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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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légypetékbl jóízen falatozni kezdett. A nem valami barátságos

hangon morgó kutyákat közelebbrl szemügyre véve, azt tapasztal-

tam, hogy azok a roppant tömegekben felhalmozott táplálékban

kissé válogatósak, mert csak a legfrissebb és legfeljebb két nap

eltt lerakott petéket eszik meg, míg a többit finnyás orral meg-

vetik. Kísérm kérdésére, hogy a kutyák e légy tojásokon kívül

más eledelt nem kapnak-e? azt a választ nyertük, hogy az alatt

az id alatt, a míg e » piszok « a patakokban van a kutyáknak

semmit sem szoktak adni, mert
!

azok ösztönszerleg felkeresik a

patakokat reggel és este, és ép úgy mint a déli pihenés ideje alatt,

e kocsonyás anyaggal táplálkoznak.*) Ha a Thalassomyia petehal-

mazai már nincsenek a patakokban — t. i. június 10-én túl, —
akkor kígyókat ölnek meg a kutyáknak ; mert húst a juhászok ma-

guk is csak akkor esznek, ha vagy egy idegen bárány » téved* a

nyájba, — ami különben gyakran megesik. Hogy meggyzdhes-
sünk, vájjon ezek a kutyák valóban megeszik-e a kígyóhúst, kísé-

rmmel egy kis kígyóvadászatot rendeztünk és alig egy negyedóra

alatt két koczkás sikló (Iropidonotus tesselatus) és egy vipera

(Vipera ammodytes) jutott kezeink közé. Az egyik juhász-gyerek

a még mozgó kígyók fejét levágva, testüket a kutyáknak dobta,

melyhez azok csakugyan mohón hozzá láttak, és melyet úgy lát-

szik, még a Thalassomyia petéinél is ízletesebbnek találtak. E des-

sert után a négylábú ínyenczek kényelmesen végig nyújtózkodtak

az árnyékban és kioltott nyelvvel szundikálva, végezték déli álmukat.

Dr. Tömüsváry Ödön.

A gabona-futrinka kártételeirl. — Ismeretes dolog, hogy a

gabona- futrinka (Zabrus gibbus) álczája szi vetéseinkben gyakran

mekkora károkat szokott okozni. A rovar kártékonyságára a mive-

lésmód sorrendje, úgy látszik, határozott befolyással van. Évrl-

évre tapasztalom ugyanis Tolnamegyében a b. Sina-féle simon-

tornyai uradalomban, hogy a gabona-futrinka álczájának kártételei

mindig kivált azokban az szi vetésekben mutatkoznak nagyobb

mértékben, a melyek tavaszi árpa után következnek, mig más nö-

vények után, nevezetesen zöld takarmány után következ szi veté-

sek meglehetsen, st többnyire teljesen megkímélve maradnak.

Ebbeli tapasztalataimat most is igazolva találom. Különösen

*) Hogy a kutyák cserebogarat, csigákat min jó étvágygyal fogyasztanak

el, már több ízben volt alkalmam tapasztalni


