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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Lepkékre vadászó légy. — F. é. július hóban Kocsóczon az

urasági kertben sajátszer jelenségnek voltam szemtanuja. Egyes

kisebb Geometrida családba tartozó lepkék középnagyságú, vö-

röses sárga szárnyú legyek által üldöztetve iparkodtak menekülni.

A legyet megfogva vizsgálat alá vettem s Asilus crabro7iiformis-nRk

határoztam meg. Amint egy ilyen mitsem sejt lepke felrepült, egy

ilyen gyilkos s a levéllemez alsó részén lesben álló légy hátulról

hirtelen reácsap, ers ormányát bemélyeszti s megöli. Ha a lepke

a halálos megrohanás ell kimenekült ós levélre repült, akkor a

légy onnan is kizte s üldözte folyton addig, míg zsákmányául

nem esett.

A lepke ilyenkor látszólag hirtelen összerogy, szárnyai leesnek,

mozogni sem képes, ellensége pedig felkapja s búvó helyére röpül

vele. A nyugvó helyén a meglehets ers s szúró szipókáját tes-

tébe mélyeszti s nedvét szívja ki. Az egész mtét egy pillanat mve
s némelyik oly ügyességet sajátít el e mesterségben, hogy rövid

negyed óra alatt 6 drb Cidaria chenopodia-t fogott meg s pusztított

el. Ugy látszik, hogy a lepke halála ilyen alkalommal rögtön be-

következik, mert az Asilustól elvett lepkék közöl egyiknél sem

észlelhettem bármi csekély életjelt, még akkor sem, ha azokat a

légygyei együtt fogtam el. Alkalmasint a lepke mellkasában fekv

idegduczai szúratnak meg s ez okozza gyors kimúlását.

Dr. Vángel Jen.

Szükség törvényt ront. — F. é. június közepén a budai m. k.

vinczellériskolából az a panasz érkezett hozzám, hogy az iskola

bérlett kertjében a burgundi répát körülbelül 40 négyszögméternyi

területen mintegy 10— 14 nap óta valami ismeretlen rovarok nagy

számmal meglepték s -^ répa leveleit nagy mértékben rongálják.

A panaszos levélhez az illet rovarok is mellékelve voltak. Nagy

volt a meglepetésem,' midn azokban a lucze ma-pusztító
katiczabogarat Subcoccinella 24 - ptmctata L. — Epüaclma

(jlohosa Schneid.) és álczáit ismertem fel. Errl a bogárról eddig

csak azt tudtuk, hogy álczájával együtt a luczernán, baltaczimen,

lóherén és esetleg bükkönyön él s gyakran kárt is okoz ; de a

burgundi répán tudtommal még sehol sem észlelték.


