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más tanulmányozása kiterjedt nemcsak a phylloxera életmódjának

folytatólagos megfigyelésére, hanem egyszersmind azoknak a módoknak
és eszközöknek elbírálására is, melyeknek segítségével a phylloxera

vész ellen hol több, hol kevesebb sikerrel védekezni lehet. Ezen, az

1885-ik év folyamában a phylloxera ügy terén tett kísérleteket és

tapasztalatokat tartalmazó jelentéshez mellékelve vannak a fehér-

templomi, székesfehérvári, szendröi és peéki amerikai szölötelepek

vezetinek részletes jelentései. Végül az egészet a fai'kasdi phylloxera

telepen 1884-ben megindított komlómívelésröl szóló jelentés zárja be.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Kérdés.
(7.) Kérem szíveskedjék tudomásomra hozni, hogy a pókokról

magyar és német nyelven megjelent müvek közül, melyek a fbb és

jobb munkák ? Horváth Ignácz.

Felelet.

(7.) Az araneologia terén magyar és német nyelven megjelent

fbb müvek a következk

:

Hermann Ottó » Magyarország pókfaunája.* Budapest, 1876.

a m. k. term. társ. kiadv. A legtöbb magyar faj leírásával, szép

biológiai részszel, számos és jó ábrával. — H a h n C. N. és K o c h

C. L., »Die Arachníden«. Getreu nach der Natúr abgebíldet und
beschi'ieben 16. kötet Nürnberg 1831— 1848. Számos jó ábrával és

pontos leírással. Az egyes fajok meghatározásánál nélkülözhetetlen.

— Koch C. L., süebersicht des Arachnidensystems«. Nürnberg,

1837— 1850. 5. füzet. — Menge A. »Preussísche Spínnen«. Neueste

Schriften der Naturforscher-Gesellschaft in Danzig, 1866 — mostanáig.

— Menge A. »üeber d. Lebensweíse der Arachniden«. Danzig

1843. — Ohlert E. »Die Araneiden oder áchten Spinnen der

Provinz Preussen«. Leipzig, 1867. A meghatározásnál igen jól hasz-

nálható. — Ausserer A., »Die Arachniden Tyrols nach ihrer

horízontalen und verticalen Verbreítung«. Verhandl. der K. K. Zool.-

bot. Gesellsch. Wien Bd. XVII. 1867. — Ausserer A., »Beitráge

zur Kenntniss der Arachnidenfamilie der Terrítelariae«. Verhand,

d. K. K. Z.-bot. Gesellsch. Wien. Bd. XXI. 1881. fiáját irta meg,

a melyek különböz folyóiratokban jelentek meg. pl. »Die Arachni-

den-Familie der Drassiden« (Nürnberg, 1886. 7 füzet, befejezetlen)

czímü magánrajza a legkiválóbb mvek sorába tartozik. K e y s e r-

ling E. V. és K ars eh D. A. különösen a külföldi pókokról írtak

számos értekezést a Verh. d. K. K. Zool.-bot. Ges. Wien czímü folyó-

iratokban.

Végül megjegyezhetem, hogy e munkákon kívül különösen T hre 11

svéd- és Simon franczia nyelven megjelent müvei a meghatározásnál
ugy szólván nélkülözhetetlenek. L. A.


