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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
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fölött ide-oda legyintettek. A hernyó ellen nem tehettek semmit,

annál jobban sikerült a bábok irtása, melyeket az alma szaránál

hármasával négyesével gyakran találtak s összeszedtek. A.

A földi bolhák (Halticirti) a repczében és répában olykor

érzékeny károkat okoznak, anélkül hogy irtásuk eddi- sike-

rült volna. Erre most Trabut L. párisi tanár akadt. (Compt. rend.

hebd. de l'Acad. d. Se 1898. 1. p. 359.) Egyik algiri ismersének,

kinek vetéseit a eserebogár pajodja rongálta, annak irtására a Spo-

rofrichum globulifertim nev gomba magvait adta 1892-ben. Ezt

a gombát már elzleg Amerikában sikerrel alkalmazták valami

kártékony gabonapoloska (Chinoh-bug) és egy Lachnosterna nem
(a mi A5

///ro/ro
(

í,'7/s-unkhoz közel álló) bogár álezája ellen. A gomba
Algírban is megtette hatását, a következ évben mintha a pajodok

eltntek volna. Egyúttal azonban feltnt, hogy a szántóföldeken

számos, fehér gombaszövettel borított holt Haltieina feküdt,

vizsgálat kideríté, hogy azokat csakugyan ama gomba ölte meg.

1896-ban szlben is alkalmazták a földi bolha ellen, s a követ-

kez évben a domb aljában számos holt földi bolhát találtak a

jellemz fehér burkolatban. Az eddigi tapasztalatok szerint úgy-

látszik, hogy a kitelel Halticinákat rejthelyükön a gomba me
Trabut a kísérleteket nagy mértékben folytatja. Újabban egy német

gazda a földi bolhát úgy tartja távol a káposztától s efféléktl,

hogy minden két sor közé egy sor hagymát vagy mogyoró-hagy-

mát ültet, melynek szaga a földi bolhát elzi, közeliben

még nem találták.

A takarmányrépa károsítója, a Cassida nebulosa L. nev
paizsbogár Svédországban is kártékonyán lép fel s ott irtására

oldatot használnak, mely 2 kgr. gáliczkbl (mely linóm zacskóban

közel a víz felületéhez felfüggesztend/1

és '1 kgr finom porrá tört

oltott mészbl készül es mely tiltrálás után további 100 kgr. vízzel

hígítva lesz. Ezzel a répa levelét két ízben permetezik t. i. a nö-

vény fejldésekor, es röviddel elvirágzása után. .4.

Új magyarországi légyfajok leírását tartalmazza a „Természet-

rajzi füzetek" XXI. köt. 3. 4. füzete. Egyet Rhamphomyia hete-

rochvoma név alatt leír Bezzi M Egyet pedig, melyet Dr K<'tt<.'s:

Kálmán Delibláton fedezett fel, Liclitwardt B , új genust állítván

fel számába. Cryptophleps Kertészi'**ek nevezett el. Végül Klapátek

F. öt új TrLhoptera-nemet ír le. Ugyanabban a ketts füzetben

folytatja Szépítgeti Gyz adatait a magyar fauna Braconidáinak is-

meretéhez, több új fajt írván le.

Térképes rovar-etikettek. Dr. Horváth Géza múzeumi igaz-

gató-r, ki a múlt nyáron a külföldi természetrajzi muzeumokat
tanulmányozta, érdekes etiketteket látott a brüsszeli kir. természet-

rajzi múzeum rovargyjteményeiben. Ezek a rovar-etikettek, melye-

ket a budapesti entomologusok egyik legutóbbi társas öszzejövetele

alkalmával természetben is bemutatott, rendes nagyságúak és ala-

kúak, és szintén a rovarfiókok fenekére az egyes rovarfajok mellé

tzetnek. Bal felük üresen van hagyva s a rovarfaj nevének beírá-

sára szolgál : jobb felükön azonban egy alig pár négyszögcenti-


