
1É6 A Chrysis igmtáról

Ezzel szemben a dologhoz nem ért hajlandó lehetne, a téli

araszolókat védnek hitelt adni mondván, hogy azt a mit a ker-

tész a tördel metszéssel elér, megteszi a téli araszoló hernyója

azzal, hogy lerágja a virágzatot és levélzetet és kényszeríti a fát

a termrügy fejlesztésére.

A dolog azonban nem egy. A téli araszoló hernyó kora ta-

vaszszal mutatkozik és a virágzatnak nem 95%-át teszi tönkre,

hanem az összesét, még pedig levelestül együtt, úgy, hogy a fá-

nak, ha életben akar maradni, újból ki kell hajtani ; ellenben a

tördel metszés az elbbinek teljes ellentéte, a mennyiben a ker-

tész azzal a további nevekedésnek véget vet, úgy, hogy a fa a

meglev tápláló anyagot nem leveleinek szaporítására, hanem a

termrügyek fejlesztésére fordítja. A különbség e kett között az,

hogy az elbbi esetben, már t. i. a hernyófalás esetén, a fa kény-

telen veszteséget pótolni, holott utóbbi esetben an^'agával össze-

gyjtött erejével takarékosan él s azt mintegy a jöv számára

félreteszi.

Azután, amit fönnebb is említettem, a téli araszolok olyan

kártevk, a melyek nem a termés egy részét, hanem rendesen az

egészet pusztítják el s nemcsak 1— 2 évig, hanem éveken át. A

fa hiába fejlesztene termrügyet, a hernyók nagy falánksága miatt

úgy sem marad belle semmi.

S így a felszólalásomat csak azzal végzem, hogy az ilyen

— jótevtl, a milyen a teli araszoló a gyümölcsösben, az ég

óvjon meg minden magyar kertészt

!

A Chrysis ignitáról.

A Chrysis ignita a Chrysididák vagyis a fémdarazsak közé

tartozik. Méltán femdarázs, mert ragyogó színe és fénye által T-
nik ki. A Chrysis ignita hasonlóan a többi fémdarázshoz a falon

lev résekbe be-besurran és tudvalevleg veszedelem esetén össze-

gömbölyödik, szárnyát pedig felemeli. E védelmezési módszer ak-

kor, a mikor gyöngébb állatt támadja meg, eléggé jó, de nagyobb

álattal szemben nem épen szerencsés, mert felfelé irányított szár-

nyának lerágása könny. A másik védelmezési mód az, hogy nem
nagyon kellemes szagú folyadékot képes kiválasztani, továbbá a

fulánk sem az utolsó fegyver.



A Chrysis ignitáról 167

A Chfysis ignita lárvája az Odynerus parietum és a Cerce-

ris sejtjeiben élsködik. Az Odynerus fészkét hat sejtbl állónak

találtam. Négy sejt majdnem egyforma, alul köralakú, az ötödik,

a legnagyobb alappal, görbült, a hatodik az ötöd-khez hasonló, de

kisebb. Ezen fészeknek megtekintése és megvizsgálása olyan be-

nyomással volt, mintha a Chrysididák maguk készítették volna a

hat sejtbl álló fészket, mert minden sejtben báb volt, ezek kö-

zül öt a Chrysis i^nitának bábja, egy meg a Chrysis cyaneának
bábja.

Chrysis cyaneának bábjából kibújt még áprilisban a darázs,

mely roppant kicsiny volt.

A Chrysis ignita bábjaibi a darazsok nem egy idben fej-

ldtek, illetleg bújtak ki. Egy darázs május 1-én hagyta el a

bábtakarót, szárnya még ne n \x)lt, lábának és csápjának vége

fehér, mint általában a bábtakarón belül nyugvóké. Ezen szárny

nélkül való, lábának és csápjának végén fehér állat nem albino,

hatiem fejletlen állapotú állat A lábtakaró át volt lyukasztva,

mibl következtethet, hogy a rendellenes képzdésnek egj'ik oka
a bábtakarónak hibás volta lehet. Három dará'/s május 15-én bujt

ki a bábtakaróból, vagyis 15 nappal késbben, mint a szárny nél-

kül való darázs. Az ötödik bábból május 25-én fejldött ki a da-

rázs. A hamarább kifejldött darazsak és a késbb kifejldött darázs

között több különbség vehet észre, különösen szívósság, potroh

nagyság és bábtakaró tekintetében. A hamarább fejldött darazsok

6 napig éltek étlen szomjan ; a késbben kifejldött darázs csak

4 napig élt étlen szomjan. .A még május l5-én kifejldött darazsak

kisebbek, mint a május 25-én kifejldött. A május 25-én, tehát

késbben kifejldöttek feje nagyobb, potroha szélesebb, hosszabb

és a mi nagyon jellemz, nem esett be a hasi oldalon, mint a

kisebb példányoknál, továbbá a potrohnak els és második gy-
rje között lev bevágódás nagyobb. A potroh utolsó gyrjén
lev jobboldali fog oly kicsiny, hogy alig látszik. A kisebb példá-

nyok egyikének babtakaróján kis fehér folt volt, kettén hiányzott

;

a nagyobb példánynak bábtakaróján nagyobb fehér folt volt. A
Chrysis ignitának a szabadban való megjelenése május 15. és

juni s második fele közé esik. D.


