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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.


