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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,
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szállásunkon átvizsgáljuk. Tapasztalás szerint ez a módszer
különösen akkor alkalmazandó, hogyha sötétség vagy es Gangl-

bauer módszerét meghiúsítja. Ez utóbbi abból áll, hogy a hava-

sokon a magasabb fcsomókat éles fejszével a gyökerek fölött

levágjuk s azokat kend fölött széttépve s megrázogatva, meg-
szitáljuk : az eredmény mindkét esetben meglep.

A Vanessa Atalantának szép példányát szeptember havában
széttört görögdinnye darabján láttam, a mint annak édes nedvét

szívta. Ebben a kellemes foglalkozásba annyira el volt merülve,

hogy alig lehetett elzavarni. Hálóm nem lévén, kézzel akartam
megfogni s ez majdnem sikerült is ; de midn a kézzel megérin-

tettem, mégis csak tova szállt. Ámde édes prédáját azért nem hagyta

olyan könnyen : egyszeri körüli öpködés után újra a dinnyére ült.

Erdekeit a dolog és kísérletet tettem: a lepkét ismét elzavarva,

kezemmel letakartam a dinnyét, úgy hogy a lepke hozzá nem fér-*

heteit ; de ez keresve a megkedvelt eledelt, hol nadrágomra, hol

karomra ült. Ez egy ideig tartott. Végre meguntam a játékot és

mentem dolgom után, a lepke pedig csakhamar megint ott termett

a dinnyén, folytatva lakmározását. Ezek után kétségtelennek tartom,

hogv nappali lepkékre nézve a görögdinnye kitn csalétek gya-

nánt használható. Uhl József.

Ezt az érdekes megfigyelést megtoldom azzal, hogy görög-

dinnyén magam is láttam V. Atalantát, melyrl egyébiránt tudvalev
dolog, hogy a lehullt gyümölcsöt nagyon kedveli, és hogy Anker
Lajos feljegyzései szerint a Mánia mattra L. nev Noctua Szerem-
megyében nyirkos völgyekben a hever félig száraz görögdinnyét

nappal is felkeresi. .4. A. -L.

Brazíliai kutató utazást rendez Stanzel- Lachnit J. R.

Sao Paulóban tartózkodó hazánkfia, mint már röviden említettük.

(R. L. VII. 22 1.) Az utazásra jelentkezk 1901. márczius hó ele-

jén indulnak Sao Pa. lóból és Matto Grosso tartományon át Brazi-

liának csaknem legészaknyugatibb pontján az Amazonas folyamig

hatolnak és onnan, Tabatingától, hajón az Amazonoson le, és

haza utaznak. Az utazás körülbelül 4000 kim. -re terjed és 600 napra

van tervezve ; czélja : ezen még kevéssé ismert országrészekben

ethnographiai és természetrajzi tárgyak gyjtése, meteorológiai

megfigyelések, töldrajzi pontok meghatározása és érdekes tájak és

tárgyak fényképezése.

A Sphinx convolvuli kedvéért az idén csobánkai kertemben jó

sok Mirabilis jallapát ültettem, a melyen augusztus havában szá-

mos convolvuli lepkét fogtam is. Ebben azonban veszedelmes con-

currensem akadt egy macska képében, a mely ugyanazt a sportot

ép oly nagy szenvedélylyel, de nem oly önzetlenül zte, mint jó

magam. A mint besötétedett, a macska nap -nap után a Mirabilis

bokrok közé húzódott és türelmesen várta, míg a zúgó pille

közeledett s egy-egy virágnál 1—2 másodperczet lebegve idzött.

Ilyenkor a macska ügyes csapással leterítette a pillét és mindjárt

fel is emésztette, s a mint ezzel, elég gyorsan, megvolt, újra lesbe


