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halálfejü pille ilyenkor kissé elalélva leesik és e pillanatot használják

fel a kas alatt lesben lév varangyok. Hirtelen' utána kapnak, bámu-

latos ügyességgel megfogva odább állanak. Több napon át kisértem

figyelemmel és tapasztalásom szerint a halálfejü pillék 5 százaléka

esik igy a varangyok pusztításainak áldozatul. Sokszor megtörténik,

hogy a varangy elhibázza és nem tudja megfogni a lepkét, akkor

szépen vissza ugrik helyére és vár türelemmel. Ha megfogja akkor

egy-kettt nagyot ugorva odább áll és nagy mohossággal egyszerre

költi el egész zsákmányát. Nem egy ilyen állatot fogtam meg, de a

lepkét tle alig tudtam elvenni, oly ersen tartotta fogva szájában.

Dr. Vángel Jen.

KÜLÖNFÉLÉK.

A cserebogarak tömeges fellépésérl. — a kártékony bogarak

között bizonyára a Melolontha vulgáris F. és társa a M. Hippocastani

F. els helyen állanak. Vannak évek, midn oly roppant számban
lé})nek fel s oly rettent pusztítást visznek véghez, hogy egész vidékek

terméseit tönkre teszik.

A gyümölcsös kertekben fleg a szilvafákat' egyéb fáink közül

pedig a vad gesztenyét, tölgyet, nyárfát, juhar- és fzfát, a vetemények

közül a repczét és répát pusztítják különösen. Ezen kívül azonban

minden más növényt is megtámadnak s élelmeségük annyira megy,

hogy nem csupán szükség esetén, hanem rendes körülmények között is

— még rothadófélben lev növényeket sem vetnek meg, — szóval

tömeges fellé})(^sük valóságos csapás valamely vidéki'e.

Hogy csak némi fogalmat szerezhesünk magunknak tömeges fellé-

pésükrl szolgáljanak itt a következ statisztikai adatok felvilágosításul.

1868-ban Szászországban olyan tömegesen léptek fel a csere-

bogarak, hogy a kormány kénytelen volt hivatalos úton azok pusz-

títását elrendelni. Az eredmény az lett, hogy körülbelül 30,000 mázsa

cserebogár lett elpusztítva; egy fontra körülbelül 530 darab esvén,

összesen 1590 millió cserebogár volt a zsákmány. S bizony arra felette

nagy szükség is volt, mert ha fölvesszük, hogy e nagy összegnek csak

fele — a:<az 795 millió — nstény volt, melyeknek mindegyike után

csak 10 álczát is számítunk (rendesen 30— 40 petét rak egy-egy

nstény), úgy ezáltal 7050 millió álczának kifejldését gátolták meg s

egész vidékek terméseinek s gyümölcsfáinak elpusztulását mentették

meg, mert épen az^ álczák azok, melyek földalatti menhelyekben élve

minden növény gyökerét megrágják.

Quedlinburgban 1836-ban külön e czélra cserebogarakat pusztító

társaság alakult, mely 802 márkányi (körülb. 410 frt) költséggel 33 mil-

liót s a Lipcsei kerületben például 1864-ben 378 miilót pusztítottak el.

Érdekesek egy Normandiai (Franczia orsz.) földmível adatai,

ki egy cserebogarakban b esztendben megvizsgálván földjeit azt
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találta, hogy négyzetméterenkínt 23 és még ennél is több álcza van
a földben. Tudván azt, liogy mily veszély fenyegeti termését, íuldjeit

háromszor szántatta*) fél 1;')— 20 cmnyi mélységig s összeszedte az

álezákat. A zsákmány 334 kg. azaz 172,000 álcza lett liektáronké-iit.

Összes költségei 12 frankra (4 frt 80 kr.) rúgtak, de tekintve azt, hogy
kitiinö termföldet nyert, úgy költségei 3 frankkal (l frt 20 kr.

)

kevesbiiltek, — így tehát a tényleges irtási költség csak !) frank volt.

Jó repcze termése lett, míg szomszédjainak termése — kik semmit-

sem tettek — teljesen tönkrement.

Francziaországban ugy a kormány mint a földbirtokosok részérl

igen gyakran díjak lesznek kitzve a cserebogarak pusztítására, mé-
termázsánként 10 franccal fizetik. így például az als(') Seiue departe-

mentben egy alkalommal 1449 millió cserebogár lett elpusztítva, —
mily rettent kárt okoztak volna ezek utódai

!

Az összeszedésnél s egyszer megölésnél egyéb pusztítási mód
sajnos eddigelé nem ismeretes. Az állatok közül bizonyára a varjúk

(fleg a Corvus frugilegus L. és C. monedula L.) azok, melyek az

álezákat nagyban pusztítják, tavasz kezdetén szántáskor ellepik a

szántóföldeket s végzik hasznos munkájokat. Sajnos azonban, hogy
egyes vidékeken már pusztuló félben vannak a sok indokolatlan

üldözés miatt, pedig elvégre is biztosítani kellene — ha kell törvényileg

is — ezen hasznos madarak teljes s okszertlen kipusztítását.

A gabonamoiy. — A gabouamoly {Tinea granella) igen vesze-

delmes ellensége a magtárakban és padlásokon fekv gabonának.

Bizonyosan mindenki ismeri magtárak ama ellenségét, melyet a télen

át garmadában fekv gabonán, ha ez kell gondozásban nem része-

sült, tavaszszal észlelhetünk, midn mindenfelé mintegy pókhálóval

besztt, megi'ágott gabonaszemekbl alkotott apró csomócskákat talá-

lunk, melyek rövid idn megrontják, dohos, kellemetlen szaguvá teszik

az egész garmadát. E jelenség okozója a gabonamoiy. Ez állat a lep-

kékhez tartozó kis állatka, melynek hossza csak fél cm. s szétterjeszteti

.szárnyainak szélessége 15 miliméter. Szárnyai keskenyek, a mellsszár-

nyak barna vagy fekete rajzolattal fehér vagy szürkés alapszínnel bírnak.

Nyugalomban szárnyait fedél aliikulag hajtja össze, mi mellet azonban

azok végei kissé felfelé görbültek. A lepke igen gyakori és minden-

felé található ugy él fákon, különösn a taplóval ellepett öreg fákon,

mint padlásokon a gerendázat hasadékaiban stb. A párosodás iitán

a nstény petéit kizárólag csak gabonapadlásokon, magtárakban rakja

le a mi rendszerint május és június hóban szokott történni, midn
is nem igen válogatva a gabona minségét, a búza-, rozs-, árpa- vagy

zab-garmadákra rakja azokat. Peterakás után a nstény elpusztul.

Ilyenkor oly elhanyagolt magtárakban, ahol a baj el van terjedve,

szanaszét igen nagy számban található az életczélját betöltött lepkék

hullája. A petébl kibujt hernyó sárgás fehér szin, feje sárgásbarna

*) A fölszálltást legjobb április és október havában végezni, akkor az

álczák közelebb vannak a télszínhez, az év többi hónapjaiban — fó'Ieg télen jó

mélyre furakodnak.


