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Don., Sciaphilus muricatus F., Sitones crinitus 01., Erirrhinus

acridulus L , Apion flavipes F., Crioceris merdigera L., Chryso-
mela staphyloa L és sanguinolenta L., Haltica oleracea L., Chal-

coides aurata Marsh., Cassida ferruginea Goeze, Subcoccinella
24punctata L. és Exochomus 4-pustulatus L. Csiki E,

Erdély faunájára új bogarak. Déva és vidékén tett gyjté-
seim eredményeként néhány bogárfajt akarok felsorolni, mely
hazánk Királyhágón-ti'ili részébl eddig ismeretlen volt. Ezek a
következk : Aleochara ^Jilleri Kr.^ L'ithrohium furcahcm Czwal.^

Acheninm ephippium Er.^ Homaloplia marginata FmsL, TrihoUum
madense Charp.^ Omophlus dilatatus v. longicor'nis Bért., Mordellu
fasciata v, coronata Costa, Mononi/cJius Salviae Germ., Miarus seu-

tellaris Bris.. Onjptoceplialus 14 maculatus v. Pilléri Sehrlc, Oale-

nica circumdata Duft. et v. oelandica Boh., Adonia variegata v.

mtidata W. Mdllász József.

Mivel csalogatják a virágok a rovarokat ? Azon fontos sze-

rep, melyet egyes rovarok a virágok megtermékenyítésénél ját-

szanak, kíváncsivá tette a búvárokat, hogy tulajdonképen mivel
csalogatják a virágok magukhoz a rovarokat. Sokan a feltn
színek, mások az illatnak tulajdonították a fszerepet. Plateau
(Bull. Acad. Belg. XXX. 466.) folytatott kísérleteket úgy, hogy
különféle színes papirszeletekkel fedie be kertjében a georginák
virágzatát, kivéve a középs részt, majd ezt is betakarta és mégis
számos Bombiis {terrestris, hortonim, muscorum), Megachile ericeto-

riim és lepke (
Vanessa urticae, V. ntalanta, Pieris rapae) kereste fel

azokat. Majd papírszeletek helyett a vadszl {Ampelopsis quinque-

folia) leveleit használta, de az állatok így is eljöttek s keresték

az utat, hogyan férhetnének a virághoz. Plateau kísérleteinek

eredménye ellen, hogy a színeknek nincs befolyása az állatok

hivogatáiára, felhozható az, hogy nem lehetetlen, hogy az állatok

már hozzá voltak szokva, hogy e helyen virágok vannak és így
oda látogattak el. Csíki E.

Elö hernyók szállítása legczélszerübben árumintaként tör-

ténik fadobozban, mely a három irányban a 10, 20, illetve 30 cm.-t

meg nem haladja. A dobozba fölül vagy még inkább oldalt néhány
lyukat fúrunk, a hernyókat beleteszszük és lehetleg sok tápnövényt
adunk melléjök, azután beszegezzük, papírba becsomagoljuk, mad-
zaggal megkötjük és kívül ráírjuk a czímet és fölébe: áruminta
érték nélkül. Súlya legfeljebb 350 gr. lehet. De nem is taná-

csos sok hernyót egy dobozban küldeni. Díja, mely a feladásnál

fizetend, 50 gr -ig 2 kr., 250-ig 5 kr., 350-ig 10 kr., ajánlva és

express is küldhet. írásbeli közleményt nem tartalmazhat. így a

küldemény ép oly gyorsan érkezik, mint a levél, holott mint
postacsomag küldve, 1—2 napot késhet, elég arra, hogy a her-

nyók elpusztuljanak.

A vetési varjú gyomortartalma. A vetési varjú (Corvus

frugilegus L.) gyomortartalmát 131 esetben vizsgálta Hollrung
(Jahresb. Versuchst. f. Nematodenvertilg. in Halle 1895.) és arra

a meggyzdésre jutott, hogy a megvizsgált varjak általánosság-
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