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Elkésett kikelésnél pedig a szárnyak anyaga már annyira

megkeményedett, hogy többé rendesen ki nem fejldhetnek.

A fejldési akadály lehet többféle. Bábozás alkalmával az

állat nem bírja tökéletesen levetni a hernyóbrt, s annak része

megmarad a feje tájt. Az ily báb többnyire elpusztul, de ha kikel,

olykor hernyófej ékteleníti, minek folytán a múlt században külön

nemet szándékoztak erre a jelenségre alapítani, a mi azonban el-

maradt, mert csakhamar került el több ily példány is. Viszont

volt már fej nélkül való Bombyx móri is.

Gyakoribb az az eset, hogy a kikel lepke nem képes a

bábhüvelyt teljesen levetni ; akkor, ha szárnyai ki is fejldnek, a

mi ritkán történik, rendellenesen fejldnek. Ilyenek: Thais Polyxena,

Vanessa Jo, Pentofhora morio és Arctia caja.

Igen sokszor azonban megesik, hogy a kivált természetellenes

helyzetben lev bábból kikel lepkének a zsönge szárnya azalatt,

míg annak növesztésére a megfelel nyugvópontot megtalálja,

vagy ha abban zavarva lesz vagy lepotyogva újat keres, — any-

nyira megkeményedik, hogy a teljes fejldésképességet elveszti

s a szárny — olykor igen sajátságos alakban — elzsugorodik,

Ilyenek : Papilio Podalirius, Thais Polyxena, Deilephila eiipliorbiae.

Min esélyeknek van kitéve a báb, arra csak egy-egy példát

hozok fel. íme a Papilio Podalirius bábja, mely puha állapotban

doboz alá került és egészen laposra lett nyomva, minek következ-

tében el is pusztult. Ha kifejldik, bizonyára ép oly érdekes torz-

példánynyá vált volna mint az a Satunüa spini, mely talán gubó-

zás közben, két doboz közé kerülve, egészen össze lapult.

Az említett néhány eset is tanúskodik a mellett, hogy ezzel

a tárgygyal érdemes bvebben foglalkozni.

Abafi A. Lajos.

A Polistes gallica fészkelésérl.

A Polistes gallica a' társas darázsok csoportjából való, fészkei

részint magánosok, részint telepek, midn t. i. több fészek van

egymás mellett. A magános fészkek leveleken, falokon kívül talál-

hatók, a telepek leginkább fedett helyeken. A nyíltabb helyeken

lev fészkek sejtjei függélyesen állanak lefelé, a fedett helyeken

lev fészkek sejtjei vagy függlegesek, vagy kissé ferdén vannak

elhelyezve. A kisebb fészkekben jobbról-balról 3—-5 sejt, a következ

orban 4—6, egy-egy sejttel több szokott lenni stb. A nagyobb
s
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fészkekben a szabályszerség nem annyira feltn. Az ersít

nyél nem concentrikus és rendesen a keskenyebb részhez esik

közelebb ; a nagyobb fészkek ersítésére még úgynevezett pótló

nyelek is lehetnek a szélesebb oldalon. A fészekben lakó darázsok

száma igen változó: vannak fészkek, melyekben a nyár közepén

túl is csak kett volt, de vannak olyan fészkek is, melyekben a

lakók száim még a 40-et is meghaladja ; de vannak, különösen a

telepeken, olyan fészkek is, melyek idközönkint egészen néptele-

nekké lesznek, s idközönkint megnépesednek, ha t. i. azokba

más fészkekbl mennek az állatok.

Ha a fészkekben több darázs van, nagy gondot fordítanak

arra, hogy idegen fészeknek lakói be ne lopódzanak. E végbl

röket állítanak, szükséghez képest hármat-négyet is, legtöbb r
áll ki a zöldszem herékbl.

Nagy távolságra nem röpülnek és csak rövid ideig vannak

távol. A mint egyik-másik darázs visszaröpül, az rök fogadják a

hazaérkezket, csápjaikkal érintik ket, rágóikkal harapdálják es

egészen a sejtekig kisérik

.

Ha az rök veszély esetén hátrálnak, a többiek visszakergetik

ket rendeltetési helyökre.

Nagyon sajátszer, hogy akkor, a mikor a darázsok egy fé-

szekben már nagyon elszaporodtak, bábokat üres fészkekbe visz-

nek és így mintegy új fészeknek az alapját vetik meg.

Siebold tapasztalta, hogy egy fészeknek állatai a lárvákat el-

pusztították ; én azt tapasztaltam, hogy lárvákat :

s vittek üres fész-

kekbe de ezekbl új generátió nem fejldött, és a lárvák el-

pusztultak. Döglött állatokat csak két esetben találtam, még pedig

ott, hol valódi telepek voltak ; az egyik esetben két állat feküdt

a fészektl néhány centiméternyire, mind a kett sérülést szenve-

dett, egyik a lábán, másik a szárnyában, tehát valószínleg ide-

genek voltak és az rök támadásának és kínzásának estek áldo-

zatul ; a másik esetben éptest volt az állat, tehát hirtelen ok

idézhette el a halálát. Minthogy döglött állatok alig találhatók a fé-

szekben — de még a fészek közelében sem, azt lehet következ-

tetni, hogy az állatok, halálukat elérezvén, elhagyják fészköket.

Köztudomású dolog, hogy a Polistes ritkán használja fulánkját.

Nincs darázs, mely olyannyira nyugodt és bátor volna, mint

a Polistes. Ujjal érinthetjük ket és azok sokszor még helyüket

sem változtatják
; de mikor már a herék elpusztulnak, körülbelül

szeptember második felében, akkor még bátrabbak : az ember ke-

zére röpülnek, és roppant megakarják az embert ijeszteni, mert
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ilyenkor már nagyon féltik a család fenmaradását. Legbátrabbak a

saison végén, mikor a családban 3—4 egyén van, melyek már az

áttelelésre készülnek. Ezek az egyének könnyen szúrnak, de ezen

szúrásról azt kell megjegyeznem, hogy fájdalmat alig okoz, a da-

ganat is alig látszik. A ritka szúrás, mely alig okoz fájdalmat, az

állatok bátorságából és nyugodt természetébl magyarázzuk, mi

mindenesetre nevezetes élettani tulajdonság.

Az évad végén a kevés számú egyének fedett helyen lev

fészekbe röpültek, hol ekkor nem volt bántódásuk. Történt, hogy

a darázs, mely nyilt helyen lév tészkét elhagyta, másnap vissza-

röpült, st még akkor is felkereste a helyet, mikor a fészket le-

verték, és a nyél végét csápjaival nagyon körül tapogatta.

A folyó évben a nstények október hó 30. óta nem láthatók,

mely körülmeny arról tanúskodik, hogy már télire elrejtztek.

D. E.

Különfélék.

Új gyümölcsfarontó. A Simaethis pariana Cl. nev moly-

lepke csaknem egész Európában ismeretes, de eddig még soha

sem lépett fel kártékonyán és nagy mennyiségben. Ily minségben

elször 1896/97-ben Elszaszban mutatkozott nagy területen. Meg-

figyelje Schiile W. (Wochenbl. d. landw. Ver. i. Grossh. Baden

1898. 304. 1. és Pomolog. Monatsh. 1898. 153. 1.) szerint kártétele

az alma-molyéhoz hasonlít : tölcsérszeren fonja össze a leveleket

s azokban egyedül vagy 2—3 testvérével együtt él. A levél puha

sejtszövetét rágja le, úgy hogy jelenléte már messzirl látható

a levél barna színérl, mivel annak csak váza marad meg s kár-

tétele e tekintetben hasonló a cseresznye-levél darázs álczájáéhoz.

Különösen az utak szélén és szántóföldek közt lev fákat lepte el.

Az ellenszerek, mint gáliczk, fekete szappan és szénkéneg-oldat

mit sem használtak, mivel sr szövete a hernyót a nedv beleha-

tása ell megóvja. Elszaszban eddig csakis kézzel való szétnyomás-

sal irtották, az pedig nagyobb területeken kivihetetlen. — Újabban

megfigyelték a pillét Szász- és Csehországban s a Rajna mentén

is. Csehországban azt tapasztalták, hogy periodikusan, azaz 2—

3

évig eg3nnás után fleg nyár derekán és fiatal almafákon lép fel s

azután néhány évre eltnik ; azt is vették észre, hogy a hernyó

megzavartatva, földre bocsátkozik, s ennélfogva a fák törzsét

enyves gyrvel látták el s azután a fákat megrázták, miáltal szá-

mos hernyó volt pusztítható ; ezt a rázást azonban többször kell

ismételni. Köln vidékén a rovar nagy pusztításokat vitt véghez. Itt

a pille szeptember végén mutatkozott és Matricariákon százával

volt fogható rovarenyvvel bekent legyezvel, melyet a virágok


