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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.
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leginkább figyelemre méltó : Cicindela campestris, Cychms semi-

granosus, balcanicus, attenuatus, Calosoma inquisitor, Procerus gigás,

Procrustes coriceus, Carabus Linnéi, violaceus v. Méhelyi, glabratus,

variolosus, granulatus, cancellatus. Rothi, Leistus piceus, rufomar-

ginatus, Omophron limbata, Tachypus flavipes, Bembidion littorale,

Molops picea, Agabus bipustulatus, Hydrous aterrunus, piceus,

Sphaeridium scarabaeoides, chrythropterus, Xylodrepa 4-punctata,

Necrophorus germanicus, Triplax aenea, Endomychus coccineus,

thoracicLis, Nitidula bipustulata, Ipidia 4 notata, Montandonia la-

tissima, Cistela sericea, Platysoma compressum, Saprinus nitidulus,

Systenocerus caraboides, Copris lunaris, Onthophagus coenobita,

ovalus, Aphodius inquinatus, Geotrupes vernalis. mutator, Trox
sabiilosus, Melolontha vulgáris, hipnocastani, Pentodon idióta, Po-
tosia marmorata, Lethrus cephalotes, Capnodis tenebrionis, Anthaxia

nitidula, Archontas murinus, Ludius signatus, purpureus, Opilo

mollis, Otiorrhynchus bisulcatus, iritans, Jussi, orbicularis, Phyllobius

urticae, Liophloeus Herbsti, Alophus triguttatus, Hipera. oxalidis,

Gleonus sulcirostris, 4-guttatus, Lixus iridis, Balanobius crux, Cionus

scrophulariae, Orchestes populi, Rhinoncus pericarpius, Ceutor-

iliynchus erysimi, elirysanthemi, Baris carbonaría, Attelabus nitens,

Milabris pisorum, Stenocorus sycophanta, mordax, Brachyta clath-

rata, Gaurotes nigricollis, Callidium violaceum, Clythantus varius,

Cerambyx Scoplii, Neodorcadion bilineatum, Morímus funereus,

Lamia textor, Saperda populnea, Grioceris 12-punctata, Grypto-

cephalus biguttatus, Pachybrachis haliciensis, Adoxus obscurus,

PhyLodecta rufipes. Ehmann Ferencz.

Ragadozó hernyók. A hernyók általában megrögzött vege-

táriánusok ; mindazáltal akad köztük elég olyan, a mely, ha szerét

teheti, elnyben részesíti a hústáplálékot, másokat meg csak a

szükség teszi húsevvé, s e tekintetben követik a magasabb rend
állatok példáját. A keleti tenger partvidékein száraz években nem-
csak a disznót, hanem a marhát is halakkal táplálják és tudjuk,

hogy ezt némely partvidéki népek már az ókorban is gyakorolták.

Ennélfogva a Diomedes lovairól szóló mythos, mely szerint azokat

emberhússal kellett táplálni, physiologiai szempontból nem lehetetlen.

Némely száraz év az rlket és madarakat is a hús táplálékra

szorítja. így állítják, hogy az Ausztráliában nagyon elszaporodó

tengeri nyúl aszály idején egymást pusztítja. Ujzeelandi papagájról

mondják, hogy rászokott arra, hogy a juhnyájakat megtámadja s

a védtelenek testébl húsdarabokat tép ki ; rigónkat pedig azzal

gyanúsítják, hogy apróbb madarak fiókáit felemészti. S állítják,

hogy oly állat, mely egyszer húsételre rászokott, ritkán tér vissza

a növény táplálékhoz. Ily átpártolást a hús eledelhez a rovaroknál

is számos esetben figyelték meg, még méheknél is, melyek húsev
növények által szipókáikon megfogott él Plusia-fajta éjjeh pillék

testét marczangolták. Különösen az éjjeli pillék her*nyói tanúsítanak

nagy hajlandóságot arra, hogy keU táplálék hiányában más fajta her-

nyót, st szükség esetén egymást is felfalják. Egy patagoniai utazó írja,

hogy az odavaló hernyók nagy barátai a húsnak, még pedig nem-


