
A MYßlOPODAK OSZTÁLYÁNAK EGY UJ ALAKJA

BOENEO SZIGETÉEÖL.

TöMÖsvÁRY Ödöntl.

EDENTISTOMA OCTOSÜLCATUM nov. spec*

(Il-ik tábla, 1—10 ábra.)

Capite dorsoque fusco-brunneis, antennis pedibusque ferrugineis, infra

virescentibus.

Long. corp. 0-000 ^ Long, pedum primi paris 0-005 "^

Lat. corp. 0-007 «y Long, pedum analium 0-008 7
Long, anten. 0-017 ^

Corpus cylindricuin, anticeetposticeleviter attenuatum, pars ventralis

subdepressa. Lamina cephalica subcordata , tenuiter punctata , minus

longior quam latior. Antennae longge, 17-articulatœ. Oculi (ocelli,) utrinque

quatuor, postremo elliptico. Pedum maxillarium coxae coalitae, sat latae,

haud punctatœ, edentatae. Lamina basalis praelata. Laminae dorsales

L etil. non sulcatae, sedcœteris profunde 8- sulcatge. Lamina dorsalis ultima

6-sulcata. Laminae ventrales subquadratap, in medio tenuiter unisulcatae.

Lamina ventralis ultima angustata, subquadrata, in medio tenuiter sulcata.

Pleura postica (squama analis) subtriangularis, margine posteriore subrecto,

tenuiter incavato, integro. Pedes sat breves planati posteriores sensim lon-

giores, ungvibus tribus armati. Pedes anales crassiores,ungve unico armati,

articulo primo subtriangulari, hau dspinoso, articulis catteris cylindricis.

Patria insula Borneo, prope Matang.

A fej és háti rész feketés-barna, kissé zöldes bevonattal, a tapogatók vala-

mint a lábak barnák, a test alól kissé zöldes, mig az oldali rész szintén barna.

A test hossza 90 ""/m Az els járó láb hossza 5 "^^

A test szélessége 7 *^^j A vonólábak hossza 8 '"^ .

A tapogatók hossza 17 '^

'• Kérjük a szerz urat, liogy a genus jellemzését a következ füzetben eszkö-

zölni ne terheltessék. Szerk.
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A test hengeres, a fejés alfél felé gyengén elkeskenyedö, s ez által kissé

elhipuló; a hasi rész kissé lapított (3-ik ábra). A fej visszás-szivalaku, ren-

detlenül gyöngén pontozott, kissé hosszabb, mint széles (7-ik ábra) s szegé-

lyei simák ; a homloki rész egyenes. A tapogatók hosszúak, 17 ízek, mely

ízek közül a két utolsó kétszer oly hosszú, mint széles. A szemek száma

mindkét oldalon négy (5-ik ábra), melyek közül a legmellsö a legnagyobb,

mig a fels és alsó szem kisebb, de mind a három kerek, míg a hátsó

szem ferdén áll és egy ellipsishez hasonlít. Az állkapcsi lábpár csipöji

összenttek (á-ik ábra) s az összeforradási barázda teljesen eltnt, elég

széles, bár kevésbbé hosszú, mells szegélye ép, csak az összeforradási vonal

két szélén van egy-egy kis dudorka, a fogak teljesen hiányoznak, mi által

minden Heterostoma fajtól könnyen megkülönböztethet, miután a többek-

nél ezen fogak állandóan hatalmasan ki vannak fejldve. A sarlók ersen

görbültek s a fej mells szegélyét jóval felül haladják. A fej alapi része igen

széles. A hát lemezei közül az els és második el felé hajlított, ersen

fényl és sima, élei épek, mig a többiek — az utolsó íz kivételével -— nyolcz,

széles, mély s középen kiemelked barázdával (honnan neve is) s a baráz-

dák között ersen kidomborodó ormóval birnak. Az utolsó háti lemezen

csupán hat ily barázda van, s hátsó szegélye egy hegyes tövisszerü nyúl-

ványban végzdik; a hátlemezek oldal szegélyeerösen kiálló s az oldal-

lemezeket eresz alakban fedi (8-ik ábra). A hasi lemezek trapézhez hasonlók,

s középvonalukban egy gyengén feltn hosszbarázdával birnak, mig az

utolsó hasi lemez elkeskenyedö (4-ik ábra) s közepén szintén gyengén

barázdált. Az alfelpikkelyek háromszögletüek, a hátsó szegélye kevésbbé

egyenes, mint a többi, mely kissé behajtott, de ép s egy hegyes tüskében

végzdik. A lábak elég rövidek, lapítottak (9-ik ábra) és ersen görbültek,

hátra felé hosszúságukban mind inkább nyernek, mindenik láb három

karommal (3-ik ábra) bír, melyek közül a közbüls a többinél kétszerte

hosszabb. A vonólábak (6-ik ábra) szintén ersen hajlítottak s egy hatalmas

karommal birnak; Az els íz átmetszetben három szöghöz hasonlít (10-ik

ábra), mig a többi hengeres ; a három els íz fels részén az íz hosszában

egy-egy kiemelkedés van ; az egyes ízekrl a tüskék hiányzanak.

Hazája Borneo szigete, Matang közelében. A magy. nemzeti Múzeum
tulajdona.

AZ ÁBEÁK MAGYAEÁZATA.

1. ábra Edentistoma octosalcahmi nov. gen. et spec, természetes nagyságban.

2. « A állkapcsi lábpár, nagyítva,

3. « A test 7-ik izének átmetszése, nagyítva
4. « A két utolsó testíz alulról a vonólábbal, kissé nagyítva.

5. « A szemek nagyítva.

6. « A vonóláb felülrl, nagyítva.

7. « A fej felülrl, nagyítva.

8. « Az utolsó testíz felülrl, nagyítva.

9. « Egy járóláb 3-ik ízének keresztmetszete, nagyítva.

10. « Egy vonoláb 1-s ízének keresztmetszete, nagyítva.


