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tal felfedezett új fajoknak pedig azonkívül még latin diagnosisaik is

adva vannak. Ez utóbbiak közöl a szerz a következket már elbb
leirta : Gyclops pectinatus, roseus, Entzii, hungaricus, claudiopolita-

nus
7
Parádyi, Horváthii, alpestris, Frivaldszkyi, breviset osus, tenui-

caudis, nivalis, Margói és transyloanicus, Canthocamptus brevicornis,

ornatus és Treforti, Diaptomus salinus, Pleuroxus tiisnadiensis és

Moina Báfljfyi. Három Phyllopoda-faj azonban egészen új és itt van

elször leírva ; ezek : Acroperus transyloanicus Apahida, Macrothrix

serricaudata Besimbák es Daphnia serrulata Alsó-Árpás melll.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Kérdések.
(9.) Micsoda rovarok voltak azok, a melyek, több fvárosi hír-

lap közlése szerint, augusztus közepén a Margitszigeten alul a Duna
víztükre felett, nagy mennyiségben, mint a hópelyhek, szállongtak ?

Tóth Gyula.

(10.) Bátorkodom kérdeni: miféle rovarok okozzák az ide mel-

lékelt varjútövis (Rhamnus eathartica) leveleken lev gubacsokat,

melyeket augusztus 20-án Abauj-Tornamegye Szín községében ta-

láltam? Raisz Gizella.

Feleletek.
(9.) E rovarok a reczésszárnyuak Ephemeridae családjába tar-

toznak, melyek közöl a » tiszavirágot.«. (Pálingenia longicanda), leg-

alább hírébl, mindenki ismeri. A Margitszigetnél tömegesen mutat-

kozott faj neve Polymetarcys virgo Oliv. • életmódjára és külsejére

nézve ez is nagyon hasonlít a tiszavirághoz, csak hogy sokkal kisebb,

és hogy késbben jelenik meg. Tömeges megjelenése különben nem
szorítkozott csupán a Margitsziget környékére, mert a fváros hosz-

szában a Dunán mindenütt észlelhet volt. Este a dunaparti lámpák
világa kicsalta a víz tükrérl e rovarokat, melyek aztán százával

lepték el és repkedték körül a lámpákat. A lámpaoszlopok pókhálói-

ban még napok múlva is számos példány hullája volt felakadva.

Bíró Lajos.

(10.) A gubacsforma sárgás tekercseket a varjútövis leveleinek

szélén a Trichopsylla Walkeri Först. nev* Psyllida-faj álczái idézik

el. A levelek széle az illet helyen fel van hajolva és hosszában

összegöngyölve, ügy hogy egy vastag falú hosszúkás zárt üreg támad.

Ebben az üregben növekednek fel a. saját lisztes váladékukkal fedett,

halaváuyzölcl lapos álczák, ^s csak utolsó vedlésük eltt bújnak el
az ekkor magától kinyíló üregbl, hogy aztán a levél alsó vagy fels
lapján nympha-brüket levessók és ivarérett szárnyas rovarokká vál-

janak. A beküldött levelek tekercseiben is voltak még nymphák, a

melyek pár nap múlva tökéletesen kifejldtek. JJ_t Q


