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DESCEIPTIONES AEANEIDAEUM TEIÜM MINUS COGNITAEUM.

Dr. Lendl AüOLF-tól Budapesten.

(I. tábla).

1. Encta lutescens Lendl.

Magy. Tud. Akad. mathem. termtud. Közi. (Publieationes pbysicae et mathematicae

Academiae scientianim Hungaricae) XXII. 1886. pag. 121. n. 1. cf.

Femina hucnsque indeseripta :

Augusta, longiuscula; abdomine gracili, huius apice plus quam

quadrante mamillas superante, processu subito attenuato ; cephalothorace

longo, angusto, fera parallelo. Antenna? valde breves. Series oculorum autica

fere transversa, oculi inferiores magnitudine subasquales, oculi laterales ab

invicem magis distantes quam mediani. Sternum fulvum. Céphalothorax

cum extremitatibus dilute-ochraceus. Abdomen laete-ochraceum, mamillis

brunneis.

In comitatu Temesiensi Hungariiß meridionalis ad oppidum Békás

mense Septembri 1887 una femina a Dom. J. Koleszáe inventa.

? . — Hosszú, igen vékony potrohhal biró alak, halványsárgás, majd-

nem egyszín, csak a mells lábak sötétedök kissé a czombízek kivételével,

a potroh vége kissé barnás, a fonószemölcsök barnák. A fejtorj lapos, kes-

keny, hosszú, majdnem párhuzamos oldalú. Az alsó szemsor majdnem egye.

nes ; a hátsó szemsor oldalszemei sokkal messzebb vannak az alsó oldalsze-

mektöl mint az alsó és fels középszemek egymástól, az alsó középszemek

alig nagyobbak mint az alsó oldalszemek és valamivel közelebb állanak egy-

máshoz mint ezekhez. A mellvért sárgásbarna. A csápok elég rövidek,

nem hajlanak elre. A lábakon kevés és igen gyenge, fekete tüske van.

A potroh keskenyebb mint a fejtorj, oldalai párhuzamosak; nyujtványa,

mely a fonószemölcsök fölött kinyúlik, kissé felhajló, keskenyed és hosszabb

mint a potroh egy negyedrésze ; a zár alig észrevehet, egyszer rés, mely

közel fekszik a nyelecskéhez.



Méretek : a fejtorj hossza = á mm., szélessége = 1 '8 mm.
a potroh hossza = 7 mm., szélessége = 1 '0 mm.
a potroh iiyujtványának hossza — 1 *9 mm.
a láhak hossza (1, 4, 2, 3) = jys, 11-4, 10-4, 4-9 mm.

Békáson (Temesmeg^^e) talált Koleszár János 1887. szept. 10-én eg^-

nstényt, melynek vízszintes kerekhálója két bokor között, közel a föld

színéhez volt kifeszítve ; a pók hosszant kinyújtott lábakkal a háló köze-

pén függött és ily helyzetben feltnen hasonlított egy hálóba esett vékony

és rövid szalmaszálhoz.

2. Tetragnatha nigrita Lendl.

Magy. Tud. Akad. mathem. termtud. Közi. (Piiblicationes physical et mathematicsB

AcademifB scientiarum Ilimgaricae) XXII. 188(5. pa^. i:^4. n. 1. '^
.

Mas hucusque Ignotus :

Nigi'icanti-cinerea, maiuscula. Series oculorum transversa; oeulis

medianis inferioribus et oeulis seriéi superioris fere tequalibus. Antennœ
evidenter magníe ac robustœ, denticulatione forti, subtus nempe in sulco

unguiculari dentibus — 10, supra ver dentibus 10 armatíe; antennarum

processu valde longo, Infurcato, furca inferiore multo longiore, quam supe-

riore ; unguiculo subtus triarcuato. Bulbus magnus brunneus. Colore et

forma abdominis feminíe similis.

Pariter in Hungária meridionali ad liékas in duobus speeiminibus a

mo détecta. A Dom. Dr. Hensch quoque in Bosnia ad Bilrk in exemplari

immature inventa.

cf. — Igen nagy csápokkal bíró, nagy potrohú, sötétszínü alak. A fej-

torj vörös-barna, feketés rajzokkal a közepén és szélein. A szemek két majd-

nem egyenes sorban vannak helyezve ; az alsó középszemek közel állanak

egymáshoz, oly nagyok mint a fels középszemek, a fels oldalszemek majd-

nem oly nagyok mint ezek ; különösen az alsó középszemek kidomborodáso-

kon ülnek. A mellvért feketés-barna, szélein sötétebb. A csápok feltnen

nagj'ok és ersek ; fogazásuk szintén feltn, mert a becsapórés fels szélén

összesen tíz, alsó szélén kilencz, st tíz fog található ; az alapíz fels végén

lev nyujtvány hosszú, kétágú véggel bír, melynek egyik ága sokkal nag^'obb

mint a másik ; a karomíz tövén, hátul kampós és igen hosszú, háromszoros

ívben hajlik. Az állkapcsok barnák, tapogatójuknak bunkója nag}' és barna.

A prosternum feketés. A lábak nag^'ok, barnák, csak czombízeik világosodok,

különösen az utolsó lábpáron. A potroh hosszú, vastag; alakjában és raj-

zaiban hasonlít a nsténvéliez.
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Méretek : a fejtorj hossza = 3'0 mm., szélessége = ^'í mm.

a potroh hossza = 5'8 mm., szélessége = 1"8 mm.

a lábak hossza (1, % 4, 3) =: 31-7, 21-5, 19-6, 10-3 mm.

a csápok kiegyenesített karomízzel együtt — 7-0 mm.

Számos nstényt gyjtöttem Délmagyarországban; Bilek-höl (Bosznia)

kaptam néhány nstényt és egy kifejlett hímet, melyeket Dr. Hensch Árpád

gyjtött ; két hímet találtam Temesmegyében Rékas-on.

3. £ngnata picta Lendl.

Magy. Tud. Akad. Diatliem. termtud. Közi. (Publicationes pbysicae et matbematicse

Academia3 scientiarum Hungaricae) XXII. 1886. pag, 129. n. 2. ?.

Mas hucusque ignotus :

E speciebus minoribus brevioribusque huius generis. Oculi in seriebus

duobus leniter arcuatis dispositi; oculis seriéi posterions subœqualibus,

oculis medianis fere quadratis. Sternum latum, nigrum vitta fulvescenti.

Prosternum longitudine adhuc semel latius. Antennœ breves, tenues ; denti-

culis parvis, unguiculo brevi; sulco unguiculari supra dente longo acuto

dentibusque quinque successive minoribus, subtus vero denticulis sex mi-

nutis seriatis armatœ
;
processu tennui acuto. Céphalothorax cum extremi-

tatibus ochraceus. Abdomen brève, nitidum, colore roseo, smaragdino, flavo,

dilute-violaceo variegatum.

Duos mares iuvenes accepi e Claudiopoli et unum marem adultum

invenit Dom. Lud. Méhely Brassoviœ in Transsylvania HungarÍ£e orientális.

c?. — Apró, rövidcsápú és rövidpotrohú alak. A fejtorj halvány-sárgás,

igen finom fekete szegélyvonallal. A szemek két párhuzamosan hajlított

sorba vannak elhelyezve ; a hátsó sor szemei majdnem egyenlek ; a négy

középszem majdnem négyzetet formál. A mellvért széles, feketés, közepén
sárgás sávval. A prosternum igen széles, fekete. A csápok rövidek, gyengék,

apró fogakkal bírnak, melyek közül a becsapóres fels szélén az egyik hosz-

szabb és hegyes és utána öt fokozatosan kisebbed, a,pró fog következik, a
becsapórés alsó szélén pedig hat apró fogacska áll egy rövid sorban ; az alap-

ízen lev nyujtvány vékony és hegyesvégü. A lábak sárgásak, egyszínek s

csak néhány fekete tüskével fegyvérzettek. A rövid potroh felül zöldes, kékes,

vöröses és sárgás színekben játszik gyöngyfénynyel.

Méretek : a fejtorj hossza = á mm,
a potroh hossza = 2 mm.
a lábak hossza (1, 2, 4, 3) := 17-0, 12-0, 9-8, 5-6 mm.
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Gyjteményemben több nstény van az orszá<i; különböz helyeirl,

továbbá két fiatal liím Kolúzsvár-i'6\ és egy kifejldött hím liraasú-hól, melyet

Méhely Lajos gyjtött.

Szabadjon végül e helyen is meg köszönöm Kulczynski Ulászló

krakkói tanárnak szívességét, ki ezen pókfajokat megvizsgálta és róluk véle-

ményt mondott. Nézete szerint a Tctragnatha iiirjrita hímje közel áll a

T. Solandrii Scop. hímjéhez, de tle mégis megkülönböztethet különösen

a csápok fogazásán. Eucta lutescena úg^aievezett «jó faj.» Eufinaiha picta

hímje pedig hasonlít az g^^üjteményébon lev Tctragnatha pinicola L. K.

hímjeihez. Hozzám intézett levelében említi azt, amit én is két évvel azeltt

állítottam, hogy az Eugiiatha és Tctragnatha genusok között határt vonni

nem lehet, mert biztos és lényeges megkülönböztet jegye e két nemnek

nincsen ; eg^^esíti kellene e két nemet és a jelenlegi Eugnalha-ï'àiohàt is

Tetragnatha névvel megjelölni.

AZ I. TAlilA MAGYARÁZATA.

1. ábra. Tetragnatha nigrita Lendl. cf. Csápok, tapogatók, mellvért, állkap-

csok és prosternum,

ri. » Ugyanez. Szemek.

3. » » Nyujtvány a csápról.

i. » 1) Jobboldali csáp.

5. » » A tapogató a bels oldalról tekintve,

ö. » Eucta lutescens Lehull. ? . Szemek.

7. » Ugganez. Az egész állat felülrl tekintve.

8. » I) Oldalról tekintve.

9. » Eugnata jjicta Lendl. rf. Szemek.

10. » Ugyanez. Csáp a küls oldalról tekintve.

11.» » Csápok, tapogatók, mellvért, állkapcsok és prosternum.


