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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.
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E példány a ^em. Metelkana és russtda jellemz tulajdonságait magá-

ban egyesítve, a nevezett fajok közt valóságos átmeneti alakul szolgál.

Mells szárnyai csaknem egészen kénsárgák, a szárnvszélektl befelé

haladó fekete pontozatot, a kör- és vesefolt helyét elfoglaló igen

világos veresbarna hosszúkás folt küls és bels- oldalán fekv

egy-egy, de valamivel kisebb fekete pont helyettesíti. Hátsó szárnyai

halvány sárgásveresek és közepén elmosódó alig kivehet fekete

folttal ; a szárnyak alul eltérést nem mutatnak, csakhogy meg-

felelen kevesebb folttal és ponttal ellátottak ; a rojtozat pirosló,

sárgába hajló. Feje, vállfedje, mellkasa kénsárga szrökkel, a

potroh kénsárga és nincs fekete foltokkal ellátva, hanem egészen

egyszín. Még megjegyezhetem, hogy Metelkának hasonló kinézés

aberratiot sikerült már 1875-ben is nevelnie, csakhogy az nagy be-

tegsége alkalmával úgy elkeverdött, hogy többé nem találta meg.

Végre 1884-ben kbányai kertünkben egy him Abraxas

grossulariata L.-t fogtara, melynél a szárnyak alapszíne fehér. A
mells szárnyak szélükön kívülrl befelé haladó és majdnem a szárny

közepéig ér vastag, egymásba olvadó fekete sávokkal, — hasonlóan

a hátsó s/árnyakon lév pontok is — a széleken vastag vonalakká

olvadtak össze, a mely sávoktól befelé, mindegyik eltt — mintegy a

szárny közepén — félkörben elhelyezett egy-egy pont található. A
potroh háti részén lév fekete pontok is egyhosszant futó sávvá

egyesültek. Különben a lepke többi része egészen rendes színezet,

Dr. Vángel Jen.

KÜLÖNFÉLÉK

A gyógyszereket pusztító rovarokról. — Az é\ö növényeket

megtámadó rovarokról már számos tanulmány jelent meg, de a száraz

droguákat pusztító rovarakra mindeddig igen kevés figyelemmel voltak.

Legújabb idben különösen Lojander, strassburgi egyetemi tanár

foglalkozott velük és észleleteit az » Archív der Pharmacie« folyóirat

idei évfolyamában közzé is tette.

Lojander e figyelmet érdeml értekezésében mindenek eltt ki-

emeli, hogy a » szúette <: (wurmstichig) kifejezés épen nem helyes,

amennyiben a lárvák nem kukaczok, hanem ez alakban a bogarak bonyo-

dalmas fejldési menetének egy phasisát képezik. Igen jó példa erre

nézve a Tenehrio molitor bogár lárvája, a melyet közéletben »liszt-

kukacz« (Mehlwurm) neve alntt ismernek. A droguákat nemcsak külön-

böz bogarak álczái, hanem még kifejldött rovaroká, st még atkák
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