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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


