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liben, a hol az elírt földadónak átlag 42"/,, át teszi az e miatt

elengedett 10,521 frt 68 kr. Az egyes községek elösorolásánál fel-

tüntetett százalék bizonysága szerint az iloncza-hernyók a szl-
termésnek átlag harmadát, st néhol felét tették tönkre. Mennyi

lehetett hát tényleg a termelk kára, a hol csupán az adóban

mintegy 4ü ezer forint veszteség érte az országot!

Wén^ János.

Kannibál katiczabogár-áiczák. — A katiczabogarak és álczáik

tudvalevleg igen hasznosak, mert a növényeken sokszor roppant

számmal megjelen levéltetveket felfalják és azokat elpusztítják.

Ezt a hasznos feladatukat teljesítették a katiczabogarak álczái ez

év május havában a nemzeti múzeum kertjében is, a hol egy

szilfát a levéltetvektl úgy megtisztítottak, hogy azoknak csak a bre
maradt a levelek alsó lapján. De mikor már a táplálék elfogyott,

a nagyszámú katiczabogár-álcza a

tengeren bolyongó hajótörtek sor-

sára jutott és a végszükségben a

saját fajtáját kezdte pusztítani.

Az áiczák maguk sokkal fürgébbek

voltak, hogysem magukat meg-

öletni engedjék, igy hát a véd-
8. ábra - A 7-pettyes katiczahogár

^^j^^ bábokra támadtak. Ezek a
( Coccinellasepfem-pímctata L)a k]cz&ia,, , -n i ^ ^ i , .,

, ,,... ,.., .-, .^ levélhez leven ragadva, gyors bd
babja, c ugyanaz eiulrol, nagyítva. °

'
^-^

legessel védték ugyan magukat,

de a fürge támadók rendesen potrohúk végénél ragadták meg, melynél

fogva a levélhez voltak ersítve. A számos megölt báb tanúskodott

róla, niily nagy volt a küzdelem a létért. A haza hozott áiczák, mig

levéltetveket kaptak, nem bántották egymást de azután mégint a

báboknak e&tek. Legersebbek voltak a 7-pettyes katiczahogár álczái,

melyek különben is legnagyobbak voltak, igy a haza hozottakból

is a legtöbb példány ebbl kelt ki (8. ábra). A szereplk ezeken

kivül a Coccinella variábilis 111., Adalia bipundata L. és var. 6-pus-

tulata L. álczái voltak. Maguk a kifejldött katiczabogarak, minthogy

ezek alkalmasabb helyre repülhettek, nem voltak ennek az ínségnek

kitéve, st a fogságban is elpusztultak inkább, hogysem egymás

felfalására vetemedjenek.
fj^^^^^. ^^^^

Gyümölcsfa-pusztító hernyók a budai vinczellérképezde kert-

jében. — A budai vinczellér-képezde gyümölcsös kertjében 3— 4 év óta

8*
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többféle aprópille hernyója tesz érzékeny károkat. Az szi és kaj-

szinbaraczk, ritkábban a mandulafa hajtásait az Anarsia lineatella

Zell. támadja meg, s els sorban a vezérhajtásokat, körülbell a

közepe táján átrágja és annak a belét eszi, miii'laddig mig az

illet hajtást el nem lepte a mézga, vagy a bebábozás ideje el nem

érkezik. Károsításuk legszembetnbb április utójától május köze-

péig, a mikor bebábozzák magukat.

Az almafákon tavaszszal mindjárt a nedvkeringés megindulá-

sakor a fakadó rügyeket a Ht/ponomeuta malinella Zell. sodrópille

hernyói lepik el és a leveleket a sodrópilléket jellemz módon

sodorják össze. Május vége feléig tart pusztításuk, ekkor pedig

száraz levél és rügy maradványokba burkolóznak és bebábozzák

magukat A Hyponomeutákat az almafa pusztításában jelentékenyen

segíti a Swammerdamia caesiella Hb. uprópille hernyója is, mely

szintén május második felében éri el kifejldését ós válik lepkévé.

Angyal Dezs.

Adatok a Malachius viridis F. életmódjához. — Virágzó buza-

kalászokon és méginkább a kaszálókon virágzó füvek bugáján gyakran

találhatjuk májusban és júniusban a lágytest kis zöld Malachiusokat,

melyek a fíívirág himporával táplálkoznak. A legszembetnbb rajtuk

az oldalukon és torkuknál lev hólyagforma piros zacskó, melyek,

ha a rovart bántják, azonnal megtelnek és felduzzadnak, épúgy

mint a mérges kakaspulyka taréja.

E kis bogarak elég feltn helyen tartózkodnak és épen ezért

fajaik és életmódjuk meglehetsen ismeretesek a rovarászok eltt.

Annál kevésbbó ismerik azonban álczáikat és azok életmódját, minthogy

azok már rejtett helyeken, más rovaroknak a fészkében élnek és

azoknak álczáit eszik meg, vagy az álczamenetbe tolakodó apró

rovarálczákra vadásznak. Annak a pár Malachius-fajnak {M. aeneus,

hipustulatus), melyeknek életmódját eddig megismertették, álczái

az apróbb vadméhek és darázsok fészkeiben élnek. Ugy látszik

ilyenforma életmódot folytat a M. viridis is, melynek eddig isme-

retlen álczája szintén ^pró darázsok fészkével került Irirtokomba.

A folyó év márcziusában ugyanis Dezs Miklós borászati vándor-

tanár úr Pécsrl száraz venyigedarabokat küldött hozzám, melyek-

ben a Cemonus tmicolor Fabr. apró darázs fészkelt. Az egyik fészek-

ben volt a Malachius viridis-ne^ egy álczája, mely már félignieddig

be is bábozódott. A kettéhasított venyigét a fel nem ismert álczával

ismét összekötöztem s abból 15 — 20 nap iimlva a kifejldött bogár


