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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.


