
Két Geometra-hcrnyó.

A Boarmia Viertlii-ndik, melyet 1883-ban Pécsett fedez-

tem fél, már néhány év óta nem találtam hernyóját, minthogy

az pedig mind ez ideig leírva nincsen, a Nemzeti Múzeum-

nak ajándékoztam példányok után adom leírását. Kifújva 3 cm.

hosszú, alakra nézve a Consortaria-évQ, színre pedig az Abidaria-

ére emlékeztet. Feje vöröses, finoman szorzott, arczban két függ-

leges, világosabb sávval. Teste rozsda-barna (vöröses-barna) sötét-

barna hátsávval, s ugyanoly melléksávokkal, melyek azonban mind

(kivált az utóbbiak) igen homályosak, és csak az els szegénye-

ken tisztábban láthatók. Minden szelvényen oldalt világosabb

(fehéres) folt van. Az els szelvény s a torpaizs fehéres, az utolsó

szelvény sötétebb-barna mint a testszín, két ersebb bütyökkel.

A szemölcsek kicsinyek, világosabbak az alapszínnél, mindegyi-

ken néhány szöröcske. Az 5., 6. és 7. szelvényen oldalt egy-egy

nagyobb, kissé hegyes bütyökkel, melyik épen oly sötét-barnák,

mint ez egész szelvények, melyek a háton 2—2 fehéres pontot

láttatnak. Ezek a bütykök a szintén valamivel sötétebb s oldalt kissé

kiálló 8., 9. és 10. szelvényen csak jelezve vannak. Tulajdonképeni

stigmavonal hiányzik ; a stigmák kerekded alakúak, fehéresek, fekete

kerettel. A has s a lábak az alapszínnél valamivel világosabb színek.

Az 'Eupiihecia Gueneata Mill, mely sokáig csak déli Franczia-

országból volt ismeretes, Magyarországban elször Anker Rudolf

fogta, mint azt a bécsi udv. múzeumnak az a két példánya (J 9)

bizonyítja, mely „Buda 1874" lelhely-czédulával tle származik.

Hernyója azonban eddig ismeretlen volt. 1893-ban nálam, figye-

lembe nem vett hernyóból kikelvén a lepke, sikerült azt több

ízben tenyésztenem. A Pimpinella saxifragán szept. 5-tl okt. 6-ig

elforduló hernyó eleinte piszkos, sárgás-zöld, fekete atomokkal

behintve. A kifejldött hernyó 15-17 mm. hosszú, hengeralakú

és csak hátul igen kevéssé megkeskenyedett. Rajza igen jellemz,

t. i. csak három els lábpárja és feje fekete, az utóbbinál kivé-

telével a homlokon lev, többnyire háronaszög fehér foltnak,

mely olykor a szem egy részére is kiterjeszkedik. Egyébként a

hernyó alapszíne fehér, a szelvények bevágásában pedig piszkos

sárga vagy sárgászöld. Az Euchelia jacobaeae hernyójánál is vál-

takozik a fekete és sárga szín, de a kett élesen el van külö-

nítve egymástól, holott a Gueneatánál a sárga és fehér szín las-

sankint egymásba folyik. Azonkívül a teste számos fekete foltokkal,

petyekkel és pontokkal van behintve, melyek alakja és nagysága
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igen változó, melyek azonban mégis többé-kevésbbé világosan

következ hosszanti sorokat képeznek: középs sor a háton s a

hasi részen, az elbbi ersen markírozott hosszúkás, kup-, kereszt,

vagy más alakú foltok által, az utóbbi pedig egyszer fekete vona-

lacskák által képezve. Továbbá van a hátán két oldalt két-két

oldalbeli hosszanti sor, melyek a végtag oldalán közös fekete

pontban végzdnek ; a fekete pettyek a test mells részén, a fej

felé belül egymást megközelíteni igyekeznek. Végül van hasán két

oldalt egy-egy hosszanti sor, többnyire egyszer apró fekete pont,

és miután a stigmák is fekete pontsort képeznek, összesen tíz

hosszanti sor számlálható. Az elbábozás a föld színén történik meg,

igen finom fonadékban, melybe göröngyöcskék vannak beleszve,

és mely oly gyönge, hogy a legcsekélyebb érintés a bábot a véd
burokjától megfosztja. Bábja piros-barna s a lepkét, eddigi tapasz-

talás szerint, jul. 17-tl okt, 6-ig, olykor csak a második vagy

harmadik, st negyedik évben adja meg; az els évben többnyire

csak Ichneumonidák kerülnek ki belle. Viertl Adalbert.

Különfélék.

A lepkék ízlel szerve. Az ízlel szerv jelenlétét kimutatni

a lepkéknél s általában a rovaroknál vajmi nehéz, mert közvetlen

kísérleteket nem igen tehetünk, s így egyes-egyedül az anatómiai

szerkezetbl kell következtetnünk az élettani functióra, pedig ez,

sokszor tévútra vezethet, mert pl. a szagló- és ízlel- .zervek is

mily nagyban, hasonlítanak egymáshoz? Hogy azonban soknál ki

van fejldve, abból sejthetjük, hogy a rovarok nagy része rendesen

kiválasztott, jellemz tápanyagokkal él. A régi szerzk ennek

alapján feltételezték az ízlelés szervét, de annak helyét physiologiai

és anatómiai vizsgálatok alapján nem jelölték meg. Will 1885-ben

a Hymenopteráknál és Dipteráknál, Gazagnaire 1886-ban pedig

a Coleopteráknál mutatta ki az ízlelés szervét. Újabban (1894)

Nagel Villibáld a rovarok fbb rendéinek ízlelés szervét tanul-

mányozta s arra az eredményre jutott, hogy a szájrészek kifej-

ldése szoros kapcsolatban áll az ízlelés szervével ; így a

szívó szájrészekkel bíró rovaroknál (Sugentia) a szájüreg nyilasa

mellett lev ízlel végkészülékek sokkal nagyobb mennyiségben

vannak kifejldve, mint a szájüregben levk; a rágószájúaknál

(Masticautia) pedig épen ellenkezleg áll a dolog. Nagel ezután

speciálisan a lepkékre terjesztette ki vizsgálatait s ej;ek eredmé-

nyét közölte most a Zoologischer Anzeigerben (1897. XX. köt.,

405. 1.) E szerint a lepkéknél bels (szájüregben Jevö) és küJsö

(szájüreg nyilasánál elhelyezett) ízlel szervek vannak; elbbiek

kisebb, az utóbbiak pedig nagyobb mennyiségben vannak jelen.

A belsk — a többi rovaroktól eltéröleg — nem a szájüreg háti,


