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rejecta F., melynek alsó szárnyán a fekete sávok egészen el van-

nak mosódva. — C. promissa Esp. ugyanoly alsó szárnyakkal

mint az elbbi. — C. paranymfha L. Eltérés, melynél a fels szárny

rajza szabálytalan, míg az alsó szárnynak nincsen közép sávja.

Herminia tentacularia L Eltérés 1. Alapszíne sárgás barna,

a két középs harántvonal széles és még sötétebb, a közép-hol-

dacska alig látható. 2. Alapszíne sötét barna, a két középs haránt-

vonal alig vehet észre ; a harmadik szegélybeli vonal világos sárga

s az alsó szárnyon folytatódik.

Különfélék.

Jablonowski József, a Rovartani lapok eddigi társszerkesztje,

hivatalos állásában, mint az Állami Rovartani állomás fnöke, teen-

di mindinkább felszaporodván, kénytelen volt e lapok szerkeszt-

segébl kilépni. Midn eddig való szíves közremködéséért ezen-

nel szinte köszönetet mondanánk neki, reméljük, hogy lapunkat

az idáig követett irányban tovább is fenn fogjuk tarthatni, annál

inkább, mert bírjuk búcsúzó barátunk abbeli szíves Ígéretét, hogy
bennünket magvas közleményeivel ezentúl is támogatni fog.

A. Aigner Lajos. Csiki Ern.

„A Coleopterák tápcsövének morphologiai és physiologiai is-

meretéhez" czím alatt Gorka Sándor a Természettudományi Tár-

sulat állattani szakosztályának 1899. decz. 1-ji ülésében eladást

tartott, a melyben a tápcs vizsgálatának története és a vizsgálati

módszerek közljse után, az irányban az egyet, állattani intézet-

ben végzett búvárlatainak eredményét mutatta be. Ezek szerint

1) Anatómiai tekintetben a bogarak tápcsöve 3, illetve 4 typus

szerint van szerkesztve, ú. m. : a) sarcophag, b) necrophag, c) phy-

tophag és d) coprophag typus szerint. A sarcophagok tápcsövére

jellemz a begy és proventriculus együttes jelenléte és a közép-

bél rövidsége. Á necrophagok bélcsatornájának bélyegei : a proven-

triculus jelenléte, a középbél rövidsége és az utóbél nagy hosszú-

sága. A begy (ingluvies) mindig hiányzik. A phytophagok tápcsö-

vénél a proventriculus soha sincsen kifejldve, a középtápcs

pedig hatalmasan fejlett. Végül a coprophago* emészt szervei a

phytophagok -és necrophagok tápcsövének typusa szerint vannak

alkotva, a szerint, a mint táplálkozás tekintetében az elbbihez,

vagy pedig az utóbbihoz közelednek ; önálló bélyegei tehát

nincsenek. A Malpighi edények egyes benyilásúak és vakon


