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A magas Tátrában a moha alól a következ fajokat szitáltam :

Homalota cauía Er., — caijifruns Gíjll , — ini/rniecobia Kr.,

Qiiedius cincticollis Kr., — attenuatns Gyll., — incipennis Sr.

;

Tachynus marcjinatus Gyll. és Meyarthrus sinuatocollis Er.

Polinszky Emil.

Egy kevésbé ismert méhellenségröl. — A »Rovartani Lapok*

8. és 9-ik füzetében a fontosabb méhellenségeket ismertettem meg
röviden, — jelen alkalommal pedig vagyok bátor pótlólag még
egy állítólagos méhellenségröl megemlékezni, a melynek ugy rend-

szertani állása, mint biológiai s fejlö'dési viszonyai még igen sokban

hézagosak sot ismeretlenek. Maga Trapp is,*) ki ezen állatot felfe-

dezte, csak annyit mond, hogy mint a Braula coeca Nitz, a méh
testén él és az Acaridae családba sorolva Dermodedus n2i'k

nevezte. A méhnek feje, a melyen találta, ugy nézett ki, mintha

ki lett volna rágva s a kirágott mélyedésben 50—60 fehér pont

látszott. Mikroskoppal nézve azonban, minden egyes fehér pont

Ggy-egy él atkának bizonyult. — B e n e n d e**) a kérdéses

állatkát a Gamasidae családba sorolván nem teljesen kifejldött,

hanem átalakulásban lév Ízeltlábúnak hiszi. Dr. Hesz***) Benende

nézete ellenében kimondja, hogy a kérdéses atka nem álcza, s

nem is tartozik a Gamasidae családba, mert e család fjelleme az

öttagú csáp hiányzik nála.

Ennyit tudunk összesen ezen új, állítólagos méhellenségröl.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy nem azonos a többi atkákkal,

a melyeket észleltek a méh testén, mint a Hypoims alicola Duj.,

a melyet Dujardin a méh szárnyán talált, s a melyrl késbb
kitnt — mint Dr. Haller bebizonyítá— hogy a Tyroglypha sajátságos

fiatalkori álczájánál nem egyéb és Dr. H e s z által a méh testén

felfedezett sárgás fehér szín Gamasus coleojJterormn iv.-nál.

Hasonlóan különbözik azon atkától is, melyet T a n o s Pál, az orsz.

méhészeti egyesület titkára felfedezett, a mely állatok egy anyátlan

méhcsaládot megleptek és tönkre tettek. Mindezeket pedig azért

említem fel, hogy tisztelt olvasóinkat, kik közül bizonyára számosan

foglalkoznak méhészettel — egész tisztelettel felkérjem, — miszerint,

ha netán a méheken ilynem atkákat észlelnének, azokat szíves-

*) Bulletin de la société d'agriculture d'Alsace - Loraine, — Sept. Nov.

füzet 1884.

**) Benende: Schlesische Bienenzeitung 1884. 12. szám.
***) Dr. Hesz: Die Feinde der Bieue 1887.
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kednének bvebb megvizsgálás végett hozzám (megyetem, --- méhé-

szeti egyesület) felküldeni, mert az atkák élete nagyon változatos

annak felderítése sok tekintetben nemcsak érdekes, hanem a méhé-

szekre nézve is kívánatos st hasznos lenne.
Firbas Nándor

A lepkék óletszivóssága. — Ismeretes, hogy vannak olyan lep-

kék, melyek fa hasadékokban, vagy barlangokban áttelelnek. Ilyenek

különösen a Vanessa, Pieris, és Gonopterix nembe tartozók, a

melyek télen, midn melegebb nap van, akárhányszor elhagyják

búvó nyugvóhelyeiket és a napon röpködve láthatók. 1881 deczember

hó 15-én kint voltam a hársfahegyi Ilona barlangban, a hol bent

a falon nem kevesebb mint 21 dr. Scoliopterix libatrix-ot és 3 dr.

Vanessa polychlorust találtam, daczára, hogy kint 8 fok hideg volt

s hogy mindent fehér lepel takart. Valóban mogdermedteknck

látszottak, mert alig, hogy hozzájuk nyúltam, leestek és több órán

át úgy maradtak. Haza vivén meleg szobában csakhamar maguk-

hoz tértek, mozogtak, st röpülni is kezdettek. Több napig tartottam

bábszekrényben, késbb azonban megsajnálva megöltem ket.

Hasonló érdekes eseteket olvashatunk az »l6is« folyóirat múlt

számában is. Erkner németországi helységben U" R. hidegben

egy Gonopteryx Rhamni L. nappali lepkét fogtuk ülve tölgyfa

levelén. Egészen dermedtnek látszott, — kézbe véve azonban annak

melegétl kissé áthatva néhány perez múlva magához tért ós tova

repült. — Egy másik érdekes esetet közönséges fehér pillangónál

(Pieris Napi) észleltek. Deczember elején fogták az erdben. Haza

vitték, hol csaknem teljes három hónapon át ült az ablakon. Ha a

nap sugarai reá sütöttek, szárnyait szétterjesztette, különben teljesen

mozdulatlan volt. Egyszer azonban oldalt fordulva találták s azt

hitték, hogy kimúlt ; de midn a nap sugarai ismét átmelegí-

tették, lassanként magához tért s a véletlenül nyitva hagyott

ablakon át a még fehérbe burkolt természetbe röpült ki.

Dr. Ványel Jen.


