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utóbbit a 12. ábra fels képe mutafja. Nyugvó állapotban könnyen

felismerhet azáltal, hogy szárnyait teste körül tekerve szokta tar-

tani, mint azt az alsó képen látható.

Mindkett a Microlepidopterákhoz tartozik ós pedig a Pt/ralidae

családba. Achroia alvearia nstényének hossza 1'6 cm., kiterjesztett

száriiyhossza 3-4 cm. Színe sötétszürke, mells szárnyai bíborvö-

rösen porozottak, hátsó szárnyai szürkésfehérek. A hím sokkal

kisebb, világosabb színezetíí, mells szárnyai szélén bíborvörös

foltokkal. Tojócsvel petéit a méhes st
a méhkas repedéseibe is kis csomók alak-

jában rakja; a peték kicsinyek, gömbölyek

ós világos vörös színek.

A petékbl kibúvó hernyók a kas

alján helyezkednek el, hol eleintén apró

viaszmorzsalékokkal is megelégszenek, ké-

sbb azonban a viaszlépekbe hatolva — ^., .. \ ,^ 1^. ábra. — A viaszmoly
fleg, ha nagy számban lépnek fel — rop- (Achroia alvearia Fah.)

pánt pusztításokat visznek véghez, s ilyenkor nem ritka eset, hogy

egész kasokat tönkre tesznek.

Az els védeszköz ellenük az, hogy a kasok legkisebb repe-

dését is jól kell elzárni, nehogy a nstények petéiket belerak-

hassák. Ha a viaszlépek már megtámadvák legjobb azokat kikopog-

tatni s kénnel kifüstölni, miáltal a hernyók elpusztulnak. Egész ép

lépeket molymentesen eltartani H a m m e r méhész utasítása szerint

akként lehet, hogy légmentesen záró ládákba rakjuk és azokba kis

csészét úgy helyezünk el, hogy a lépeket ne érje. E csészében ként

égetünk el, melynek füstje a hernyók kifejldését lehetetlenné teszi.

Ez a legbiztosabb irtási mód. ^-^^^^^ Nándor.

A hernyók conserváiása.

A természetrajzi oktatáshoz szükséges praeparált állatok el-

állítására, valamint a szakféríiak gyjteményeihez szükséges conser-

vált állatok helyes és czélszer kezelésére számos eljárás (methodus)

létezik.

A mi az állatok kitömését és csontváz-kikészítését, továbbá a

rovarvilág száraz conserválását illeti, ezeknél, mondhatnám, bizonyos

megállapodott módszer szerint szoktunk eljárni. Ezek sokkal inkább

ismeretesek, minthogy ezekrl bvebben kellene szólani.
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Azonban kissé bonyolultabb eljárást követelnek olyan állatok

conserválása, melyeknek testállománya rendkívül lágy, ilyenek a

meztelen csigák, hernyók, medusak stb.

Ezeket vagy egyszeren borszeszszel, vagy különféle vegyi

folyadékkal kezeljük s mint borszeszes készítmények a gyjte-

ményekben eléggé ismeretesek. A mily elnye van a borszesz-

készítménynek, époly nagy hátránya is van, a mennyiben az illet

állatok színüket, sok esetben alakjukat is megváltoztatják rövidebb-

hosszabb id alatt. Különösen a boncztani készítményeknél tapasz-

talható ez szembetnen, úgy hogy ujabb idben arra a helyes

gondolatra jöttek, hogy a boncztani készítményeket hasonlóan ke-

zeljék, mint a lágytest állatokat szokás. St még tovább mentek,

t. i. a lágytest állatokat oly folyadékokkal kezelték, melyekben

megkeményedtek, s így vagy borszeszben vagy mint legújabb idben

idben szokás megszárítva helyezték el a gyjteményeikbe.

Ezen utóbbi eszmétl vezéreltetve kísérleteket tettem oly

állatok conserválására nézve, melyek puha testállományúak, külö-

nösen pedig hernyókkal, mely eljárás, reménylem, bizonyára érde-

kelni fogja szaktársaimat annál is inkább, minthogy lapunkban

Pável János úr a hernyók kífujásáról szóló czikkóvel úgyis felkel-

tette ezekre a figyelmet.

Ismeretes a Mi ler- féle folyadéknak, chromsav és ketted

chromsavas kalíoldatnak, valamint a Kleinenber g-féle folyadék-

nak megkeményít hatásai, a melyeknek nagy hasznát veszi a szö-

vettani és fejldéstani búvárai.

Csakhogy az ezen folyadékokban megkeményített tárgyak el-

vesztik valódi színüket s majd barna, majd sárgásfehér színek lesznek.

Legújabban a Semper-féle boncztani készítmények nagy ke-

lendségnek örvendenek, a melyek szintén chromsavoldattal vannak

kezelve s megszárítás után pedig terpetinnel. Eltekintve, hogy a

szervek teljes alakjukban mutatkoznak és befestés után hasonló

színt kapnak, a Semper-féle készítmények drágaságuk mellett még

igen törékenyek is. Néhány év eltt fejldéstani készítmények el-

állítására, különösen békapeték megkeményítésére egy folyadékot

állítottam össze, mely légenysavból, chromsav és borszeszbl áll, s

melynek fsajátsága mellett, hogy igen jól keményít, még azon tulaj-

donsága is van, hogy nem fest. Már akkoron megjegyeztem, hogy

ezen keményít folyadék*) makroskopikus fejldéstani készítményekre,

ébrények száraz való kezelésére igen alkalmasnak kínálkozik,

*) Dr. Peréoyi József, Egy uj folyadék. Orvosi hetilap 1882.
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Ez évben iskolai kertünkben nagyon sok hernyó volt, kiilö-

n()sen pedig Arcroníjda tridens, Leiicoma Salicis, Saturnia Pyri stb.

Ezeket leszedve alkalomszernek találtam a kísérletezésre, fleg

pedig a száraz conserválásra.

Kísérleteimnél azonnal észrevettem, hogy keményít folyadé-

komat ersebb összetételben kell használni, ha a kivánt eredményhez

akarunk jutni.

Ennélfogva a következ összetételt ajánlhatom:

20"/o légenysavból 3 részt.

1"/, chromsavból 3 részt,

közönséges alkoholból 4 részt.

Ezen keverék kis id múlva lilaszinü folyadékká válik, melybl

100 grammnyi mennyiség 5-6 hernyóra elegend. Ugyanis az él
hernyókat a megfelel mennyiség folyadékba helyezve, körül-

belül 12-24 óráig hagyjuk benne. Azért említek 12— i4 órát,

mert a kisebb hernyókat rövidebb, nagyobb hernyókat hosszabb

ideig kell a folyadékban tartani. Megyjegyezvén, hogy az él her-

nyókat ne nyomjuk valamiképen össze a csíptetvel, mert ekkor

összenyomottan fognak maradni, hanem ajánlatos kis tollsöprvel

besöpörni a folyadékba.

12 — 24 óra leforgása után a hernyókról leöntjük óvatosan

a keményít folyadékot az utolsó cseppig s aztán helyette vastag

gliczerint öntünk rajok, még pedig annyit, a mennyi a keményít

folyadék volt. A gliczerinfürdbe a hernyók 3— 4 hétig maradnak,

mig valamennyien az üveg fenekére le nem sülyednek.

A megfelel id után vigyázattal öntjük ki ismét a gliczerint

a hernyókkal együtt egy tányérba és kis lapátkával egyenkint ki-

szedjük s jó itatós papirra helyezzük.

Az itatós papir minden felesleges gliczerint leszi a hernyókról,

úgy hogy egy-két nap múlva, különösen, ha még napos helyre

teszük, szárazon maradnak. Ily módon kezelve a legkülönbféle szín

és alakú hernyók oly formában mutatkoznak, mint él állapotuk-

ban voltak.

Némi nehézséget támasztanak még a teljesen zöld szín her-

nyók, a milyeneket Dr. Vángel Jen kollegámtól kaptam, ilyen

p. 0. a Sphinx Ligustri ; a mennyiben a megkeményítés után kissé

megsárgulnak. Azonban reményem van, hogy a zöldszínü hernyók

is megfogják tartani szinüket a folyamatba vett kísérletezés után,

melyet Vángel úr foganatosít.

Végül methodusomnak még ogy nevezetes elnyérl kell em-

13
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lítést tennem. L e n d 1 Adolf, megyetemi tanársegéd collegámnak

bemutatva az általam conservált hernyókat, örvendve adta tudo-

másomra, hogy folyadékommal kísérletezve, hasonló siker Ígérkezik

a pókok conserválására nézve is, melyeket eddig csak borszeszben

volt lehetséges eltenni.

Mindezekrl, valamint más állatok conserválásáról a folyamatba

vett kísérletek után a jöv évben vissza fogok térni.

Dr. Perényi József.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

Eltér színezet lepkék. — Igen jól tudjuk, hogy a szerves

lények körében egy és ugyanazon fajnál nemcsak csekélyebb egyéni

eltérések fordulhatnak el, hanem gyakran nagyobb és lényegesebb

különbségek is. És ez igen nevezetes tény, mert határozottan az

egyes fajoknak átmeneti alakokkal való összeköttetését bizonyítja.

Különösen a lepkék közt fordulnak el, a hol egyes példá-

nyok színezetében nyilvánulnak. E fajta lepkék elég ritkák, épen

azért érdekesek is, mert rendesen egy-egy példányban elfordulva

lepkegyüjtemények féltett kincseit képezik. Jelen alkalommal gyj-

teményemben lev nevezetesebb eltér színezet lepkékrl szán-

dékszom megemlékezni.

Egyike a legérdekesebb példányoknak azon Lycaena corydon

Scp., melyet 1883 június 22-én Kocsócz mellett (Trencsén megye)

Skalka nyugoti lejtjén fogtam. Az állat hím, szárnyai a rendesnél

valamivel világosabb kék színek, alul fehéres sokkal kevesebb

ponttal. A hosszúkás félkörben elhelyezett pontok helyett pedig

hoGSzú, meglehets vastag s egymásba összefolyó vonalakat látunk,

ugy hogy az állatot bátran ab. confiuens-nek lehetne nevezni.

1880. évben a budapesti Sashegyen fogtam egy Melitaea

Athalia L. példányt, melyet igen sokáig nem tudtam helyesen

meghatározni. Mells szárnyain az egyes fekete barna foltok alig

láthatók, szélei felé pedig sárgásbarna foltokkal, ugy hogy az állat

az ab. Navarina-hoz közeledik, csakhogy valamivel kisebb és sokkal

világosabb.

Boldogult Metelka Ferencz múlt években egy hím Nemeophüa

Metelkana Led.-va.\ lepett meg, a melyet 1881-ben hernyóból nevelt.


