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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.
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és 16 lábbal bir. Megszületésekor a hernyó igen apró, aránylag azonban
gyorsan n és kifejldésekor hossza 10 mm. Fejldése kezdetén már
behálózza a gabonaszemet, melyen a petébl kibujt s a maga körül

vont hálózat védelme alatt a gabonaszemekbl táplálkozva fejldik-

Ezen hálóval átsztt éa részben megrágott gabonaszemekbl,
részben a hernyó ürülékébl álló csoraócskák azon jelenségek, melyek
a gazdát rendszerint a baj jelenvoltára figyelmessé teszik s melyekrl
föntebb megemlékeztünk. Augusztus s szeptember hónapokban a her-

nyók ki vannak fejldve és akkor elhagyva a gabonát, melyen eddig

éltek, elbújnak a deszkázat vagy a gerendázat liasadékaiba s ott

bebábozzák magukat. Néha kivált gabonaszemek üregeiben is találunk

ily bobábozott állatkákat. Ily állapotban telelnek át, mig tavasz felé már-

ozius és április hónapokban a sárgásbarna csúcsos fej bábokból a fön-

tebb leirt lepkék bújnak el, melyek párosodnak és ismét petéket raknak.

A tulajdonképeni kárt tehát a hernyók okozzák, nemcsak az

által, hogy a gabonaszemeket megrágják, a mi magában véve is sok-

szor igen nagy vesztesség, hanem közvetve az által is, hogy az ily

módon megrágott és ez által ürülékével keveredett gabona romlásnak

indulva, kellemetlen dohos szaggal hatja át az egész garmadát s

piaczképtelenné teszi azt.

A baj ellen, ha még igen nagy mérveket nem öltött, nem nehéz

védekezni. A megtámadott gabonát ápril hóban, mikor a rovarok

már petébl kibújnak, a peterakás pedig bevégzdik, részleteukint süt
kemenczébe rakjuk s oly hfok mellett, melynél a gabona még nem sül

meg, a peték és rovarok életképességét megöljük. Lewis azt ajánlja,

hogy kora tavaszszal, mikor a lepkék bábállapotból kezdenek kivet-

közdni, a garmadákat gyengén nedvesített zsákokkal vagy ponyvákkal

fedjük be, az igy leterített garmadák mellet pedig vékony rétegben

szórjuk padozatra a gabonát. A lepkék akkor nem a garmadára,

hanem a vékony réteg fedetlen gabonára rakják petéiket s ezzel együtt

kevés veszteséggel elpusztíthatok. Legsikeresebb óvszer a baj elhara-

pódzása ellenében a magtár tisztántartása s a gabona gyakori forga-.

tása, rostálása stb.

Schlosser bogárgyjteménye. — Néhai Dr. Schiosser K.

József horvát-szlavón tartományi forvos nagy bogárgyjteményét,

mely körülbelül 6000 fajból és mintegy 17,700 példányból áll, a

zágrábbi állattani múzeum 400 forintért megvásárolta.

Magyar rovarászok Turkesztánban. — H a b e r h a u e r József

pécsi rovarász f. évi szeptember elején érkezett haza keleti Turkesz-

tánból, a hol harmadfél Bvet töltött rovargyjtéssel. Különösen szép

és gazdag zsákmányt szerzett az Alai-hegységben. A gyjtött rovarok

túlnyomó része gyönyör pillangókból áll, melyek közt számos ritka

és több érdekes új faj találkozik ; de becses dolgok vannak a hozott

bogarak között is. — H a b e r h a u e r József hasonnev fia, a ki

szintén x-ovargyjtéssel foglalkozik, állandóan letelepedett Turkesztánban

és jelenleg Szamarkandban él.


