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volt és melynek sóstartalma az elpárolgás folytán 8— 10%>-ra emelke-
dett, két bogárfajt {Calorfithdnus Steinbiihleri Reitt. és Prionoch-
thebiits adriaticus Reitt.) figyelt meg. A víztkre alján háttal lefelé

futkostak. A nstények kiterpesztett lábakkal csendesen voltak,
holott a hímek alattuk elsuhantak s igyekezték átkarolni; ha ez
egyiknek sikerült, gyakran másik hím jött a párt megzavarni azál-
tal, hogy a hím hátára ült és azt elzavarni igyekezett. Copulában
levket is látott, a melyek a vízszint alján nagy gravitással járkál-
tak. Más példányok sziklarészekben vagy a pocsolya aljában rej-

tztek, míg eszökbe nem jutott felszállni s a szerelmeskedésben
részt venni.

Gazdasági rovarászati congressusok. A világkiállítás alkalmá-
val Parisban számos congressust tartanak az idén. Ezek néhánya
a rovarászt is érdekli, legalább némileg. A Congrés international
de viticulture (Paris 188}, Hága 1891, Brüsszel 1895, Budapest
1896, Lausanne 1898.) egyik tárgya: a szlt betegségei, Via la
P.-tl. Az erdészeti nemzetközi congressusnak is csak egy ento-
mologiai tárgya van : a búcsúsbohók irtása.

Magyar entomologjsok Keleten. Az ismert coleopterologus
Merkl Ede az idei nyarat Kisázsiában fogja tölteni, a hol
fleg bogarak gyjtésével kíván foglalkozni. Bordán István
lepidopterologus pedig Cyprus szigetére utazik, a hol májushó ele-

jén megérkezvén huzamosb ideig fleg madarakat és minden rend
rovarokat, azonkívül növényeket, st ethnographiai tárgyakat is

szándékozik gyjteni. A kik onnan efféle tárgyakat, vagy régi

érmeket, képes levelezlapokat stb. szerezni óhajtanak, forduljanak
vagy szerkesztségünk útján, vagy egyenesen hozzá : Larnaka,
Cyprus, poste restante.

Fugax bség. 1861-ben, mikor Pá vei János Frivaldszky
Imre mellett segédkezett, gazdája t egyszer — svábhegyi villáján

lakván — felküldte a fels verendára, hogy ott az eresz alatt nézze
meg, nincsen-e Noctua Pável felment és csakhamar lejött jelen-

teni, hogy biz ott tömérdek sok Noctua ül. Erre F rivaldszky
vele felment és együtt a talán ezer egymás mellett ül Agrotis
jugax Tr. közül a legszebbeket, mintegy 300 darabot feltüzdeltek.— 30 évvel késbb szintén nagy bségben talált Pável egy
másik Noctuát. Bertalan Alajos k. r. tanár és lepkész társasá-

gában kiment Szt. -Márton-Katára s ott egy korhadt fa kérge alatt

az Amphipyra tragopogonis L. nagy mennyiségét látta, a melyek
szinte egymás hátán ültek. A. A. L.


