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volt az, a melyet a kir. m. Természettudományi Társulat részére

készített : ez volt a Thysattitrák és a Mollnscák összeállítása a

Fauna Hungáriáé számára. Az elbbit egyedül végezte, az utób-

binál csak a magyar anyagot gyjtötte össze, hogy azt majd a

horvát anyaggal kib\'ítve Briisina Spiridion zágrábi egyetemi tanár

rendszeresen állítsa össze.

Mióta \'ellay Budapestre került, minden idejét a Rovartani

Állomás hivatalos helyiségében töltötte : reggel 6 órakor már ott

\olt és este csak 8—9-kor távozott. Naponta csak egyszer étke-

zett és pedig este. S ha unszolásomra mégis ebédelt, rögtön pa-

naszkodott, hogy roszul érzi magát. Pedig, dehogy volt roszul
;

takarékoskodott, hogy pöreit fizesse. Néha a hó elsején annyit

fizetett adósságokra, hogy alig maradt mibl élnie.

így hosszas zaklatás után ismét csak nyomorogva és ren-

detlenül táplálkozva, nem csoda, hogy 1897. végén elméje homá-
lyosulni kezdett. Egyszerre az a rögeszméje támadt, hogy min-

denki csak t üldözi ; hogy a napilapok csak róla írnak, hogy

Dreyfus alatt t kell érLeni s az, a ki a „Farkassziger-re

van számzve, („Farkassziget"et a Farkasvölgy-h6\ és Ördögsziget-

bl csinálta össze).

így nem volt egyéb hátra, mint helyet szerezni neki a Lipót-

mezn, a hol 1897. deczember 16-ától 1898. augusztus ()-ig mint

él-halott egyre tépeldött azokon a nagy feladatokon, a melyeket

neki még elvégezni kell. Végre megváltotta t e kinteljes élettl

a halál.

A Farkasréti temetben pihen, ott, a hol sokszor megfordult,

hogy tanulmányozza azt a természetet, meh^ t „végtelenül bol-

doggá tette, mely elfelejtette vele, hogy milyen gyarló e földön az

erkölcs"

Vajha ! meglelné ott a valódi boldogságát és csendes nyu-

galmát ! Jablonowski József.

A Phtheochroa amandana H.-S. életmódjáról.

E csínos fekete pettyes fehér molypille a magyar fau-

nára nézve jellemz állat. Els leírói, Herrich-Schdffer (Sys'em.

Bearbeitung der Schmetterlinge von Európa IV. 195. 1., Ví. 158 1.)

és Heinemaun (Die Schmetterlinge Deutschlands III. 91. 1.), vala-

mint Wocke katalógusa (246. 1.) szerint Németországon is elfordul
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Ugyan, de sokkal gyérebben mint Magyarországon, illetve Budapesten,

a hol hernyója a Svábhegj^en, Kis Svábhegyen s a Sashegyen né-

mely évben nagyobb mennyiségben található. Bizonj'ára hazánkban

szerte fordul el, a hol tápnövénye, az AUium flavium— magas szárú

sárga virágú kis liliomféle növény — tenyészik. Ennek egy száron lév
•6— 8, legtöbbnyire összes virágszirmait aránylag igen ersen szövi

össze csaknem vízmentes házikóvá, melynek külszíne olyan, mint-

ha a bimbó még ki nem fakadt volna és fényl fehér mázzal

bevonva volna. E saját sztte zárt hajlékát csak akkor hagyja el

a barnás, kukaczalakú hernyó, a midn utolsó útjára készül ; azaz

ha teljesen kifejlett (^augusztus hóban) s tán már eledelt sem ta-

lál az általa elre kimért téren, megrágja a virág tövén annak szá-

rát s úgy menekül belle, hogy a föld szine alatt, akár tápnövénye,

akár más tartósabb nvén}' szárához merlegesen hozzátapasztott

ofubóban elbábozzék.

Gubója elég

tartós szöve-

dék, hosszú-

kás, barna, s

oly sajátság-

gal bír, melyet

tán még észre

nem vettek, és

melyet még
semmiféle más

gubón nem

észleltem.

A gubó

ugyanis két

részre oszlik.
l

Az alsó na-

gyobb részben

van a báb ; a

fels fölül nem
teljesen elzárt,

kisebb rész pe-

dig üres. Mire

való ez üres

hely, ez el-

szoba? Ennek,

nézetem sze-

rint, ketts ren-

deltetése lehet:

1) hogy es
idején néhány

csöpp vizet magába foglalván, s azt lassan leszívárogtatván, a báb-

nak több nedvességet adjon, mint a mennyit különben a kavicsos,

sovány talajból nyerhetne; 2) hogy kikelésekre a zsönge, gyönge

kis állatkának mintegy védbástyául szolgáljon, mel\- nélkül a meg-

keményedett földbl sok esetben ki sem kelhetne. Feltételezem

ugyanis, — a mit meg nem figyelhettem — hogy a gubó fels

része egészen, vagy annak legalább nyilasa a íöld színe fölött

van elhelyezve. Ez azonban hypothesis, mely megersítésre szorul
;

de azt hiszem, nem tévedek vele. Mindenesetre megérdemli e sa-

játságos jelenség a további megfigyelést. Abafi A. Lajos.


