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Phosphoreskáló lepkék Régebben Dubois (Lecons de phy-

siologie générale el comparée) négy ily esetet említett fel t. i egy

iet, ket Mamestra oleraceát es az Agrotis occulta hernyóját,

meh utóbbi két hétig némi világosságot láttatott, szerz szerint

bens világító erejénél fogva. Legújabban Schultz Oszkár
ugyanazt a jelenséj Asteroscopus sphinx csápjain is észre-

vette, de megfigyelte, hogy e n nem saját világító képes-

hanem véletlenül s tulajdonság forcg fenn. A lepke

nyilván oly tárgygyal érintkezett, melyp hosphoreskáló bacillusok-

ban bvelkedett. Ezek csápjához tapadtak, arról körömmel leszed-

hetk voltak s akkor a körömhöz tapadtak. Kzzel azután magya-
rázza Dubois eseteit is.

Az édesvízi atkákról (Hydrachnidae) értekezett a novemberi
alattani ülésen Szil á d y Z o 1 1 a n, ki Piersig ide vonatkozó nagy

monographiájának s több fajta eleven atkának bemutatásával el-

mondta ezen allatok szervezeti viszonyait, életjelenségeit és irodal-

mát. A külföldön sokat írtak édesvizeinknek ez apró, élénk szín
lakóiról, melyek életük egy szakát mint szabadon él gömbös
alakú állatkák, más szakát mint álczák, pelei orma tokká visszafej-

ldve mint élsdiek töltik, mert vízi rovarok testét lepik el s azok-

ból táplálkoznak, azokkal együtt terjednek mindenfelé, még az

Alpok tengerszemeibe is, a hol Zschokke még külön havasi fajokat

is talált. Nálunk még eddig nem igen gyjtöttek atkákat s reá

vonatkozó irodalmunk Dr. Daday néhány faj leírásán kívül nincs.

A Macroglossa stellatarumrol Anderson J. megfigyelte, hogy
az a poszméhéhez hasonló, de még ersebb zümmogést visz

véghez, midn kinyújtott szipókaval és szárnyait rendkívül gyorsan

mozgatva a vir'goK körül röpköd. Megvallom, hogy ily hangot

sem a nevezett lepkénél, sem közeli rokonánál, a Mái roglossa

fuci/orntis-nál sohasem észleltem, pedig mind a kettt már nagy
számban fogtam. Meglehet, hog) zárt helyen pl. verandán, avagy
teljes szélcsend mellett hallható az a hang. .4. A. L.

f Mik József, nyugalmazott tanár és iskola-tanácsos Bécsben
október hó I3"án, 62 éves korában elhunyt. Egyike volt a legkép-

zettebb dipterologusoknak, ki 30 évet meghaladó irodalmi munkás-
ságra tekinthetett vissza. Dolgozatait mindig a leírások pontossága

és széles látkörön alapuló Ítélképessége jellemezte.

Hibaigazítás. A jelen kötet 173. 1. 22. sorában felülrl

Ematurgia atomaria helyett Phasiane clathrata L. olvasandó.

Sajtóhibák: 42. 1. 20. sorban „Myisiasban" helyett „Myiasis-

fan"; 118. 1. 4. sorban „QP il0 " helyett „OpiloM \ 119. lap. 4.

sorban „Cviidrini" helyett „Cylidrint
u olvasandó.


