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végzdök. 2) Szövettani tekintetben : a) a tapcs fala négy réteg-

bl áll, u. m. : izomrétegbl, alapi hártyából, hám és chitin rétegbl,

b) Peritoniális réteg hiányzik. Helyette a Carabusoknát laza köt-
szöveti rojtok burkolják a tápcsvet. c) A chitin réteg az egész

táplálócsben jelen van, tehát a közepbelben is, csakhogy itt po-

rosus szerkezetet mutat, d) A közepbellel összefügg mirigyszer
képletek nem mirigyek tisztán, hanem hamregeneráló szervek is.

e) A középbélben tev hámsejtek a lumen fele pálczikákból álló

szegélylyel vannak ellátva, mely chitinbol áll. 3) Physiologiai tekin-

tetben : a) A felszívódás a Necrophorusoknál valószínleg a közép-

bél utolsó harmadában és az utó-tápcs fels negyedében megy
végbe : b) A Mapighi edények a húgysavon kívül a Carabusoknál

és Necrophorusoknál még fehérjéket is tartalmaznak, mint azt a

xanthoprotein, Heller és biurit-kemlesek igazolják, c) A Malpighi

edények tartalma alkalikus, vagy ritkán neutrális kémhatású, de

sohasem mutat 'savas reactiót.

Butalis Mülleri Mn. Az 1870. évi május hó végén Müller Ká-
roly gyárigazgató Csepreghen (Sopron m.) új Microlepidoptera-fajt

fedezett fel, melyet Mann József, bécsi lepkész, (Verh. zool.-

bot. Ver. Wien 1871.81.) Butalis Mülleri név alatt írt le. Ez leg-

közelebb áll a Butalis Knochella F. és B. Emichi Anker-hez ; az

elbbi azonban valamivel nagyobb, fels szárnyán fehér hosszsáv-

val és ugyanoly szín középíolttal, — az utóbbi pedig sárgás fehér

hosszsávval bír, holott a B. Mülleri, gyönge ibolyás fény fekete

fels szárnyán két egyenetlen nagyságú, fehér kerek foltot visel,

míg alsó szárnya szürkés fekete, potroha pedig fekete, — a hím-

nél a végén szrpamacscsal. Ezt az érdekes fajt, melynek Miiller-

nek Csepreghrl való elköltözése óta nyoma veszett, — Budapest

környékén újra megtaláltam t. i. 1899. máj. 28-án Isaszegen 3 ?

példányát fogtam. Utóbb a Nemzeti Múzeumban is láttam 3 pél-

dányt, mely Rákos-Palotáról. Pészelrl és Peszérrl került. Eszerint

az állatkát ezentúl már nem lehet valami különös ritkaságnak

tekinteni. Dr. Uhryk Nándor.

A méhtenyésztés az Egyesit Államokban. Olvasóink eltt

bizonyára ismeretes (1 R. L. IV. 109.), hogy az Egyesült Államok

földmivelésügyi ministeriuma, fontos tudományos mvek kiadása

által az egész gazdasági gyakorlatot jelentékenyen elmozdítja.

Mindennem kártékony állat fellépését s irtását tárgyazó mvet
adott ki s újabban a mezgazdaság egyes szakmáira nézve bocsát

ki kiváló kézikönyveket. Néhány év eltt a mézel méhrl jelent

meg egy kézikönyv, melynek 21,000 példányát osztották szét a

gazdászok között. Most annak harmadik bvített kiadása jelent

meg és képzelhet, hogy az ily mnek terjesztése mennyivel járul

a gazdálkodás emeléséhez. Az Egyesült Államokban manapság méh-
tenyesztéssel mintegy 300,000 ember foglalkozik, a kiknek produká-

lását 80 millió koronára becsi lik; de a rengeteg terület tenger virága

tízszer annyi méhet is táplálhatna, mint mostanában. A méhtenyésztés

pedig a gazdára nézve annyival is fontosabb mellékfoglalkozás,
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mivel az a talajt és termést egyáltalában nem rontja, st ellenke-

zleg a vetemény és magtermes emelését eredményezi, mert mint
számos más növényrl, úgy némely borsófajokról bizonyos, hogy
azok csaknem vagy épen nem adnának termest, ha virágját a
méhek, más virágról hozott hímporral meg nem termékenyítenék.

A lepke megölése. Kezd és kivált vidéki buzgó gyjtknél
olykor igen szép és becses állatokat találhatunk, de min állapot-

ban ! Nem lévén alkalmuk vagy idejük, mintaszeren rendezett

gyjteményt (pl. a Nemzeti Múzeumét) megtekinteni, a lepkét kö-
zönséges vastag gombostre olykor ferdén tzik fel, nagyon
gyarló módon feszítik ki s azután mindenfele alakú fa- vagy papir-

kereg dobozokban helyezik el, a melyek nincsennek puha anyag-
gal kirakva, úgy hogy a lepkék eldlnek es összetördelnek. Az ily

gyjtés és gyjtemény nem ér semmit. Kár a szép állatokért ! A
kinek kedve van gyjteni s gyjteményt s/erezni, az ne sajnálja

a kevéssel több fáradtságot, idt es költséget, a mit a jó kikészí-

tés es megrzés igénybe vesz. Az els kellék, hogy az állat tiszta

és sértetlen legyen. Erre már megölésénél figyelni kell. Ha hálónkba
lepke került, annak ne nyomjuk össze két ujjal a torát, mint azt

régebben tették, hanem fogjuk ki hengerded cyankaliumos üveggel

(mint pl. Dr. Lendl-nel II. Donáti-utcza 7. 20—30 krért kapni),

amelyben azonban 10— 15 percznél tovább nem hagyjuk, mert

különben mogmerevedik. Ül lepkét legczélszerbb falról, fáról stb.

mindjárt az üveggel levenni. Sokan a cyan helyett chloroformot

tesznek az üvegbe (vattára öntve és száraz réteggel leta-

karva) de ebben még rövidebb idiig szabad az állatot bennhagyni.

Majd kiveszszük és vagy nyomban feltzzük, vagy — a mi kivált

nappaliakra ajánlatos — kis papírzacskóba (düttni) teszszük s oda-

haza nyugalmasan tzzük fel. Sokan úgy is tesznek, hogy a lepkét

ideiglenesen oldalt tzik fel és véglegesen csak odahaza, még
pedig nem túlságos vastag, de nem is nagyon vékony rovartre

úgy, hogy a t pontosan függlegesen hassa át a lepke torának

közepét. Ez azért szükséges, mert roszul tzött lepkét nem lehet

jól kifeszíteni. Az állat a t magasságának két harmadát foglalja el,

úgy hogy annak fels harmada a megfogásra marad. A mely lepke

a cyanüvegben szárnyát alácsapja, azt a szárnyak alatt a torán

csipeszszel nyomjuk meg és igazítsuk szárnyát fölfelé. Kézzel ne

érintsük, alul sem, mert attól elkopik és lábát veszíti, pedig ép

példánynál kell, hogy lába is mind meglegyen. Ha a lepkét szabá-

gyosan teltztük, még nem feszítjük ki, hanem az áztatóba (üveg

haranggal leborított, nedves homokkal telt tál vagy tányér) tesszük,

hogy merevségét elveszítse. A homokot még czéiszerbb, alko-

hollal telített tzegdarabbal helyettesíteni. Ezt oly esetben is tesz-

szük; hogyha a lepke többé-kevésbbé megszáradt. Másnapra telje-

sen puha és könnyen kifeszíthet. Errl jöv alkalommal. .4. A. L.

Új légyfajt mutatott be Dr. Kertész Kálmán a Természettu-

dományi Társulat állattani szakosztályának 1899 decz. 1-én tartott

ülésében, t. i. az újguineai Anlacocephala Brauerit, mely a Lóri a

által gyjtött s a genuai múzeumtól neki meghatározás czéljából


