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rajzának keletkezése és többféle változása fell. A harmadik közie-

mcin „Újguineai lapos férgek" dr. Rátz István tollából való

és három új galandféregnek leírását nyújtja a szükséges rajzok

kíséretében E fajok egyike gyjtjének, Biró Lajos-nak nevet

viseli mint lehthyotaenia Birói. Ezt követi M a 1 1 á s z József
dolgozata „A Loxocarabus alnemrl" czímen, mely részletes leírást

nyújt a Carabus obsoletus-(a]ról és varietásairól, továbbá a Carabus

procerus-TÓ] és egy új fajváltozatáról. A kisebb közlemények
között dr. Kertész K á 1 m á n-nak két czikkét : „A világ bögöly-

féléinek jegyzéke" és F icaibi E. „Venti specie di zanzare

(Culicidae)" czímen, továbbá Csíki Ern könyvismertetését ta-

láljuk a következ czím alatt: „Die Pusztenflora der grossen

ungarischen Tiefebene von Franz Woenig."

Pterogon Proserpina Pali. M'vdn a Vlara-szoros és Trencsén-

Tepla közti vasút építésénél el voltam foglalva, a nyarat csalá-

dommal Fels-Szernyén töltöttem és itt a Vág partjának kövezete

közül kintt Epilobiumon a nevezett faj hernyóját találtam. Ezentúl

több figyelmet fordítottam erre a növényre, még pedig b ered-

ménynyel, mert egy hétnek lefolyása alatt 183 hernyót szedtem

össze, az egyúttal szintén Epilobiumon talált elpenor és galii her-

nyókat nem is számítva. Az állomástól szemben, az árkokból le-

folyó víz mintegy 50 Q méternyi mocsarat képezett, a melyben

ölnyi magasra ntt az Epilobium : ez volt a szinte kifogyhatatlan

lelhely. Rendszerint napjában 15—20 hernyót találtunk itt, és

ha azt hittem, hogy már összeszedtük mind, másnap megint annyi volt.

Több volt a barna, mint a zöld hernyó, s a legtöbbjét nem magán
a növényen, hanem a földön, a gyökereknél vagv a sárban, szóval

árnyékban, hvösben fekve találtam ; de a még ki nem fejlett hernyók

éjjelre táplálkozni bizonyosan felmásztak a növényekre, a mire a

lekopasztott szárak is következtetni engedtek. Mindezeket a her-

nyókat egy nagy, mintegy 1 köbméter tartamú ládába tettem s

azt a fels-szernyei pályaudvar eresze alatt helyeztem el. Egyszer

éjjel nagy zivatar volt, és mivel az ereszvíz épen a ládát érte, ez

a nedvességtl annyira megvetemedett, hogy reggelre nagy nyilasok

és szakadások mutatkoztak, a mel veken át a hernyók fele meg-
szökött, de ezek egy részét a síneken és a sínek közt lev kavi-

cson újra megtaláltam. A ládában húsznál több elpusztult hernyó

volt, a melyek a puszta megérintésnél bzös lévé estek széjjel.

Ez így ment napról-napra : mindig kevesebb lett az egészséges

hernyó, úgy hogy összesen vagy 30 bábot s ezek után mindössze
ket szép lepkét kaptam. A hernyók legnagyobb része vagy meg
volt szúrva, vagy oly járványban pusztult el, a mely más fajok-

nál is elfordul, kivált ha azok szokatlan nagy tömegben lépnek

fel. Ezt a járványt a következ fajoknál figyeltem meg: Psilura

monacha- és Heliothis peltiger-en Namiesten, Morvaországban;
DeiUphila euphorbiaen 1886-ban Lateinban, Brünn mellett, a hol

300 hernyó után alig kaptam "20 egészséges bábot ; Bombyx tiifolü-

és Lasiocampa pinin Stomfán és Bécs környékén; Arctia caján
a budai Svábhegyen, a hol ezrével volt ; csaknem minden máso-
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dik vagy harmadik évben Arctia aulica-n stb. úgy hogy az illet

faj a következ évben igen ritka lett. Ocneria dispart és Leucoma
salicist p. o. néhány évig csak igen szórványosan láttam oly he-

lyeken, a hol azeltt évenkint a hernyók által lekopasztott kerte-

ket és bokrokat lehetett látni. Weirzmantel Vilmos.

Gölniczbányai lepkék. Mióta Gölniczbánya vidékének lepke-

faunáját összeállítottam (R. L. III. 1886.), csaknem évrl-évre talál-

tam néhány új, vidékünkön még meg nem figyelt fajt vagy faj-

változatot. Ezek a következk: 1887-ben Pieris rapae L. igen

apró példány (v. minor Costa?); Lycaena Astrarche Bgst. ; L.

Béllargus Rótt. v. ceronus Esp. ; Syrichthns malvae ab. táras

Meig. ; Bombyx catax L. — 1889 ben : Tkecla spini Schiff., Lycaena
Corydon Poda, L. Meleager Esp.; Moma Orion Esp. 1891-ben:
Sesia tipuliformis CL; Xanthia fulvago L. 1892-ben: Pygátra
anastomosis L.\ Dianthoecia cucubali Fssl. 1994-ben: Agrotis

segetum var.?; Hadena porphyrea Esp. 1895-ben: Agrotis aagur
F. ; Hadena rurea F. 1896-ban: Macroglossa fuciformis L. ; La-
siocampa piui L. ab. brunnea Stgr. (a hazai faunára nézve
új) : Plusia moneta F. 1897-ben : Hylophila prasinana L. ; Pygaera
curtula L. ; Agrotis strigula Thnb. ; Mamestra tincta Brahni.

Azóta, gyöngélked állapotom miatt többé nem gyjthettem. Eltér
példányaim közt van egy Argynnis latonia L., melynél az alsó

szárny fels oldala külszegélyének mentén egy sor ezüst petty

mutatkozik. Hudák Ede Ágost.

Fekete póknak (Kara-Kurt) neveznek a kirgizek igen m irges

pókot, mely az utóbbi években a kirgiz pusztákon annyira elsza-

porodott, hogy minden négyszög méterre legalább egy-egy ily állat

esik. Marása következtében a megmart tevék 97—98 o/o-a, a meg-
mart embereknek pedig 2—8 %-a elpusztult, meghalt. A kalmükök
régóta ismerik ezt a pókot és veszedelmes voltáról csodadolgokat
mesélnek. Tény, hogy marása a tevére nézve csaknem teltétlenül

halálthozó, míg a juh a pókot minden hátrányos következmény
nélkül felemészti. Az embernél a marás helyén némi daganat s a
brnek ers gyulladása mutatkozik, mely heves fájdalmat okoz;
a daganatból vér csöpög. A megmart lázat kap, szédeleg, melle
szorul és még ugyanaz napon eszméletét veszti el. A kalmükök
ezt az állapotot juhhúsból készült ers levessel és zsírral vegyített

pálinkával gyógyítják. Ha ennek folytán heves okádás következik
be, akkor a beteg meg van mentve ;

3—4 nap múlva visszanyeri

eszméletét és javulni kezd. Ez a pókfaj szerencsére nem lép fel

mindig egyenl nagy mennyiségben, hanem fleg csak igen száraz

és forró években.

Papilio Machaon L. Arad vidékén kétféle alakban fordul el,
még pedig a gyoroki Kecskéshegyen fleg halványabb szín, a
lapályon pedig inkább sötét szín, úgy hogy nem ritkán megüti a

var. aurantiaca Spr színezését. Az utóbbinak egyik példányát tre
feltzvén, elénk köményszagot éreztem, a miból azt következtetem,
hogy hernyója köményen élt. A halvány szín közt fogtam a
bimaculatus Eim. fajváltozatot is. Grnber Ede.


