
194 Különfélék,

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


