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sok és természetvizsgálók buziás-temesvári XXIII. vándorgylésén

számolt be. ígéretét bírjuk, hogy már utazása alatt, fog lapunk

részére közleményeket írni.

Külföldi entomologusok látogatása. Nemcsak a magyar
entomologus, de minden igaz hazafi is, ki a haza érdekében lev-

nek tartja, hogy hazánkat minél több tudományos férfiú felkeresse

és így bennünket megismerjen, élénk örömmel veheti tudomásul,

hogy a külföldi entomologusok évrl-évre nagyobb számban kere-

sik fel országunkat, hogy ennek természetiekben oly dús vidékeit

átkutassák és a tudományra nézve értékesítsék. Az ily férfiiak

rendesen jó barátjainkká válnak és saját hónukban valódi apos-

tolokként iparkodnak mind ama tévhiteket eloszlatni, melyek —
sajnos ! — rólunk még itt-ott felmerülnek. Hopfgarten báró, az

elhunyt Bodemeyer E ,
Dr. Weber Lajos (ez utóbbi, irántunk való

rokonszenvbl, nyelvünket is elsajátította) ; mindannyian német-

országi coleopterologusok és D'iener Hugó rovarász már több

ízben felkeresték hazánkat. Az idén, az elhalt Bodemeyemek szin-

tén coleopterologus fia, Bodemeyer N. nyg. százados neje kísére-

tében látogat el hozzánk és néhány napot Merkl Ede kartársunk

társaságában az Alduna vidékén eltöltvén, onnan búvárlati czélból

a szörényi kávásokra rándult. Úgyszintén Verhoef C. bonni magán-

tanár, ismert entomologus, gyjti utat tett Mehádiára, Hunyad-

megyébe és Nagy-Szebenbe, a honnan ismét Budapestre jön, a hol

ez útja eltt is néhány napig tartózkodván, a budapesti entomo-

logusok társaságát is felkereste, épen úgy mint Apfelbeck, a boszniai

múzeum igazgatója is, ki 2—3 napot Budapesten töltött.

Hány állatfaj létezik? E kérdést tanulmányozta egy angol

tudós. Szerinte van az egész földön" 2,500 fajta emls állat,

12,500 madár, 4,400 csúszó-mászó és kétélet, 12,000 hal,

50.000 molluska, 150 molluskoida, 1,800 bryozoa, 20,000 crustacea,

3,000 ezerlábú, 10,000 atka, pók és skorpió, 230.000 rovar,

6,150 féreg, 3,000 tengeri csillag stb., 1,500 spongya, 2.000 korall,

medusa és polyp, 6,100 véglény vagy protozoa, összesen 366,000

különböz faj, melyeknek több két harmadánál a rovar. Több oly

állatosztály, mely ma aránylag csekélyebb számú fajjal van kép-

viselve, egykoron sokkal népesebb volt, így kivált a bryozoák és

spongyák ; de a molluskák is, melyek számszerint az állatvilág

hetedrészét képezik, régente rendkívül sok fajt mutattak fel.

Levélszekrény.

Cerva Frigyes úrnak. A Frivaldszkn „Jellemz ndntai"-nak német ki-

ronatát tartalmazó „Ungarische Revue" szerkesztségünk útján 2 forintjával

megszerezhet.

M I. úrnak Eger. Ganglbauer Lajos czíme : Bécs, K. k. Hofmuseiim,

z oologische Abtheilung.

Dr. Brancsik Károly úrnak. A beküldött báb a Sphinx conrolvuli bábja;

jellemzi a különálló szipókatok, minvel más Sphingida bábja nem bír.


