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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.


