
Különfélék.

Lepkebábok ósszenövesztésével kísérletezett Tafner Vidor
tanárjelölt s e czélra eleinte az Aporia cmtaegi, majd a selyem-
lepke bábjait használla, de az utóbbiakkal nem sokra ment, mert
igen érzékenyek; legjobban beváltak a Vanessa Jo bábjai. A bá-

bokat különböz testrészeken megsebezte s azután összeillesz-

tette, hogy egybeforrjanak, a mi sok esetben sikerült is.

Fixáló szerül a collodiumot vagy megolvasztott parafint használta,

Érdekesebb eredményekként felemlíthetk a Következk : A chitin-

br többnyire egymással annyira összeforrt, hogy a két bábot elég

ervel egybekapcsolta. A bels szervek is gyakran találkoztak s

egymásba forrtak. Ilyen helyeken a chitin színt kapott ugyan, de

teljesen szrtelen maradt. Az összenövesztett állatok kifejldése

lepkealakjukig rendesen egy-két nappal több idt kivánt, mint a

normális kifejldés. A lepkék többnyire szintén teljesen össze vol-

tak nve, — részben kikelt mind a kett; részben csak az egyik,

de azért a másik is kifejldött, azonban a burokban maradt
;
gyak-

ran pedig elhalt mind a kett kikelés ele tt. A törzstl lemetszett

lábak lasabban, de mégis tovább fejldtek. A színek gyakran aber-

ratiókat mutattak. Egy eset különösen érdekes volt. A kísérletez

két bábot derékon metszett át, mi által a két potroh érzéketlenné

vált ; azután felcserélte a test mells részeit s a íéltesteket egybe-

illesztette, minek folytán az egyik potroh érzékenységét és mozgó
képességét visszanyerte.

A keresztes pókok mustrázatáról, vagyis a rajtuk látható

rajzolatokról Dr. Lendl Adolf a Természettudományi Tár-

sulat állattani szakosztályában husamosb id eltt eladást tartott

(1. R. L. 1899. 198. 1.) Akkor különösen a közönséges keresztes

pókok rokonsági köréhez tartozó fajokról értekezett s az egyes

fajok rajzait összehasonlította egymással, minek révén esetleg a

fajoknak egymástól való leszármazására következtetni lehet. Ujab-

ban kiterjesztette vizsgálódásait az úgynevezett állaspókokra is, a

melyek szintén kerekhálós pókok és nálunk 5—6 elég gyakori

fajjal vannak képviselve. Ezeknek mustrázatát, illetve a mustrázat-

natnak fokról-fokra váló elváltozását tanulmányozva, azt találta,

hogy ezek a fajok hasonló viszonyban állnak egymáshoz, mint a

keresztes pókok fajai egymásközt. A mellett asonban azt is meg-
állapította, hogy az állaspókok egyszerbb mustrázatára vissza

lehet vezetni a keresztes pókokét, a mibl arra lehet követkéz-
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tetni, hogy ezek amazoktól származnak. Ámde, ha a fajokat pon-
tosabban megvizsgáljuk, találunk közöttük olyan különbségeket,
olyan faji bélyegeket is. melyek ezt az egymástól való leszárma-
zást valószíntlenné teszik s így a fajoknak egymás mellett való
keletkezését kell feltételeznünk.

Neptis aceris Lep. Az 1899. év tavaszán Szászrégenben lak-
tomban egyik fiam ennek a fajnak néhány példányát hozta haza, a
melyet a közel úgynevezett Kecskeerdben fogott. Én ezzel a fajjal

fiatal korom óta Brünnben, az ötvenes években sehol sem talál-

koztam, habár Magyarországon s egyebütt sok helyen megfordul-
tam — annál inkább örültem neki. Fájdalom, a példányok gyj-
teményem részére már nem voltak használhatók, de eszembe
jutott az az eladás, melyet errl a fajról Gartner Brünnben
tartott, a hol hernyóját felfedezte, s elhatároztam, hogy azt én is

keresni és tenyészteni lógom. A röpülési id eltelte után 8 nap
múlva keresésére indultam három fiammal és találtam is 12—15
hernyót, mely azonban még alig volt 3—4 mm. hosszú s ilyen

korában igen nehezen található. Már elzleg az Orobus vernusnak
hat növényét gyökerestül kiástam és kertemnek egyik árnyas he-

lyén elültettem. Már itt kell megjegyeznem, hogy a tenyésztés

kielégít eredményét nem lehet várni, ha a növényt csak azon a

nyáron ültetjük el, a melyben a hernyót tenyészteni akarjuk,

mert az egész növény az elültetés után lassan a gyökeréig elszá-

rad és levelei feketék lesznek. szkor a növény újra hajt ugyan
és szép lombos, de akkor már nincs hernyó, melyet etethetnénk.

Ennélfogva a növényt egy évvel elbb kell elültetni. Levágott és

vízben tartott növényen a hernyó elpusztul. — Hetenkint 2—3-

szor jártunk az említett erdben és mindannyiszor találtunk mind-
inkább megnövekedett néhány hernyót, összesen 60—70 darabot.

A hernyó úgy él, amint azt Gartner leírta, azaz : az illet le-

vélnek hegyét lazán lecsüng háromszög alakjában lerágja s arra

mindennap visszatér. Ha más hernyó nem zavarja, magán a táp-

növényen bábozódik július hó végén. Kertemben az egyik növé-

nyen 14 báb volt. Bábja valamivel nagyobb a Vanessa var. prorsa-

énál, fémfény s igen élénk. Mintegy negyedrészük meg volt

szúiva, a többi augusztus hóban igen szép lepkét adott. Némely-
kor ki is telel s a lepke akkor május hóban kel ki. Néhány el-

torzult vagy a tenyészt házikóban elkopott példányt szabadon
bocsátottam s azok néhány napig röpködtek kertemben s a kör-

nyéken. A Szászrégen másik oldalán, a lapályban lev „Mocsár"

nev tölgyes erdben is számos példányát látták a lepkének.

Budapestre felkerülve, az idén a N. aceris bábjait a budai he-

gyekben szándékoztam kitenni, de a folytonos estl Szászrégen-

ben maradt fiaim ki nem mehettek az erdbe s ennéllogva a

tervezett meghonosítás elmaradt. Weíszmantel Vilmos.

Apró bogarak gyjtésére, fleg a havasokon, Reitter E. a

következ eljárást ajánlja : a hóregió lehetleg közvetlen közelében

nedves gyepdarabokat lefejtünk s azokat, némi kiszárítás után,


