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Clijtus arcuatus L. os Ceramhijx Scopolii Fíissl. BiKhipest környé-

kérl szúrmaznnk.

Dr. Dddaij Jen, Az Evadne tergestina, Claus barnászöld festék-

sejtjei. (Orvos-tcrmészcttudoniilnyi Értesít. II. Ter-

mészettudományi szak. VIII. köt. p. 1— 8).

Szerz közli vizsgálatainak eredményei, melyek] a Cladccoru

rákok csoportjának egyik, tengerben él képviseljére vonatkoznak.

Berger Ede, Védekezzünk a vértet ellen, (Természettudományi

Füzetek. IX. köt. p. 81 — 86).

Szerz ismerteti a vértetiit (Schizoneura lanigerd) és az ellenük

alkalmazható óvszereket.

Lendl Adolf, A koronás keresztes pók (Epeira Diademata Cl.) pár-

zásáról. (Természetrajzi Füzetek. X. köt. 2— 3. füzet,

p. 131— 141. VII. tábla 8 ábrával és egy rajz a

nyomt. között.)

A szerz elször a párzási szervek leírását és értelmezését

tárgyalja részletesen boncztani s részben szövettani vizsgálatok alaj)-

ján s csak azután tér át az Epeira diademata párzásának leírására,

a melyet több izben volt szerencsés elejétl végig kisérni és minden

apró részletében meglesni.

Rrammer Nándor, A fantetíí szájrészei. Pozsony, 1886. (32 lap.)

Daczára azon számos vizsgálatoknak, melyek a Pediculida-k

száj részeire vonatkoznak még is vannak egyes mozzanatok, melyek

ujabb megíigye'éseket és ismételt vizsgálódások tárgyát képezhetik. Ez
okból teliát a szerz mindenek eltt ismételte Swammerdamm és

Leeuwenhoek vizsgálatát Phtiriiis inguinalis-on. E czélból a fantctü

száj részeit nemcsak bonczolásnak veté alá, hanem nagy buzgalommal
iparkodott azok élettani mködését is tanulmányozni. Eszleteit fej-

ldéstani kísérletekkel bizonyítja és végre azon eredményre jut, hogy

a Phtirius inguinalist, melynél — habár az alsó ajak teljesen elenyé-

szt és a fels valamint az alsó állkapcsok szokott mködésüket el is

vesztették, mégis más részek segítségével a Hemipterákéhoz hasonló

szúró és szivó csr jött léti-e ; — és így egész joggal sorolható a

Hemipterákhoz. Figyelmet érdeml értekezéshez egy tábla boncztani

rajz — 9 hü és pontos ábrával — van csatolva.

Vángel Jen, Adatok a vízibogár (Hydrophilus piceus L.) tápláló

csövének boncz-, szövet- és élettanához, (Természet-

rajzi Füz. X. köt. p. 110 -126, V. tábla 13 ábrával.

A szerz önálló vizsgálatok alapján, melyeket a m. kir. tud.

egyet, állattani intézetben végzett, mindenekeltt Hydrophilus piceus

tápláló csövének makroskoposan is észrevehet küls sajátságait írja

le, majd áttér annak szövettani szerkezetére, melyet tüzetesen és rész-

letesen ismertet. Vizsgálódásainak eredményeit élettani kísérletekkel

is támogatja. Legvégül a Malpighi edényekkel foglalkozik s szintén

kimutatja, hogy azok hugykiválasztási szervek.


