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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.


