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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
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küldött anyagban volt meg egy £ példányban. Az Aulacociphala

genusból eddig két faj volt ismeretes, melyet a leírók az Oestridák

családjába sorollak. Megjegyzi, hogy az ausztráliai regióból mind-

eddig e család egyetlen képviselje sem ismeretes s általános a

nézet, hogy az Oestridák családja ezen regióban el sem fordul.

Ezt a nézetet megersíti az, hogy az említett nem új képviseljet

különböz morphologiai okokból az Oestridák családjából, melynek
ottani képvisel \je lett volna — kiközösítették s a Trixa cso, ortba

sorozták. Bemutatja továbbá Biró Lajos legújabb küldeményébl
a Phytalmia cervicomist s egyéb érdekes fajokat, melyek különös

alakjukkal és csodálatos kinövéseikkel a legyek legfeltnbbjei
közé tartoznak.

Bukovina lepke-faunája. A Szomszédországok faunái közül

különös érdekkel bír reánk nézve Bukovináé, mint a mely túl a

Kárpátokon, már a keleteuróp i fauna-területhez tartozik. A Kár-

pátok — mint azt a Fauna-katalogus bevezetésében kifejtettem —
a lepkékre nézve is hatalmas válaszfalat képeznek úgy észak mint

kelet felé, amennyiben számos faj itt éri el elterjedésének végha-

tárát Ennélfogva örömmel fogadtuk báró Hormuzaki Szilárdnak
legújabb mvét: „Die Schmetterlinge der Bukovina" 5 füzetben

210 lap (különnyomat a Verh. d. zool.-bot. Ges. Wien 1897—99)
Szerz, ki mint alapos lepkész régtl fogva ismeretes, az elszó-
ban az ország fauna- és flora-területeit, tekintettel a geológiai

viszonyokra, ecseteli, és végül összehasonlítja a bukovinai faunát

a galicziai és romániai faunával, ezek után pedig felsorolja a te-

rületén eddig észlelt 133 Rhopilocera, 36 Sphingida, 134 Bomby-
cida, 291 Noctua-és 230 Geometrida-fajt, összesen (a fajváltozato-

k it nem számítva) 83 1 Macrolepidoptera-fajt, ami a magyarországi

mintegy 1400 fajhoz képest, tekintve a Bukovina csekély terjedel-

mét, igen tekintélyes fauna képét nyújtja. \ 834- faj köz! 44
Romániában elfordul, Galicziában pedig nem ; ezek közt van 7,

melyet eddig hizánkban sem észleltek, ú. m : Ino Geryon, Da-
sychira abietis, Agvotis conflua, Mimestra peregrina, Caradi'ina

arcnosa, Eiipithecia denotata és trisignaria. Viszont van 63 faj,

melyet Galicziában találtak, de Romániában . még nem ; ezek

közt egy olyan van (Dianthoecia capsophila), mely hazai

gyjtink hálóját eddigelé kikerülte. De van azután 30 oly faj,

mely eddig se az egyik, se a másik szomszéd országban el nem
fordult, és ezek közt 5 olyan is, melyet hazánkban sem találtak

még, ezek: Fum.a comitella, Anarta cordigera, Rhypavia melanaria,

Cidaria immanata, és Eupithecid pygmeaia. Felemlít szerz
továbbá 5 fajt, mely a Lajtán túl nincsen meg, t. i. Melitaea par-

thenie, Jno budensis, Orgyia evicae, Laelia coenosa és Eupithe-

cia dentictilata. Mind az öt hazánkban nem ritka. Végül áll 3 faj,

mely a Bukovinán kívül Ausztriában csak egyetlenegy helyrl is-

meretes : ezek: Caradrina avcuosa ('Szilézia), Cidaria lu^dunaria
(B écs) és Crocallis tusciaria (Dalmatia), az utóbbi hazánkban is

elfordul. Viszont nem lenne érdektelen, szemlét tartanunk azon ha-

zai fajok fölött, melyek a Bukovinában nem honosak; valamint


