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A m p h i c y 1 1 i s glóbus F. var. ferrugi.nea Stnn. V. Kerczi

hegység, Gyógyfürd.

A g a t h i d i u m hohemicum Reitt. VII. Horvátország.

Gyrtotriplax hipustulata F. v. Ehmanni Csiki. I. Buda-

pest. V. bipunctata Csiki. I, Budapest. II. Pápa.

Csiki Ern.

Különfélék.

Darázsméreg és kígyóméreg. Az újabb vizsgálatok egymás-
után kimutatják, hogy mily óriási jelentséggel bírnak a rovarok

a természet háztartásában. Az anyagforgalom és beporzásnál szer-

zett érdemeiket, a selyemhernyó és méh szolgálatait már régóta

ismerjük s azt hittük, hogy ezzel már szerepük teljesen ki van
merítve, — pedig korántsem ; az újabb búvárok mindig- rríás és

más oldalról világítják meg a rovarok szerepét. Így a Hymenop-
terákhoz tartozó darazsakat (Vespidae) csak alkalmatlan gyilko-

soknak tartottuk, kiknek jelentsége, hivatása legfeljebb abban áll,

hogy zümmögésükkel s dongásukkal a természet pezsg életét

fokozzák ; s most Physalix a Comptes Rendus-ben (1897. II. pag.

979") rámutatott, mily fontos méregmirigyeik váladékának viselke-

dése a kígyók mérgével szemben. Ö alkoholban és 40 százalékos

glycerinben való áztatás segítségével kivonta a darazsok (különö-

sen Vespa crahro L., V. germanica Fabr., V. vulgáris L.) méreg-

mirigyeibl a mérges anyagokat, melyek hangyasavból és egy más,

mostanáig ismeretlen anyagból állanak ; ezen oldatból azután

keveset tengeri malacz (Cavia cobaya) vérébe fecskendezett s azt

tapasztalta, hogy ezen állat teljesen immúnis lett a Vipera és

más kígyók mérge iránt. Az így elért s huzamos ideig tartó immu-
nitás oka valószínleg bizonyos, a szervezetben fejldött vegyi

anyagokban rejlik, melyek a kígyóméreg hatását megsemmisítik
;

vagy pedig a befecskendezett anyagok a szervezetet mintegy el-
készítik a kígyóméreghez úgy, hogy ez a mérget minden baj nél-

kül trheti el. Physalix kísérleteit most magasabb rend állatokon

folytatja s ha ezeknél is beválanak, kiterjeszti felfedezésének áldá-

sait az emberekre. Ezen felfedezés jelentségét csak akkor tudjuk

kellen méltányolni, ha meggondoljuk, hogy Indiában mintegy

húszezer ember pusztult el évenkint a kígyók marásától- A méh
mérge a darazsékhoz hasonló hatású. Gorka Sándor.

Perigrapha cincta F. Az évnek egyik els éjjeli pilléje. Dél-

keleti állat, mely a.-^. Ural és Altai hegységekben, Ausztriában,

Morvaországon és leginkább Magyarországon fordul el, de itt

még csak kevés helyen figyelték meg, t. i. Pozsonyban, ahol nem
ritka, Pécsett, a hol csak egy példányt talált Viertl, és Buda-

pesten, a hol némely évben gyakoribb. Márczius 6-tól ápril 24-ig

fleg árkokban a leszakadt földön egész nap ülve található, meleg

napokon többnyire a nedvesebb helyekre húzódik, de olykor röpül

is. Csalétekre is jön. Hernyója, melyet N á ti y fedezett fel 1839-ben,


