карктери ибиолошке особине
"жуте" банатске пчеле.
Морфолошки кapaкiliepu. Испитујући материјал ~.жуте"
пчелиње форме, добивен из Баната', Бачке. и Срема, , дошао
сам до следећих резултата:
''"
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1. Радилице. Телесна дужина радилица је 12-13 mm;
дужина абдомена 6 1/2-7 mm. Длакавост је жућкасто-мрка
(трбушна страна нешто светлија, седа). Абдоминалне врвце
длака жућкасто сиве (светлије). Хитин црн; 1-3 абдом. тергит

жућкаст (црвено-жут до глинасто-жут). S с u t е 11 u т жућкаст
до жућкасто-мрк. Хитински голи делови умерено масног сјаја.

2. Матица. Обојеност хитина жућкаста до жућкасто-мрка.
Матице иначе знатно варирају како у обојености, тако и у
дужини.

3.

Трутови. Телесна дужина 15~ 17

mm;

мерена на живим,

нормално стојеhим трутовима. Длакавост жућкасто-мрка. Хитин
црн,

2-4

абдоминални

тергит са жутим задњоивичним пру

гама. Варијациона ширина прилично великих острвца на боч
ним режњевима II-V абд. тергита врло је мала. Средишње

(

поље трут. тергита најсветлије измене, коју сам досад нашао
у "жутој" банатској пчели има формулску вредност:

П М1

+ Ш М5 + IV М6 + V М1 +VI М10

(по Zander-y).

Биолошке особине. Матице "жуте" банатске пчеле почињу

са лежењем већ у јануару, а престају сасвим тек у .новембру,

најраније у октобру. Будући, да матица интензивно леже до
прве половине септембра, то. матична породица улази увек

јака у зиму (са много младих пчела).

Матична породица је нормалне јачине, презими врло добро

и при спољашњој температури од- 10° С и још нижој. Здраве
породице ни тада немају већих губитака.
Ројљивост је врло велика, 2-4 роја и кадг.од још више

судећи по плетарама са непокретним саћем, које се сматрају
као

мале

кошнице.

Саће прави обилно, а тако исто и мед,

ако су, прилике

(клима и паша) повољне. Мед се разликује према врстама медо

витих биљака (горушица, багрем, липа?, босиљак, гавез и др.).

"Жута" банатска пчела има велику наклоност к прављењу

трутовског саћа. Тако исто изводи много и трутова. Трутови
се могу задржавати у кошници почевши са априлом,

па

све

до октобра, а кадгод буду и узимљени.
У кошницама, које имају и горње лето, према неким пче
ларима, "банатска"

пчела прави пред летом завесице од про

полиса. Мени није познат овај случај за "жуту" банатску пчелу.

Пчеле "жуте" банатске расе не нападају јако, неке чисто
"жуте" породице су мирне као и с а r п i с а.
Према свему реченом ја сматрам "жуту" банатску пчелу
као посебну расу или племе (stirps) међу осталим "жутим"
пчелињим

формама,

које

се

распростиру,

по

медитеранским

областима и називам је именом: "жуШа" банаШска ilчела или

укратко "банаШска ilчела", Apis mellifica. var. (stirps)
Ь ап а

tiса .

То

чиним

са

истим

правом,

као

што

су остали

систематичари ст11орили посебну ципарску, сиријску, кавкаску

11
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и др. пчелиње расе (варијетете), ослањајуhи се на карактери
стичне морфолошке и биолошке (еколошке) одлике.
Према садашњем начину систематисања пчелињих раса,
који је, по моме мишљењу, ипак непотпун и ако врло уоби
чајен, "жута" банатска пчела мора заузимати посебно расно
место у систематици европских пчелињих раса подврсте, Ар i s

mellifica, subsp. mellifica.
ooaoQoooo

RESUMEE.

DIE "GELBE" BANATER BIENE.
S. S. G:ROZDANIC.

ln Nord-SerЬien, Srem, Banat und Backa, nach einigen
Systematiker auch iп Slavonien und Kroatien, bestehen zwei Bienenvarietaten von Apis mellifica L., und beide ап klimatische und
Trachtferhiiltnise dieser Gegenden gut angepasst. Aeltere Systematiker der Bienenrassen neunen beide diesen Varietiiten mit dem
Namen "Banater Biene" und neue (Buttel - Repeen, Friese)
glauben, dass man unter "Banater Biene" eine Spielart verstehet
die "in den Eigenschaften und der durchaus unregelmassigen
Farbung Bastardmerkmale zwischen der т е 11 i f i с а, Krainer und
der ltalienischen zeigt, Jasst sich daher nicht mit Sicherheit trennen,
zumal sie auch blologisch keine Sonderstellung einnimmt" (Friese,
nach Buttel-Reepen). In neuester Zeit dagegen wollen andere
(Arnhart und М. Kohler) die "Banater Biene" ganz zu der kaukasischen Biene (Ар i s те 11. v а r. r ет i ре s, Pall) zuzuschreiЬen.
NасЏ meinen Untersuchungen in den genannten Gegenden
bestehen zwei Bienenformen, welche sich morphologisch in zwei
gesonderte Rassen trenen lassen, obwohl beide, wie ich beobachtete, ekologisch mehr oder minder zusammenstimmen. Eine von
diesen Formen ist "gelЬe" Rasse (nach Bahaarung und einigen
Stellen ат Chitinskelet) und andere die "graue" oder "schmutziggraue" (nach Behaarung). Die "graue"Form stimmt ziemlich mit
der Krainer Biene (Apis mell. var. carnica) ein, aber die
"gelЬe ", die ich als gesonderte Bienenrasse (- stirps), also als
Apis mellific.!l, var. (stirps) banatica, betrachte, hat die
morphologische Ahnlichkeit mit jenen mediteranischen Bienenrassen,
die "gelЬes" Schildchen (Scutellum) haben und zu welchen einige
Abiinderungen von Ligustica, dann die zyprische, syrische und
persische Biene gehoren. Diese letzte findet sich auch im Kauкasus, aber unterscheidet sich von der typischen "grauen" кau
kasischen Biene; welche ich wieder als eigentliche кaukasische
Rasse, Ар i s т е 11 i f i с а, v а r. с а u с а s i с а, betrachte. Mit
meiner Ansicht stimmt auch К. А. Gorbacev (Tiflis), der beste
jetzige Kenner der kaukasischen Bienenformen, ein.

-

-
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Die "graue" Rasse unserer Gegenden kreuzt sich oft mit
der "ge!Ьen" und dieser Umstand erschwert die Arbeiten der
Systematiker. Erst genetisch und an den Belegstellen konnteп wir
aus sog. "wildeп KomЬinatioпeп" gut getreпnte Bienenrasseп zu
bekommen und weiter zu studieren.
ANПANG.

А.

М е r к m а 1е d е r "g е 1Ь е п"
t е r В i е n е.
1. Arbeitsbieпen Korperlange 12-lЗmm.; Lange des
Abdomens 6 1/2-7 mm. Behaarung gelЫich braun (Bauchseite
etwas heller). Tomeпtbinden gelЫich grau (hell). Chitin schwarz
1-3 abd. Tergit gelЫich (rotgelЬ!ich Ьis lehmgelЫich). Scutellum
gelЫich Ьis ge!Ыich brauп. Glaпz Ьlartig (пicht immer stark.
2. К Ь n i g i n. Chitiпfarbe ge!Ыich Ьis gelЫich braun.,
3. D r о h n е n. Korperlange 15-16 1/2mm. (hie lebendigeп in
Normallage stehendeп Drohпen). Behaarung gelЬ!ich braun. Chitin
schwarz; 2-4 abd. Tergit mit gelЫicheп Нinterrandstreifeп. Die
Variationsbreite der ziemlich grosseп Inseln ап den Seitenlappen
der II-V Tergiten ist sehr geriпg. Das Mittelfeld zeigt in eiпigen
Abaпderungen auch weitere Aufhellugeп (z. В. Formelwert:
II М1
Ш М5
IV Мв+ V М1
VIM10).
В. В i о 1о g i s с h е Е i g еп s с h а f t еп •d е r М u t t е r f а milie der "gelben" Baпater Biene.
1. Brutzeit der Konigiп schoпim Jaпuar begiппend und erst im
November ganz aufhoreпd. Оа die Koпigiп Ьis die erste Halfte
des Septembers iпteпsiv br[itet, kommt die Mutterfamilie immer
starк (mit vielen jungeп Вiепеп) iпs Wiпter.
2.. Volкsst<irкe пormal. Uberwinteruпg sehr gut auch bei
ausserlicher Temperatur vоп - 10°С.
3. Schwarmlust sehr gross; 2-4 Schwarme lasst die пormale
Mutterfamilie im Strohкorbe der Bauern.
4. Wabenbau und Honig reichlich. Honig reiп паф BliitenВ апа

+

М о r р h о 1о g i s с h е

+

+

sorteп.

5. Grosse Neiguпg zum Drohnenbau.
6. Stechlust пur gering. Eiпige Familieп so saпftmutig wie
Carnica.
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О ЕНТОМОФАГНИМ ИНСЕКТИМА ПАРАЗИТИМА И
ЊИХОВОМ ЗНАЧАЈУ У ПОЉОПРИВРЕДИ.
Дsр П. ВУКАСОВИЋ.

Дозволите ми да започнем излагање свог малог рада,
питајуhи се заједно с вами, које инсекте треба уопште назвати
ентомофагним инсектима паразитима.
Доста је тешко одговорити на то питање. Примљено је,
боље реhи ушло је у обичај, да се именом ентомофагних
инсеката паразита означују и чланови . извесних породица
инсеката, опнокрилаца и двокрилаца, који чине скупа једну
нарочиту групу, и међу паразитима уопште, и међу инсектима
напосе. Ми називамо те инсекте паразитима, мада им не достају
извесне битне паразитне одлике, иако именом паразит озна
чимо, како то предлаже Caullery, све организме који живе
на рачун других организама не уништавајуhи их непосредно,
тада инсекти о којима говоримо и не спадају међу паразите.
Хранеhи се, на рачун својих домаhина, они их увек уништа
вају у току свога развиhа и чак, у веhини случајева, одрасли
паразити убијају своје жртве пре но што he их заразити јајима.
Сем тога, док веhина паразита остају паразитима за време
целога

живота,

или

ако

пролазе

кроз

периоде

активности,

те се периоде налазе у почетку њиховог развиhа, у ентомо
фагних инсеката о којима говоримо паразитна периода обу
хвата почетак развиhа, завршава се углавном с образовањем
лутке, и не преизазива никакве паразитне деградације у са
вршених-одраслих-инсеката. Такав паразитизам нарочите врсте

назван је привременим или ilpoilleлueнcкuм паразизмом, и као
што се види, разликује се извесним битним одликама од свих
других облика паратизма.
Врло би интересантно било проучавање еволуције групе
инсеката којима се бавимо, само сличан покушај био би пре
ран с погледом на наша досадашња познавања. Једино што
досада .11ожемо реhи, то је да група ентомофагних инсеката
паразита сигурно води своје
порекло од инсеката биљних
паразита, и да ткива, како
биљних тако и животињских
организама,

представљају

за обе групе паразита

једно исто

средину погодну за развиhе. Само да би успели у зара
жавању својих домаhина, ентамофагни паразити морају бити
боље опремљени за животну борбу од биљних паразита, што
је уосталом тачно, пошто веhина од њих располаже нарочи
тим органима, као отровним жљездама, и сем тога обично је
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обдарена често пута врло сложеним инстиктима. У њих не
само паразитизам не преизазива деградатицу, већ је после
дица већег савршенства у одраслих и можемо се чак запи
тати у колико

су они уопште и паразити?

Оставимо за сада теориска питања еволуција организама
паразита и вратимо се инсектима који нас занимају. Оста:вљајући
им и даље име паразита, као и сви пре нас покушајмо да их

дефинишемо, да би знали о чему говоримо. Како до сада
постоје разне дефиниције, предложио бих да под ентомофагним
инсектима паразитима подразумевамо само оне инсекте, у којих
су imago обично јако активни и заражују друге инсекте било
својим јајима, билр својим ларвама, док су им ларве незнатне
активисти

и

живе

на

другим или у другим инсектима у разним

облицима њиховог развића не мењајући домаћина за то време,
и хранећи се њима уништавају их. Дакле ентамофагни инсекти
паразити искоришћавају своје жртве поглавито за исхрану
свог неактивног потомства, и на тај начин разликују се од
чланова блиске групе ентомофагних инсеката који су активни,
и у облику ларве и у облику одраслих, хватају и уништавају
друге инсекте, и које ћемо назвати грабљивцима или пре

1

датерима.

!'

Ентомофагни инсекти паразити су врло интересантна група
животињског царства. Они су изврсан материјал за изучавање
многих основних проблема биологије, као н. пр. наслеђа, инсти

1

1

ката, механизма животних појава и т. д" како је то већ било
поменуто од стране г. професора Ђорђевића и Вагнера за све

1'
1

инсекте уопште али покрај тог општег научног значаја, они су од
нарочито
тичног

велике

вредности

по земљорадњу, и то чисто с прак

гледишта.

Многобројни ентомофагни инсекти су природни неприја
тељи штетних инсеката, и сатирући их, од неоцењиве су ко
ристи по нас, али како њихов рад пролази обично неопажен,
то се и резултати тога рада најчешће приписују другим чи
њеницама много мање важним. Извесни само природњаци
почели су да увиђају огромну важност ентомофагних инсеката
паразита и Silvestri као и Schwangarth, гледају их као наше
најкорисније помагаче у борби противу штетних инсеката,

а

Cau11ery

МИСЛИ да су они највећи брана прекомерном мно

жењу истих штеточина. Слична мишљења о инсекатима о ко
јима говоримо налазе се и у радовима Marchal-a, Feytaud-a и т. д.

па и сам,

на основу више

годишњих

студија,

слободан сам

''
1!

придружити се горе наведеним ауторима, и рећи да ми енто

мофагни инсекти паразити изгледају главним чуварима наших
шума нарочито, а затим наших поља и вртова. Њима имамо
да

захвалимо

што

број

штетних

инсеката

није

далеко

већи, јер својим радом они онемогућавају множење много
бројних врста инсеката које живе свуда око нас, и не виђене
и

1

не

'

\
'-.

знане

од наших

пољопривредника,

или живе чак и на га-

:
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јеним биљкама не наносећи им видљивога квара; они исто
тако ометају инвазије штеточина, а када се појаве, огранича
вају их и уништавају; они су по нас од неоцењиве користи

и за све то ми им захваљујемо презирујући их, и не обраћајући
им ни

мало

пажње.

Није довољно рећи да су инсекти којима се бавимо
тако корисни, потребно је то и доказати. То је лака ства!?·
Врло ћете често наћи у појединих аутора да су нашли да Је
50 до 70°1о штетних инсеката које су проучавали, било уби
јено од стране њихових непријатеља паразита. Н. пр. у Фран
ц уској из године у гqдину око 50% Р i е r i s Ь r а s s i с а е су жртве

наших паразита; у околини Београда, ујесен

1924.

год., 98°/о

лутака истог лептира било је убијено од малог паразита Р t er o m a l u s puparum-a L., и целе 1925. Р. brassicae био је
врло

редак.

Но сва опажања не могу нам дати јасну слику о улози
ентамофагних паразита у пољопривреди, и њихов прави значај
тек онда се видео, када су се услед све бољих веза између
разних

земаља,

а

нарочито континената, разни штетни инсекти

почели разносити на све стране. Тада је убрзо примећено, да
скоро увек ново унешени инсекти, који су у својим ранијим
постојбинама причињавали малу штету, или се чак за њих
није ни знало, постају правом бедом.
Лако је наћи објашњење те на први поглед врло чудне
појаве. Сви инсекти, било штетни, било без интереса по земљо
радњу, имају у својим постојбинама већи или мањи број пара
зита који онемогућавају њихово прекомерно множење. Једном
пак донешени у нове крајеве, без својих природних непри
јатеља, ништа више не смета њиховом прекомерном множењу
и

ширењу.

Свима је сигурно познат случај с гусеницама Liparis
донешених са стране ентомолога Trouwelot-a око 1868.
год. из Француске у Америку. За време једне јаке олује неко
лико од њих побегну из кафеза, и за пет-шест година L i ра r i s
d i s р а r толико се размножио, да су шуме читавих држава
биле опустошене.
Тражећи лек пустошењу од ново унешених инсеката

d i s ра r,

почело се помишљати и. на њихове паразите, и тако је постав

љен проблем искоришћавања ентомофагних инсеката паразита,
проблем само делом решен, и који представља интересантан
покушај да се најпрактичнја питања реше заиста научним
методама.

Први покушаји искоришћавања састојали су се у томе,
што су у крају из кога је штетни инсект дошао, тражени и
скупљани разни паразити који га нападају. Они су били затим

уношени и

растурени да би, ,једном одомаћени, спречили:пре

комерно ширење штеточине, као што су то чинили раније,
у земљи, из које је штеточина дошла.

k-

64
И већ 1873. год. унешен је из Америке у Француску
Ту r о g 1ур h u s р h у 11 ох е r а е Riley, амерички паразит филок
сере, али на жалост без успеха. И можда због рђавог искуства
од 1873. до1900. год. било је свега девет сличних покушаја
с разим паразитима.

Извесни покушаји испали су сада преко

сваког очекивања, као н. пр. уношење Ар ап

t е 1е s g 1о т er а t и s-a из Француске у Америку да би се сузбио купусар,
и од 1900. унашања страних паразита постају све чешћа и

све успешнија. Американци, којима су разне земље, а нарочито
Европа, даровале велики број штетних инсеката, предњаче свима
и њихове мисије одлазе у све земље, у којима постоје штето
чине од којих пате, и траже, скупљају и уносе њихове пара
зите. И мало по мало, на основу стеченог искуства и опа
жања, створила се читава нова наука са својим правилима,
законима, својом дисциплином.
Ма колико да је та нова наука интересантна, немогуће
нам је за сада заћи дубље у њу, па чак\ни изближе разгле
дати већ постигнуте резултате. А извесни од њих су заиста
изнеиађавајући. Талијани су н. пр. успели да спрече ширење
опасне D i а s р i s ре n t а g о n а уношењем и одомаћивањем њеног
паразита Praspaltella Berliesi, а Американцисесвеусnеш

није боре противу Liparis-a (di~par и chrysorhoea) уно
сећи њихове паразите и т. д. И сада, ако се случајно, покрај
свих заштитних мера (оне уосталом у нас и не постоје), унесу
страни

штетни инсекти, њихово ширење спречава се уношењем

и одомаћивањем паразита који их нападају у њиховој постојбини.
Последњих година више од тринајест таквих разних поку
шаја су у току, и многи већ обећавају потпун успех. И у
нашим новинама било је говора о америчкој мисији која тражи
и скупља у Европи паразите Pyrausta nubilalis, али по
нас су од нарочитог интереса опити вршени у Енглеској, Ита
лији, Француској и Швајцарској с једним малим В r а k о n i d а е- а
(Ар h е 1i iI u s та 1i), паразитом злогласне крваве ваши · на
јабукама.
Да ли је потребно рећи да сам раније, као· чиновник
Министарства Пољопривреде, дошао у додир с ентомолошком
станицом у Паризу, и да су нам колоније Ар h е 1i n u s - а,
паразита крваве ваши, требале бити послане, али када је све
било решено, и тај је покушај услед немања кредита у самом
почетку

пропао.

Све чешћи и све многобројнији успеси постигути иско
ришћавањем паразита ново унешених штетних инсеката учи
нили су, да се последњих година на једном

почело говорити

о новим биолошким методама борбе противу штетних инсе
ката уопште. Те биолошке методе борбе састојале би се у упо

треби природних непријатеља штетних инсеката,

а поглавито

њихових паразита. И док су извесни природњаци полагали, и по

лажу највеће наде на ентомофагне инсекте паразите, и мисле да
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hемо се помоhу њих ослободити потпуно наших штеточина,
други с неповерењем примају све те новине, и не придодају им
никакву

важност.

И дискусија веh одавно започета још увек траје. Она је
потпуно бескорисна, утолико више што се води поглавито око

разних теорија, док су опажања и агенти у

њој ретки, и на

стала је изгледа ми једино услед тога,

су

што

два

потпуно

различна проблема помешана: Јiроблем искоришћавања пара
зита

противу

нових

штеточина,

и

проблем искоришћавања

противу домаћих паразита противу штетних инсеката који у
нас већ одавно постоје.

То су два потпуно раз.Лична проблема од којих је први
већ решен, и може се чак рећи с потпуним успехом. Али у
носећи и покушавајући

да

одомаћимо

паразите новог штет

ног инсекта, ми желимо да остваримо ред ствари који је већ
постојао у крају из кога је штеточина донесена, т.ј. да га у
чинимо исто тако мало опасним као што је то био у својој
ранијој постојбини, и то је

све.

Сасвим други циљ мислимо постићи искоришћавањем до
маћих паразита противу већ постојећих штеточина.
Сви штетни инсекти у нас имају своје паразите, често
пута многобројне, па ипак наносе нам, било сваке године, било
периодично, више или мање штете. И када говоримо о иско
ришћавању домаћих паразита, ми· помишљамо да помоћу њих
онемогућимо те периодичне инвазије штетних врста, или чак
1

~.

и да потпуно уништимо штеточине или их бар учинимо без
опасним, као што су безбројни други инсекти који свуда око
нас живе.

Тако

постављен

проблем

искоришћавања

паразита

не

измерно је компликованији но одомаћивање непостојећих пара
зита неког новог штетног инсекта, и одмах морам рећи да је
још прерано доносити о њему свој суд. И сувише је мало
рађено до сада на томе пољу. Већина природњака се задово
љава да само вештачки одгајива штетне инсекте, скупља и

детерминише њихове паразите, и радови који се баве

изуча

вањем компликованих односа између паразита, њихових дома
ћина, и чињеница средине у којој се они скупа налазе, још
су врло ретки, а да и не говоримо о покушајима правог иско
ришћавања. Једино су Немци, ако се не варам, вештачки од

гајивали паразитне муве

Sparganothus pilleriana Schieff.

Па ипак и ретки радови показа.Ли су да многа раније
примљена мишљења треба прегледати, и делом одбацити. Тако
н. пр. мислило се да сваки штетни инсект има своје сопствене,
специфичне паразите, а видело се да искључиве специфичности

скоро и нема, и да су велика већина паразита јако полифагни,
али да при свем том нападају нарочито радо само извесне од

својих жртава.
5
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Исто тако мислило се да се акција инсеката обавља на
тако звани циклични начин, т. ј. уједном крају најпре се јавља
штетни инсект и множи се, брже од домаlшна, а затим, при
вуhени масом плена, паразити долазе, множе се, и најзад скоро
све јединке штеточине су заражене, навала је спречена, али
и сами паразити, немајуhи где да положе своја јаја пропадају
или: одлазе из тога краја. Један је циклус свршен. Ретке је
динке штеточине које су успеле да избегну општу погибију,
могу

се

сада

местимично

множити,

и

мало

по

мало преизази

вају нову инвазију, наново долазе паразити, наново

их уби-

јају, и тако се ређа циклус за циклусом.

·

Новија истраживања показала су да је циклична акција
паразита могуhа само под извесним, тачно одређеним, погод
бама, и да је уопште ретка појава у природи, док се насупрот
њој понекад cpehe тако звана непрекидна, или стална акција
паразита, т. ј. у једној одређеној средини, из године у годину,
паразити уништавају извесан, приближно увек исти број до
маhина, и између сваког штетног инсекта и његових паразита

ствара се једна врста равнотеже која им дозвољава међусобни
опстанак.

Питање начщ1а акције паразита неизгледа ми још решено.
Оно што нарочито изненађује када се прати резултат рада
једне групе паразита дуже времена, то су огромне варијације
које се у њему јављају скоро свакога тренутка. Било да је
акција паразита циклична, било да је стална, у односу или у
равнотежи паразит - домаhин наступају стално веhи или мањи
поремеhаји, које hy назвати критичним моментима, и чије су
последице или инвазије штеточине, или пак њено изчезавање
за

извесно

време.

Ти критични моменти који одговарају стицају нарочито
повољних околности по развиhе штетноr инсекта, или пак
на против његових паразита, од огромног су значаја,

и када

будемо знали механизам њиховог стварања, и проблем иско
ришhавања паразита биhе решен. А то знаhи тражити и изу
чавати односе између разних чињеница једне средине које
утиhу како на живот и рад штетног инсекта, тако и на живот
и рад његовог паразита, дакле узајамне односе свију њених
чињеница, јер у једној одређеној средини све, почевши од
човечије радљивости па до природе земљишта и нарочито
климе, има извесног, веhег или мањег, утицаја на исход не

прекидне борбе између штеточина и њихових природних не
пријатеља.
Проблем искоришhавања домаhих паразита много је
компликованији но што то изгледа на први поглед, и читав низ
студија су потребни пре но што приступимо његовом решењу.

Далеко смо од сањарија појединих природњака да
инвазије најопаснијих штеточина

тренутно

he

се

обуставити на тај
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начин, што ћемо одгајивати у масама вештачким путем његове

Паразите, и у погодном тренутку њихове небројан~ чете бацити
у бој противу непријатеља, и уништити га за трен ока.

Па ипак ми већ можемо покушати с искоришћавањем
домаћих паразита помажући их у њиховом раду. Н. пр. лако
се може

десити да услед

разних

неповољних прилика, а наро

рочито многобројних хиперпаразита најкориснији паразити
најопасније штеточине исчезну из једног краја, и зато би тре
балоу нарочитим ентомолошким станицама вештачки одгајивати
их да би се имали стално при руци. Тако се н .. пр. у Мантону
стално гаји jeдi;i.,I;I од грабљиваца: N о v i u s с а r d i n а 1i s.
Али акцију многих паразита могли бипојачати нарочито
олакшавајући им опстанак у извесном крају ширењем биљака
на којима живе њихови разни домаћини, т. ј. разни инсекти,
ни корисни а ни штетни,, по нас. И изгледа ми да ће се у
том правцу највише учинити.
Из свега реченог види се да су и најпрактичнија питања
често у вези с компликованим научним проблемима, а сем
тога да у пољопривреди сићушни створови, звани ентамофапiим
инсектима паразитима, играју једну од .најважнијих улога. И
као што рекосмо, они веh и сада колико могу, неопажени и
презрени чувају и бране плодове земљорадничког труда, а
чему се све од њих можемо надати у будуhности? Примењена
ентомологија рећи he нам то једнога дана.
oooQQQooo

ntsuмt.

Apres un exposse general sur les insectes entomophages
parasites et la place qu'ils occupent dans le regne animal, on propose de designer sous се nom "Insectes entomophages" un
groupe d'insectes, comprenant des Hymenopteres et des Dipteres,
dont les imagos sont ordinairement tres actifs et contaminent les
autres insectes soit par leurs oeufs, soit par leurs larves. Par contre,
les larves, de ces insectes ordinairement peu actives, vivent sur
ou dans d'autres insectes а divers stades de Jeur developpement
s'en nourrissent et les aneantissent.
Le role, tres important, des insectes parasites, dans la nature,
est ensuite expose notamment au point de vue de l'agriculture.
Puis, vient la questions de leur utilisation dans la Jutte coпtre les
insectes nuisiЫes: un bref historique du proЫeme amene а Ја question aujourd'hui debattue, c'est-a-dire, savoir quelle est la valeur
de l'action des insectes entomophages et si l'on peut compter sur
cette action dans Ја lutte coпtre Jes iпsectes nuisiЫes.
Daпs l'utilisation des iпsectes parasites deux cas tout differents
sont а envisager: d' une part, l'utilisation de parasites etrangers
5
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contre des insectes nuisiЬles importes ou existants; d'autre part,
l'utilisations de parasites indigenes contre les insectes nuisiЫes
existants.
Le premier proЫeme est presque resolu et avec succes; le
deuxieme . n'est qu'amorce. Се dernier est, d'ailleurs, infiniment
plus complexe que le premier et demande une etude approfondie
des interactions des divers facteurs d'un milieu determine.
Cependant, des observations interessantes ont_pu etre groupees,
sur la polyphagie et la specificite, l'action cyclique et l'action constante. des parasites, etc .....
· .La question d.e l'acHon parasitaire est des plus importantes
et се qui la caracterise, surtout, се sont les variations tres fortes
que cette action presente dans le temps et l'espace.
Ces brцsques changements sont des moments critiques et lorsque, рош ainsi dire, on connaitra Ieur mecanisme, le рщЫеmе de
l'utilisation des parasites endog~nes sera solutionne. Pour у parvenir, de longues, patientes €tudes des complexes Ьiologiques
que forment les hбtes avec les parasites et hyperparasites sont
indispensaЫes.

•

Des а present, par exemple, ипе maniere d'utiliser les parasites
indigenes et polyphages d'.un hбte, consisterait а faciliter leur existence dans le milieu choisi еп у propageant les plantes nourici~
eres de .. Ieurs .victimes.
Cette utilisation des parasites indigenes contre les i.nsectes
nuisiЬies . dejA existants est peut-etre Је proЬleme le plus interessant de l'Entomologie appliquee а l'agriculture dont les recherches
doivent tendre а le resoudre pour le mieux et le profit de tous.

ПРИЛОЗИ О БИОЛОГИЈИ И ВАРИЈАБИЛИТЕТУ

CALLIMENUS PANCICI BRUNN.
·жи:ВОЈИП ЋОРЋЕћИЋ.
Још од Панчиhа знамо, да оба наша представника Са 11i те n i dae Вtunn: Di na rch us da syp u s Brunn. и Са 1li me n us
Ра n с i с i Brunn. живе у повеhем броју у околини Ниша. D i n а r~
с h u s смо нашли у веhем броју на Мрамору, одмах кад .се
успнемо

са

моста на Морави и са леве стране од пута, који

од Ниша води у Прокупље. Он је тамо измешан са калименусом
и живи не само по чалији, веh и по околном житу и нарочито

по буријану. На Чамурлији, у близини Ниша, у житу, у корову
од буријана и по жбуњу од чалије, налази се некад у великом
броју калименус, готово увек сам, без и једног примерка
динархуса. У вшirе махова, поглавито са тог места, могли~смо
сакупити по неколико десетина примерака, који су нам погла~
вито

послужили,

прво

за

нека

цитолошка

проучавања,

о

којим he на другом месту бити реч, као и за ова посма
трања о варијабилитету. Динархус се ·налази још даље на
југ, у околини Куманова и Скопља, по Овчем пољу, oko
Дојрана и др.

Живот и навике ових интересантних инсеката нису добро
проучени, судеhи по оно мало података, које налазимо у
литератури.

Необично

прождрљиви, они се не исхрањују само биљ

кама, по којима живе, веh ждеру све нашта наиђу а нарочито
су прави канибали и најчешhе се узајамно прождиру. У за
твору се чак и спарују и женке полажу јаја; при томе се нај
чешhе и виде ·појаве канибализма.

оба

По извршеном сачитању, које траје по неколико часова,
пола изгледају јако изнурени и ова изнуреност долази

од заламања спољних гениталија у мужјака и од избачене
пометине у женака. Најчешhе се полови по извршеном са
читању узајамно нападају и прождиру гениталну пометину.

Тако почишhене животиње, јако изнурене, жртва су првих са
племеника, који на њих наиђу, а који нису извршили са читање.·

Интересантно је посматрати како мирно подносе нагризање
своје изнутрице, вероватно стога, што су толико исцрпљени,
да

не могу више реагирати

и на тако тешке повреде.

Издвојени мужјаци по сачитању угину после 1-2-3
дана. Женке се држе још неколико дана, нарочито ако~им
генитална пометина није била велика, те је за времена увуку у

трбух. Женка снесе

30-50 јаја. Јаја су. велика Ь-7 mm. Са

·
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чврстом сивом љуском. по којој су врло интересантне шаре,
које вероватно могу послужити и као систематска одлика; У
једној примедби на страни 14 свога дела о скакавцима, Панчић
наводи како је 1860. г. нашао око "300 дугуљастих сивастих
1 mm. дугачких јаја, које је била женка (Dinarchus) својом
дугом .iюжицом до дна стеље протурила". Врло је верЬващо,
да је Панчић нашао јаја неке сасвим друге врсте, јер је не
могућно, да једна женка снесе толики број овако великих јаја;
величина ових јаја не подудара се с оним, што смо утврдили
без икакве сумње.

1

i

У више мах;ова, у две наредне године, могли смо имати

1'

-·

преко стотину примерака калименуса, који су поглавито у
месецу јуну, пред жетву, живели у житу по Чамурлији. На
тако великом броју индивидуа, јасно се истичу неке одлике у
боји трбуха, који чини највећи део тела. Сасвим слично ономе,
што су Т о w е r и О о 1 d s с h m i d t изнели и то први за
L е pt е n о t а r s а са кромпира, а други на лептиру L у m а n t r i а
m оп а с h а и ми смо нашли доста осетне варијације, које стога,
што се у извесној пропорцији показују на повећем броју сваке
колоније, имају исти интерес за теоретска посматрања, као и
варијетети већ цитираних облика.

Тако абдомен калименуса може бити или једноставно
црно обојен (меланизам), са лепим металним преливом, или се
по њему могу наћи раЗне шаре и мрље, чији број и величина
као да показују неке сталне односе. Ови односи дозволили

су нам, да издвојимо три серије варијација у оба стола. Тако
десна вертикална серија представља меланички варијетет и то
доле мужјака а горе женку. Оба су спола гледана са леђа
и са стране; тако и остале серије имају по четири лика, по
два. за сваки спол. (Види слике на крају књиге).
Варирање отпочиње са појавом белих или жуто лимуна
стих шара у облику обичних мрља, или налик на слово У.
Те шаре показују тенденцију да се серијално расподеле, нај
чешће у две леђне линије са сваке стране од сагиатлне равни
трбуха. Врло су честе мрље и са стране ових линија, по бо
ковима трбуха.

'

Најзад лева серија представља крајњу еволуцију ових

шара у обл'ику слова У, које су се сакупиле по леђима у две
Готово једноставне, међу собом паралелне линије, између којих
и, са стране којих има мањих мрља исте боје.
Сви су ови односи добивени, како смо већ навели, са
примерака из слободне природе и како је њихово даље проу
чавање, под садашњим условима, нама немогуће, то ми не
можемо да кажемо позитивно, да ли ови варијетети не пред

стављају одељене линије (чисте л.), које би као наследствена
скретања представљале елементарне врсте, нити

пак, да лй и

у каквим односима менделирају ове аберације приликом укр-
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штања. Врло је вероватно, да и овде има увек враhања ка
нормалном типу, како је веh за неке сличне варијације експе
риментално утврђено.

Исто се тако

не може ништа

поуздано реhи, У- каквој

су вези ове варијације са температурним односима, са влагом,
како је веh утврђено за многе облике, између оц:талих за ди
гене лептире Arachnia levana (зимска) иArach. prqrs.a

•,

(летња).
Такве исте диморфне промене добивене су под утицајем
влаге и суше и из пупа

ратури

излегли Лептири

Vа n е s s а u rt i с а е
наличе на

на вишој темпе

јужну V. i n.a с h u s. За

Tower-a су аберације боја на Leptinotarsa резултат
дејства темрературе и влаге.
Ови велики облици, које је лако чувати у затвореним
просторима, били би врло добри објекти за оваква проучавања
и ми их препоручујемо млађим снагама.
0000€)0000

SUR QUELQUES POINTS DE BIOLOGIE ЕТ DE VARIABILITE
DE CALLIMENUS PANCICI BRUNN.

--

Ј. G::EORG:EVITCП.

Les grands orthopteres С а 11 i те n u s Ра n с i с i Brunn. et
i n а r с h u s d а s ур u s Brunn. de Ја famille des С а 11 i m е n i d es
vivent en Serble а partir de Nisch jusqu'au Јас de Doiran, soit
melanges, soit separes. La colonie de С а 11 i m е n u s est surtout
nombreuse aux environs de Nich et pres de Prokouplje.
D'apetit feroce, ces animaux se nourissent non seulement
des plantes, sur lesquelles vivent (Ые, sureau hieЫe) mais aussi
ils ne dedaignent pas ses congeneres quelque peu debllites pour
pouvoir se defendre, comme cela arrive Је plus souvent en
captivite, apres Ја copulation ou Ја ponte.
Apres Ја copulation, Ies males meurent au bout d'urt, deux
ои trois jours; les femelles peuvent vivre plus longtemps encore,
surtout si elles ont pu а temps rentrer ses organes genitaux. Une
femelle pond au mois de juin; 30-50 oefs de 6-7mm. avec
une. coque grise, tres dure et tres resistante, sur Iaquelle on voit
des dessins reguliers qui certainement peuvent servir pour la
classification.
Nous avons pu, а deux reprises, et рош un autre biit, ramasse plus d'une centaine d'exemplaires de С а 11 i те n u s et
chaque fois а Ја fin de juin, ces animaux, sexuellement mtires,
ont presentes des variations reguliers dans la coloration de !еш
abdomen, lequel, dans les cas extremes, presente un melanisme
prononce avec un reflet metalique, ou Ьien presente sur le. fond
bronze des dessins caracteristiques еп forme · de У en deux
О
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lignes sur les bords d'аЬdотеп, ои blen ces dessins sont тoit
тoins deveJoppes. Le noтbre des animaux avec ces variatio
sетЫе garder uпе proportion coпstaпte dans chaque lot captiv
de sorte · qu'oп peut, еп les seriaпt, sortir trois lignees des vari
tioпs, interessaпt les deux sexes. C'est се qu'oп voit represent
sur пotre figure 1. sur laquelle 1, 2, 3, represeпteпt ces tro ·.
lignees des feтelles vu de сбtе; 4, 5, 6, les тете vu de dos
7, 8, 9, les тales vu de cote et 10, 11, 12, les meтes vu de do
Nous ne pouvoпs pas dire si ces variations representent Је
races pures, lesquelles seront les especes eleтentaires, si ellel
etaieпt hereditaires. De тете il est iтpossiЫe de dire dan
quelles proportions suiveпt les regles тendelienпes ces ablrationj
apres croiseтeпt. II est fort рrоЬаЫе, qu'ici тете оп devrai
voir le retour vers le type поrтаl, comme c'est deja coпstate pal
.· voie experimentale рош quelques variatioпs sетЫаЫеs.
De тете, је ne .peux pas accepter que ces variations depen
deпt de la teтperature ou d'huтidite, puisque је les trouve su
des aniтaux vivant dans Jes тетеs conditioпs.
I1 est facile de garder ces graпde orthopteres daпs Ја capti
vite, c'est pourquoi nous les rесоттапdопs а ceux qui voudraien
s'interesser de ces рrоЫетеs.

1, 4, 7, 10.
3, б,. 9, 12.
2, 5, 8, 11.

Женkа и м.уЖјаk са шарама гледани бочно и са
Меланичkе варијације оба спола, гледане бочно

леђа;
и са леђа;
Изгледи Животиња са средњим. типом. варијација у оба пола,
гледани бочно и са леђа.

1, 4, 7, 10. Fem. et male avec des dessins vu de dos et du c6te;
3, б, 9, 12. Les variations melaniques de deux sexes, vu de dos et du сбtе;
2, 5, 8, 11. Les aspects de deux sexes, presentant le type moyen de vari•
ations, vu de dos et du сбtе.

