
Különfélék. 43

melyet Biró Lajos az ország különböz vidékein gyjtött és

Reut«r O. M. helsingforsi tanár határozott meg; e nem fau-

nánkat azonban, az adatoK csekély száma miatt nem jellemez-

hette. Csak azt emeli ki, hogy a hazánkból felsorolt 70 faj közül
a Sinynihurus maciilatus Töm. és Seira falUdipes Reut. eddig ki-

zárólagosan csak Magyarországból ismeretes s ennélfogva ezt a két

fajt hazánk faunájára jellemz alakoknak tarthatjuk; a Lepisma
myrmecofkila Ltí-cas és Lepismina ati^Uiseía Guér. pedig a medi-
terrán fauna területérl került hazárrfíba. A fentebbi szám voltakép

69 re apad, mivel az Anisosphaera prohlematica-ról kisült, hogy az

csak bogárálcza (L. R. L. VI. 218.)

Európa bogarai (Die Káfer Europa's) czim munka XXXVI.
füzete jelent meg a napokban, melyben Schilsky 100 fajnak a le-

írását adja, legnagyobbrészt az Anobiidae és Bostrychidae csalá-

dokból. Ujak a következk : Dasytes Moreli, Dasytiscus Ragusae^
Ochina ferruginea, hasioderma corsicum, impunctatum, costula-

tum, Mulsanti és nieimwcephaltim, Theca Championi, conícicolUs

és striatnla, Caenocara Ganglbatteri, Synoxylon geminaUtm és

Xylopertlia Heydeni. A részletes leírásokon kivül a kötet végén
megtaláljuk az említett családok meghatározási táblázatait, melyek
nem csekély . mértékben emelik a m becsét. Cs. E.

A Berge-fóle lepkekönyf (l. R. L. V. 146.) nyolczadik kiadása

az imént kibocsátott 14. füzettel teljesen megjelent és minden te-

kintetben igazolja azt a véleményt, melyet els füzete felöl kije-

lentettünk. Jelen alakjában Berge mve valóban tudományos ér-

tékkel bír, és mvésziesen készük 50 színes táblája minden hoz-

zá értnek tetszését ki fogja vívni. Ez az új kiadás nemcsak a-

kezdnek nyújt a lepkészet terén kielégít útmutatást, hanem a

komoly gyjtnek is, gyjteménye rendezésénél és kiegészítésénél

megbízható kal-iúzul szolgálhat. Aránylag olcsó ára (kötve 12 frt

60 kr.) megkönnyíti a megszerzését.

Részeg rovarok. A bogáncs, cichoria és kivált a Centaurea
scabiosa virágjain Williams angol botanikus számos poszméhet
{Bomhus) látott, a mint egyik virágot a másik után átvizsgálták

és ha mézet n'em találtak, azonnal tovaszálltak, de tovább
idztek, ha találtak. Ilyenkor rendesen megtörtént az, hogy az

állat egyszerre oldalt vagy hányat esett és lábaival görcsösen rug-

dalódzott. Bizcnyos id múlva némelyik el akart szállni, de nem
bírt felemelkedni és visszaesett. Egyikét a kutató pléhdobozba zárt,

és midn azt négyedóra múlva kinyitotta, a Bombns újra a Gen-
tauerára szállt, de nehán}' perez alatt megint az elbbi állapotban

volt. Más ily irészeg poszméhet néhány Centaurea-virágfejjel együvé
elzárt, a melyekben a rovar folyton kutatgatott. Másnap reggel azon
ban, midn az üvegdobozí kinyitották, a Bombns a. veszedelmes
virágoktól lehetleg távol egy zugba húzódott és ha
eg3'ik virágra rátették, azonnal az üvegfalnak röpült^ ha pedig ervel
rajta tartották, undorát azzal fejezte ki, hogy f@jét-és mells lá-

bát lehetleg felemelte a virágok fölé. A mohóság, melyet az ál'at

még este is tanúsított, világosan annak ellentétévé változott át.
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— Hasonlót észlelt TiUt J. W, lepkéknél is. Üvegházban elzárt

lepkéknél ugyanis azt tapasztalta, hogy a nstények a harmattal

bsériék, a hímek azonban azokat a vitágol^at kedvelik, a melyek
a destillálásnál a legtöbb alkoholt adják. Az ily le kék olykor

órahosszat ültek virágkehelybcn, mintha részegek volnának. De
a szeszes italt is kedvelik a lepkék. Az üvegház padlójára csö-

pögtetett l'krre nagy mohon rászálltak. A szabadon röpköd lep-

kéket pedig a kertben íelejtett pohár pálinka szaga odavonzotta

é-j jót húzva abbjl, r.^szeggé tette. íme az alkoholisták hivatkoz-

hatnak a természet nyújtotta példákra !

Az els bogár 1900-ban. Január hó utolsó napján a Nemzeú
Múzeum igazgatói irodájában nagy meglepetésemre elég jókora

bogarat vettem észre, a mety a meghatározásnál Ceranibyx Sco-

polii Fúss/y-nek bizonyult. Bizonyára a ftésre szolgáló fából

kelt ki, a melyben álczája él. Alighanem ez az els bogár, mely
az új évben haza .kban elkerült, s ennélfogva megjelenését a

megemlítésre érdemesnek tartottam. Szalay Imre.

A bugaczi puszta mikrofaunája. A kir. m. Természettupomá-
nyi Társalat ál.ittani szakosztályában 1900. január 5-én Dr.

Daday Jen elterjesztést tett a Kecskemét sz. kir. város bir-

tokában lev bugaczi puszta álló vizeibl gyjtött mikroskopi anyag
áttanulmányozása folyamában elért eredményekrl. A nyolcz term-
helyrl gyjtött anyagban 69 fajt talált, melyek csoportonként a

következleg oszlanak meg: Protozoa, 12 Coelenterata 2, Vermes

12, CoPefoda 7, Cladocera 16, Ostracoda 12, Isopoda 1, Hyd-
rachnida 7. A talált 69 faj közül 58 hizánk inas területeirl is

ismeretes, a többi 1 1 pedig részint csak bugaczi vizekbl került

el, részint a ritkábbak közé tartozik. A rákfélék közül két újat

mutatott be Paracandona hungarica és' Limnicythere hitngarica

név alatt. Felemlítette azt is, hogy a kis ráko.skákban érdekes

parasitákat is talált.

Herélt hernyókból lepkéket tenyésztett Dr. O u d e m a s J. T.

(Zool. Jahrb 1898. 71.) Az Ocnena dísp ir hernyók nemi mirigyeit fi-

nom, hajlított csipeszszel eleinte a hasi oldalról, utóbb a^.onban mi idi.;

a háti oldalról távolította el, a-'.t tapasztalván, ho^y e mtétre a legal-

kalmasabb hely a hernyó hátán lev vöröz szemölcs az ötödik

szelvényen, a mely alatt a mirigyek el vannak helyezve. Vizsgá-

lódásai, melyek egyúttal bizonyságát nyújtják annak, hogy a he-

rélés rovaroknál is lehetséges, azt eredményezték, hogy a heré-

lésnek semmi befolyása nincsen sem az állat külsejére, vagyis má-
sodlagos nemi charak eré e, sem pedig aniialc cs3lekedeteire nézve,

ez utóbbiakat úgy értve, h:>^y a copulatió megtörtént még akkor
is, ha mindkét nembeli egyin kétségtelenül herélve volt, és hogy
a nstény a végtagján lev gyapjút oy esetben is lerakta, ha az

petét nem takart. Megfigyelte azt is, hogy teljesen kiherélt hímmel
párosodott nstény petéibl a hernyó nagyobbára kikelt, a mi
alighanem zzennemzéssel magyarázható.


