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a levéldarázsok közöl a köszméte- és ribiszkebokrokon élsköd Ne-
matus ventricosus, a légyfélék közöl a gabonanemeket károsító Ce-

cidomyia destructor és Diplosis Tritici. Ott van továbbá a házi

légygyei (Musca domestica) együtt két csótánunk (Blattá germanica
és Periplaneta orientális). A szipókás rovarok közöl átvándoroltak a

Psylla Pyri fajon kivül két pajzstet (Diaspis ostreaeformis, Myti-

laspis pomorum) és több levéltet {Siphonophora grcmaria, Rhgpa-

losiphum Ribis, Aphis Brassicae, Mali). Az európai lepkék közöl

szintén több fájt (Pieris Rapae, Sesia tipuliformis, Ocneria dispar,

Carpocapsa pomonana, Galleria cerella, Tinea trapetzella, vestionella,

pellionella stb.) hurczoltak át az új világba. Bogaraink közöl új hazát

találtak ott a közönséges lisztbogár (Tenebrio molitor), a gabonazsi-

zsik (Calandra granaria), a spárgabogár (Crioceris Asparagi) és a

szilfabogár
( Galeruca xanthomelaena), de kivált sok Dermestida. Egy

nemrég (1882) megjelent munkában, a melyet Horace Jayne az

éjszak-amerikai Egyesült-Államokban tenyész Dermestidákról irt, és

melyben Amerikából — a Byturus-félékkel együtt — összesen 40

faj van felsorolva, nem kevesebb mint 12 európai Dermestida-faj

szerepel ; tehát az összes fajoknak több mint egy negyedrésze európai

származású. E fajok : Dermestes vulpinus, murinus, cadaverinus, bi-

color, lardarius, Attagenus piceus, pellio, Orphilus glabratus, An-
threnus scrophulariae, varius, museorum és claviger. Csak e négy

utóbbi faj képviseli ott az Anthrenus-nemet ; Éjszak-Amerikának nin-

csen saját Anthrenus-faja.

Követésre méltó intézkedés. — A franczia földmivelési mi-

niszterium már néhány ev eltt elrendelte, hogy a következ felirattal

ellátott táblákat szögezzenek ki minden erdben

:

Ez a tábla a közönség jóindulatú védelme alá van helyezve.

Sündisznó I
Vakondok

Táplálékát a mezgazdaságra Folyvást pusztitja a pajorokat,

nézve kártékony állatok, egerek,
lótetket és más káros rovarokat

apró rágcsálók, csigák és pajo-

rok képezik.

Ne bántsátok a sündisznót

!

Varasbéka

Gyomrában sohasem találunk va-

lami növényfélét ; több hasznot

tesz, mint kárt.

Ne bántsátok a vakondokot!

Cserebogár és pajorja
A gazda barátja, óránként 20 80 A mezgazdaság halálos ellensége,

rovart elpusztít.
{

70— 100 petét tojik.

Ne bántsátok a varasbékát! Irtsátok a cserebogarat!

Madarak
A rovarkárok következtében minden megye évenként több mil-

liomot veszít ; a madár az egyetlen ellenség, mely a káros rovarokkal

sikeresen bir megküzdeni; nagy hernyó-pusztító s a gazda barátja

Gyermekek, ne bántsátok a madárfészkeket!

A gyermekek 25 centimet kapnak minden 300 darab cserebo-

gár-fejért, melyet a cssznek beszolgáltatnak.


