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mosan, mint a legtöbb európai gyjt szokta) lesz minden egyes

bogár (a jobb középs és hátulsó láb között) felragasztva ; ra-

gasztószerül alkoholban mézsrségig feloldott barna shellak

szolgál ; ezen anyag igen szorosan tapad úgy a papírhoz, mint

bármely sima felület bogaihoz. A függélyesen felragasztott

példányoknak úgy felf, mint alsó felülete így teljesen látható,

nagyító üveggel vizsgálható és így sok esetben a másodlagos

nemi ismertetjelek tanulmányozása lehetvé van téve. Minden

egyes példány nyomtatott etiquettel van ellátva, az etiquetten

leihely és hónap, sok esetben a tenger szine feletti magasság és

a gyjt neve van feljegyezve. Említenem sem kell, hogy ezen

eljárás nagyon megkönnyíti az egyes példányok eredményes ta-

nulmányozását.

Különfék k.

Éjjeli lepkefogás új módját ajánl Dr. Fleck E., ki azt há-

rom év óta igen jó sikerrel gyakorolja. Készüléke igen egyszer

:

4—5 mm. vastagságú, 50—60 cm. átmérj sodronyra ugyanoly

hosszú igen laza s átlászó fehér gyapotszövetbl készíteti, lekere-

kített zsákot varratott, e fölé pedig hasonló, de fekete szövetnek

15 cm. széles szalagját ersítette belül is, kívül is a sodronyhoz,

úgy, hogy alsó széle mindkét oldalon a fehér zsáktól elállt. A
sodronyhoz még három mozgatható rövidebb sodronyt ersített s

ezekkel a készüléket elektromos ívlámpa alá függesztette, a melyet

azonban ers világosságot terjeszt másféle, különösen acetylen

lámpa is helyettesíthet. A világossághoz röpül lepkék rendszerint

a zsákba kerülnek s a fekete szalag alá rejtznek, minélfogva úgy
kell intézni a dolgot, hogy onnan cyanos üveggel könny szerrel

ki lehessen szedni. Kedvez idben már az esti homály beálltával

találhatunk a zsákban több-kevesebb Sphingidát, Bombycidát, Noc-

tát és Geometrát, melyeket egyenkint kiszedünk. Ezt az eljárást

többnyire éjfélig, st olykor 2 óráig is lehet ismételni. A Nectuák

és kivált a Geometrák gyakran a zsákon kívül is röpködnek : eze-

ket hálóval fogdossuk össze. Ezzel a készülékkel még kedveztlen

idben is foghatunk néhány jobb fajta lepkét, különben az egész

évad alatt alkalmazható s ugyan oly sikerrel jár, mint a csalétek-

kel való fogás, mert csak kevés faj, mint pl. a Catocalák, keresi

fel inkább azt. A mellett elkerüljük a nem lényegtelen költséget a

csalétekkel, és az azzal való kellemetlen manipulatiót. A készülék

felnye pedig abban áll, hogy kertben, verendán is alkalmazhat-

uk, st nagyot b kirándulásra magunkkal is vihetjük.


