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kével (R. L, VI. 113.) együtt ma már 1 36 faj és 28 faj változat.

Ezekbl a számokból kitnik, hogy a szaporulat alig 3 év alatt

6, S^/o-nál többre megy, és hogy a Microlepidopterák fajszáma a

Macrolepidopterákét (1898. végén 1402 faj és 413 fajváltozat)

mindinkább megközelíti.

Különfélék.

„A lepke mint táplálék" czím közleménye Bordán Ist-

vánnak (R. L. IV. 199), mely az „III. Zeitschr." f. Ent. III. 22.

számában is megjelent, visszhangot keltett Mexikóban. Krieger
orizabai lepkesz elmondja abbeli tapasztalatait, (III. Zeit. f. Ent.

IV. 180.) Egyik villamos lámpát a Noctuák, de különösen a Sphin-

gidák tömegesen keresik fel, azt egyideig nagy sebesen körül röp-

ködik, fejükkel neh'in^^szor ersen neki verdnek, azután a szem-
közt lev fehér falra ülnek és reggelig ott marad, lak. Ezek közt

egy csókaíaj rajai iszonyú pusztítást visznek véghez. Ebben segítik

ket a macskák és kutyák. Az említett fehér házfalon ugyanis kis .

ablak van, mely kiálló rácscsal el van látva. A rács mögött mindig
ha K,-úr gyjteni járt, két macska ült, jó kövér Sphingidákat

csemegézve. S ugyanazt teszik a gazdátlan kutyák is, bizonyára

szintén a nélkül, hogy bajok lenne. Más alakban az ember is fel

emészti a lepkét, t. i. hernyó alakjában. Cordoba vidékén Jonote

fákon valami nagy Sphingida hernyó él, a mslyet az indianusok

,,Clacoaque"-nak neveznek és különösen kedvelnek, kivált zsírral

kirántva. Másfajta hernyó vagy álcza a „Gusano de Magéi", mely
az A^ave húsos leveleiben él. Ezt is megeszik, st elég jól meg-
fizetiiv, mert darabja 5—H krba kerül. De gustibtis stb.

A hangyák Inteüigentijára nézve Wasmann, az ismert

hangya-kutató, a következ kísérletet tette. Széles óraüvegbe vizet

tett s a kö:5epére kis szigetre, apró tálczikát hangyatojással ; azután

az üveget annak a hangyabolynak a tetejére helyezte, a melybl
a tojások származtak. Annak lakói {Formica sanguined) csakhamar
észrevették a tojásokat és csápjaikat a szigetecske felé irányították,

minthogy azonban, minden abbeli kísérletnél, hogy azokhoz köze-

ledjenek, vízbe kerültek, mindig ismét visszavonultak. Már azt le-

hetett hinni, hogy a hangyák az akadályt le nem fogják gyzni,

midn egyikük egyszerre csak azon kezdte, hogy apró göröngyö-

ket, faszilánkokat, hangvahullákat s efféle szilárd testeket odaszipelt

s a vízbe ejtette. Példáját követték mások és csakhamar kész volt

a híd, melyen át a kísérlet kezdetétl számított egy óra alatt az

•összes tojásokat elvitték. Ez a megfigyelés nem ámuUtba ejt


