
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
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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
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kézre küríteneni. Kz az ajn-ú, 2-3 iiiill. hosszú, sárgaszín liaiij^Na

a tropikus és subtropikus t'öldöv alatt az egész világon el van tcr-

jeclve, a hol beszállásolja magát a házakba is, és sokszor nagy kári

tesz a bútorokban és fanemekben, a melyekbe apró alagutakat

rág és onnan tesz aztán kirándulásokat és bele nyalakodik a szobában

tartott ételnemekbe.

Ez alkalmatlan szokásukkal vonták magukra az én figyelmemet

is. Ugyanis július elején három PoUstes gallicus-íészket hoztam haza.

nielyeknek elzárt sejtjeibl nem annyira a darázsokat, mint az

álczáikban élsköd rovaiokat vártam. Jobb hely hiányában a fiumei

horvát gymnázium els emeletén lev iskolai múzeum ketts ablaka

közzé tettem. A darázsok nagyobb része július 20-ikára már teljesen

kifejldött és kirepült a fészekbl, e naptól kezdve azonban egy sejöU

ki többé a bezárt sejtekbl. A mint ennek okát kutatni kezdtem,

azonnal éízrevettem, hogy néhány sejten kicsiny lyukak vannak rágva,

melyeken apró sárga hangyák hatoltak be ós megölték a darázsbábokat.

A hangyákat azonnal megöltem és azt hittem, hogy ezzel végképen

megszabadultam az alkalmatlan vendégektl. De már július 22-ke éj-

jelén a hangyák oly nagy számmal jöttek el az ablakráma ós fal repe-

déseibl, hogy reggelre minden bábot megöltek és részben fel-

emésztettek. A hangyák egy részét ekkor borszeszbe vetettem és

hogy további kártételeikti megszabaduljak, minden kis nyilast

cementtel betömtem, ügy látszik, hogy ez által sikerit tlük vég-

képen megmenekülnöm, mert azóta egyet sem vettem észre közülök.

A Monomorium phamonis-i Fiúméban nem épen most találtam

elször, én legalább igen jól emlékszem rá, hogy azeltt is többször

láttam már az ablakok között. De e hangyafajt nem ismertem

és csakis e télen figyelmeztetett reá B i r ó Lajos úr, kihez eddig

gyjtött hangyáimat meghatározás végett elküldöttem, hogy mily

érdekes vendéggel van dolgunk. A jöv nyáron azonban tüzete-

sebben megfigyelem e hangyafajt, melyrl azt hiszem, hogy nem-

csak a horvát gymnázium épületébe, hanem Fiúméban más házakba

is befészkelte magát, és kártékony természetéhez hiven, a bútorok

rongálásával sok kellemetlenséget okozhat a magyar kiköt-város

'^k^''^^^-
Korlcvic Antal.


