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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.
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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


