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1.1.
ibland fruktbärande bufkar, fom väl tåla vårtNor-
*"-'' difka Climatj äger Stickelbårs bufken ej det
minfta varde; emedan den år ganfka tjänlig til lef-
vande hackar; och de^s bår, få mogne fom omog-
ne, kunna användas til många behof. Af dem plå-
gar man tilreda åtfkillige vålimakande och hålfoiam-
me rätter,* pråffas ©ek af dem et godt och vålfma-
keligt vin; tilvärkas branvin, fom i godhet och fmak
kaminer ilp emot det Franfka, famt gores deraf en
jftyeket flsarp ättika. Utom alt detta v tjena nämn-
de bår åfven til ftor nytta i Medicin*, ty fom de å~
ro< kylande och fyrlsge, få hafva de ock fitt gagn i
hefeflge Febrar^ Choieriflse (jukdomar med mera (*),

g. 2. .1
Men man lar intet akid; den förmon, at irp~

fkjorda frakten af StickelbårsbuJkenj. ty ganska ofta
infinna flg på den otålige msaflfcar, fom ej fållan pa
kort tid upäta fa defs Mad, at ej' annat ån bare fljel-

kar
("*) Mag ER. m WI-DENIi Difp. Cm @«C&fr *U$S
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kar blifva qvar; hvaraf båren borttorckas och fielf-
ve bufken går åndteligen ut, om fommaren år het
och torr. Dock längre in på fommaren flår en få
illa medfaren bufke åter ut i nytt löf, om den flår
undan Solbaddet, eller väderleken år kulen; och här-
dar gemenligen ut til följande året, då likväl på ho-
nom finnes antingen inge eller ganfka få bår, om
den ock förut varit den bårrikafte. Men i fall den-
ne bufke följande fommar åter anfåttes af niafk, få
dör han antingen ut, eller förfvagas ganfka mycket?
ty han har i det fenare anfallet ej den ftyrka, fom
kunde fvara mot en flik medfart.

5- 3-
Af hvad hårtils anfördt blifvit, år klart, at det år

mödan vårdt, at gifva allmänheten vid handen de
fått, fom man med fåkerhet vet vara nyttjade til Stic-
keJbårs-bufk-mafkens utödande liårå orten. Dock in-
nan jag anför något af dem, år nödigt, at litet om-
orda tiden til defle mafkars framkonift och förvand-
lingar.

Af de mafkar, fom fåledes upåtå alla bladen på
Stickelbårsbufkarne, finnes på denne ort i Finland e-
genteiigen 2:ne flag: det ena utgöra matkar af den
fiåril, fom kallas Phakena Geometra groffulariata .(*")f
det andra flags mafkar äro utklåkte af den fiårilai%
fom har namn af Phalaena Gieometra wallaria (***).

A 2 Defle
("*) Herr Arch. v. LINNES Fauna Svecica Ed. 11. §. 1261.
{***} Herr Arch, v. LINNES ?aun. Sv. Ed. 11. $. 1248.
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Defle mafkar framkomma merendels i flutet på Maji
eller i början på Junii Månad; ehuru man ock haft
exempel derpå, at de redan framkommit, ibland midt
i Maji Månad och ibland åter förft långt in i Junii,
ja ock förft i Julii, alt fom väderleken och andre om-
ftåndigheter varit dem mer eller mindre gynnande.
DefTe fyflelfåtta fig med, uti två och ibland inemot
tre veckors tid, at upåta all löf på förenämnde bu«
(kar, hvarefter de krypa bort, gemenligen ned i hål
och fprickor uti jorden, der de förvandlas til de af
Zoologis få kallade Pupas eller Chryfalides; hvila i
det tilftåndet vid pafs 2 å 3 veckor, då ur dem fram-
komma fiårilar, fom ftraxt para fig, och fedan lågga
ågg på bufken til nåfta år; en enda fadan fiårilhona
kan lågga flerehundradeågg. Om nåtterne plåga de
i fynnerhet flyga kring och uti bufkarne, at förråtta
bemålte fyfsla. Merendels börja deife fiårilar vila fig
midt i Julii Månad; dock ibland någre dagar förut,
ibland ock någre dagar fenare. Men om något år
mafkarne förft framkommit i Julii Månad, få vifa fig
deras fiårilar ej förr, ån i Augufti nåftföljande.

5- $"
Det måft brukelige fått, at fkaffa mafkar ifrån

Stickelbårsbufken år, at låta folk bortplocka dem>
Men fom detta renfningsfått fordrar mycken tid och
flere perfoners arbete, alt efter fom mafkarnes myc-
kenhet och de af dem angrepne bufkars antal år ftort
til; det åfven år fyårt, ja nåftan omöjeligt, at der-

jnedeHl
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jnedelft befria bufken fråta mafk, få at den federme-
ra intet fkulle kunna fynnerligen (kådas; få kan ået?t
fåfom af de ej minft koftfamme, ej fårdeles reeom-
menderas. Dock i fall ohyran finnes allenaft på nå-
gre quiftar eller blad, få kan fagde renfningsfått nyt-
tjas med förmån: men der mafken redan utfpridt fig
i myckenhet öfver bufken, då år detta fatt ej gerna
tifråckligt; ty man kan ej få noga komma åt alla qui-
ftar och grenar, fom i dylikt fall fkulle fordras; hvar-
före derefter altid få månge mafkar blifva i bufken,
fom äro tilråckelige at framalftra, dereft omftåndig-
heterne för dem åro gynnande, en otalig ohyra til
följande året. Skall man då betjena fig af detta
fått med nytta, bör noga gifvas akt uppå, når ma-
fkarne förft börja vifa fig, fom gemenligen fker på
de quiftar, fom åro nårmaft marken, och då ftraxt
bortplåcka dem, medan de ån åro helt fina, och ic-
ke få behändige, at fålla fig ned i bufken, vid del
quiftarne röras. Wanligt år ock, at om mornarne
medan luften år något kulen, breda lakan under bu-
fken och flå eller fkaka fedan på quiftarne, då de af
kölden frufne mafkar, ofta til myckenhet falla på La-
kanet. Defle dödas fedan eller vrakas ien grop, hvar-
på mull kaftas, fom trampas vål ihop. Detta renfc
nings fått år ej fårdeles befvårligt, fordrar ej eller
mycken tid: men har likväl icke altid med fig den
nytta, fom man fkulle önfka; ty i:ö om mafkarne
hafva fpridt fig kring hela bufken, få falla af dem in-
tet alla, fom fkakas från fine flå Ilenpå lakanet»utanA 3 ea
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éii Hor del af dem faller ock ned emellan Buffc-qui«
flarne, hvarifrån de fnart komma up igen och bör-
ja på med fitt förra ödande, 2:0 kunna ej alle quiftar
på en ftickelbårsbufke få (kakas, at alle mafkar fkul-
fe nedfalla på det utbredde Lakanet; ty månge af
dem fåfta flg få vid bladen, at de icke kunna fållas.
Således kan bufken ej eller på detta fatt aldeles frias
från mafk; men väl kan den något minfkas och hin-
dras i defs fkadliga framfart.

$.6.
At röka fvafvel under bufken, då den förut tåckea
med lakan, dödar vål mafkarne; men löfven på bu-
fken torrkas ftraxt bort, få at botemediet år mera
fkadligt ån fielfva fiukdomen. Tobaks afka blandad
med vatten och vål omrörd, få at det blir fom en
tjock välling, brukas ock ftånkas på de ftållen af
bufken, hvareft mafken år: men med ingen fördel.
Ån vidare har ock följande medel blifvit nyttjadt til
jnaikens bortfkaffande, nåml. något kåril fyltes til £
med fårfk koogödning, dertii lågges et åmbare hons-
tråck, hvaruppå flås en i ftops kruka Tobaksafka,
fedan flås 2 k 3 lod fönderftött fvafvel, ceh åndteli-
gen öfes j)å alt detta vatten, få at kårilet blifver fullt.
Alla ingredientief omblandas vål, få at deraf blir en
välling, hvilken fedan Vifkas på de af mafk angrep»
ne bufl^r. , Men at detta fått ej eller hulpit, derom
intygar erfarenheten. För ftarkfa Haka dödar vål
mafken, m-en dödar ock derjemte bufken; Dock fka-

dar
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ear medelmåttig Sallaka ej bufken, ehuru den iöda.t
mafken. At ej eller detta medel med fåkerhet kan
nyttjas, det aftages af den fvårighet, fom man hafver
at,få noga fom bufken fordrar, temperera Sallakan»
Hvad Myror angår, få åro de vål gode Mafk-förftö»
rare, men ej fullkomlige; ty ehuru för någre har
håndt, at mafkar aldeles förfvunnit på ftickelbårsbu-
fken, fedan någon myrftacke blifvit fkaffad under den
fåmme; få har detta dock ej lyckats för alla, fom
gjordt dylikt förfök.

S-7-
Säkrafte medlet, fom man hårtils påfunnit at

utöda desfe mafkar, år följande: man vänder om jor-
den ikring bufkarne til 2 å 3 alnars vidd, då mafken
mphört med fitt ätande på bladen och nedkrupit i
jordremnorne, at förvandlas til de få kallade Pupäsr
Chryfalides eller Aurelias, fom likna helt fmå Fogei
ågg; tiltrampas fedan vål den omkaftade jorden, få
at puporne blifva, om icke fonder krosfade, dock få
vål nedgrafne, at de fiårilar ejflippa up, fom af dem
kunde framkomma. Om det ock fkulle hända, at
någre mafkar, efter detta medels nyttjande, fkulle
iet följande året vifa fig på bufkarne; få bör man ej
Jbasxt tro, at detta fått år af lika hefkaffenhet med
någre af de föregåendef ty fnart kan vid jordens om-
kallande vid bufken * en eller annan pupa biifva hul-
pen nära til jordytan; fnart kunna ock någre af ma-
fkarne nedkrupit i marken emellan de tåta grenar
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och (kött af bufkeu och der förvandlats til pupas, dit
man med fpade icke kan komma: Nog af at man år
i ftånd at på detta fått tåmmeligen vål utöda mafkar-
ne, få at de intet kunna förftöra frukten för agaren.
Om härmed fortfares 2 å3 år å rad, få kan man va-
ra tåmmeligen fåker derom, at aldeles kunna utöda
desih mafkar; i fynnerhet om, vid jordens vändan-
de kring bufken, åfven kaftas något mull til den-
nes rötter mtlian quiftarne famt fedan vål ihoppac-
kas. Härigenom blifva ock de pupar, fom ligga vid
bufkrötterne, nedgrafne. Til at ån nogare och fnara-
re utöda ofta omrörde mafkar, år mycket godt at
hindra dem ifrån, at få krypa långt från bufken, enar
de föka fig jordremnor. Det fåkrafte hinder för dem
håruti år, at inemot den tid, de fluta fitt löfåtande
och lemna bufken, til at i pupar förvandlas, gråfva
ungefärlig, en aln från bufkenrundtomkring den fam-
me et litet dike af i. quarters bredd och ii quarters
djuplek med helt tvära eller branta bräddar åt yttre
fidan. Då mafkarne efter fullåndadt ätande vilja
bortvandra* falla de i diket och kunna icke längre
komma, utan måfte der antingen dö, eller förvandlas,

då det blir lått, at göra på dem en önfkad ande.
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