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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-
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telkáoak miilt év tavaszán bekövetkezett halálával felmentve éreztem

magamat adott szavam alól s már folyóiratunk múlt évi folyamában

megigértem olvasóinknak, hogy alkalom adtán nyilvánosságra hozom
ennek az endemikus lepkefaj elfordulásának és felnevelésének titkát.

Ezalatt azonban az oly sokáig titkolt felfedezésnek más is nyomára
jött, a ki nem csinált belle titkot, hanem nevezetes felfedezését sietett

közkincscsé tenni E felfedez L. Demaison franczia lepkész volt,

a ki 1885. május vége felé Francziaország déli részében a Reim
mellékén, Silleri falutól nem messze, nedves réteken két Nemeophíla

3Ietelkana-heYnyót talált, melyeket sikerült lepkévé is felnevelnie,

s ezen igazán érdekes és a franczia faunára felette nevezetes fel-

fedezését 1886-ban Bulletin entomologique czim folyóiratban (pag.

LIV.) közzé is tette. Semmi okom sincs e felfedezés valódiságában

kételkedni, mert a mint tenyészik Dabas környékén, ép úgy elfor-

dulhat a Reim mellékén is, a melynek növényzeti és égalj i viszonyai

igen sokban megegyeznek a dabasi viszonyokkal és igy csupán csak

a jelen sorok megjelenését siette, illetleg segítette el.

Ismeretes, hogy hasonló kinézés, csakhogy egészen más rajzú

és világosabb szin faj tenyészik Amur mellékén, a melyet Bremer

1860-ban felfedezve (tehát egy évvel késbb, mint Metelka találta)

1861-ben Nemeophüa Jíavida-nsik nevezte s írta le.*) E két tenyész

helyrl kapott példányok közt a különbség azonban oly szembetíín,

hogy ugyanazon fajnak tartani nem lehet és a szakérí azonnal meg-

tudja különböztetni, hogy ez Dabas, az pedig Amur mellékérl

való, azért leghelyesebb volna, a mint már Demaison is igen

helyesen megjegyzé, ha az ázsiait var. amuretisis-nek hívnánk, el-

hagyván a fiavida elnevezést. Ennélfogva jelen soraim csupán csak

a Dabas környékén elforduló és joggal Nemeophila Metelkcma-nak

nevezett lepkefaj els életviszonyaira vonatkoznak, elhagyván még a

nevezett lepke részletes leírását is, melyet olvasóink Frivaldszky
és L e d e r e r munkáiban ugy is megtalálhatnak. **)

A hernyó kifejldött korában 35—40 milliméter hosszú, szrös

s mind kinézésre, mind pedig alkotára nézve a Nemeophila hernyókhoz

oly nagyon hasonlít, hogy els pillanatra alig lehet megkülönböz-

tetni. Barnásfekete, sárgásbarna színíí ; világos sárga keskenyebb

s szélesebb határvonallal és két hasonló szin, de sokkal szélesebb

oldalsávval. Alul valamivel világosabb, háta sötétbarna vagy fekete.

*) Acad. Imp. des Seien de St. Petersburg kiadványaiban.

**) Frivaldszky Imre : Jellemz adatok Magyarország faunájához. Pest,

1865. p. 146. - Lederer: Wien. entoraol. Monatschrift 1861 p. 162.



Hat sor szabályos sorrendben álló (2—2 oldali cs 2 háti) sárgás

szemölcscsel, a melyek hosszú halványsárga szín, tömött ecsett-

szerfíen elhelyezett szrökkel vannak ellátva. Feje fényes fekete,

kicsi, kerek ; két sárga oldali vonallal, — lélegz lyukai fehérek.

8 pár feketés lábbal. Az egyes szinek árnyalatában általában igen

változnak, úgy hogy két teljesen, mindenben megegyez hernyót

találni igen bajos, alapszinezetük azonban állandó. Igen élénkek

és fürgék.

Május vége felé s juniua elején Dabas körül elterül vizes réte-

ken többféle növényen található ; a hol különösen a mocsári gólyahír

— vagy mint ott nevezik kacsa virág — (C a 1 1 h a p a 1 u s t r i s), a

sáslevelfí nszirom (I r i s p s e u d a a c o r u s) virágjain, E u p h o r-

bia, Plantago stb. él st fogságban tartva még a salátát sem veti

meg. Általában polyphaga és ezen tulajdonsága okozza, hogy a kifej-

ldött állat oly igen különböz szin. Június közepe táján bábozza be

magát s piszkos sárga fehéres szín, laza szövetbe elhelyezett bábját

növnyekre ersíti. Bábja barnásveres, feketébe hajló, 18 21 mill.

hosszú zömök. Az utolsó gyüríí és a potroh gyüríík szélei veresesek.

Az utolsó gyr kis tüskeszer csúcsban végzdik. Az egyes gy-
rkön az apró, alig látható sárgás szrök csomókban, egy körben

vannak elhelyezve, különben az egész báb csupasznak látszik. A báb

rendes körülmények közt busz nap múlva változik át lepkévé.

Dr. Vángel Jen.

^ APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Magpusztító fürkész-darázs. — A fürkész- darázsok, mint

tudjuk, valamennyien élsdi rovarok, melyek más ízeltlábú álla-

tokban, kivált rovarokban, vagy azoknak petéiben, álczáiban vagy

bábjaiban élsködnek és melyek épen e miatt a kártékony rovarok

elpusztításával az embernek nagy hasznára vannak. Mindamellett

vannak ritka kivételképen egyes frkészfajok, melyek a többitl

eltérleg növényi anyagokkal táplálkoznak.

Angyal Dezs úrnak, a budai m. kir. vinczellériskola se-

gédtanárának szívességébl alkalmam volt egy ilyen eltér élet-

módot folytató fürkész-darázszsal és kártételeível közelebbrl meg-

ismerkedni. 4z eset a következ volt.

A budai vinczellériskola 1884. szén a földmivelés-, ipar- és

kereskedelemügyi m. kir. minisztériumtól mintegy 20 kilogr. alma-


