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Prasociiris Ptiellandrii L., Chalcoides aiirata Marsh., Hippodamia
13-puLClata L., Coccidula sciitellala Hbst és rufa Hbst. D. E.

Pattogó gubacsokat már régebben figyelt meg Olivier fran-

czia entomologus (1814), utóbb (1857) Kollár Bécsben is észlelt

2 mm. hosszú ésl mm. vastag aprrj tölgyfa gubacsokat, melyek

a levéli'öl leválva, elugrottak ; ezt a Neuroterus saltans iievü ki-

csiny gubacs-darázs álczája okozta. Újabban Amerikában az úgy-

nevezett fehér tölgyfajokon, melyek szkor lombjukat hullatják,

találtak oly gubacsot, mely a lehullott leveleken vagy dobozban
esöcsöpp okozta zajjal patoíí, a mit a Gynips saltatorius nev
gubacs-darázs bábja okoz. ÁUíhMag nálunk honos gubacs-darázs

Cryptus-fajának bábja is elugrik gubacsostul oly helyrl, ahol a

torróság éri. A forróságot egyébiránt a brazíliai pillangók bábjai

is lehetleg kerülik, még pedig azáltal, hogy — a lomb közt függ-

vén — úgy helyezkednek el, hogy a napsugár épen nem vagy

kevéssé érje, s ez oknál fogva olykor egészen felegyenesednek, s

a napsugár irányában állnak.

Vízben röpül fürkészeket fedeztek fel, a melyek a vízben

úgy röpülnek, mint rokonaik a levegben, a mennyiben apró szár-

nyaikat evez gyanánt használják arra nézve, hogy tojócsövükkel

petéiket a szitakötk s egyéb vízi rovarok álczáiba lerakhassák,

épen úgy mint említett rokonaik a lepkék és más rovarokéiba.

Két fajta ily fürkész-darázs van, Polynema natans és Prestwichia

natans, a melyek a Proctotrupidákhoz tartoznak, a Proctotrupes

neve után, a melynek fajai e parányi fekete darazsak közt való-

ságos óriások, t. i. 6 mm. hosszúak, míg a többi rendszerint alig

1 mméleres. Hozzájuk tartozik az alighanem legkisebb rovar,

a 0'3 mm. hosszú úgynevezett „röpül parány" (Pteratomus Put-

nami). Megfigyelték, hogy a Polynemák négy napig „röpültek" a

vízben, annélkül hogy csak egyszer is a víz felületére jöttek volna.

Szívós élet rovarok. Az állatok életképessége, úgylátszik, a

rendszerben elfoglalt állásukhoz megfordított viszonyban áll. Ha
.emls áUatnak vagy madárnak fejét veszszük, a halál azonnal

bekövetkezik, holott a képzelhet legborzasztóbb megcsonkítások

az úgynevezett alsóbb rend állatok életfunctióira gyakran nem
bírnak megsemmisít hatással. Brillant a Fokföldön sáskát fogott,

annak testébl a beleket kiszedte és helyettük gyapotot tömött

bele s úgy azután torán át feltzte, s ennek daczára a sáska

még öt hónap múlva is mozgatta lábait és „csápjait." Fej veszett

bogár az asztalon végig mászik, s annak széléhez érve, a mély-

ség ell visszafordul. Pringle ezredes pedig néhány szitakött

lefejezett, azok néhánya mindazáltal még négy, st némelyike még
hat hónapig is elélt, míg épfestü példányokat csak néhány napig

lehetett élve eltartani.

Növényi festanyag rovarokban. Legújabban két franczia tudós

az indiai szigeteken honos, úgynevezett „él levél" (Phyllium), melyet

falevéltl alig lehet megkülönböztetni, számos példányait, s illetve

azok egész testét átható zöld festanyagot pontos vizsgálat alá

vették. Régtl fogva állították, hogy az a festanyag azonos a
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zöld levelekével, a melyen a rovarok élnek, és hogy fán találkoz-

ván, egymást is falevélnek nézik, s egyik a másikat felfalja, habár

különben csak növénybl táplálkoznak. A rablószöcskék (Mantidák).

mint pl. a nálunk is közönséges könyörg sáska (Mantis religiosa)

ugyanazon szokásnak hódolnak, ámde ezek kizárólagosan húsból

élnek. A festanyagra nézve az említett tudósok az áttetsz zöld

rovart elször is spektroscopikus úton, úgy napfény mint Drum-
mond-fény mellett vizsgálták meg s oly spectrumot nyertek, mely
a chlorophyll oldathoz igen hasonlított, de azzal nem volt azonos.

Minthogy azonban a chlorophyll igen változó, a rovarban talált

festanyagot zöld levelekével vetették össze, és azt több esetben,

pl. a repkény levelével tökéletesen összevágónak találták. E tekin-

tetben tehát kétely már fel nem merülhet. Más franczia vegyész

a közönséges piros bobodácsot (Pyrrhocoris apterus) tanulmá-

nyozta, a mely kora tavaszkor a fák, kivált a hársfák tövét oly-

kor tömegesen ellepi. Két liternyi ily rovart hígított légben meg-
szárított szénkénegbe tett, a mely bellök minden zsiradékot

és festanyagot magába szívott. Ez oly spectrumot adott, a mely
a sárgarépa piros festanyagához (Carotin) vegyészi tekintetben is

igen hasonlított A zsiradéknak elkülönítése után pedig oly piros

festanyag állt el, a mely kénsavas gázban kékeszöld színvé vált,

míg a Carotin szép indigókék lett. A poloskaíestéknek t-Dngeri

nyulak és egerek ereibe való befecskendezésnél physiologiailag ép
oly indifferenesnek mutatkozott, mint a Carotin, vagyis a vizsgálat

kiderítette a két anyagnak azonosságát vagy közeli rokonságát.

Érdekesek az utak és módok, melyeket újabban alkalmaznak arra

nézve, hogy az elemi vegybontási hosszadalmas processus elkerülé-

.'=!ével, miként lehet két vegyi anyagnak hasonlatosságát megállapítani.

A külföid elismerése érte Nécsey htván festmvészt és lep-

kész társunkat, a mennyiben felkéretett, hogy a jS,'<insen által

gyjtött arctikus állatok ábráit készítse el. Indokul erre az „Aquila"

mellékleteiként megjelent mvészies ábrák szolgáltak, a melyek a

külföldi szakkörök figyelmét megragadták.

Hypnotizáit szitakötök. Ch. Barrois, a lillei facultás

hírneves tanára, 1875-ben szeptember havában óriási mennyiség
(kbl. 60.000) szitakött figyelt meg, melyek valamennyien egy kelet-

rl nyugat felé haladó országút telegraphdrótján üllek. Valamennyi
egy állást foglalt el, mely eléggé nevezetes. Testük a drót tenge-

lyében, fejük nyugat felé fordult, aldomenjük pedig a dróttal mint-

egy 25''-nyi szöget alkotott. Barrois véleménye szerint nézték a

napot, mely mintegy hipnotizálta ket. Ezt következteti tökéletes

mozdulatlanságuk, valamint egyforma elhelyezésük s testtartásuk

után. Ha ezen els pillanatra hihetetlennek látszó gondolatot végig

gondoljuk, minden esetre be kell vallanunk, hogy épenséggel nem
lehetetlen, hogy a napban fényl telegraphdrót mintegy kábulttá tette

a rovarokat s bizonvos vonzó ervel bírt reájuk nézve. Ismételjük,

ez nem lehetetlen. Erre mutat már az is, hogy az egyes Diplaxok
(D. sanguinea) mintegy 10 cm. távolságban ültek Cíjymastól, azaz
épen olyan távolságban, hogy testeikkel a fényl drótot el nem


