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Eessõna.
Aug. Emil Holmgren'i kirjatöö „Om äkerns van-

ligaste skadeinsekter,“ mis Rootsis „Kuningliku Pat-
riotilise Seltsi“ poolt auuhinna on saanud, ilmub siin
Soome keele järele ilma muutmata eestistatud. Sarnane

teaduse raamat on igal maal ühesugune kasulik ja täidab
oma otstarbet, mis selle nimi juba näitab, sellepärast ei ole

midagi muudatust tarwis. — Mardikate Eesti keele ni—-

med on Wiedemanni sönaraamatust wöetud ja ühtlasi ka

Soome ja Ladina keelsed nimed juurde lisatud, ning mis

Eesti keeles leida ei ole, otse Soome keele järele ümber—-

pandud. Et mardikate wärwipildid raamatu hinna pea
poole kallimaks oleksiwad teinud, sellepärast löikas sugu—-
wend hra Pukits need pildid puu pääle, mis mitu kor—-

da odawamad tuliwad ja siisgi küllalt mardikate tunde-
märkisid jöuawad lugejale selgeks teha.

Soomemaal, oktobrikuul 1899.

Eestistaja.





Sisfejuhatus
Mardikad ehk insektid on wäga wäiksed ja wäärtu-

seta elajad, ega pole üksikult kuigi kahjulikud; ainult siis,
kui need suurtes parwedes ilmuwad, peame meie neid
kartma. Ju wanasti on tähele pandud, et see möju,
mis elajatel maapinna ja taimestiku ning sellest tulewate
meie majandusliste olude pääle on, seda suurem on, mida

wähemad need elukad kehasuuruse poolest on. Nönda
teatakse näituseks mönedest algelajatest, keda palja sil—-
maga nähagi ei woi, et need arwamata suurtes kogudes
terweid mäeseltsisid on sünnitanud, kuna selle wastu elaja-
riigi kangelased, näit. elewandid, koöige rohkem möned
mädanewad luud järele jätawad. Insektidest saame jälle
uue tunnistuse sellest iseäralisest nähtusest, sest kahjud, mis
need pisielukad woiwad metsades, pöllul ja niitudel teha,
on sagedasti nii suured, et suurte loomade saadetud kah—-
jud insektide rööwimistega wörreldes wäga wähesed on,

sest tihti saab näha, kui koledal kombel need mardikad
oma riisumist toimetawad. See nähtaw möju, mis
mardikatel taimeriigi pääle on, tuleb just nende ääretu—-

mast paljusest ja selle läbi toowad need ka tihti meie

majandusele kahju. Ei mingisuguste muude elajate wastu
ei ole pöllumehel nii suurt woitlemist, ehk need kogu poo—-
lest küll nii wäiksed on, et nad sagedasti temast tähelepane-
mata jääwad. Ilma järele arwamata usume waielda, et

suuremalt osalt halwade saakide pärast köige esiteks neid

pisielukaid peab süüüdistatama, ja kindel on, et kui meie

rahas seda aastast kahju woiksime üles arwata, mis nad
pöllutööle teewad, siis arwamata suure summa saaksime.
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Imeks tuleb panna, et pollutööle kahjulikud mardi—-
kad meie juures kuigi suurt tähelepanemist ei ole ärata—-

nud ja harwa kuuleme pollumeest sellest asjast könelema,
enne kui neid ju nii suured parwed ilmuwad, et nende
häwitustöö pollumehe rahulist olekut rikub. Siis üteldakse,
et „uss“ on pollud ära söönud ehk häwitanud ning heina-
maadele kahju teinud ja arwatakse, et siin muud teha ei
olegi, kui ainult saatusega rahule jääda. Aga kui maa—-

mees waewaks wötaks järele uurida, missugused mardi—-
kad kunagil erakorral häwituse pöhjuseks on olnud, ja
kui temal himu oleks nende mardikate elu ja omadusi
ning edenemist ligemalt tundma öppida, siis oleme kind—-
lad, et ta käed ristis ja nöuuta mardikate häwitustööd
päält ei waataks, noönda kui nüüd sagedasti sünnib, waid
ümber pöördult, abinöuusid otsitaks, millede abil seda tööd

wähegi woidaks takistada. Sest kui üleüldse midagi wiga
tahetakse parandada, on esimeseks tingimiseks, et esiteks
wea pöhjust tundma dopitakse ehk kust see dieti tuleb.

Täitsa seesama asi on insektitega 'ja nende saadetawate
kahjuga. Kahtlus, kas sündsal wiisil woimalik oleks
mardikate tööd takistada ehk koige wähemalt wähendada,
on nüüd ju osalt kadunud, sest teistes maades woime

näitusi näha, et töö ja waew selles asjas ei ole tasumata
jäänud. Pääle selle on meil silma-pistwaid nähtusi nendest
mardikatest, mis puutaimedele kahju teewad. Metsahoid-
jate wirkuse ja hoolepidamise läbi on need üleüldse wäga
tuntud, ja möned nendest, mis enne arwamata suurt kahju
hoiu alustes metsades tegiwad, on nüüd lihtsate ja
sündsate abinoöuudega peaaegu kahjutaks tehtud. Kas
meie ka neid mardikaid, mis aastate kaupa ütlemata suurt
kahju meie wiljawäljadel teewad, walitsuse all ei wöiksime
pidada? Julgeme kinnitada, et seda wäga wöimalikult

wöiksime teha, aga alles siis, kui pöllumeestel selles asjas
enam huwitust on töusnud, kui siiamaale.

Teiseks arwalakse weel, et meie külm kliima kahju—-
likkude insektide liiga suurt sigimist takistaks. Aga see
arwamine oleks ju aegade jooksul pidanud kaduma, sest
tegewus ehk praktika on nii mitmed ja mitmed korrad
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näidanud, et sel arwamisel pöhja pole. Meil ilmuwad
kahjulikud mardikad niisama suurtes parwedes, kui mo—-

nes muusgi Europa maas.

Mardikate ilmumine suuremäs märas ning sellest
tulewad laiad häwitused sünniwad peaaegu alati ajuti,
see on pikemate ehk lühemate waheaegade järele, jo tule—-
wad mitmetest pöhjustest, millede jälgedele teadus weel

wiimastel aegadel on hakanud päsema. Nende mardi—-
kate suurepäraliste häwitustööde korral näeme köige
paremini, kui wöimetud meie üleüldse nende peenikeste
olewuste wastu oleme ja kui hää oleks olnud, k möne

abinoõu oleksime teadnud, mis läbi nende suurt sigimist
takistada woiksime. Kahtlemata tuleb see kahjulikkude
mardikate häkiline parwes ilmumine nendest asjadest,
mida ei ole woimalik selgeks teha, sest et see wähehaawal
walmineb, sagedasti mitme aasta jooksul. Aga sarnaste
uurimiste tarwis peame meie mardikate eluwiisi tundma
öppima, osalt nende wahelisi olusid kliima kui ka osalt
nende eneste ja osalt taimestiku poolest teadma. Tihti
woib ka maa isesugune harimise wiis ja haritawate tai—-
mede hoidmine mardikate elus muudatusi tuna. Need
muudatused ilmuwad kas nende suures sigimises ehk
ümberpöördult nende wähenemises ehk koguni nende pea—-
aegu kadumises.

Siin ei wöoi meie pikalise tegewuse pääle pöhjene—-
waid arwamisi selle üle arutama hakata, mikspärast kahju-
likud mardikad moönel aastal nii ääretumates suurtes
parwedes ilmuwad, teinekord jälle koguni kadunud on.

Nii palju wöime siisgi ütelda, et esimene juhtumine tuleb
toiduainete paljusest ja sündsatest ilmadest ehk kliimast
sigimise-ja edenemise-ajal, ning wiimane jälle suurelt
osalt ümberpöördud oludes, aga koige päält sellest, et

sel samal ajal suured hulgad teisi pöllumehele kasulisi
mardikaid ilmuwad, mis kahjulikkude mardikate töngud ära

häwitawad ja seega nende wiimaste mardikate rehnungi
päl elawad ning nönda wiist just kui selle kah—-
ju ära parandawad, mis pahad mardikad looduse üleül—-
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dises majanduses toowad. See rikkalikum toit, mis mardi—-
katel nende sigimise-ja edenemise-ajal saadawal on, ei
tule mingil kombel maa hoolelisemast hoidmisest ja hari—-
misest ning sellest tulewast tugewast taimestikust, sest sage-
dasti juhtub, et mardikad paremine halwas maas asu—-
wad ja endale rohkem sündsamat sööki säält leiawad, kus
taimestik maa halwa harimise pärast kaswamises seisma
ja kiduraks on jäänud. Sel samal möedul kui pollumees
täiusele püüab, pääseb tema ka mardikate kahjuliku möju
alt wabaks.

Selle raamatukese otstarbe on rahwast nende mardi—-
kate eluwiisidega tutwustada, mis meie tähtsamatele harita-
watele taimedele kahju saadawad. Aga ehk meie ligimai—-
legi neid nöudmisi ei woi täita, mis möni meilt arwata—-
wasti nöuab, nimelt et kindlaid ja petmata mardikate

häwitamise wiisisid woiksime ilmutada, siisgi katsume
mötlejale maamehele mönda juhatust anda, millede abil
tema ise abinöusid wöib leida, kuidas oma pöldu mardi—-
kate häwitustööst woiks kaitseda. Täitsa ära kaotada ei
ole neid weel keegi wöinud, olgu need missugused tahes.
Wäikeste lapikeste pääl woöib see ehk önnestada, nagu
näituseks koide häwitamine riiete-hoonest ja lehetäide kaota—-
mine poti- ehk tuataimede päält; aga pöllul, kaswiaias

ja muial sarnases paigas ei saa mardikatest ialgi täit
woöitu. Peame siis ainult seda püüdma, et nende häwitawat
tööd takistada ja ehk öigel ajal nende sigimist kitsendada
wöiksime, mis läbi nende toodaw kahju nii palju wähen—-
datud saaks kui woöimalik. Muud tähendust ei woöi nönda

nimetatud häwitus-töödele anda.

— —.



Mardikate tundemäürgid, muutus ja
laiali minemine.

Mardikad sünnitawad nönda nimetatud lüliela—-

jate seas wäga rajatud elajaliigi ehk-klassi. Neid tun—-

takse hölpsasti sellest, et keha kolme pääosasse on jagune—-
nenud, et neil neli ehk kaks siiwa on, mis siisgi moni—-

kord wöiwad täiesti puunduda, noönda kui näituseks töö

sipelgatel, ning kolm paari jalgu. Aga need tundemär—-
gid on mardikal ainult täies eas. Enne seda wälimist
kuju peawad nad mitmed muudatused läbi käima, mis

muutus-ajad pikema ehk lühema aja wältawad, ja siis
wöib nende wälimine mood hoopis teistsugune olla. Sel—-
lest köneleme edespidi. Alguseks tahame moöned sönad

nende üleüldisest kehaehitusest koöne all olewas elueas
ütelda.

Esimene suur, lahus olew osa mardika kehas on

pää. Siin on mitmeid, mardikate elule tähtsaid osasid,
nimelt esiteks suu, mis mitmel erawiisil on sündinud,
kas köwemate toiduainete peenendamise, ehk wedelate ai—-
nete imemise läbi. Esimesel juhtumisel sünnitawad suu
muude seas 2 paari loodis teineteise wastu olewaid lõu—-

gu, milledest ülemine paar sarweainest ja terawa-äärtega
on; wiimasel juhtumisel jälle pikem ehk lühem imutoru.
Weel on suus 2 ehk enam rihmasarnaseid, tihti lülilisi
osasid ehk palppisi, mis tundeorganid on. Pääs,
ülewal pool sund on tundesarwed ehk antennid.
Need on igal mardikate sugukonnal isesugused ja on osalt tun-

de, osalt, nagu arwatakse, ka kuulmise ja haistmise organid.
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Silmad, mis pä kulgedel seisawad, on üleüldse wägaæ
suured ja odieti ühendatud paljudest lihtsatest silmadest,
milledest igaüks kuuenurgalise pinnaga on. Aga pääle
nende on weel tundesarwede ülewal pool sagedasti 2 ehk
3 liht, punktisarnast silma, mida mardikas kuhugile mää—-
ratud külge waatamiseks tarwitab.

Keskmist suurt, lahus olewat osa nimetatakse rin—-
naks. See on öieti kolmest röngast sündinud, milledest
esimest esimene jala paar, teist teine jalapaar ja wiimast
kolmas jalapaar ülewal hoiäb. Keskmise rönga külge
on pääle selle edusiiwad ning wiimase külge tagasiiwad
kinnitatud.

Tagumist lahus olewat osa kütsutakse tagake—-
haks. See on teine teisest enam ehk wähem selgesti
lahkuminewast röngast sündinud, jasiin on suguosad, mis

emamardikal tihti munemise tarwis on iseäralise kuju
saanud.

Neid tundemärkisid tähelepannes on üleüldse hölpus
mardikast muudest elajatest lahutada. Kui temal siiwad
on, ei wöi kunagi eksitust tulla. Siiwatumatel on jälle
tundemärk kolmes jalapaarides, näituseks hämblikkudest
lahutamiseks on wiimastel 8 jalga.

Ainult täiskaswanud mardikatel on siiwad, millede
abil nad tawalisesti enam ehk wähem kergemine üles ilma

wöiwad töusta. Neid siiwasid on kas 2 ehk 4, aina selle
järele, missugune kehaehitus muidu on ehk kuhu sugukonda
mardikas langeb. Leidub siisgi palju mardikaid, mis
terwe eluaeg siiwatumad seisawad, näit. töösipelgad. Ka
ühe ja sellesama mardika sugukonna isased ja emased wöiwad
selles asjas teine teisest lahku minna. Neil kordadel on pea-
aegu alati isa mardikal liikumise-organid täiskaswanud, kes

siis ilmas ümber woib lennata oma siiwadeta teistpoolt
otsima. Noönda on näituseks tuntud tule-ussiga ja wilja—-
puudele kahjulise halla-liblikuga lugu.

Kdige tawalisemad mardikad elawad täieealiseks
jöudes — mil ajal ainult nende siginemine pääasjaliselt
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woib sündida — worreldawalt lühikese aja. Üleüldiseks
seaduseks wöib pidada, et isamardikad pärast sigitamist
peaaegu kohe ära surewad ja emamardikad kohe mune—-

mise järele. On palju emamardikaid, kes omal lühikesel
eluajal pea midagi toidust ei wöta. Need elawad siis
ainult nendest ainetest, mis nad toöuguna olles on kogu—-
nud. Leidub küll ka mönedest emamardikatest näitusi, kes

kauem aega elawad, näituseks elab mesilaste ema 2 ehk
4 aastat, aga see tuleb sellest, et need enne seda aega
dieti weel munemist ei ole löpetanud. Need juhtumised
on siisgi wüg harwad, nönda et suurema osa mardikate
kohta ikka seadus makswaks jääb, et nende eluaeg ainult
moöned päewad ehk nädalad kestab, ja et need sel kor—-

ralgi, era kaswuajasse puutuwa aja pärast, era aasta—-

aegade moju all on.

ütlesime, et mardikad, tieealiseks joöudes, iseäralise
muutuste ehk nönda kutsutud kujuwahetuste alla pea—-
wad tulema. Nüüd tahame möne soönaga seletada, kuidas

need muutused sünniwad. Nagu köikide muude elajate,
nönda algab ka mardikate elu munast, mis ümber olewa

öhu ehk wee kaswawa soojusemäära läbi auutud saab.
Aga nendest munadest ei kaswa igakord wanemate sarna—-
seid olewusi, nii kui naituseks lindudel, waid töukusi,
millede ussisarnane kehaehitus wäga palju nende wälimi—-
sest kujust lahku läheb. Toöuk on alguses dige wäilene,
aga kaswab, muudab mitu korda wälimist nahka ja saab
wiimati täie koguseks. Siis jätab tema söömise järele,
ehk ta enne küll ahnesti oma elu ülespidamiseks määra—-

tud toiduaineid soi, otsib üksidust, jääb liikumataks ehk
kedrab enese enam ehk wähem tiheda kude sisse ja muu—-

tub tupeks, mis igal mardika-sugukonnal wäga isesugune
on. Mönikord on see päält köwa ja sarwesarnane, nii
et siin sugugi, ehk ainult wäga segaselt woidakse neid

kehaosasid lahutada, mis täiskaswanud mardikal on, möni-
kord jälle on tupp pehme, nönda et täiskaswanud mar—-

dika kehaosad täiesti näha on. Aga koik tuped on siisgi
selles ühesugused, et nad midagi toitu ei wöta. See—-

suguses kehaehituses on loom just kui talweunes, kust ta
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alles kauema ehk lühema aja jooksul, kui tupe koor ehk
pehme päälisnahk katki puhkeb, täiskaswanud mardikana
üles ärkab. — Sarnane on lühidelt suurema jao mardi—-
kate kaswamine. Siisgi on ka kaunis suur hulk seesugu—-
seid, kellede kujuwahetus hoopis teistmoodi sünnib, ehk
kellede kaswamise astete wahel nii suurt lahutust ei wöi—-
dud näha, waid mardikas on ju munast tulles, s. o.

ju töuguna, wanemate nägu, aga läheb wast hiljemine,
mitmete lihtsate nahawahetuste järele nende kujuliseks.
Sel korral wöib tuppgi omale toitu korjata ja mis elu—-

wiisi puutub, ei ole töugu, tupe ega täiskaswanud mar—-

dika wahel midagi suurt wahet. Näituseks nimetame

rohu-sirtsud. Need siiwadeta üksikud, mis sagedasti siiwa-
liste körwal hüppamas nähtakse, on töugud ehk tuped,
kelledel siiwad rinna küljes wäikeste soomustena nähta—-
wale hakkawad tulema.

Esimestkaswamise wiisi nimetatakse täi eliseks,
järgmist puu duliseks ja tihti, kui häwitusabinöuu-
de tarwitamisest küsimus on, wöib tähtzas teada olla, kum-
bal kombel mardikad kaswawad.

Kui nüüd neid kahjulisi mardikaid tähele paneme,
kellede kuju- ehk moodi - wahetus täieline on, siis näeme,
et nende eluwiisid era kaswamise astetel wäga mitmesu—-
gused on. Liblikad näituseks ei ole täiskaswanuna taime—-
dele sugugi kahjulised, kuna need töukudena hirmsaid hä—-
witusi woöiwad korda saata, ja teiste mardikatega woib asi
hoopis ümberpöördud olla. Üleüldse peame meie köige
rohkem toöukusid kartma, sest et selles astes mardikad dieti
kaswawad ja seega tublisti toitu tarwitawad. Täiskas—-
wanud olekus nad ei kaswa enam, waid seisawad sama
suured kui tupest tulles oliwad. See üleüldine arwamine,
nagu oleksiwad wähemad mardikad suuremate pojad, on

seega täitsa wale.

Mardikaid leidub igal pool maa pääl, kus aga tai—-

mesid on, ja nad sigiwad niihästi sugukonna kaupa kui ka
üksikuna, selle järele, mida wahetelewamaks ja tugewamaks
taimestik läheb. Sellepärast wäheneb nende arw, kui



13

maa-nabadele ligineme ja kaswab ekwatori poole minnes
ikka suuremaks.

Isesuguse kehaehituse ja kaswamise wiisi järele on

mardikad 8 seltsi jaotatud:

1. Köwa—koorelised.
2. Soa-hännalised.
3. Nahk—-siiwalised.
4. Liblikad.

5. Kahesiiwalised ehk kärpsed
6. Sihk—-siiwalised.
7. Work-siiwalised.
8. Nokk-putukad.

Wähem mardikate tundjäte tarwis oleme raamatu.

lõpu poolel siin ette tulewad mardikad nende taimede jä—-
rele ära jaganud, mida need toiduks tarwitawad. Selle
abil woib igaüks hoölpsasti neid mardikaid tunda, kes ni—-
metatud taimi piinawad, ehk nende teadusline ära-jäotus
küll tundmata oleks, mida meie siisgi esitawa kirjutuse pöõh—-
jaks paneme.

Hakkame siis nüüd haritawaid taimi waewajate
mardikate eluwiisi seletama.

l. Selts.

Köwn-koorelised — Kovaknoriaisia.

Coleoptera.

Neid mardikaid tuntakse täiskaswanud kujus sellest,
et nendel wabad, purewad suuosad on, suur ja liikuw kae-

lakilp, 4 siiwa, milledest kaks esimest tawalisesti köwad ja
läbinägematad on, kaks tagumist on jälle nahksed ja seisa—-
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wad puhkamise ajal woltis esimeste all, ning löpeks tun—-

takse neid mardikaid sellest, et nendel täieline kujuwahe—-
tus on. Töukudel, kes tawalisesti warjul elawad ja
harwa taimede pääle wälja tulewad, on ka wabad, pure—-
wad suuosad, lahus olew, köwa, sarwesarnase nahaga kae-
tud pää ning köige rohkem 6 jalga, mis mönikord täi—-
esti puunduwad. Tuppedes wöib täitsa selgesti need

tähtsamad kehaosad ära lahutada, mis ise köwakoorelis-
tel on:

See selts on wäga sugurikas ja suur jagu nendest on

haritawatele taimedele kahjulikud. Tähtsamad on järgmised:

Raud-sitikad ehk leherööwikud. Turilaat

(Melolontha.)

(Kildid 1 ja 2)

Nendest kahjulikkudest mardikatest leitakse meil 2 pe-

rekonda, tawaline raud-sitikas (Melolontha
hippocastani) ja wäike raud -- sitikas (Melolontha
solstitialis). ;

Igale pollumehele,kes wähegi mardikaid tähele on

pannud, on need wanad tuttawad. Need on kaunis suu—-
red, pruunid köwakoorelised, kes tasastel kewade-ja suwe—-
öhtudel kohe pärast päikese weeremist suuremates ehk wähe—-
mates parwedes surisedes puude ümber lendawad ja nende

lehti toiduseks otsiwad. Kesk-Europas, kus Saksa
raud-sitikai d (Melolontha vulgaris) mitmes kohta-
des kaunis rohkesti on, sünnib sagedasti, et need leht—-
puud täitsa paljaks sööwad, mis nöndä kui talwel paljana
seisma jääwad. Onneks ei leita seda mardikast pöhja—-
poolseis-maades. Sääl on nende asemel tawaline raud-

sitikas ja wäike-raudsitikas (pilt 2), kes ilmasgi nii suur—-
tes parwedes ei ilmu, et nad harilikus oludes iseäranis
tähele panemise wäärilist kahju teeksiwad. Ometi ei puudu
naitusi, kus ka need sitikad ehk rööwikud endi rööwlitöö—-

dega tähelepanemist äratasiwad ja sellepärast peame igal
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juhtumisel ka neid mardikaid tundma öppima;, iseäranis
kui nad, nagn Saksa r.-sitikadgi töugu kujus wäga palju
paha teewad.

Sagedasti juhtub, et aias kaewates ehk pöldu kündes
labidas ehk sahk pehmeid, lihaseid, köweraid ja walgeid
noönda kutsutud ussa üles töstab (pilt ), kelledel rske
on pakku roomata, mikspärast nad tawalisesti alla waosse
kukuwad. Ligemalt järele waadates näeme hölpsasti, et

need harilikud ussid ei ole, waid mardikate tougud. Nimelt
on neil pruun, sarwesarnane pää, täienenud löuad ja
igas kolmes esimeses keharöngas paar jalgu. Keha on

muidu woltis ja toiduainest täidetud, mis sinendawalt
tagapoolt läbi öhukese naha paistab. Köigist maas ela—-

watest, taimede juuri sööwatest mardikatest on need pea—-

aegu koõige ahnemad ja teewad suurtes parwedes ilmudes

palju kahju. Wöiksime sellest palju näitusi nimetada, aga
oleme nüüd ühegagi rahul. Hallenis, ühes Rootsimaa
löunapoolses kubermangus oli nimelt Saksa r.-sitikas
1849 aast. 14 kihelkonnas terwe aastase saagi pöldudelt
ära häwitanud, mis harilikult 853 tündrit rukist, 14,424
tündrit suwewilja, 24,228 t. kartohwlid, 2,700 tündr.
naerid ja 7,282 koormad heinu oleks pidanud andma,
mis selleaegsete kohaliste hindade järele 58,870 riigi—-
taalerit arwati wälja tegewat. Sellest näitusest näeme, et

need töugud mitmetele wiljasugudele wäga kahjulised on, ja

edespidi nimetame weel teisi taimesi, milledele nad kahju
teewad.

Arwame nüüd kui suurt kahju täiskaswanud raudsi—-
tikad puude lehti süües teewad, ja et nende töugud ahned
juureussid on, siis näeme selgesti, et harw mardikas nii

suurt maamehe tähelepanemist ära teenib kui need. Sel—-

lepärast tahame siin natukene ligemalt nende kaswamist
tähele panna.

Pääle selle kui r-sitikad kewadel wälja on tulnud

ja ilmad tasasesti soojaks muutunud, roomawad nad

maast ülesse ja algawad sugutamise-tööga pääle, mis öhtu—-
del puude ümber parwetades sünnib. See parwetamine
ja ühtlasi puude lehtede häwitus, mis nad süües teewad,
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loöpeb kohe, kui emased sugutatud on. Siis löpe-
wad isased ja emased lendawad ära, endi mune wäikes-

tesse koobastesse lastes, mis nad ise maha kaewawad.
Kui siis emast mardikast tähele paneme, kuidas munemine

sünnib, siis näeme, et ta igasse koopasse tükati 12 — 20

muna laseb, kuni neid ühtekokku umbes 60 — 80 on

saanud. 4 — 6 nädali jooksul roomawad töugud wälja.
Need on alguses dige wäiksed ja tarwitawad mulda toi—-

duks, s. o. maas olewaid mädanenud taime- ja elajate-
jäänuseid, ning elawad järgmise suweni üheskoos, mil

nad igaüks ise külge lähewad. Siis alles hakkawad nad
köiksuguste rohtude, puude ja põõsaste juuri närima, ning
teewad seda nii kaua, kuni sügise-hallad tulewad, mil

nad talweks sügawale maa sisse poewad. Järgmisel
kewadel tulewad nad jälle maapinnale ja nüüd on nende

söögiisu weel parem, nönda et nad suuremat ja silmapaist-
wamat kahju teewad kui enne. Alles neljanda suwe löpul
jöuawad nad täiskaswuseks ja muutuwad siis sügawal maa

sees olewas,siledas koopas tupeks. Nad kaswawad tawalisesti
selsamal aastal köwakoorelisteks, mis talwe maa sees mööda

saadawad ja siis wara kewadel oma tööd jälle wöiwad al—-

gada. Raud—-sitikaid ei ilmu iga aasta ühe palju, waid
on nähtud, et nad kusagil paigal tawalisesti määra—-

tud waheaegade järele tulewad, nimelt umbes iga nel—-

jandal aastal. Seda nähtust ei tohi pöõllumees tähele—-
panemata jätta, sest selle järele woib ta nende häwita—-
mise abinõuusid seadida.

Seesugune on lühidelt Saksa r—-sitikas ja tawalise—-
r-sitika siginemine ja kaswamine. Wäike r- sitikas, mis

esimestest pea poole peenemon, tarwitab tupeks muutu—-

miseks palju lühema aja.
Nüüd waatame, mis siis teha tuleb, kui nende kah—-

juliste mardikate häwitustööd takistada tahetakse. Esiteks
tuleb köiki neid elajaid kaitseda, kes sitikaid toiduks tar—-

witawad. Need on iseäranis pold-wares ja maamutt*),

* Maamutt ei ole seesama mis suur, üleüldine maarott,
kes ka mullahunnikuid üles ajab, aga peaaegu üksnes taime-ai—-

netest elab ja seega kahjulik elukas on.
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aga ka möned muud, näit. Oö-kull, hakk, kuld-nokk ehk
must laulu-räästas, möned winki ehk winti seltsid, nahk—-
hiired jim. Ka wöidakse, kui siin muid takistusi ei ole,
sigu nende paikade pääle lasta, kus töukude häwitustööd
on nähtud. Kui pääle selle weel töukusi ehk täiskaswa—-
nud mardikaid kinni tahetakse püüda, siis sünnib see all

seiswal wiisil. Aga seesugused häwitamise-wiisid küsiwad
alati niihästi aega kui raha. Toöukude püüdmine sünnib
koöige paremini maa kündmise ehk pehmendamise ajal, mil
neid wähese waewaga üles woöib noppida ja sündsal wii—-

sil ära surmata. Sellele tööle woidakse lapsi hölpsasti
harjutada. Nemad woöiwad ka täiskaswanud mardikate
kogumist toimetada, mis siis kaunis odawaks tuleb. Na—-
gu ju nimetati, on need mardikad ainult öhtudel ja öödel
liikumas. Päewal puhkawad nad rahuliselt samas puus,
mille ümber neid endisel öhtul nähti parwetama. Sääl
istuwad nad just kui magamas ja kukuwad hölpsasti ma-

ha, kui puud raputatakse. Kui seda puud teadetakse, on

nende kogumisewiis hölpsasti leitud. ks ehk mitu ini—-

mest lastakse äkisti tömbades puid raputada, kuna

teised maha kukkuwaid mardikaid korjawad. Kogumine
algab kohe kewadel ja dige warastel hommikutel ja seda
tööd jatkatakse nii kaua kui mardikate parwetamine kes—-
tab. Suurema järeldusega wöib seda nendel päewadel
teha, millede endised öhtud wagased ja soojad on olnud.
Kui muidu sünnis on, woöib kogumist selle läbi kergenda—-
da, et puude alla linasid, purjesid ehk muid sarnaseid
laiali laotatakse. Korjatud mardikad hoitakse sileda äärte-

ga riistades, näituseks sawikruusides, pudelites jne., kust
nad wälja ei pääse roomama. Kui riistad täis on saa—-
nud, tühendatakse need kuhugile köwale, tasalele paigale,
kus mardikaid holpsasti woidakse ära tappa.

Põrnikad. Sepät.
Elater.

(ilt 3.)

Needki köwakoorelised on wististi üleüldse tuntud.
Nad on ainult pikergused ja köwa pinnaga ning selili

2
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pandud woöiwad nad naksatades üles öhku hüpata, ümber
pöörda ja jalgade pääl tagasi maha kukkuda. Nende tõu-

gud (pilt 3a), keda juureussiks kutsutakse ja kelle—-
dega meil siin dieti tegemist on, tuntakse ka hölpsasti.
Need on ainult wäga tawalise jahu-ussi ehk „papitapja“
toõöugu nägused, sest et nad köwad ja kiildawad on. Aga
nende keha on tasasemine kitsas, pikergune ja lapergune.
Kui seesuguseid töukusi taimede juurtel leidub, wöib alati

kindel olla, et need sellest sugukonnast pärit on, mis wäga
sugurikas on, ehk nendest küll ainult paar perekonda pollu-
töös tähelepanemist teeniwad. Need on:

1. Triibuline wilja-psrnikas (Ela-
ter segetis), felle keha ülemine pool kollakashalli, ihukar—-
wa karwakestega on kaetud, ja kelle peite- ehk päälmi—-
sed siiwad mustatriibulised on, ning

2. Hall wiljapörnikas (Nater obscu-

rus), kelle keha ülemine pool hallide karwade peidus on

ja peitesiiwad enam ehk wähem tumepruunid ja ühekar-
walised.

Molemad sugud on peaaegu ühe palju üleüldised
pöõllul ja niidul ja arwatawasti on nad töukudena ühe—-
suguselt kahjulikud, ehk meie küll selles asjas wiimast ai—-

nult muudelt saadud, enam ehk wähem ustawate teaduste
järele tunneme. Need seletused, mis all pool ette tulewad,
puutuwad seega ainult triibulist wiljapoörnikast.

Juureussisid, mis aegamööda kaswawad ja sellepä—-
rast tätenemiseks pika aja tarwitawad, tawalisesti 3—4

aastat, woidakse sel põhjusel poldudele ja niitudele wäga
kahjulikkudeks arwata, sest nad sööwad pea köikide rohu—-
ja wiljasugude juuri. Pöldudel teewad nad sügisel tali-

wiljale ja kewadel suwewiljale köige rohkem kahju, ehk
üleüldse seesugustele orastele, mis weel täiesti maha ei

ole juurdunud. Nisu, rukist, odra ja mönda niidurohu—-
sugu näitawad nad koöige paremine tahtma ja nende ri—-

kutud taimed lähewad pea kiduraks ja kuiwawad. Sa—-

gedamini on tähele pandud, et neid töukusi rohkem pehmes
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ja kobedas maas leidub kui köwemas, näituseks kind-

las sawimaas, ning et need paremini sügawalt kui mada—-
lalt küntud maas elawad. Köige enam kahju näitamad
nad salakraawitatud, lubjaga wäetatud ehk hiljuti üles

tehtud uues poöllus tegewat, ja orastel on nende tehtud
kahju aina köige rohkem siis silmapaistaw olnud, kui terad

sigawas mullas on olnud. Toöugud ei karda niiskust ega
uiwa.

Juureusside häwitustööd on, nagu hölpsasti arwata

wöime, wäga raske takistada. Tihti ei wöi weel tähelegi
panna, et taimed rikutud on, enne kui need häkitselt kui—-

wawad, ega pole weel siiamaani täiesti kindlaid abinõuu—-

sid leitud, mis otse töugud eemale ajaks ehk ära tapaks.
Nende suurt sigenemist woidakse siisgi sugu takistada, kui
maad hoolsasti haritakse, jaj nende häwitustööd takis-

tada, kui teri liiga sügawale ei külwata.

Rapsiputukus. Rapsiknoriaũnen.

Meligethes aeneus.

ilt 8.)

Seda wäikest, musta, päält poolt rohelist ehk sinakat
köwakoorelist nähtakse tihti suurtes parwedes rapsi, pold—-
kapsaste, naeriste, kaalide ja muude seda seltsi (Cruciferae)
taimede öitel. Töuk (pilt 8 a), mis köige rohkem kahe
liini pikkuseks kaswab, on kaunis ühetasasesti paks ja pi—-
kergune, kollast ehk rohelist karwa. Temal on sarwesar—-
nane pää ja igas keharngas on sarwesarnaseid täppisi.
Tñuk muutub maas tupeks.

Talwet maa sees mööda saates, tuleb rapsiputukas
säält kewadel wälja, sööb enese nimetatud taimede weel

kinni olewate öite sisse ja tarwitab nende dieosad omaks

toiduks, mikspärast need ära kuiwawad. Sel samal wii—-
sil kiusawad nad ka lahti puhkenud disi. Sooja ja ilu—-

sate ilmadega on köwakoorelised iseäranis wilkad, näriwad
disi, jooksewad edasi-tagasi ehk lendawad ühest taimest teise.
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Siis woib neid ka mönikord sugutoimetuses näha, ehk see
meil küll harwa enne maikuu keskaega sünnib, aga sage-
dasti palju hiljemini. Wähe aega pärast sugutamift hak-
kab emamardikas mune diesilmadesse panema ja umbes

14 päewa jooksul tulewad toöugud wälja. Need pruugi—-
wad silmades olewaid noori oieosasid toiduks ehk, kui dis

ju on puhkenud ja seemnetegemine alganud, tarwitawad
selleks rohelisi kaunasi. Töugu -pölw kestab umbes kuu—-

aega, mille järele nad maa sisse lähewad ja sääl kerge
kude sees tupeks muutuwad. Umbes 14 päewa pärast
ilmuwad tawalisesti uued mardikad, kellede eluwiis nii—-
samasugune on kui esimestel. Siisgi ei sigine need
weel samal aastal, waid elawad üle talwe.

Sellest näeme lühidelt rapsiputuka eluolu, ja hölp—-
sasti wöime tähelepanna, et need suurtes parwedes ilmu—-

mise korral — nönda kui sagedasti juhtub— wäga suurt
kahju wöiwad teha.

Ainus abinõu, mis nende mardikate wastu siiamaale
on woidud leida, on see, et köne all olewaid taim;
hoolsasti haritakse ja wägewa kaswujouu sisse aidatakse
saata. Ehk küll rapsiputukaid kui palju tahes oleks, wöi—-

dakse neist tekkiw kahju nimetatud wiisil sagdeasti hoopis
wäikseks teha.

Haiskiainen.

Phosphuga atrata.

(Pilt 4.)

Seda köwakoorelist leitakse tihti suwel poldude ja
teede päält ning kiwide alt ja sammalde seest. See on

must ja wähe kumer mardikas; kaelakilp on poolümar—-
gune ja kumbagis peitesiiwas on 3 pikuti jooksewat harja.
Töuk (pilt 4 a) on 6-jalaga, päält must ja köwa, alt

walkjam ja pehme.
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Niihästi koöwakooreline kui ka töuk elawad öieti
surnnd elajatest, wiimane iseäranis ussidest. Aga möönel
aastal, kui toõugud, mis tawalisesti wiljapoõldudel elawad,
suurtes parwedes kaswawad ja nendele sellepärast toidust
puudus tuleb, tikuwad nad ka taimede kallale, ja siis on

neid nähtud palju kahju tegema, iseäranis juur—-
kaswudele, nönda kui walgejuurikale, mille lehti nad
sööwad. Meil ei ole selles asjas weel mingisugust tege—-
likku nähtust ega suurt tähendust.

Kürsakud, KärsäkKänt.
Rhyneceophora.

Kärsakad sünnitawad wäga sugurikka sugukonna köwa—-
kooreliste seltsis. ksnes meil leid-ib ju umbes 300 perekonda
ja möned nendest on taimeriigi toodetele kahjulikud.
Neid tuntakse hölpsasti sellest, et nende pää on enam ehk
wähem pikaks nokaks ehk kärsaks weninud, kus otsas
suuosad on. Sellest on nad nimegi saanud. Nende töu-

gud on pehmed, paksud, kumerad ja harilikud walged,
kollase ehk pruuni sarwesarnase paãga. Nendel ei ole

täielisi jalgu, aga selle asemel on nendel wäiksed käsna—-

sugused liikmed, millede abil nad ühest paigast teisi liigu—-
wad. Eluwiiside poolest lähewad toöugud ja täiskaswanud
kärsakad wäga suuresti lahku. Esimesed elawad taimede
sisemistest osadest, wiimased tarwitawad jälle oma üles—-

pidamiseks ja elukohaks wälimisi osasid. Sellest woöime
kergesti aru saada, et meil on palju hoölpsam täiskaswa-

nute mardikate wastu söda pidada, kui töukusi häwitada.
Nad armastawad üleüldse kaunis hästi üheskoos seltsida
ja möned on ainult möne tunni päewal liikumas, mil nad
sigiwad ja toidust otsiwad. Muidu poewad nad peitu,
kus oma prii aja mööda saudawad. Kui siis nende peidu-
paikasi üles leitakse ehk seesugusid kohtast määratud
paikadele walmistatakse, siis woidakse hölpsasti neid hulga—-
kaupa ära häwitada. Ei tea, kas sarnaseid lihtsaid ja
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loomulikka·häwitamise-abinoõuusid ilmaski on kärsakate was-
tu tarwitatud, kes haritawaid taimi rikuwad, aga metsade
kahjutegewate mardikate wastu on need abinduud palju
mojunud. Nende häwitamise-wiisidega on näituseks männi-

kärsakas nüüdsel ajal peaaegu kahjutaks tehtud, ehk tema

enne küll männi-istutusi niipalju häwitas, et mönel pool
ju kahewahel oldi, kas seda puusugu enam wöib tarwi—-
likus määras kaswatada ehk ei. Usume, et samad abi—-

nöuud ka paljudele nendele kärsakatele moöjawad, kes

poõllutööle kahju saadawad. Nendest tahame ainult järg-
mised perekonnad nimetada. —

Kunpsakürsakas. Kaalikärsäkäs.

Ceuthorhynchus sulcicollis.

Kilt 5.)

See on wäikene, munasarnane, kumer, waewalt

läikiw, päält must ja arwasti hallitriibuline, alt tihe-
dasti walgetriibuline kärsakas. Töuk (pilt 5 a) on

kumer, jalgadeta, kollakas-walge ja pehme, ümmarguse,
sarwesarnase, kollaka pääga.

See kärsakas teeb tihti kapsastele kahju ja rikub

näituselks lehtkapsaid, roosikapsaid, kaalikaid j. m. Täis-
kaswanuna elab ta ditest ja kaunadest, töuguna juurtest
töusewatest kaswudest.

Ema paneb munad wäikestesse öönestikkudesse, mis
ta selle tarwis kohe maapinna all olewate juurikate sisse
närib, ja töugud, kes kohe selle järele kaswawad, sünni—-
tawad juurikate ümber wäikseid hernesuuruseid käsnasi
(pilt 5 b), aga siisgi kaswawad töugud hilja sügisel ja
talwel suuremaks. Järgmisel kewadel öditsemiseajal sööwad
töugud endid säält wälja ja muutuwad maas tupeks,
mille järele kärsakad pea wälja tulewad ja noori, rohelisi
kaunasid toiduks tarwitawad ja siis jälle ülewal kirjelda—-
tud wiisil edasi sigiwad.
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Ei tea, kas nende mardikate wastu on mingisugu—-
seid abinoõuusid katsutud ehk soowitatud.

Wilja-kürsakus, Wiljakärsäkäs.

Sitophilus granarius.

ilt 7.)

See on wäikene, wähe kokku litsutud, mustjas-pruun
ehk tawalisesti punakas-pruun kärsakas. Töuk (Pilt 7a)
on jalgadeta, walge ehk walkjas, köwakoorelise, eest
pruuni pääga.

See mardikas, keda meil tawalisesti mustaks

wiljaussiks nimetatakse, on ju wanemates raamatudes
aitadesse pandud wiljale, iseäranis rukkile, odrale ja
nisule wäga kahjulikuks kirjeldatud. Ta elab talwel
wiljaaitades ja tuleb siis kewadel nähtawale, mil ta oma

kärsaga terade sisse aukka puurib ehk närib, et nendesse
oma mune panna, üks iga tera sisse. Munadest kaswa—-
wad toöugud, need saawad oma ülespidamist terade

sisemistest osadest, mis nad tühjaks sööwad, noönda et

wiimaks ainult wälimine koor järele jääb. Siis on

töugud täiskaswanud ja muutuwad tera sees olles tupeks.
Maikuul, ehk umbes 5—6 nädalit pärast munemist kas-

wawad kärsakad, kes kohe sugutoimetust algawad ja nönda
uue sugupolwe sünnitawad. Üteldakse, et iga emamardi—-
kas umbes 150 muna woib muneda ja seega niisama
pahu teri ära häwitab, pääle nende terade, mis ta omaks
toiduks tarwitab; sest kärsakad ise saawad nöndasamuti
oma ülespidamist teradest.

Sellest, mis nüüd on seletatud, wöib hoölpsasti aru

saada, et need mardikad wäga kardetawad on, siis kui

nad suurtes parwedes ilmuwad, nönda nagu sagedasti
sünnib. Sellepärast on ju kaua aega abinouusid moeldud,
mil wiisil nende häwitamist wöidaks korda saata, nende

liialist sigimist wähendada ehk neid koguni ära kaotada.
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Mitmeid sarnaseid abinõuusid on soowitatud ja suurema
ehk wähema korda minemisega järele katsutud. Siin
tuleb esiteks tähele panna, et koöik aidad ja magasinid,
kus wilja hoitakse, wilud ja hästi puhtad peetakse ning
et köik praod ja augud, kus kärsakad wöiwad peidus
olla, hoolsasti kinni topitakse. Alles siis, kui see korra—-

pärast tehtud on, wöidakse pruugitawatest häwitamise-abi-
nöuudest midagi kasu loota. Nende, nöndasamuti kui

üleüldse kärsakate wastu tarwitawate häwituse wiiside
poolest tuleb tähelepanemist peaaegu üksnes täiskaswanud
mardikate pääle pöörda: sest mune, töukka ja tuppesi,
mis terade sees on, woidakse ainult selle läbi ära häwi—-
tada, et wili ahjus ehk muul sündsal kohal nii kuumaks
aetakse, et nad sellest ära löpewad. Kui jälle ise mardi—-
kate eluwiisisid ja kaswamise aega järele uuritakse, siis
sünnib häwituse toimetust selle järele seadida, mis tihti
wäga kasutoowad woöiwad olla. Kärsakad ilmuwad suure-
mates parwedes kolm korda aastas, nimelt esiteks kewa-

del, mil üle talwe elanud mardikad wälja tulewad, siis
maikuul, kui esimene pölw üles on kaswanud, ja wiimati
septembrikuul, mil wiimane, talweks jäädaw sugu täis
kaswab. Juhtub ka wäga sagedasti, et üksikuid kärsakaid
muudelgi aastaaegadel sattub nägema; aga need on ainult
seesugused, kellede kasw ühe ehk teise pöhjuse pärast hili—-
seks on jäänud, ja nende ilmumisel ei ole palju midagi
tähendust. Et kewadel ilmuwad mardikad wilja seest wälja
ei tule, waid endi peidupaikadest seinapragude wahelt
wälja roniwad, siis on tingimata asi, et need sel ajal
sündsal wiisil ära puhastatakse. Selle wastu elawad kär-

sakad muul ajal wiljahunikutes. Kui neid siis nii roh—-
kesti näitab olewat, et mingisugune muu nöu ei aita, siis
on köige parem wilja läbi söela ehk tuulamise-masina lasta.
Tawalisesti ei ole neid nii palju, mil muid abinöuusid
nende tapmiseks woöib tarwitada. Siis on köige parem

kärsakaid enne nimetatud wiisil häwitada, nimelt, et neid
sündsatesse, kunstlikkudesse peidupaikadesse meelitatakse.
Selleks oletükka, riidenärusid ja muid tarwitada, mis

wiljahunniku pääle laotatakse ja sel ajal järele waadatakse,
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mil mardikad nende all üheskoos warju otsiwad. Need
peitu pugemise ajad woõiwad mitmel ajal olla, selle järele
kas wilja-aidad on pimedad ehk walged ja missugused
aasta ajad on.

Triibuline herne-kärsakas. luovikas

hernelkärsäKkäs
Sitones lineatus.

(Pilt 6)

Sel wäikesel kärsakal on lühikene, kaunis paks kärs
ja päält poolt on ta hall, pikuti jookswate, walkjate
triipudega. See teenib palju suuremat tähelepanemist
kui ta siiamaale osaks on saanud, ja arwame, et seda—-
sama ka mitmetest tema suguseltsidest woidakse ütelda,
kessel samal wiisil elawad. Et nendest mardikatest ainult
täiskaswanud eas tuleb lugu pidada, sellepärast ei hakka
meie nende töukudest rääkimagi.

See kärsakas teeb iseäranis koöiksugustele hernetaime—-
dele kahju. Sääl, kus herneid üleüldisemalt haritakse,
kaebawad pöllumehed sagedasti, et „uss“ need kohe esi-
mesel nädolil on ära söönud, kui orased on üles toöusnud.
Kui siis rikutud pöldusi ligemalt järele waatame, leiame
pea pahategija üles, kes tihti keegi muu ei ole, kui just
see kärsakas ehk möni tema lähedatest sugulastest. Päe—-
wal seisab ta peidus ja asub alles oõhtul ja ööl tööle.

Sellepärast leitakse taimi sagedasti wäga purustatult, ehk
küll kurjategijat kusagil näha ei ole. Teda peab öösel
tule walgel otsitama. üleüldse on tähele pandud, et ta

köige enam idulehtede järele puhkewaid 2 ehk 3 lehti
paarisi armastab. Need sööb ta tawalisesti warrest saa—-
dik ära, millest tuleb, et möni nönda purustatud taim

sootumaks ära sureb ehk koöige wähemalt mitmeks näda—-
liks kiduma jääb.

See mardikas ei tee ainult kewadel ja kewadepoole—-
suwel kahju, waid ta näitab ennast terwe suwe, nii kaua,
kui tal aga hernetaimi saadawal on. Lektor Forsell
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Skaarast jutustab: „Kord loöin ühes rohuaias teiwa

maha, kust juulikuu löpul suhkruherned oliwad ära koris—-
tatud ja ristpuudele kuiwama riputatud. Kuulsin, et iga
kord, kui teiwast maha löin, hernesarrast niisamasugune
hääl kostis, kui peenikene wihm kuiwade lehtede pääle
sajab. Järele waadates leiti hernewarred neid nimeta—-
tud mardikaid nii täis olema, et nad peaaegu tuhakarwa
hallilt paistsiwad. See kahisew hääl tuli sellest, et mar—-

dikaid tuhandate kaupa herne wartest maha sadas.“

Kui herned augusti- ja septembri-kunl on ära

kuiwanud, lähewad kärsakad ristikheina pöldude kallale ja
woiwad nönda mitu korda suurt kahju saata. On juhtu—-
nud, et nad septembri-kun esimeste päewade sees on

ristikheina hädala wäga laia maatüki nii puhtaks söö—-
nud, et seda enam niita ei ole maksnud, waid jäänused
seesugusena elajatele on pidatud söötma. Arwame siisgi,
et seesuguses häwituses üksnes need kärsakad süüdlased ei
ole, waid et siin osalt ka herneliblika toöugud ja pöllu—-
töugud osaliseks on olnud.

Meie teades ei ole keegi maamees weel mingisugust
kindlat abinöuu nende mardikate häwitamiseks tarwitanud
ega soowitanud. Pääasjaks on siin ikka seda peetud, et

wälimiste toimetuste abil taimi nii nobedasti kaswama

on katsutud saada,etnad just kui waenlaste eest ära
kaswawad. Kui siisgi nende kärsakate purustatud pol—-
dudel mingisugust häwitamise wiisi tahetakse tarwitada,
oleks meie meelest köige parem sinna pöldudele puukoori,
lauatükikesi ja muid sarnaseid asju panna, millede alla

kärsakad wististi suurtes parwedes koguksiwad, sel ajal,
mil nad üles taimede pääle ei roni toitu otsima, nönda
kui ju enne ütlesime. Järele waatamine ja kinni püüd—-
mine peaks siis koige sündsamini monel hommiku- ehk
öhtutunnil sündima, kui weel walge on. Lapsed wöiwad

seda holpsasti toimetada, kui neid selleks harjutatakse.
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Maakirbud. Maakirppuja.
Haltica.

Neid wäga wäikseid koöwakoorelisi tunnewad wististi
paljud maamehed. Neid ilmub sagedasti suurtes parwe-

des kaswude, iseäranis töusewate taimede lehtedele. Nad
äratawad endi häwitusega tähelepanekut, mis mönikord

wäga laiad on, ja seega, et nad kogu ja kiikumise wiiside,
poolest wäga palju tawalisi kirpa meelde tuletawad

kelledest neid lähemini järele waadates siisgi hölpsasti
wöidakse lahutada. Nendel on ainult 4 siiwa, milledest

kaks esimest koöwad ja sarwesarnased on ning puhkamise
aeg kaks tagumist, nahkset ja läbipaistwat siiwa kinni

katawad. Sellega wöiwad magkirbud lennata ja isėra—-
nis soojade, selgete päewadega nähtakse neid wäga wil—-
kasti öhus liikuma. Muidu on nad harilikult taimede
lehtede pääl ehk nende ligidal maas. Kui neid taga
kiusatakse, hüppawad nad paksude, wahwade tagajalga—-
dega pikkade hüpakutega edasi.

Ehk maakirbud küll peenikesed ja wäärtuseta on,

saawad nad ometegi suurte hulkade ja nobeda liikumise
poolest tihti wäga koormawaks. Nad kiusawad enamisti

idulehte ja nende järele puhkewaid esimisi warrelehti,
mida nad äärtest ei näri, waid päältpoolt, misläbi lehte—-
desse suuremaid ehk waiksemuid augukesi ehk triipusi sün—-
nib ja löpeks on weel ainult paljad lehesooned järel.
Soojadel ja kuiwadel suwedel sigiwad nad arwamata

suures määras ning on siis seda suuremaks nuhtluseks.
Külmadel ja sadustel suwedel nähtakse neid selle wastu

harwa suuremates parwedes.
Maakirbud teewad köige rohkem kodanikule meele—-

paha ja mitmed sugud elawad aias haritawatel taimedel.
Sellewasta ei ole päris pöllutöõ taimedele muud kahjuli-
kud, kui kaks perekonda. Need on:

1. Tawaline maakirp (H. oleracea) (pilt 9,
kes on roheline, enam ehk wähem sinendawa metalli-läi—-

kega. Töuk (pilt 9 a) on mustjashall, 6 jalaga ja
peenikeste karwadega kaetud.
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See maakirp on meil wäga üleüldine. Ta ei riku
ainult wäikeste taimede idu- ja warrelehti, waid teeb ka
mitmetele puu- ja pöoõsasugudele kahju. Köige rohkem
saawad teda rapsid, naeris, kapsad, herned ja muud sar—-
nased taimed noores pölwes tunda. Ta elab üle talwe,
tuleb kewade wälja ja paneb munad lehtede pääle, mis

pärast kaswawad töugud toiduks tarwitawad. Ju mai—-
kuul nähtakse neid noorte taimede pääl.

2. Triibuline maakirp (H. nemorum) (pilt
10) on läikiw, pigimust ja wähe sinikas, walkjas-kollaste,
laenete sarnaste joontega, mis pikuti kumbagit poolt
peitesiiwa käiwad. Töuk (pilt 10 a) on 6 jalaga, kolla—-
kas-walkjas, pruuni pääga.

Seegi maakirp on meil wäga harilik ja elab üle-
üldisemalt pöldudel, kui esimene. Esimene kewade soojus
meelitab talweund magawad mardikad wälja oma sugu
suurendama, mida nad siis weel terwe suwe nähtakse
edasi toimetama. Emamardikad panewad ümmargused
munad üksikult lehtede pääle, kust neid siisgi peensuse
pärast raske on leida. Toöugud sünniwad umbes pool—-
teise nädali jooksul. Need kaewawad endid lehe tahapoole
päälisnaha alla ja walmistawad endile sääl köweraid
käikusi, mis, seda mööda kuidas rakukude rikutud saab,
walkja, kollakaspruuni ehk walge wärwi saawad. Kui

seesuguseid käikusi lähemini järele waadata, nähtakse
tihti selle laiemas otsas peenikene toõuk, kes siisgi tis-

kaswuseks saades ennast säält wälja kaewab ja maha
ronib, kus ta tupeks muutub. Terwe muutmine munast
täiskaswuse mardikani sünnib umbes 6 nädali aja sees,
mis läbi maakirbud mitmed korrad suwe jooksul wöiwad
sigida ja seega wäga suurel arwul rohkeneda. See tuleb
siisgi, nönda kui ju nimetasime, wäga palju ilmadest.
Külmus ja sadu on alati nende kaswamisele ja edene-
misele suureks takistuseks.

Maakirpude häwitusetööd on mitmel wiisil katsutud
takistada. Siin tahame nüüd alguseks moöned nimetada,
mis meie meelest kaunis ustawad näitawad olema, ehk
küll neid kasuga ainult teatud piirides ja rajatud paikka-
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des woidakse tarwitada. On näituseks sellest abi nähtud
olema, kui taimede ehk aiapeenarde päãle koirohust, tuba-
kast ehk kloor-lubjast tehtud keedust pritsitakse. Noewesi,
sel samal kombel keedetud, on ka wäga moöjuw. Teine

wiis, millega maakirbud ära aetakse, on et sinna-tänna
taimede wahele kuuma kiwitörwa sisse kastetud hööwli—-
laastusi paigutatakse. Seda wiisi woib isėranis kapsa—-
aias kasuga tarwitada. Pääle selle on weel iseäralikku
ainet tarwitatud, mida jahudena taimede pääle riputatakse,
siis kui sadu ehk kaste neid esiteks on niisutanud. See
jahu on koirohust, guanost, gipsist ja puutuhast ühte segu—-
tatud. Löpeks tahame maakirpude eluwiiside pääle waa—-

dates, weel ühte ise wiisi soowitada. Laotatakse nimelt

istanduse pääle puukoori, lauatükikesi ja muid, millede all

kirbud öö ajal ehk ka päewalgi warju otsiwad, kui maa

sajust ehk kastest on niiskeks saanud. Järele waatamine

peab wara hommikul sündima, enne kui kaste on ära

kuiwanud, ega ole kahtlemist, et see nöuu ei aitaks, pääle
selle tuleb see ehk odawamaksgi. Lapsi woidakse maakir-

pusid järele waatama ja kinni püüdma harjutada, mis

wäga ettewaatlikult peab sündima, linasest riidest tehtud
wörk on ehk koöige sündsam püüeriist. Wörguga ehk
digem öeldud kokku nöelutud riidega wöidakse terwe päew
neid mardikaid püüda, mil teadupärast tuleb tähelepanna,
et taimed murtud ehk muidu rikutud ei saaks.

Nagu öeldud, wöib nimetatud abinduusid ainult
wäikeste maatükikeste pääl tarwitada, ja säälgi on need—-
enam ehk wähem köikuwad. Siiamaale ei ole meie teada
neid mardikaid weel laiemate maade, s. o. pöõldude päält
ära wöidud peletada, ilma et ise need taimed kahju.
saaksiwad, kus mardikad asuwad. Selle wastu on iseära-
nis kasulikuks ja küllalt möjuwaks nähtud, kui naerid
külwades — maakirbud teewad nimelt ainult era turnipsi-
ja naerisugudele kahju — maa wagudesse küntakse ja
naeriseemned (umbes 8 naela tündri-maa pääle) niihästi
wagude sisse kui ka waoharjale külwatakse. Siis näh—-
takse, et maakirbud pääasjaliselt neid taimi kiusawat
mis wagude poöhjas kaswawad, kus nad hääd tuulewarju.
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leiawad, selle wastu saawad waoharjal kaswawad taimed
rahus olla. Seda maakirpude tehtud kahju kaotamise
ja wähendamise wiisi ütleb lektor Forsell wiimastel
aastatel häã kordaminemisega Degebergin pöllutöö insti-
tutis Lääne-Göötamaal tarwitanud olema. ks tähtjas asi,
mis maakirpude häwitamist edendab, on see, et maa tublis

kaswujoõuus peetakse, mis läbi taimed nobedamine kaswawad
ja esimesi lehti jönawad saada, enne kui maakirbud weel on

suuremas määras ilmunud ja siis suuremat kahju saanud
teha. On nähtud, et maakirbud ilmaski nii suurt kahju
ei tee, kui ilmad taimede kaswule sündsad on, s. o. kui

soojus ja sadu korda mööda wahetelewad, kui et pikalist
kuiwa kestaks, mil taimed wee puudusel nörgaks jääwad

11. Selts.

Soun-hännalised. Sukahantaiũsĩa

Thy sanura.

Siia seltsi langewatest mardikatest ei ole ükski pol—-
dudele kahjulik.

111. Selts.

Nahksiimalised. Ampiaisia.

Hymenopteraã.

Neid mardikad tuntakse täiskawanud kujus
sellest, et nendel on 4 nahkset, läbipaistwad, enam ehk
wähem harwawörgulist siiwa, milledest mölemad esimesed
pikemad on. Nende suuosad on aina kahest tugewast,
sarwesarnasest löuast sündinud ja on seega, nagu öeldakse
purewad. Aga ühtlasi woöiwad sisimised osad just kui

imemisetorud olla, mikspärast moöni nahk-siiwaline niihästi
kinnises kui ka sulas kujus olewaid aineid wöib toiduks
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tarwitada. Emal on mönikord tagakeha otsas kihwtinäär—-
metega nöel, aga sagedamini enam ehk wähem wälja
ulataw muna asetamise-toru, mis era mardikate sugudes
mitmesugune on. Kujuwahetus on täieline. Era sugude
toõugu d on niihästi wälimise kuju kui eluwiiside poo—-

lest mitmesugused. Möned elawad wabalt taimede pääl
ja on liblikate töukude nägused, aga 8-, 18- ehk 22-jalg-
sed. Teised elawad taimede seemnete, nuppude, lehtede
ehk warte sees, ja on jalgadeta, nönda kui kärpse töugud
kelledest nad paariliste suuosade poolest lahku lähewad.
Suurem jägu elawad kontwöeratena muude mardikate ja
nende töukude, tuppede ehk munade sees, ning on noönda—-

semuti ilma jalgadeta. Tupe d on täiskaswanud mar—-

ika sarnased ja neid piirab tihti kindlasti kedratud tupe—-
kest ümber. ;

Pollu taimedele on ainult harwad sugud tähtsad.

Raupsi-pistjinad. Rapsipistĩäset.
Athalia spinarum, r osaej.m.

(Pilt 11)

Neid wäikseid pistjaid nähtakse peaaegu terwe suwe
otsa, hilja sügiseni niitudel, rohuaedades ja pöldudel
lehtede ja dite ümber lendama. Soojemate päewadega
on nad iseäranis wilkad, külma ja saduste ilmadega jälle
nörgad ja aeglased. Nad langewad nönda nimetatud

taimepistjate seltsi, keda sellest tuntakse, et tagakeha täie

laiusega rinna külge on kinnitatud. Wärwi poolest on

nad kollased ehk punakaskollased, nendel on walged suuosad,
mustalapiline keskselg, musta-äärsed siiwad ja kaelas mus—-

tad röngad. Töu gud (pilt 11) on paljad, woldilised,
22-jalalised ja pori sarnase hall-rohelist karwa ning musta

pääga. Kaswades muudawad nad mitu korda nahka ja
saawad wiimaks 7 — 8 liini pikkuseks.

Et rapsipistjaid täiskaswanult peaaegu täitsa ilma

süüütaks woib pidada, sellepärast köneleme siin ainult töu-
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kudest. Need ilmuwad 2 korda aastas, harilikkudes olu—-
des nimelt juuni- ja juulikuul ning hiljemine septembrikuul.
Juhtub ometigi, kui kewade warane ja ilmad sündsad on

et nad ju möni nädal enne ehk maikuu löpul tulewad,
jä see möjub ka sügisese sugu-pölwe pääle, kes siis näh—-
tawasti aegsamini kaswab kui muidu. Nad rikuwad siis
— sagedasti wäga suures määras — naeriste, kaalide

j. m. s. taimede lehti ja on seega nendele suureks takis—-

tuseks. On nähtud 6 nädalat kuluma, enne kui nad täis

kaswuseks saawad. Siis roniwad nad maapinna alla ja
kuduwad endi ümber wäikeseid kestasi, milledes nad tu—-
peks muutuwad. See puutub siisgi ainult esimest sugu—-
poõlwe. Teise sugupölwe töugud selle wastu elawad üle
talwe ja muutuwad alles järgmisel kewadel tupeks.

Häwitamise-abinöuuks nende töukude wastu on tuha
laotamist pöldudele ja taimedele soowitatud:

le-pistjo. Olkipistiäinen.

Cephuspygmaeus.

(Kilt 12.)

Seda pistjat, kes kaunis wara kewadel ilmub, näh—-
takse mönikord külma ja wihmaste päewadega rohu ja
wiljakörte pääl roomama ehk sooja ja kaunide ilmadega
öite kuulmetes jooksma nende magusatest wedelikkudest
omale toidust otsides. See ei ole ometi meil kusagil
nii üleüldine, kui loöunepoolsemates maades, ehk küll ka

siingi mönikord laiemate maatükkide pääl wiljas tema

kahjulikku möju on nähtud. Meil on samast sugust palju
muidgi seltsisid, ja arwataw on, et möned nendest samal
wiisil elawad, aga, et selle sugu täienemist phjalikumalt
on järeleuuritud ja seda üleüldse meie tähtsamate wilja—-
sugudele kahjulikuks peetakse, tahame ainult tema elu—-
wiisisid lühidalt seletada.

Kohe sugutamise järele hakkab ema rukki-ja nisu—-
körte sisse mune panema, tawalisesti ühe muna iga körre
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sisse. Selle tarwis kaewab ta moöne ülema sölme kohta
augu ja laseb munad auku. Umbes 1/, nädala järele
tulewad tawaliselt toöugud wälja. Need sööwad endid
kohe körre sisse, kus nad siis asuwad ja wäikseid laastu-

kesi toiduks tarwitawad, mida nad putke seintest lahti
näriwad. Sellest läheb körs noörgemaks, ja seda näeb

peagi wilja päädest, mis walkjaks, öhukeseks ja närtsi-
nuks lähewad. Wäga sagedasti nähtakse siin-säl weel

rohelises olekus olewal nisu-ehk rukkipollul seesuguseid koörssa
ja ettewaatlikult järele waadates leitakse nende seest pea
peenikesi, walkjaid ehk walkjas-kollaseid töukusi, seesuguseid,
nagu pildi pääl (12 ab) nähtakse. Kui töugud rahule
jäätakse, näriwad nad endid seda mööda, kui körs ülewalt
poolt kuiwab, ikka alamaie ja alamale ja umbes loikuse—-
ajal, mil nad ju täis kaswused on, leitakse neid kohe
juure ülewalpool warres, kus nad endid kesta sisse kedra—-
wad ja üle talwe elawad. Järgmisel kewadel muutuwad
nad siis tupeks ja puhkawad selles olekus umbes 14 päe-
wa, mille järele pistjad wälja tulewad, jälle end ülewal—-
pool nimetatud tööd algades.

w SGelts

Liblikad. Perhosia.

Lepidoptera.

Siia liiki langewad mardikad tuntakse täis kaswa—-
nud kujus pääasjaliselt sellest, et nende 4 siiwa on

enam ehk wähem tihedalt olewate, wäga peenikeste, wärwi—-
liste, ära kuluwate soomudega kaetud ning et nende
suuosad on pääasjaliselt imemisetorust moodustanud, mis
puhkamiseajal ringwedru moodi keerdunud on. Kujuwahetus
on täieline. Töu gu d on üleüldse pikergused ja ümar—-

gused, tawaliselt pikakarwalised, käsnased, okastega ehk
piikidega kaetud. Ometi woöiwad nad ka kaunis siledad
olla. Nendel on tawaliselt16 ehk 10 jalga. Tuped
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on üleüldse köwemad ja rohkem sarwesarnased, kui paljudel
teistel mardikatel, ja wöiwad muidu kas paljana ehk
kindlamate tupe-kestade sees olla.

Liblikate liik on wäga sugurikas. Meil leidub neid
umbes 1200 sugu. Suurem hulk on töuguna olles taime—-

sööjad ja möni on haritawatele taimedele wäga kahjuline.
Siin köneleme teadupärast ainult nendest, keda pöllutöö
taimedele köige enam kahjulikuks kardetakse. —

Waulged kapsuliblikad.

Need liblikad, kellede toöugud ehk nönda kutsutud
kapsaussid köiksuguste kapsaste lehti sööwad ja seega sage—-
dasti suurt kahju teewad, on nii üleüldiselt tuntud, et
meie asjatuks arwame siia raamatusse nende piltisid
trükkida. Neid on 3 perekonda, kes köik wäga üksteise
sarnased on niihästi wälimise kuju kui eluwiiside poolest.

I.Kapsa liblikas (ieris brassicae).

Siiwad walged, esimeste siiwade päälpoolses ääres
on suur, poolekun sarnane ja tagumeste sisemises ääres
peenem, ümargune, mustjaspruun täpp. Altpoolt on tagu—-
mised siiwad ja esimeste siiwade ääred walkjaskollased ja
just kui mustade jahudega üle riputatud. Isamardikal
on esimeste siiwade keskkohal allpool kaks ümargust,
mustjaspruuni täppi. Emamardikal on niisama—-
sugused täpid esimeste siiwade keskkoha mölemil pool ja
pääle selle nende sisemises ääres mustjaspruun joon. Töuk
on oredakarwaga ja siniroheliste, kollaste, pikuti kiwate

joontega ja wäikeste, mustade, karwaste käsnadega.

2. Naeri-liblikas (Pieris rapae). Siiwad

walged, esimeste siiwade päälpoolses ääres on suur, kolme—-

nurgeline, mustjaspruun täpp ja allpool, nende keskkohal
must punkt. Samasugune punkt on ka tagumiste siiwade
sisemises ääres. Altpoolt on kogu tagumised siiwad ja
esimeste siiwade pääd kollased. Isaste esimeste siiwade
päälpool ei ole kesktäppi, aga allpool on üks. Emastel
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on esimeste siiwade päälpool üks, aga allpool kaks kestk—-
täppi ja tagumiste siiwade allpool on must joon. Töuk
on siniroheline, peenike- ja walge-karwane, kollase selja—-
joonega ja jalgades on kollaseid täppjooni.

3. Rapsiliblikas (Pieris napi). Siiwad
walged, esimeste siiwade päälpoolses ääres on kolmenur—-

geline, mustjas-hall punkt. Tagasiiwade alumisel poolel
on pikuti sooni kolletawaid mustjas-rohelisi warjusi.
Isasel ei ole musta keskpunkti esimeste siiwade ülewal

poolel. Emasel on edusiiwade mölemil poolel kaks

musta keskpunkti ja niisamasugune punkt tagasiiwade
sisemises ääres. Toöuk on päält poolt ristitriibuline,
walkjas sini-roheline, kitsaste, ebaselgete, kollaste selja—-
triiputega ning muidu mustade ja walgete, karwaste
käsnade peidus. Keha kubemetes ja pääs on halla karwu.

Täiskaswanud mardikad ehk liblikad, keda iga päew
warasest kewadest hilja sügiseni nähtakse rohuaedades ja
pöldudel ümber lendama, ei tee mingisugust kahiu, miks—-

pärast meil siin ainult töukudega tegemist on. Tahame
siisgi lühidalt nende liblikate terwet kaswu- ja edenemise-
aega jutustada, kus nad pääasjaliselt üksteise sarnased
on, nöndasamuti kui el wiisidesgi.

Nonda kui ju nimetatud, ilmuwad liblikad kewadel
kaunis waratselt, mis wististi sellest tuleb, et nendel ta—-
walistes oludes aastas kaks sugupoõlwe on ja et wiimane

sugupölw, kes sügise-poole suwet ilmub, ju enne talwe
tulekut tupeks on joöudnud muutuda ja siis esimestel ke—-
wade päewadel täiskaswusena liblikana wöib ette tulla.
Neid ei ole siisgi ligimaile nii palju, kui nende suurest
töukude hulgast wöiks arwata, mis moöni aasta suwe lo—-

pul nähtakse. Pöhjuseks on nimelt see, et palju köiksugu
laisk-mardikaid endi munad nende liblikate toöukude sisse
panewad. Sel poöhjusel sureb neid palju enne tupeks
muutumist. Teised surewad selsamal pohjusel tupena ol—-
les. Selle läbi häwineb aastas mönikord ?/ʒ osa köigist
töukudest ja tuppedest.
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Need laisk-mardikad, kes üleüldse endi munad libli—-
kate töukude sisse panewad, langewad kas nahk—-siiwaliste
ehk kahesiiwaliste seltsi. Tawaliselt panewad need laisk-
mardikad, kellede emased pikema ehk lühema muna pai—-
gutamisetoruga on, endi munad liblikate töukude ehk
nende kawade sisse. Molemil korral sünnib munast pee—-
nikene töuk, kes siis oma toidust ise libliku töugu kehast
saab. Möned nendest laisk-mardikatest, ehk need, keda
„kapsaussides“ leitakse, s. o. walgete kapsaliblikate töuku—-

des, sööwad täiskaswuseks saades endid nende ihust wäl-
ja, kedrawad ühtlasi wäikseid, kollaseid ehk walkjas-kolla-
seid kestasi, milledes nad siis tupeks muutuwad. Wäga
tihti nähtakse suuremate ehk pea täiskaswanute kapsaus-
side ihus palju seesuguseid tupekestasi, moönikord nön-

da palju, et nad kogu kapsaussi keha katawad, mil
ainult päänähtawale jääb. Sel ajal, kui laisk-toöugud ni—-
metatud wiisil endid wälja sööwad, lähewad kapsaussid
wäga rahutumaks ja roniwad mööda kapsamaa ligidal
olewaid aedu, seinasi j. m. sarnastel kohtadel, kus nad,
nönda kui näitab, nendest söödikutest katsuwad wabaks

saada. See önnestabgi neil osalt, sest tihti nähtakse sääl,
kus kapsaussid on olnud, suuremaid ja wähemaid laisk—-
mardikate kestade hunnikuid. Sagedasti surewad kapsa-
ussid nendest laisk-mardikatest ära, aga wöib ka sündida,
kui laisk-mardikaid wäga palju ei ole olnud, et kapsauss
nendest wabaks päästes, jöuu tagasi saab ja tupeks muu—-
tub. Selle wastu elab teine selts laisk-mardikaid kapsaus-
side sees senikaua, kuni nad tupeks on muutunud, mil
kapsaussid täitsa waenlaste saagiks langewad. Seesugu—-
seid töuklusi leitakse sagedasti kapsausside kestades, kas

seltsikaupa ehk ainult üks igas tupes. Ei ole nähtud, et

laisk-mardikad kedagi muud üleüldist liblikate,suau nönda
suures määras kiusaks, kui kapsaliblikaid. See asi on

teadupärast igale maamehele iseäranis tähtjas.
Kohe pärast ilmumist algawad liblikad kewadel sugu-

toimetust ja emamardikast nähtakse kohe selle järele mune—-

mise-töös olewat. Munad on pikergused, kollast karwa ja
kinnitatakse lehtede allapoole. Umbes 2 nädala järele
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pärast munemist ilmuwad töugud ja tarwitawad alguses
munakoori toiduks, aga näriwad siis lehe allapoole päãã—-
lisnaha sisse aukkusi, mis kordkorralt ikka suuremaks
lähewad, selle järele kuidas toöugud kaswawad ja toitu
tarwitawad. Wiimaks sünnib lehesoonte wahele suuri
aukusi, kus toöugud puhkamise ajal häämeelega magawad.
Kui toöukude paljuse ja ahnuse pärast toidust puudus
tuleb, rändawad nad ühest istandusest teisi.

Kui ilmad hääd ja toöukudel tublisti toitu on,

saawad nad umbes 4 nädala jooksul täiskaswuseks, mis

aja sees nad mitu korda nahka on loonud. Siis on nad
walmis tuppedeks muutuma, mikspärast nad endile möne

sündsa paiga otsiwad, näit. möne seina, müüri ehk aia,
puutüwi, kiwi ehk muu sarnase, kus nad endid liikumata
kinni asendawad, tugewa lönga keha ümber kedrawad ja
endise töugunaha päält maha heidawad, nönda et selle
all olew walmis tupp alaspidi rippuma jääb, mis selle
sama loönga sees seisab. Pääle selle on tupp weel tera—-

wast otsast moöne peenikese, hämbliku lönga sarnase rih—-
maga kinni köidetud. Umbes 14 päewa jooksul puhkeb
tupp ja siis nähtakse liblika parwesi kapsamaale lendama,
uusi poegasi walmistama, kes oma korda jälle selsamal
kombel kaswawad, tawalisesti aga siisgi mitte enne talwet

pitkemale, kui tupeni.

Pääle selle, et toöukudel waenlasi on, nagu ju enne

nimetati, saawad nad palju weel halwade ilmade poolest
kannatada, nimelt niiskusest ja külmast, mis sagedasti
neid hulga kaupa surmab. Iseäranis neil päiwil, kui
nad nahka muudawad, on nad wäga arad.

Kapsausside häwitused on mönikord nii laialised,
et nende wastu wöitlemiseks palju tööd ja kulu tarwis

läheb. Aga kui nendest asjadest suurt ei hoolita, on

nendest töukudest kahtlemata hölbsam wabaks päästa, kui

mitmetest muudest kahjulikkudest mardikatest. Neid wöi—-

dakse nimelt wäiksena olles lehtede päält ära noppida,
enne kui nad weel suurt kahju on wöinud teha. Sellele

tööle wöidakse lapsi hoölpsasti öpetada. Lehtede puhasta-
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mine peab siisgi kerge käega sündima, et taimed sellest
rikutud ei saaks. Oleme näitusi näinud, et kapsamaad,
mida suur oönnetus ähwardas, sel kombel on ära päästetud

Teine häwitamise wiis on see, et kapsa-istutused
eluhoonetest, aitadest, puudest j. m. s. eemale tehtakse.
Just kui loodusesunnil hoiawad liblikad seesugustest koh—-
tadest kaugemale, sest et töukudel sääl sündsat paika ei

ole, kus nad tuppedeks wöiksiwad muutuda.

Muatöugud ehk orase-ussid.

Selle nimetuse anname mitmetele liblikatöukudele,
kes päewal maapinna, lahtiste kiwide, mätaste ehk muude

sarnaste asjade all magawad ja alles öhtul ehk öösel
peidupaigast wälja tulewad toidust otsima. Need on

wäga öelad ja teewad tihti suurt kahju, kui nad suurtes
parwedes ilmuwad. Nende kehamood ja kogu nähtakse
piltidest. Karwa poolest on nad tawalisesti hallid, rohe—-
lised, pruunid, mustakad ehk kollakad, uga wärw on

enamisti wäga ebaselge ja paremini saame nende karwast
aru, kui ütleme, et nad porised näitawad olema.

Toiduks tarwitawad nad pääasjaliselt köiksuguseid
rohu- ja wiljasugude noori taimi ja idulehti. Nad
ilmuwad sügise poole ja elawad tawaliselt ilma tupeks
muutumata üle talwe.

Need ööliblikad, kelledest need töugud sünniwad ja
kelledeks nad löpuks muutuwad, on nöndasamuti tuh—-
makad ja sügawawärwilised ja tulewad alles öösel wälja,
mil nad poldudel öitest toidust otsiwad, sugutawad ja
munewad. :
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Nimetatagu ainult 3 perekonda, nimelt:

Wiljaliblikas. Viljaperhonen.

Agrotis segetum.

ilt 13.)

Selle öölibliku töukusi (pilt 13 b) on ju kaua aega
tuntud ja kardetud. Meil teewad nad ehk iga aasta,
sügisetel ja kewadetel pldudel ja rohuaedades suurt kahju.
Augusikuust oktobrikuuni, ehk, kui ilmad soojad on, weel
hiljem sügisel peab neid iseäranis sellepärast tähele pan-

dama, et nad rapsisi, juurikaid, kapsaid, kartuhwleid, ta-

liwilja ehk muid rikuwad. Pääle kartuhwlite ja juurika—-
te, kuhu need sagedasti suuri aukusi näriwad, sööwad nad
tawaliselt ainult maapinna ülewalpool olewaid paremi—-
ni nörgemaid taimeosasid. Monikord on juhtunud noönda

kui näituseks sügisel 1835 a. Skoones, et need töugud
terwed pöllud nii puhtaks teinud, et waewalt on arwata

woidud, et siin wili üleüldse on kaswanud, ja seesuguseid
juttusi on muialtgi kuuldud. Harilikkudel aastatel ei ole

nende toodaw kahju nii suur, aga siisgi on kindel, et see
iseäranis pikkadel ja leigetel sügisetel üleüldse kaunis suur
on,sest köne all olew liblikas ei ole nii wäga harwa näha.

Eespool oleme nãidanud, et niihästi liblikad kui ka

töugud alles öhtu ehk ösõ tulekul liikuma lähewad. Päewal
seisäwad nad peidus ja jääwad sellepärast tähele panemata.
Ei ole siis ime, kui pöllumehed, kes seda ei tea, wale

pöhjusid pöllul sündinud kahjudele ja häwitustele otsiwad
ehk koguni arusaada ei woi, kust need tulewad. Oleme

sägedasti kuulnud pollumehi kaebama, kuidas wili söödud
on, ehk küll „ussi“ näha ei ole, kes seda on teinud. Kui

nad tulega oleksiwad otsinud, oleksiwad nad siisgi hölp—-
sasti öö ajal pahategijad üles leidnud.

Töugud elawad ületalwe, tulewad kewadel wälja ja
teewad siis kahju, ehk küll wähe aega, sest sagedamini on

nad peaaegu täiskaswused ja walmistawad kohe tupeks
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muutuma. Siis nähtakse liblikaid juuli-ja augusti öhtudel
ümber lendama*), — mönikord wareminigi. Nad otsiwad
siis köiksugustest taime meewedelikkudest endile toidust ja
hakkawad sugutama. Emased munewad taimede lehtede
ja warte pääle. Umbes 24 päewa jooksul ilmuwad töu-

gud. ;

Põldliblikas. Peltoperhonen.

Agrotis exclamationis.

Kilt 14

See liblikas on ka üleüldine ja tema toukude (pilt
14 a) eluwiisid, kaswamiseaeg ja kahju-tegemine on pea—-

aegu samasugused kui eel olewalgi.

Nisuliblikus. Vehnaperhonen,

Agrotis tritieci.

(Kilt 15)

Ka seegi liblikas on üleüldine. Tema näitab rohkem
kuiwa ja liiwast paika rmastama ja enmisti juuli-ja augus-
tikuul lendama. Touk (pilt 15 a) ei ole üleüldse nii kahju—-
lik taliwiljadele, kui eel-olewa liblika töugud, kelledega
ta eluwiiside ja kaswamise poolest wäga ühesuguue on.

Selle wastu on ta suwewiljadele sagedasti wäga kahjulik.

Nende kolme liblikule on eluwiiside pärast maatöu-

gud nimeks antud.

“ Isased lendawad siisgi tihti päewal ümber, ja weel heleda
päewapaistegagi.
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Juureliblikas. luuriperhonen.
Hadena polyodon.

Kilt 16.)

Seda liblikat nähtakse tihti ümber lendama. Töu—-

gud (pilt 16 a) elawad peidus noöndasamuti kui maatöu-

gud, aga tarwitawad ainult rohtu toiduks, millede lehed
ja körred nad kohe juure ülewalt poolt katki näriwad.
Niitudel ja karjamaadel wöiwad nad tihti palju kahju
teha. Juulikuu löpul ja augustikuul muneb emamardikas
körre alumise osa sisse ehk lehetuppedesse munad, ja nen-

dest ilmunud töugud joöuawad sügiseks waewalt poolkas-
wuseks saada. Seega ei ole nad kewadel wälja tulles
weel täiskaswused. Mai- ja juunikunl on nad kahju—-
likumad.

Niiduliblikas. Xiittyperhonen.
Chareas graminis.

(ilt 18.)

Seda liblikat, kelle töukusi (pilt 18 b) ju wanema—-

test aegadest saadik suurte niitude häwitamise pärast on

kardetud, leitakse meil igal pool, ehk küll teda iga aasta

ühe paljuselt ei nähta. Ta langeb nimelt nende kahju—-
likkude mardikate sekka, kes möni aasta arwamata suures
määras ilmub, aga selle waheajal jälle kaunis harwalt
nähtakse. Libliku lennuaeg on juuli- ja augustikuul, mil
teda osalt päewal nähtakse, osalt ja köige rohkem lendab

ta öhtu-hämarikus dite ümber, iseäranis lehestikus ja ro-

hurikkal niitudel. Moölemad sugupooled (isased ja emased) on

siis üheskoos. Iga emaliblikas muneb siis suure hulga mune,
tawaliselt umbes 200, tükati körre alaosa ehk lehetuppede
sisse. Töugud ilmuwad tawaliselt kolme nädala jooksul.
Nad puewad päewal mätaste ehk kiwide alla ja roniwad
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alles öö tulekul wälja toitu otsima. Nad ei saa ühe sügisega
täiskaswuseks, waid elawad ületalwe ja muutuwad tu—-

peks (pilt 18 a) alles selle järele, kui nad neljanda korra

nahka on loonud, mis järgmise aasta maikuul sünnib.
Professor Dahlbom ütleb niidu-ussidest järgmist, mis

niihästi meie kui ka muude katsetega ühte läheb: „Need
töugud dieti neljanda nahamuutmise ajal ehk wähe enne

seda, kui neid nimelt suures määras leidub. Sest eel
olewal sügisel ja suwel oliwad nad wäiksed ja rohujuur—-
te seas warjul, noönda et neid siis ei wöidud näha. Siis
ei tarwitanud nad enam toitu, kui mida päewas asemele
kaswis, ja soõiwad ainult nörgemaid ja peenemaid rohu—-
körssa. Aga nüüd, walmimisel, tarwitawad nad rohkem
toitu, mida nad ise endi kahjuks selle läbi ära rikuwad,
et rohukoörre kohe juure ülewalt poolt katki näriwad, mis
läbi see ära närtsib, kuiwaks läheb ja toiduseks kölbma—-
taks saab. Nälg ajab nad siis peidupaigast wälja ja
nönda algawad nad uut rohtu otsides rändama. Era
parwed lagunewad igale poole laiali ja ühinewad ja pea
näitawad terwed suured heinaniidud kui töukudega üle
külwatud. Neljanda naha loomise järele saawad nad

täiskaswuseks, sööwad selle järele wähe ja roomawad ra—-

hutumalt ümber, endile sündsaid kohti otsides, kus nad
kuju wöiksiwad muuta. Sammalde ja kiwide seas ked—-
rawad nad endi ümber öhukese, noörga kesta ja muutu—-
wad selle sees tupeks, mis harilikult juulikun keskel ehk
löpul sünnib. Oöliblikad kaswawad umbes 3—4 näda—-
lat pärast seda.“

Mustjas kaupsaliblikas. Tumma Kaaliperhonen.
Mamestra brassicae.

ilt 19.)

Selle ööliblika töugud (pilt 19 b, e), kellede karw

waheteleb, nähtakse sügisetel wäga üleüldiselt köiksuguste
kapsaste päl ja on peaaegu niisama kardetawad, kui tawa—-
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lised kapsaussid. Wäiksena olles seisawad nad wälimiste

lehtede pääl, aga pärast seda sööwad endid kapsaste pääde
siisse, nönda et neid muust ei woi tähele panna kui

ümmargusest august, mis nad kokku kääritud lehtede sisse
on kaewanud, ja soönnikust, mis iseäranis wihmase ilmaga
august jookseb.

Herneliblikas. Herneperhonen.

Mamestrapisi.

(KPilt 20)

Selle ööliblika töuk (pilt 20 a) elab köiksugustest
hernetaimedest, nii kui tawalistest hernetest, wikkidest,
übadest, ristikheinast j. n. e., ja pääle selle weel mitmetest
mundest köögi-aia taimedest ja teeb mönikord paljugi kahju.
Ta näitab ennast juulikuust septembri kuuni, mil ta ennast
maha kaewab, et sääl tupeks muutuda. ületalwesest tupest
ilmub siis kewadel, tawaliselt juunikuus, liblikas.

Suhkruherneliblikas. Sokeriherneperhonen,

Plusiagamma.

(Pilt 21.)

See liblikas on meil wäga tawaline ja tihti nähtakse
teda aidades, metsades ja poldudel köiksuguste dite ümber

lendama. Ta langeb küll ööliblikate seltsi, aga lendab
siisgi wäga sagedasti päewalgi. Ema paneb munad
mitmete isesuguste taimede lehtedele, aga meie teada ei

ole nende toukusi ometi puude, pooõsaste ega rohu päält
leitud. Töugud (pilt 21 a), kes rohelise-walkjate, pikuti
käiwate joontega on, tuntakse hölpsasti sellest, et nendel
ainult 12 jalga on. Nad nahtakse tawaliselt juuni-ja
juulikuul ja augusti kun algusel. Nad elawad mitmete
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isesuguste taimede nönda kui lina, kanepi, hernetaimede,
kapsasugude ja muude lehtedes.

Pääle lehttede sööwad nad tihti ka nimetatud taimede
disi, ja weel wilja ehk seemneidgi, ja muutuwad siis
peenikese kude sees tupeks, mis lehtede ehk warre külge
on kinnitatud.

Nende liblikate, nöndasamuti kui mitmete muude
kahjulikkude mardikate häwitamiseks on mitmesuguseid
abinoõuusid soowitatud ja woib ka olla nagu wahest on

tähelepantud, et neid häwituse wiisisid suurema ehk wähe—-
ma önnestusega on tarwitatud. Siin ei hakka meie ometi

nendest rääkima, sest et neid mitte kindlaks ei wöi pidada.
Köne all olewate liblikate kahju tegemise takistamiseks ei
wöi meie arwates midagi muud teha, kui töugud ära

noppida, mis siisgi sagedasti wäga tülikaks woib minna.

Pollumaa otstarbe kohane harimine ja hooleline peenen-
damine takistab meie meelest eespool nimetatud maatöu—-

kude liialist rohkenemist. Kündes ja käewates tuleb tihti
neid töõukusi nähtawale ja siis wöidakse nad hölpsasti
sel samal wiisil ära häwitada, kui raud—-sitikate töugud.
Neid ussa on ka hoölpus karja kaupa ära tappa. See sün—-
nib köige paremini kraawitamisega ehk sügawate wagude
kündmisega. Ussid kukuwad nende sisse ja wöidakse hölp-
sasti kokku korjata. Siisgi ilmub neid mönikord nii suu-
res määras, et korjamiseks suurt tööd noöutakse, enne kui
neid nähtakse wähenema. Koöwemate nurmemaade üle

wöidakse siis rasket trulli wedada, ja muidu on alati

hää, kui selleks aga mahti on, et töukude kiusatawale
pollule sigu lastakse. See wiimane wiis sünnib ka maa—-

töukude ja möne muude kahjulikkude mardikate häwita—-
miseks. Löpeks soowitame koiki neid lindusi kaitsta kes
kahjulikkudest mardikatest elawad.
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Müässijad. Kääriäiset)
Tortrix.

Ehk küll meil neid liblikaid täiskaswanud kujus ei
ole tähele pandud, siisgi on selle wastu harw maamees,
kes neid toöuguna ei tunneks. Nende töukusi (pilt 22 a)
leitakse nimelt tihti sügise poole suwel ja sügisel herne-
kaunades, kus nad herned puruks näriwad ja rebiwad

(pilt 22) ning palju jätteid järele jätawad. Nende libli—-
kate kaswamist kirjeldab üks saksa kirjanik järgmiselt:
„Herne öitsmise ajal nähtakse tihti liblikaid nende ümber

parwetama. Siis on nende sugutamise aeg käes ja ema—-

sed hakkawad kohe munele, ühte muna iga alles-sündinud
kauna sisse pannes, mis weel wäga noor on. Umbes 2

nädala jooksul ilmuwad töugud ja sööwad endid kohe
kauna sisse. See sünnib alati nii aegsasti, et auk pea
täiesti umbe kaswab, mikspärast seda tähelegi ei woöida

panna. Töugud kaswawad ikka suuremaks, muudawad
mitu korda nahka ja sööwad ühe ehk mitu hernest, enne

kui täiskaswuseks saawad ja tupeks hakkawad walmima.
See sünnib harilikult enne herneste köwaks minemist.
Tupeks muutmise pärast tulewad nad kaunadest wälja,
lasewad peenikeste löngade mööda alla, kaewawad endid

maha, kedrawad kesta ümber ja saadawad sel kombel

talwe mööda. Alles järgmisel kewadel muutuwad nad
tupeks, ja herneste öitsmise-aeg tulewad täiskaswanud
liblikad wälja, nii kui ju enne nimetati.“

Wiljakoi. Iyväicoi.
Tinea granella.

(ilt 23.)

Seda wäikest liblikat leitakse tihti suwe hakatusel
wilja-aitadest, magasinidest, weskidest j. m. s., ehk igal
pool, iseäranis kinni topitud hoonetes, kus aga wana ja

; * Ei teata weel kindlasti, missuguste liblikate-sugu juurde
neid öieti tuleb arwata, sest töukka on wäga raske kaswatada.
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seega enam ehk wähem noönda kutsutud ummuksis seisnud
wilja hoitakse. Ema liblikas muneb wäga suure hulga
mune, mis ta terade külge kinni liimib, ja umbes kahe
nädala jooksul walmiwad töugud (pilt 23 b), kes kohe
terade kallale lähewad. Wäiksena olles on nad selle
teraga rahul, kuhu nad munana oliwad kinnitatud, aga
kaswawad nobedasti ja tarwitawad siis ka rohkem toidust.
Siis seowad nad mitmed terad ühte suuremaks ehk wähe—-
maks kimbuks ja seisawad nende sees peenikestes putkedes
ehk kanalikestes, mida nad peenikesest siidiloöngadest kedra—-
wad. Sel ajal näriwad nad ühte seotud terade kimbu

teise pää tühjaks ja tarwitawad terade jahuseid sisemisi
osafid endile toiduks. Septembri-kuul on töugud tawali—-

selt täskaswanud. Siis jätawad nad wilja-hunnikud
ja roomawad üles seinadele, millede pragudes nad siidi—-
löngadest ja lahti näritud laastudest endile wäiksed kestad
ehitawad, kus nad ilma tupeks muutumata üle talwe
elawad. Alles järgmise aasta märtsi- ja aprillikuul muu—-

tuwad nad tupeks, ja tupp (pilt 23 a) puhkeb siis mai—-

ehk juulikuul, mil liblikaid hakkab ilmuma.
Aitades ja magasinides, kus wilja hästi hoitakse, s.

o. tihti käänatakse ja tuulutatakse, ei tarwita wiljakoi
töukusi karta.. Kus wiljaga ümberpöördult ümber käiakse,
wöiwad nad kaunis kahjulikuks minna. Kui nad korra
kuhugile wilja-aita on pesitanud, ei ole midagi mund
nöuu nende eemale peletamiseks, kui et seinad, pörmand
ja lagi hoolega puhtaks pühitakse, wili ära söelutakse ehk
pahemal korral rehes ehk kuiwatusehoones kuumendatakse.

V. Selts.

Kuhesiiwalised ehk kärpsed. Kaksisüüipisĩüä eli

Kãrpãsĩa.
Diptera.

Täiskäswanudkujus tuntakse neid mar—-
dikaid holpsasti sellest, et nendel ainult 2 nahkset ja
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harilikult läbipaistwat siiwa*) on ning suu on enam ehk
wähem weniwaks imemise-putkeks moodustanud, mis tihti
lihase imemise-kärsaga löpeb. Kujuwahetus on täieline.

Töugu d, kes sagedamini peidus elawad — harwa
wabalt taimede pääl — on ilma jalgadeta ja tihti kum—-

mis, pikergused, mönikord wäga kitsad ja enamisti pehmed
ja lihased. Mitmed nendest ei 100 tupeks muutuse ajal
nahka, waid tömbawad endid selle sisse kokku, nönda et
köwaks mineja nahk nende ümber tupe ehk kesta sünni—-
tab. Tupe d, mis selle kesta sees sünniwad, on muh—-
kudega ehk okastega kaetud.

Siia seltsi langewad mitmed era sugud. Meil tun—-
takse ju üle 3000. Nendest on wististi mitmed taime—-

toitlased, ehk küll nende tähendust selles asjas ei tunta.

Pollutööle wöiwad nendest mitmed dige kardetawad olla.

Neid wöidakse kahte sugukonda jagada, nimelt päris
kärpsed ja sääsed. Esimesed tuntakse sellest, et

nende tundesarwedes on ainult möni, tawaliselt 3 liiget,
mis läbi need palju lühemad on, kui sääskede mitmeliik-
melised tundesarwed.

Kärbestest teeniwad nönda kutsutud wiljakärp—-
se d (Oseinis) — (pilt 24) köige rohkem tähele panemist,
sest oma wäiksuse pääle waatamata wöiwad nad mönikord
kaswawale wiljale ja rohule palju kahju teha. Meil ei
ole neid just tähtsaks peetud, waid on sagedasti nende
tehtaw kahju teiste asjade pääle aetud. Kindel on, et
sellest sugust meil mitmed era perekonnad on kes eluwiiside
ja kahjutoomise poolest kaunis ühesugused on. Nad pane—-
wad nimelt munad noorte pääde ehk lehetuppede sisse ja
nendest munadest sündinud peened, pehmed ja walged
töugud näriwad siis endid koore sisse, mis siis kaswa—-

mises seisma ja peenikeseks jääb ja siin sääl muhusarna-

* Tagasiiwad ei ole ometigi nendelt mardikatelt täitsa kadu—-
nnd, waid need nähtakse edusiiwade juures peenikeste nööpnöelade
näguste osadena, mis wäristajateks nimetatatse. Kui
mardikas lendab, on wäristajad nobedas ltvmises millest kaunis
köwa hääl sünnib, näituseks parmude pirin ja sääskede surin.
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seid paiseid ehk teradeta päid saab. Need kärpsed piina-
wad köige päält rukki-, nisu- ja odrapoldusi, aga ka

kaeramaid ja niitusi. — Wäljamaal on neid wäikseid
kärpseid ja nende töukasi hoolega silmas peetud, kuna

meil kindlasti ei teata, missugused sugud haritawatel
taimedel kardetawad on.

Mitmed wäiksed kärpsed elawad töugu polwes mit—-
mete taimede lehtede raku-kudes ja walmistawad sääl
käikusi, mis kohe lehe päälisnaha all siia sinna keerlewad.
Need käigud paistawad höolpsasti silma, sest need lähewad
teistkarwaliseks kui ise leht on, tawalisesti pruunikaks.

Peenikene por a ndik ärbes (Psila rosae)
elab töuguna porgandidest; nende juurkaswude harijad
tunnewad ehk teda wäga hästi.

Sääskedest on wiimasel ajal iseäranis nisusääsk
(Cecidomyia tritici) (pilt 26) tähelepanemist äratanud.
Ta on punakas-kollast karwa, tumedate tundesarwedega
ja musta pääga. Ta kaswab waewalt ühest liinist en
maks. Ei tea, kas meil neid ilmaski nii suures mras
on ilmunud, et maamees nende pärast mures tarwitaks
olla. Tahamesiisgi teda nimetada, sest et ta ju Daani-
maal on ilmunud, ja sääl paiguti nisupoldudele kaunis
palju kahju on teinud. Woib olla, et ta just waiksuse
pärast säälgi tähele panemata on jäänud, kus ta suuremas
parwedes on ilmunud. Ühes Daanikeelses raamatus

kirjeldatakse teda järgmiselt:

Nisu ditsmise-ajal parwetawad need sääsed poldude
päl. Päewal, ja isėranis päewapaistel, istuwad nad
wagusasti koörte pääl, tawaliselt nii all, et nad warjus
on. Ohtudel ja hommikutel ning pilwistel pewadel teewad
parwetades sugutamise tööd.

Munad panewad nad nisu dite sisse, sagedamini
wäikestesse hunnikutesse, umbes 10 — 15 tükki igasse,
ja umbes 8 — 10 päewa jooksul ilmuwad waikesed,
jalgadeta töugud (pilt 26 a, b), kes alauses peaaegu läbi-
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paistwad ja wärwita on, aga selle järele lähewad nad
punakas-kollaseks. Alguses tarwitawad nad dite die-ehk
sugutolmu toiduks, aga lähewad wähehaawal ikka sügawa—-
male die sisse ja sööwad noori seemneidusid. Sel ajal
— wöib siisgi olla, et ainult siis, kui munemine hiljemini
on sündinud — kaswawad terad, ehk need küll enne

küpsemist töukude kaewamise läbi enam ehk wähem öön—-

saks lähewad. Täiskaswuseks saades — mis umbes 14

päewa jooksul selle järele sünnib kui nad munast wälja
on pääsenud — kaewawad töugud endid päöst wälja ja
kukuwad maha, kuhu nad endid umbes poole tolli süga—-
wusele peidawad, sääl kuni järgmise kewadeni puhkawad
ja siis muud kujuwahetused lääbi käiwad, nönda et nad
nisu ditsmise-aeg täiskaswanud kujus ette wöiwad tulla
ja uue sugupölwe sünnitada. Pöhja-Amerikas, kus see
sääsk wäga kiusakas on ja sagedasti terwed nisuwäljad
ära rikub, on tema hwitamiseks järgmisi abinduusid tarwi-
tatud: 1) Weewli poletamisega on katsutud munewaid

emasid nende parwetawate nisupoldude päält ära tappa
ehk eemale ajada.) Selle tarwas süüdatakse sulatud
weewli sisse kastetud willatükikesed pölema, mis esitels
pollule löödud keppide külge kinni on pandud. Need
seatakse teadupärast tuule järele, nönda et weewli hais
üle kaitsetawa pöllu laiali läheb. Seda wiisi tarwitatakse
nisu ditsmise-aeg. — 2 Jlseäranis tublils abinduls

deldakse lubja za puutuha riputamine ditsewate nisukorte
pääãle olewad. See peab siis sündima, kui körred sadust
ehl kastest niisked on. —3) Warane sügisekünd on nähtud
maha kaewatud töukka hästi häwitama. —4) Ja wii-

maks on tähele pandud, et warane sügisekülw ja hiline
kewadekülw suuresti seda paha aitab ärakaotada. Esime-

2 On tuntud asi, et sääsed üleüldse suitsu kardawad ja
isėranls seda, mis teliskiwiwabrilutest, alunatehastest, wasesu—-
latusepaikadest ja m. sarnastest kohtadest tuleb. Iseäraliseks
näituseks on kadakapösas, mis nimetatud asutuste ligidal algu—-
päralise piramiidi kuju saab. Sääl ajab nimelt suits ssed
minema, kes muidu munad kadalapdösaste nuppude sisse pane—-
wad, millest jälle tuleb, et oksad haralikuks lähewad.
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sel korral arwatakse nimelt, et sääsk liiga hilja tuleb, s.
o. siis kui ditsmine ju möödas on, järgmisel korral jälle
liiga wara ehk enne kui ditsmine weel on alganud.

Köigil nüüd nimetatud, siia seltsi langewatel mar—-

dikatel on laiskpistjad (lehek. 35, 36) pahemateks waenlasteks.

Ilma nendeta teeksiwad needki, wälispidi nii wäärtuseta
pisielukad, tähtsamatele haritawatele taimedele palju kahju.

vl. Selts.

Sihksiimnlised. Suorasũipiĩsũã.

Orthoptera.

Neil mardikatel on töugud, tuped ja täiskaswa—-

nud nii üksteise nägu, et harjumata waataja neid ai—-
nult sellest teineteisest wöib lahutada, kas nendel siiwasid
on ehk ei. Kujuwahetus on seega puuduline. Tuped lä—-

hewad töukudest siin lahku, et esimese siiwad ju kaswama

ön hakanud ja tagumisekeha ülewal pool küljel wäiksete
nahkwoltidena nähtawale tulewad, mis osad järgmistel
täitsa puuduwad. Täiskaswanud mardikatel on 4 siiwa
nimelt 2 nahkset, köwemat udusiiwa ning 2 öhemat,
wörgusoonelist tagasiiwa. Puhkamise ajal seisawad esimesed
tagakeha selja päaãl pikuti, järgmised jälle pikuti käiwate

hoimude sees esimeste siiwade all. Suuosad on purewad ja
fuur ülihuul(pealminemokk) ripub ülewal-pool löugu. — Siia

seltsi langewad rohusirsud, tarakad, piht-hännad ja muud,
ega ole meil nendest üksgi just isėranis kahjulik põldudele.

Siin woime siis hooleta need täitsa körwale jätta.
Siisgi tahame üht wäikest mardikat nimetada, kes

nüüdsel ajal siia seltsi loetaklse. See on:

Rakkl-jalg. Rakkojallka.

Thrips cerealium.

Gilt 26.)

Sellest sugust on meil arwatawasti mitmed perekon—-
nad kes haritawaid taimi rikuwad. Neid ei tunta aga ometi
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weel ligimailegi. See, kellest siin räägime, elab wilja—-
kaswides ning mitmete nende ligidaste sugulaste rohu—-
taimede sees.

Wäiksuse pärast on need mardikad wististi mitmest
maamehest tähelepanemata jäänud, ehk küll see kahju, mis
nad oma suure hulga läbi saadawad, woöib olla enam kui
ühe korra silma on paistnud. Need peenikesed mardikad
sünnitawad iseäranis nisu- ja rukkipääde sisse walgeid
täppisi, mis näitawad, et terad pää sees ilma jöuuta
ning ära on kuiwanud. See kahju woöib sagedasti koöne
all olewa mardika süü olla, ehk kül, nii kui enne oleme

ütelnud, muudki mardikad samasugust kahju teewad.
Tihti leitakse rakk-jalga ise körre lehepödimude sees, millel
weel lahti puhkenud päid ei ole, ja siis juhtub sagedasti,
et need wiimaks nimetatud ju enne tupest puhkemist
närtsiwad. Saksamaal, Inglismaal ja Amerikas, kus
kahjuliste mardikate eluwiisisid hoolega uuritakse, teade-

takse mitmeid näitusi selle mardika tehtud suurtest kahju—-
dest, ja meie ei kahtle sugugi, et meil seda sama ei näh—-
taks, kui asja ligemalt järele uuritakse.

vII. Selts
Wörgunsiiwalised. VerkKkosĩipisĩã.

Neuroptera.

Selles seltsis ei ole ühtegi pollutöö taimedele kahju—-
list sugu. Ümberpöördult woöidakse mitmeid selles asjas
kasulisteks pidada, sest need elawad muudest, tihti kahju—-
tistest mardikatest;

—

vln. Gelts.l Ex bihl. univ. Tart.

Nahkkoorelised Nahlkakuoriaiĩsũa.

Hemiptera.

Siia seltsi langewad mardikad tuntakse sellest, et
nendel on puuduline kujuwahetus, imewad suuosad ja
tawaliselt 4 siiwa, mis oöhukese nahksed, soonised ja läbi—-
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paistwad on, ehk esimesed paksema nahksed ja ainult pää—-
dest öhemad.

Siia seltsi langewad — pääle mitmete muude ) —

need taimedele sagedasti wäga kahjulised ja arwamata

paljuse ning iseäraliku sigimise poolest üleüldse tuntud
taimede- ehk lehetäd. Nendest pisikestest elukatest tahame
siin nüüd köneleda, sest muudel siia seltsi loetawatel mar—-

dikatel ei ole midagi tähtsust, mis nimelt pöllutöö taimi

puutub.

Lehetüid. Lehtitäitä.

Aphis.
Pildid (27—29)

Nönda kui ju ülewal pool nimetati, on lehetäid
kahtlemata?köigile wäga tuttawad, kes taimi on harinud
Nad on tawaliselt rohelist wärwi, aga woöiwad ka sage—-
dasti tumedad, mustzad ehk pruunid olla. Kehamood on

selle wastu era perekondadelkaunis ühesugune, nönda et neid
sellepoolest alati holpsasti woõib tunda. Sellepärast ju—-
hatame lugeja tähelepanemist piltide pääle, mis ehk nende
mardikate tundemärgid paremini selgeks teeb, kui mida
paljas seletus woib teha.

Kewadel, ilmade hääduse järele tulewad siiwadeta
emad *) kas waremini ehk hiljemini sügisel munetud mu—-

nadest wälja. Nad wahetawad mitmed korrad nahka,
enne kui täiskaswuseks saawad, aga ometi ei muuda nad
kehamoodi. Nende kaswamist edendab osalt toidu rohkus,
s. o. suurem wedeliku paljus taimedes, kust nad toidust
otsiwad, osalt wagased, soojad ja niisked ilmad. Kui

seesugused hääd tingimised ühekorraga sattuwad „olema,
woiwad lehetäid 7—B päewaga täiskaswuseks saada. Kui

Näituseks seinalutikad, metsalutikad j. m.

Möönikord juhtub ometi, iseäranis puutaimedes elawa-
tel lehetäidel, et siiwadeta emad ju sügisel sünniwad ja nönda—-

samuti kui munadki ületalwe elawad, kewadel siis uut fugupölwe
asutades.
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see on sündinud, sünnitawad emased — ilma et nad
selleks esiteks isaste abi oleks tarwitanud — elawaid

poegi ehk digem töukusi, kes, nöndasamuti kui eelkäijadki,
mitu korda nahka muudawad ja siis jälle oma kord ka
elawaid poegi sünnitawad. On tähele pandud, et iga
seesugune lehetäi, keda teadusemehed emaks nimetawad,
hääde elutingimistega kaunis lühikese ajaga 80—40 poega
enne surma wöoib sünnitada ja et need pojad jälle oma

kord nöndasamuti wöiwad sigineda. Sellest wöidakse
lehetäide iseäralikust nobedast rohkenemist hoölpsasti aru

saada. Nönda nähtakse tihti, näituseks taimede-ehk triip—-
hoones, kuidas ühest ainukesest lehetäist möne päewa sees
mitu sada woib sündida.

Kui kusagil taime osal elawa lehetäide pere nii suu-
reks on kaswanud, et siin ruum ja toidus kasinaks jää—-
wad, peawad muist muialt eluaset otsima. See ei sünni,
nönda kui arwata woiks, harilikul wiisil, nimelt et nad
lihtsalt teise taime pääle lähewad, sest aeglase loomu

ja kange liikumise poolest oleks see nendele wdimata, ja
kahtlemata läheksiwad nad hukka, kui loodus nendele
muid abinöuusid tarwitada ei oleks annud. Woidakse
nimelt alati näha, kui ruum lehetäide tarwis liiga kitsaks
jääb, et nad siis hoopis teistnäguseks muutuwad. Siiwa—-
deta üksikute sekka hakkab teisi siiwalisi ilmuma. Arwataw

on, et lehetäid just nimetatud, kitsal ajal wöiwad siiwa—-
lisi poegi sünnitada, kes endile muialt sündsa toidutaime
jaksawad otsida. See iseäraline nähtus on nii tawaline

ja teadusemehed on seda nii sagedasti näinud, et selle üle

mingisugust kahtlemist ei woõi olla. Mitu korda on ka
neid siiwalisi üksikuid selle taime juures tähele pandud,
kuhu Kad on asunud, ja on nähtud, et nad sääl samasu—-
gust elu algawad, millest siin oleme jutustanud, nimelt

siiwadeta poegade sünnitamist ja seega uue taime pääle
teise asunduse sisseseadmist.

Nönda saadawad lehetäid terwe suwe mööda, kuni
neil sügisel taimede lehtedest paljaks jäämisel ülespida—-
mise puudus kätte tuleb. Aga siis nähtakse wiimases
sugupölwes teine imeline nähtus; pääle emasid sünnib
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nüüd ka isasid. Siis nähtakse ka seda iseäraldust, et

emadei woi enam elawaid poegi sünnitada, waid mune—-

wad mune, selle järele kui isased nad sigiwaks on teinud.
Need munad seisawad siis, nii kui ju seletati, ületalwe

kewadeni, mil need walminewad. — Ifsaseid ei leita ligi—-
mailegi nii tihti, kui emasid. Need woiwad kas siiwali—-
sed ehk siiwadeta olla, on sagedasti teist wärwi ja wäik-

semad kui emased ning surewad kohe pärast sugutamist.
üleüldse tarwitab iga lehetäi perekond kas üht ainust

taimesugu ehk mitmeid ligidalt sugulasi taimi toiduks.
Siin on siisgi mitmed erandid. Sääl, kus nad asuwad,
nähtakse neid hölpsasti sellest limasest wedelikust, mis nen—-

dest lehtede pääle jääb ja mida mesikasteks nimetatakse.
See wedelik teeb taimedele mönikord selle läbi kahju, et

see nende öhuaugud kinni matab ja nönda wee auramist
ning öhust toiduwötmist takistab. Pääle selle teeb see
weel seega taimedele kahju, et seente ja hallituse seemned
(idud), mis oöhk ümber kannab hölpsasti siia kinni hak—-
kawad ja kaswama lähewad. Rukki tungal-pääd sünniwad
sagedasti nendest päädest, kus lehetäid elawad, ja wdöib

juhtuda, et nende pisielukate jätted just sünnis jä hää
maasugu seesuguste seenekaswide esimesele idanemisele on.

Iseäranis on lehetäid hernetaimedele wäga kardetawad.
On juhtunud, et nende pisielukate möjust täieline nälja—-
aasta sellest wiljast on tulnud.

Meil ei ole neid lehetäisid tähele pandud, kes pöl-
lul haritawaid taimi rikuwad, ega tunta weel kaugeltgi
neid erasugsid, mis sääl leitatse. Ei ole ka mingisuguseid
laiemale ulatawaid abinöusid nende häwitamiseks leitud,
mis kindlateks woöiks pidada.

Lehetäidel on teiste mardikate seas palju waenlasi,
kes nende suurt häwitustööd takistawad, mis muidu nende
suurest sigimisest woiks sündida.
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Harilikumate põllu kahjulikkude
mardikate järjestus nende tähtsamate

toidutaimede jäürele.

Ristikhein (Trifolium.)

Sed tublit loomatoidu taime waewawad mardikad
harwa ni palju, et seda iseäralikult maksaks nimetada.
Siisgi söcwad Triibuline herne-kärsakas (lehek. 25), herne—-
liblikatöugud (lehek. 43) ning ussid selle lehti,
aga, nii ki ju öeldud, harwa suures määras. Triibulise
herne-kärsca eluwiiside seletusest näeme siisgi, et ka sedagi
woib juhtha.

Kunep (Cannabis sativa).

Siia raalsete tähelepanemiste järele leidub pãã—-
----asjaliselt mardikate sugu, kes töugu pölwes seda
taime kiusand.

A. Juririkuwad:.
G jgsed tougud, raud-sitikad (lehek. 14)

B. Wrtja lehtirikuwad:
Helised kollatriibulised ja 12 jalgsed töugud

(lehe 43).
Punikas-rohelised ehk pruunid, pãält musta-

lapild, 16 jalgsed liblikate toöugud.

Hernetaimi.

Nende sa arwame, päle koigi tawaliste herne—-
sugude, ka uawirnjad, j. m. Neid piinawad harilikult
samad mardika

A. Lehtja noori oksirikuwad nende

fotlewad töugudjak öwakoore—-
ise

*) Siin nimetat· ka paiguti (Taschenbergi järele) neid mar—-
dikaid, keda eespoolewates seletustes ei ole thendatud.
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a. 16-jalgne töuk:
Punakas-pruun, kollaste, pikuti käiwate triipu—-

dega. Herneliblikas (lehek. 43).
Rohekas-pruun, ehk roheline, möne mutta selja-

täpiga.
b. 12-jalgne toöuk, roheline, kollast, pikuti

käiwate triipudega. Suhkruherne lib—-

likas (lehek 433.
e. Hall, walgetriibuline köwakoorelin. Triibu—-

line herne-kärsakas (lehek 25).
B.Oisi ja wiljaehk teriri uwad:

Rohelised lehetäid(lehek. 52;
Mustad lehetäid.

C.Rikuwad kaunade sees tei (her—-
neid ehk

16-jalgsed liblika töugud, kes kaunar sees ole—-

watest rohelistest hernestest ülespidami saawad ja
enne nende küpsemist säält wälja ronind ja tupeks
muutuwad. Nad näriwad herneid mitel erawiisil
ja langewad mässija-liblikate seltsi (bek. 45.) —

Jalgadeta, köwerad köwakoorelisttdugud, kes

hernete, übade ja muude sarnaste aimede sees
elawad, kus nad harilikult enne kißmist tupeks
muutuwad.“ Need puuriwad ümmgusi aukusi

terade sisse ja langewad herne-kärsake sugukonda.

Humal (Humulus lupulus

Sellest taimest elawad mitmed isesuged mardikad,
kes osalt juuri näriwad, osalt nooremaitoksi ja osalt
lehti sööwad, mis läbi died ehk terad sodasti rikutud
saawad ja löpeks ära närtsiwad ehk iha kukuwad.
Siin nimetame kahjutegewad mardikad ÿmisel wiisil:

A. Juuri rikuwad, iseämis wane—-

mateltaimedel: Humalalibka töugud.
B. Wart rikuwad närimisja ööneks

puurimise läbi: Humalaki tööugud.
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C. Lehti rikuwad:

a. Nooremaid lehti ja idulehti:
Maakirbud (lehek. 27).

b. Täiskaswanud, wanemaid lehti:
14- jalgsed töugud, mis lehed nii ära sööwad, et
ainult sooned järele jääwad. Jooksukoi
töugud.
16- jalgsed töugud, kes lehtede ääri näriwad.

Pääle nende nimetatud mardikate kiusawad huma—-
laid sagedasti ka lehetäid, mis mönikord noore—-

matele oksadele suurt kahju woöiwad saata. ;

Juurikas. (Beta vulgaris).

Selle nimega tähendame puna-peeti, Walget—-
juurikast, suhkru-juurikast ja loomatoidu—-

juurikast, mis koöik ainult teisendid ühest taimesugust
on. Siis, kui walget-juurikast pöhja maadelgi suhkru
wabrikute tarwis on suuremal möödul hakatud harima,
on ka neid mardikaid hakatud tähele panema, kes selle
kaswamist takistawad. Need on pääasjaliselt järgmised:

A. Juuri rikuwad:

Juure ussid (lehek. 18), koöwad, kitsad ja kuue-

jalgsed, kes juurte sisse aukkusi sößwad; Maa—-
töugud (lehek. 33.), 16-jalgsed; Raud-siti—-
ka toöugud (lehek. 14.), köwerad, pehmed ja
kortsus, 6-jalgsed, kes juurte pääd katki näriwad.

B. Lehtirikuwad:
16-jalgsed maatöugud l(lehek. 33), kes

pääasjalikult idulehti rikuwad; Jalgadetakär pse—-

töugud (lehek. 47), kes päälisnaha alla käikusi
sööwad, noönda et lehed osalt ära kuiwawad;
Liblika toöugud, kes lehtede üäresid sööwad;
Maakirbud (lehek. 27) ning Haiskiaison

töugud (lehek. 20).
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Kapsas (Brassica oleracea).

Selle nimega tähendame koiki meil haritawaid kap—-
sataimi, aga koõige päält siisgi pää-kapsast ehk seda, mida
sagedasti pöllul ehk öõue-aedades kaswatatakse. Muud

kapsasugud kaswawad enam rohuaedas. Sellel taimel on

mardikate seas palju waenlasi, kes ta juuri, wart ja lehti
näriwad, nönda et mitte ainult suur hulk noori wösusid
kölbmataks ei lähe, waid ka suur osa wanemaid, täis—-
kaswanud kapsaid rikutud saab. ;

A. Kahju teewad töugud,keda tai,—
mede wälimistel osfadelei nähta:

a. Juurtes einähta muud wiga,
kui et juure narmad ja harud
katki on näritud.

Seda on teinud:

Koöwerad, krömpsus, walkjad töugud. Rau d—-

sitikad l(lehek. 14.); Pikergused, köwad, pal-
jad, läikiwad ja kollakad töugud. Juur e-uss
(lehek. 18.)

b.Maa-aluses juurikas, maa-

pinna ligidal, nähtakse muhu—-
sarnaseid kaswusi ehk ööneks
näritud teesid: Kapsakärsakas
(lehek. 22).

B.Kahju teewad pisielukad(töugud
köwakoorelised ehk ussid), kes taimede wäli—-
miste osade pääl elawadjalehti
näriwad.

a. Sööwad ja puuriwad köige päält idulehti
ja esimesi, noori warrelehti: Wäiksed köwakoo—-
relised, nimelt tawaline jakirjuma a—-

kirp (lehek. 27. ja 28); poõllutöoöuk.
b. Suuremate taimede lehti rikuwad:

(Mönikord tarwitawad neid ka maakirbud).
4 16-jalgsed liblikate toöugud.
* Karwased töugud: Kollased ja mustakirjud.
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Kapsaliblikas (lehek. 34.); Rohilised
naeri ja rapsiliblikas (lehek. 31.)

** Paljad töugud: Mustjas-kollased ehk halli-
kad -pruunid, kes endid lehtede sekka lange—-
nud wäljaheidetest tunda annawad. Mu st
kapsaliblikas (lehk. 34); Walkjas-
rohelised ja wäiksed, kelledel ette- ja taha-
poole kitsenew keha on. — Kapsakoi.

f Lehetäid l(lehek. 52.)

Kaer. (Avena.)

Kaer langeb nende wiljade seltsi, mida mardikad
koige wähem waewawad. Tawaliselt kiusawad seda kaks
lehetäide sugu, kelledest teine lehetuppi ja lehti rikub, tei—-

ne jälle die-urwi. Esimesed lehetäid ei ole tähelepane—-
mise wäärt, kuna teised selle wasta wäga kiusakad wdoi—-
wad olla. Rohutirsud waewawad mönikord lehti ja koörssa,
aga harwa suuremal möedul. Tähtsamad on need mar—-

dikad, kes töukudena juuri näriwad.

A. Juuri rikuwad:

Köwerad, pehmed ja walkjad raud-sitika toöugud
(lehek. 14.); Pikergused, köwad, paljad, läikiwad
ja kollased ehk kollakas-pruunid töugud, juur e-

ussid llehek. 18.)
B. Lehti rikuwad:

Rohelised ehk punakas-pruunikad lehetäid
(lehek. 52.)

Kaul ja nneris. (Brassica napus ja rapa.)

Nendel mölematel üleüldistel haritud taimedel, mis

ainult harimise läbi sündinud suguteisendid on, esimene
rapsist (Brassica napus), järgmine (pöldkapsast)
(Brassica campestris), on mardikate seas mitmeid ühi—-
seid waenlasi. Siin nimetame neid siisgi iseäranis, sest
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et nendel pollutöös ise wäärtus on, kui nimetatud alg—-
sugudel. —

A. Lehti rikuwa d: Karwased, 16-jalgsed päe-
waltbliku töugud:

Musta- ja walgekirjud. Kapsalibli—-
kas (lehek. 34)

Rohelised. Naeri-ja Rapsiliblikas
(lehek. 34,35)

Paljad, 22-jalgsed töugud. Na eripistja
(lehek. 31)

Maakirbud llehek. 27)
B. Juuri rikuwad:

‘ Mitmed mitmekarwalised, 16-jalgsete öölibli—-
kate, iseäranis wiljaliblika (lehek. 39) toöugud.
6- jalgsed, köwerad raudsitika töugud (lehek. 14)
Jalgadeta kärpse töugud l(lehek. 47).

Linn (Linum usitatissimum.)

Seda taime kiusawad meil pääasjaliselt ainult
kaks mardikate sugu, kelledest teine, nimelt raudsitika
töugud (lehek. 14), juuri rikub, ja teine, suhkru—-
herneliblika toöugud llehelk. 43), lehti ja
noori oksi sööb. Meilgi on küll wäikeste liblikatöukude
rikutuid seemneid nähtud, aga meie teadmise järele wäga
wähesel möedul.

Oder (Hordeum.)

Seda wiljasugu sööwad üleüldse ainult möningad
mardikad, keda järgmisel wiisil woöidakse ära jagada:

A. Juuri rikuwad, nönda et terwe
körs walgeks lähebja ära närtsib:

Raud-sitika töugud(lehek. 14.)
Juureussid (lehek. 18).

B.Kört rikuwad, nii et see sinna—-

tünna köigub ja löpeks ära kui—-
wab:
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Jalgadeta kärpse tööugud (lehek. 47).
:Paad rikuwad:

Lehetäid (lehek. 52).
Walged, jalgadeta kärpse toöugud

(lehek. 47),

Porgand (Daucus carota.)

Rohuaedades kaswatatud porgandisi waewawad
harilikult rohkem mardikate sugusid, kui pöllul kaswawaid,
keda wiimaseid järgmisel wiisil woidakse jagada:

A. Juuri rikuwad 6-jalgsedköwa—-
kooreliste tougud:

Koöwerad, krömpsus, pehmed ja walkjad raud-

sitika töugud (lehek. 19;
Pikergused, paljad, koöwad ja kollakad juure—-

ussid (lehek. 38).
B. Juurte sisu rikuwad walged,
jalgadetakärpsetöugud (lehek.47.

Porgandikärbes (lehek. 48).

Kartohwel (Solanum tuberosum).

Need kahjud ja töbed, mis seda tähtsat haritawat
taime koormawad, saawad enamisti seentest ja hallitusest
algust, ainult harwa on selles mardikad süüdlased. Siin,
nöõndasamuti kui mönes muus taimes, kannawad lehetäid
suuremal ehk wähemal möedul nimetatud seentetaimede
laiali lagunemises süüdi. Kartohwlites leidub nimelt

sagedasti palju rohelisi lehetäisid, kes lehti ja warte päid
imewad. Nende mojul sünnib alguses lehtede pääle kolla—-

seid, siis pruunisid lappisi, millede pääle mardikate magu-
sast ja limasest jätistest hukene nahk tekkib, kuhu tuul
meile nägemataid seente-ja hallituse-idusid toob. Siit

saadik ei ole ometi weel nähtud, et just lehetäid suuresti
kartohwlite kaswu pääle moöjuksiwad. Lehetäides leitakse
tihti wäikseid mets-puukisid, tuhatjalgseid ja muid sarna—-
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seid pisielukaid, aga need asuwad peaaegu ainult kuiwanud
ja haigete kartohwlite pääl. Weel ei teadeta, kas nad
ise ehk töbede poöhjuseks wöiwad olla. Ka raud—sitika
toöugud piinawad mönikord katrohwleid, ja wahelt öige
laiade maatükkide pääl. Loöpeks tahame weel kahte lib—-
likat nimetada, kes töuguna olles kartohwlite lehti sööwad,
nimelt wiljaliblikas (lehek 39) ja pöldlibli—-
kas (lehek. 40).

Põld-*kapsas ja raps.

(Brassica compestris ja Braccica napus.)

2 Mardikas elabmöoöne taimeosa
ees.

a. Warres ehk juures.
Sünnitab juures ehk wähe ülewal muhusar—-

naseid kaswusi: Kapsa kärsakas (lehek. 22)
Ei sünnita mingisuguseid kaswusi juurtesse.

ühe maakirbusugu 6-jalgsed töugud.
b. Lehtedes, kus 6- jalgsed töugud teesid wal—-

mistawad, milledest mitmesugusid lappisid sünnib:
Triibuline maakirp llehek. 28)

c. Wälimiselt poolt terwe tera sees, mil seem—-
ned ära süüakse. Köwerad, sarwesarnase pääga
toöugud. Rapsikärsakas.

Pikergused, päädeta töugud. Kapsasääsk.
B.Mardikas ehk touk elab kusagil

taime wälimisel osal.
a. Weel halja kauna pääl.
4. Töugud kaewawad kaunade sisse aukusi, et

seemende kallale pääseksiwad ja kuduwad neid
harilikult ühte: üks koisugu.

44 Toöugud näriwad terweid kaunasi: ütks
koisugu.

44 Näriwad kaunade päälisnahka, mil seem-
ned enneaegu küpseks saawad:



63

Täiskaswanud köwakoorelised. Maakirbud
(lehek. 27.); 6--jalgsed, mustjas-walkjäd töugud,
kelledel sarwesarnaseid lappisid seljas on. Ela—-

wad nooremate kaunade pääl. Rapsiputukas
(lehek. 19.); 16- jalgsed päewaliblikate töugud,
siis kui enne lehed on ära söönud.

b. Oite-osadel ja nende wahel:
Sinetawad, walkjas-hallid lehetäid.
Need samad köwakoorelised, keda 1 all nimetati.

Mustjas-hallid, harjaste sarnaste karwadega
tawalise maa kirbu töugud. (lehek. 27.)

c. Lehtedel, millest, kui neid suuremal moöedul

füüakse, taimed ära kuiwawad.

4 Kahju tegemine sünnib köigil aastaaegadel,
mil lehtede pääl on:

Maakirbud l(lehek. 27), kes ikka suure—-
maid ja suuremaid aukkusi lehtede sisse sööwad;
—ll6-jalgsed päew aliblikate toöugud
(lehek 33), kes lehtede ääri näriwad; 12 jalgsed
suhkruherneliblika töugud
(lehek. 43.)

44 Kahju tegemine sünnib ainult augusti-
kuust oktobrikuuni: 16—-jalgsed liblikate töugud,
kes noori lehti sööwad; Wiljaliblikas
(lehek. 39.) ja pölluliblikas (lehek. 40.)
22—-jalgsed pistjate tougud; Rapsipistja (le—-
hek. 43).

Rukis ja nisu (Secale cereale ja Triticum vulgare.)

Need moölemad wiljasugud seisawad niihästi loomu—-

likkude olude kui ka harimise poolest nii üksteise ligidal,
et ühtlasi ka nende waenlastest mardikatest wöime rääkida.
Ehk küll wiimaseid koöikides mardikate sugndes on, siisgi
teeniwad kärpsed ja liblikad köige sunremat tähelepanemist.
Siin jätame ometi suure hulga wähem kahjulikumaid sugu-
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sid ja palju lehetäisid nimetamata, kes iseäralisel wiisil
köne all olewaid wiljasugusid rikuwad. Nende wiimaks
nimetatud mardikate kahjust oleme ju enne könelenud ja
juhatame nüüd ainult 52. lehekülge tähelepanema.

A. Maapinna allpool olewaid taime-osa—-
sidrikuwadniihästi sügiselkui
kewadel:

Kitsad, paljad, köwad ja kollaselt läikiwad
toöugud. Juur euss (lehek 38).

Koöwerad, pehmed, kroömpsus toöugud. Raud—-

sitikad (lehek. 14).
B. Maapinna ülewalpool olewaid

taimeosasidrikuwad, sügisel:
a. Idulehti närides: Poöllutoöu gud; 16—

jalgsed liblikatöugud. Wiljaliblikas
(lehek 39.) ja pölluliblikas (lehek 40.)

b.Monikord alamaid, noori lehti—-
teinekord jälle järgmisi warrelehti
närides ehk imedes: Walgedsääskede
töugud(lehek. 48); Kollakas-walkja d
kärpse töugud (lehek. 47.)

C. Maapinna ülewalpool olewaid
taimeosasidrikuwad kewadel ehk
suwel:

a. Lehti: Tö ugu d; 16—-jalgsed liblikate

töugud, kes on pruunikad, selgete, walkjate, pikuti
käiwate triipudega, nii duliblikas (lehek. 41.),
ehk porikarwa, nisuliblikas (lehek. 40.)

b. Kört,

. mis lühikeseks jääb, enam ehk wähem täis-
kaswanud päädes lehetuppede sees, kus peenikesi,
jalgadeta kärpse töukusi on (lehek. 47.

44 Mis kaswab, aga aegsasti ära kuiwab, nõnda-
samuti kui päädki, kollaseks ja hölpsasti katki läheb:

Päält ei nähta midagi wiga, aga koörre sölmed
on ööneks näritud. Ole- pistja (lehek. 32.)
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Kohe sölme ülewale poole ilmub muhusarnane
koht, mis kärpsetöukude imemisest on

tulnud (lehek. 47.)
e. Paid ehk teri: Nisu öites on kollakas-pruu—-

nisid töukusi. Nisusääsk (lehek. 44.)
Alles walminenud teri näriwad 16-jalgsed, wäik—-

sed liblikate töugud.
D.Rikuwad aidasteri:

Jalgadeta, teradesse peitunud toõugud.

Wiljakärsakas (lehek. 23.)
16-jalgsed töugud, kes teri ühte liimiwad.

Terakoi l(lehek. 45.)

Tubakas (Nicotiana tabacum ja rustica)

Seda taime waewawad meil wäga harwad mardi—-

ja ainult wähesel moöedul. Tähtsamad on ehk su h—-
u-herneliblikad(lehelk. 43).



Pistide sesetus

I.

Pilt 1 Saksa raud—-sitika toõuk.
Wäike raud—-sitikas.„2

„3 Triibulinewilja-pörnik. — 3, a: tema tõuk.

„4 — 4, a: tema töuk.

„5 Kapsa-kärsakas, 2 pilt —5, a: tema töuk.
loomulikus suuruses ja suurendatult. —

5, b: juurika osa, kus töukude sünnitatud
käsnad on..

„6.
—7

Herne-kärsakas.
Wilja-kärsakas. — 7, a: toõuk (suurenda-
tult)h. — 7, b: kest (suurendatud).
Rapsi-putukas. — 8, a: tema touk.

Harilik maakirp. — 9, a: tema touk.

Triibuline ehk kirju maakirp. — 10, a:

tema toõuk. — 10, b: leht, kus maakirpu-
sid pääl on ning nende toöukude tehtud teed.

5
„9
„10

11.

11 Rapsi-pistja. — 11 a: leht, kus töuk
on. — 11, b: munad.
Hle-pistia. — 12, a: tema töuk. — 12,
b: töuk, kes ennast tupe sisse on kedranud.

„12
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„13. Wilja-liblikas. — 13, a: tema touk.
1383, b: tougud mitmesuguses seisukohas.

„14. Pold liblites —l4 ut.

„15. Nisu—-liblikas. — 15, a: toõugu esimene osa.

„16. Juure-liblikas. — 16, a: touk.

„17. Söögirohu-liblika (Neuronia popularis)
töuk.

IHI.

„18. RNiidu-liblikas. — 18, a: tupp. — 18,
b: töuk.

„
19. Must kapsa-liblikas. — 19,a: tema

tupp. — 19, p ja e: selle liblika mitme-

wärwilised töugud.
„

20. Herne—-liblikas. — 20, a: töuk.

„21. Suhkruherneliblikas. — 21, a: tema
2

tõuk. — 21, d: tupp.
;

„
22. Mässija-liblika töuk, kes herneid sööb. —

21, a: sama töuk suurendatult.
VI.

„
23. Terakoi. — 23, a: tema tupp. — 23,1

b: toöõuk ja ühte hakanud terad.
„

24. Terakärbes.

„
25. Nisusääsk. — 25, a: töuk ja tupp (suu—-

rendatult ja loomulikus suuruses). —

25, d: toõugud nisu dites. 25 pildi kor—-
wal olew pilt näitab tundesarwede liige—-
te kuju.

„
26. Rakk-jalg. — 26, a: need samad mar—-

dikad (loomulikus suuruses) wiljalehtedel.
27 Lehetäid. — 27 ja 28: nönda kut-

; 28. sutud emased. — 29: isane.

„29.
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T. Kukk'e trükikoja raamatukaupsusest

—
IJurjewis — Tartus

onhulga wiisi ja üksikult järgmised raamatud- saada:
Kinni pñütud, undisjutt kirjut. HOstrat . .t.
Wwiletsuste ohwer, jutustus, kirjut: Hans Pöogel —

—mann 12.
Tannior, jutustus sunre Pohja-sdja ajast, tirjutanud — 2

—

Must nool, R. Stiwensoni ajalooline undisjutt, ümberp.
Hans Pöögelmann. . . 60,;

Põlatud, Morits Reichenbachi jutustus, ümberpanuud 7.
— ———

Möisnikkude pesa, I. S. Turgenjewi roman, ümberp.
E. J.Ounapuun. .. — 350 —

Wiimsel ñlmunpilgul, G. Höckeri kriminal roman,
ümberp Hans Pöögelmann, 7annet. a 10.,

Endised inimesed, Maksini Gorti jutustus, ümberp. F
K 20

2

Ueeme, Eestir. wabad. wdoitl. üle,rahwa seäst korj· riis-
mete järele kirj: M. Morritson. 506

Seltskondlikkude Müngudr raamat, tokku seadnud
E. Saare, 1., 11., 11. anne. .

.
.4.16

Põllunsjanduse raamatupidamise õprins, kokku — 32
-

seadnud öpet. raamatpid.A. Tattar. . . .

1

Unlijaleht 1., 11. ainumas tunstiritkalt ilustatudpilke-

w naljade album Gestis à30
Meie nooresoo idealid, kirjutanud M. Pung —ls

1r ; 4

15 7;
Kiüred, 1 aune . 0

Arachnea, Georg Ebers'i ajalooline roman ümberpau- —
nno E I Ounnapui .60

Tont, kirjutanid gMändmets —
6014 —

1 —

— —

Kus naese ema majas, süüül majarahu luhas, nal
jamäng 1 waatuses, eestistanud S. Lind, —

25.

. n 1 - A—— — —

Minu koduküla Doctor, tirj.ldaNou. 253
..7 ! — 3

Löhbu ja tendus . anne, toktuseadnud I. L. Jür
gens. .. 50

Püũhade leht Ne2, ktotkuseadnud F. L. Jürgens. 2
e 1 1

Pääle selle koit Cestikeeles saadawal, olewad raamatud.

Tellimise adress: T. Kukk, Furjewis, ehk Wene
teeles: 1. Kynn, lOpenn. Inq1).

—— —
Aoss nens. — Opreß⁊, 5 iuna 1902 r.

—
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