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azok a halpusztítók nem épen Aeschna-álczák, hanem a Libelluli-

dáknak valamelyik más neméhez tartozó egy vagy több fajnak az

álczái voltak. A szitakötk egyes fajait csupán álczáikról még egé-

szen szakszer könyvbl is alig lehet pontosan megkülönböztetni,

még kevésbbé valamely népszer munkából, a milyen pékl. Brehm
fenticlézett, különben jeles könyve is. Magát a fajt csak akkor le-

hetne biztosan felismerni, ha az ember az álczákat tökéletesen

kifejldött rovarokká felnevelné.

Bíró Lajos.

KÜLÖNFÉLÉK.

Az erdélyi muzeiim-egylet természettudományi szakosztályának

november 14-én tartott szakülésén Dr. Daday Jen egyetemi ma-

gántanár úr ujabb adatokat terjesztett el Kolozsvár Crustacea-fau-

nájának ismeretéhez, nevezetesen bematatta az Apus cancriformis és

Branchipus torvkomis levéllábú rákfajokat, melyeket nemrég Ko-

lozsvár mellett gyjtött; közölvén e két fajnak eddig ismert hazai

termhelyeit, megemlékezett egyszersmind az erdélyi megyékben ta-

lált többi Branchiopoda-fajokról is.

Magyar rovarászok Algírban. — Mer ki József hazánk-

fia, kinek algiri utazásáról már folyóiratunk áprilisi füzetében emlí-

tést tettünk, rovartani kutatásait Algírban szerencsésen befejezte s

érdekes és gazdag zsákmánynyal tért vissza Francziaországba. Gyj-
tése kivált lepkék és bogarak tekintetében volt eredményteljes, és

fáradságát több új fajnak és faj változatnak a felfedezése jutalmazta.

Ezek közöl egy ívj araszoló-pillét Lambeze melll Ch. b e r t h ü r

legújabban a felfedez tiszteletére Acidalia Merklaria név alatt

irt le. — A múlt nyáron még egy másik hazánkfia, Pech Vil-

mos budapesti lepkegyüjt is járt Algírban és szintén b zsákmány-

nyal tért onnan vissza.

GyáSZrOVat. — Az augusztusi fzetünkben említetteken kivüb

az 1884. év folyamában a következ nevezetesebb rovarászok huny-

tak el:

William Buckler angol lepkósz ; megh. január 9-én Ems-
worthban Angolorszáo-ban.

Odoardo Pirazzoli olasz bogarász; megh. márczius 30-án

Imolában Olaszországban.

Sir Sidney-Smith S a u n d e r s jeles rovartudós, kinek az iro-

dalom különféle rovarrendekre vonatkozó számos becses dolgozatot

köszön; megh. április 15 én Londonban 76 éves korában.

Olof Immánuel Fáhraeus svéd államtanácsos, az európai

rovarászok Nestora ós jeles bogarász ; megh. május 18-án Stocholm-

foan 89 éves korában.
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B i 1 i m e k Domonkos, a ki az 50-es években hazánkban a

Bakony bogárfaunájának kutatásával foglalkozott és késbb mint a

leend mexicói császári múzeum igazgatója a szerencsétlenül járt

Miksa császárt Mexicóba is elkísérte; megh. augusztus elején Mi-
ramare várkastélyban, Trieszt mellett.

Dr. Förster Arnold tanár, elsrangú hymenopterologus, de a

ki azonkívül más rovarrendek tanulmányozásával is foglalkozott
;

megh. augusztus 13-án Aachenben, Németországban, 74 éves korában.

IRODALOM.
Joann. Frivaldszlcy, Coleoptera nova ex Hungária. (Természetrajzi

Füzetek. VIII. p. 279— 285.)

A szerz latin és magyar nyelven hat új magyarországi bogár-

fajt ir le, melyek a következk : Dromius longulus Krassó-Szörény-

megyébl Ferenczfalva melll, Pholeuon Hazayi egy biharmegyei és

Bathyscia Reitteri egy krassó-szörénymegyei barlangból, Antii axia

Hackeri állítólag a budai hegységbl, Hypera pustulata délkeleti

hegységeinkbl és Hypurus verotricae a pestmegyei Péczel és a sze-

benmegyei Kis-Torony vidékérl.

Joann. Frivaldszky, Coleoptera pro Fauna Hungáriáé characteri-

stica, annis praeteritis in Hungária collecta. (Ter-

mészetrajzi Füzetek. VIII. p. 286— 287.)

Ugyanaz a szerz a múlt években Magyarországban gyjtött és

hazánk faunájára nézve jellemz 47 ritkább bogárfaj jegyzékét közli,

az egyes fajok termhelyeivel együtt.

l)r. G. Horváth, Diagnose.s Hemipterorum. II. (Természetrajzi Fü-

zetek. VIII. p. 315—320.)

Nyolcz új faj és két új fajváltozat latin leírása a félfedelü ro-

varok rendjébl. Az új fajok közöl, melyek között egy syriai faj új

nemet is képez, Magyarországból származnak : Salda nobilis Kés-

márk melll, Dicranotropis carpathica és Deltocephalus qnadrivirgatns

a máramarosmegyei Pop-Ivánról. A két új fajváltozat, Deraeocoris

ólivaceus Fabr. var. fallax és var. larvatns, szintén hazánkból való,

és pedig ez utóbbi Nagymihály és Resicza melll ; az elbbinél a

termhely nincsen közelebbrl megjelölve.

Kriesch János, A rákok dögvészérl. (Természettudományi Közlöny.

XVI. köt. 294-296 1.)

Az utóbbi években Németországban, de nálunk is több helyen

a folyami rákok valami ragályos betegségben pusztulnak. A pusz-

tulás tulajdonképeni okára nézve a szakemberek véleménye eleinte

megoszlott; de Lenek art ujabb vizsgálataiból kitnik, hogy a vészt alsó-

rend élsdi gombák (Saproleynia) okozzák, melyek a rákok testébe

beliatolnak és ott dúsan tenyészve, bels szerveiket megtámadják. A
dögvész megakadályozására fképen a vizek tisztántartása kivánatos.


