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sznt. Nagy szerencse,, hogy a bortermelés Pancsova vidékén nem

bír els rangú fontossággal, és hogy az ottani elpusztult szlterü-

leteket kitnen lehet másféle mívelésmódra is felhasználni.

Annál nagyobb csapás a phylloxeravész a szomszéd Temes-

megyében, a hol a virágzó és jövedelmez bortermeléssel bíró

Versecz és Fehértemplom városok egy-egy nagyobb fertzés közép-

pontjait képezik. Verseczen és 3 szomszéd községben már körül-

belül 235 hektár szl van ellepve ; Fehértemplom és a szomszéd

Vöröstemplom szlibl pedig 63 hektár van megtámadva.

Borsodmegyében két nagyobb infectió- csoport, az egyik a

Bódva, a másik Sajó völgyében, a Tokaj-Hegyallyára való tekintet-

bl bír kiváló fontosságai. Amaz a szendri csoport, mely részben

felnyúlik Abauj -Tornamegyébe és 10 község határában körülbelül

300 hektárnyi infectióból áll ; emez a barczai csoport, 6 község

határában mintegy 200 hektárnyi fertzött szlvel.

Dr. Horváth Géza.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

A lopó-darázsok életmódjáról. — A lopó-darázsok (Pelopoeus),

melyeknek fészkeiésót és építkezését Paszlavszky József
tanár úr e folyóiratnak már egyik elbbi füzetében (41— 42-ik 1.)

ismertette, életmódjuk tekintetében is a legérdekesebb rovarok közé

tartoznak. Ugyanis mihelyt a sárépítmény készen van, a darázs

minden egyes sejt fenekére egy-egy petét tojik, és még mieltt a

sejtek száját végképen befalazná, azoknak belsejét összefogdosott

pókokkal tölti meg. Ily módon gondoskodik arról, hogy a petéibl

kikel ivadék a sár-sejtekben mindjárt terített asztalt és kész táp-

lálékot találjon. De hogy a sejtekbe hordott pókok addig az ideig

meg ne romoljanak, a darázs nem öli meg azokat, hanem csak

fulánkjával megbénítja; a pókok tehát egészen tehetetlenül, de

élve maradnak a sejtekben mindaddig, a mig csak a lopó-darázs-

nak kikel és gyorsan növeked álczája ket sorban fel nem emészti.

Sajátságos, hogy ezek a darázsok áldozataik megválasz-

tásában meglehetsen válogatósak és az egyes fajok többnyire

mindig csak bizonyos meghatározott pókfajokat szoktak fészkükbe

hordani. A Pelopoeus destlatorius fészkébe hordott pókfajokat eddig

tudtomra még senki sem vizsgálta meg tüzetesebben ; de igen is

ismerjük azokat a pókokat, a melyeket a rokon Pelopoeus spirifex
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fogdos össze, és melyek között L u c á s — 70 példányt megvizs-

gálván — 48 Epeira cucurbitina, 15 Epeira solers, 4 Epeira pata-

giata és 3 Chibiona pelasgica példányt talált.*)

Mint a legtöbb állatnak, úgy a Pelopoeus-fajoknak is meg-

van a maguk természetes ellensége; mert egy hozzájuk szinezetre

s részben nagyságra is nagyon hasonló fürkész -darázs, az Osphryn-

chotus felkeresi a Pelopoeus fészkét és petéit ennek álczáiba rakja,

úgy hogy a lopó-darázs sár-sejtjébl a Pelopoeus helyett nem rit-

kán a fürkész -darázs búvik el. Ily módon élsködik péld. a

P. destülatorius fészkében az Osphrynchotus seductorius, melybl a

magy. nemz. múzeum néhány év eltt Dr. Peth Gyula úrtól

Budapestrl származó, saját nevelés példányokat is kapott.

A kaparó -darázsok vagyis Spheeidák családjához tartozó Pelo-

poeus-nem földrajzi elterjedésére nézve megjegyzem, hogy eddig

mintegy 63 faja ismeretes minden világrészbl, de kizárólag csak

a melegebb tartományokból, és pedig Európából 11, Ázsiából 23,

Afrikából 8, Amerikából 18 és Ausztráliából 3 faja. Hazánkban mind-

össze csak két faja tenyészik, u. m. a P. destülatorius HL, mely

nálunk szórványosan csaknem mindenütt elfordul, és a sokkal rit-

kább P. femoratus Latr., melyet eddig még csak Egerben és Ulma

temesmegyei község határában sikerit felfedezni.

Mocsárt/ Sándor.

Légypetékkel táplálkozó Juhászkutyák. — Az 1883-ik év május

havában rovartani tanulmányok végett néhány hetet az Alsó-Duna

mentén töltöttem és ott különösen a kolumbácsi legyek életmódját

és fejldését tanulmányoztam. E czélból többször átcsolnakáztam

Szerbiába is. így történt ez a többi között május 23- és 24-ikón,

midn Szent-Heléna községgel szemben, a szerb oldalon a Livadicza

nev patak regényes környékén vizsgálódtam. A patak medre s-
ren el volt borítva a Ihalassomyia congregata nev légyfajnak

különböz korú és fejlettség petéivel. Midn a déli órákban a

terebélyes bükkfákkal szegélyezett patak sziklás partjain pihent

tartottam, igen sajátságos és különös látványnak voltam szemta-

núja. Két szerb juhász-gyerek három kutya kíséretében ugyanis

szintén ide hajtotta néhány darabból álló juh- és kecskenyáját de-

lelni. A három juhászkutya azonnal a patak medrébe ment s a

*) H. L n c a s, Un mot sur le Pelopoeus spirifex et sur les Aranéides

destinées á servir de nourriture aux larves de cet Hyménoptere de la famille

des Sphégides. (Aunales de la Soc ent. de Francé. 1869. p. 427—429.)
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