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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

13*



172

is megtámadják, mire nézve a sajtatkák családja — Tyroglyijhidae
— is példát njiijt.

A rovarok különböz nemei és fajai izlés dolgában igen változók,

úgyhogy bizonyos rovar nemcsak egy és ugyanazon droguát támad
meg, hanem még igen sokan különböz dolgokban is pusztítanak. Az
Anobium pamceiim bogár a körisbogarakban — melyekkel gyakran

együtt gyjtetnek — épugy tartózkodhatik, mint az A g a r i c u s a 1-

]) n s gombában. E rovar már régóta ismert ellensége ugy az állnt-

mint a növénygyjteményeknek. Hasonlóan gazdálkodik a szalona

liogár — Dermestes lardorms, — a mely bogár a szárított köris-

bogarakat szintén nem veti meg. Különben a körisbogarakban leg-

nagyobb pusztításokat az Anthrenus varius, — castoreum továbbá

Ptinus, Cryptoiihagus cellarius, AUagenus pellio bogarak és Tyrog-

lypJius longior, T. siculus, Glyciphagus cursor, G. spinipes és Chey-

lefus eruditus nev atkák tesznek. Az elször említett atkát a szerz

által megvizsgált mindenhonnan kapott körisbogarakban találta, a

második a siciliai, negyedik és ötödik a franczia körisbogarakban

fordult el, míg a legutolsó a trieszti körisbogár küldeményben ész-

leltetett. Egy másik atka a Tyroglyphus sacchari a nyers czukron

éldegél, a melyen jelenlétét apró fehér pontok árulják el.

A Ptinus brunneus bogár a fahéjat s a paprika gyümölcsét

kedveli; a Lariodermci serncorw«s a dohány barátja ; a Süvanus fni-

mentarius-t az A n t h e m i s-fajok virágjaiban leljük fel. A mák fejben

(Papaver somniferum) a mákszemet a Ceutorhynchus alborittatus és

C. abreviatus keresik fel. A Trypeta arnicivora mint tudjuk, fiatal

fekete álcza alakjában az Arnica virágokkal gyjtetik s a gyógy-
szertárban a tartályban fejldik ki. Az édes mandulában a Bostrichus

dactyliperda bogarat találjuk. Az Apion Meliloti a M e 1 i 1 o t u s

officinalis szárából szokott kijönni.

A Corylus avallana, Juglans regia és Castanea
vesca magjai a Carpocapsa amploma kis lepke hernyóinak nyúj-

tanak lakó helyett ; a Sitophilus oryzae-t keletindiai gabnával hozták

be hozzánk s a rizsben és más gabnanemüekben tartózkodik, valamint

a megrlött és égetett makkban is. E faj legközelebbi rokona a

Sitophilus granariiis szinte a lisztes gyümölcsöket keresi fel. A bú-

zában és az árpában a Gelechici cerearella hernyója tartózkodik s

minthogy a magba fúrt lyukai igen kicsinyek, a hernyó jelenlétét alig

észlelhetjük. Egy másik, a Myelois ceratoniae hernyója a C e r a t o n i a

siliqua s Castanea vesca gyümölcseit kedveli ; a friss mogyoró
pedig a Cecidoniya coryli^légy kukaczának és bábjának szolgál lakó-

helyül.

Francziaországban ós Olaszországban az olajfák gyümölcseiben

egy légynek Dacus oleae lárvája él. A gyümölcs megérése után az

olajfát elhagyják, mindazonáltal a nyert olaj általuk be lesz szennyezve.

Az olajgyümölcs magjában az Oecophagus oliviella lárvái laknak, me-
lyek a gyümölcsök lehullását, valamint a rossz és kevés olaj kinye-

rését okozzák.

Ahol azonban nagy mennyiségben jelennek meg, ren<lesen fel-
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lépnek alchneumonideak, a melyek pusztításuknak némileg gátat

vetnek. Ez állatok ellen véJekezö szerek alig vannak, részben oka

ennek, hogy e kéx'déssel cldig alig foglalkoztak. Ajánlják ugyan az ers
magú, illékony szereket, milyenek a cliloroí'orm, kámfor, n.aplitalin stb.,

mely szereket meg is próbálták és az állalkiik közül ugyan némelyek
elpusztulnak, de ezt nem lehet mindig az alkalmazott szer hatiísának

tulajdonítani. Igen sok rovarra alig hatnak, mert elkábulásukból rövid

id múlva ismét felélednek. A chloroformot különösen a szárított

körisbogarakat pusztító állatkáknál h;isznál!)at(í kiviiló sikerrel, ahol

égy kiesiny n3'-itott eidnroformmal megtöltött edényt az anyagtartó

üveg fels részébe tesszünk, mire a chloroformgöz az egész anyagot

folytonosan át- meg átjárja. Oly szereknél pedig, amelyek kiállják a

hot, legczélszerübb, ha tartós meleg hnek tesszük ki.

A méhek oltalmazása télen át. Átéli hideg viharoknak a méhekre
nagy hatása vau s valahányszor csak ily vihar tör ki, a kasban

mindig nagy mozgalom uralkodik. Nem kevésbé veszélyes a, méhek
gyönge légzö szerveire nézve a hideg sürü köd is, mely télen és

szszel oly gyakori, a köd ugyanis a légn^ilásokba behatolván nemcsak
azok légutait zárja el és okoz nehéz légzést, de a kas falait és a

sejteket is megnedvesíti, a mi a száraz helyet kedvel állatkák egész-

ségére igen ártalmas. A vihar és köd azonban, ha hosszú csatornán

hatolnak a kasba, erejöket vesztik és méheknek bajt nem okoznak.

Ezen alapszik az apró elökamarácskáknak a köpü elé való alkalmazása,

melyek deszkából vannak készítve és 19 cm. hosszúak, 1 és fél cm.

magasak s 10 cm. szélesek. E kis kamra úgy állítandó a köpü elé,

hogy nyílása a kaséval pontosan összeessék aztán szeggel ersíttessék

meg. A kas nyilasa elé két bádogszelet szögeztetik, ezek feladata

az egerek bejutását megakadályozni. Ezen berendezés mellett a méhek
télen is szabadon járhatnak ki a kasból, továbbá a téli nap sem
süthet a kas nyilasára s a méhek folyton sötétben lehetnek; e kis

kamráeska megtöri a vihar erejét s meggátolja a köd bejutását.

Télen át minden kas nyilasa elé kellene tenni egy ily kamrácskát,

mert ez képes az egész kas népét az eldögléstöl megvédeni.

A magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXIII. vándor-

gylése. — Az 1884. kolera miatt elhalasztatott vándorgylés f. é.

augusztus hó 22—26. napjaiban tartatott meg Buziás-Temesvárott

több mint 200 tag részvételével. Mellzve az üdvözl és egyéb beszé-

deket, itt csupán csak azon szakeladásokról fogunk megemlékezni, a

melyek tárgya az Ízeltlábú állatok körébl vannak véve. Legels el-
adó D r. C h y z e r Kornél, zemplémegyei forvos úr volt, ki Zeinplén-

megye méh- féléirl értekezett. A hazánkban eddig ismert 500 méhfaj

közül Zemplémmegyében eddig körülbelül 250 fajt gyjtött, a melyek
közül igen sok olyan is van, melyek eddig hazánkból nem voltak isme-

retesek. Ez érdekes s tanulságos értekezést a szerz szívességébl legkö-

zelebb egész terjedelemben közölni is fogjuk.

2. Frivalszky János úr észrevételeket tett Tömösváry »Dél-

magyarország állattani tekintetben* czimü s általunk a júliusi füzetben

ismertetett közleményére, a melyben sok jellemz faj ki van hagyva


