
20 KÜLÖNFÉLÉK.

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
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fedték teljesen. Másfelöl, az országút délnek futó folytatásán

Barrois nem figyelt meg egyetlenegy állatot sem; csak épen

azon mintegy 12 klm.-nyi darabon, nielv nyugotról kelet felé

húzódott. /''. R.

Szövet pókhálóból. Gyermekmesékben szerepeltetnek pók-

hálóból szöt ruhába öltöztelett tündéreket, de ha beteljesedik az

a terv, melylyel ez idó szerint franczia vállalkozók sokat foglal-

koznak, akkor nemsokára hölgyeinken bámulhatjuk meg apókhálóból

készült ruhanemeket. Az ipar denique egyre újabb és újabb

nyersanyag után áhítozik, A szövipar sem éri be a legkülönfélébb

növények rostjaival, azzal sem, hogy mesterségesen készített anya-

gokkal igyekszik versenyre ielni a drága selyem ellen, még egyéb

módon törekszik harczra. Nem kisebb dologról van ugyanis komolyan

szó, mint arról, hogy a pókhálót vonja belé az ipar körébe, hadd
szálljon síkra a selyemmel. Az idea különben nem is egészen uj.

Nagyon régóta próbálkoztak meg azzal, hogy több európai pókfaj

fonalaiból készítsenek czérna-vékonyságú fonalat. Szerkesztettek is

nagyon szépen kieszelt gépecskét, melylyel a fonalakat, közvetlenül

úgy, ahogy a pók ereszti, fölgomolyítják, de biz kisült, hogy 1500

fonal összesodorva ad közönséges czérna vékonyságú fonalat.

Pers'/.e. hogy ezzel nem volt mit kezdeni, noha az ennyi fonal

összesodrásából keletkezett fonal erssége ellen nem lehetett panasz.

Felhagytak az európai pókfajokkal. Madagaszkár szigete felé fordult

a próbálkozók figyelme. Él ott egy pókfaj, mely régóta híres

páratlanul vastag hálójáról, hát hogyha abból kevesebb is elég

volna a szövéshez alkalmas fonalak készítéséhez. A madagaszkári

pók fonalaiból készült egy pár félkeztyüt már Réaumur mutatott

be a franczia akadémiának, a Mauritius szigetbeli kreolok pedig

ugyanazon pókfajnak fonalaiból font egy pár egész keztyüvel ked-

veskedtek Eugénia császárnönek. Ez ismeretes tények szöget ütöttek

franczia szöviparosok fejébe. Kapták magukat és külön szakem-

bert küldtek Madagaszkárba, azzal a megbízással, hogy ott tanul-

mányozza annak a pi')kfajnak fonalait, életmódját és azt, hogy

lehetséges-e e pókfajnak nagyban való tenyésztése Francziaország-

ban. Az illet szakember constatálta, hogy az a bizonyos mada-
gaszkári pók ir.unkájának kezdetén 100 m. fonalat produkál és

fölviszi 150 méterre. Igen pontos és teljesen megbízható kísérletek

pedig azt mutatták meg, hogy az egyszer fonál 17 C. fok hmér-
séklet mellett 3.26 grammnyi terhet elbír, a nélkül, hogy szakadna,

ami a valódi selyemfonál tehcrképességével felér. Azzal a régi

szerkezet gépecskével sikerült 22 európai pókból 2 ói-a alatt

6000 m. hosszú fonalat fölgombolyítani s biztosan remélhet, hogy

a mennyiség jelentékenyen fokozódik a madagaszkári pók fonalai-

val. E tekintetben nem végezhetett kiséiieteket. A kiküldött szak-

férfiú csakis a madagaszkári benlakók tunyaságának tulajdonítja,

hogy eddig annak a nevezetes póknak fonalait nagyban nem érté-

kesítették. Teljes reménye van az iránt, hogy ama póknak

Francziaországban való meghonosítása és milliónyi számban való

tenyésztése is sikerülni fog, amikor aztán semmi sem fog útjában

Rovartani Lap^k V. 18ÍI8 jaii. 1.


