
termelt s'ibo iriennyisége tüntet fel. A hivatalos jeleiilések s/trint

ugyanis a felii^^yeloség telállítása eltt 187í)-ben terniett 2^ niéter-

mázsfi gubó helyett már a következ 188U-ban lol ui. iii., ISHiJ-ban

7Í31 és 1885-ben már IKVS m. m. termeltetett, melyeknek leg-

nagyobb része Tolna és üácsmegyére esik.

Hogy a járványos foltkórság selyeníitenyésztésünkben ismét

ert ne vehessen, biztosítékul szolgálnak az 1885-ik évi törvények,

melyek a selyempille pete termelését nálunk is állami ellenrzés alá

helyezik.

A selyemtenyésztés ma már valamivel nehezebb is, mint

régebben, mert most nem termelhet a selyemtenyészt petét a

saját tenyésztése számára, hanem minden évben újólag kell vagy

megvizsgáltatni az általa termelt petéket, vagy pedig teljesen friss

petéket szerezni be. A termelk azonban minden lehet kedvez-

ményben részesülnek a hazai selyemtenyésztés terjesztésével meg-

bizott szegszárdi selyemtenyésztési felügyelség részérl.

A selyemhernyók járványos betegsége immár a rekeszpetézés

utján teljesen el van hárítva, s bizton remélhetjük, hogy e hasznos

házi iparágat népünk ismét érdeme szerint felkarolja és selyem-

tenyésztésünk oly mérveket vesz, hogy népünk erre felhasználható

munkaereje benne jövedelmez foglalkozást talál.

Biró Lajos.

Hogy másznak a rovarok sima felületen?

Hosszú vita folyt a felett, hogy a rovarokat mi képesíti sima

felületen mászni, mely vita nem régen nyerte — ügy látszik —
befejezését. Érdekes és mindaddig kevéssé bolygatott kérdés volt

s így nem is csodálkozhatunk azon, hogy egyszerre annyian szóltak

hozzá ós iparkodtak eltér nézeteiket érvényre juttatni.

Hy közelfekv, mindennap látható jelenség, hogy is kerülhette

el oly soká a szakemberek figyelmét és kutató tekintetét? — A
nyugtalan házilégy virgoncz futással mászik fel az üvegtáblán, hogy

zümmögve hátán ismét lecsuszszék ; az apró éjjeli pille órákig ül az

üveg fényes síkján ; üvegbe zárt bogarak felszaladnak az üveg falán, le-

esnek, újra fel lemásznak s fáradtság nélkül emelik lábaikat, mintha meg
sem éreznék, mily csúszós alapon járnak. St a vízszintes üveglemez

alsó oldalán szinfoly ügyességgel futkosnak. Vagy a szabad termé-

szetben egyik levélrl a másikra ugrálnak, a legsimább kövön sietnek

és sohasem csúsznak el.
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Régerite ugyan volt már errl szó ; azt hitték, hogy a rovarok

apró karmai, picziny szrei a láb talpán még a legcsekélyebb ba-

rázdába, gödröcskébe kapaszkodva is képesitik a rovart a látszólag'

sima felületeken felmászni, st vízszintes üveglap alsó oldalán is

tartózkodni. De hiszen az üveglap simaságán a legersebb nagyí-

tással sem vagyunk képesek bármily mélyedést észrevenni, melyben

a rovar még oly íinom szrei vagy karmai megakadhatnának. S így

már els látszatra sem fogadhatjuk el a régiek ezen magyarázatát.

Utána hosszantartó hallgatás legalább nem bonyolította a késbb
megfejtend kérdést.

Az ujabb vizsgálók közöl els volt D e w i t z, ki egyik felol-

vasásában e tárgyra tért. ') Nézete szerint a rovarok eme képessé-

güket csakis kiválasztott ragadós folyadéknak köszönhetik. Ugyan ezt

állította B 1 ack wall^') is, de ellentmondott Tuffen West 3), ki

a rovarlábak talpán szivótárcsákat gondolva, a fszerepet a lég-

nyomásnak tulajdonította. D a h H) szövettani tanulmányai alapján

kimondotta, hogy a talp hajlékony szövete az illet tárgy felüle-

téhez simulva nem is igényel valami ragadós folyadékot az oda-

tapadásra, mennyire az a rovar súlyának megfelel, hanem a talp

finom szövetén átszivárgó vérfolyadék máris elegend s így csakis

az adhaesio jön tekintetbe és nem szükséges a lábnak — úgyszólván

— odaragasztása, mint azt G r a b e r és D e w i t z hitték, kiktl

meg is kérdezték: »hogy szabadulhat meg ismét a rovar, ha hosz-

szabb ideig egy helyen nyugodtan ült és lábai a ragadós folyadék

beszikadása következtében ersen odatapadtak ?«

Rambouts e kérdésnek fizikai oldalát tekintette és kiszá-

mította, hogy a légy magát az üvegtábla alsó felületén a víz vagy

az olaj közremködésével három lábán tarthatja. St Devvitz

ujabb kísérletekkel kimutatta, hogy egy láb is elegend a légynek

ily síkon való tartására, mibl az következik, hogy víz vagy olaj

adhaesiója nem volna elégséges, hanem még ragadós folyadék is

kívántatik hozzá.

A légnyomás befolyásáról szóló nézetet csakhamar el kellett

ejteni, mert a légszivattyú burája falán a legyek még akkor is

sétáltak, mikor már a^ leveg ersen ritkítva volt ; azonkívül a láb-

talp szövettani szerkezete sem támogatta e nézetet.

') SitzuDgsbericlite d. Gesellsch. uatiirforsch. Fr. 7. Berlin 1882.

2) Ann. aud Mag of. Nat. Hist XV. 1844.

2) Transact. of the Linn. Soc. of London. XXIII. 1862.

*) Ueber d. Bau d lusektenbeines Zool. Auz. 1884. Nro 158.
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Még többen keveredtek a hosszú, néha a személyeskedésbe

hajló vitába, melynek végeredménye az volt, hogy Dahl*) terje-

delmes és szépen kidolgozott értekezésével magyarázta meg e talányt.

Belátja saját tévedését és rámutat a mások hibáira is. Igaza egészen

neki sem volt, mert a tapadást nem a kiszivárgó vérfolyadék esz-

közli, hanem még a lábtalp szövettani szerkezete is fontos sze-

reppel bir.

A számos rovaron eszközölt vizsgálódások közül itt röviden

csak egy-két példát sorolok fel.

A Sapercla carchariasL. tarsusainak talpa egyforma, finom, gyen-

gén s alakúan hajlott szrökkel sürün van benve. E szrök vé-

gükön igen kiszélesednek s vékony kitinréteggel vannak fedve

mely igen finom, olykor alig észrevehet hártyává lesz. E szrök

szivótárcsákként nem mködhetnek, mert végük domború. Az egyes

szrök belül üresek vagy jobban mondva igen laza szövettel vannak

kitöltve. A szr végén nyilas soha sincs, mint azt Dewitz hitte,

ki ezen átalakult kitinszröket nyilt csöveknek tekintette.

Legtöbb bogárnál hasonló szerkezet szröket találhatni, de

a Carabidák és Dytiscidáknál legszebben tnik el, hol kiváló sze-

reppel is birnak, kivált a párzás alkalmával. A Dytiscus-\\\m mells

lábain elforduló s eddig szivótárcsáknak nevezett tapadási korongok

szintén csak átalakult szrök, csakhogy itt a kiszélesbülés sokkal

nagyobb mérveket öltött. A Dyüscus-hxm öt izlékü tarsusánál a három

els íz igen széles és együtt egy nagy korongot képeznek, melynek

alsó felületén szivótárcsákhoz hasonló, kisebb tapadási korongok

vannak ; ezek mindegyike egy-egy átalakult kitinszr. A bels laza

szövet ily nagy korongoknál kitines pálczikák és léczek által van

támasztva, mi a kevésbbé kiszélesbült szröknél nem található-

A bels laza szöveten könnyen hat át folyadék.

Az egyes tapadó szrök a kitin-külvázon átható csatornák

felett állnak és mindegyik csatorna a kitin-külváz bels felületén

fekv mirigysejteknek kivezetje. Ezek jóval nagyobbak szoktak

lenni, mint a mátrix sejtjei ; részben egyes sejtek, részben sejt-

csoportok. A mátrixban találhatók még más mirigysejtek — br-
mirigyek — is, de ezek nincsenek csatornák által a szrökkel ösz-

szeköttetésben, szabadon nyílnak a felületre.

A tapadó szrök mirigyei a mátrix sejtjei közzé vannak he-

lyezve s kötszövetsejtekbl keletkeztek ; csak azon rovaroknál

*) Archív für mikrosk. Auatomie. 1885. II. p. 236.
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'{Di/tiscti^)- melyeknél a tapadó szrök jobbaii kifejlclvé, a pái'zásnál

is 11agy011 igénybe véve vannak, járulnak a inatrixsejtek is á mirigy

-

sejtek képzéséhez.

A rovarok többi osztályainál sincs lényeges eltérés. A miri-

gyeket nagy részben a mátrix szolgáltatja, • st a talp felett fekv

egész matrix-réteg összes sejtjei is együttesen egy folyadék kiválosz-

tásán mködhetnek, mely a csatornákon át az egyes kitinszrökbe szi-

várog le. A légynél mert éppen a fölületet csak lábai végével

érinti, két lebeny fejldött ki, melyek tapadó szrökkel ellátják.

A mirigyek által kiválasztott folyadék lefolyik a csatornán és

bemegy a szrökbe ; ezek belseje, mint említettem, laza szövettel

van kitöltve és a végük felé, hol kiszélesednek, kitinfaluk igen

vékony, alig észrevehet. A mirigyváladék a laza szövetbe behatol,

mint a víz a szivacsba, de még a szrvég igen vékony kitinfalán

is kiszivárog. A kitinfal azáltal, hogy ama laza szövet folyadékkal

van telve, duzzadttá, puhává lesz és azon felülethez könnyen símúl,

melyen a rovar mászik és minthogy egyszersmind folyadék is szi-

várog ki, igy a tapadás igen könnyen létesülhet.

Hogy milyen vegyület ezen tapadási szrökön mintegy kiizadt

folyadék, azt nehéz megmondani. Vérfolyadék nem lehet, mert

mirigyek választják el és L e y d i g szerint a mirigyek oly szövetek,

melyek a vérnek csak bizonyos alkatrészeit bocsátják át ; így a

kiválasztott folyadék csak a vérbl alakított vegyület lehet. Víz-

szeríí folyadéknak tekinteni azért nem lehet, mert a rovarok leg-

inkább köveken, sima leveleken stb. másznak, hol a víz nem igen

fog és a rovar azon nem is tarthatja magát. Legvalószínbb, hogy

olaj vagy zsirnem anyag az, melynek segítségével a tapadó szrök

sima felülethez tapadnak és ez képesíti a rovarokat sírna felüle-

teken futni, mászni. Lendl Adolf.

A magyarországi fa-rontó darázsok,
II.

A^ií alcsaládok áttié^ete,

A fa-rontó darázsok négy alcsaládra oszthatók, u m.

1. A csápok s'ok izülókek (16 - 22), végeiken többnyire

vastagabbak ; a mellkas elrésze lejts ; a potroh oldalról többé-

kevésbbé össze van nyomva, a tojócs a végs szelvényekbl ered

s többnyire rövid ; a hátulsó lábszáruk végén két tövis van ; a

karmok alul foggal fegy vérzettek. Cephínae.


