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azonban, hogy az bizony Cossus, mely itt, a hol sok az öreg fz-
és gyümölcsfa, elég gyakori. Újra kiment s újra hozott néhány
példán} 7

t. A dolog kezdett engem érdekelni, magam is kimentem,,

de mihelyt a lámpással közelegtem, a méhesnél röpköd állatok

nyiisebességgel tovaszálltak, azonban csakhamar visszatértek, a mint
a lámpást eloltottam s így fiaimmal az este 33 Cossust fogtam,

melyek közül 19 használhatót megtartottam, a többi kopottat pedig
eleresztettem. Azt fájdalom, meg nem figyeltem, vajon a méhkas-
ba behataltak-e, vagy legalább igyekeztek bejutni, mi által a mé-
neket nyugtalanították volna, annyi idt nem engedtünk nekik. Ha
azonban fontolóra veszszük, hogy augusztus 24-én a közel erdben
egy Cossus a csalétekre jött, azon a Noctuák módjára kitartott s

cyanüveggel el is fogatta magát, közel fekszik annak a feltevése,

hogy a fentebb említett 33 Cossust is a méz illata vonzotta oda,

és hogy a méhkasok platonikus szemlélésével meg nem elégedtek

volna, hogyha vállalkozásukban kiméletlenül meg nem akadályoz-

zuk, így azonban a mézre való sovárgásuknak ugyancsak drágán
adták meg az arát. Cerva Frigyes.

Hány petét rak a méhkirályné ? Egy palesztinai méhtenyészt
megfigyelte egész éven át mennyit petézik a méhkirályné s a követ-

kez eredményre jutott: Jan. 1-tl jan. 20-ig naponkint 100 drb, febr.

6-ig 666, márcz. 3-ig. 700, már ez". 18- ig 2333, april 10-ig 2600,
máj. 21-ig 1000, jun. 11-ig 2111, jul. 10-ig 2277, aug. 3-ig 1250,

aug. 29-ig 460, sept. 13-ig 200, okt. 14-ig 1,15, nov. 1 1 -ig 35,

dec. 10-ig naponkint 28 darabot, összesen egy év lefolyása alatt

320 ezer petét. Látnivaló, hogy számuk nagyon változó, áprilig

folyton növekv, akkor hirtelen alászáll, junius-juliusban ismét

emelkedik s az év vége felé mindinkább csökken, de a királyné

csak 20 napig egészen tétlen.

A repezebogár (Meligethes brassicae Se), melyet népünk a
fénybogár- vagy rézbogarnak. is nevez, áleza alakban nagyon
gyakran pusztít a repezevetésben. Irtására Németországban egyke-

rek kis taligát használnak, még pedig oty idben, midn a bogár
a repezén más jelentkezik, de petéit annak virágjára még le nem
rakta. Ezt a taligát, melyet futó lépésben végig tolnak a repeze-

sorok közt, mind a két sorra kihat, a mennyiben jobbra-balra

fogókara van, mely a növényeket a taligán lev, és kátrányngal

vagy kulimászszal bekent ponyvára ráhajtja, a melyre - rajta lev
bogarak, a megrázkódtatás folytán, leejtik magukat. A „fogókarok"

magasságát akként lehet szabályozni, hogy a taligát már a repeze

virágzása eltt, 36 cm.-nyi magasságnál alkalmazni lehet. A.

A Lycaena argsades Pa!L hernyóját, mely egyébként csak Lotus

corniculatuson, valamint Medicago- és Trifolium-fajtákon él, 1897-ben

fr-Lycaena Jblas F hernyójának kérésére közben, a Colutea arbo-

rescens magtokjában találtam. A báb a rendes lepkét adta. Ugyan-
akkor leltem ugyanúgy a Lycaena minima Fsst. hernyóját is 1.
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