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a nemzeti múzeum gyüjteméayébea lév tanulságos készítményekkel

világosítá fel.

A magy. tud. Akadémia Hl- osztályának márczlus 15-én tartott

ülésén K r i e s c li János megyetemi tanár úr bemutatta Lendl
Adolf úr »A pókok végtagjainak értelmezése« czím
értekezését. Szerz boiicz- és fejldéstani tanulmányok alapján kimu-

tatja a homologiát, mely a végtagra nézve az ízeltlábú állatoknál talál-

ható. A pókok embryonális állapotban 7 pár végtaggal bírnak. Az els
megfelel a rovarcsápoknak, habár a kifejldött póknál inkább a táp-

lálkozásra szolgál, miért is eddig rendesen ragoknak nevezték ; a má-
sodik végtagpár (mandibula) olyannyira elsatnyul, hogy a kifejldött

állatnál található két kis dudor enged csak jelenlétére következtetni.

A harmadik pár a maxilla-pár; a negyedik, mely a rovar alsó ajká-

nak vagyis a második maxilla-párnak felel meg, a pókoknál még
helyváltoztatási szervül szolgál és képezi az els járó lábpárt, míg a

következ utolsó három végtagf ár a rovarok mellkaslábainak felel meg.

A csáppár alatt fekszik az ajak mint kis kitinlemezke. Az eddig

alsó ajaknak nevezett rész tulajdonképen a sternumnak egy része.

Mindezeket boncztani és fejldéstani adatokkal bizonyítja be.

A selyemhernyók járványos betegsé-

gének okozója. — Folyóiratunk februári

füzetében B i r ó Lajos úr ismertette a se-

lyemhernyók legveszedelmesebb járványos

betegségét, a foltkórt vagy szemcsekórt,

mely a legfbb okozója volt annak, hogy
e század els felében virágzásnak indult

selyemtenyésztésünk teljesen megsznt. Ez
alkalommal az orsz. selyemtenyésztési fel-

ügyelség szívességébl bemutatjuk egy ilyen

betegségben szenved selyemhernyó képét

(4. ábra), melyen a betegséget jellemz
foltok világosan kivehetk, és magának a

betegség okozójának ábráját (5. ábra), mely
hernyó szemcse-gombái (P a n- a beteg hernyók vérében és minden test-

hystophyton oyatum részében nagy számmal található piczi gom-
bákat 600-szoros nagyításban tünteti fel.

4. ábra. Foltkóros selyem-

hernyó.

5. ábra. — Foltkóros selyem-

L e b.), öüOszor nagyítva.

IRODALOM.
Dr. Karpelles Lajos, Egy érdekes új atkafaj. (Tarsonemus intectus

n. sp.) (Mathem. és Természettudományi Ér-
tesít IV. köt. p. 58—73. Egy tábla rajzzal.)

E kis értekezésben a szerz egy egészen új, szabad szemmel
alig látható atkát ír le, a mely hazánkban is a romániai és délorosz-

országi gabonával behozva többször észleltetett. Különösen a gabona
kirakásával íoglalataskodó munkásokon fordul el, a kiknek ers
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viszketést és börgyuladást okoznak. Karpelles úr ezen Ízeltlábúakat

megvizsgálva, tüzetesen s behatóan leíi'va Tarsonemus intectus-nak

nevezé el. (V. ö. Rov. Lap. III. köt. 20. 1.)

Fr. W. KonoWf Ueber mehrere neue und einige schon bekannte

Blattwespen. (Wiener Entomologische Zeitung. V.

Jahrg. p. 37—41.)

A szerz több új és kevésbbé ismert levélevö-darázs közt leírja

az Allantus costatus KI. hímjét, mely eddig ismeretlen volt s melybl
a szerz egyetlen példányát is Magyarországból kapta.

Dr. Richárd B. v. Stein, Synonymisches über Blattwespen. (Wiener

Entomol. Zeitung. V. p. 62— 64.)

Szerz reájött, hogy az általa Magyarországból kapott levélevö

darázs, melyet Tenthredopsis opaci'pleuris név alatt írt le, nem
más, mint Tentliredo tarsata, melyet Fabricius már 1804-ben leírt volt.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Kérdések.
(3.) Ide mellékelve küldöm a megtámadott szlvenyigékkel

együtt e kártékony rovarálczákat, melyek a pécsi kísérleti szltelepen

a múlt évben és 1884-ben a kiültetett új sírna vesz ültetvénynek

mintegy 20— SOf^/^-át elölték. Kérem szíveskedjék e káros rovarnak,

melyre eddig itt senki figyelmet nem fordított, nevét és irtási módját

közölni. D^zsö Miklós.

Feleletek.
(3.) A beküldött száraz venyigékben a Cemonus unicojor Fahr.

apró fekete darázs rakott fészket, melybl a bábok a napokban
lettek kifejldött rovarokká. Az egyik sejtbl pedig egy példány

Passaloecus gracilis Curt. fajhoz tartozó, amannál kisebb fekete

darázs bujt el. Az egyik venyigebél a Cemonusok közöl a hosszú

tojócsöves, tarka Ephialtes mediator Fabr. fürkész-darázs pár pél-

dánya is kikelt, melyek e szerint ezeknek élsdijei, s álcza korukban

a Cemonus unicolor álczájának testét emésztették fel.

A levéltetvekkel él Cemonus-darázs puha bélü száraz ágakba

és kórókba szokta rakni fészkét, a milyen péld. rózsa, málna, szeder,

bodza, bogács, keserü-lapú stb. és a jelen esetben a szlvenyige

;

él növényeket azonban meg nem támad. Épen azért fel se tételez-

hetem róla, hogy ezeket a venyigéket pusztította volna el. Er.

részemrl azt hiszem, hogy a sima vessz gyanánt elültetett venyigék

akármi más ok miatt meg nem fogantak, vagy pedig fels végok
elszái'adt ; a kis darázsok ekkor alkalmasnak találták arra, hogy
belüket lefelé kirágva, sejtjeiket beleépítsék és így kerültek On eltt

rósz hírbe. Biró Lajos.


