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A Stauropus fagi hernyöjánaTc regeneráló képességérl. —
1914- évi május— juiiius havában a hernyó különleges alakjára való

tekhitettel a Stauropus fagi L tenyésztésével foglalkoztam. Sokszor

lekötötték a figyelmemet a hernyók, különösen kicsi korukban, a

mikor hosszú ellábaikat idegesen mozgatták, akárcsak a hogy a

hangyák szokták tenni tapogatóikkal s ilyenkor laikus ismerseim
mindig hangyákat láttak bennük Sr vedléseik közepette megesett

egyikkel-másikkal, hogy hosszú ellábuk karma vagy els íze, vagy

ezek mindketteje kiszakadt s ilyenkor a szegény hernyó bizony sán-

tikálni ^"olt kénytelen. A következ vedlés azonban már rekompen-

zálta. mert kiszakadt lába hel,yett újat kapott, olyant, a mely bár

nagyságában nem multa felül a leszakadtál, mégis lett rajta új ka-

rom, st ha az els lábíz is kiszakadt volna, új izület is. csakhogy

a láb maga ilyenkor csak fele volt a többinek.
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Irodalom.

Dr. O. Krancher : Entoinologisches Jahrljueh. XXIV. 1915.

Leipzig\ 1915 (Frankenstein & Wagneri. — Ára l-(50 M.

i\z entomologiai évkönyv 24 évfolyama az 1915. évre a hábo-

rús idk közepette pontosan megjelent. A naptáron kivül, úgy mint

rendesen, számos czikk szolgál az entomologus oktatására, szóra-

koztatására A naptárt kiegészíti az aprólepkék néhány családjának

(Erioceph.alidae, Microplerí/í/idae. Hejnalidae) gyjtésére vonatkozó havi

útmutató, melynek szerzi Dr. Meixxer és Dr. Meyer. A lejikészt.

bogarászt több czikk érdekli, de talál a többi rovarrend iránt érdek-

ld is magának való tanulmányt, st a faunisztikusnak is jutott

Dalla-Torre tollából valami, a tiroli poloskafélék jegyzéke. A köte-

tet számos szövegközti kép és egy fábla díszíti, utóbbin néhány fel-

tn alakú Xeuroptera kerül bemutatásra. Az olcsó kis zsebkönyv

legújabb kötetét is bátran ajánlhatjuk az érdekldk figyelmébe (leg-

czélszerbben egyenesen a kiadónál : Frankenstein & Wagner —
Leipzig, Lange Strasze 14. rendelhet meg). Csíki.

Pillich F.: Aus der Arthropodeuwelt Simont ornya's. Ein

monographischer Beitrag. Simontornya. 1914. (172 1.. 3 képpel).

A folyóiratunk olvasói eltt jól ismert szerz ezen díszesen

kiállított kis nyolczadrét alakú kön3'^'ecskében megismerteti velünk

a toluamegyei Simontornya környékének ízeltlábú állatjainak fauná-

ját. Miután a vidéket ismerteti, áttér az egyes rovarrendek és más
ízeltlábúak felsorolására, minden fajnak pontos elfordulási adatait


