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S így felfogva a dolgot, miután kiki magának a legközelebbi

felebarátja, nem kell csodálkoznunk azon, hogyha minden egyes

állam határát az amerikai s egyéb kétes eredet gyümölcsfák elöl

elzárja s a gyümölcsöt is, csak a legszigorúbb ellenrzés mellett

bocsátja be a maga területére. Az bizony roszul esik a szabad

amerikainak: de hát nem fizettünk mi még elég tandíjat? Kell-e

még egy filloxéra-kérdés ? . . . Sok volt abból egy is

!

Jablonowski József.

Némely jegyzetek a lepke-gyjtésrl.
A hernyókról.

Legczélszerübb és legjobb, ha csak lehet, a pillangókat

hernyóból nevelni, azért is az excursiókon minden néven nevezend

hernyót, akár az nappali, akár éjjeli pillangóhoz tartozik, az

eledelin össze kell szedni. Tavaszkor szl garádokba, ritkás

cserjékbe s .erdkbe, árkok szélein, kertek garádjában, a száraz

leveleket szorgalmatosan ki kell keresni, paraplén kirázni s a

hernyókat kiszedni ; ezen kezelést kiváltképen ott lehet jó sikerrel

gyakorolni, hol az ember látja, hogy apróbb palánták vagy cserjék*

finomabb levelei hernyóktól megvannak rágva ; késbben május

elején igen hasznos estve, a midn a hernyók búvó helyeikbl

a plántákra felmásznak s eledelöket keresik, szép mezkön, s

dombok oldalaiban lámpás mellett a hernyókat sepferrel lemerítgetni.

Szintén tavaszkor és nyáron szükséges mindenféle csemetéket, de

leginkább, a Quercus fajtákat paraplére szorgalmatosan klopfolni

;

a fzfák is igen jók. A különös növényeket, melyek magukat

a többiektl megkülönböztetik, mint p. o. Cyprusfa, Mastixfa,

Therebintha, meg olyan növények, mint nálunk Dyctamnus albus,

különös figyelmet érdemelnek hernyók végett.

Homokos helyeken, a hol ritkán n a f, kivált Euphorbiák

alatt, április hónapban jó keresni hernyókat, úgy mint nálunk

Praecoxot és Fugaxot, Lychniseknek és Cucubalusoknak mag-

tartóit fel kell csípni, s hernyók végett megvizsgálni, szintén

a Coluteának gyümölcseit június hónap felé jó lesz megvizsgálni.

Nádas helyeken igen hasznos a nádat és kákát hernyók

miatt felhasogatni, s a melyeknek fekete foltjok van, leginkább

megvizsgálni ; de más plántáknak, u. m. földi bodzának, lapunak 1

s efféle vastag szárú plántáknak belseit meg kell vizsgálni, st még
a gyökereit is, hernyók miatt.
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Sphinx hernyók fákon, csemetéken, szln, vagy kisebb

plántán is élnek, de többnyire magánosan, ezekre általában nagy

gond fordíttassék ; el nem kell mulasztani erd szélén, kivált a hol

utak vezetnek, a földön hernyó ganéj ra figyelmezni, s így ezen

csalhatatlan jel után a hernyó birtokába lehet jutni.

A hol szlk és kertek vannak, ott jó lesz a szl- és kert-

mívelöknek, kivált nagyobb hernyók végett, commissiót adni.

sz felé a hernyóknak ismét második generatiója van,

a midn ismét nagyobb szorgalommal kell ket gyjteni.

A hernyó nevelésénél a mennyire lehet, a természetet kell

utánozni; a melyek száraz helyeken találtattak, szárazon, a melyek

árnyékos helyeken vagy völgyekben találtattak, azokat hvösebben

kell nevelni.

A Noctua hernyóknak legjobb az eledelt 6—7 óra közt szedni

és adni.

Puppák.

Nincs nagyobb nyeresége az entomologusnak, mintha sok

puppát képes összeszedni ; ezért ezeket ne csak maga gyjtse,

de szerezzen több egyéneket, kiket a puppa keresés módjára

maga practice megtanít, és kik bizonyos díj mellett, mely minden

puppától fizetend, mentül többet összeszedegetnek. A puppákat

gyümölcsös kertekben, erdk szélein, magányos vad gyümölcsfák

töviben, a nádnak belseiben, egyszóval porhanyós földben, szlk
garadjában, füzesekben, kövek alatt és efféle helyeken, st mohokban

is lehet találni.

Maguk a pillangók.

Legels tavaszszal, mihelyt a hó elmegy, a hol alkalom van

reá, igen jó az erdei fák héját levagdosni, melyek ha nedve

öntenek, s még nem virágzanak, reménység lehet estve és éjjel

jó Noctua fogáshoz. Késbben, midn a fák kileveleznek, igen

nagy haszonnal lehet ágakat levelestl lerakni, melyek midn
megszáradnak, bellük a Noctuákat nappal, korán reggel míg

a nap reá nem süt, parapléra kiverni, ugyanezen száraz ágak

alatt, hernyók és bogarak is találkoznak.

Közönséges esteli fogásokon lehet, szép virágos helyeken,

dombos helyeken, erdk közt, völgyekben, st nagyobb kertekben is

jó fogásokat tenni, nap lemente után nemsokára jönnek a Sphinxek

és Bombyxok, gyertya világnál pedig a Noctuák.

Midn a cseresnye és más fák virágoznak, igen jó azoka

a virágokat is este megtekinteni. Junius-juliusba a nagy fej

Carduusokat nappal meg kell ütögetni és a róluk elszálló Noctuá-
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kat szorgalmatosan összefogni. Kertekben vagy rétek szélein igen

jó, árnyékos helyen egynehány deszkát a földre úgy leteríteni,

hogy egy kis hézag maradjon közte és azon deszkán : az alsó

részét Noctuák végett meg kell vizsgálni.

Midn sokáig tartó szárazság van, lehet éjjel kutak mellett

és nedves helyeken Noctuákat találni ; ilyen idben jó, a gyümölcs

vagy erdei fáknak derekát vízzel bekenni, s este megvizsgálni.

Az álló száraz fáknak leváló héja alatt Amphypira speciesek

szoktak élni ; mélyebb árkokban, a vízmosásoknál, a hol a föld

egymástól repedezve elválik, az ily repedésekben is szoktak ritkább

Noctuák tartózkodni.

Régi épületekben, filagóriákban, gunyhókban, palánkokon,

gyakran lehet nappal a legjobb Noctuákat ülve találni.

Kopár hegyek oldalain es vizenys mezkön nappal, kivált

júliusban, a fbl lehet a Noctuákat felverni, melyek rövid repülé-

sek után, ismét a fbe leülnek s itt ket meg lehet fogni.

A Tilia virágzását leginkább használni kell Noctuák végett.

Legjobb este vagy éjjel, midn már hideg van, 10—11 órakor

az olyan kisebb Tilia alá lepe'dket teríteni, s a virágos ágakat

lassan megverni, akkor a Noctuák merevedve vannak és a lepe-

dre hullván, majdnem mozdulatlanul maradnak.

Ösz felé, midn a szilva érik, igen jó száraz apró fácskákra

felhasogatott szilvákat rakni, s a szilvával fa ágait megkenni,

erre a Noctuák nagy vágyással jönnek, hol ket lámpásnál meg-

lehet részszerint fogni, részszerint parapléra rázni.

Tavaszkor a gyümölcsfák derekán mindég az árnyékos olda-

lon szoktak Noctuák ülni ; szintén temetkben a kereszteken és

a monumentumok árnyékos oldalain kivált reggel lehet Noctuákat

találni. A ksziklákat s fáknak derekait, nappal össze-vissza korholni.'

a honnan is gyakran ritka Noctuák repülnek el.

Els tavaszkor némely barkásvirágú fáknak barkáin estve

lehet Noctuákat fogni, nappal pedig a fiatal barkákban hernyókat

találni. Erds s fás helyeken, kivált a hol tölgy- és makkfák vannak,

nyár közepén ezekbl, ha nedve folyik, ezen a nedven nappal

különféle bogarakat és Sésiákat, Papiliokat, éjszaka pedig Noctuá-

kat lehet találni.

Frivaldszky Imre.


