
Hat sor szabályos sorrendben álló (2—2 oldali cs 2 háti) sárgás

szemölcscsel, a melyek hosszú halványsárga szín, tömött ecsett-

szerfíen elhelyezett szrökkel vannak ellátva. Feje fényes fekete,

kicsi, kerek ; két sárga oldali vonallal, — lélegz lyukai fehérek.

8 pár feketés lábbal. Az egyes szinek árnyalatában általában igen

változnak, úgy hogy két teljesen, mindenben megegyez hernyót

találni igen bajos, alapszinezetük azonban állandó. Igen élénkek

és fürgék.

Május vége felé s juniua elején Dabas körül elterül vizes réte-

ken többféle növényen található ; a hol különösen a mocsári gólyahír

— vagy mint ott nevezik kacsa virág — (C a 1 1 h a p a 1 u s t r i s), a

sáslevelfí nszirom (I r i s p s e u d a a c o r u s) virágjain, E u p h o r-

bia, Plantago stb. él st fogságban tartva még a salátát sem veti

meg. Általában polyphaga és ezen tulajdonsága okozza, hogy a kifej-

ldött állat oly igen különböz szin. Június közepe táján bábozza be

magát s piszkos sárga fehéres szín, laza szövetbe elhelyezett bábját

növnyekre ersíti. Bábja barnásveres, feketébe hajló, 18 21 mill.

hosszú zömök. Az utolsó gyüríí és a potroh gyüríík szélei veresesek.

Az utolsó gyr kis tüskeszer csúcsban végzdik. Az egyes gy-
rkön az apró, alig látható sárgás szrök csomókban, egy körben

vannak elhelyezve, különben az egész báb csupasznak látszik. A báb

rendes körülmények közt busz nap múlva változik át lepkévé.

Dr. Vángel Jen.

^ APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Magpusztító fürkész-darázs. — A fürkész- darázsok, mint

tudjuk, valamennyien élsdi rovarok, melyek más ízeltlábú álla-

tokban, kivált rovarokban, vagy azoknak petéiben, álczáiban vagy

bábjaiban élsködnek és melyek épen e miatt a kártékony rovarok

elpusztításával az embernek nagy hasznára vannak. Mindamellett

vannak ritka kivételképen egyes frkészfajok, melyek a többitl

eltérleg növényi anyagokkal táplálkoznak.

Angyal Dezs úrnak, a budai m. kir. vinczellériskola se-

gédtanárának szívességébl alkalmam volt egy ilyen eltér élet-

módot folytató fürkész-darázszsal és kártételeível közelebbrl meg-

ismerkedni. 4z eset a következ volt.

A budai vinczellériskola 1884. szén a földmivelés-, ipar- és

kereskedelemügyi m. kir. minisztériumtól mintegy 20 kilogr. alma-
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magot kapott oly czélból, hogy ezt az intézet kertjében elvesse és

belle magcsemetéket neveljen. Az összes magkészlet valamelyik

erdhivataltól származott és egészen friss szedésfí volt ; ers eczet-

szaga elárulta, hogy eczettörkölybl lett kirostálva. A magvak a

szokásos módon még azon az szön elvettettek, de a következ

tavaszon csak felette hiányosan keltek ki. Nagy részük ott feküdt

ugyan a földben, csakhogy oldalukon egy-egy gombostfej nagyságú

kerek nyilas látszott, belsejük meg egészen üi'es volt ; — tartal-

mukat nyilván valami rovar rágta ki.

Vájjon miféle rovar volt itt a tettes? Eleinte nem lehetett

megtudni, de utóbb mégis csak kiderült.

Az 1884-ben kapott magból ugyanis a vinczellériskola mag-

gyüjteménye számára szintén megtartottak némi mutatványt s azt

egy parafadugós hengerüvegbe tették. A vinczellériskola maggyüj-

teménye és vele együtt az illet almamag is egy zárt üvegszek-

rényben az 1885-diki budapesti országos kiáUísáson volt kiállítva s

onnan csak az év vége felé került ismét vissza. Angyal Dezs
úr ekkor átnézvén az összes magvakat, ama bizonyos almamaggal

telt üvegben azonnal észrevette, hogy az almamag nagy része ha-

sonlóképen meg van fúrva és belül egészen üres ; de ezúital ott

voltak nagy mennyiségben maguk a kártev rovarok is, mert a

dugóval elzárt üvegbl ki nem szabadulhattak és fogságukban elha-

láloztak. Efféle rovarok pusztították el tehát a szabadban elvetett

almamagot is.

Az illet rovarok, melyeket Angyal Dezs úr közelebbi

megvizsgálás végett a megfúrt almamagvakkal együtt hozzám kül-

dött, 3 "/a mill. hosszú és csillogó zöld érczfényfí apró darázsok

voltak a fémes fürkészek vagyis Chalcididák családjából. Minthogy

e parányi darázsok tüzetes meghatározása nagy nehézségekkel jár,

teljes biztosság okáért a legilletékesebb szakemberhez: Dr. Mayr
Gusztáv bécsi tanárhoz fordultam velük. Tle megtudtam azután,

hogy a kis kártevk a Torymidák alcsaládjához és pedig a Synto-

maspis druparum Boh. nev fajhoz tartoznak.*)^
" Bohém a n e kis fémes fürkészt a svéd berkenye (Sorbus

^ *) E Cbalcidida-fajt elsö leírója a svéd B o h e m a ii eredetiloar a Tory-

mus-uemhez sorozta (Vet.- Akad. Haudl. 1833. p. 301); ugyancsak a Torynins-

nemhez van az sorozva Mayr Torymida-monographiájában (Verhandl. der k. k.

zoolog.-botan.-Gesellschafc in Wien. 1874. p. .(13), a mi azonban téves, mórt e

faj Mayr tanár r szives közlése szerint tulajdonképon nem a Torymiis-,

hanem a közeli rokon yyii(omas])isn('mlie/, tartozik. /
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scandica) magvaiból nevelte fel — bizonyságául annak, hogy ez is

ama néhány kivételes faj közé tartozik, mely fajoknak áiczái a más

rovarokban fejld Chalcididák élsdi természetétl elütlcg, nö-

vényi anyagokkal tá])lálkoznak és növénymagvakban végezik átala-

kulásaikat. A budai eset egyébiránt nemcsak I» o h e m a n ebbeli

észleletét megersíti, hanem ifiég más két okból is érdekes : el-

ször azért, mert az illet rovarfajnak egy új tápláló növényével

ismertetett meg, másodszor pedig azért, mert ez volt az els eset,

hogy a különben csak kevéssé ismert rovar valahol tényleg kár-

tékonynak bizonyult. Dr. Horváth Géza.

KÜLÖNFÉLÉK.

Hogyan lehet a juhokat a kullancsoktól megszabadítani? —
A bárányokat annyira kíuzo kullancsok ellen Angolországban álta-

lában elterjedt szokás a következ szerekbl készült fürdt alkalmazni :

500 gram arzenikum, 200 gramm zöld szappan és 250 liter vízbl,

mely fürd körülbelöl 200 darab bárány fürösztésére elegend. Mieltt
benne a bárányokat me:ífürösztenék, a fent leirt keveréket addig kell

fzni, míg az arzenikum benne teljesen felolvad, és midn ez megtörtént,

tiszta vízzel addig kell felbigítani, míg egy juhból kivett kulancs

belemártva nem rögtön, hanem ugy 50—60 másodpercz alatt meg-
sznik élni. Ekkor a folyadékot a kádba öntvén a bárányokat egyenként

oly módon fektetjük hányat benne, hogy az egyik ember a bárány els
lábait, a másik a hátsókat fogja, a harmadik pedig az állat fejére

ügyel, hogy a mérges folyadékból valami a bárány szájába vagy
szemébe ne menjen. Ily helyzetbe marad 6— 10 perczig. Mikor az

állat ily módon meglett fürrösztve, bundájából egy — a kád mellé

helyezett — asztalon a felesleges folyadékot kinyomkodjuk, hogy
az a kádba visszafolyjon és így minél több bárányt lehessen abba

megfüröszteni. Brasch német állatorvos 0-5— 07*J/(,-os karbolsav-

oldatót ajánl e czélra. A kristályos karbolsav kilója 1 frt 92 kr., a

mibl a kérdéses fürdt a következleg csináljuk. A fürd készítése

eltt a karbolsavat tartalmazó palaczk dugóját kihúzzuk, s az üveget

nyakig forró vízbe mártjuk. Nemsokára a sav felolvadván, folytonos

keverés közt a kimért vízbe öntjük és pedig 0-5, 0-6, 0.7 százalékos

oldat készítése végett minden 100 liter vízbe 500, 600 illetleg 700
gramm karbolsavat öntünk. Nagyobb számú juh fürösztésére legczél-

szerübb a fürdt 200 liter vízbl készíteni, mibl a fürösztésre

a körülmények szerint, fejenkint 1— 2 liter elegend. 0-5— 0-7o ,.,-os

oldat minden körülmény közt elég ers, ugy hogy ersebbet alkal-

mazni nem ajánlatos, st veszélyes. A fürösztés itt is ügy történik,

mint fentebb le volt írva, ügyelni kell itt is, hogy a folyadék az állat

szemébe vagy szájába ne menjen. A fürdvizet minden egyes juh

fürösztése ntán czirokseprüvol fel kell kavarni. A fürösztés után


