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is, melyet általában jövevénynek mondanak, melynek hernyóját

azonban Sziléziában Vinca major és V. minor nev növényeken, *)

Magyarországon pedig, nevezetesen a dévai várhegyen somfán

is találtak, 2
) úgy hogy egyáltalában nincsen kizárólagosan Olean-

derra utalva, s annélkül is megélhet. Különben nem is olyan régen

volt, mikor a Sphinx convolvulit is hospesnek mondották. 3
)

1
) Stand fuss, Hanib. d. pal. Gross-Schmerterl 2. Aufl. 127. 1.

2) Bordán István szerint, ki 1881-ben Déván somfán hat her-

nyót talált.

3) Gaschet; Ann. S ic. Ent. Francé. VI. 1870. 509. 1.
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II.

Májusban, a mely idszak beálltával, midn már az Anchusa,

Nonnea, Borago, Muscari racemosa virágozni kezdenek, jelenik

meg a hosszúcsápú s Magyarország faunáját különösen jellemz

Eucera-Tetralonia-fajok nagyobb része, számos levéldarázs, für-

készféle, kaparó- és redsszárnyú darázs, a nagyobb fajú Anthrenák

és élsdiek: a Nomadák. Fémdarázs ekkor még csak kevés van;

de a hó vége felé és júniusban, midn már a ftej félék s külö-

nösen az Euphorbia glareosa virágzik, már nagyobb számban ta-

lálhatók úgy a növényeken, mint a virágzó cziczkóron, ernys

növényeken s az olyan helyeken, hol gazdáik: a redsszárnyú

darazsak és méhtelek fészkelnek. A Sisymbrium columnae, Stachys

recta, Onobrychis arenaria, a Carduus- és Centaurea-félék és fleg

a Salvia sylvestris, Nigella arvensis, Scabiosa ochroleuca stb. sok-

féle darázs- és méhfélének kedvencz virága.

Június vége felé s lleg júliusban a hártyásszárnyú rovarok

nagy része a lapályos vidékeken élte folyamát már bevégezte. De
az akkor elforduló fajok között nagyon sok van olyan, mely

hazánk faunájára nézve jellemz s a melyek messze nyúló elter-

jedési körrel bírnak s Algírig, Turkesztánig és a Kaukázusig

megtalálhatok.

A mint kevesbedik a rovarélet a lapályon, a szerint növek
szik a hegyes vidékeken, hol fleg júliusban éri el teljességé.

Itt fleg a levéldarazsak és fürkészfélék jelennek meg legnagyobb
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számmal; a méhtelek, a Bombus-fajok kivételével, csak gyérebben

mutatkoznak, de közöttük több érdekes faj csak e tájak lakója.

Július második felében és még inkább augusztus—szeptem-

berben fleg már csak Bombus-, Psithyrus-, Halictus-fajok és für-

készfélék találhatók. És pedig a dongóméhekbl már ekkor hímek

és nstények is együtt röpülnek a már korábban megjelent dolgo-

zókkal együtt. A hímele pályafutásukat csakhamar bevégzik úgy
ezeknél, mint a Halictus-fajoknál is, melyeknek termékeny nsté-

nyeik egyideig még a virágokon találhatók; míg végre a hideg

szi szelek takarodót fújnak a rovarvilágnak, a nstények a föld

alá rejtznek, hol kitelelve, tavaszkor új életre kelnek, új család-

nak alapítói lesznek.

A hideg szi szelek, az eszések s a fagy beáltával mindin-

kább szkebb körre szorul a hymenopterologus teendje, úgy
hogy ekkor már talán csak még egyes fürkészféléket találhat s a

gyjt az eszközöket félretéve, hozzáfoghat a gyjtöttek rendezé-

séhez és meghatározásához.

Küloníélék.

A rovarirtó szerek hítását végig kísérletezte Dr. Thiele R.

és közelebb közölte megfigyelését. A ragadós rézgáliczos mész
nemcsak különféle betegségek ellen bizonyult jónak, hanem a paizs-

tetvek ellen is, melyeket biztosan megöl. Hatástalan volt azonban
különféle hernyókra, kivált a Lasiocampa qiiercifolia-éra nézve.

Ugyanaz mondható a ezukros rézgáliczos méfzrl is, ámbár mind

a kett növényi parasiták ellen igen haszno nak bizonyult. Ezeket,

valamint a fosztitkeveréket permetezés útján Sitones linealus ellen

is alkalmazták, de sikertelenül, szintúgy mint a földi bolha {Haltica-

fé'ék) ellen való védekezésnél is. A cuprocalcit ugyanoly hatású.

A por alakban alkalmazott kénes rézgáliczos mész a levélfürkészek

álezáit, kivált a Selatidria adumbrata-éi megöli, ha es nem követ-

kezik be. Ugyanazt a hatást mutatja a mészpor is. Ezen álezák

ellen jó haiású volt a kénhydrogén-mész, mely porból, ha folyadék

éri, szénKéneg szabadul fel, a mely minden meztelen álezát biztosan

megöl, úgyszintén a levélpaisztetveket is, ellenben hernyók és földi

bolhák ellen hatástalanok voltak ezek a szerek. A földi bolha ellen

a koromnak és naphthalin-mésznek sem volt nagy hatása : a bolhák

eltntek ugyan, de nemsokára megint elkerültek. Nem jobb hatású

a mész- és a dohánypor. Egyik sem öli meg a Halticákat; siker-

telen maradt ellenük a dohány-kivonat is vízben és alkoholban,

némi czukorral vagy gummi arabicummal keverve, de ez a levéltet-

veket, kivált a Vicia fában élket végképen elpusztította, holott a


