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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,
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hanem hasi részén foglahiak helyet. Egyszer kiemelked ízlel kúpot

képeznek, melyet 12 (a Macroglossa stella.tariimnál 24) kúpocska
alkot egymás mellé tömörülve. A kv'ipocskák bven finom idegros-

tokkal vannak ellátva s ugyan olyan szerkezetet mutatnak, mint

a többi rovaroknál levk. Küls ízlelési szervül — valószínleg a

a szípóka végén lev esapocskák szolgálnak. Gorka Sándor.

Hangyakedvelte Lycaena-hernyó. A hangyakedvel állatokról

írt kitn mvében W a s m a n n (Kritisches Verzeichniss der

myrmekophilen und termilophilen Arthropoden. Berlin 1894.) jegy-

zékét adja azon lepkéknek, melyek hernyói teljes átalakulásukat

hangyabolyban végzik, vagy a hangyák által felkerestetnek (melyek

édes váladékukat nyalogatják) és gyakran hangyabolyban bábozód-

nak. Az elbbiek közül csak egy amerikai és két európai mikrolepi-

doptera {Myrmecoceia ochraceelUi Tgstr. és danubiella Z.^ valamint

az. Orrhodia ruhiginea F. nev macrolepidoptera ismeretes, mely
utóbbinak hernyója és bábja a Lksíhs fuUginosuíi Ltitr. nev han-

gya bolyának pitvarában oly gyakran találtatott, hogy ez a

jelenség alighanem törvényszernek tekintend. Sokkalta nagyobb
a hangyák által látogatott hernyók száma, kikiált Európán kívül, a

hol 20 fajt ismernek, holott Európában csak kettrl bizonyos,

ugyanis két Lycaenáéról, melyek a hangyalátogatáshoz alkal-

mazott szervvel bírnak, t. i. a 11. szelvény háti részén kis nyi-

las, melyen mézféle váladékot bocsátannak ki. Ily szerve van a

Lyciemi hnetica L., Icarus L., argiolus Pali.., aegon L. és Astrarche

Bgstr. hernyóinak is, de ezeket még hangyák társaságában nem
figyelték meg. Ilyent csak kettt ismertek eddig t. i. Lycaena árgus

L., melyet hangyák társaságában, bábját pedig a Lasius niger L.

bolyában találták ; és Lycaena hylas Esp., melyet Anthyllis vulnerarián

csaknem mindig hangyák társaságában észleltek. — Ezekhez csat-

lakozik immár Lycaena ónon Pali., mely egész hazánkban el van
terjedve, és többnyire két ivadékban fordul el ; Budapesten, ápril

hó közepétl június hó közepéig, és július hó közepétl augusztus

hó közepéig. Határozottan kés volt tehát, midn 1896: jun. 28-án
és jul. 5-én hernyóját kerestem. Találtam ugyan még, de már
csak szórványosan. A keresés kissé fárasztó is, a mennyiben a

hernyó a Sedum telephinmnak s állítólag a Sedum albumnak is

csupán csak a vastag levél alsó felén található, a hol a levél

húsos részeivel táplálkozik, anélkül, hogy az a levél fels részén

észrevehet volna ; olykor a növény szárába is bele rágódik. A
félig hervadt leveleket meg kell tehát forgatni, hogy a hernyót
megtalálhassuk. E közben azt tapasztaltam, hogy a mely növényen
hernyó volt, ott bizonyosan néhány hangya is lézengett, a melyek
a hernyót nem bántván, csupán annak váladékát gyjtögették. Ezt

a jelenséget annyira jellemznek találtam, hogy a végin oly növényt,

melynek szárán hangya nem futkosott, meg se néztem ; mert ott

biztosan nem volt hernyó. Az t kedvel hangya nevét fel nem
jegyeztem ; ezt az idén reménylem pótolhatni. Ahafi A. Lajos.

A coíeopteroiogus teendi május hóban. Május hóban meg-
indul az igazi élet

;
gyjthetünk mindenütt, csak gyzzük. Gyjtésre

Rovartani Lapok V. 1898. április 1.


