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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
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állani annak, hogy a madagaszkári pók fonalai a selyemfonalakkal

versenyre keljenek. A kisérleteidiez már hozzáfogtak és mivelhogy
tökében nincs hiány, ki tudja nem fogunk- e nemsokára referál-

hatni az els franczia pókháló-fonógyárról! J>r. tSzieiényi Hugó.
Lepke-hermaphroditákat gyjt elszeretettel Wiskott M.

Boroszlón Gyjteménye jelenleg 161 hermaphroditát foglal magá-
ban. A 74 tökéletesen megosztott heimaphrcdita közül 38 a bal

oldalon nstény s a jobb oldalon hím, 36 pedig a bal oldalon

hím s a jobb oldalon n stény. Van köztük 26 pillangó, 13 zúgó
és 27 szöv pille, 4 noclua és 4 geometra. A 87 tökéletlen vagy
vegyes hermaphrodita közt pedig van 40 pillangó, 1 zúgó és 41
szöv pille, 2 noctua és 3 geometra. Az eddigelé ismert herma-
phroditák száma Wiskott szerint épen megüti a 400 példány,

összesen 147 fajbeli lepkét. Ezek kö/.t csak egyetlenegy microlepi-

doptera (Chimabacche fagella) foglaltatik.

Phoenix-lepke. Német lepkésznek volt egy Papilio Machaon
bábja, mely megérintetvén élénken viczkándozott ; de a lepke a
kell idre nem kelt ki belle. A báb sötétebb lett és nem moz-
gott többé. Ekkor a gyjt a bábot elpusztultnak vélvén gombos-
tre feltzte és gyjteményébe tette. Midn 8—10 nap múlva
utána nézett, nagy meglepetéeére látta, hogy a feltzött bábból
lepke kelt ki, mely élénken hadonázolt, de teljesen ki nem fejldött.

Szomjúhozó állatok. Példabeszéddé vált a tevének az a tulaj-

donsága, hogy sokáig el tud lenni ital nélkül. Dicsségének vége

!

Felülmúlja t közönséges egerünk, melyrl megfigyelték, hogy
negyedfél hónapig táplálkozott kukoriczából és gabonából, anélkül,

hogy egy csöpp nedve.=séget kapott volna, é.s még akkor is vigan

élte világát. De nálánál is tán nagyobb mestere a szomjuhozásnak
egyk araszló pillénk (Acidaliaherbariata) hernyója, amelynek számos
példányai egyik budapesti gyógyszertár fiókjában hónapokon át

táplálkoztak gyógyszernek használandó teljesen száraz füveken, míg
végre egészen kifejldtek; pilléjök, igaz, a rendesnél kisebb volt. Hát
ami kedves „házi állatjaink", a molyok, különösen a ruhákat, gyapjút
stb. rongáló hernyóik sohase látnak bármi nedvet, és mégis szépen
fejlödnek, st olykor a kelletinél nagyobb mennyiségben is.

Aegosoma scabricorne helyett tévedésbl A. scabriuscula került

a m. évi utolsó szám egyik czikkének czímébe, mit ezennel kiigazíiunk.

l^eVélszekrci^y.
Szakmáry Ferencz úrnak. A hiányzó számot xUnak mdítottuk, remél-

jük kézhez vette. Egyéb t. elfizetinket is felkérjük, hogy esetleg hiányzó

számokat mielbb szíveskedjenek reclamálni.

Huiiá'c Ede Ágost úrnak. A hernyók szállítására nézve jöv számunk
hozza a kivánt utasítást. A szerencse kivánatot szívbl viszonozzuk, kívánva
Önnek is, i'igymínt összes t. olvasóinknak boldog líj évet !

Az 1897- iki teljes évfolyammal még szolg^álhatunk.
Az elöíizetéBi összegnek kiadóhivatalunkhoz (VIIL,

Rökk ISzilárd-utcza 32.) czimzendk.


