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Ritka zúgó pille. — A Földközi- tenger környékén tenyész

ritka zugó-pille Dcilephila Celerio L., mint vendég, néha hazánkba

is ellátogat. Errl már irodalmunkban is találunk néhány esetet

feljegyezve, így e század elején K o y Tóbiás e ritka vendéget a

Margitszigeten vad szl fonadékain találta *), R ó z s a y Emil tanár

úr pedig Pozsony környékén fogott egy példányt **). A múlt évben

elhunyt M e t e 1 k a Ferencz jegyzetei között pedig ráakadtam, hogy

neki többször sikerit találnia, illetleg a lepkét hernyóból felne-

velnie. Nevezetesen 1869-ben a pestmegyei dabasi szlbl három

hernyót hoztak neki, melyeket, mint hogy eltte ismeretlenek voltak,

gondosan elkülönítve nevelt fel s kellemesen volt meglepetve, mikor

még ugyanazon év szén három szép Deilepliüa Celerio kelt ki a bá-

bokból. Ugyancsak a dabasi szlkbl 1872-ben ismersei egy rongyos

szárnyú lepkét hoztak neki. Nekem magamnak is sikerült 1879-ben

e ritka zugó-pille hernyójára ráakadnom a kbányai szlkben, de

ez, daczára a legnagyobb gondozásnak, még lepkévé kifejldése

eltt elpusztult. Vángel JenÖ.

A fülbemászók irtásáról. — A közönséges fülbemászó {For-

ficule auricularia L.), melyet sok ideig azzal gyanúsítottak, hogy

a íben alvó emberek fülébe szeret bebújni , némely vidéken

annyira elszaporodik, hogy a gyümölcsösökben és virágos kertekben

szembetn károkat okoz. Budapest környékén, kivált a budai

hegyek némely részén, különösen feltn mennyiségben fordul elÖ

és így nem csoda, ha a kertészek és virágkedvelk irtó háborút

viselnek a kártékony fülbemászók ellen, melyek a sr level virá-

gokban, kivált a georgina, rózsa, szegfben és a kajszin-baraczk,

körte, alma, szl megérett édes gyümölcsében lyukat rágnak, hogy

ott eledelt és nappalra sötét búvóhelyet találhassanak maguknak.

Épen ez a bujkáló természetük okozza aztán vesztüket is, mert a

kertészek mesterséges búvóhelyeket készítenek számukra, melyekbe

az éjjel kalandozó fülbemászók nappalra maguktól behúzódnak. A

búvóhelyekben nem igen válogatósak, jónak találnak minden oly

tárgyat, melyben sötét helvét találnak
;
gyanú nélkül elhelyezkednek

a fák ágai vagy virágok közé tett régi rongyok ránczaiban, szalma-

csutakban, rósz czipkben stb., a honnan aztán nappal egyszeren

kirázatnak és megöietnek.

*) F r i V a 1 d s z k y Imre, Jellemz adatok Magyarország faunájához.

Budapest. 1865. 85. 1.

**) Kempeleu R a d ó, Pozsony környékének Ippkéiról díovartaui

Lapok. 1. köt. 95. 1.)
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Hogy ily módon mennyi fülbemászót lehet elpusztítani, érde-

kesen mutatják Kreyszky Venczel nyugalmazott ezredes úr fel-

jegyzései, a ki a KüIs-Stáczió-utczában fekv félholdnyi terület

virágos kertjében, melyben 60 darab georgina, 40 baraczkfa, íl

megyfa és egy nagy szltke volt, az 1884-ik évben augusztus

20-kától november i-kéig, azaz 47 nap alatt 8145 fülbemászót

j)usztított el. *)

Az ezredes úr az 1885-ik évben még buzgóbban folytatta a

fülbemászók irtását és pontos jegyzéket vezetett a naponként elpusz

títottak számáról, p] feljegyzései szerint május l-étl október

3l-éig, tehát hat hónap alatt 71,186 darab fülbemászót ölt meg

kertjében. Érdekesnek tartom e feljegyzéseket közölni egy részt

azért, mert élénk világosságot vet e közönséges rovar phaenolct-

giájára, másrészt pedig, mert számokkal illusztrálja, hogy csak e

kis helyen is mily számos fülbemászó volt található, mindamellett,

hogy naponként oly sok pusztult el bellük. Az elpusztítottak

számát a következ táblázat tünteti fel :

A hónap uapja : Május Juuius Július Augusztus Szeptember Október

1 — 215 607 323 1231 —

2 1 1798 726 319 1156 —
3 1 460 867 435 870 251

4 1 256 874 385 804 584

5 1 330 1177 389 869 214

6 2 361 1123 354 675 193

7 1 325 1556 340 491 —
8 2 280 1292 354 597 119

9 5 238 785 546 660 105

10 8 411 466 288 754 80

11 24 645 915 204 690 121

12 28 804 725 221 507 113

13 22 903 688 234 725 111

14 24 899 618 193 482 104

15 11 508 600 237 313 —
16 11 344 884 232 344 138

17 12 577 1010 384 229 —
18 21 383 665 478 291 147

19 26 1109 875 416 265 —
20 6 932 540 492 2^4 —

*) A fülbemászóról. (Természettudományi Közlöny. XYII. köt. 125. 1.)
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ap napja

:

Május Június

21 23 694

22 17 989

23 11 874

24 14 1377

25 3 1177

26 5 614

27 5 742

28 40 659

29 94 759

30 108 704

31 113 —

igusztiis Szeptemher Október

350 261 60

471 237 48

408 228 -—

284 204

352 144 70

296 173 --

339 225 54

373 1 50 —
446 — 16

587 — 7

387 — 3

18

Július

531

1233

477

313

490

482

373

298

473

577

430

Átlag tehát naponként májusban 20, júniusban 678, júliusban

731, augusztusban 326, szeptemberben 461, októberben 81 darab

fülbemászó lelte halálát.

Könnyen elképzelhetjük, hogy ha egy nyáron át csak egy

félholdnyi terület kertben 71,186 ily hívatlan vendég fordult meg,

mily nagy számmal lehettek és mennyi kárt okozhattak azok Buda-

pest egész határában! Kiirtásuk nehézségét pedig eléggé mutatja

az, hogy habár július 6-án 1123 fülbemászó esett áldozatul, más

napra már ismét 1556 került el. Lendl Adolf

Forró földövi hangya Magyarországban. — A hangyák tudva-

levleg rendkívül tudnak alkalmazkodni idegen viszonyokhoz is,

ezért ha valamiképen nagy távolságra, idegen klima alá kerülnek,

hacsak a körülmények nem egészen kedveztlenek, megbírnak élni

és tovább szaporodnak. A távoli világrészekbl faneraekkel és

üvegházba szánt e^xoticus növényekkel sokszor jutottak már Euró-

pába olyan idegen vendégek, melyek tulajdonképen a forró éghaj-

latot vallják hazájuknak. Itt természetesen nem élnek meg a sza-

badban, hanem csupán a lakásokban és üvegházakban, a hol hazájuk

forró éghajlatát némileg pótolja a mesterséges melegítés.

A kozmopolitaságra legtöbb hajlamuk van a Tetramorium és

Monomorium nembe tartozó hangyafajoknak, melyek földben, falakban

és száraz fanemekben szoktak tanyázni. Ezekbl néhány fajt már

régebben is találtaid külföldön a nagyobb városok üvegházaiban és

tengeri kiköt-városokban, melyek a távoli világrészekkel egyenes

összeköttetésben állanak.

Magyarországon az els ily exoticus hangyavendég a Mono-

morium pharaonis L., melyet 1885 július havában Fiúméban sikerült


