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» Elektromos « világításnál vereked százlábúak. — A napok-

ban — augusztus 11-én — Déván egy széles szájú üvegben kerti

hulladékot hozattam magamnak, hogy beteg állapotomban is gyö-

nyörködhessem a Thysanurák kecses mozdulataiban és esetleg va-

lami biológiai megfigyelést is tehessek. A meglehetsen tágas üveg-

ben, melynek tartalma falevelekbl, növénymaradványokból, gyomból

és földbl állott, csakúgy nyüzsgött a mindenféle osztályba tartozó

ízeltlábú állatok sokasága ; de valamennyiüket felülmúlta mind nagy-

ságra, mind erre nézve két százlábú, egy Lithobius forficatus

és egy Geophus foveolatus, a melyeket azonban csak más nap

vettem észre. A Lithobius épen akkor ötlött szemembe, a midn
valami rovarálczán lakmározott.

De mieltt e lakmározást és az utána következett jelenetet

leírnám, szükségesnek tartom a körülményeket is felemlíteni, a

melyek között a megfigyelést eszközöltem. Betegen feküdtem, le-

eresztett ablakredk mellett, úgy hogy szobámban csak félhomály

uralkodott; az id délután 2—3 óra között volt, künn javában

esett az es s a dörgés és villámlás egymást érte ; de ki kell jelen-

tenem, hogy azért ez utóbbi körülmény és az általam észlelt tü-

nemény között semmi oki összefüggést sem tételezek fel.

A nagy Lithobius — környezve ill távolságban több apró

Lithobiustól, melyek nem mertek a prédához közeledni, — kényel-

mesen falatozott tehát és a körülbelül 12—14 mill. hosszú álcza

felét 7 perez alatt már megette. Abban a pillanatban közeledett

az üveg szólén, lassú kigyózó mozgással a Geophilus, melyet a sors

egyenesen a lakmározó Lithobiussal szembe vezérelt. A Geophilus-

okozta zörejre a Lithobius már elbb figyel állásba helyezkedett

— annál inkább, mert ez utóbbi fajnak szemei is vannak — és

hosszú csápjaival hol maga elé, hol az üveg falán tapogatózott, mig

csápjai a lassan közeled Geophilus rövid csápjaival egyszerre csak

összeértek. Ekkor egy pillanatra mind a két állat kissé visszahök-

kent, de csak azért, hogy már a következ pillanatban villámgyor-

san csapjon össze. Az összeütközés alig tartott egy pár másodper-

czig s ez alatt az id alatt a Geophilus testének hátulsó részén

igen gyenge, de a félhomályban igen jól kivehet kékes -lila-

szín fény áramlott szét, mely az állat lassú visszavonulása al-

kalmával még jobban látszott. A fény alig volt egy jó perczig lát-

ható ; mert a Geophilus nem azon az úton távozott, a melyen jött,

t. i. az üveg oldalán, hanem a gaz közé vonult vissza. Ugyanezt

cselekedte a Lithobius is: meghúzódott az üveg fenekén, ott hagyva
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a rovarálcza maradékát a fiatal Lithobiusoknak, a melyek aztán

nemsokára jó ízen hozzá is láttak.

Látva azt, hogy az összecsapás után mind a két százlábú

félrevonult és ott hagyta az eledelt, azt kellett következtetnem,

hogy az összecsapásnál mind a kett ersen megsérült. Kivettem

tehát a pihenni tért viaskodókat és tányérra téve, közelebbrl meg-

vizsgáltam. Ekként csakugyan meggyzdtem, hogy a Lithobius 3,

a Geophilus pedig 1 1 lábára tehetetlen ; ez utóbbinak béna lábai

közöl 3 az ellenkez oldalon feküdt. Az illet lábakat csak úgy

vonszolták maguk után, mert az összecsapásnál az állkapcsok méreg-

tartójából beeresztett méreg mozgató izmaikat megbénította, mond-

hatni megölte.

Most mind a két sérültet nagyon jól tartom, és várom, hogy

a mérges marást egyik is, másik is kiheverje.

Dr. Tömösváry Ödön.

Érdekes SZÖCSke-faj. — A sajátságos alakú Saga serrata, bár

Spanyolországtól Dél-Európán keresztül szórványosan egész az Urai-

hegységig el van terjedve, mindenütt a ritka fajok közé tartozik.

Hazánkban eddig csupán a budai Sashegyrl és a mehádiai Do-

mogletrl ismertük. Az idei július 7-én azonban egy tanuló Zemp-

lénmegyében a S -A.-Ujhely felett emelked Sátorhegy kopár olda-

láról hozott egy nstény példányt. Itt van tehát e különös szöcske-

fajnak hazánkban a harmadik tenyész helye, a mely egyszersmind

elterjedésének legéjszakibb határát képezi. A legéjszakibb pont,

a hol eddig talállak, a Bécs mellett fekv Kahlenberg volt.

Dr. Chyzer Kornél

KÜLÖNFÉLÉK.

Riley és találmányai Európában. — A gazdasági rovartan,

mely Európában még mindig meglehetsen mostoha gyermeke szak-

tudományunknak, a praktikus Amerikában már évtizedek óta megér-

demlett méltatásban és buzgó mívelés ben részesül. A gazdasági rovar-

tan ott az állam gondoskodásának egyik kiváló tárgyát képezi
;

jeles

entomologusok pedig kizárólag annak szentelik munkásságukat. E je-

lesek legjelesebbike, Eiley C. V., a washingtoni fóldmivelési minisz-

térium entomologiai osztályának fnöke, e nyáron átrándult Európába,

hogy itt, kivált Francziaországban egyfell a phylloxeraügyet és a

selyemtenyésztést tanulmányozza, másfell pedig a gazdasági rovar-

tanra nézve kiváló fontossággal biró újabb felfedezéseit megismertesse.


