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A hernyó kifújás.

A jó rovarász mai idben már nem elégszik meg a különféle

rovarok gyjtésével, biológiai megfigyelésekkel, hanem iparkodik a

gyjtött anyagot minél szebben kikészíteni, ugy hogy annak nem-

csak természetes nagysága, alakja, hanem még szine is megmaradjon

egy szóval minden tekintetben életh legyen. Ezt aránylag igen

könnyen, kevés veszdséggel lehet elérni a kifejldött rovarnál,

de annál több gondot és nagyobb figyelmet igényel a különféle

hernyók conserválása, a mely mesterség kevésbbé ismert s ujabb

eredet, azért szélesebb kör ismertetésre szorul. Régente egy-

szeren finom ollóval a hernyó hasát felvágva vattával tömték ki

;

valamivel tökéletesebb volt már, ha száraz fürészporral, vagy

homokkal töltötték meg, — de ily módon bármennyire is ipar-

9. ábra. — A hernyó kifújó készülék.

kodtak a hernyó eredeti alakját és természetes állását visszaadni,

nem tudták, mert a hernyóeltartás igazi módját nem ismerve

valódi torz alakot kaptak. Arra a kérdésre tehát, hogy miként

tarthatjuk el legjobban a hernyót? — bátran felelhetjük, hogy

kitömjük, de nem vattával vagy fürészporral, hanem — levegvel

és hogy miben áll e kikészítés lényege, azt a következ sorokban

bátorkodom megmagyarázni.

E czélból veszünk egy készüléket*) melynek legfbb része

egy 24 cent. hosszú, 8—10 cent. széles, üres pléh henger. Ennek

*) Minden bádogos 1— 1 frt 50 krért elkészíti az egész készüléket.
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egyik alapkör sikja hiányzik s vízszintesen felül egész hosszában

egy 3—4 cent, széles szalag van belle kihasítva és mindkét ol-

daláról széles, kissé meghajló és lefelé haladó pléh ellenzvel

van ellátva (0 ábra). A henger mindkét végén alkalmazott pléh-

lemezek segítségével van egy 14 cent. széles és 28 cent. hosszú

pléhlemezhez ersítve. Ezen lemezlábak közöl az, mely a henger

nyilt végét támasztja alá, két, egymástól két ujjnyira lév lemezbl

van alkotva, melyek az arcznak melegtl való megvédésére szol-

gálnak. Szükségünk van továbbá egy, a végén hegyesed üvegcsre,

a melyet magunk is készíthetünk. Veszünk körülbelül 4 dec. hosszú

és Vj cent. átmérj üvegcsövet, *) melynek közepét a gázlángban,

vagy ha nincs akkor borszeszlángban folyton forgatva megolvasztjuk

és azután a cs két végét egyenletesen széthúzzuk. A legvékonyabb

vég üvegcsövet állíthatjuk így el. Kihlés után a csövet ketté

törve, annak hegyes vékony részére a hernyóbrt a kifordított

végbelének segítségével rá húzzuk és ott hagyjuk száradni. Ennek

megtörténte után, az üres henger alá ég borszesz lámpát helye-

zünk ós a fejld • ht jobbról -balról alkalmazott ellenz még
inkább fokozza. Ha a henger belsejében már meglehets meleg

van, fogjuk az üvegcsre ersített hernyót és óvatosan a hengerbe

tesszük oly formán, hogy a cs és a hernyót hossztengelye a henger

hossztengelyével essék össze. A cs szánkban lev végét azonban

nem szabad kibocsátanunk, nehogy a hernyó leveg hiányában

összeessék, hanem folyton, de lassan fújnunk kell ugy, hogy a

hernyóbr levegben, mely t a lehetségig kitölti, ne szkölköd-

jék. Hasonlóan nem tanácsos ersen fújni, mert akkor a hernyó

megnyúlva természetes nagyságát szintén elveszíd. A hernyófuvás

idtartama meghaladja a negyedórát és néha még tovább is tart.

Ha a hernyó a kivánt alakot leveg befujása nélkül is megtartja,

az még muukánk sikerült bevégzésérl nagyon csekély bizonyíték,

hanem iparkodnunk kell a hernyó fejét gyengéden benyomni, mi

ha nem sikerül, ugy a fújás be van fejezve. Ezután az üvegcsre

száradt belet óvatosan körültördelve a hernyót az üvegcsrl le-

vesszük s száraz ágat, vagy falevelet veszünk s arra gummi ara-

bicum segítségével felragasztjuk, vagy szalmaszálat dagunk a végbél

nyilasán be s ugy gombostre feltzve gyjteményünkbe helyezhetjük.

Végül meg kell emlékeznünk a hernyó bels részeinek eltá-

*; Calderoni és társánál (Riulapest Kishid-utcza) egy méter hosszú

üvegcs ára 1 kr.
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volításáról is. A hígított borfcszcszbeu körülbelül a keiebkedé^ben

kapható 1 rész borszeszhez 2 rész vizet teszünk — öljük meg a

hernyót, s nem hagyjuk bent sokáig állni, mert a borszesz a hernyót

nemcsak megkeményítve törókenynyé teszi, hanem még sok esetben

szinét is elveszi. Az ily hevenyében megölt hernyót közönséges

itatóspapirra fektetjük, hosszú hengerrel (legjobb e czólra vékony

üveg pálczika) az állat tejétl nem messze kezdve végbeléig gör-

ditünk, óvatosan nem túlságos nyomással inkább többször, mire a

bél minden egyes gördítésnél jobban és jobban végre egészen ki-

fordul, mig ers nyomásnál az elszakadván a hernyót többé nem

használhatjuk. Majd a gördítést közvetetlenül a fejnél kezdjük

s folytatjuk a végbélnyilás felé mindaddig, mig az összes bels

részei az itatós papirra ki nem nyomatnak. Szrös hernyóknál

óvatosság annyiban ajánlatos, a mennyiben a szrszálak igen töré-

kenyek. A zöld hernyók pedig részben bels részüktl nyerik szí-

nüket, azt elveszítvén pótolnunk kell. E czélból a fujócs végére

gummi arabicum porral kevert zöld festék port teszszünk s azt szá-

rítás közben a még mindig elég nedves hernyó brébe fújjuk. Ily mó-

don részben bels szerveitl megfosztott hernyónak kifordított bele

igen hosszú ugy hogy abból bátran ^'/s-át levághatjuk s a megmaradt

részt húzzuk fel csak az üvegcs meghegye?ített végére.

Igen természetes, hogy ily módon nemcsak a lepkék hernyóit

hanem bármely rovar álczáját is kifújhatjuk. A hernyó kifujásnál

sok aprólékos dologra is kell vigyázni, de azokat mind le nem ír-

hatjuk, mert minden alkalomkor változnak s így azokra egyedül a

tapasztalás s a gyakorlat tanít meg. Pável János

A Nemeophila Metelkana Ld. életmódja.

Metelka Ferenc z, dabasi gyógyszerész, 1 859-ben egy

hím példány szövpillét nevelt, melyet elször Pestre, majd késbb
Bécsbe küldött L e d e r e r osztrák rovarászhoz, a ki az nevérl

Nemeophila 3Ietelkana-r\SLk nevezte el. Nemsokára nstényét is si-

került felfedeznie s azóta évenként több példányban találta. Azonban

ez igen érdekes fajnak életmódját, nemkülönben átalakulási viszo-

nyait a legnagyobb titokban tartotta. A mint 1878-ban vele meg
ismerkedtem, köztünk oly barátságos és szívélyes viszony fejldött ki,

hogy féltve rzött titkát is közölte velem, de csak oly feltétel

mellett, hogy a míg él, addig senki eltt fel nem fedezem. Me-


