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és azt is gyanítottam, hogy a falban fészkét építi. Szabadon bo-

csátottam, gondolván, hogy hadd éljen a fajfenntartás ösztönének.

Mikor harmadszor visszajött, egy sár-golyócskát ejtett el az ab-

lak széles párkányára, de csakhamar utána ment és — a nélkül, hogy

észrevettem volna, miként — avval együtt a hasadékba bújt. Hogy

tehát fészket rak, most már egészen bizonyos volt. Ez a reggeli

órákban történt. — E élben ós délután nem láttam többé. Éjsza-

kára persze bezártam az ablakot. Másnap reggel már 5 óra köri

(talán korábban is) ott zúgott a bezárt ablak eltt, bebocsátást kérve

a belül lev nyíláshoz. Legyen öröme ; kinyitottam neki az ablakot.

És elkezdte újra munkáját. — Most már érdekelt az is, vájjon

honnan és miként szállítja épületéhez az anyagot, Szemmel kisér-

tem tehát, hova repül. Láttam, hogy valami 200 lépésnyire, egy

kút mellé szállt az útczára. Most lesiettem a kúthoz, hogy lássam,

mit mivel ott. Leszállt egy kis pocsolyának a szélére, a hol jó

lágy volt az agyag és állkapcsával alig 1
/2 perez alatt jókora bor-

sónyi darabot formált ki belle, azután két hosszú hátulsó lábával *)

megfogta, felrepült és vitte fel a kerti házba. Jól láttam még re-

pülése közben is, hogy két hátulsó lábán csüngött a teher. Több

fordulóját is megvártam. Mindig ugyanarra a helyre szállt és min-

dig ugyanazon a módon kaparta össze és szállította az agyagot.

így dolgozott rendkívüli szorgalommal körülbelül déleltti 10 óráig;

10 órán túl soha sem láttam dolgozni ; valamint egész délután sem

mutatkozott. Körülbelül azt a módot követte, a mit a fecskék : dél-

eltt épített, délben és délután pedig száradni hagyta az építményt.

Hogy a falban miként munkálkodott, azt persze nem láthattam.

Három napon át figyeltem rá, és mindig egyformán dolgozott. Az

éjszakát mindig másutt töltötte ; korán reggel azonban mindig meg-

elent; anyai ösztöne serkentette és emlékezete elvezette a helyre,

melyen jöv nemzedékét volt felnevelend. Valószín, hogy a nyu-

galmas kerti ház falában fel is nevelte háborítatlanul.

Paszlavszky József.

A honvédbogarak milliói. — Közelebbrl egy igen érdekes

phaenologiai eset jutott tudomásomra, mely bárha régebben történt,

de azért érdekességébl legkevésbbé sem vesztett, és melyet már
csak annálfogva is érdemes felemlíteni, mert az eset egy igen kár-

tékony s a repeze-termésre némely évben valóságos csapást képez

*) Nem az elsvé], mikéut Hermán 0. idézett munkájában mondja.
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bogárra, a honvédbogárra (Entomoscelis Adonidis Pallas) vo-

natkozik. Az esetet, melynek színhelye Fehérmegyében a báró Sina-fóle

érdi uradalom volt , L i t s Gusztáv uradalmi inspektor úr mint

szemtanú, valóban szakért gondos megfigyelés alapján a következ-

képen beszélte el

:

Ott, a hol a szab. déli vasútnak Tárnok és Martonvásár kö-

zött lev szakasza az uradalom tábláit kettészeli, a tárnoki állomás

közelében fekszik az Anasztázia-major ; a majortól nem messze

1867-ben egy nagy repczetábla volt, melyet a vasút két darabra

osztott. Ezen a táblán az említett év május havában — mint ak-

kor sok más helyen is — a kifejlett honvédbogarak a repcze-ter-

mést a szó teljes értelmében letarolták. Miután a bogaraknak a vasút

két oldalán elterül repczeföldön már nem volt mivel táplálkozniuk,

úgy látszik területet akartak cserélni s a vasúton innen lévk a

túlsó oldalra, a túl lévk pedig az innens oldalra kezdtek átván-

dorolni. Minthogy a vándorlás egy idben történt, a mindkét oldal-

ról jövk a vasúti töltésen tömegesen találkoztak s úgy a töltés fels

részét, mint a vasúti síneket a szó teljes értelmében elborították. A
Tárnokról Martonvásár felé haladó vasúti vonat épen a tömeges ván-

dorlás idejében találta a bogarakat a síneken s meglehetsen hosszú

vonalon roppant mennyiséget gázolt el bellük. De az összezúzott

bogarak nagy tömege mindinkább csökkentette a súrlódást a vasúti

sínek és a lokomotív kerekei között; a vonat haladása ennek kö-

vetkeztében lassabbodni kezdett; végre pedig a súrlódás teljesen

megsznvén, a lokomotív kerekei folyvást csak egy helyben forog-

tak s a vonat megállott. A vonatot kisér vasúti személyzet a szom-

széd Anasztázia-majorba volt kénytelen segélyért folyamodni ; onnan

aztán seprket hoztak, a síneket leseperték ós poronddal behin-

tették. A vonat ezután végre nagy nehezen megindulhatott, de a

repczetáblák között lév egész pályaszakaszon csak lépésrl-lépésre

birt haladni s csak azon túl folytathatta útját akadálytalanul.

Ez az érdekes eset minden tekintetban megegyezik avval, a

mely 1878-ban a m. kir. államvasutak Szajol, Török-Sz.-Miklós ós

Fegyvernek állomásai között fordult el, a hol a Julus unilineatus

nev százlábúnak roppant tömegei állították meg a vasúti vonatot.*)

A vonat ebben az esetben is csak a síneknek poronddal való foly-

tonos behintése mellett haladhatott nagy nehezen elre.

Dr. Tömösváry Ödön.

*) Az esetet leírta Paszlavszky Józsefa Természettudományi Köz-

löny X. kötéuek 29á-ik lapján.


