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hét kiadást ért — oly siker, melylyel igen kevés mü dicseked-

hetik, — a kiadó (Hoffinann J., Stuttgartban) kötelességének ismerte,

a most meginduló nyolczadik kiadás kiállítására a legnagyoL'J)

gondot fordítani s az ábrákat fényképezés és s/.ínnyomás segítsé-

gével egé-zen újonnan s oly lökélylyel elkészíttetni, a minket
szélesebb köröknek szánt, más munkában alig talaluiik. A lepkéken
kívijl számos hernyó s a/.ok tápnövénye is ábrazoitatik, miáltal a

kezd azokkal a növényekkel is megismerkedik, a melyek a lep-

kéázre nézve különösen- fontosak. A bevezetés a lepke természet
rajzát, valamint utasítást a hernyók, bábok és lepkék gyjtésérc,

kikészítésére stb. foglalja magában, míg a speciális rész a Közép-
Európában honos legtöbb nagylepkének és hernyójának rövid

leírását, a hernyó tápnövényének megnevezését s a lepke röpülési

idejének feljegyzését tartalmazza. A leírt fajok száma k. b. 1500:
az 50 tábla k. b. 1300 ábrát nvujt. Az egész m 14 füzeiben

jelenik meg s az ára teljesen 12 frt 60 kr lesz. Kezd lepkészek-

nek melegen ajánlható.

A méhek a hadakozásban is szerepeltek hajdanában és noni

egyszer vitték véghez azt, a mire az ember nem volt képes: az

ellenséget futásra kényszeríteni. Vii'gilius római költ az ellenség

elül méhei közé menekült, a melyek üldözit csakham;ir megfuta-

míiották, mert a méhek ellen nem használ se vitézség, se bátor-

ság. Hasonló esetek ismeretesek a középkorból is. így midn
I. Albrecht osztrák herczeg 1289 ben Német- Újvárt (Vasmegyében)
ostromolta, a lakosság igen vitézül védekezett s az o-^íromlókat

üszök és forró víz, de leginkább méhkaptárok alkalmazása álta!

visszaverték, söt elvonidásra kényszeríttették. Épen így menekült
meg Székesfehérvár is a törökök elöl; mert midn ezek 1593-ba:i

a várat ostromolták és már-már elfoglalták, a vái'beliek utolsó

eszközként számos méhkaptárt dobtak az ostromlók közé. Ez

használt : a törökök eszeveszett futásnak indultak s újabb rohamra
rá nem voltak vehetk — Legújabban a franczíák jutottak arra

a gondolatra, hogy a mézel méhnek (^4/jís me////ít!a) a hadakozás-

nál hasznát vegyék, még pedig értesítések szállítására, mely czélra,

a feltnbb ga'ambnál alkalmasabb, mert az ellenség figvelmot

könnyebben, st egyáltalában elkerüli s a mellett kitn orientáló

tehetséggel bír, kivált ha nem túlságos nagy a távolság. Az ebbeli

kísérletek bíztató eredmények voltak

Apatura íris ab. Jole-ról felsorolja a Rhl-féle mü (Gross-

schmetterlinge 323 1.) a termhelyeket is, megemlítvén,^ hogy a

pillangó eliordula többi közt „auch hei Franzenau (Siebenbürgen),"

vagyis Franzenau érdemes lepkészünk nevét heh/névnek tartja. —
Hasonló félreértés található az „üngarische Revue"-ben is, melyet

Riedi Szende híres nyelvészünk 1869-ben kiadott Ebben egy

valaki igen gyarló kivonatát adja Frivaldszky Imre a jellemz
adatainak, melynek már czimét sem adja vissza helyesen (Aus den
charakteristischen Angahen zur Fauné üngarns), szövege pedig

hemzseg a hibától. így pl. azt állítja, hogy a Thalpochares pannoniait

elször Bécsben,- azután hazánkban is felfedezték, pedig az eredeti
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azt mondja, hogy az els Thnlpochares (rosina) hernyót Bécsben
fecle/ték fel, azóta nálunk a Th. pannonicát; de czifrább a/, hogy
az Af/rotis fugax állítólag ,.in der Náhe von Szetyén háufig'', pedig

az eredeti szerint hernyója „a Szetyén közelében gyakori", zárjel

közt megjegyezvén, hogy Szetyén Euphorbia.

Jótékony? á] az állatoknál. A kir. magy. természettndományi
társulat áliattani szakosztályának f. é május 7-én tartott ülésében

igen érdekes megfigyelést ismertetett Wachsmann Ferenc/,
a nála fogságban tartót két vízi bogái-ról. A fogságban volt két

vízi bogár (Dytiscus circumcinctus Ahr.) egyike teljesen ép egész-

séges volt. a másiknak a jobb hátulsó lába meredt lévéii, azt

uszás!-a nem használhatta A bogarak finom szálakra vágr>tt nyers

húst kaptak enni, a niit ök jó étvágygyal elfogvas/lottak. Az egész-

séges bogár a maga emberségébl hozta fel az üveg fenekero
•szállt húsfzálakat, a hibás lábú azonban, nem bírván a víz alá

merülni, kezböl vette el az eledelt. Egy etetés alkalmával a két.

bogár egymás fölött volt a víz színén és pedig a hibás lábú fölül.

az egészséges alul, hanyatt fekve. A bogarak ujial történt érintés

után szétmentek, az egészséges a víz alá merülve az üveg fenekén

körben úszkált, a hibás lábú azonban csak a víz fels:dnén körözött

nehánysz )r, azután ismét nyugodt maradt. Kis vártatva azután,

egy igazán megragadó jelenet játszódott le : az egészséges bogár
etette a beteget és pedig hogyan? Az ép lübú bogár az üveg
fenekérl egy darabka hússal a vizszínére emelkedett. Evvel a

beteghez u-zván, lábai segítségével, hanyatt fekve, a beteg szája

alá húzódott. Ezen helyzetbe jutva a felhozott húsdai'abkát közö-
:sen eiiék és fogvasztották el.

IreVélszekpény.

Vidéki gyijjtönel<.. Un azon panaszkodik, lion'v a mostani meleg napok-

bai: mennyi veriték'árán gyjti a rovarokat. Mindenekeltt azt tanácsolhatjuk,

szerezzen k nnyebb gyax)otiuget, xigynevezett Jager-inget (ára 150—2 frt),

a mely az izzadtságot magába szívja s a testet szárazon tartja, holott vászon-

ingben a hideg izzadtság a kimelegedett testnek igen kellemetlen, st veszé-

lyes. A szomjiiság" elit n vigyen mag'ával A-ízzel kissé feleresztett fekete kávét'

ez csillapít legjobban ; ha pedig fáradtságot érez, egyék kevés csokoládét, —
ezt minden nagyobb kirándulásra el kell vinni. .\ gyíijtemény <;onserválá-

sára sokan szénkéneget használnak, do mégis, úgylátszik, a Naphthalin a

"legczélszerbb. A lepkék megölésére a leg'czélszeríibl) a Cyankaliumüveg.

mint különféle nagyságban I)r. Lendl Adolfnál lehet kajmi, Budapest,

Donáti-utcza 7.

Török Artiiur úrnak. Miként kell eljárni, ha apró lepke a cyanos üveg-

ben szárnyait befelé sí:oríija, — arra nézve legközelebb adunk kis utasítást


