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A legczólszerbb, habár költséges védekezésmód ellenük abból

áll, hogy a kalászokon tartózkodó bogarakat ers vászonból készült

rovarhálóval összefogdossuk s azután cserépedénybe gyjtve le-

forázzuk.

Kuthy Dezs.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Pókon élsköd darázs. — A fürkész-darázsok álczái, mint

tudjuk, a legkülönfélébb rovarok rovására élnek és szaporodnak
;

de csak egy pár adatot ismerünk arra nézve, hogy felntt póko-

kon is élsködnének. Egy ilyen ritka esetnek voltam szemtanuja

Tasnádon 1882 május havában. A Steatoda castanea Clerck nev
pókfajnak egy fiatal példánya ereszkedett le szobám mennyezeté-

rl íróasztalomra s az elttem fekv papiroson szaladt végig, mi-

közben mellkasa és potroha között fehér keresztszalagnak látszó

idegen tárgyat pillantottam meg. A pókot gyorsan egy kis üres

üvegbe fogtam, s az idegen tárgyban nagyító üvegemmel egy kis,

2—3 mill. hosszú fehér álczát ismertem fel, mely száj szerveivel a

a pók potrohába kapaszkodva, nyugodtan ült. Az üvegben élve

hagytam a kis pókot és néhány napig apró legyekkel tápláltam.

Ötödnapra az álcza levált a pók testérl és az üvegben 6 mill.

hosszú ritka szövet gubót iont, melybl néhány nap múlva a

Glypta bifoveolata Grav. nev fürkész-darázsnak egy
,
kis hím

példánya fejldött ki. mó Laj^

Két érdekes araszoló-pilie, — Mint már évek óta rendesen,

úgy a folyó 1884-ik év nyarán is több hétig idztem Krassó-Szö-

rénymegye erds hegyvidékein, — gyüjtve-kutatva azoknak gaz-

dag rovarfaunáját. Kirándulásaimat ezúttal is meglehets siker ko-

ronázta, és fáradozásaimat több érdekes vagy ritka rovarfajnak

felfedezése jutalmazta. Ily érdekes felfedezést képez -a többi között

két Geometrida-faj, mely hazánkban eddig tudtommal sehol sem ta-

láltatván, Magyarország lepke faunájára nézve új gyarapodásnak

tekintend. Mindakett a Cidaria-nemhez tartozik.

Az egyik a Cidaria capitata H-Sch., mely Német- ós

Oroszországban és Svájczban tenyészik, de Németország délkeleti

részében, illetleg Ausztriában már hiányzik ; ebbl július közepe
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táján a inehádiai Herkulesfürdnél találtam egy példányt, a mint

a CserDa patak partján egy árnyékos sziklafalon meglapulva pihent.

A másik faj a Cidaria cyanata Hb., mely eddig csak az Al-

pesekbl volt ismeretes, és melybl egy példányt július végén a Kor-

niareva felett emelked havasokon fogtam.
Pável János

Kártékony müvészméhek. — A levélmetsz mfívészméhek kö-

zött, melyeket Mocsáry Sándor úr e folyóirat szeptemberi füze-

tében ismertetett, olykor szintén akadnak csemetéinket károsító

ellenségek. Ezt tapasztaltam már két éven át Kis-Szent-Miklóson

Pestmegyében. Az 1883-ik év nyarán ugyanis észrevettem, hogy

újonnan kikelt amerikai tölgyfácskáimat (Quercus palustris és cocci-

neá) nemsokára valami rovar lekopasztotta ; ugyanaz történt az

1— 3 éves kis hickory-diófákkal (Carya álba) is. Honi tölgyfacseme-

téim hasonló módon szenvedtek ugyan, de már korántsem oly nagy

mértékben. Eleinte azt hittem, hogy a leveleket éjjelenként valami

éjjeli lepke hernyója, mely nappal a földben van elbújva, rágja le

;

mert a rágás olyan széles öbölformára történt, mint a hogy a nagy

hernyók szokták a leveleket lerágni. Hernyót azonban sehogy sem

birtam a lomb alatt találni. Júliusban végre rajtakaptam a czinko-

sok egy példányát, mely nem volt egyéb, mint egy nagyobb Me-

gachile (talán a Megachile maritima), melynek hasa vörhenyes

gyjtszrrel volt borítva. Minthogy nem volt nálam háló, nem

birtam elfogni a gyors és nyugtalan méhet, mely a mily hirtelen

jött, ép oly hirtelen szállt ismét tovább ; de azért a legtisztábban

láthattam, miként csapott le a levélre és, potrohát mereven felfelé

tartva, fejét pedig hernyómódra félkörben forgatva, miként kanya-

rította a levélbe azokat a nagy öblöket, igazán meglep gyorsa-

sággal. Néhány nap múlva egy hickory-diófácskán szintén tetten

értein egy ugyanilyen Megachilét, mely azonban a következ pilla-

natban már tovaillant.

A leveleknek efféle megrágása következtében e háromféle

külföldi fa csemetéi növekedésükben igen elmaradtak ; mert min-

den újonnan fejld levélbl néhány nap múlva csak a fér maradt

meg, mind a két oldalán keskeny rongyos szegélylyel.*)

*)J. E Planchon tanár közlése szerint (La Vigne américaine 1882

p. 263—269) pár év eltt Dél- Francziaországban tapasztalták, hogy egy mvész-
méh (Megai-hüe serkans) néhány amerikai szlfaj levelein hasonló rongáláso-

kat okozott

.
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