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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-
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csak az éjjeli pilléké. Fogságban egymást falják s ritkán fogadják

el a tápnövényt. Szövök hernyói, mi hihetetlennek látszik, szöröstöl-

böröstöl felemésztik egyoiást, st az elbábozottak gubóit fel-

szakítva, azokat is megeszik. Az éjjeli pillék hernyói közül a

Heliothis armigeré i-endkívül falánk: 24 óra alatt 6—7 társának

vetett véget. Egyik pillangó (Pyrameis Carye) hernyója is követte

€ példát, de jobban szerette a friss növénytáplálékot. A patagoniai

hernyók e tulajdonsága egyébiránt könnyen magyarázható. Nyáron
ott nagy hség és aszály van és száraz szelek járnak, úgy hogy
az amúgy is szegényes növényzet teljesen elpörzsölödik. Minthogy

a hernyók ilyenkor nem találnak táplálékot, a létért* való küzde-

lemben más élelmet keresnek : egymásnak támadnak. E tulajdon-

ságuk átörökldik s utódaik késbb gyakran akkor is követik, a

midn tápnövényben nincsen hiány.

A Lasiocampa pruni-ból Fiúméban egyik évben három iva-

dékot tenyésztettem, melyek úgy színben és rajzban, mint nagy-

ságban lényegesen ' különböztek. Úgyszintén volt a Di^iocampa.

quercifoíiáhól is három ivadékom. Gyanítom, hogy Fiume gazdag
faunájában a (JlKiraxex J'isius is elfordul, még pedig Buccariban,

a hol juliushó végén kellene utána kutatni. Meiszne/r Károlij.

A hazai Hemipierak fa^.nájáról értekezelt Dr Horváth Géza,
a m. t. akadémia f. é febr. r4-iki ülésében. Eladta, hogy Magyar-
országon összesen 1540 Hemiptera-fajt sikerült biztosan megálla-

pítania. Ezek jegyzéke meg fog jelenni a „Magyar birodalom állat-

világa" czímü nagy munkában, melyet a kir. m. Természettudományi
Társulat kiad, s a melynek eddig körülbelül fele jelent meg,
10,000-nél több állatfajt sorolva fel. Ebbl következtetve, a hazánk
területén él állatok száma mintegy 20,000-re tehet. A Termé-
szettudományi Társulat állattani szakosztályának márcz. o-ki ülésén

pedig „A Hemipterák szerepérl a népnyelvben és szépirodalomban"

értekezett, igen érdekesen és szellemesen fejtegetvén azokat a

nézeteket, melyeket a magyar nép a poloskáról, tetürl s a rokon
„kedves" állatkákról táplál; végül pedig felolvasta Arany Jánosnak

a poloskáról írt remek makaméját. A. L.

Csiki Ern a kir. m. Természettudományi Társulat állattani

szakosztályának márcz. 5-ki" ülésén „uj colcopterákat a magyar
faunából" mutatott be. Az ülés után társas vacsora volt. melynél

Szalay Imre, a nemzeti múzeum igazgatója és mások poharat

emeltek a fiatal tudósra, aki gróf Z i c h y t fogja ázsiai utazásában
kisérni. Miután 11-én az entomolgusok körében is felköszöntötték

volna, másnap ebéd után a gróffal útra kelt. Kettejök tiszteletére

több mágnás és képvisel, valamint a Nemzeti Múzeumnak csaknem
teljes tisztikara, köztük Szalay Imre igazgató és dr. Horváth
Géza, dr. Fejérpataky László, dr. Hampel Józset és dr. Krenner
József igazgató rök, végül Csikinek nehimy barátja, kik mind-
nyájan tle ép oly érzékenyen, mint a nemes gróftól- szívélyesen

búcsúztak, a magyarok istenének áldását kérve ezen, eredményei-

ben remélhetleg sikerdús expeditióra. A. L.

Rovartani Lapok V, 1598. ápriis 1. 5


