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Solonohia lichenella hiiiijtí mindeddig ismeretlen. Mint ismeretes, mind

a Psyche, mind a Solonobia nstényei szárnyatlanok, pondró kinézésüek,

de el vannak látva ivarszervvel, és azon felette nevezetes tulajdon-

sággal felruházvák, hogy petéket rakhatnak közösülés nélkül is ; de

ekkor ezen petékbl kizárólag csak nstény állatok fejldnek, vagy

párosodva és akkor — mint ezt többen észlelték — a megtermé-

kenyített petékbl vegyesen himek és nstények is lesznek.

Végül kiegészítés! megjegyezhetem, hogy némely alsóbbrend

rákfajnál is található. Schaeffer már a múlt században ismeré e

tényt néhány Phyllopodá-nál mint Dcqjhnia és Apus egyes fajainál,

mely sajátságuk e század tudósai által is igazoltatott, a mennyiben

sikerült nekik a kell elvigyázat mellett a szznemzést több nem-

zedékeken át folytatni.
y^^^^^^ j^^..

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Gölniczbányai lepkék. — Gölniczbánya környékén a Gölnicz

folyót szegélyz hegyek lejtin 1129 méternyi magasságban múlt

év folyamán ismét több érdekes lepkefajt sikerült felfedeznem. Ezek

hazánk más vidékein is észleltettek már ugyan, itt azonban mond-

hatom elég ritkák : Polyommatiis Hippothoe L. ab. conjiuens Gerh.

;

Limenitis Poptuli L. ab. Tremulae Esp. ; Melitaea Aurinia Rótt. forma

obscura, transitus íid Meropen Prun. ; Erebia Euryale Esp. ab. ocel-

laris Stgr. ; Pararge Maei'a L. var. Adrasta Hb. ; Macroglossa bombyli-

Jormis 0. ; Euplexia lucipara L ; Metrocampa margaritaria L.\

Fidonia roraria F. ; Scoria lineata Scop. ; Anaitis praeformata Hb,

és Cidaria aptata Hb.

1885. évi július 20-kán este udvaromban a Petúnián mint

vendégfajt a Deüephüa Livornica Esp. egy nstény példányát fogtam.

Ez a ritka zugólepke Fels-Magyarország éjszakról délfelé nyúló

völgyeiben ugyan már magasabb szélességi fok alatt is elszórva

észleltetett, péld. Eperjes vidékén; de eddig tudtommal délrl oly

teljesen elzárt völgyben, min a Gölnicz folyóé, még nem találták.

Hudák Ede Ágost.

Diastrophus Rubi Hart. — E gubacsdarazsat Paszlavszky
József úr Puszta-Peszér vidékérl, Ungvár környékérl és Va-

rannóról Rubus fruticosusról kapta; a fváros közelében eddig

még nem volt ismeretes. Azért érdekesnek tartom felemlíteni, hogy
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a múlt év nyarán a P i 1 i s-hegyen és környékén P. Szántón e

hosszúkás, sima külsej gubacsot több izben sikerült találnom,még
pedig egy másik szederfajnak, a Rubus corylií'oliusnak az indáján.

Schilberszky Károly.

Hermaphrodita pillangó. — A rovarok szervezete már igen

tökéletes és így az állatország fejldési sorozatában már meglehets

magas fokon áll. Erre mutat a többi közt az is, hogy a rovarok

mind különivaruak és így a him- és nstény-ivarszervek mindig

külön-külön egyénekben vannak elhelyezve. A himek és nstények

közt lév különbség azonban nem szorítkozik csupán csak az ivar-

szervek boncztani viszonyaira, hanem még többé-kevésbbé a test

küls jellemvonásaira is kiterjed. így a rovarok egyes ivarai nagyság,

szín és alak tekintetében többnyire különbözni szoktak. A himnsség
— hermaphroditaság — a midn mind a him, mind a nstény ivar-

szervek és sajátos küls különbségeik egy és ugyanazon egyénben

egyesítve és ugyanazon egyénen kifejldve vannak, a rovaroknál

állandóan sohasem fordul el és így az illet hermaphrodita

rovarpéldányok mindig csak unicumok és méltán a legnagyobb rit-

kaságok közé tartoznak. Ilyen himns lepke jött ki nálam 1885

ápril hó '0-én a Smerinthus Populi L. bábjából. A jobb oldali fél

sokkal kisebb és felülrl tekintve him, a baloldali pedig nagyobb s

nstény. A szárnyak nemcsak rajzuk, szinük, hanem még alakjuk

által is határozottan mutatják a különböz nemet, mely különbség

még a testre és csápokra is kiterjed. így a jobboldali csáp, vala-

mint a mellkas, illetleg a potroh jobboldali része himjelleg és a

jobb szárnyakkal együtt sötétszürke, zöldesbe hajló, míg a baloldali

részek nstényre vallanak s ersen rózsaszínek. A potroh utolsó

gyri és az állat alsó része ellenben himalakuak. Hogy a him-

nsség az ivarszervekre is kiterjed-e? — azt nem tudom, mert a

lepke kikészítve jelenleg gyjteményemben van elhelyezve és annak

egyik becses díszét képezi. Dahlström Gyula.

KÜLÖNFÉLÉK.

A k. m. természettudományi társulat múrczíus hó i7-én tar-

tott szakülésén Dr. Örley László egyetemi m. tanár úr érdekes

eladást tartott az alsóbbrend tengeri rákok élet- és fejldéstanából;

különösen pedig az egyenl -lábú és kacs-lábú rákok életmódját ismer-

tette. Eladását a nápolyi-zoologiai állomás útján beszerzett s jelenleg


