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abból már fa-rontó dai'cázsok repültek ki, és a melyekben valóbzí-

nüleg még több álcza is él, tzi iának kell elhasználni, és különösen

rizkedni kell attól, hogy épületiának ne alkalmaztassanak, mert az

ilyenekbl készült gerendákat a darázsálczák íurkálásaikkal annyira

meggyengítik, hogy épen nem felelnek meg a czélnak, melyre

használtatnak.

A fa-rontó darázsok álczáit, ha már egyszer befészkelték

magukat, a fatörzsekbl kipusztítani alig lehetséges, mert hozzájuk

nem igen férhetünk, a mellett pedig elég szívós életek. Ennek

jellemzésére szintén saját tapasztalásomból hozhatok fel egy esetet.

A m. nemz. múzeum állattan osztályában lev kitömött orang-utang

állványául egy vadkörtefa-törzset állítottak fel, melyben véletlenül

épen ía-rontó darazsak álczái fészkeltek. E szekrényekben a kitömött

állatok nagy mennyiség arzenikummal vannak praeparálva, melybl

a zárt üvegszekrényben annyi mérges arzenikum-gz gyl össze,

hogy talán az ember pár hétig sem élhetne meg benne. Minda-

mellett a darázsálczák nem pusztultak el, st 1873 nyarán mintegy

70 darab Jremex mágus F. és Xiphydria annidata Jur. darázs jött

ki a fatörzsbl. St a szekrény feneke egész 1876 szeptember haváig

frészporral volt belepve, jeléül annak, hogy az uj nemzedék álczái

még ekkor is éltek. Csakis akkor pusztultak el végképen, mikor az

össze-vissza furkált fatörzs több ízben ers arzenikumos oldattal

lett beáztatva. -
Mocsáríj Sándor.

A lepkék szaga.

A rovarok közöl igen soknak van bizonyos sajátságos szaga,

a mely némelyeknél olyan jellemz, hogy már csak ennélfogva is

azonnal reájuk lehet ismerni. A házi poloska kellemetlen szaga, a

bútorok alatt mászkáló poszogó -bogár undorító bze mindenkinek

eléggé emlékezetébe idézheti ezen tén}t, ha sohasem is lett volna

alkalma a büdös mezei poloska által megmászott málnát vagy epret

venni szájába. A körisbogár még ezeknél is áthatóbb szagot ter-

jeszt, ugy hogy az általuk meglepett fa közelébe érve azonnal

meglehet érezni szagukat. A futrinkák, a katicza- bogár, a hangyák,

némely tücsök és légy meglehets átható szaggal bírnak. Számos

más rovarnak és ezek között épen a lepkéknek a szaga azonban

sokkal gyengébb, ugy hogy csak az elevenek megfogásánál, kivált

pedig feltzésénél vehetjük észre. A legtöbb lepkénél többé-kevésbbé

meg van valami abból a szagból a mit általában poloskaszagnak
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mondunk, de vannak ezen kivl olyan sajátságos szagkeverékek

is, melyeket észrevenni és megkülönböztetni igen, de leirni alig

lehet. A Parnassius Mnemosijne L. szaga határozottan a karamel

szagára emlékeztet, de c^ak akkor válik erosebben érezhetvé, ha

ujjaink között az egész rovart szétdörzsöljük. A Jhais Polyxena S.

V. szaga puszta megfogásra nem épen kellemetlen, feltzésekor

azonban némi poloska szagot áraszt. A különféle Zygaena-fajoknál

megfogás nélkül is lehet érezni bizonyos ers poloskaszagot, melybe

sajátságos mellékszag vegyül, a mi hasonlít az ujjaink között szét-

dörzsölt czitrondevél szagához. A zúgó-lepkék (Sphingidae) kivétel

nélkül különféle illatot árasztanak, másféle lepkéknél pedig ismét

más és más szagot érzünk.

A poloskáknál és másféle bzös rovaroknál a kellemetlen szag

védelmfíl szolgál a ragadozók ellen. — A Zygaenák és némely Noctuák

is kellemetlen szagukban és a holtnak színlelésben keresnek mene-

külést. De ezen a körülményen kivül van még egy sokkal fontosabb

ok, mely ket e sajátságos szag kiválasztására ösztönzi és ez —
tapasztalásom szerint — az, hogy e szag után az ugyanazon fajhoz

tartozó rovarok egymást annál könnyebben felismerhessék. A lepkék

szaga tehát nevezetes szerepet játszik az illetk szaporodásában.

Hogy ez igy van és hogy még az olyan lepkének is van szaga a

melynél már épen nem vagyunk képesek ilyet megkülönböztetni,

azt a következ kísérleteim eléggé bizonyítják.

Az 1882-ik év tavaszán hernyónevel-szekrényemben egyszerre

kelt ki többiéle nappali lepke, u. m. Thais Polyxena S. V.,

Vanessa Polychloros L., Vrticae L. és Jo L. Kisérletképen minden

egyes lepkének a szemeit oly ersen bekentem olajos festékkel,

hogy azokkal épen nem láthattak és még csak a ' legcsekélyebb

világosságot sem vehették észre. E szokatlan mtét után eleinte

vaktában ide s tova repkedtek, késbb azonban nyugodtan leültek,

mindenik a hova épen véletlenül ért. Jó ideig nyugodtan maradtak,

késbb azonban csápjaikat mozgatva óvatosan bizonyos irányban

megindultak. Az irány épen az volt, a melyben a legegyenesebb

vonalban egy-egy ugyanazon fajbeH lepke ült. Megtörtént, hogy

különböz fajú lepkék utjai keresztezdtek; ilyenkor csápjaikat

mindenfelé forgatva óvatosan kikerülték egymást. Valóban igen

érdekes volt nézni, a mikor mint a vakok úgy tapogatóztak csápja-

ikkal és alkalmasint szimatoltak. így hagytam ket másnap reggelig,

a mikor nagy csodálkozásomra valamennyit a saját fajabelijével

párosodva találtam. Világos tehát, hogy a jelen esetben az illet
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fajok jellemz s/aga vezette ket egymáshoz, hogy életük legfbb

feladatát, a fajfenntartást biztosítsák, mert ha szaguk nem lett

volna, így megvakítva nem lettek volna képesek egymást felismerni.

Hogy a lepkéknél melyik szerv választja ki a szagot terjeszt

anyagot, az még nagyon kétes. Szagmirij^yeket náluk nem ismerünk.

Lehet, hogy a mint Hartig hiszi *j a Cynipidákról, a párosodási

szervek szolgáltatják e szagos anyagot ; vagy a mi még valószínííbb,

hogy ezen illékony anyag képeztetésével a pikkelyek finom, mikrosko-

pikus nagyságú csövecskéi vannak összefüggésben. A lepkék anatómiája

azonban még oly kevéssé van mivelve, hogy ezt a kérdést az eddigi

vizsgálatok alapján eldönteni nem lehet. Ez érdekes kérdés tanul-

mányozását nem is fogom elmulasztani és szeretem hinni, hogy mostani

elleges és hézagos közlésemet alapos és minden tekintetben meg-

álló vizsgálatokkal bvíthetem ki. Vángel Jen.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

A Coraebus bifasciatus 01. mint hársfa-pusztító. — A Coraebus

hifasciatus 01, melynek életmódját és kártételeit Paszlavszky
József ur e folyóirat múlt évi folyamának 232— 238-ik lapjain ki-

merítn ismertette, úgy látszik, hogy nem szorítkozik kizárólag a

tölgyfára, hanem álczája esetleg másféle fában is megél és azokban

hasonló kárt tesz. Az 1883-ik év július elején ugyanis Budapesten

a Vallás-alapítványi faraktár közelében fekv kertemben egy szép

Coraebus bifasciatus példányt fogtam, melyrl könnyen észrevehet

volt, hogy csak mostanában fejldött ki tökéletes bogárrá és nem
rég hagyta el kifejldés! helyét. Mintegy 8 nap múlva pedig egy

szép 12 éves hársfám (T i 1 i a p a r v i f o 1 i a) derékban kitörött. A
törés helyén azonnal fel lehetett ismerni a rovarálcza rágását, mely

teljes3n megfelelt annak a leírásnak és képnek, melyet Pasz-
lavszky úr e bogárról közölt. Minthogy magát a bogarat már

nem a fúrt lyukban találtam meg, a két esetet nem hozhattam

összefüggésbe egész határozottan, csakis a rovar életmódjának leírá-

sából tudhattam meg, hogy a Coraebus bifasciatus volt szép hársfám

megölje. Vadászfy Jen.

*) V. ö. Germar's Zeitschrift für die Eutomologie 1841. III. p. 329

továbbá ugyanezen folyóirat 1843. IV. p. 3il7.


