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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


